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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปีระยะยาว พ.ศ. 2550 – 2559 พบสภาพปัญหาการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัยหลายด้านของภาครัฐและเอกชน ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพ เอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ  
(efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 9 (2) และมาตรา 39ให้มีการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และจากการที่ผู้วิจัยได้ค้นพบข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร์  จากผลการวิจัยวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงนโยบาย (policy  research)  
ผลการวิจัยได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ภายในปี 2554 จังหวัดสุรินทร์จะเป็นจังหวัดชั้นน าในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างหลากหลายและทั่วถึง” ได้พันธกิจ 7 
ประการ และได้ชุดของเป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ทั้งการบริหารโดยภาพรวม และจ าแนกเป็นรายด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป โดยมีรายละเอียดหลายประการที่มุ่งจะก่อให้เกิดผลส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวยังไม่มีการน าสู่การปฏิบัติจริง และหากมีการน าสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาจะ
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ส่งผลต่อความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้หรือไม่เพียงใด และก่อให้เกิดองค์ความรู้หรือการเรียนรู้ใหม่ใดบ้างทั้งในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล
และระดับโรงเรียน ส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาต่อยอดจากข้อค้นพบโดยยึดหลักการว่าข้อค้นพบจากการวิจัยในวิทยานิพนธ์เป็น
ฐานส าคัญที่จะน าไปสู่ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาที่ปรากฏอยู่จริงในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัยของจังหวัดสุรินทร์ และการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ถือเป็นยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงที่มีหลักการส าคัญว่าจะท า
อย่างไรให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัยมีบทบาทในการก าหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา
อย่างเป็นระบบ ค้นหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือการแก้ปัญหาได้จริงโดยระดมความร่วมมือทั้งภายใน ภายนอกชุมชน หน่วยงานและองค์การ
มาร่วมกันแก้ปัญหา ให้สถานศึกษาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาแบบร่วมมือแบบท าไปเรียนรู้ไป โดยผู้วิจัยเป็นผู้มีบทบาทในการกระตุ้น ท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างกระบวนการต่างๆให้เกิดขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเป็นผลการวิจัย 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานร่วมในข้ันตอนการวางแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติ การประเมินผล และการมีผลสะท้อนกลับใน
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม 

2. เพ่ือประเมินผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วม ในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

3. เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้หรือการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันประเมิน และร่วมกันปรับปรุงแก้ไข
ในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นกรณี
ในการวิจัยหรือการปฏิบัติต่อยอดของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานอื่น 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่วิโรจน์  สารรัตนะ (2548) พัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบที่เน้นความ
เป็นศาสตร์เชิงวิพากย์ (critical science) ด าเนินการวิจัยสองวงจร ๆ ละ 1 ปีการศึกษา โดยยึดหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ  10 
ประการ และบทบาทนักวิจัย 10 ประการ และในขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ Freeman 
(1998) 

 

วธิีการวิจัย 

การวิจัยมี 2 ระยะ 2 วงจร 10 ขั้นตอน   
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมผู้ร่วมวิจัย ในการเตรียมการ (preparation) ได้ด าเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ1) จัดประชุม

เชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างมิตรภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความตระหนักความเข้าใจร่วมกัน สร้างแผนที่การท างานเพ่ือการวิจัย  (road 
map) และการประเมินสรุปผล 2) ศึกษาดูงานสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 2 แห่ง    

ระยะที่ 2 การด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามวงจรแบบเกลียวสว่านของการวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ 
การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข จ านวนสองวงจร เมื่อสิ้นสุดมีการสรุปผล (conclusion)โดยจัดการประชุมปฏิบัติการเพ่ือถอด
บทเรียน (after action review) ทบทวนการด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมและหาข้อสรุปในประเด็นการ
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ประเมินผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไปและองค์ความรู้หรือการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจากการร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันประเมิน 
และร่วมกันปรับปรุงแก้ไขในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือเป็นกรณีในการวิจัยหรือการปฏิบั ติต่อยอดของบุคคล กลุ่มบุคคล และ
หน่วยงาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ Mills (2007) ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามแบบปลายเปิด เป็นแบบสอบถามแบบมีส่วนร่วม 2)  

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม 3) แบบตรวจสอบหรือแบบบันทึก 4) แบบส ารวจ 5) แบบประเมินโครงการ ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ราย เป็นการตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างของเครื่องมือ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่า
เท่ากับ 1   

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลจากกระบวนการวิจัยทั้ง  10  ขั้นตอน มา 1) จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์การวิจัย  ความถ่ีของปรากฏการณ์

และพฤติกรรมการกระท า ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  2) จัดแบ่งข้อมูลจากการบันทึกภาคสนามพรรณนาเหตุการณ์ใน 10 
ขั้นตอน 3) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการตีความ พรรณนาเหตุการณ์ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณหาค่าความถ่ี  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวจิัย 

1. ผลการด าเนินงานร่วมในขั้นตอนการวางแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติ การประเมินผล และการมีผลสะท้อนกลับเป็นผลที่
เกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมสังเกต และร่วมกันสะท้อนถึงการน าข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการสนทนากลุ่ม  
และการประชุมปฏิบัติการ พบว่า 1) ผลการด าเนินงานร่วมในขั้นตอนการวางแผน โดยภาพรวมควรน าเอาหลักการบริหารจัดการ
สถานศึกษาทุกระดับไปใช้ต้องปฏิรูประบบบริหารเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงาน ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรจัดท า
แผนงานวิชาการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ควรมีคณะกรรมการติดตามประเมินพัฒนางานวิชาการที่เป็นระบบ ควร
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัย ควรจัดห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
ให้กับเด็กปฐมวัย ด้านการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีระบบโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ควรส่งเสริม
ให้ครูปฐมวัยมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ควรมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล
การพัฒนาครู ด้านการบริหารงานงบประมาณ ควรมีการจัดท าแผนการเสนองบประมาณ มีระบบติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ที่เป็นระบบทั้งระยะสั้นและระยะยาว ควรมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการลงทุน ควรเพ่ิมงบรายหัวให้เพียงพอ งบประมาณต้องมุ่งเน้น
ผลงาน ตรวจสอบได้ และต้องสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ และด้านการบริหารงานทั่วไปควรมีระบบเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาครู  
ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ควรมีบริการ
ต่างๆในหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพราะ หากสถานศึกษาเข้าใจ และเข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการของการบริหารจัดการ
สถานศึกษาก็จะมองเห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ท าให้สามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติจากสภาพปัจจุบันสู่อนาคตได้
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Jansson (1994) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการศึกษาต้องค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางเพ่ือน าไปปฏิบัติอย่างมีทิศทางตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ดังนั้นการเข้าถึงปัญหาจะช่วยให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน การพัฒนาต้องมีกรอบชี้น าการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน โครงการไปสู่การบรรลุผลของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิผล 2) จากการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหารและครูมี
ความรู้ในเรื่อง กระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการท างานใหม่ การบริหารเชิงนโยบาย และแนวทางการพัฒนาสู่นโยบายคุณภาพ
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ทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( Х̅ = 4.22 , S.D.=0.46) 3)  หลังจากมีการประชุมเชิงปฏิบัติการท าให้ได้แนวทางการน าข้อเสนอเชิง
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติในองค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และได้ชุด
โครงการ 4 ชุดมีกิจกรรมรองรับ 38 กิจกรรม ทั้งนี้นโยบายและการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยมีความสัมพันธ์กัน นโยบายที่วางแผนไว้
เป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางการบริหาร การตัดสินใจเพ่ือให้ทราบว่าสถานศึกษาจะท าอะไร เมื่อไหร่ และอย่างไร และนโยบายที่ก าหนดมี
ความชัดเจนส่งผลให้สถานศึกษาปฏิบัติงานต่างๆอย่างมั่นใจ รวมทั้งวิธีการที่จะปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลส าเร็จด้วย 2) ผลการน าแผน
สู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ยึดหลักการที่ส าคัญคือ “หลักการมุ่งความเปลี่ยนแปลงและมุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล” ดังนั้นในขั้น
ด าเนินการมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติให้แต่ละทีมเจ้าภาพมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานเพ่ือน า
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และชุดของโครงการสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bartol et al. (1998) ที่ให้ทัศนะว่าการเปลี่ยนแปลงองค์การต้องอาศัยตัวการในการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วม สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ และค านึงถึงปัจจัย 2 ด้านคือ ปัจจัยภายนอกได้แก่กระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา และความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง และปัจจัยภายในได้แก่บทบาทของผู้บริหาร ความร่วมมือของบุคลากร และหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน ประกอบด้วย หลักความเป็นธรรม หลักความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักความพอเพียง หลักการกระจาย
อ านาจ หลักเสรีภาพในการเลือก หลักการปฏิบัติได้จริง หลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วม และหลักการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ HOY and Miskel (2001) ; Yukl (1998) และ Sergiovanni (2001) ที่กล่าวถึงความมีประสิทธิผลหรือผลความส าเร็จของ
การปฏิบัติในองค์การพิจารณาได้จากความสามารถในการปรับเปลี่ยน การบรรลุผลตามเป้าหมาย ความพึงพอใจในการท างาน ผลงานที่
ปรากฏของผู้น า คุณภาพของกลุ่ม ความผูกพันของผู้ร่วมงานต่อเป้าหมายขององค์การ บรรยากาศทางบวก และการมีส่วนร่วมของชุมชน  
นอกจากนี้การส่งเสริมความส าเร็จด้วยหลักการมีวิสัยทัศน์ร่วม เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหาร  การวางแผนมีความ
สอดคล้องกับจุดเน้นที่ตรงกับปัญหาหรือจุดเน้นที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือหามุมมองและวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยได้
เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง พัฒนา ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ปัญหา นอกจากนี้การเอ้ืออ านาจ เป็นสิ่ง
ส าคัญให้สมาชิกมีแรงขับอย่างเต็มใจและมีความสุขในการท างาน มีความภาคภูมิใจ ท าให้เกิดความเชื่อมั่น ความร่วมมือที่ดี จนท าให้
บรรลุเป้าหมายของการท างานตามที่คาดหวังไว้ ดังข้อเสนอแนะการน าแผนสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามแนวคิดของ วิโรจน์ สารรัตนะ 
(2553) ที่กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องวางระบบการท างานที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารแต่ละระดับ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน
และผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละระดับโดยยึดหลักการว่า “เมื่อเขาได้ร่วมคิด  
เขาก็จะร่วมท า” และเมื่อมีการสื่อสารแผนปฏิบัติให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ ได้เข้าใจ และได้ตระหนักถึงความส าคัญ โดยผู้บริหารเป็นผู้ส่งเสริม  
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกก็จะช่วยให้แต่ละกลุ่มท างานเต็มศักยภาพส่งผลให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และ 3) ด้านการ
ประเมินผลและการมีผลสะท้อนกลับ ผู้วิจัยยึดหลักการส าคัญคือ หลักการสังเกตผลที่เกิดจากการปฏิบัติจริงว่าส่งผลต่อความส าเร็จ
ตามที่คาดหวังหรือไม่ และการปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดองค์ความรู้หรือการเรียนรู้ใหม่อะไรบ้าง และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการมีการ
สะท้อนผลในลักษณะการสังเคราะห์ความรู้ น าเสนอรายงาน และสรุปผล พบว่าทุกชุดโครงการมีผลการประเมินระดับคุณภาพ “ ดี ” 
หรือ ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ “ 3 ” ขึ้นไป ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด โดยพบว่าด้านบริหารงานวิชาการ (Х̅ =4.39, S.D.=0.64) การ
บริหารงานบุคคล (Х̅ = 4.19, S.D=.0.73) การบริหารงานงบประมาณ ( Х̅  =4.11, S.D.=0.77) และการบริหารงานทั่วไป (Х̅ =4.31, 
S.D.=0.69) และมีความพึงพอใจในระดับมากทุกตัวชี้วัด ดังค ากล่าวตอนหนึ่งของผู้บริหารที่กล่าวว่า “ผมใช้การก ากับติดตามเพ่ือกระตุ้น
ให้การปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์ หลักส าคัญอย่างหนึ่งคือการเปิดโอกาสให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบ การสนทนา การประชุมกลุ่มย่อยจะ
ช่วยให้ทีมงานมีความชัดเจนในการท างาน และช่วยกลั่นกรองความผิดพลาดของผลการปฏิบัติงานด้วย” ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
วิโรจน์  สารรัตนะ (2553) ที่กล่าวว่าการประเมินผลจากการปฏิบัติงานที่ดีต้องเป็นไปโดยให้ผู้ถูกประเมินได้รับการกระตุ้นและต้องสร้าง
ระบบการประเมินที่ดีโดยประเมินเป็นระยะๆ ทั้งในด้านส าเร็จและไม่ส าเร็จ และผู้ได้รับการประเมินต้องได้รับทราบวิธีการประเมิน  ผล
การประเมิน และมาตรฐานการประเมินต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา   
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2. การประเมินผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วม ในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และตัวชี้วัดของการบริหารงานงานวิชาการ  
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ทั้ง 4 ชุดโครงการ 38 กิจกรรม ผู้วิจัยพบความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายร่วมใน 3 ประเด็น คือ ผลความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ผลส าเร็จตามเป้าหมาย และผลส าเร็จตามตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ผล
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย เป็นผลที่เกิดจากพฤติกรรมด้านความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษาที่เป็นผู้ร่วม
วิจัยมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมายร่วมของชุดโครงการทั้ง 4 ชุด รวม 16 ข้อ ผลความส าเร็จตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมทั้งสองรอบพบว่าบรรลุความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของชุดโครงการทุกข้อ ทั้งนี้เพราะจุดมุ่งหมายเหล่านี้มีความชัดเจนที่ทุกฝ่าย
ผู้รบัผิดชอบเป็นผู้ร่วมก าหนดขึ้น จุดมุ่งหมายมีความสอดคล้องกับภารกิจของนโยบายที่สถานศึกษาต้องน าสู่การปฏิบัติ และสามารถลงสู่
การปฏิบัติได้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประชุม รอดประเสริฐ (2545) ที่กล่าวว่า การน านโยบายสู่การปฏิบัติต้องค านึงถึงการ
ตีความวัตถุประสงค์ของนโยบาย แนวทางการบรรลุจุดมุ่งหมายในนโยบาย ท าให้นโยบายบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ดีขึ้น และจาก
การก าหนดจุดหมายเพ่ือบอกทิศทางการท างาน  จะเป็นแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงาน และจุดมุ่งหมายที่ก าหนดมีความเฉพาะเจาะจง วัด
ได้ มีความท้าทาย และเกี่ยวพันกับภารกิจของสถานศึกษา ก าหนดวันแห่งความส าเร็จ และสามารถท าให้บรรลุผลได้  2) ผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย พบว่าทุกชุดโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 3) ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด ทุกชุดโครงการบรรลุผลส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดในระดับคุณภาพดี ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 3.57 โดยผลการวิจัยทั้งสองรอบมีผลส าเร็จตามตัวชี้วัดทุกตัว และตัวชี้วัด
สะท้อนภาพการน าข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาที่มีความชัดเจนและสามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นหากพิจารณาจากความส าเร็จของแต่ละตัวชี้วัดจะสะท้อนภาพการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพของสถานศึกษาและช่วยให้เห็นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 3. การน าเสนอองค์ความรู้หรือการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จในการ
น าข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและองค์ความรู้หรือการเรียนรู้ใหม่ทั้ งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับ
หน่วยงาน ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 1) ปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จในการน าข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
(1) วิสัยทัศน์ร่วม ส่งผลให้เกิดพลังแห่งการร่วมพัฒนาท าให้สถานศึกษาสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
ที่ชัดเจนขึ้น ดังค ากล่าวของ Barker (1992) ที่กล่าวว่าวิสัยทัศน์ร่วมเป็นสิ่งจ าเป็นก่อให้เกิดพลังแก่องค์การ พลังน าไปสู่การปฏิบัติ และ
การปฏิบัติน าไปสู่ความส าเร็จในทิศทางเดียวกัน (2) การท างานเป็นทีม จากการร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกในทีมอย่างเต็มศักยภาพ
ท าให้ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน ดังที่ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545) กล่าวว่าเป้าหมาย
ที่ทุกคนมีส่วนร่วม จะท าให้เกิดการพัฒนาทีมงาน ทุกคนมีความผูกพัน มีเป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งการทุ่มเทพลังความพยายามในการ
ท างานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด (3) ความไว้วางใจ ความเท่าเทียมกัน การให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญที่ก่อให้เกิดการยอมรับ ส่งผลให้เกิดพลังอ านาจแห่งความร่วมมือตามมา ดังทฤษฎี y ที่เชื่อมั่นว่าบุคคลมีศักยภาพ มีความสามารถ
ที่จะเรียนรู้และท างานให้ประสบผลส าเร็จ (4) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในลักษณะของการสื่อสารสองทางทั้งแนวตั้งจากระดับบน
ลงระดับล่าง โดยสื่อสารนโยบาย และจากระดับล่างข้ึนระดับบน โดยการให้ข้อคิดเห็นต่างๆ  และการสื่อสารในแนวราบ   ท าให้เกิดการ
พัฒนาระบบการสื่อสาร  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการตัดสินใจส่งผลให้ทิศทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติมีความถูกต้องชัดเจนขึ้น
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Razik & Swanson(2001) ที่กล่าวว่าการติดต่อสื่อสารจะช่วยให้การเกาะเกี่ยวกัน เป็นกลุ่มมี
ประสิทธิภาพเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน (5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ท าให้สมาชิกเกิด
ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางสังคม ทักษะการท างาน กระบวนการคิด วิธีการปฏิบัติ และสะท้อนถึงบรรยากาศการท างานที่ดี มี
ปฏิสัมพันธ์แบบพ่ีน้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกัญญา โพธิวัฒน์(2548)  ที่พบว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือกันในทีมปฏิบัติ  หากได้
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงกับงานของสมาชิกในทีมจะช่วยให้การพัฒนางานมากขึ้น ทั้งนี้เพราะบุคลากรต่างเป็น 
“ทรัพยากรความรู้” ซ่ึงกันและกัน (6) ความมุ่งม่ันสู่ความส าเร็จ  ความทุ่มเทเสียสละ รับผิดชอบ ความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนให้กิจกรรม
โครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ และการที่ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นทั้งในการพัฒนาคน พัฒนาองค์การก็จะเป็นแรงผลักดันให้ประสบ



6 
 

 

ความส าเร็จที่สูงกว่าความคาดหวังด้วย (Kouzes & Posner. 1995 cited in Black. 2007) (7) ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ  
ในแต่ละขั้นตอนมีการเปิดเผยข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารซ่ึงกันและกันอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาทั้งสองวงรอบอย่าง
ต่อเนื่องท าให้เกิดความเข้าใจในนโยบายและสามารถน าสู่การปฏิบัติได้ถูกต้องชัดเจนขึ้นซึ่งสอดคล้องตามหลักการของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (8) ความเป็นผู้น า ผู้บริหารได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทส าคัญในการ
น าข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติอย่างมีแบบแผนในแต่ละขั้นตอนส่งผลให้เกิดความส าเร็จบรรลุผล
ตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Loveridge (1996) และ London (1996) ที่กล่าวว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสูงก็จะท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิผลด้วย ดังนั้นความเป็นผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบุคคลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้  (DuBrin.2002 ; Robbins.2005) 2. องค์ความรู้หรือการ
เรียนรู้ใหม่ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับหน่วยงาน พบประเด็นที่น่าสนใจคือ (1) ระดับบุคคล ท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยได้องค์ความรู้และข้อสรุปเกี่ยวกับ หลักการ จรรยาบรรณ และบทบาท ท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยครั้งนี้ มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ พัฒนาตนเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ และอุทิศตนให้กับงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ มีความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดที่เป็นระบบมากขึ้น จากองค์ความรู้ในตัว
บุคคลที่แสดงออกส่งผลให้ การก าหนดเป้าหมายของการท างาน การวางแผนการพัฒนาตนเองและการพัฒนางานเพ่ือสร้าง
คุณประโยชน์เพ่ือสถานศึกษา บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (2) ระดับกลุ่ม สมาชิกในแต่ละกลุ่มได้แสดงถึงความรักความสามัคคี  
การพ่ึงพาและช่วยเหลือกัน ท าให้มีทักษะการท างานเป็นทีมที่ดีขึ้น  มีการเรียนรู้แบบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ มี
ภาวะผู้น า ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติ และร่วมกันแก้ปัญหา มีการขจัดความขัดแย้ง น าข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานมาร่วมคิดและปรับปรุงการบริหารจัดการให้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถเรียนรู้ความส าเร็จและความล้มเหลวในการบริหาร
จัดการ ท าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และสามารถท างานร่วมกันอย่างมีความสุข (3) ระดับหน่วยงาน ท าให้ได้นวัตกรรม
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยที่เน้นคุณภาพ สถานศึกษามีบรรยากาศการบริหารจัดการแบบไว้วางใจ ไวต่อความเปลี่ยนแปลง 
มีความชัดเจนของนโยบายที่เกิดจากการมีวิสัยทัศน์ร่วม มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบยิ่งขึ้น  

ดังนั้นองค์ความรู้หรือการเรียนรู้ใหม่ทั้งในระดับบุคคล  ระดับกลุ่มบุคคล  และระดับหน่วยงาน จากผลการวิจัยการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้เป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และสอดคล้องกับหลักการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารที่ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการน านโยบายและแผนงานโครงการไปปฏิบัติเพ่ือมุ่งการบรรลุตามวิสั ยทัศน์ของ
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรยึดหลักการสู่ความส าเร็จ 4 ประการคือ 1) หลักการเรียนรู้ร่วมกัน 2)  
หลักการรวมพลังเต็มศักยภาพ 3) หลักการพิจารณาตามพ้ืนที่ 4) หลักการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อความส าเร็จ 

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1) การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท าให้สถานศึกษาได้คู่มือแนวปฏิบัติ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการบริ หารจัดการ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ดังนั้นควรมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรและสร้างความตระหนักร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี
ทิศทาง และควรค านึงถึงหลักความเป็นประชาธิปไตย หลักการเสริมพลัง และหลักการตรวจสอบได้ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล   
และระดับสถานศึกษา   

2) การน าการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยไปใช้ควรค านึงถึงวิสัยทัศน์ร่วม การท างานเป็นทีม ความไว้วางใจ การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และความเป็นผู้น า นอกจากนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรยึดหลักการส าคัญสู่ความส าเร็จคือ หลักการเรียนรู้ร่วมกัน หลักการรวมพลังเต็ มศักยภาพ หลักการพิจารณา
พ้ืนที ่และหลักการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อความส าเร็จด้วย   
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3) การน าผลการวิจัยไปใช้ควรค านึงถึงกลยุทธ์เพ่ือการเปลี่ยนแปลง คือยึดมั่นในปรัชญาและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาเป็นหลัก   
สมาชิกทุกคนมีโอกาสในการร่วมกันคิด ร่วมกันออกแบบ ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันประเมิน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ ใช้การสื่อสารสองทางอย่างทั่วถึง สร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการวิจัยเพ่ือติดตามประเมินผลด้วยวิธีการวิจัยเชิงประเมินผลหลังจากน าข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในระยะเวลาหนึ่ง   

2) ควรมีการน าระบบการประกันคุณภาพบูรณาการในระบบบริหารงานแผนของสถานศึกษาทั้งด้านการควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนมากข้ึน   

3) ควรมีการศึกษาปัจจัยความคาดหวัง ความส าเร็จ และความล้มเหลวของการน านโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและ
แผนโครงการไปปฏิบัติในสถานศึกษา 3 มิติ คือ 1) มิติผลของโครงการ (ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลลัพธ์สุดท้าย) 2) มิติผลรวมความส าเร็จ และ 
3) มิติผลรวมของโครงการที่ต้องพัฒนาทั้งหมด 

 


