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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย เรื่อง การพั ฒ นาข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริห ารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้แนวทางและข้อเสนอ
เชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนด
นโยบายการติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและส่ งผลต่ อ
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป มีวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
การติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการติดตามการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ขั้ น ตอนการศึ ก ษาแบ่ งออกเป็ น 3 ระยะ คื อ
ระยะที่ 1 ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา และแนวทางการติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษาเอกสาร (Documentary
Study) ศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจ (Survey Study) จากแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต เกี่ยวกับ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
แนวทางการติดตามการบริ ห ารจั ดการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน และสั มภาษณ์ เชิงลึ กผู้ ทรงคุณ วุฒิ
(In - depth Interview of Experts) เกี่ ย วกับ แนวทางการติด ตามการบริห ารจั ด การการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการคัดเลือกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
9 คน เพื่ อ ให้ ท ราบกรอบแนวคิ ด การศึ ก ษา สภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา และแนวทางการติ ด ตาม
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การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2
พั ฒ นาข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายการติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสังเคราะห์ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
แนวทางการติดตามการบริห ารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ตรวจสอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริห าร
จัดการการศึกษาขั้น พื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินเชิงวิพากษ์ จานวน 9 คน ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามแนวคิดของ Miles และ Heberman (1984) และบรรณาธิการข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตาม
การบริห ารจัดการการศึกษา ขั้น พื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
5 รายการ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กรอบแนวคิด 4) ข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตาม
การดาเนินการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) เงื่อนไขสู่ความสาเร็จในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ระยะที่ 3 ประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย
การติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการสอบถามความคิดเห็นการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย
การติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) แบ่ งตามสั งกั ด ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตามตาราง
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง
แบ่งเป็น ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 119 คน และผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 31 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 150 คน ปรับปรุงและ
น าเสนอข้ อ เสนอเชิ งนโยบายการติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) วิเคราะห์ข้อมูล
ตามแนวคิดของ Miles และ Heberman (1984) และเรียบเรียงและนาเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย
การติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นฉบับสมบูรณ์
ผลการศึ กษาปรากฏผล ดั งนี้ 1) ผลการศึ กษาสภาพปั จจุ บั น ปั ญ หาและแนวทาง
การติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีดังนี้ 1.1) สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีการบริ หารจั ดการการศึกษาขั้นพื้ นฐานโดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก และเรียงล าดั บ
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สภาพปั จ จุ บั น การติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจากสู งสุ ด ไปหาต่ าสุ ด คื อ
การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงานด้าน
งบประมาณ และการบริหารงานด้านวิชาการ ตามลาดับ 1.2) ปัญหาการบริหารจั ดการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง
เมื่อเรียงลาดับปัญหาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสูงสุดไปหาต่าสุด คือ การบริหารงาน
ด้ านวิ ช าการ การบริ ห ารงาน ด้ านงบประมาณ การบริ ห ารงานด้ านการบริ ห ารทั่ ว ไป และการ
บริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล ตามลาดับ 1.3) แนวทางการติดตามการบริหารจัดการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการติดตามองค์ประกอบภารกิจหลัก
4 ด้ าน คื อ การบริ ห ารงานด้ านวิ ช าการ การบริ ห ารงานด้ านงบประมาณ การบริ ห ารงานด้ าน
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 2) ผลการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
การติ ดตามการด าเนินการบริหารจั ดการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน สังกัดสานั กงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ข้ อสรุ ป ข้ อเสนอเชิ งนโยบายการติ ดตามการด าเนิ นการบริ ห ารจั ดการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ดส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ดั งนี้ 2.1) หลั กการ
2.2) วัตถุประสงค์ 2.3) กรอบแนวคิด 2.4) ข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการดาเนินการบริหาร
จั ดการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และ 2.5) เงื่ อ นไข
สู่ความสาเร็จในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย 3) ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตาม
การบริ หารจั ดการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน ดั งนี้
3.1) ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ด้าน ในเรื่องความมีประโยชน์ ความถูกต้อง และความ
เหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งด้านความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความถูกต้อง
มีผลการประเมิ นที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ การบริหารงานด้ านวิชาการ และในเรื่องความมี ประโยชน์
ความถู ก ต้ อ ง และความเหมาะสม มี ผ ลการประเมิ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ การบริห ารงานด้ า น
การบริหารทั่วไป 3.2) ผลการจัดทาบรรณาธิการข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการดาเนินการ
บริห ารจัดการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์
ดังนี้ 1) การบริหารงานด้านวิชาการ มี 9 ข้อ 2) การบริหารงานด้านงบประมาณ มี 7 ข้อ 3) การบริหารงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล มี 7 ข้อ และ 4) การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป มี 7 ข้อ
นอกจากนี้ ผู้ ศึ กษายั งค้ นพบข้ อเสนอแนะการพั ฒ นาข้อเสนอเชิ งนโยบายการติ ดตาม
การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1) ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ คือ 1.1) ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา และมั ธยมศึ กษา ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป็น
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แนวทางในการกาหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา 1.2) จัดทาคู่มือการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษา และคู่ มื อ การก ากั บ ติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3) ควรมีการระดมทรัพยากรมาจัดการศึกษาในรูปแบบภาคี
อย่างมีส่วนร่วม 1.4) ประเมินสถานศึกษาที่ดาเนินงานประสบความสาเร็จ ให้รางวัลและเป็นต้นแบบ
1.5) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดาเนินงานประสบ
ความสาเร็จทุกด้าน 2) ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป คือ 2.1) อาจปรับรายการข้อเสนอเชิงนโยบาย
บางข้อ เพื่อให้เข้ากับบริบท และปรับเปลี่ยนแนวทางให้ มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นกว่าเดิม 2.2) ควรมี
การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อให้เข้ากับบริบทและปัจจัยในการบริหารจัดการการศึกษาที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ

การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย, การติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจส าคัญในการพั ฒนาคุณภาพการศึกษาให้ สอดคล้ องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 โดยมีจุดประสงค์สาคัญในการพัฒนาผู้ที่อยู่ในวัยเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ตระหนั กถึงภารกิจที่สาคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคต
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุ ขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและ
เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 มี ทั ก ษะสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ ภาษาท้องถิ่น มีนิสั ยรักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่ อง ตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่ มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุ คใหม่ และอื่ น ๆ โดยมี สั มมาชี พตามความถนั ดของตนเอง” นโยบายส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ทาการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งจะต้องนาไปสู่
การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563)
นโยบายการศึกษาของไทยมีความชัดเจน ซึ่งทุกคนต้องถือปฏิบัติและได้รับ การสนับสนุน
จากหลายฝ่าย ส่วนการนานโยบายทางการศึกษาไปใช้ ในระยะเวลาที่ผ่านมาสาหรับการศึกษาของไทย
มีทั้งส่วนที่ประสบผลสาเร็จและส่วนที่ยังเป็นปัญหา โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว มี ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ การเมื อง และสั งคมของไทย คงต้องใช้ เวลาในการพั ฒ นาต่ อไป
โดยเร่งสร้างเร่งพัฒนาผู้นาทางการศึกษา ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปรูปแบบการเรียนการสอนใหม่
เพื่อสร้างคุณภาพให้ผู้เรียนที่จะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
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และส่ งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ซึ่ งสอดคล้ อ งกับแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ตและพั ฒ นากาลั งคนการวิจัยและนวั ตกรรม เพื่ อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของทุกช่วงวัยและการ
สร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 การสร้ างโอกาสความเสมอภาคและความเท่ าเที ยม
ทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการศึกษา (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2560) และสอดคล้ องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นว่า ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่งคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้
ในระบบเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุ ทธ์ จั นทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์และนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และรองรับกับ
โครงสร้างประชากร บริบทการจัดการศึกษาของประเทศ และสภาวการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงไปในโลก
ศตวรรษที่ 21 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ายุคของ
การเปลี่ยนแปลงการจั ดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่ ม ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ ห่ างไกล ทุ ร กั น ดารให้ มี ค วามพร้อ มทั้ งกาย ใจ สติ ปั ญ ญา มี สุ ข ภาวะที่ ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดี ของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มี ทั กษะสื่ อสารภาษาอั งกฤษและภาษาที่ 3 และอนุ รัก ษ์ ภ าษาท้ องถิ่น มีนิ สั ย
รักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ
การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง โดยได้กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการ
ดาเนินการ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2564)
ในสภาพปัจจุบันนโยบายการศึกษาของไทย มีนักวิชาการและบุคคลต่าง ๆ ได้วิเคราะห์
และวิจารณ์การจัดการศึกษาของไทยมากมาย ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เป็นไปในทางลบทั้งระบบการจัด
การศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ส่วนใหญ่มุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว จนทาให้
การศึกษาของไทยและมาตรฐานผู้ เรียนของไทยก้าวไม่ทันโลก จึงสมควรที่จะหั นกลั บมามอง และ
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คิดใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้น โดยวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาของไทยและพิจารณาว่ามี แนวทางใด
ที่จะพัฒนาการศึกษาของไทยในปัจจุบันและวางแผนเกี่ยวกับการศึกษาในอนาคตของไทย โดยการ
พัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ สอดคล้องกับความเป็นไทยในบริบทโลก
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ได้ก าหนดการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่สาคัญในการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา
เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์
ที่กาหนดการติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญในการสะท้อนผลการดาเนินงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขณะเดียวกันการติดตามและประเมินผลจาเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยน
ให้มีความเหมาะสมตามสภาพการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามการติดตามและประเมินผลตามแนวคิด
ที่ ห ลากหลายต่ างก็ มี เป้ าหมายเดี ยวกั น คื อ การมุ่ งตรวจสอบคุ ณ ภาพของการด าเนิ นงานนั้ น ๆ
ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร ได้ผลหรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ บกพร่องในเรื่องใด เพื่อใช้ข้อมูลเหล่านั้นตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดาเนินการต่อหรือยุติการดาเนินการ ตลอดจนหาทางเลื อกที่เหมาะสม
เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู งสุ ด ของโครงการ นอกจากนี้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล
จึงมีความสาคัญต่อการดาเนินงาน ซึ่งวิธีการ รูปแบบ กระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ได้
ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ผู้รับการประเมินได้ปฏิบัติจริงนั้นเป็นประเด็นที่มีความสาคัญ เพราะหากข้อมูล
ที่ ได้ รั บ จากการติ ดตามไม่ สอดคล้ องกั บข้ อเท็ จจริ งตามกระบวนการหรือผลลั พธ์ ที่ ได้ ข้ อมู ลที่ ได้
ก็ ไม่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การน าไปสู่ การปรั บ ปรุ งแก้ ไขในการด าเนิ น งาน โดยเฉพาะการประเมิ น
ที่ มี กรรมการหลายคณะ ซึ่ งผลที่ ได้ อาจมี ห ลากหลายมิ ติ ที่ กรรมการแต่ ล ะคณะ จะประเมิ นผล
การดาเนินงาน เพราะอาจมีความคลาดเคลื่อนในบางส่วน ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือตามตัวชี้วัด
เพื่อใช้ในการประเมินนั้นมีความสาคัญเช่นกัน เพราะเครื่องมือเป็นเสมือนตัวนาทางในการประเมินผล
จากคณะกรรมการที่ไปปฏิ บั ติหน้ าที่ประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจกับเครื่องมือเป็ น อย่างดีด้วย
รวมทั้งความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการที่ทาหน้าที่ประเมินต้องมีความเป็นกลางและมีความสามารถ
เสาะแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็นการประเมินให้มากที่สุดด้วยเช่นกัน
ดังนั้น รูปแบบหรือวิธีการติดตามประเมินผลควรสะท้อนผลการดาเนินงานของเขตพื้นที่
ได้จริง ซึ่งอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic
Monitoring and Evaluation System: e – MES) และการติ ดตามผลการด าเนิ นงานเชิ งประจั กษ์
ควบคู่ กั น ไป (รายงานผลการติ ดตามและประเมิ นผลการบริหารและการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, 2562)
จากเหตุผลที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจทาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
การติดตามการบริหารจั ดการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
เพื่อให้ได้แนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไปใช้
เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ
และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป

7

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่ อพั ฒ นาข้ อเสนอเชิ งนโยบายการติ ดตามการบริ ห ารจั ดการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการติดตามการบริหารจัดการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
แนวทางการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในองค์ประกอบภารกิจหลัก
4 ด้าน ประกอบด้วย
1.1 การบริหารงานด้านวิชาการ
1.2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
1.3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
1.4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
2. ขอบเขตกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและตัวแปร
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการติดตามการบริหารจัดการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แบ่ งเป็ น 3 ขั้ น ตอนย่ อ ย
มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.1 ศึกษาเอกสาร (Documentary Study)
การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการติดตามการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขอบเขตดังนี้
1) ขอบเขตแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล คือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รายงานการประชุม
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี แนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินการนโยบาย
การวิจัย เชิงนโยบาย การบริห ารการจัดศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นา
ข้อเสนอเชิงนโยบายและการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2) ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา คือ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการติดตามการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 1.2 ศึกษาเชิงสารวจ (Survey Study)
การศึกษาเชิงสารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการติดตามการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขอบเขตดังนี้
1) ขอบเขตกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ประกอบด้ว ย ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษา จานวน 183 เขต และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน
62 เขต รวมจานวนทั้งสิ้น 245 คน ซึ่งได้มาจากวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
2) ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา คือ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการติดตามการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 1.3 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ (In - depth Interview of Experts)
สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ (In - Depth
Interview of Experts) มีขอบเขตดังนี้
1) ขอบเขตกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบาย จานวน 3 คน นักวิชาการศึกษา
ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับหรือทางาน
ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา จานวน 3 คน และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 3 คน ที่มีคุณลักษณะจาเพาะมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโททางการศึกษา
รวมจานวนทั้งสิ้น 9 คน
2) ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา คือ แนวทางการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะที่ 2 พั ฒ นาข้ อเสนอเชิ งนโยบายการติ ดตามการบริ ห ารจั ดการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒ นาข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริห ารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการศึกษา 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นตอนที่ 2.1 การสั งเคราะห์ ผลการศึ กษาสภาพปั จจุบั น ปั ญหาและแนวทาง
การติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีขอบเขตดังนี้
1) ขอบเขตแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล คือ ข้อมูลสารสนเทศ จากผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบั น ปัญหาและแนวทางการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัว แปรที่ ศึ ก ษา คือ ผลการสั งเคราะห์ ส ภาพปั จจุบั น ปั ญ หาและแนวทาง
การติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้ นตอนที่ 2.2 การยกร่ างข้ อเสนอเชิ งนโยบายการติ ดตามการบริ หารจั ดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขอบเขตดังนี้
1) ขอบเขตแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล คือ ข้อมูลสารสนเทศ จากผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ขอบเขตด้านตัวแปร
ตั วแปรที่ ศึ กษา คื อ ร่ างข้ อเสนอเชิ งนโยบายการติ ดตามการบริ ห ารจั ดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2.3 การตรวจสอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขอบเขตดังนี้
1) ขอบเขตกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ มที่ 1 ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านนโยบายของส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 3 คน
กลุ่ มที่ 2 นั กวิ ชาการศึ กษาที่ มี ประสบการณ์ ในการบริ หารจั ดการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน หรือมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับหรือทางานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา จานวน
3 คน
กลุ่ ม ที่ 3 ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จ านวน 3 คน ที่ มี
คุณลักษณะจาเพาะ คือ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้านนโยบายและหรือมีความรู้ความสามารถความชานาญ
การและประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการศึกษา
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2) ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ ศึกษา คือ ความคิดเห็ นของผู้ เชี่ยวชาญต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
การติดตามการดาเนินการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้น ตอนที่ 2.4 การบรรณาธิการข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขอบเขตดังนี้
1) ขอบเขตแหล่งข้อมูล
แหล่ งข้อมู ล คือ ความคิ ดเห็ นของผู้ เชี่ ยวชาญต่ อร่างข้อ เสนอเชิ งนโยบาย
การติ ดตามการด าเนิ นการบริ หารจั ดการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ในขั้นตอนย่อยที่ 2.3
2) ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะที่ 3 ประเมิ นข้ อเสนอเชิ งนโยบายการติ ดตามการบริ หารจั ดการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเมินข้อเสนอเชิ งนโยบายการติดตามการบริหารจั ดการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการ 2 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 3.1 ประเมิ น ข้ อเสนอเชิ งนโยบายการติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขอบเขตดังนี้
1) ขอบเขตกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ประชากร คื อ ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา สั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา จานวน 183 เขต และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน
62 เขต รวมจานวนทั้งสิ้น 245 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใช้ในการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหาร
จั ดการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่างแบบชั้น ภู มิ (Stratified Random Sampling)
แบ่งตามสังกัดผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตารางการกาหนดกลุ่มตัวอย่างของ
เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) จะได้กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 119 คน และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จานวน 31 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 150 คน
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2) ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) ความมี
ประโยชน์ 2) ความเป็นไปได้ 3) ความถูกต้อง และ 4) ความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3.2 ปรับปรุงและนาเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ขอบเขตแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล คือ ข้อคิดเห็ นเกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ขอบเขตด้านตัวแปร
ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา คื อ ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายการติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา/ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
1.2 ทฤษฎีการติดตามและประเมินผล
1.3 หลักธรรมาภิบาล
1.4 ทฤษฎีระบบ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินการนโยบาย
2.1 ความหมายของนโยบาย
2.2 ความสาคัญของนโยบาย
2.3 แนวคิดเชิงนโยบาย
3. การวิจัยเชิงนโยบาย
3.1 ขั้นตอนการวิจัยเชิงนโยบาย
3.2 ระดับนโยบาย
3.3 ประเภทของนโยบาย
3.4 กระบวนการกาหนดนโยบาย
3.5 องค์ประกอบนโยบาย
3.6 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
3.7 แนวคิดเกี่ยวกับการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
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4. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
6. แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 – 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
7. แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 – 2565 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. นโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 – 2565
9. การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
10. บริบทสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปั ญหาและแนวทางการติ ดตามการบริหารจั ดการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 2) เพื่ อพั ฒ นาข้อเสนอเชิ งนโยบายการติ ดตามการบริหารจัดการการศึ กษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 3) เพื่ อประเมิ นข้ อเสนอเชิ งนโยบาย
การติดตามการบริหารจั ดการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
การวิจัยนี้ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงนโยบาย (Policy Research) การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการติดตามการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การดาเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยประเภทต่าง ๆ โดยระเบียบวิธีการวิจัยแต่ละประเภท
จะดาเนินการเป็นคู่ขนาน (Parallel) และข้อมูลที่ได้จากการผลการวิจัยแต่ละประเภท ได้จากการวิจัย
เชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ ตามแนวคิ ด วิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methods
Research) ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.1 ศึกษาเอกสาร (Documentary Study)
ขั้นตอนที่ 1.2 ศึกษาเชิงสารวจ (Survey Study)
ขั้นตอนที่ 1.3 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ (In - depth Interview of Experts)
ผลจากการดาเนินการในระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการติดตาม
การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 ขั้นตอน
นามาเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทาเป็น (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13

ระยะที่ 2 พั ฒ นาข้ อเสนอเชิ งนโยบายการติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒ นาข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริห ารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 2.1 สังเคราะห์ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการติดตาม
การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้ นตอนที่ 2.2 ยกร่างข้ อเสนอเชิ งนโยบายการติ ดตามการบริหารจั ดการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2.3 ตรวจสอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2.4 การบรรณาธิการข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลจากการดาเนิน การในระยะที่ 2 ได้ข้อค้นพบที่ส าคัญ เพื่อนามาพัฒ นาเป็น (ร่าง)
ข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสมบูรณ์
ระยะที่ 3 ประเมิน ข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 3.1 ประเมิ น ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายการติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 3.2 ปรับปรุงและนาเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลจากการดาเนินการในระยะที่ 3 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการดาเนิน การ
บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับสมบูรณ์)
ที่มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และความเหมาะสม
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ผลการวิจัย
1. สรุปผลการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการดาเนินการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ข้อสรุปข้อเสนอเชิง
นโยบายการติดตามการดาเนินการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.1 หลักการ
การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกระบวนการ
ส าคั ญ ยิ่ งในการตรวจสอบการจั ดการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานมี ประสิ ทธิ ภ าพ บรรลุ เป้ าหมาย และ
จุดประสงค์ที่กาหนด การดาเนินงานนั้น ๆ ว่าดีหรือไม่ดี อย่างไร ได้ผลหรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ บกพร่อง
ในเรื่ อ งใดเพื่ อ ใช้ ข้ อ มู ล เหล่ านั้ น ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การปรั บ เปลี่ ย นการด าเนิ น การต่ อ หรื อ ยุ ติ
การดาเนินการ ตลอดจนหาทางเลือกที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ของโครงการ ตลอดจนการติดตาม
และประเมิ น ผลที่ มี ผลต่ อการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา ดั งนั้ น ข้ อเสนอเชิ งนโยบายการติ ดตาม
การด าเนิ นการบริ หารจั ดการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
จาเป็นต้องมีแนวทางการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในองค์ประกอบภารกิจหลัก
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การบริหารงานด้านวิชาการ 2) การบริหารงานด้านงบประมาณ 3) การบริหารงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจข้อเสนอเชิงนโยบายการกากับ ติดตาม
การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นที่ประจักษ์และยอมรับได้
2) เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษามีนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ
สถานศึกษาในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) เพื่อให้มีนวัตกรรมการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายที่สอดคล้องกับกับนโยบาย
และความต้องการของผู้เรียน
2. กรอบแนวคิด
2.1 เตรียมการในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ประกอบด้วย
1) กาหนดบริบทข้อเสนอเชิงนโยบาย
2) ข้อตกลงและค่านิยมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความแตกต่างกัน
3) ข้อเสนอแนะที่เป็นไปได้เกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบายที่นาไปพัฒนา เช่น
การเปลี่ ย นแปลงนโยบายระยะสั้ น การเปลี่ ย นแปลงนโยบายที่ มี อ ยู่เดิ ม และการเปลี่ ย นแปลง
นโยบายที่ใช้ความพยายามสูง
4) ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
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2.2 การก าหนดข้ อ ค าถามเบื้ อ งต้ น ในการพั ฒ นาข้ อ เสนอเชิ งนโยบายสู่ ก าร
นาไปใช้ประโยชน์และคุณภาพในเรื่องต่อไปนี้
1) ประเด็นข้อปัญหาที่จะพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
2) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
3) ผลที่ได้จากการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่าง
2.3 พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งผลการจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลผู้วิจัยได้ใช้และดาเนินการตามกระบวนการของ POLC ทฤษฎีการจัดการที่สร้าง
ประสิทธิภาพให้กับองค์กร โดยมีประเด็นสาคัญ 4 ข้อ ดังนี้
1) กระบวนการของ POLC เป็นทฤษฎีการจัดการที่ใส่ใจกระบวนการตั้งแต่
เริ่มต้นจนจบ เริ่มตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติการ ไปจนถึงการประเมินผล
2) จุ ด เด่ น อย่ า งหนึ่ ง ของ POLC คื อ การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ภาวการณ์
เป็นผู้นา ซึ่งถือเป็นตัวแปรสาคัญในการบริการจัดการการทางานให้มีประสิทธิภาพ
3) ข้ อ ดี ข อง POLC คื อ การใส่ ใจการสร้ า งมาตรฐานในทุ ก รายละเอี ย ด
เน้ น ปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ส่ งผลดีต่อการประเมินผลที่ชัดเจน สามารถวัด
ประสิทธิภาพของการทางานได้ดี
4) ขั้นตอนของ POLC ประกอบด้วย
P - Planning การวางแผน
O - Organizing การจัดการองค์กร
L - Leading ภาวะการเป็นผู้นา
C - Controlling การควบคุม
3.4 การจั ด ท าข้ อ เสนอเชิ งนโยบายการติ ด ตามการด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดแนวทางตามองค์ประกอบ
ภารกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การบริหารงานด้านวิชาการ 2) การบริหารงานด้านงบประมาณ
3) การบริ ห ารงานด้ านการบริ ห ารงานบุ ค คล และ 4) การบริ ห ารงานด้ านการบริ ห ารทั่ วไปที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. ข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการดาเนินการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 การบริหารงานด้านวิชาการ มี 9 ข้อ ประกอบด้วย
1) ควรมีการดาเนินการโครงการพัฒนากากับ ติดตาม หลักสูตรระดับท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สู่สถานศึกษา
2) ควรมี กระบวนการก ากั บติ ดตามหลั กสู ตรสถานศึ กษาที่ สอดคล้ องกั บ
หลั กสู ตรการศึ กษาปฐมวัยหลั กสู ตรแกนกลางขั้ นพื้ นฐาน กรอบหลั กสู ตรระดั บท้ องถิ่ น ตลอดจน
คุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถรอบด้าน สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ
3) ติดตามการดาเนินการกากับสถานศึกษาที่ ใช้ กระบวนการนิ เทศการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างมีคุณภาพ
4) ควรมีการดาเนินการกากับ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับการผลิตจัดหาและพัฒนาสื่อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
5) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษา
ถึงรูป แบบแนวทางการกากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพการจัดการการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง
6) ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการด าเนิ นการจั ดระบบการพั ฒ นาการประกั น
คุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการกากับติดตามตรวจสอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
7) ติดตามการดาเนินการพัฒนากากับติดตามการวิจัยและนาผลการวิจัย
ไปพัฒนาคุณภาพการบริหารงานด้านวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเป็นระบบ
8) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนควบคู่กับกากับติดตามตรวจสอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9) ควรมีการจัดทารูปแบบแนวทางการกากับติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคคล ครอบครัว เอกชนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้สู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2 การบริหารงานด้านงบประมาณ มี 7 ข้อ ประกอบด้วย
1) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น พั ฒ นาการจั ด ระบบการบริ ห ารจั ด การการใช้
งบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2) ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุและดาเนินการ
กากับติดตามตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
3) ควรมีการจัดทาแผนการกากับติดตามการใช้งบประมาณและดาเนินการ
กากับติดตามเกี่ยวกับการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4) ควรมีการกากับ ติดตามการดาเนิ นการตรวจสอบภายในสถานศึ กษา
เป็นประจาทุกปี
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารูปแบบและแนวทางการกากับติดตาม
และประเมินผลการบริหารงานด้านงบประมาณของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
6) ควรมีการกาหนดรูปแบบและแนวทางการกากับติดตามเกี่ยวกับการระดม
ทรัพยากรและการลงทุน เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา การพั ฒ นาทุ นการศึกษาและตรวจสอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ
7) ควรมี ก ารก าหนดรู ป แบบและแนวทางการก ากั บ ติ ด ตามเกี่ ย วกั บ
การรายงานผลการใช้เงินประเภทต่าง ๆ ตามขั้นตอนและผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3.3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล มี 7 ข้อ ประกอบด้วย
1) ส่ งเสริ มและสนั บสนุน การพั ฒ นาวางแผนเกี่ยวกับอัต รากาลั งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
2) ควรมีการกากับ ติดตามเกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
3) ควรมี การก ากั บ ติด ตามเกี่ ย วกับ การจั ดท าแผนเพื่ อ ใช้ ในการสรรหา
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
4) ควรมีการกากับ ติดตามเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ และส่งเสริมความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5) ควรมีการกากับ ติดตามเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ความสามารถและความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
6) ควรมีการกากับ ติดตามเกี่ยวกับ การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องสู่การปฏิบัติจริง
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7) ควรมี การกากั บ ติ ดตามเกี่ย วกับ การรายงานผล การเสริม สร้างวินั ย
คุณธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีการนาผลไปใช้ในการพัฒ นางานอย่าง
ต่อเนื่อง
3.4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป มี 7 ข้อ ประกอบด้วย
1) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและจัดระบบการวางแผน การพัฒนา
ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ควรมีการกากับ ติดตามเกี่ยวกับสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
3) ควรมีการกากับ ติดตามเกี่ยวกับสภาพและความพร้อมของอาคารสถานที่
ระบบสาธารณูปโภคและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติติงานตลอดจนมีการสารวจปัจจัย
งบประมาณที่จาเป็นในการสนับสนุนการดาเนินการให้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
4) ควรมีการกากับ ติดตามเกี่ ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทันสมัยเป็น
รูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
5) ควรมี การก ากั บ ติ ดตามเกี่ ยวกั บ ระบบการควบคุ ม ภายในหน่ ว ยงาน
มีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้
6) ควรมีการกากั บ ติดตามเกี่ยวกับสวัสดิ การ สวัสดิภาพครูและบุ คลากร
ทางการศึก ษาเป็ น รู ป ธรรมอย่ างต่ อเนื่ อง สร้างความพึ งพอใจให้ กับ ครู บุ ค ลากรทางการศึ กษา
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานทางการศึกษา
7) ควรมี ก ารก ากั บ ติ ด ตามเกี่ ย วกั บ การระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา
พร้อมมีแนวทางในการสร้างขวัญกาลังใจในการดาเนินงาน
4. เงื่อนไขสู่ความสาเร็จในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ประกอบด้วย
4.1 ผู้ บ ริห ารทุ กระดับ ต้ องมี ความตระหนั กและเห็ นความส าคัญ ของข้อเสนอ
เชิงนโยบาย การกากับ ติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติจริงตามกระบวนการและบทบาทอย่างเป็นรูปธรรม
โดยการกากับ ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและเป็นระบบ
4.3 ควรกระจายอานาจการบริห ารงานแก่ บุ คลากรที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย
ให้มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติและตัดสินใจอย่างแท้จริง
4.4 หน่วยงานทางการศึกษาต้องบริหารจัดการตนเองให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น
มีอิสระในการวางแผนการจัดการองค์กร ภาวะการเป็นผู้นาและการควบคุม อย่างเป็นระบบ
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4.5 หน่วยงานทางการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการกากับ ติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างแท้จริง
เห็นความสาคัญและเกิดความตระหนักร่วมกันในการสนับสนุนการจัดการการศึกษา
4.6 หน่ วยงานทางการศึ กษามี การบริ หารจั ดการที่ ดี ตามระเบี ยบกฎหมายและ
หลักธรรมาภิบาล
4.7 บุคลากรในหน่วยงานจะต้องได้รับการพัฒ นาให้ มีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
อย่างแท้จริง
4.8 หน่วยงานทางการศึกษาต้องสร้างความเชื่อ มั่นความศรัทธาจากผู้ปกครอง
ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
4.9 หน่ว ยงานทางการศึก ษาต้อ งมีร ะบบการสื ่อ สารและประชาสัม พัน ธ์
ที ่ม ีป ระสิท ธิภ าพ เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ แ ละสร้า งความเข้ า ใจที่ ต รงกั น ในการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
อภิปรายผล
1. อภิ ปรายผลเกี่ ยวกับสภาพปั จจุ บั น ปั ญหาและแนวทางการติดตามการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สภาพปั จจุ บั นการบริหารจัดการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจากสู งสุ ด ไปหาต่ าสุ ด คื อ การบริ ห ารงานด้ า นการบริ ห ารงาน บุ ค คล
การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงานด้านงบประมาณ และการบริหารงานด้านวิชาการ
ตามล าดับ ปั ญหาการบริหารจั ดการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงลาดับปัญหาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากสูงสุดไปหาต่าสุด คือ การบริหารงานด้านวิชาการ การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงาน
ด้านการบริหารทั่วไป และการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล ตามลาดับ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะ สถานศึกษามีการปฏิบั ติงานอย่างเต็มที่เต็มกาลังความสามารถ และมี การติดตามการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง แต่อาจมีบางด้านที่สถานศึกษามีการติดตามการบริหารจัดการ
การศึกษาไม่ครอบคลุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักการ อาจเนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านนั้น ๆ รวมถึงขาดการนิเทศติดตามให้คาแนะนาจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
หน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด ควรมี ก ารสนั บ สนุ น ด้ านความรู้ ค วามเข้ าใจในการปฏิ บั ติ งานด้ านวิ ช าการ
มีการนิเทศติดตามให้คาแนะนา ในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีนโยบายที่ชัดเจน เหมาะสมเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติลงสู่สถานศึกษาและต่อเนื่องรวมถึงประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ ซึ่งสอดคล้อง
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กับ พริ้ มเพรา วราพั น ธุ์พิ พิ ธ (2556) ได้ ท าการวิจั ย เรื่ องข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพื่ อความเป็ นเลิ ศ
ของสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานสั งกั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พบว่ าจุ ดเด่ นของการด าเนิ นงาน
ตามนโยบายเพื่ อความเป็ นเลิ ศของสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานสั งกั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น คื อ
การส่งเสริมให้บุคลากรเรียนต่อในระดับสูงขึ้น มีนโยบายการสร้างค่านิยมของบุคลากรในสถานศึกษา
และสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ นันทภัค จันทร์สาห์ และคณะ
(2560) ได้ทาวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่ อการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 พบว่าเหตุปั จจั ยส าคัญที่สนั บสนุ นการพัฒนาครู ได้แก่ นโยบายการพั ฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึ กษากระทรวงศึ กษาธิการ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานและส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีนโยบายที่ชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลและเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 ครูเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนา จึงมีความพร้อมด้านคุณวุฒิ
และวัยวุฒิ พร้อมที่จะรับการพัฒนาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยดาเนินการ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีกลุ่ มบริหารงานบุ คคลท าหน้าที่ เกี่ยวกั บงานบริหารบุคคลและการพั ฒ นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาครูและ
บุ คลากรทางการศึกษา เนื่ องจากการดาเนิ นการจะต้ องมีความพร้อมทั้ งด้ านวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ดาเนิ นงาน และ Alberta (1994) ที่ ได้ ศึกษาสภาพแวดล้ อมของนโยบาย ตัวนโยบาย และวิธีการ
ที่ทาให้การมีส่วนร่วมส่งผลถึงตัวบุคคลเหล่านั้น ในการตรวจสอบกับกรณีศึกษาของการนานโยบาย
ไปปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จ
2. อภิปรายผลข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหาร 4 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
ที่ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจ การบริหาร และการจัดการการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เพื่อให้มี
อิสระในการบริหารและการจัดการ สามารถตัดสินใจในระดับของหน่วยปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับ
คะนึง สายแก้ว (2549) ได้ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร์
ผลการศึกษาพบว่า ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีองค์ประกอบในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์
และตัวชี้วัดของการบริหารงานโดยรวม การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ และการบริ ห ารงานทั่ ว ไป ส่ ว นข้อ เสนอเชิ งนโยบายที่ ผู้ วิจั ย ได้ พั ฒ นาขึ้ นจาแนกตาม
การบริหารงานแต่ละด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้
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ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ มีแนวนโยบาย 9 ข้อ ได้แก่
1) ควรมี ก ารด าเนิ น การโครงการพั ฒ นาก ากั บ ติ ด ตาม หลั ก สู ต รระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สู่สถานศึกษา 2) ควรมีกระบวนการกากับติดตามหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น ตลอดจนคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถรอบด้าน สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ
3) ติดตามการดาเนิ น การกากับ สถานศึกษาที่ใช้กระบวนการนิ เทศการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียน
เป็ น ส าคั ญ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ 4) ควรมี ก ารด าเนิ น การก ากั บ ติ ด ตาม และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ
สถานศึกษาอย่ างเป็ น รูป ธรรม เกี่ยวกับ การผลิ ต จัด หาและพั ฒ นาสื่ อเครื่องมืออุป กรณ์ การเรียนรู้
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือ
กับสถานศึกษาถึงรูปแบบแนวทางการกากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง 6) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการ
จัดระบบการพั ฒ นาการประกัน คุณ ภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการกากับติดตามตรวจสอบและ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้อ ย่ างเป็ น รู ป ธรรม 7) ติ ดตามการดาเนิ น การพั ฒ นาก ากั บ ติด ตามการวิจัย และ
นาผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการบริหารงานด้านวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ
เป็ นระบบ 8) ส่งเสริมและสนั บสนุนการดาเนินการพัฒ นาการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนและระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนควบคู่กับกากับติดตามตรวจสอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
9) ควรมีการจั ดท ารูป แบบแนวทางการกากับติดตามและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ของบุคคล ครอบครัว
เอกชนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน
สังคมอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในทุ ก มิ ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ข้ อ เสนอเชิ งนโยบาย ด้ านที่ 2 การบริ ห ารงานด้ า นงบประมาณ
มีแนวนโยบาย 7 ข้อ ได้แก่ 1) ส่งเสริม และสนับสนุนพัฒ นาการจัดระบบการบริห ารจัดการการใช้
งบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2) ควรมี
การพัฒ นาระบบการบริห ารการเงินบัญ ชีและพัส ดุและดาเนินการกากับ ติดตามตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 3) ควรมีการจัดทาแผนการกากับติดตามการใช้งบประมาณและดาเนินการ
กากับติดตามเกี่ยวกับการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 4) ควรมีการ
กากับ ติดตามการดาเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี 5) ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนารูปแบบและแนวทางการกากับติดตามและประเมิ นผลการบริหารงานด้านงบประมาณของ
สถานศึกษาอย่ างเป็ น ระบบ 6) ควรมี การกาหนดรูป แบบและแนวทางการก ากั บ ติด ตามเกี่ยวกั บ
การระดมทรั พ ยากรและการลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นาทุ น การศึ ก ษาและ
ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 7) ควรมีการกาหนดรูปแบบและแนวทางการกากับติดตามเกี่ ยวกับ
การรายงานผลการใช้เงิน ประเภทต่าง ๆ ตามขั้นตอนและผลการดาเนิ นงานอย่างเป็น ระบบและ
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ต่อเนื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารบุคลากร มีแนวนโยบาย 7 ข้อ
ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวางแผนเกี่ยวกับอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบาย ปั ญ หา และความต้อ งการของสถานศึก ษา 2) ควรมี การกากับ ติ ดตาม
เกี่ยวกับการสรรหา และการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 3) ควรมีการกากับ ติดตามเกี่ยวกับการจัดทาแผนเพื่อใช้ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง 4) ควรมีการกากับ ติดตามเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่ความเป็ นมืออาชีพที่ส อดคล้องกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5) ควรมีการกากับ ติดตามเกี่ยวกับการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
6) ควรมีการกากับ ติดตามเกี่ยวกับ การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องสู่การปฏิบัติจริง 7) ควรมีการกากับ ติดตามเกี่ยวกับการรายงานผล การเสริมสร้างวินัย
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพ ตลอดจนมีก ารน าผลไปใช้ในการพั ฒ นางานอย่ าง
ต่อเนื่อง และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป มีแนวนโยบาย 7 ข้อ
ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและจัดระบบการวางแผน การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ อย่างมีป ระสิทธิภาพ 2) ควรมีการกากับ ติดตามเกี่ยวกับสามะโนนักเรียนและการรับ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 3) ควรมีการกากับ ติดตามเกี่ยวกับสภาพและ
ความพร้อมของอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีการสารวจปัจจัย งบประมาณที่จาเป็นในการสนับสนุนการดาเนินการให้เพียงพอเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ 4) ควรมีการกากับ ติดตามเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทันสมัยเป็นรูปธรรม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 5) ควรมี ก ารก ากั บ ติ ด ตามเกี่ ย วกั บ ระบบการควบคุ ม ภายในหน่ ว ยงาน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและควบคุ ม ความเสี่ ย งในการปฏิ บั ติ งานได้ 6) ควรมี ก ารก ากั บ ติ ด ตามเกี่ ย วกั บ
สวัสดิการ สวัสดิภ าพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจ
ให้กับครู บุ คลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานทางการศึกษา 7) ควรมีการ
กากับ ติดตาม เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา พร้อมมีแนวทางในการสร้างขวัญกาลังใจ
ในการดาเนิ น งาน ซึ่งสอดคล้ องกั บ ชรินรัตน์ จิตตสุ โภ (2560) ศึกษาเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การบริ ห ารสถานศึก ษาขนาดเล็ กสู่ ความเป็ นเลิ ศ สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธ ยมศึ กษา
ผลการศึกษาได้ข้อเสนอดังนี้คือ ด้านโครงสร้าง ด้านเทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรม ด้านงานแบ่งออกเป็น
4 งานคือ บริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ บริหารงานทั่วไป โดยด้านงานแยกเป็น
บริหารงานวิชาการ 4 ข้อ บริหารงานบุคคล 7 ข้อ บริหารงบประมาณ 4 ด้านบริหารงานทั่วไป 5 ข้อ และ
สอดคล้องกับ อุษณี ไชยวงค์ (2561) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
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โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการดาเนินงานพัฒนาและตรวจสอบข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายการจัดการ
การศึกษาปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานของโรงเรียนศูนย์ ปฐมวัยต้นแบบตามการประเมิน
CIPPIEST มี ผ ลการด าเนิ น การอยู่ ในระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด สามารถน า มาพั ฒ นาเป็ น ข้ อ เสนอ
เชิงนโยบายของการบริห ารงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริห ารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไปได้ทั้งหมด 12 ประเด็น สอดคล้องกับ แวววรรณ
พงษ์สะอาด (2554) ได้ศึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของการ
จัดการการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประกอบด้ วยเป้ าหมาย
กลยุทธ ตัวบ่งชี้ และกลไกเชิงนโยบายในด้ านคุณภาพ ผู้เรียนด้านการจัดการเรียนรูปด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และด้านการพัฒนาชุมชนแห่ งการเรียนรู้ผลจากการวิจัยได้ ขอเสนอเชิงนโยบาย
ที่ มี เป้ าหมาย เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี พั ฒ นาการแบบองค์ ร วมทั้ งด้ า นร่ า งกายอารมณ์ จิ ต ใจสั ง คม และ
สติปัญญา การพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีกลยุทธ์ที่สาคัญ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิระ พลพิทักษ์ (2563) ได้ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการ
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในจังหวัดนครพนม มีความมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาสภาพการจัดการการศึกษาและแนวทางการพัฒนาการจัดการการศึกษา ตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในจังหวัดนครพนม จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและตรวจสอบ
และประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hambleton (1983) ที่ได้วิจัยว่าการ
วางแผนนโยบาย ตัวแปรหนึ่งที่สาคัญที่มีอิทธิพลต่อการนากระบวนการของนโยบายไปปฏิบัติ นั่นคือ
การสื่ อ สารของนโยบาย (policy Messenger) ที่ จ ะต้ อ งก าหนดแนวทางนโยบายและเป้ าหมาย
ให้ชัดเจน จึงจะมีประสิทธิภาพ
3. อภิปรายผลการประเมิ น ข้อ เสนอเชิ งนโยบายการติด ตามการบริห ารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมิ น ข้ อ เสนอเชิ งนโยบายการติ ด ตามการบริห ารจัด การการศึ ก ษา
ขั้น พื้ น ฐาน ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ทั้ง 4 ด้าน ในเรื่องความมีประโยชน์
ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นรายการ ได้ ดังนี้ผลการประเมินความมีประโยชน์สูงสุด คือ การบริหารงานด้านวิชาการ ผลการประเมิน
ความเป็นไปได้สูงสุด คือ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ผลการประเมินความถูกต้องสูงสุด คือ
การบริหารงานด้านวิชาการ ผลการประเมินความเหมาะสมสูงสุด คือ การบริหารงานด้านวิชาการ
จะเห็ นได้ว่า การบริหารงานด้านวิชาการ มีผลการประเมินสูงสุดจากการประเมิน ความมีประโยชน์
การประเมิน ความถูกต้ อง และการประเมิ น ความเหมาะสม และผลการประเมิน ต่าสุ ดจากการ
ประเมินความเป็นไปได้ โดยเฉพาะการประเมินในรายการควรมีการจัดทารูปแบบแนวทางการกากับ
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ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคคล ครอบครัว เอกชนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองท้อ งถิ่น
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และเครือข่ายแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ อาจเป็นเพราะ
การติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหารงานด้านวิชาการ มีค่อนข้างน้อย และ
มีการสนับสนุน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคคล ครอบครัว เอกชนองค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น องค์กรวิช าชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น มีส่วนร่วม
ในการจัดการการศึกษาและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้สู่ การพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาน้อยมาก และ
การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องการบริ ห ารงานด้ านการบริ ห ารทั่ ว ไป มี ผ ลการประเมิ น สู งสุ ด
โดยเฉพาะการประเมิ น ในรายการ ควรมี ก ารก ากั บ ติ ด ตามเกี่ ย วกั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน
ที่ ทั น สมั ย เป็ น รู ป ธรรม และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ผลการประเมิ น เป็ น เช่ น นี้ เนื่ อ งจากผู้ อ านวยการ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มองเห็ น ว่ามี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง ในการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา
ของผู้อานวยการสถานศึกษา และการกาหนดนโยบาย และการปฏิบัติงานร่วมกันในการสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ทันสมัยเป็นรูปธรรม ที่นาเทคโนโลยีมาใช้ อีกทั้งมีการกากับติดตามของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ชัดเจน และมีมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ ชรินรัตน์ จิตตสุโภ
(2561) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิ ศ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่าข้อเสนอเชิงนโยบายที่ใช้ความสาคัญกับงาน
วิชาการ 3 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์นโยบาย 2) แนวทางนโยบายจาแนกเป็น 4 ด้าน คือ
ด้ า นโครงสร้ า งมี แ นวทาง ด้ า นเทคโนโลยี 4 แนวทาง ด้ า นวั ฒ นธรรม 4 แนวทางด้ า นงาน
24 แนวทาง แยกเป็นงานวิชาการ 9 แนวทาง งานงบประมาณ 7 แนวทาง งานบุคคล 7 แนวทาง
งานงบประมาณ 4 แนวทาง งานทั่วไป 4 แนวทาง 3) การนาไปปฏิบัติได้มีวิธีการนานโยบายไป
ปฏิบัติ ดังนี้ ด้านโครงสร้าง 3 วิธีการ ด้านเทคโนโลยี 3 วิธีการ ด้านวัฒนธรรม 3 วิธีการ ด้านงาน
18 วิธีการ แยกเป็นงานวิชาการ 7 วิธีการ งานงบประมาณ 4 วิธีการ งานบุคคล 2 วิธีการ งานทั่วไป
5 วิธีการ เมื่อตรวจสอบข้อเสนอเชิง นโยบายการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
กานต์ เนตรกลาง (2556) ผลการตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย การดาเนินการเพื่อเป็นผู้นาในการ
จั ด การการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม าด้ ว ยการประเมิ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านวิชาการมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุด และ กัญญาณัฐ ปูนา
พูนชัย ยาวิราช และไพรภ รัตนชูวงศ์ (2562) ได้ทาวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหาร
จั ด การการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะอาชี พ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในโรงเรี ย น
ขยายโอกาสทางการศึกษาพื้นที่พิเศษ จังหวัดเชียงราย ที่มีการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาส
ให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ที่ จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการและสร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ
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เป็ น ฐาน เปิ ดโอกาสให้ ภาคี เครื อข่ ายได้ เข้ ามามี ส่ วนร่วมในการจั ดการการศึ กษาเพื่ อเป็ นการช่ วย
ให้ ผู้เรียนได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับอาชีพอย่างหลากหลาย สอดคล้ องกับงานวิจัยของ จรูญศักดิ์ พุดน้อย และ
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2559) ได้ทาวิจัยเรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารงานวิช าการ
สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ าเภอในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ แบ่งเป็น
9 ด้าน คือ 1) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 2) การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการการศึกษาในศตวรรษที่ 21 3) การวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 4) การบริหารหลักสูตรและการนาหลักสูตร
ไปใช้ 5) การพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 6) การพัฒนาระบบ
การประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึกษา 7) การพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ 8) การพั ฒ นาระบบ
บริ ห ารจั ด การ โดยมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ และ 9) การนิ เทศการศึ กษา และสอดคล้ องกั บ งานวิจั ยของ
Ka – ho - Mok (2002) ได้ศึกษาเรื่อง “Decentralization and Marketization of education
in Singapore: A Case Study of the Scool Excellence Model” เพื่ อตรวจสอบและศึ ก ษา
ปรั ช ญารวมถึ ง หลั ก การรู ป แบบของความเป็ น เลิ ศ ของสถานศึ ก ษาในประเทศสิ งคโปร์ ท าให้
สถานศึกษามีแผนนาสู่การปฏิบัติและการติดตามการดาเนินงานเป็นระยะ จนประสบความสาเร็จ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษา
และมัธยมศึกษา ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยควรศึกษา
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดทิศทางและนโยบายการ
พัฒนาสถานศึกษา
1.2 ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา และส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ควรจัดทาคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษา และคู่มือการกากับติดตามการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในองค์ประกอบภารกิจหลัก 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1) การบริหารงานด้านวิชาการ 2) การบริหารงานด้านงบประมาณ 3) การบริหารงานด้าน
การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
1.3 ควรมีการระดมทรัพยากรมาจัดการการศึกษา ในรูปแบบภาคีอย่างมีส่วนร่วม
1.4 จัดให้มีประเมินสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ดาเนินงาน
ประสบความสาเร็จ ให้การชื่นชม ให้รางวัล และเป็นต้นแบบ
1.5 จั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ สถานศึ ก ษา และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ที่ดาเนินงานประสบความสาเร็จทุกด้าน
2. ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ศึกษาครั้งนี้มีประโยชน์ในการบริห ารจัดการ
การศึกษา หากมีการศึกษาครั้งต่อไป อาจปรับรายการข้อเสนอเชิงนโยบายบางข้อ เพื่อให้เข้ากับบริบท
และปรับเปลี่ยนแนวทางให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นกว่าเดิม
2.2 การศึกษาครั้งต่อไป อาจมีการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการ
บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อให้เข้ากับ
บริบทและปัจจัยในการบริหารจัดการการศึกษาที่แตกต่างกัน

