
 ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนล$าง 

วัฒนา  สุราษฏร�มณี 

 วิทยานิพนธ�นี้เป,นส$วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�  

บัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทมุธาน ี

พ.ศ. 2558 



 
 

THE MANAGEMENT PERFORMANCE OF COMMUNITY LEARNING CENTERS IN THE 

LOWER NORTHERN PROVINCES 

 

 

 

 

 

 

 WATTANA  SURATMANEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

   A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 IN PUBLIC ADMINISTRATION  

GRADUATE SCHOOL 

VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY 

UNDER THE ROYAL PATRONAGE  PATHUM THANI 

2015 
 

\ 





ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ� ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล%าง 

ชื่อนักศึกษา วัฒนา  สุราษฏร�มณี 
รหัสประจําตัว 54B73330117  
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร� 
ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� ศาสตราจารย� ดร.บุญทัน  ดอกไธสง 
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� อาจารย� ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร� 

บทคัดย�อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดภาคเหนือตอนล%าง 2) ศึกษาป@จจัยท่ีมีผลต%อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดภาคเหนือตอนล%าง 3) เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล%าง การวิจัยนี้เปBนแบบผสานวิธี ประกอบด�วยการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงการวิจัยเชิงปริมาณได�ศึกษากลุ%มตัวอย%างจํานวน 366 คน ท่ีเปBนประชาชน
ท่ีมาใช�บริการท่ีศูนย�การเรียนรู�ชุมชนพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล%าง 5 จังหวัด ได�แก% จังหวัด พิษณุโลก อุตรดิตถ� 
ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ� โดยแบ%งพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล%างและแบ%งพ้ืนท่ีในเกณฑ�การการศึกษาโดย
ใช�หลักเกณฑ�การพิจารณาลักษณะพ้ืนท่ีตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยกําหนดขนาดกลุ%มตัวอย%าง
ด�วยการคํานวณตามสูตรของ ทาโร% ยามาเน% และกลุ%มตัวอย%าง ได�มาด�วยการสุ%มตัวอย%างแบบง%าย เก็บข�อมูล
ด�วยแบบสอบถามแบบมาตราส%วน ประมาณค%า 5 ระดับ ท่ีมีความเชื่อม่ัน 0.97 สถิติท่ีใช�การวิเคราะห�ข�อมูล
ประกอบด�วย ค%าร�อยละ ค%าเฉลี่ย ค%าส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห�การถดถอยแบบข้ันตอน วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ�เชิงลึก ผู�ให�ข�อมูลสําคัญจํานวน 20 คน ประกอบด�วย กลุ%ม
คณะกรรมการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชนจํานวน 10 คน และประชาชนผู�เข�ามาใช�บริการในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนล%างจํานวน 10 คน ซ่ึงเปBนผู�บริหารและเปBนผู�ใช�บริการโดยตรงต%อศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง และวิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�วิธีอุปมานวิเคราะห� และการตีความ  

ผลการวิจัย พบว%า 
1) ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล%าง โดยรวมอยู%

ในระดับมาก ( X  = 3.51, S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณาเปBนรายด�าน พบว%า ด�านการสร�างเครือข%าย
ร%วมกับหน%วยงานท่ีเก่ียวข�องอยู%ในระดับสูงสุด (X  = 3.62, S.D. = 0.70) รองลงมาคือ ด�านการใช�ทรัพยากร 
การบริหาร ( X  = 3.52, S.D. = 0.67) ด�านการจัดกิจกรรมต%าง ๆ ( X  = 3.51, S.D. = 0.70) ด�าน
การใช�ข�อมูลข%าวสาร (X  = 3.49, S.D. = 0.72) และด�านการจัดการศึกษา (X  = 3.48, S.D. = 0.73) 
ตามลําดับ โดยด�านการสร�างเครือข%ายร%วมกับหน%วยงานท่ีเก่ียวข�องอยู%ในระดับสูงสุดเนื่องจากมี
หน%วยงานหลายภาคส%วนเข�ามามีส%วนร%วมในการดําเนินการศูนย�การเรียนรู�ชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ซึ่งกันและกันทําให�เกิดความสัมพันธ�ท่ีดีต%อกันภายในเครือข%าย และด�านการจัดการศึกษาอยู%ใน
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ระดับตํ่าสุดเนื่องจากมีแผนงานทางการศึกษาท่ีไม%ชัดเจน ไม%มีการจัดหลักสูตรให�สอดคล�องกับความ
ต�องการในพ้ืนท่ี และไม%ตรงกับความต�องการท่ีแท�จริงของประชาชน   
 2) ป@จจัยท่ีมีผลต%อการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล%าง 
พบว%าป@จจัยท่ีมีผลต%อการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ประกอบด�วยป@จจัยท่ีสําคัญจํานวน 6 ตัวแปร 
ได�แก% การประสานงาน การประเมินผลนโยบาย การมีส%วนร%วมกับศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน      
การยอมรับของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน ทรัพยากรทางการบริหาร และการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ซ่ึงป@จจัยดังกล%าวสามารถทํานายผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล%างได� ร�อยละ 84.80 (Adjusted R2 = 0.848) อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 3) แนวทางการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล%าง ซ่ึงได�มาจาก
การสังเคราะห�ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค�ข�อ 1 และ 2 ประกอบด�วย การดําเนินการท่ีสําคัญ         
6 ประการ คือ (1) การประสานงาน ควรมีการติดต%อประสานงานกับหน%วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ท้ังภาคประชาชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และมีการประสานงานท้ังในเครือข%ายและนอกเครือข%ายองค�กร (2) ควรมีการ
ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติในแต%ละโครงการแล�ว เพ่ือให�ทราบการบรรลุวัตถุประสงค�ตาม
เปYาหมายท่ีกําหนดไว� (3) ควรมีส%วนร%วมกับศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของศูนย�
การเรียนรู� (4) การยอมรับของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชนทําให�ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจต%อ
องค�กรและทําให�งานของศูนย�การเรียนรู�ขับเคลื่อนต%อไปได�ด�วยดี (5) ด�านทรัพยากรการบริหาร ควร
สรรหาบุคลากรท่ีท่ีมีความรู�ความสามารถในการถ%ายทอดความรู�ให�กับประชาชนได�ตรงตาม
วัตถุประสงค�ของนโยบายศูนย�การเรียนรู�ชุมชน (6) การนํานโยบายไปปฏิบัติ ควรจัดทํานโยบายท่ีมี
ความเหมาะสม และตรงกับความต�องการของประชาชนในชุมชน สามารถตอบสนองความต�องการ
ของประชาชนได�อย%างแท�จริงและสามารถปฏิบัติได�จริง  
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) study the management performance of 
community learning centers in the Lower Northern provinces, 2) study the factors 
affecting the management performance of the community learning center in the 
Lower Northern provinces and 3) propose the appropriate guidelines for managing 
the community learning center in the Lower Northern provinces. This study used a 
mixed method research combining both quantitative and qualitative approaches. The 
quantitative research was conducted by studying a sample of 366 respondents who 
used to receive services in these centers in 5 provinces (Phitsanulok, Uttaradit, Tak, 
Sukhothai and Phetchabun). The sample size was obtained by calculation using Taro 
Yamane’s formula and the sample was selected by simple random technique. The 
research tool used for data collection was a five-level rating scale questionnaire with a 
reliability of 0.97. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation and the hypothesis was tested by stepwise regression analysis. The qualitative 
research was conducted by in-depth interviews of 20 key informants of which 10 were 
members of executive boards in community learning centers and 10 people in these 
centers, who were directly executive and users of the Community Learning Center, 
selected purposively. The data were analyzed by analytic induction and interpretation. 
 The research performance revealed that: 
 1) The management performance of the community learning center was 

overall at a high level ( X  = 3.51, S.D. = 0.65), while considered in each aspect found 

that the aspect of other organizations networking was at the highest level (X  = 3.62, S.D. = 0.70) 

followed by the aspect of managerial resource utilizing (X  = 3.52, S.D. = 0.67), the aspect of 

various activities organizing (X  = 3.51, S.D. = 0.70), the aspect of information utilizing (X  = 3.49, 

S.D. = 0.72), and the aspect of education (X  = 3.48, S.D. = 0.73), respectively. The aspect of other 



ง 

organizations networking was at the highest as these were many organizations 
working together in these centers, that they could share their own Knowledges and 
experiences and could create the good relationship within their networks. The aspect of 
education organizing was at the lowest as lacking of the clear education plans and the 
education courses did not comply with the people’s needs. 
 2) The factors affecting the management of the community learning center 
in the Lower Northern provinces composed of 6 variables as the coordination, the 
policy evaluation, the participation with other community learning center, the 
managerial resources and the policy implementation. These variables explaind the 
variation of the performance of community learning center in the Lower Northern 
provinces at 84.80 percent (Adjusted R2 = 0.848) at a statistical significance of 0.05. 
 3) The guidelines for management performance of community learning 
centers in the Lower Northern provinces which synthesized from the research’s 
objectives 1, 2 consisted of 6 measures as (1) coordination should be with coordination other 
organizations associated both public sector, government and private sector and 
coordination inside enterprise network and outside enterprise network. (2) should 
evaluate after completion each the project to know of achieve the goals set. (3) 
Should contribute with other learning center and community for develop the 
potential of learning center. (4) Acceptance of learning center and community to 
people take pride in the organization and makes the job of learning center to drive 
well. (5) Should recruit personnel which ability to transfer knowledge to people 
exactly as purpose of the policy the community earning center. (6) The policy 
implementation should be prepared appropriate policy and match the needs of 
people in community and practicality. 
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 ดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้กว�าจะประสบความสําเร็จ นั้นต�องใช�ความทุ�มเทท้ังแรงกายแรงใจ ท้ังใน
การศึกษาและหาข�อมูลเพ่ือให�ได�มาซ่ึงผลงานทางวิชาการในระดับดุษฎีบัณฑิต กว�าดุษฎีนิพนธ�เล�มนี้
จะสําเร็จได�นั้น เพราะการได�รับการอนุเคราะห� สนับสนุน ชี้แนะ จากคณาจารย�และบุคคลต�างๆ ท่ีจะ
ขอกล�าวดังต�อไปนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ� โดยมี ศาสตราจารย� ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ดร.บุญเลิศ ไพรินทร� และคณาจารย�ทุกท�าน ท่ีได�กรุณาให�แนวคิด และถ�ายทอดความรู�ต�างๆ มาโดย
ตลอดจนงานวิจัยสัมฤทธิ์ผล 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย� ดร.สุรินทร� นิยมางกูร อาจารย� พลเอก ดร.เกษมชาติ 
นเรศเสนีย� และ ดร.ชรินทร� สีทับทิม ท่ีได�ช�วยชี้แนะ แนะนํา ให�ความรู� เอาใจใส� และติดตาม
ความก�าวหน�าในการดําเนินงานการศึกษาวิจัยอย�างใกล�ชิดมาโดยตลอด จนงานวิจัยเล�มนี้เสร็จสิ้น 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ�อวิเศษ สุราษฏร�มณี คุณแม�นิตยา สุราษฏร�มณี ท่ีได�ให�กําเนิด อบรม
เลี้ยงดู เอาใจใส� ให�กําลังใจ มาตลอด ขอบขอบพระคุณคุณยายสมเภา เนียมเป=ย คุณป>า นพรัตน�  
เนียมเป=ย และทุกคนท่ีไม�สามารถกล�าวได�ท้ังหมด ท่ีคอยให�กําลังใจ และเป?นแรงใจสนับสนุน มาโดย
ตลอดจนสําเร็จการศึกษา  
 และท�ายนี้กว�าท่ีผู�วิจัยจะก�าวมาถึงความสําเร็จในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตนี้ ก็เพราะ
ด�วยแรงกาย แรงใจ จากผู�มีพระคุณท่ีกล�าวมาท้ังหมดนี้ จึงขอให�ผลแห�งกําลังใจ และผลแห�งความดีนี้
ส�งกลับไปยังทุกท�าน ท่ีกล�าวมา และหวังว�างานวิจัยฉบับนี้จะเป?นประโยชน�แก�ผู� อ่ืนต�อไป 
ขอขอบพระคุณ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  
 นโยบายสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การพัฒนาชุมชนอย�างเป"นรูปธรรมโดยเน%น
กระบวนการเรียนรู%ของชุมชนใน 3  เรื่องหลัก คือ กระบวนการจัดทําแผนชุมชน การขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย�การเรียนรู%ชุมชน เพ่ือให%ชุมชนกลับมามองตนเอง เรียนรู%ท่ีจะ
แก%ไขป2ญหาร�วมกัน เพ่ือให%ชุมชนสามารถแสวงหาทางเลือกในการดําเนินชีวิติได%ด%วยตนเอง ศูนย�การ
เรียนรู%ชุมชนเป"นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีกรมการพัฒนาชุมชนเสนอให%กับชุมชน เพ่ือเป"นแหล�งส�งเสริมการ
เรียนรู%ตลอดชีวิตของคนในชุมชนท่ีสมดุลท้ัง 4 ด%าน ซ่ึงได%แก� เรียนรู%เพ่ือให%มีความรู% เรียนรู%เพ่ือให%เอา
ไปทําเป"น เรียนรู%เพ่ือให%สามารถใช%ชีวิตร�วมกับคนอ่ืน และเรียนรู%เพ่ือให%มีความเป"นคนท่ีสมบูรณ�   
ท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในป2จจุบันก�อให%เกิดภาวะ
วิกฤติแก�สังคมไทยเป"นอย�างมาก และส�งผลกระทบต�อคนไทยและประเทศชาติโดยรวม ดังนั้นคนใน
สังคมซ่ึงเป"นป2จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาประเทศจะต%องได%รับการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพไป
ในทิศทางท่ีเหมาะสม การเรียนรู%นับเป"นกระบวนการสําคัญยิ่งโดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู%ตลอด
ชีวิตท่ีเป"นการเรียนรู%จากสภาพการณ�จริงและจากเง่ือนไขรอบๆ ตัวตลอดจนการแสวงหาทางออกของ
ป2ญหาท่ีกําลังเผชิญอยู�ท้ังในการทํางานและการดํารงชีวิตท่ีมีการเรียนรู%ไปแก%ป2ญหาไป และสามารถ
เรียนรู%ได%ตามความต%องการ ตามความสนใจจากองค�ความรู%ภายในชุมชนท่ีมีอยู� และองค�ความรู%
ภายนอกชุมชนเป"นวิทยาการสมัยใหม� รวมท้ังองค�ความรู%ด%านการบริหารจัดการจะช�วยให%คนในชุมชน
สามารถจัดการวิถีชีวิตของตนและชุมชนให%สมดุลเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงต�างๆ ได% กลไก
สําคัญท่ีจะเชื่อมโยงองค�ความรู%ภายในองค�การและองค�ความรู%ภายนอกได%เป"นอย�างดี คือ “ศูนย�การ
เรียนชุมชน” ซ่ึงจะเป"นศูนย�กลางการจัดกิจกรรมการเรียนรู%ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชนและเป"น
หน�วยบริการเสริมสร%างศักยภาพของคนในชุมชนท่ีรัฐต%องส�งเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังอย�าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ�ของการส�ง เสริมแหล�งการเรียนรู%ตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547)  
 กฎกระทรวงว�าด%วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนย�การเรียน พ.ศ. 
2554 “ศูนย�การเรียน” หมายความว�าสถานท่ีเรียนท่ีบุคคลจัดต้ังข้ึนเพ่ือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ไม�แสวงหากําไรตามกฎกระทรวงนี้ศูนย�การเรียนรู% (Learning Center) เป"นแนวทางหนึ่งท่ีองค�การ
หลายแห�งพยายามสร%างให%เกิดข้ึนวัตถุประสงค�เพ่ือให%มีหน�วยงานท่ีทําหน%าท่ีรับผิดชอบในการจัดการ
เรียนรู%ท่ีเหมาะสมให%กับพนักงานทุกระดับในองค�การโดยส�วนใหญ�หน�วยงานท่ีจะต%องรับผิดชอบในการ
ดูแลศูนย�การเรียนรู%ก็คือหน�วยงานพัฒนาบุคลากรการท่ีจะปรับฐานะของงานพัฒนาบุคลากรท่ีมุ�งเน%น
แต�การจัดอบรมเพียงอย�างเดียวมาเป"น “ศูนย�การเรียนรู%” องค�ประกอบหลักท่ีสําคัญท่ีองค�การจะต%อง
พิจารณาเพ่ือจัดต้ังศูนย�การเรียนรู%ให%เกิดประสิทธิภาพได%แก� (1) ผู%ให%บริการในศูนย�การเรียนรู% บุคคลท่ี
ทํางานในศูนย�การเรียนรู%ถือว�าเป"นด�านสกัดแรกท่ีสําคัญท่ีจะสร%างความประทับใจให%กับผู%เรียน        
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ขีดความสามารถ (Competency) ท่ีสําคัญของผู%ท่ีทํางานในศูนย�การเรียนรู% ได%แก� จิตสํานึกของการ
ให%บริการ (Service Mind) พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกในการให%บริการท่ีดีหลักๆ ก็คือยิ้ม
แย%มแจ�มใสกับผู%มาขอใช%บริการอยู�เสมอตอบข%อซักถามด%วยข%อมูลท่ีถูกต%อง (2) ช�องทางการเรียนรู%
ช�องทางการเรียนรู%ถือได%ว�าเป"นป2จจัยสําคัญมากเพราะหากไม�มีช�องทางการเรียนรู%ในองค�การความรู%
ย�อมจะไม�เกิดข้ึนอย�างแน�นอน ช�องทางการเรียนรู%มีมากมายในองค�การได%แก�การจัดอบรมภายใน    
(In-House Training) และภายนอก (Public Training) หัวข%อหลักสูตรการอบรมเป"นเรื่องสําคัญมาก
เพราะป2ญหาท่ีเกิดข้ึนในป2จจุบันก็คือหลักสูตรท่ีจัดข้ึนไม�สามารถตอบสนองความจําเป"นท่ีแท%จริง     
(3) กระบวนการติดตามผลการเรียนรู% ศูนย�การเรียนรู%นอกจากจะทําหน%าท่ีในการหาช�องทางการ
เรียนรู%ให%เกิดข้ึนภายในองค�การแล%วศูนย�การเรียนรู%จะต%องทําหน%าท่ีในการออกแบบระบบเพ่ือติดตาม
ผลว�ามีการเรียนรู%ข้ึนจริง (Learning Monitoring) 
 ในการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู% ส�วนใหญ�จะมีการต้ังคณะทํางานข้ึนมาเพ่ือเป"น 
คณะกรรมการบริหารศูนย�การเรียนรู%  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย�ฯ เพ่ือกําหนดหน%าท่ี
รับผิดชอบ  วางแผนปฏิบัติงาน และประเมินผลการดําเนินงานหรือในบางศูนย�ท่ีต้ังในสถานท่ีราชการ 
เช�น เทศบาล อบต. อาจบริหารโดยส�วนราชการเจ%าของพ้ืนท่ี โดยให%ชุมชนและเด็กเข%ามามีส�วนร�วม  
บางศูนย�ท่ีตั้งในชุมชนก็อาจบริหารจัดการโดยผู%นําชุมชนโดยในแต�ละรูปแบบจะเน%นการบริหารแบบมี
ส�วนร�วม โดยการรับฟ2งความคิดเห็นจากเด็ก ผู%ปกครอง ชุมชนและผู%ใช%บริการและนํามาปรับปรุงอย�าง
ต�อเนื่องท�ามกลางความรุนแรงของป2ญหาท่ีสลับซับซ%อน และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง ท่ีรวดเร็วคนในสังคมนับวันเป"นป2จจัยสําคัญท่ีสุดในการสร%างป2ญหาและแก%ไขป2ญหาท้ังปวง
หากได%มีการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกคนไปในทางท่ีถูกต%องโดยเฉพาะการพัฒนาท่ี
เน%นคนเป"นศูนย�กลางของการพัฒนาเพ่ือก�อให%เกิดสภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัวอบอุ�นเข%มแข็ง สังคมมี
สมรรถภาพเสรีภาพ ยุติธรรม และการพัฒนาท่ีสมดุลบนพ้ืนฐานของความเป"นไทยซ่ึงเป"นการพัฒนา
ในลักษณะต�อเนื่อง กระบวนการทางการศึกษานับว�ามีความสําคัญอย�างยิ่งในการพัฒนาคนท้ังด%าน
ร�างกาย จิตใจ และสติป2ญญาแต�เดิมนั้นสังคมไทยมอบหมายให%รัฐบาลมีหน%าท่ีจัดการศึกษาท้ังปวง
ให%แก�ประชาชน โดยเฉพาะการศึกษาในระบบโรงเรียนแม%ว�าจะสามารถพัฒนาคนได%ในจํานวนหนึ่ง แต�
โดยระบบของการศึกษาเองท่ีไม�สามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาให%แก�คนท้ังปวงได%อย�างท่ัวถึง   
ทําให%คนไทยจํานวนไม�น%อย ท่ีไม�ได%รับโอกาสทางการศึกษาและถูกกันออกจากระบบการศึกษาโดย
กลไกของการคัดเลือกศูนย�การเรียนชุมชนมีจุดมุ�งหมายหลักในการให%ศึกษาเป"นกระบวนการ ท่ีมุ�ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมากกว�าเป"นการศึกษาเพียง เพ่ือการเรียนรู%เท�านั้นการจัดการศึกษา
จึงเป"นป2จจัยท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาท%องถ่ินประชาชนทุกคนในตําบล-หมู�บ%าน จะต%องได%รับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการดํารงชีวิต และการศึกษาต�อเนื่องเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการศึกษา
ต%องสอดคล%อง กับสภาพความเป"นอยู�ของคนในชุมชน และในท%องถ่ินจะต%องมีบรรยากาศแห�งการ
เรียนรู%ประชาชนต%องมีส�วนร�วมในฐานะเป"นเจ%าของชุมชน และต%องมีการถ�ายทอดแลกเปลี่ยนความรู%
กันและกันเพราะชุมชนทุกชุมชนมีองค�ความรู%หลักของชุมชนอยู�แล%วคือองค�ความรู%ด%านจิตสํานึกใน
การพัฒนาท%องถ่ิน ของตนเองให%ดีข้ึนองค�ความรู%อีกประการคือ ภูมิป2ญญาของท%องถ่ินท่ีสั่งสอนสืบต�อ
กันมา เช�น อาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี คุณธรรมจริยธรรม และป2ญหาต�างๆ ในชุมชน 
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 ศูนย�การเรียนรู%ชุมชนจึงเป"นศูนย�กลางการจัดการเรียนรู%เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู%ตลอดชีวิต
สําหรับประชาชนในชุมชน เป"นสถานท่ีท่ีเสริมสร%างโอกาสในการเรียนรู% ถ�ายทอด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ� วิทยาการ ตลอดจนภูมิป2ญญาของชุมชน อีกท้ังยังเป"นแหล�งบริการชุมชนในการจัด
กิจกรรมต�างๆ ท่ีสอดคล%องกับความต%องการของประชาชน โดยเน%นกระบวนการเรียนรู%ในวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน ให%ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก�อให%เกิดสังคมแห�งการเรียนรู% และมุ�งการพัฒนา
แบบพ่ึงตนเอง (กระทรวงมหาดไทย, 2550) การเรียนรู%จากศูนย�การเรียนรู%ชุมชน เป"นการเปhดโอกาส
ให%ทุกคนได%รับการศึกษาตามรูปแบบท่ีต%องการ มีความยืดหยุ�นหลากหลายตามโอกาสและสถานการณ� 
เป"นการจัดประสบการณ�การเรียนรู%ให%แก�ผู%เรียน เช�น บริการข�าวสาร ข%อมูลต�างๆ เพ่ือเป"นแหล�ง
ความรู%ให%ผู%เรียนสามารถศึกษาเรียนรู%ได%ด%วยตนเอง ส�วนกิจกรรมการเรียนรู%สามารถจัดได%อย�าง
หลากหลายโดยศูนย�การเรียนรู%ชุมชน จะมีส�วนสนับสนุนการเรียนรู%ของคนไทยอย�างเป"นระบบ และ
สามารถเรียนรู%ตลอดชีวิตได%อย�างมีคุณภาพ และเติมเต็มให%สังคมไทยเป"นสังคมแห�งการเรียนรู%อย�าง
แท%จริง โดยเรียนรู%ผ�านสื่อการเรียนรู%ประเภท ต�างๆ เช�น จากวิทยากร จากสื่อวิทยุ โทรทัศน� วิดีทัศน�  
คอมพิวเตอร� แบบเรียนสําเร็จรูป หนังสือพิมพ� การประชุม หรือการอบรม เป"นต%น ท้ังนี้การจัดศูนย�
การเรียนรู%ท่ีดี ควรจะต%องสอดคล%องกับวิถีชีวิตของชุมชนเป"นสําคัญ   (ปราโมทย� น%อยวัน, 2555) 
 ป2ญหาของการจัดต้ังศูนย�การเรียนรู%ชุมชนคือ (1) การไม�มีนโยบายหรือแผนงานท่ีชัดเจน
เก่ียวกับการสร%างศูนย�การเรียนรู%ชุมชน (2) เจ%าหน%าท่ีท่ีเก่ียวข%องขาดความรู%ความเข%าใจเก่ียวกับแหล�ง
การเรียนรู%ในชุมชนซ่ึงจะมีผลอย�างมากต�อการสร%างและการพัฒนาแหล�งการเรียนรู%ในชุมชน           
(3) ป2ญหาการสื่อสารซ่ึงเป"นหัวใจสําคัญประการหนึ่งสําหรับการดําเนินงานศูนย�เรียนรู%ในชุมชน          
(4) ป2ญหาของระบบการศึกษาไทยในป2จจุบันคือควรเน%นให%มีการใช%แหล�งการเรียนรู%ท่ีหลากหลาย 
ท้ังนี้เพราะการให%ความสําคัญกับแหล�งการเรียนรู%เพียงแหล�งเดียว เช�น ระบบโรงเรียน ในป2จจุบันนั้น
อาจไม�สามารถพัฒนาบุคคลให%สอดคล%องกับวิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดล%อม และทรัพยากร
ของชุมชน และอาจจะทําให%เยาวชนคนรุ�นใหม�ขาดความสามารถ ทักษะการดํารงชีวิตและพัฒนา
ตนเองตามวิถีของชุมชน เนื่องจากไม�มีแหล�งการเรียนรู%อ่ืนเข%ามาเสริม การปฏิรูปการศึกษาตามท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 4 ได%ให%ความหมายของ
การศึกษาไว%ว�า “เป"นกระบวนการเรียนรู%เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ�ายทอดความรู% การฝjก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร%างสรรค�จรรโลงความก%าวหน%า
ทางวิชาการ การสร%างองค�ความรู%อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล%อม สังคม การเรียนรู% และป2จจัย
เก้ือหนุนให%บุคคลเรียนรู%อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต” และมาตรา 8 ได%กล�าวไว%ว�า “การจัดการศึกษา เป"น
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน และให%สังคมมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา” (กระทรวงมหาดไทย, 
2550) (5) การปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให%เป"นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ตามปรัชญา
การศึกษาตลอดชีวิตดังกล�าวนั้น ย�อมต%องมีป2จจัยเก้ือหนุนให%บุคคลสามารถท่ีจะเรียนรู%ได%อย�าง
ต�อเนื่องตลอดชีวิต ป2จจัยเก้ือหนุนท่ีมีส�วนสําคัญต�อการศึกษาท้ังโดยทางตรงและทางอ%อมคือ แหล�ง
การเรียนรู%ตลอดชีวิต ท้ังนี้เพราะแหล�งการเรียนรู%ตลอดชีวิตเป"นศูนย�รวมหรือศูนย�กลางของความรู%ใน
รูปแบบต�างๆ ท่ีมีอยู�ในชุมชนเป"นเสมือนห%องปฏิบัติการของการเรียนรู% มีประโยชน�ท้ังในแง�การ
กระจายโอกาสทางการศึกษา การให%การศึกษาต�อเนื่องตลอดชีวิตจึงมีประโยชน�ต�อกระบวนการเรียน
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การสอนทําให%ผู%เรียนได%รับประสบการณ�ตรง ซ่ึงอาจกล�าวได%ว�าแหล�งการเรียนรู%ตลอดชีวิตเป"นสิ่งท่ีมี
ผลต�อการสร%างกระบวนการพัฒนาการเรียนรู%ท่ียั่งยืน ซ่ึงควบคู�ไปกับการจัดการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน 
 กระทรวงมหาดไทยโดย กรมการพัฒนาชุมชน ได%จัดต้ังศูนย�การเรียนรู%ชุมชนเพ่ือเป"น
ศูนย�กลางในการรวบรวมข%อมูล ข�าวสาร ความรู%ของชุมชนท่ีจะนําไปสู�การเรียนรู%ของชุมชน เป"นแหล�ง
เสริมสร%างการเรียนรู% การถ�ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ� สืบทอดภูมิป2ญญาต�างๆ ท่ีชุมชนมีความ
สนใจและเป"นประโยชน� สามารถนําไปประยุกต�ใช%เพ่ือพัฒนาตนเองและชุมชนให%เข%มแข็ง(สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2554) สําหรับรูปแบบการพัฒนาศูนย�การเรียนรู%
ให%เกิดเป"นรูปธรรมนั้นจะต%องอาศัยแนวคิดและทฤษฎีมาเป"นแนวทางในการสร%างศูนย�การเรียนรู%ใน
ชุมชนซ่ึงได%แก�รูปแบบการมีส�วนร�วม การบริหารแบบเครือข�าย ผลการบริหารแบบระบบราชการ ผล
การบริหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป"นต%น ในป2จจุบันกระแสการพัฒนาแบบมีส�วนร�วมของประชาชน
มีความสําคัญและสามารถตอบสนองความต%องการของประชาชน การจะสร%างเครือข�ายชุมชนเพ่ือเป"น
ศูนย�กลางการเรียนรู% ต%องศึกษาชุมชน วิเคราะห�จุดแข็งจุดอ�อน และดูความพร%อมของชุมชนว�ามีแค�
ไหน เพ่ือท่ีจะให%ชุมชนพัฒนาเป"นศูนย�กลางการเรียนรู%ต�อไป จากการวิเคราะห�สภาพแวดล%อมในพ้ืนท่ี
จังหวัดภาคเหนือตอนล�าง พบว�า 1) จุดแข็ง (Strength) ท่ีสําคัญคือ มีกลุ�มองค�กร สถาบันเกษตรกร 
และบุคลากรท่ีมีองค�ความรู%และมีความเข%มแข็งในการเพ่ิมประสิทธิภาพมีสถาบันการอาชีวศึกษาท่ี
สามารถผลิตแรงงานก่ึงฝmมือในภาคอุตสาหกรรมและการบริการมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพหลาย
แหล�งท่ีเป"นท่ียอมรับของประชาชน มีแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ โบราณสถานและศิลปกรรม
รวมท้ังวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีชื่อเสียง เป"นมรดกโลกทางธรรมชาติและโบราณสถานมีแหล�งภูมิป2ญญา
ท%องถ่ินท่ีหลากหลายสามารถพัฒนาต�อยอดให%เป"นท่ียอมรับได% ประชาชนให%ความสนใจ และมีส�วน
ร�วมในการพัฒนาสังคม มีหน�วยงาน องค�กร ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีให%การสนับสนุนด%านงบประมาณ
และวิชาการ 2) จุดอ�อน (Weakness) การพัฒนาระบบข%อมูลข�าวสารสนเทศท่ีบูรณาการร�วมกัน
ระหว�างบุคคล และหน�วยงานภายในจังหวัด/กลุ�มจังหวัดยังไม�มีประสิทธิภาพเท�าท่ีควร การเชื่อมโยง
เครือข�ายผู%ประกอบการในจังหวัดและกลุ�มจังหวัดมีน%อย ผู%ประกอบการส�วนใหญ�ยังขาดความรู%
ภาษาต�างประเทศและวิทยาการจัดการสมัยใหม� ประชากรบางส�วนยังมีคุณภาพชีวิตท่ีไม�ดี และยังมี
ป2ญหาภาวะหนี้สินภาคครัวเรือน ขาดแคลนแรงงานไร%ฝmมือ และแรงงานฝmมือเฉพาะด%าน เยาวชนมี
ค�านิยมทํางานภาคการเกษตรลดลง ขาดการเตรียมความพร%อมของบุคลากรเพ่ือรองรับการเข%าสู�
อาเซียน 3) โอกาส (Opportunity) กลุ�มภาคเหนือตอนล�างมีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารมีความ
เจริญก%าวหน%าไปถึงระดับชุมชนและครอบครัว ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 ให%ความสําคัญกับการพัฒนาสังคมและชุมชนท่ีเข%มแข็งตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กระแสความต%องการในการอุปโภคบริโภคสินค%าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 
กระแสค�านิยมของภาคประชาสังคมท่ีต%องการมีส�วนร�วมในการพัฒนาภาครัฐ 4) อุปสรรค (Threat) 
กระแสโลกาภิวัฒน�ได%ส�งผลให%เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย�างรุนแรง รวดเร็ว  นโยบายด%านการ
บริหารงานบุคคลและงบประมาณของรัฐบาลยังไม�เอ้ืออํานวยต�อการปฏิบัติงานของหน�วยงานในส�วน
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ภูมิภาค การจัดสรรงบประมาณของรัฐสู�ระดับปฏิบัติในบางโครงการยังขาดความต�อเนื่อง (กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555) 
 จากท่ีกล�าวมาข%างต%นทําให%ผู%วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการบริหารจัดการศูนย�การ
เรียนรู%ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง เพ่ือเป"นแนวทางในจัดการศูนย�การเรียนรู%ชุมชนให%มี
ประสิทธิภาพและสอดคล%องกับความต%องการของชุมชนอย�างแท%จริงส�งผลต�อการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนได%อย�างมีคุณค�านําไปสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน ส�งเสริมการบริหาร
จัดการความรู% ขับเคลื่อนศูนย�เรียนรู%ชุมชนให%มีศักยภาพในการจัดการองค�ความรู%ในชุมชน เป"นศูนย�
เรียนรู%ชุมชนสมบูรณ�แบบ สามารถเป"นศูนย�กลางในการเรียนรู%เพ่ือแก%ป2ญหาในชุมชนเป"นแหล�งพัฒนา
องค�ความรู% และนําความรู%ไปใช%ในการแก%ไขป2ญหาในครอบครัว ชุมชน และการประกอบอาชีพของ
ชุมชนต�อไป 
 
1.2 คําถามในการวิจัย 
 1.2.1 ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู%ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล�างมี
ลักษณะเป"นอย�างไร 
 1.2.2 มีป2จจัยใดบ%างท่ีมีผลต�อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู%ชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
จังหวัดตอนล�าง 
 
1.3 วัตถุประสงค'ของการวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู%ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล�าง 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาป2จจัยท่ีมีผลต�อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู%ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนล�าง 
 1.3.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู%ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนล�างให%เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
       1.4.1 ขอบเขตด%านพ้ืนท่ี  
  การวิจัยครั้งนี้ผู%วิจัยจะทําการศึกษาเฉพาะศูนย�การเรียนรู%ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนล�าง และจํานวน 5 จังหวัด ได%แก� จังหวัด ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ� อุตรดิตถ� 
เพ่ือศึกษาผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู%ชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง 
 1.4.2 ขอบเขตด%านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
  1) ประชากรท่ีใช%ในการวิจัย ประกอบด%วย คณะกรรมการบริหารศูนย�การเรียนรู%ชุมชน 
และประชาชนผู%มาใช%บริการศูนย�การเรียนรู%ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง จํานวน 5 จังหวัด   
  2) กลุ�มตัวอย�างท่ีใช%ในการวิจัย ประกอบด%วย คณะกรรมการบริหารศูนย�การเรียนรู%
ชุมชน และประชาชนผู%เข%ามาใช%บริการในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด มีศูนย�
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การเรียนรู%ชุมชน จํานวน 48 แห�งใช%การสุ�มตัวอย�างแบบง�ายโดยวิธีการจับฉลากได%จังหวัดละ 3 ศูนย� 
จํานวน 5 จังหวัด รวมเป"น 15 ศูนย� จํานวนประชากรท่ีมาใช%บริการท้ังสิ้น 1,070 คน กําหนดกลุ�ม
ตัวอย�างโดยใช%สูตรของ ทาโร� ยามาเน� (Taro Yamane) จะได%กลุ�มตัวอย�างจํานวน 292 คน และนํา
กลุ�มคณะกรรมการผู%บริหารศูนย�การเรียนรู%ชุมชน ศูนย�ละ 6 คน จากจํานวน 15 ศูนย� รวม 90 คน 
และกําหนดกลุ�มตัวอย�างโดยใช%สูตรของ ทาโร� ยามาเน� (Taro Yamane) จะได%กลุ�มตัวอย�างจํานวน          
74 คน รวมกลุ�มตัวอย�างท้ังสองกลุ�มจะได%กลุ�มตัวอย�างท่ีใช%ในการวิจัยจํานวนท้ังหมด 366 คน 
  3) กลุ�มตัวอย�างสําหรับการสัมภาษณ�เชิงลึกเรื่องผลการบริหารจัดการศูนย�การ
เรียนรู%ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล�างจํานวน 20 คน กําหนดกลุ�มตัวอย�างโดยใช%การเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จําแนกได%ดังนี้ คณะกรรมการบริหารศูนย�การเรียนรู%ชุมชน 
จํานวน 10 คน และประชากรท่ีมาใช%บริการ จํานวน 10 คน 
 1.4.3 ขอบเขตด%านเวลา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู%วิจัยจะใช%เวลาในการสร%างเครื่องมือ เก็บ
รวบรวมและประมวลผลข%อมูลต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2556 -   31 ตุลาคม 2557  
 1.4.4 ขอบเขตด%านเนื้อหา เนื้อหาสาระของการวิจัย หรือตัวแปรท่ีศึกษาวิจัยครั้งนี้ กําหนด
ขอบเขตด%านตัวแปรดังนี้ 
  1) ตัวแปรอิสระ ได%แก� (1) ป2จจัยด%านการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด%วย 
วัตถุประสงค�ของนโยบาย ความเหมาะสมของนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล
นโยบาย (2) ป2จจัยท่ีมีผลต�อการบริหารศูนย�การเรียนรู%ชุมชน ซ่ึงประกอบด%วย ภาวะผู%นําท่ีเหมาะสม 
ทรัพยากรทางการบริหาร การประสานงาน การยอมรับของศูนย�การเรียนรู%อ่ืนและชุมชน การมีส�วน
ร�วมของศูนย�การเรียนรู%อ่ืนและชุมชน 
  2) ตัวแปรตาม ได%แก� ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู% ซ่ึงประกอบด%วย การใช%
ทรัพยากรการบริหาร การจัดการศึกษา การใช%ข%อมูลข�าวสาร การจัดกิจกรรมต�างๆ และการสร%าง
เครือข�ายร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง 
 
1.5 นิยามศัพท'เฉพาะ 
 วัตถุประสงค�ของนโยบาย หมายถึง เปuาหมายของนโยบายเป"นป2จจัยกําหนดทิศทางของ
นโยบายท่ีจะนําไปปฏิบัติให%ประสบผลสําเร็จ เป"นเกณฑ�ในการประเมินผลสําเร็จของนโยบาย ท่ีจะ
นําไปปฏิบัติว�าเป"น ตามวัตถุประสงค�ท่ีได%กําหนดไว%มากน%อยเพียงใด 
 ความเหมาะสมของนโยบาย หมายถึง นโยบายท่ีกําหนดข้ึนมานั้น มีความเหมาะสม สอง
คล%องกับสภาพความเป"นจริง สามารถนํามาปฏิบัติได%จริงในพ้ืนท่ี และเกิดประโยชน�สูงสุดแก�
ประชาชน 
 การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การแปลงวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว%ในนโยบายซ่ึงอาจ
เป"นกฎหมาย หรือคําสั่งของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีให%เป"นแนวทาง แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ี
เป"นรูปธรรมประกอบด%วย การจัดหาทรัพยากรต�างๆ เพ่ือดําเนินการให%สําเร็จลุล�วงตามวัตถุประสงค� 
การวางแผนโครงการเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด การออกแบบองค�การและการดําเนินงาน
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ให%เป"นไปตามแนวทางการดําเนินงานโครงการท่ีกําหนดไว%ตามวัตถุประสงค� การวางแผนโครงการเพ่ือ
ตอบสนองวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว% 
 การประเมินผลนโยบาย หมายถึง เป"นกระบวนการทบทวนตรวจสอบและวิเคราะห�ถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรือสัมฤทธิผลของนโยบายท่ีเกิดข้ึนว�าเป"นไปตามวัตถุประสงค�ท่ี
กําหนดไว%หรือไม� เพียงใด ตลอดจนกํากับติดตามความก%าวหน%าและป2ญหาอุปสรรคของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงอาจจะส�งผลกระทบต�อการบรรลุวัตถุประสงค�ของนโยบายนั้นๆ 
 ภาวะผู%นําท่ีเหมาะสม หมายถึง ผู%นําท่ีมีความพร%อมในทุกสถานการณ�และสามารถเป"นท่ีพ่ึง
ท่ีปรึกษาของประชาชนในชุมชนได%  
 ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ ได%แบ�งออกได%เป"น 4 องค�ประกอบ ท่ีเรียกว�า 4 M’s 
ได%แก� 1) ทรัพยากรมนุษย� อันได%แก� ผู%บริหารพนักงานในระดับต�างๆ 2) ทรัพยากรทางด%านการเงิน 
อันได%แก� เงินทุนท่ีใช%ในการดําเนินงานของกิจการ 3) ทรัพยากรทางด%านวัสดุ และอุปกรณ�ต�างๆ 
ตลอดจนท่ีดินและสิ่งก�อสร%างท่ีใช%ในการดําเนินงานของกิจการ 4) ทรัพยากรทางด%านข�าวสารข%อมูล
ต�างๆ ท่ีกิจการใช%ในการบริหารงาน และใช%ในการตัดสินใจในการบริหาร 
 การประสานงาน หมายถึง การท่ีบุคคลหรือหน�วยงานในองค�กรทํางานร�วมกับบุคคลและ
หน�วยงานอ่ืนเพ่ือให%บรรลุจุดมุ�งหมายร�วมกัน มีลักษณะเป"นกระบวนการท่ีต%องกระทําต�อเนื่อง 
สอดคล%องกันไปเพ่ือให%งานสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพ 
 การยอมรับของศูนย�การเรียนรู%อ่ืนและชุมชน หมายถึง การท่ีศูนย�การเรียนรู%อ่ืนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ให%ความสําคัญและยอมรับต�อศูนย�การเรียนรู%ชุมชน ท้ังในด%านการบริหารจัดการ 
และการดําเนินการ เป"นต%น 
 การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อศูนย�การเรียนรู% หมายถึง การเปhดโอกาสและสนับสนุนให%
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในชุมชน ตําบลได%เข%ามามีส�วนร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมรับผลประโยชน� ตลอดจน
ร�วมติดตามประเมินผล ในการดําเนินงานของศูนย�การเรียนรู%ชุมชน ซ่ึงเริ่มต้ังแต�ร�วมคิด และร�วมลง
มือทําไปด%วยกันและสามารถทําให%ประชาชนรู%สึกเป"นเจ%าของในศูนย�การเรียนรู%ชุมชนด%วยแล%ว การมี
ส�วนร�วมจะเกิดข้ึนตามมาด%วยความเข%มแข็ง 
 ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู%ชุมชน หมายถึง ผลการบริหารจัดการของศูนย�การ
เรียนรู%ชุมชน ในด%านต�างๆ 
 การใช%ทรัพยากรการบริหารจัดการ หมายถึง การใช%ทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยู�ไม�ว�าจะ
เป"น คน เงิน วัสดุ สิ่งของ รวมถึงการบริหารจัดการด%านต�างๆ ให%เกิดความคุ%มค�า และเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน�แก�ศูนย�การเรียนรู%ชุมชนให%มากท่ีสุด 
 การจัดการศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีหลากหลาย สามารถสนองตอบประชาชนได%ทุกคน
โดยไม�คํานึงถึงเพศและวัย อาทิ การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาวิชาอาชีพการจัดและ
ส�งเสริมกิจกรรมการเรียนรู%ตามอัธยาศัย เป"นเวทีเสวนาเรื่องราวต�างๆ ของชุมชน และยังเป"นแหล�ง
นันทนาการของชุมชนเพ่ือให%ผู%เก่ียวข%องในการบริหารจัดการศูนย�การเรียนชุมชน สามารถดําเนิน
กิจกรรมภายในศูนย�การเรียนได%อย�างมีประสิทธิภาพ 
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 การใช%ข%อมูลข�าวสาร หมายถึง ประชาชนในชุมชน ได%ใช%ศูนย�การเรียนรู%ชุมชน เป"น
ศูนย�กลาง หรือเป"นแหล�งสถานท่ีในการมาค%นคว%าข%อมูล หาความรู% ตลอดจนทุกลักษณะกิจกรรม เช�น 
พบปะพูดคุย สอบถามแลกเปลี่ยนด%วยกันเอง และหรือร�วมแลกเปลี่ยนกับผู%จัดการศูนย�การเรียนรู%
ชุมชน เจ%าหน%าท่ี รวมถึง การเข%ามาเพ่ือความบันเทิง เช�น ชมวีดีทัศน� ดูหนัง ฟ2งเพลง หรือการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เป"นต%น ผลของการทํากิจกรรมท่ีศูนย�ฯ ในแต�ละครั้งส�งผลให%ได%รับรู% คิด และ
เปลี่ยนแปลงตนเองในทางท่ีดีข้ึน 
 การจัดกิจกรรมต�างๆ หมายถึง การส�งเสริมกระบวนการเรียนรู%สําหรับประชาชน ในชุมชน 
เป"นแหล�งเสริมสร%างโอกาสในการเรียนรู% การถ�ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ� การสืบทอดภูมิ
ป2ญญา วัฒนธรรม ค�านิยม และเอกลักษณ�ของชุมชน อีกท้ังเป"นแหล�งบริการชุมชนด%านต�างๆ เช�น 
การจัดกิจกรรมท่ีสอดคล%องกับความต%องการเรียนรู% ของชุมชน โดยเน%นการกระบวนการเรียนรู%เพ่ือวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือให%ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก�อให%เกิดชุมชนแห�ง เรียนรู% และมุ�งการ
พัฒนาแบบพ่ึงตนเอง เป"นศูนย�การเรียนรู%ของประชาชน ท่ีดําเนินการโดยประชาชน และเพ่ือ
ประชาชน ท่ีจะก�อให%เกิดความเข%มแข็งของชุมชนอย�างยั่งยืน 
 การสร%างเครือข�าย หมายถึง การสร%างมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดีระหว�างศูนย�การเรียนรู%ชุมชน
รวมถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข%องใน ทุกภาคส�วน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู%และประสบการณ�ร�วมกัน 
 
1.6 การนําเสนอบทการวิจัย 
 ผู%วิจัยกําหนดประเด็นท่ีจะนําเสนอกระบวนการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
 บทท่ี 1 เป"นการกล�าวความเป"นมา รวมถึง ความสําคัญของป2ญหา คําถามการวิจัย 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย ขอบเขตการศึกษา นิยามศัพท�เฉพาะ ประโยชน�ท่ีคาดว�าจะได%รับจากการวิจัย 
 บทท่ี 2 เป"นการศึกษา ข%อมูล แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข%องและกรอบ
แนวคิดการวิจัย 
 บทท่ี 3 เป"นการนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด%วย การกําหนดพ้ืนท่ีวิจัย การ
กําหนดประชากรและกลุ�มตัวอย�าง การสร%างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข%อมูล การเก็บรวบรวม
ข%อมูล และการวิเคราะห�ข%อมูล 
 บทท่ี 4 เป"นการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข%อมูล  
 บทท่ี 5 นําเสนอบทสรุปของการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย การให%ข%อเสนอแนะท้ังการ
นําไปใช%และเชิงนโยบาย และข%อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต�อไป 
 
1.7 ประโยชน'ท่ีคาดว2าจะได4รับ 
 ผู%วิจัยคาดว�างานวิจัยครั้งนี้จะก�อให%เกิดประโยชน�ในด%านวิชาการอย�างน%อยใน  5 ประการ 
ดังต�อไปนี้ 
 1.7.1 ได%ทราบถึงผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู%ชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง 
 1.7.2 ได%ทราบถึงป2จจัยท่ีมีผลต�อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู%ชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล�าง 
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 1.7.3 ทําให%ได%ทราบถึงความเป"นไปได%ของการจัดต้ังศูนย�การเรียนรู%ของชุมชนในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนล�าง 
 1.7.4 ทําให%ทราบถึงการเตรียมความพร%อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย�การเรียนรู%ของ
ชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง 
 1.7.5 นําผลการวิจัยท่ีได%ไปประกอบการพิจารณาในการพัฒนาจัดต้ังศูนย�การเรียนรู%ของ
ชุมชนอ่ืนต�อไป 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 ในการศึกษา ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล&าง  
ได�แก& จังหวัด ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ� อุตรดิตถ� ผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�าจากเอกสาร ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในและต&างประเทศ รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎีต&างๆ 
เพ่ือให�ได�ทราบถึงผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชน โดยผู�ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในหัวข�อต&อไปนี้  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ  
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการและการบริหารองค�การ  
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู�นํา  
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการประเมิน  
 2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 2.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีส&วนร&วม  
 2.8 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับศูนย�การเรียนรู�ชุมชน  
 2.9 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู� 
 2.10 แนวคิดเก่ียวกับการเปAนองค�กรแห&งการเรียนรู� 
 2.11 ทฤษฎีการเรียนรู� 
 2.12 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  
 2.13 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

  
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ  
 นโยบายสาธารณะ ภาษาอังกฤษใช�คําว&า “Public Policy” ซ่ึงโดยท่ัวไปนิยมเรียกกันว&า 
“นโยบาย” การนิยามศัพท�จะช&วยให�ทราบความหมายของงานท่ีเรียกว&านโยบาย และงานใดเปAนงาน
ประจําท่ีไม&ใช&นโยบาย นอกจากนั้นจะเปAนการแยกแยะให�เห็นความแตกต&างของบทบาทหน�าท่ีของ
ฝOายการเมืองกับข�าราชการประจําได�ชัดเจนยิ่งข้ึน ได�มีนักวิชาการให�คําจํากัดความของนโยบาย
สาธารณะท่ีแตกต&างกันบ�าง ถ�าจะแบ&งกลุ&มความหมายของคําว&า “นโยบายสาธารณะ” อาจแบ&งเปAน 
2 กลุ&มใหญ&ๆ คือ ความหมายอย&างกว�างและความหมายเฉพาะเจาะจง ดังจะได�กล&าวต&อไปนี้ 
 2.1.1 ความหมายอย&างกว�าง 
  ความหมายอย&างกว�างมีลักษณะเปAนกลุ&มคํานิยามท่ีจะระบุไว�อย&างกว�างๆ จนไม&
สามารถชี้ให�เห็นถึงความแตกต&างของงานประจํา (Routine) กับงานนโยบายได� ยกตัวอย&างดังต&อไปนี้ 
  ดาย (Dye, 1984) ได�กล&าวว&านโยบายสาธารณะเปAนสิ่งท่ีรัฐบาลตัดสินใจกระทํา
หรือไม&กระทํา (Public Policy is Whatever Governments Choose to do or not to do) ใน
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ส&วนท่ีรัฐบาลเลือกจะกระทําจะครอบคลุมกิจกรรมต&างๆ ท้ังหมด ท้ังกิจกรรมท่ีเปAนงานประจําและ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนบางโอกาส เช&น การท่ีรัฐบาลเก็บภาษีมรดก การออกกฎหมายปราบปรามโจรผู�ร�าย 
การยกเลิกนโยบายเกณฑ�ทหารของบางประเทศ เปAนต�น เม่ือพิจารณาแนวคิดของดาย จะเห็นได�ว&า
นโยบายสาธารณะมีลักษณะเปAนงานประจําในด�านต&างๆ ของรัฐบาลท่ีควรกระทํา หรือไม&กระทํา ซ่ึง 
เปAนสิ่งท่ีมีผลกระทบต&อวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยส&วนรวม 
  ชาร�แคนสก้ี (Sharkansky, 1971) ได�ให�ความหมายของนโยบายสาธารณะว&า 
นโยบายสาธารณะคือกิจกรรมต&างๆ ท่ีรัฐบาลจัดทําข้ึน ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมดของรัฐบาล 
รวมท้ังข�อกําหนดและระเบียบในการควบคุมการดําเนินงานของปhจเจกบุคคลและนิติบุคคล อาทิ 
การศึกษา การจัดสวัสดิการ การก&อสร�างทางหลวงโดยรัฐ การรักษาความสงบเรียบร�อย การ
ตรวจสอบราคาสินค�า เปAนต�น เม่ือพิจารณาจากแนวคิดของชาร�แคนสก้ี จะเห็นได�ว&ามีลักษณะ
คล�ายคลึงกับแนวคิดของดาย และเปAนความหมายท่ีสั้น เปAนรูปธรรม เข�าใจง&าย แต&ยังมิได�เน�นถึง
วัตถุประสงค�ท่ีรัฐบาลต�องการกระทําสํารวจ การสังเกต การสอบถาม การทดลอง การวิเคราะห� การ
ประเมิน ฯลฯ ซ่ึงเปAนวิธีการท่ียอมรับกันว&าเปAนสากลนิยม 
 2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
  ในส&วนของนโยบายสาธารณะล�วนเปAนเรื่องท่ีมีความสําคัญต&อผู�ท่ีมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายและมีความสําคัญต&อประชาชน (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ�, 2543) และความสําคัญท่ีมีต&อ
ผู�กําหนดนโยบาย คือรัฐบาลเปAนผู�ท่ีต�องรับผิดชอบต&อการกําหนดนโยบายบริหารประเทศหากรัฐบาล
สามารถกําหนดนโยบายท่ีสอดคล�องกับความต�องการของประชาชน ซ่ึงทําให�ประชาชนนั้นมีคุณภาพ
ในการดํารงชีวิตรัฐบาลก็จะได�รับความศรัทธาจากประชาชนและถ�ารัฐบาลสามารถนํานโยบายไป
ปฏิบัติให�ประสบความสําเร็จอย&างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็จะทําให�รัฐบาลยิ่งได�รับความนิยม
จากประชาชนเปAนอย&างมาก ซ่ึงก็จะส&งผลอนาคตในการดํารงอํานาจของรัฐบาลในการบริหารประเทศ 
แต&ถ�ารัฐบาลกําหนดนโยบายท่ีไม&สอดคล�องกับความต�องการของประชาชน ก็อาจทําให�เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางอํานาจของรัฐบาลได� ดังนั้นนโยบายสาธารณะท่ีรัฐบาลเปAนผู�กําหนดนั้น มีผลโดยตรง
ต&อการดํารงอํานาจของรัฐบาล (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ�, 2543) 
  ความสําคัญต&อประชาชน คือนโยบายสาธารณะเปAนผลผลิตทางการเมือง เพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของประชาชน ดังนั้น ประชาชนสามารถแสดงความต�องการโดยผ&าน
กระบวนการทางการเมือง ซ่ึงความต�องการของประชาชนนั้น จะถูกนําเข�าสู&ระบบการเมืองไปเปAน
นโยบายสาธารณะต&อไป หากนโยบายสาธารณะนั้นถูกนําไปใช�และได�ผลลัพธ�เปAนท่ีพึงพอใจ 
ประชาชนก็จะเชื่อม่ันในการบริหารงานของรัฐบาล แต&ถ�าหากนโยบายสาธารณะถูกนําไปใช�อย&างไม&
เปAนไปตามความต�องการของประชาชน และก&อให�เกิดการมีคุณภาพชีวิตท่ีตกตํ่าลง ประชาชนก็จะ
ขาดความเชื่อม่ันในรัฐบาล รัฐบาลจําต�องพยายามปรับเปลี่ยนนโยบายหรือปรับปรุงการนํานโยบายไป
ปฏิบัติให�เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้น จึงอาจกล&าวได�ว&านโยบายสาธารณะท่ีดีนั้น จะต�องมี
ความสอดคล�องกับความต�องการของประชาชนด�วย 
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  ท่ีผ&านมาได�มีนักวิชาการของไทย และต&างประเทศหลายท&านได�ให�ความหมาย 
“นโยบายสาธารณะ” ไว�ดังต&อไปนี้ Ira Sharkansky (1970) นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมท่ีกระทํา
โดยรัฐบาลซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมดของรัฐบาล 
  โทมาส ดาย (Thomas R. Dye, 1984) นโยบายสาธารณะคือ สิ่งท่ีรัฐบาลเลือกจะ
กระทําหรือไม&กระทําในส&วนท่ีจะกระทําครอบคลุมกิจกรรมต&างๆ ท้ังหมดของรัฐบาล ท้ังกิจกรรมท่ี
เปAนกิจวัตรและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในบางโอกาส 
  เจมส� แอนเดอร�สัน (James E. Anderson, 1994) นโยบายสาธารณะคือ แนว
ทางการปฏิบัติหรือการกระทําซ่ึงมีองค�ประกอบหลายประการ ได�แก& ผู�ปฏิบัติหรือชุดของผู�กระทําท่ี
จะต�องรับผิดชอบในการแก�ไขปhญหาท่ีเก่ียวข�องกับสังคม โดย มีจุดมุ&งหมายชัดเจนว&า สิ่งใดท่ีจะต�อง
กระทําให�สําเร็จ มิใช&สิ่งท่ีรัฐบาลเพียงแต&ต้ังใจกระทําหรือเสนอให�กระทําเท&านั้น เปAนการจําแนกให�เห็น
ความแตกต&างท่ีชัดเจน ระหว&างนโยบายกับ การตัดสินใจของรัฐบาล ซ่ึงเปAนประเด็นสําคัญระหว&างการ
เลือกทางเลือกท่ีต�องเปรียบเทียบกัน (Competing Alternatives) ไม&ปฏิบัติตามท่ีก็จะมีความผิด และ
การท่ีรัฐบาลจะทําการเลือกกระทําหรืองดเว�นการกระทําตามค&านิยมและความเชื่อของตน 
  ฮาร�โรลด�  ลาส�เวลล� (Harold Lasswell) (สร�อยตระกูล อรรถมานะ, 2543) ผู�เริ่ม
ศึกษานโยบายศาสตร� (Policy Sciences) ได�ให�ความหมายของนโยบายร&วมกับ อับราฮัม แคป แปลน 
(Abraham Kaplan) ว&า “นโยบายหมายถึงแผนหรือโครงการท่ีกําหนดข้ึน อันประกอบด�วย 
เปvาหมาย คุณค&า และการปฏิบัติต&างๆ” ซ่ึงความหมายนี้ แสดงให�เห็นว&านโยบายสาธารณะ 
หมายความรวมถึงการนํานโยบายไปสู&การปฏิบัติด�วย 
  กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
  กระบวนการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ สามารถแบ&งออกได�เปAน 6 ข้ันตอน                   
(สร�อยตระกูล อรรถมานะ, 2543) คือ 
  - การก&อตัวของนโยบาย (Policy Formation) 
  - การเตรียมนโยบายและเสนอร&างนโยบาย (Policy Formulation) 
  - การอนุมติ/ประกาศและเสนอร&างนโยบาย (Policy Adoption) 
  - การนํานโยบายไปสู&การปฏิบัติ (Policy Implementation) 
  - การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) 
  - การปรับปรุงแก�ไข หรือการสิ้นสุด (Policy Revision or Termination) 
  ท้ังนี้ ในข้ันตอนท่ี 1-3 สามารถสรุปเปAนเพียง 1 ข้ันตอน คือการกําหนดนโยบาย 
และสามารถเขียนเปAนแผนภาพได� ดังนี้  
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ภาพท่ี 2.1 แสดงวงจรกระบวนการของนโยบาย 
ท่ีมา: สร�อยตระกูล อรรถมานะ, 2543 
 
 สร�อยตระกูล อรรถมานะ (2543) สรุปความว&า นโยบายสาธารณะ คือนโยบาย
สาธารณะ ของภาครัฐบาล และนโยบายของหน&วยงานเอกชนท่ีมิได�แสวงหากําไร และมิได�สังกัดใน
ภาครัฐบาลโดยนํามาผสมผสานกัน อันมีรัฐบาลเปAนแกนนําในการกําหนดนโยบายสาธารณะอัน
ครอบคลุม ซ่ึงมีการบ&งถึงแนวทางในการปฏิบัติงานหรือโครงการ โดยมีการกําหนดเปvาหมาย (และ/
หรือปhญหาในสังคม) และวีการเพ่ือให�บรรลุผล ท้ังนี้ เพ่ือรัฐจะได�จัดสรรคุณค&าต&างๆ ให�แก&สังคม
ส&วนรวม ในขณะเดียวกัน องค�การท่ีมิได�แสงหากําไร และมิได�สังกัดกับรัฐบาลก็จะช&วยรัฐบาล
ปฏิบัติงานเพ่ือสาธารณประโยชน� 
 ทศพร  ศิรสัมพันธ� กล&าวว&า นโยบายสาธารณะคือ นโยบายท่ีถูกกําหนดข้ึน โดย
รัฐบาลซ่ึงอาจจะเปAนองค�กรหรือตัวบุคคล ท่ีมีอํานาจหน�าท่ีโดยตรงภายใต�ระบบการเมืองนั้นๆ ท้ังนี้ 
นโยบายสาธารณะจะครอบคลุมต้ังแต&สิ่งท่ีรัฐบาลต้ังใจว&าจะกระทําหรือไม&กระทํา การตัดสินใจของ
รัฐบาลในการแบ&งสรรทรัพยากรหรือคุณค&าต&างๆ ในสังคม กิจกรรมหรือการกระทําต&างๆ ของรัฐบาล 
รวมจนถึงผลผลิตและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนจริง อันเปAนสิ่งท่ีเกิดข้ึนติดตามมาจากการดําเนินงานของรัฐบาล 
 ไอรา  ซาร�แคนสกี (Ira Sharkansky) (สร�อยตระกูล  อรรถมานะ, 2543) ให�
ความหมายไว�ว&านโยบายสาธารณะ หมายถึงกิจกรรมต&างๆ ท่ีรัฐบาลจัดทําข้ึน เปAนต�นว&าบริการ
สาธารณะ การควบคุมกิจกรรมของบุคคลหรือธุรกิจเอกชน การแสดงออกในทางสัญลักษณ�ต&างๆ  
ตลอดจนการควบคุมกิจกรรมทางการเมืองแบบอ่ืนๆ 
 เดวิด อีสตัน (David Easton) (สร�อยตระกูล อรรถมานะ, 2543) ให�ความหมายของ
นโยบายของรัฐว&า “คือการจัดสรรคุณค&าต&างๆ ของสังคมท่ีมีผลบังคับตามกฎหมายและเปAนไปเพ่ือ
สังคมส&วนรวม” ซ่ึงเน�นการจัดสรรคุณค&าต&างๆ ของสังคมท่ีมีผลตามกฎหมาย  

การนํานโยบายไปสู&
การปฏิบัติ 

การประเมินผล
นโยบาย 

การกําหนด
นโยบาย 

การวิเคราะห�ข�อมูล
ปvอนกลับ เพ่ือการ

ปรับปรุงแก�ไข 
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 อีสตัน (Easton, 1953) ได�กล&าวว&า นโยบายสาธารณะคือการจัดสรรคุณค&าต&างๆ 
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายเพ่ือสังคมส&วนรวม (The Authority Allocation of Values for the 
Whole Society) ความหมายดังกล&าวเปAนความหมายท่ีกว�าง เช&นเดียวกับแนวคิดของดาย ซ่ึง
ชี้ให�เห็นว&าสิ่งท่ีรัฐบาลตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม&กระทํานั้น เปAนผลมาจากค&านิยมหรือความ
ปรารถนาหรือความเชื่อของรัฐบาลว&าเรื่องอะไรสําคัญกว&า ดีกว&า หรือเหมาะสมกว&า จึงเลือกท่ีจะ
กระทําหรือไม&กระทําเพ่ือส&วนรวม โดยรัฐบาลจะอาศัยอํานาจตามกฎหมายผ&านระบบการเมือง ซ่ึงถือ
ว&าเปAนอํานาจอันชอบธรรมในการกําหนดนโยบาย เช&น การซ้ือรถถังเพ่ือเสริมสร�างกองทัพบกให�เข็ม
แข็งก็มีความสําคัญหรือการขยายรถไฟรางคู&ท่ัวประเทศก็มีความสําคัญ หรือการเพ่ิมเงินเดือนให�
ข�าราชการก็มีความสําคัญเช&น แต&รัฐบาลจะต�องเลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีพิจารณาว&าสําคัญก&อน เพราะมี
ทรัพยากรจํากัด หรือรัฐบาลเลือกท่ีจะไม&ทําบางเรื่องหรือทุกเรื่อง ด�วยเหตุผลอ่ืนๆ ก็ได�ความหมายนี้
ยังมิได�เน�นถึงวัตถุประสงค�ท่ีรัฐบาลต�องการกระทํา 
 เนเกิล (Nagel, 1984) ได�ให�คําจํากัดความของ “นโยบายสาธารณะ” ไว�ว&านโยบาย
สาธารณะหมายถึงการตัดสินใจของรัฐบาลเพ่ือจัดการกับปhญหาต&างๆ ของสังคม เช&น ปhญหานโยบาย
ต&างประเทศ ปhญหาการปvองกันสิ่งแวดล�อม ปhญหาอาชญากรรม และปhญหาการว&างงาน เปAนต�น 
ความหมายดังกล&าววิเคราะห�ได�ว&าเปAนความหมายท่ีกว�าง ท่ีเน�นถึงการตัดสินใจของผู�มีอํานาจในการ
ขจัดปhญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสังคม แต&มิได�รวมถึงการพัฒนาหรือการสร�างสรรค� สิ่งใหม&ๆ แก&สังคม 
 2.1.3 ความหมายเฉพาะ 
  สําหรับการให�ความหมายของนโยบายสาธารณะท่ีเฉพาะเจาะจงหรือแคบลงมานั้น
ได�มีนักวิชาการหลายท&านได�มองนโยบายสาธารณะในฐานะของนักรัฐประศาสนศาสตร� ดังนี้ 
  แอนเดอร�สัน (Anderson, 1994) ซ่ึงเปAนนักวิชาการชาวอเมริกัน ได�เขียนหนังสือ
เก่ียวกับนโยบายสาธารณะไว�หลายเล&ม เช&น Public Policy Making และ Public Policy Making: 
An Introduction ได�ให�คํานิยามว&านโยบายสาธารณะคือชุดของกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ�เก่ียวข�อง
กันตามท่ีมุ&งหวังไว� และดําเนินการโดยบุคคลหรือกลุ&มบุคคลในการแก�ไขปhญหาหรือเรื่องท่ีอยู&ในความ
สนใจ ให�บรรลุเปvาหมายหรือสนองตอบต&อวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� (A Useful concept of policy : 
A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a 
problem or matter of concern. This statement focuses on what is actually done 
instead of what is only proposed or intended) แนวความคิดนี้ชี้ให�เห็นว&านโยบายสาธารณะ
เกิดข้ึนภายใต�ระบบการเมือง โดยมีวัตถุประสงค�ท่ีแน&นอน และมีการชี้ให�เห็นถึงบทบาทของบุคคล 
หรือองค�การท่ีเก่ียวข�องกับการจัดกับปhญหานั้น ๆ ซ่ึงเปAนความหมายท่ีเน�นให�เกิดการนําไปปฏิบัติจริง 
 ลาสเวลล� และแคปลน (Lasswell & Kaplan, 1970) ได�ให�คําจํากัดความว&านโยบาย
สาธารณะคือโครงการท่ีมีการกําหนดเปvาประสงค� (Goals) คุณค&า (Values) และแนวปฏิบัติ 
(Practices) เพ่ือให�เกิดการกระทํา (A Projected Program of Goads, Values, and Practices) 
ความหมาย ดังกล&าวเปAนการมองแบบรัฐประศาสนศาสตร�เช&นเดียวกัน วิเคราะห�ได�ว&านโยบายจะต�อง
มีเปvาประสงค� วัตถุประสงค�หรือแนวทางปฏิบั ติอย&างใดอย&างหนึ่ง ท่ีชัดเจน แสดงให�เห็นว&า
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กระบวนการนโยบายสาธารณะมิใช&ครอบคลุมแค&การกําหนดนโยบาย แต&หากรวมถึงการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติด�วย 
 โจนส� (Jones, 1984) ได�เขียนหนังสือเรื่อง An Introduction to the Study of Public 
Policy และได�ให�คํานิยามว&านโยบายคือชุดของกากระทําท่ีได�ต้ังใจไว� เพ่ือให�บรรลุเปvาหมายสุดท�าย
บางอย&าง และจําต�องรวมไปถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนอันเปAนผลลัพธ�จากความต้ังใจนั้นด�วย (Policy is a 
Course of Action Intended to Accomplish some end…and needs to be able to 
Embrace both what is Intended and what occurs as a result of the Intention) 
ความหมายดังกล&าวเปAนความหมายเฉพาะเจาะจงท่ีผู�มีอํานาจตัดสินใจกระทําบางสิ่งบางอย&าง เพ่ือให�
เกิดผลลัพธ�ตามท่ีต้ังใจหรือกําหนดเปvาหมายไว� จัดว&าเปAนความหมายท่ีมองกระบวนการนโยบาย
สาธารณะท่ีครอบคลุมต้ังแต&การกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย 
 คอนซีไดน� (Considine, 1994) ได�ให�คํานิยามว&านโยบายสาธารณะครอบคลุมการกระทําท่ี
เกิดจากการใช�อํานานของรัฐท่ีจะผูกมัดการใช�ทรัพยากรของสังคมในการสนับสนุนค&านิยมท่ีฟhงและถือว&า
เปAนพันธะผูกพันท่ีรัฐบาลจะต�องจัดสรรงบประมาณและบริการท่ีดีแก&ประชาชนในสังคม เช&น นโยบาย 
30 บาท รักษาทุกโรค ของรัฐบาลไทย ท่ีเน�นการสร�างความเสมอภาคและความเปAนธรรมในการ
รักษาพยาบาลให�กับประชาชนทุกคน ดังนั้นรัฐบาลจึงสนับสนุนให�นโยบายดังกล&าวมีความต&อเนื่องต&อไป 
 ถวัลย�รัฐ วรเทพพุฒิพงษ� (254) กล&าวว&านโยบายสาธารณะเปAนแนวทางปฏิบัติงานของ
รัฐบาล ซ่ึงกําหนดวัตถุประสงค�ไว�แน&นอนไม&ทางใดก็ทางหนึ่ง คือเพ่ือแก�ไขปhญหาในปhจจุบันหรือ
ปvองกันหลีกเลี่ยงปhญหาในอนาคต และเพ่ือก&อให�เกิดผลท่ีพึงปรารถนา 
 ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2544) ได�สรุปความหมายจากนักวิชาการต&างๆ ว&า นโยบาย
สาธารณะคือแนวทางการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล ซ่ึงรวมท่ังกิจกรรมท่ีผ&านมาในอดีต กิจกรรมท่ี
กําลังดําเนินการอยู&ในปhจจุบัน และกิจกรรมท่ีคาดว&าจะกระทําในอนาคต 
 ทศพร  ศิริสัมพันธ� (2539) ได�ศึกษาความหมายจากนักวิชาการต&าง ๆ และสรุปว&านโยบาย
สาธารณะหมายถึงนโยบายท่ีถูกกําหนดโดยรัฐบาล ซ่ึงอาจเปAนองค�การหรือตัวบุคคลท่ีมีอํานาจหน�าท่ี
โดยตรงตามกฎหมายภายใต�ระบบการเมืองนั้นๆ ท้ังนี้นโยบายสาธารณะจะครอบคลุมต้ังแต&สิ่งท่ี
รัฐบาลจะกระทําหรือไม&กระทํา การตัดสินใจของรัฐบาลในการแบ&งสรรทรัพยากรและสิ่งท่ีมีคุณค&าใน
สังคม รวมถึงผลผลิตและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนจริง 
 มยุรี  อนุมานราชธน (2549) ได�ให�ความหมายของนโยบายสาธารณะว&าหมายถึงกิจกรรม
การกระทําของรัฐบาลและมติการเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลได�ทําการตัดสินใจและกําหนดไว�
ล&วงหน�า เพ่ือชี้นําให�มีกิจกรรม/การกระทําต&างๆ เกิดข้ึน เพ่ือให�บรรลุเปvาหมายถึงวัตถุประสงค�ท่ี
กําหนดไว� โดยมีการวางแผน การจัดทําโครงการ วิธีการบริหารหรือกระบวนการดําเนินงานให�บรรลุ
วัตถุประสงค�ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด�วยวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง เหมาะสมสอดคล�องกับสภาพความเปAน
จริง และความต�องการของประชาชนหรือผู�ใช�บริการในแต&ละเรื่อง 
 จากความหมายดังกล&าวข�างต�นสรุปได�ว&า นโยบายสาธารณะหมายถึงแนวทางปฏิบัติหรือ
กิจกรรมต&างๆ ท่ีรัฐบาลของประเทศหนึ่งๆ กําหนดข้ึนมาด�วยความต้ังใจว&าจะกระทําเพ่ือแก�ไขปhญหา
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ของสาธารณชน โดยอาจมีแผนและโครงการรองรับเพ่ือเปAนแนวทางชี้นําให�มีการปฏิบัติหรือการ
กระทําต&างๆ เกิดข้ึนตามมา ท้ังนี้ เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีได�กําหนดไว� โดยสิ่งท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะ
กระทําหรือไม&กระทํานั้น อาจส&งผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ยกตัวอย&างเช&น นโยบายสาธารณะ
ของประเทศไทย รัฐบาลทุกรัฐบาลจะต�องยึดถือและปฏิบัติให�สอดคล�องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห&ง
รัฐ ซ่ึงเปAนบทบัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย (รังสรรค�  นะพรพันธ�, 2545) เพ่ือให�
รัฐบาลเลือกดําเนินการและก&อนท่ีรัฐบาลจะเข�าบริหารราชการแผ&นดิน คณะรัฐมนตรีจะต�องแถลง
นโยบายต&อรัฐสภาได�พิจารณาว&าตลอดระยะเวลาท่ีรัฐบาลจะบริหารประเทศจะกระทําสิ่งใดบ�างเพ่ือ
ความเจริญก�าวหน�าของประเทศ และเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน 
 2.1.4 องค�ประกอบของนโยบายสาธารณะ 
  จากการพิจารณาความหมายของนโยบายสาธารณะท่ีได�กล&าวมาแล�ว จะเห็นได�ว&า
นโยบายสาธารณะมีองค�ประกอบ (จุมพล หนิมพานิช, 2547) ดังนี้ 
  1. มีวัตถุประสงค� ท่ีชัดเจนและมีความสอดคล�องและส&งเสริมซ่ึงกันและกัน 
วัตถุประสงค�ของนโยบายท่ีดีนั้นจะต�องชัดเจน วัดได�และปฏิบัติได� และจะต�องสอดคล�องกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห&งรัฐและตอบสนองต&อความต�องการของประชาชนโดยส&วนรวมด�วย เช&น 
กําหนดวัตถุประสงค�ในการแก�ปhญหาในปhจจุบันหรือวัตถุประสงค�ในการปvองกันปhญหาในอนาคต ถ�า
วัตถุประสงค�ใดตอบสนองเฉพาะบุคคลหรือกลุ&มบุคคลเท&านั้น ย&อมถือว&าไม&สอดคล�องกับการบริหาร
ประเทศตามระบอบประชาธิปไตย และไม&เปAนวัตถุประสงค�ท่ีแท�จริงของนโยบายสาธารณะ 
  2. เปAนแนวทางปฏิบัติกว�างๆ ของรัฐบาล โดยมีรัฐบาลได�ตัดสินใจเพ่ือให�มีการ
กระทําหรืองดเว�นการกระทําอย&างใดอย&างหนึ่ง ซ่ึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดนั้น จะต�องผ&านการ
พิจารณาอย&างสุขุมรอบคอบแล�ว&าเปAนแนวทางท่ีจะนําไปสู&ผลสําเร็จตามเปvาหมายได�อย&างดีท่ีสุด แต&
จะกําหนดเปAนแนวทางกว�างๆ ไม&มีรายละเอียดมากนักหรือค&อนข�างเปAนนามธรรม (Abstract) เพ่ือให�
ฝOายข�าราชการประจํา แปลงนโยบายให�เปAนรูปธรรม (Concrete) คือเปAนแผนงาน (Program) หรือ
โครงการ (Project) ก&อนนําไปปฏิบัติ 
  3. มีความเปAนไปได�ในการนําเอานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดข้ึน
นั้นจะต�องมีการกําหนดแนวทางหรือหลักการในการนํานโยบายไปปฏิบัติด�วย เพ่ือให�นโยบาย
สาธารณะนั้นบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� หากสิ่งใดก็ตามท่ีกําหนดข้ึนแล�วไม&อยู&ในวิสัยท่ีจะกระทํา
ให�สําเร็จได� สิ่งนั้นมิใช&นโยบายสาธารณะ แต&จะเปAนเพียงความเพ�อฝhนมากกว&า หรือหากรัฐบาลออก
นโยบายมาเพียงเพ่ือตอบสนองการเรียกร�องขอวกลุ&มผลประโยชน�กลุ&มใดกลุ&มหนึ่ง โดยไม&มีความ
จริงใจและจริงจังในการนําไปปฏิบัติก็ไม&ถือว&าเปAนนโยบายสาธารณะท่ีดี 
  4. เปAนกิจกรรมท่ีชอบด�วยกฎหมาย หรือเปAนเอกสารท่ีมีผลทางกฎหมาย มิใช&คํา
กล&าวลอยๆ ด�วยวาจา ซ่ึงผู�กําหนดนโยบายจะตัดสินใจเพ่ือประโยชน�ของคนจํานวนมาก มิใช&ตัดสินใจ
เพ่ือประโยชน�เฉพาะบุคคล และครอบคลุมท้ังกิจรรมในประเทศ และระหว&างประเทศ 
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  5. เปAนทางเลือกท่ีรัฐบาลจะกระทํา โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห�ทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ท้ังการวิเคราะห�ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการ ว&าทางเลือกนั้น
เกิดประโยชน�แก&ประชาชนโดยส&วนรวมจริงหรือไม& 
  6. นโยบายสาธารณะนั้นจะต�องมีการประกาศให�ประชาชนท่ัวไปได�รับรู�โดยท่ัวกัน 
ซ่ึงการประกาศนี้อาจจะกระทําได�หลายรูปแบบ เช&น การแถลงต&อรัฐสภา การนําเสนอต&อ
คณะรัฐมนตรี การประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา การประกาศตามระบบราชการ การประกาศ
ผ&านทางสื่อมวลชนต&างๆ เปAนต�น 
  กล&าวโดยสรุปการศึกษาถึงองค�ประกอบของนโยบายสาธารณะ มีความสําคัญใน
การศึกษารายละเอียดของนโยบายสาธารณะมาก เพราะจะทําให�เข�าใจถึงแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล
ในช&วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตลอดจนเข�าใจวัตถุประสงค�ท่ีแท�จริงของนโยบายสาธารณะและการนํา
นโยบายสาธารณะนั้นไปปฏิบัติให�บรรลุผล เพราะเม่ือเข�าใจองค�ประกอบของนโยบายแล�ว ผู�กําหนด
นโยบายจะได�ตัดสินใจกําหนดนโยบายด�วยความชอบธรรม โดยยึดประโยชน�ของประชาชนส&วนรวม
เปAนท่ีตั้งมากกว&าตัดสินใจกําหนดนโยบายตามท่ีตนชอบหรือเพ่ือพรรคพวกของตน  
 2.1.5 ประโยชน�ของการศึกษานโยบายสาธารณะ 
  การศึกษานโยบายสาธารณะ ไม&ว&าจะศึกษาโดยวิธีการใด และในขอบเขตใดก็ตาม ย&อม
ก&อให�เกิดประโยชน� ท้ังในด�านความคิดทางวิชาการ ด�านการกําหนดนโยบาย ด�านการนําไปสู&การปฏิบัติ 
ตลอดจนการประเมินผลนโยบายหลายประการด�วยกัน ซ่ึงในท่ีนี้จะอธิบายโดยสรุป 4 ประการ คือ  
  1. ทําให�ได�รับความรู� ความเข�าใจ ว&านโยบายสาธารณะของประเทศหนึ่งๆ มี
อะไรบ�างทําไมจึงต�องมีนโยบายเช&นนี้ ใครเปAนผู�ริเริ่มหรือมีส&วนผลักดันให�เกิดนโยบายเช&นนั้นข้ึนมา 
นโยบายนี้มีกระบวนการนําไปปฏิบัติอย&างไร ผลลัพธ�ของนโยบายท่ีมีต&อประชาชนและสังคมเปAนเช&นไร 
ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเปAนอย&างไร เปAนต�น 
  2. ทําให�ทราบถึงกระบวนการของนโยบายสาธารณะของประเทศ (Public Policy 
Process) ซ่ึงกระบวนการนโยบายสาธารณะโดยท่ัวไป มี 3 ข้ึนตอน คือ ข้ึนตอนการกําหนดนโยบาย 
ข้ันตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ และข้ันตอนการประเมินผลนโยบาย นอกจากนี้ ผู�ศึกษายังจะได�รับ
ความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับผู�เก่ียวข�องในการนํานโยบายไปปฏิบัติท้ังโดยทางตรงและทางอ�อม 
ปhจจัยต&างๆ ท่ีมีส&วนเก่ียวข�องกับการนํานโยบายนั้นๆ ไปปฏิบัติ นั้นก็คือ เม่ือได�ศึกษานโยบาย
สาธารณะแล�วจะทําให�เปAนคนช&างสังเกต ช&างสงสัย ช&างคิดค�น และหาสาเหตุ ตลอดจนชอบวิเคราะห� 
ปhจจัยแวดล�อมต&างๆ มากยิ่งข้ึน 
  3. ทําให�ทราบถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) ของสถาบันทางการเมืองและผู�นํา
ทางการเมืองของประเทศหนึ่งๆ ในขณะนั้น ว&ามีมากน�อยเพียงใด ท้ังนี้เพราะว&านโยบายสาธารณะท่ี
รัฐบาลต&างๆ กําหนดข้ึนมาจะเปAนภาพสะท�อนให�เห็นผลผลิตของกระบวนการทางการเมืองของ
ประเทศนั้นๆ กล&าวคือนโยบายสาธารณะของประเทศใดประเทศหนึ่งมีลักษณะเปvนอย&างไรนั้น ย&อม
เปAนผลมาจากความสามารถของคณะบุคคลท่ีประกอบเปAนรัฐบาลนั้นอาจรวมไปถึงสมรรถนะของ
ระบบการเมืองของประเทศนั้นด�วย 
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  4. ทําให�ทราบถึงวิธีการต&างๆ ในการวิเคราะห�ปhญหาอย&างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ�ท่ี
แน&นอน และเชื่อถือได� กล&าวคือการศึกษานโยบายสาธารณะนั้น มิได�มีวัตถุประสงค�เพียงแค&ให�จดจํา
และเข�าใจเรื่องราวต&างๆ ท่ีเก่ียวกับนโยบายเท&านั้น หากแต&มีวัตถุประสงค�กว�างขวางมากกว&านั้นอีก 
คือต�องการให�ผู�ศึกษาสามารถวิเคราะห�ท่ีมาหรือสาเหตุ (Cause) ของนโยบาย และผลกระทบ 
(Effect) ของการมีนโยบาย โดยใช�วิธีการเชิงวิทยาศาสตร� หรือวิธีการเชิงประจักษ� (Empirical 
Method)  
  เคนเนท พีวิท และ ไซนี วีบา (Kenneth Prewith & Sideny Verba, 1983) นโยบาย
สาธารณะ คือ พันธะสัญญาระยะยาวในการดําเนินกิจกรรมอย&างเปAนแบบแผนของรัฐบาล โดยมุ&งถึง
สิ่งท่ีรัฐบาลกระทําจริงมากกว&าสิ่งท่ีรัฐบาลพูด ดังนั้นเพ่ือให�สามารถเข�าใจนโยบายสาธารณะของ
รัฐบาลได�อย&างชัดเจน ประชาชนต�องติดตามการบัญญัติกฎหมายของฝOายนิติบัญญัติและการนํา
นโยบายไปปฏิบัติของฝOายรัฐบาลอย&างใกล�ชิด 
  แคล เจ เฟรนดิส (Carl J. Friendrich, 1963) นโยบายสาธารณะ คือ ชุดของข�อเสนอ
เก่ียวกับการกระทําของบุคคล กลุ&มบุคคล หรือรัฐบาลภายใต�สิ่งแวดล�อมท่ีประกอบด�วยปhญหา 
อุปสรรคและโอกาส นโยบายจะถูกนําเสนอเพ่ือนําไปใช�ประโยชน�ในการแก�ไขปhญหาของประชาชน 
โดยมุ&งท่ีจะกระทําให�บรรลุเปvาหมาย 
  เดวิส เอสตัน (David Easton, 1953) นโยบายสาธารณะ หมายถึง อํานาจในการ
จัดสรรค&านิยมของสังคมท้ังมวลและผู�ท่ีมีอํานาจในการจัดสรร ก็คือ รัฐบาลสิ่งท่ีรัฐบาลตัดสินใจท่ีจะ
กระทําหรือไม&กระทําเปAนผลมาจาก “การจัดสรรค&านิยมของสังคม” 
  ฮิน เอล และ เคนเนท พีวิท (Heinz Eulau & Kennett Prewitt, 1973) นโยบาย
สาธารณะ หมายถึง การตัดสินใจท่ีมีจุดยืนของรัฐบาล ซ่ึงจะต�องมีการกระทําทีต&อเนื่องสมํ่าเสมอ หรือ
กล&าวอีกนัยหนึ่งคือ การตัดสินใจเก่ียวกับกิจกรรมท่ีมีพันธะผูกพันในการดําเนินการอย&างต&อเนื่อง 
  ฮัก ฮีโคล (Hugh Heclo, 1972) นโยบายสาธารณะ หมายถึง ชุดของการกระทําของ
รัฐบาล หรือสิ่งท่ีรัฐบาลไม&กระทําหรือสิ่งท่ีรัฐบาลตกลงใจท่ีจะกระทําจริงๆ โดยประกอบไปด�วยชุด
ของการกระทําท่ีเปAนระบบท่ีจะนําไปสู&การบรรลุเปvาหมายท่ี พึงปรารถนา 
  มาร�ค คอนซิได (Mark Considien, 1994) นโยบายสาธารณะมีความหมายดังนี้ 
  ประการแรก การกําหนดความชัดเจนของค&านิยมและความต้ังใจของสังคม 
  ประการท่ีสอง พันธะผูกพันในการจัดสรรงบประมาณและบริการแก&ประชาชน 
  ประกาศท่ีสาม ให�สิทธิ์และเอกสิทธิ์แก&ประชาชน 
  เจมส� แอนเดอร�สัน (James E. Anderson, 1999) นโยบายสาธารณะคือแนวทางการ
ปฏิบัติหรือการกระทําซ่ึงมีองค�ประกอบหลาประการโดยมีจุดมุ&งหมาย&าสิ่งใดท่ีจะต�องทําให�สําเร็จมิใช&
สิ่งท่ีรัฐบาลเพียงแต&ตั้งใจจะกระทําหรือเสนอให�กระทําเท&านั้น 
  มาร�ค คอนซิได (Mark Considine, 1999) ให�ทัศนะว&านโยบายสาธารณะมี
ความหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายๆ ลักษณะดังต&อไปนี้ 
  โดยเฉพาะประการแรก การกําหนดความชัดเจนของค&านิยมและความต้ังใจของ
สังคม (Values and Intentions) และประการท่ีสอง พันธะผูกพันในการจัดสรรงบประมาณและ
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บริการแก&ประชาชนประการสุดท�ายท่ีสาม คือให�สิทธิและเอกสิทธิ์แก&ประชาชน (Rights and 
Entitlements) 
  ท้ังนี้ Brain W. Hogwood & Lewis A. Gunn (อ�างถึงใน เฉลิมพล  ศรีหงส�, 2543) 
ได�ให�ทัศนะเก่ียวกับความแตกต&างระหว&างนโยบายสาธารณะและการตัดสินใจว&านโยบายสาธารณะมี
ความหมายกว�างกว&าการตัดสินใจนโยบายสาธารณะจะเก่ียวกับชุดของการตัดสินใจมากกว&าการ
ตัดสินใจเฉพาะเรื่องและนโยบายสาธารณะจะเก่ียวข�องกับการปฏิบัติสัมพันธ�ระหว&างบุคคลจํานวน
มาก โดยจะเก่ียวข�องกับการตัดสินใจไม&มากก็น�อย แนวความคิดของ Hogwood และ Gunn ยืนยัน
ว&าการตัดสินใจเปAนส&วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะแต&จะต�องเปAนการตัดสินใจ ท่ีมีลักษณะเปAนชุดของ
การตัดสินใจเพราะนโยบายสาธารณะในแต&ละเรื่องเก่ียวข�องกับกิจกรรม แผนงานหรือโครงการ
จํานวนมากเสมอ เพราะเปAนเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับความต�องการของประชาชนจํานวนมาก 
  ทิพาพร พิมพิสุทธิ์ (2543) กล&าวว&านโยบายสาธารณะเปAนเรื่องท่ีเก่ียวกับการเมือง
และการบริหารอย&างแยกออกจากกันไม&ได� เปรียบเสมือนหัวและก�อยในเหรียญอันเดียวกัน
นักการเมืองเปAนผู�กําหนดนโยบายซ่ึงมาจากการวิเคราะห�ปhญหาความทุกข�ร�อนของประชาชนส&วนนัก
บริหารเปAนผู�นํานโยบายไปปฏิบัติให�บรรลุผลท้ังสองฝOาย ต�องทํางานร&วมกันอย&างมีประสิทธิภาพ 
  สมบัติ ธํารงธัญวงศ� (2543) สรุปความหมายของนโยบายสาธารณะว&านโยบาย
สาธารณะจะต�องเปAนกิจกรรมท่ีกระทําโดยรัฐบาลการตัดสินในเลือกท่ีจะกระทําของรัฐบาลต�อง
คํานึงถึงคุณค&าของสังคมเปAนเกณฑ�โดยมุ&งท่ีจะตอบสนองความต�องการของประชาชนเปAนหลัก 
  โรลเบอ ไลเบอรี่ (Rober L. Lineberry, อ�างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ�, 2546) ให�
ทัศนะไว�ว&า นโยบายสาธารณะคือชุดของการกระทําเพ่ือการแก�ไขปhญหาบางประการของสังคมให�
บรรลุผลอาจกล&าวได�ว&าเปAนความหมายท่ีค&อนข�างกระชับและมุ&งเฉพาะประเด็นการแก�ไขปhญหาบาง
ประการของสับคม ซ่ึงโดยความเปAนจริงนโยบายสาธารณะควรจะเก่ียวข�องกับการแก�ไขปhญหาทุก
ประการของสับคมและยังเน�นให�เห็นถึงความสําคัญของลักษณะของกิจกรรมท่ีใช�ในการแก�ไขปhญหา
ของสังคมว&าจะต�องเปAนชุดของกิจกรรม กล&าวคือต�องเปAนระบบมีกระบวนการท่ีชัดเจนและต�องมี
แผนงานหรือโครงการท่ีจําเปAนอย&างครบถ�วน เพ่ือให�การปฏิบัติบรรลุเปvาหมายท่ีต�องการ 
  เจมส� มาร�ช และ จอร�น โอลเซน (James G. March & John P. Olsen, อ�างถึงใน 
สมบัติ ธํารงธัญวงศ�, 2546) ให�ทัศนะไว�ว&านโยบายสาธารณะเปAนเครื่องมือของรัฐท่ีจะไปสู&การบรรลุ
เปvาประสงค�ของสังคมนโยบายสาธารณะ จึงเปAนเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับทฤษฎีของการเลือก (Theory of 
Choice) และการศึกษาเก่ียวกับต�นทุนของกิจกรรมของรัฐบาล แนวความคิดของ March และ Olsen 
ชี้ให�เห็นว&าการดําเนินกิจกรรมต&างๆ ของรัฐบาลเพ่ือบรรลุเปvาประสงค�ท่ีพึงปรารถนานั้น อาจมี
ทางเลือกไปปฏิบัติสามารถบรรลุผล 
  โทมาส ดาย (Thomas R. Dye, อ�างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ�, 2546) ได�ให�
ความหมายไว�ว&านโยบายสาธารณะคือสิ่งท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือไม&กระทําในส&วนท่ีรัฐบาลเลือก
ท่ีจะกระทําจะครอบคลุมกิจกรรมต&างๆ ท้ังหมดของรัฐบาลท้ังกิจกรรมท่ีเปAนกิจวัตรและกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนในบางโอกาสและมีวัตถุประสงค�ให�กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกจะกระทําบรรลุเปvาหมายด�วยดี 
  เคนเนท พีวิท และไซนี เวอบา (Kenneth Perwitt & Sidney Verba, อ�างถึงใน 
ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2547) ให�ทัศนะเก่ียวกับนโยบายสาธารณะไว�ว&า นโยบายสาธารณะ คือ      
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พันธสัญญาระยะยาวในการดําเนินกิจกรรมอย&างเปAนแบบแผนของรัฐบาลโดยมุ&งถึงสิ่งท่ีรัฐบาลกระทํา
จริงมากกว&าสิ่งท่ีรัฐบาลพูด และเห็นว&าเพ่ือการทําความเข�าใจต&อนโยบายสาธารณะของรัฐบาลอย&าง
ชัดเจน ประชาชนจะต�องติดตามการบัญญัติกฎหมายของฝOายนิติบัญญัติอย&างใกล�ชิด รวมท้ัง
กฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติต&างๆ ท่ีฝOายบริหารนํามาใช�ในการนํานโยบายไปปฏิบัติให�เปAนจริงในกรณี
เฉพาะของกฎหมาย แต&ละกรณี พันธสัญญาท่ีรัฐบาลมีต&อประชาชนแสดงออกมารูปของกฎหมาย 
กฎระเบียบแนวทางปฏิบัติและหน&วยงานท่ีจะต�องรับผิดชอบการนําไปปฏิบัติให�ปรากฏเปAนจริงตาม
จุดมุ&งหมายของกฎหมาย 
  ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2547) ได�อธิบายความหมายของนโยบายสาธารณะว&าเปAน
แนวทางดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล ซ่ึงรวมท้ังกิจกรรมท่ีผ&านมาในอดีต กิจกรรม ท่ีกําลังดําเนินอยู&ใน
ปhจจุบันและกิจกรรมท่ีคาดว&าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  โดยสรุปแล�วความหมายท่ีนักวิชาการต&างๆ ได�ให�ไว� ผู�วิจัยสรุปได�ว&านโยบาย
สาธารณะ (Public Policy) หมายถึงการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม&
กระทําในกิจกรรมสาธารณะกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยเปAนกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต&อความเปAนอยู&
ของประชาชน หรือแก�ไขปhญหาของประชาชนให�บรรลุเปvาหมายโดยจะมีความเก่ียวข�องกับฝOาย
การเมืองในฐานะเปAนผู�กําหนดนโยบายและฝOายบริหาร (ฝOายราชการประจํา) อันเปAนผู�นํานโยบายไป
ปฏิบัติให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.1.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการให�บริการสาธารณะ 
  ประเด็นนี้มีความสําคัญมากในปhจจุบัน โดยเฉพาะช&วงหลังการปฏิรูประบบราชการ 
เพราะการให�บริการสาธารณะ (Public Services Delivery) ถือเปAนการวัดประสิทธิผลขององค�กร
ภาครัฐในปhจจุบัน ได�มีนักวิชาการหลายคนให�แนวคิดเก่ียวกับของการให�บริการสาธารณะไว�อย&าง
หลากหลาย ดังนี้ 
  จอห�น ดี มิลเลท (Millett, 1954 อ�างถึงใน สุกัญญา โอภาสกุล, 2544) ได�กล&าวถึง
เปvาหมายของการบริการสาธารณะว&ามีเปvาหมายท่ีสําคัญ คือการสร�างความพึงพอใจในการบริการแก&
ประชาชนโดยมีหลักการหรือแนวทาง ดังนี้ 
  1. การให�บริการอย&างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมใน
การบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีว&า คนทุกคนเท&าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได�รับการ
ปฏิบัติอย&างเท&าเทียมกันในแง&มุมของกฎหมาย ได�แก& การแบ&งแยกกีดกันในการให�บริการประชาชนจะ
ได�รับการปฏิบัติฐานะท่ีเปAนเอกชนท่ีใช�มาตรฐานการให�บริการเดียวกัน 
  2. การให�บริการท่ีตรงต&อเวลา (Time Service) หมายถึง ในการให�บริการจะต�อง
มองว&าการให�บริการสาธารณะจะต�องตรงต&อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน&วยงานภาครัฐจะถือว&าไม&มี
ประสิทธิผลเลยถ�าไม&ตรงต&อเวลา ซ่ึงสร�างความไม&พึงพอใจแก&ประชาชน 
  3. การให�บริการอย&างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให�บริการสาธารณะ
ต�องมีจํานวนการให�บริการอย&างเหมาะสม มิลเลท เห็นว&าความเสมอภาคหรือการตรงต&อเวลาจะไม&มี
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ความหมายเลยถ�าจํานวนการให�บริการท่ีไม&เพียงพอและสถานท่ีให�บริการสร�างความไม&ยุตะรรมให�
เกิดข้ึนแก&ผู�รับบริการ 
  4. การให�บริการอย&างต&อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให�บริการ
สาธารณะท่ีเปAนไปอย&างสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชน�ของสาธารณะเปAนหลัก ไม&ใช&ยึดความพึงพอใจของ
หน&วยงานท่ีให�บริการว&าจะให�หรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได� 
  5. การให�บริการอย&างก�าวหน�า (Progressive Service) หมายถึง การให�บริการ
สาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงานด�วยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกระทํา
หน�าท่ีให�มากข้ึนโดยใช�ทรัพยากรเท&าเดิม 
  ประยูร กาญจนกูล (2491 อ�างถึงใน สุกัญญา โอภาสกุล, 2544) ได�กล&าวไว�ถึง
แนวคิดของการให�บริการสาธารณะว&ามีอยู& 5 ประการ คือ ประการท่ีหนึ่งบริการสาธารณะเปAน
กิจกรรมท่ีอยู&ในความอํานวยการหรือในความควบคุมของฝOายปกครอง ประการท่ีสองบริการ
สาธารณะมีวัตถุประสงค�ในการสนองความต�องการส&วนรวมของประชาชน ประการท่ีสามการจัด
ระเบียบและวิธีดําเนินบริการสาธารณะย&อมจะแก�ไขเปลี่ยนแปลงได�เสมอ เพ่ือให�เหมาะสมแก&ความ
จําเปAนแห&งกาลสมัย ประการท่ีสี่บริการสาธารณะจะต�องจัดดําเนินการอยู&เปAนนิจและโดยสมํ่าเสมอ ไม&
มีการหยุดชะงัก ถ�าบริการสาธารณะจะต�องหยุดชะงักลงด�วยประการใด ๆ ประชาชนย&อมได�รับความ
เดือดหรือได�รับความเสียหาย และประการท่ีห�า เอกชนย&อมมีสิทธิท่ีจะได�รับประโยชน�จากบริการ
สาธารณะเท&าเทียมกัน 
  ส&วน เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธุ� (2536 อ�างถึงใน สุกัญญา โอภาสกุล, 2544) ได�ให�
ความหมายการให�บริการสาธารณะ หมายถึง การท่ีบุคคลกลุ&มคน หรือหน&วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีท่ี
เก่ียวข�องกับการให�บริการสาธารณะ ซ่ึงอาจจะเปAนของรัฐหรือเอกชน มีหน�าท่ีในการส&งต&อการ
ให�บริการสาธารณะแก&ประชาชน โดยมีจุดมุ&งหมายเพ่ือสนองตอบต&อความต�องการของประชาชน มี
องค�ประกอบท่ีสําคัญ 6 ส&วน คือ สถานท่ีลุคลากรท่ีให�บริการปhจจัยนําเข�าหรือทรัพยากรกระบวนการ
และกิจกรรมผลผลิตหรือตัวบริการช&องทางการให�บริการ ผลกระทบท่ีมีต&อผู�รับบริการ 
  นักวิชาการอีกท&านคือ ชูวงศ� ฉายะบุตร (2536 อ�างถึงใน ชาญณรงค� วิริยะลัพภะ, 
2546) ได�เสนอหลักการให�บริการแบบครบวงจร ดังนี้ การให�ยึดการตอบสนองความต�องการจําเปvนข
องประชาชนเปvาหมาย 
  เปvาหมายแรกของการจัดบริการแบบครบวงจร คือ การมุ&งประโยชน�ของประชาชน
ผู�รับบริการ ท้ังผู�ท่ีมาติดต&อขอรับบริการ และผู�ท่ีอยู&ในฝOายท่ีควรจะได�รับบริการเปAนสําคัญ ซ่ึงมี
ลักษณะเน�นให�ข�าราชการ จะต�องถือว&าการให�บริการเปAนภาระหน�าท่ีท่ีต�องดําเนินการอย&างต&อเนื่อง 
โดยจะต�องพยายามจัดบริการให�ครอบคลุมผู�ท่ีอยู&ในข&ายท่ีควรจะได�รับบริการทุกคน ส&วนการกําหนด
ระเบียบวีปฏิบัติและการใช�ดุลยพินิจจะต�องคํานึงถึงสิทธิประโยชน�ของผู�รับบริการเปAนหลัก โดย
พยายามให�ผู�รับบริการได�สิทธิประโยชน�ท่ีควรจะได�รับอย&างสะดวกและรวดเร็ว ส&วน ราชการจะต�อง
มองผู�รับบริการว&ามีหลักฐานและศักด์ิศรีเท&าเทียมกับตน มีสิทธิท่ีจะรับรู� ให�ความเห็น หรือโต�แย�งด�วย
เหตุผลได�อย&างเต็มท่ีเน�นให�ความรวดเร็วการให�บริการ 
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  โดยระบบราชการจําเปAนท่ีจะต�องต้ังเปvาหมายในอันท่ีจะพัฒนาการให�บริการให�มี
ความรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงอาจกระทําได�ใน 23 ลักษณะ คือ การพัฒนาข�าราชการ ให�มีทัศนคติ มี
ความรู� ความสามารถ เพ่ือให�เกิดความชํานาญงาน มีความกระตือรือร�น และกล�าตัดสินใจในเรื่องท่ีอยู&
ในอํานาจของตน เน�นการกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจให�มากข้ึน และปรับปรุงระเบียบวิธีการ
ทํางานให�มีข้ันตอน และใช�เวลาในการบริการให�เหลือน�อยท่ีสุด ส&วนการพัฒนาเทคโนโลยีต&างๆ ท่ีจะ
ทําให�สามารถให�บริการได�เร็วข้ึน โดยการให�บริการจะต�องเสร็จสมบูรณ� 
  ท้ังนี้ ความเสร็จสมบูรณ�ของการให�บริการ หมายถึง การเสร็จรูปตามสิทธิประโยชน�
ท่ีผู�รับบริการจะต�องได�รับ โดยท่ีผู�รับบริการไม&จําเปAนต�องมาติดต&อบ&อยครั้ง ซ่ึงลักษณะท่ีดีของการ
ให�บริการท่ีเสร็จสมบูรณ�ก็คือ การบริการท่ีแล�วเสร็จในการติดต&อเพียงครั้งเดียวหรือไม&เกิน 2 ครั้ง 
  ในการให�บริการ จะเน�นความกระตือรือร�นในการให�บริการ เปAนเปvาหมายท่ีสําคัญ 
เน�นการให�บริการในเชิงรุก ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนบางส&วนยังมีความรู�ว&าการติดต&อขอรับบริการจาก
ทางราชการเปAนเรื่องท่ียุ&งยาก และเจ�าหน�าท่ีไม&ค&อยเต็มใจท่ีจะให�บริการ ดังนั้น จึงมีทัศนคติท่ีไม&ดีต&อ
การบริการของรัฐ และต&อเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ ซ่ึงนําไปสู&ปhญหาของการสื่อสารทําความเข�าใจกัน 
ดังนั้นหากเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการพยายามให�บริการด�วยความกระตือรือร�นแล�ว ก็จะทําให�ผู�รับบริการ
เกิดทัศนคติท่ีดี ยอมรับฟhงเหตุ คําแนะนําต&างๆ มากข้ึน และเต็มใจท่ีจะมารับบริการในเรื่องอ่ืนๆ อีก 
นอกจากนี้ความกระตือรือร�นในการให�บริการยังเปAนปhจจัยสําคัญท่ีทําให�บริการนั้นเปAนไปอย&างรวดเร็ว
และมีความสมบูรณ� ซ่ึงจะนําไปสู&ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในท่ีสุด คู&ไปกับการให�บริการด�วย
ความถูกต�อง สามารถตรวจสอบได� 
  ด�านการพัฒนาการให�บริการแบบครบวงจรนั้น ไม&เพียงแต&จะให�บริการท่ีเสร็จ
สมบูรณ�เท&านั้น แต&จะต�องมีความถูกต�องชอบธรรมท้ังในแง&ของนโยบายและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและถูกต�องในเชิงศีลธรรมจรรยาด�วย ซ่ึงเก่ียวข�องกับการใช�ดุลยพินิจของข�าราชการเปAน
สําคัญ ดังนั้น การใช�ดุลยพินิจในการให�บริการประชาชนจึงต�องเปAนไปอย&างถูกต�องและสามารถ
ตรวจสอบได� ซ่ึงการตรวจสอบความถูกต�องโดยผู�บังคับบัญชา หรืออาจะเปAนการตรวจสอบจาก
ภายนอก ซ่ึงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การตรวจสอบโดยประชาชน และประการสุดท�ายก็คือ การตรวจสอบ
โดยอาศัยความสํานึกรับผิดชอบในเชิงศีลธรรมและจรรยาทางวิชาชีพของตัวข�าราชการเอง 
  ความสุภาพอ&อนน�อมโดยเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการจะต�องปฏิบัติต&อประชาชนผู�มาติดต&อ
ขอรับบริการด�วยความสุภาพอ&อนน�อม ซ่ึงจะทําให�ผู�มารับบริการมีทัศนคติท่ีดีต&อข�าราชการและการ
ติดต&อกับทางราชการ อันจะส&งผลให�การสื่อสารทําความเข�าใจระหว&างกันเปAนไปได�ง&ายยิ่งข้ึน ความ
สุภาพอ&อนน�อมในการให�บริการนั้น จะเกิดข้ึนก็โดยการพัฒนาทัศนคติของข�าราชการให�เข�าใจว&า ตนมี
หน�าท่ีในการให�บริการและเปAนหน�าท่ีท่ีมีความสําคัญรวมท้ังมีความรู�สึกเคาระในสิทธิและศักด์ิของผู�มา
ติดต&อต&อขอรับบริการ 
  การให�บริการแบบครบวงจรด�วยความเสมอภาค และจะต�องถือว&าข�าราชการมี
หน�าท่ีท่ีจะต�องให�บริการแก&ประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซ่ึงจะต�องเปAนไปตามเง่ือนไข โดยการ
ให�บริการจะต�องคํานึงความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะได�รับบริการด�วย ท้ังนี้เพราะประชาชนบางส&วน
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ของประเทศ เปAนกลุ&มบุคคลท่ีมีข�อจํากัดในเรื่องความสามารถในการท่ีจะติดต&อขอรับบริการจากรัฐ 
เช&น มีรายได�น�อย ขาดความรู� ความเข�าใจ หรือข�อมูลข&าวสารท่ีเพียงพอยู&ในพ้ืนท่ีห&างไกลทุรกันดาร 
เปAนต�น ดังนั้น การจัดบริการของทางราชการจะต�องคํานึงถึงกล&านี้ด�วย โดยจะต�องพยายามนําบริการ
ไปให�ผู�รับบริการตามสิทธิประโยชน�ท่ีควรจะได�รับ การลดเง่ือนไขในการรับริการให�เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู�บริการ 
  ฟ�ทซเกอรัลด� และดูแรนท� (Fizgerald & Durant, 1980) ได�ให�ความหมายเก่ียวกับ
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาติดต&อบริการสาธารณะว&า เปAนการประเมินผลการปฏิบัติงานด�าน
บริการของหน&วยงานการปกครองท�องถ่ิน โดยมีพ้ืนฐานเกิดจากการรับรู� ถึงการส&งมอบการบริการท่ีแท�จริง 
และการประเมินนี้ ก็จะแตกต&างกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยู&กับประสบการณ�ท่ีแต&ละบุคคลได�รับเกณฑ�ท่ีแต&ละบุคคล
ทําไว� รวมท้ังการตัดสินของบุคคลนั้นด�วย โดยการประเมินผล สามารถแบ&งอกได� 2 ด�าน คือ 
  1. ด�านอัตวิสัย ซ่ึงเกิดจากการได�รับรู�ถึงการส&งมอบการบริการ 
  2. ด�านภาวะวิสัย ซ่ึงเกิดจากการได�รับปริมาณและคุณภาพของการบริการ 
  กล&าวโดยสรุปการให�บริการสาธารณะ หมายถึง การให�บริการท่ีหน&วยงานของรัฐจัด
ให�มีข้ึนสําหรับประชาชนท่ัวไป โดยให�เกิดความเพียงพอระหว&างการบริการท่ีมีอยู&กับการขอรับบริการ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 การนํานโยบายไปปฏิบัติเปAนปhจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ีจะสามารถทําให�การบริหาร
จัดการเปAนไปตามเปvาหมายท่ีวางไว� ดังนั้นจําเปAนท่ีเราจะต�องมีความรู�ความเข�าใจในแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 การนํานโยบายไปปฏิบัติกับการประเมินผลนโยบายมีส&วนท่ีทับซ�อนกันอยู&เพราะเวลาท่ี
กล&าวว&า “การนํานโยบายไปปฏิบัติล�มเหลว” แท�จริงแล�วเปAนการนําเอาคุณค&าเข�ามาตัดสิน ซ้ึงการ
นําเอาคุณค&าเข�ามาตัดสินนี้เปAนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดของการประเมินผลนโยบาย (Willam         
N. Dunn, 1944) การนํานโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธ�กับการประเมินผลดังท่ีวิลดาฟสกี 
(Wildavsky) และบราวน� (Browne) อธิบายไว�ว&า “นักประเมินผลรวบรวมและวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือให�
มีข�อมูลเก่ียวกับผลลัพธ�ของนโยบายผู�นํานโยบายไปปฏิบัติบริโภคข�อมูลนี้ใช�มันเพ่ือตรวจสอบการ
ตัดสินใจในอดีตและเปAนแนวทางปฏิบัติในอนาคตการนํานโยบายไปปฏิบัติเปAนเรื่องเก่ียวกับการเรียนรู�
จากการปะเมินผลการผลิตและบริโภคข�อมูลนี้ ซ่ึงก็คือการเรียนรู�ทําให�ผู�นํานโยบายไปปฏิบัติและนัก
ประเมินผลมีความเชื่อมโยงในแง&ท่ีเปAนความสัมพันธ�ท่ีเสริมกัน” (Cited in Michael Hill and Peter 
Hupe, 2006) 
 กระนั้นการนําโยบายไปปฏิบัติกับการปริมนผลก็ต&างกันเพราะแนวคิดของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติท่ีเริ่มมาต้ังแต&ต�นนั้นต&างจากการประเมินผลอยู&แล�ว เนื่องจากการนํานโยบายไปปฏิบัติมองว&า
วัตถุประสงค�ของนโยบายเปลี่ยนไปได�ตลอดต้ังแต&กระบวนการก&อรูปนโยบายจนถึงการนํานโยบายไป
ปฏิบัติเม่ือวัตถุประสงค�เปลี่ยนไปได�ตลอดผลลัพธ�ของการนํานโยบายไปปฏิบัติก็ย&อมเปลี่ยนไปด�วย 
และเม่ือการนํานโยบายไปปฏิบัติมองว&าท้ังวัตถุประสงค�และผลลัพธ�เปลี่ยนไปตลอด ก็ย&อมไม&ตรงกับ
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หลักการประเมินผลเพราะการประเมินผลต�องมีเกณฑ�ท่ีชัดเจนสําหรับวัดและให�คุณค&าซ่ึงก็คือ
วัตถุประสงค�อันชัดเจนนั่นเอง ด�วยเหตุนี้แม�ว&าการประเมินผลนโยบายมีประโยชน�ท่ีช&วยบอกให�ทราบ
ว&าวัตถุประสงค�บรรลุหรือไม&แต&สิ่งท่ีการประเมินผลนโยบายบอกได�น�อยมากคือความเชื่อต&อเชิงสาเหตุ
และผล (Causal Connection) ท่ีมีอยู&ในนโยบายบทบาทอย&างหลังนี้เปAนบทบาทของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ ซ่ึงจะเป�ดเผยถึงความลับท่ีอยู&ใน “กล&องดํา” ของกระบวนนโยบายอันหมายถึงพฤติกรรม
การเมืองในนโยบายพาร�สัส (Parsons) สรุปความแตกต&างไว�ว&าการประเมินลนโยบายเปAนการประเมิน
ตรวจสอบให�คุณค&าและควบคุมการดําเนินนโยบายและผู�ท่ีให�บริการส&วนการนํานโยบายไปปฏิบัติเปAน
การอธิบายหรือวิเคราะห�ว&านโยบายถูกนําไปสู&การกระทําและปฏิบัติอย&างไร การนํานโยบายไปปฏิบัติ
จึงเปAนการพรรนาอธิบายสร�างและทดสอบทฤษฎีหรือวิเคราะห�ส&วนการประเมินผลนโยบายเปAนการให�
คุณค&าแก&ผลลัพธ�ของนโยบาย 
 วอลเตอร� (Walter Williams, 1971) ความสามารถขององค�การ คือ ปhจจัยสําคัญท่ีมี
อิทธิพลต&อความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้น การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ
การศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะขององค�การในการปฏิบัติภารกิจท่ีได�รับมอบหมายให�บรรลุผลอย&างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 เพรสแมนและวิลดัฟสก้ี (Pressman & Wildavsky, 1973) เห็นว&าการนํานโยบายไป
ปฏิบัติคือกระบวนการของปฏิสัมพันธ�ระหว&างเปvาหมายท่ีกําหนดไว� (Setting of Goals) กับการ
กระทําท่ีมุ&งไปสู&การบรรลุความสําเร็จของเปvาหมายนั้น (Geared to Achieving Them) และ วรเดช 
จันทรศร (วรเดช จันทรศร, 2528) เห็นว&า “การมีวัตถุประสงค�และเปvาหมายของการนําไปปฏิบัติ
ชัดเจน จะทําให�ผู�ปฏิบัติเข�าใจว&า อะไรคือเปvาหมายหรือผลลัพธ�ท่ีผู�กําหนดนโยบายต�องการ เม่ือผู�
ปฏิบัติเข�าใจว&า อะไร คือ ความต�องการแล�ว ก็จะทําให�เปAนการง&ายท่ีทําให�ผู�บริหารสามารถกําหนด
ภารกิจเด&นชัด มีการมอบหมายงาน กําหนดความรับผิดชอบเฉพาะของแต&ละฝOายให�สัมพันธ� อันจะ
เปAนแนวทางทําให�การประสานการทํางานทุกฝOายท่ีเก่ียวข�องเปAนไปโดยง&าย” 
 แวนมิเตอร� และแวน ฮอร�น (Van Meter & Van Horn, 1975) ได�เสนอตัวแบบ            
“A Model Of The Policy Implementation Process” ซ่ึงประกอบด�วยตัวแปรหลัก 6 ตัวแปร 
คือ (1) มาตรฐานและวัตถุประสงค�ของนโยบาย (Standards and Objectives) (2) ทรัพยากร 
(Resources) (3) การสื่อสารระหว&างองค�การและกิจกรรมการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Inter 
Organization Communication and Enforcement Activities) (4) ลักษณะขององค�กรในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (Characteristics of the Implementing Agencies) (5)  เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง (Economic, Social, and Political Conditions) (6) การกําหนดของผู�ปฏิบัติ 
(The Disposition of Implementations) ตัวแปรดังกล&าวในฐานะตัวแปรอิสระ (Independent 
Variables) ซ่ึงทําหน�าท่ีเชื่อมโยงระหว&างนโยบายกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ อีกท้ังแสดงให�เห็นถึง
ความสัมพันธ�ระหว&างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไปพร�อมๆ กันกับการแสดงให�เห็นความสัมพันธ�
ระหว&างตัวแปรอิสระด�วยกันเองอีกด�วย ส&วนตัวแบบของการนํานโยบายไปปฏิบัติพิจารณาได�จาก 
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ภาพท่ี 2.2 ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (A Model of the Policy Implementation Process) 
ท่ีมา: Van Meter & Van Horn (1975) 
 
 แวน ฮอร�น (Van Horn, 1979) ยังศึกษาพบว&าความสําเร็จหรือความล�มเหลว ของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ นอกจากจะได�รับการสนับสนุนจากส&วนกลางแล�ว ยังจําเปAนต�องได�รับการสนับสนุน
จากประชาชนและกลุ&มผลประโยชน�อ่ืนๆ ด�วย 
 ซาบาเตียร� และแมสมาเนียน (Sabatier & Mazmanian, 1980) เห็นว&าการนํานโยบายไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ นอกจากจะได�รับการสนับสนุนทางการเมืองแล�ว นโยบายนั้นจะต�องได�รับการ
สนับสนุนจากสาธารณะด�วย อิทธิพลของสาธารณะในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติจะแสดงออก
อย&างน�อย 3 ทาง คือ (1) ทางความเห็นสาธารณะ (Public Opinion) และมักแสดงผ&านทาง
สื่อมวลชนความเห็นสาธารณะจะส&งผลกระทบอย&างสําคัญต&อกระบวนการทางการเมืองทางด�าน
กฎหมายและด�านอ่ืนๆ (2) กลุ&มนักกฎหมายท่ีมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงแก�ไขระเบียบกฎหมาย 
หากเขาเห็นว&าความเห็นสาธารณะไปทางเดียวกันก็จะผลักดันให�เกิดการเปลี่ยนแปลง (3) ด�านผล
สํารวจความเห็นของประชาชน (Polls) 
 แมซมาเนียน และซาบาร�เทียร� (Mamanian & Sabastier, 1981 อ�างถึงใน ประภาพ             
ธิติศักด์ิ, 2541) ให�ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติไว�ว&า “เปAนกระบวนการนํานโยบาย
พ้ืนฐานไปดําเนินการให�ลุล&วง ซ่ึงนโยบายดังกล&าวอาจอยู&ในรูปแบบของกฎหมาย คําพิพากษา คําสั่ง
รัฐบาล หรือมมติคณะรัฐมนตรี” 

การสื่อสารระหว&างองค�การ
และกิจกรรมการนํานโยบาย 

ไปปฏิบัติ มาตรฐานและ
วัตถุประสงค�ของ

นโยบาย 

ลักษณะขององค�กรในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 

การกําหนดของผู�
ปฏิบัติ 

เง่ือนทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง 

การปฏิบัติ 

นโยบาย 

ทรัพยากร 
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 มิลบรีย� แมคลาฟลิน (Milbrey McLaughlin, 1981 อ�างถึงใน ศุภชัย  ยาวะประภาษ, 
2538) มีความเห็นว&า การนํานโยบายไปปฏิบัติ “เปAนกระบวนการขององค�การท่ีต&อเนื่อง เปAนพลวัต 
ซ่ึงได�รับการปรุงแต&ง และหล&อหลอมโดยปฏิสัมพันธ�ระหว&างเปvาหมาย และกลยุทธ�ของนโยบาย กับ
สภาพขององค�การท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการให�สําเร็จลุล&วง กล&าวอีกนัยหนึ่ง การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ เก่ียวข�องกับการปฏิบัติให�สําเร็จลุล&วงตามเปvาหมายนโยบาย โดยพยายามปรับเปลี่ยน 
ประนีประนอมระหว&างเปvาหมายและกลยุทธ�ท่ีกําหนดไว�กับข�อจํากัด เง่ือนไข และสภาพแท�จริงของ
หน&วยปฏิบัติ” 
 ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2538, อ�างถึงใน ประภาพ  ธิติศักด์ิ, 2541) ได�สํารวจความหมาย
เก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติของนักวิชาการต&างประเทศ พบว&า นักวิชาการส&วนใหญ& มักเห็นพ�อง
ต�องกันในประเด็นท่ีสําคัญอย&างน�อย 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติเปAน
กระบวนการ กล&าวคือ มีความต&อเนื่อง ไม&หยุดนิ่ง มีข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม ไม&ใช&กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนชั่วครั้งชั่วคราวแล�วเลือนหายไป แต&เปAนกิจกรรมท่ีต&อเนื่องไม&หยุดยั้ง แต&ละข้ันตอนมี
ความสัมพันธ�กันตลอดเวลา และประเด็นท่ี 2 คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปAนการดําเนินการให�
สําเร็จลุล&วงตามเปvาหมายของนโยบาย พร�อมท้ังได�สรุปผู�เก่ียวข�องในการนํานโยบายไปปฏิบัติใน
ประเทศไทยระดับต&างๆ ไว� ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงผู�เก่ียวข�องในการนํานโยบายไปปฏิบัติในประเทศไทย 
 

ระดับ/
องค-กร 

ฝ/ายบริหาร ฝ/ายนิติบัญญัติ หน2วยราชการ เอกชน 
ฝ/ายตุลา

การ 
ประเทศ -  นายกรัฐมนตรี 

-  คณะรัฐมนตรี 
-  หน&วยงาน
สนับสนุน 

-  สมาชิกรัฐสภา 
-  คณะกรรมาธิการ
ฝOายต&างๆ 

-  หน&วยสนับสนุน 

-  กระทรวง 
ทบวง กรม 

-  ข�าราชการ 

-  บรรษัท
ต&างๆ 

-  สหภาพ
แรงงาน 

-  กลุ&ม
ผลประโยชน� 

-  สื่อมวลชน 

-  ศาล 
-  อัยการ 
-  หน&วยงาน
สนับสนุน 
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ตารางท่ี 2.1 (ต2อ) 
 
ระดับ/
องค-กร 

ฝ/ายบริหาร ฝ/ายนิติบัญญัติ หน2วยราชการ เอกชน 
ฝ/ายตุลา

การ 
จังหวัด -  ผู�ว&า และรองผู�ว&า

ราชการจังหวัด 
-  สมาชิกสภา
จังหวัด 

-  กรรมการต&างๆ 

-  หน&วยราชการ
ระดับจังหวัด
ของกระทรวง 
ทบวง กรม 

-  เหมือน
ข�างบนแต&เปAน
ระดับจังหวัด 

-  ศาล 
-  อัยการ 
-  หน&วยงาน
สนับสนุน 

ท�องถ่ิน -  นายกเมือง 
-  นายกเทศมนตรี 
-  ประธาน
สุขาภิบาล 

-  สมาชิกสภา
เมือง 

-  กรรมการ
สุขาภิบาล 

-  สมาชิกสภา
เทศบาล 

-  หน&วยงาน
ราชการระดับ
ท�องถ่ินของ
กระทรวง 
ทบวง กรม 

-  หน&วยการ
ปกครอง
ท�องถ่ิน 

-  เหมือน
ข�างบนแต&เปAน
ระดับท�องถ่ิน 

ไม&มี 

 
 2.1.1 ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  ตัวแบบท่ีใช�ในการศึกษาคือ ตัวแบบปฏิสัมพันธ�ระหว&างปhจจัย (George C. 
Edwards) ท่ีให�ความสําคัญกับการสื่อสารข�อความ ทรัพยากร ทัศนคติของผู�ปฏิบัติ และโครงสร�าง
ระบบราชการ ซ่ึงปhจจัยดังกล&าวข�างต�นมีบทบาทต&อการนํานโยบายไปปฏิบัติ ท้ังส&งเสริมและเปAน
อุปสรรคต&อกัน และมองว&า การนํานโยบายไปปฏิบัติเปAนกระบวนการพลวัต ซ่ึงเก่ียวข�องกับ
ปฏิสัมพันธ�ระหว&างตัวแปรต&างๆ มากมายโดยสามารถแสดงความสัมพันธ�ระหว&างปhจจัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 ตัวแบบความสัมพันธ�ระหว&างปhจจัย 
ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดย สมบัติ ธํารงธัญวงศ� 

การสื่อสาร 
 

ทรัพยากร 

ทัศนคติของผู�
ปฏิบัติ 

ผลการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ 

โครงสร�างระบบ
ราชการ 
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  บทบาทของแต&ละปhจจัยท่ีเก่ียวข�องกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ สามารถอธิบายได�ดังนี้ 
  1. การสื่อสาร ในประเด็นของการสื่อสาร สร�อยตระกูล อรรถมานะ (2543) กล&าว
ว&า การติดต&อสื่อสาร เปAนระบบการส&งผ&านข&าวสาร และความเข�าใจจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 
และเปAนซีเมนต� ท่ีทําให�เกิดองค�กรข้ึน โดยชนิดของการติดต&อสื่อสารภายในองค�การนั้น สามารถ
กระทําได� 2 ทางใหญ&ๆ คือการติดต&อสื่อสารแบบเปAนทางการ (Format Communication)  
  ในการสื่อสารแบบเปAนทางการ การติดต&อสื่อสาร จะเดินไปตามช&องทางการ
ติดต&อสื่อสาร (Channels of Communication) ซ่ึงปรากฏในแผนภูมิองค�การ อันอาจกระทําได�ท้ัง
จากระดับบนลงสู&ล&าง (Downward) ซ่ึงมักออกมาในรูปของการใช�อํานาจ หน�าท่ี การสั่งสอน การ
ควบคุม ส&วนการติดต&อสื่อสาร จากระดับล&างข้ึนสู&ระดับบน (Upward) นั้น จะเปAนการปvอนกลับของ
ข&าวสาร ซ่ึงอาจเปAนการเสนอความคิดเห็น หรือการรายงานกลับไปในระดับสูง นอกจากนั้นยังมีการ
ติดต&อสื่อสารในระดับแนวนอนหรือแนวราบ (Lateral or Horizontal) ซ่ึงเปAนการสื่อข&าวสารใน
ระหว&างระดับชั้นบังคับบัญชาเดียวกัน ซ่ึงแสดงออกมาในรูปแบบของการปรึกษาหารือ การ
ประสานงาน เปAนต�น 
  สําหรับการสื่อสารอย&างไม&เปAนทางการ เรียกว&าเปAน การติดต&อสื่อสารแบบเถาองุ&น 
(Grapevine) ซ่ึงจะเกิดข้ึนในองค�การอรูปนัย (Informant Organization)  อันเปAนองค�กรท่ีอยู&ซ�อน
กับองค�กรรูปนัย (Format Organization) การติดต&อสื่อสารแบบเถาองุ&น อาจมีลักษณะเดียวกับการ
ติดต&อสื่อสารแบบเปAนทางการ นั่นคือ อาจมีท้ังแบบระดับบนลงสู&ระดับล&าง ระดับล&างข้ึนสู&ระดับบน 
และระดับแนวนอน แต&การติดต&อสื่อสารแบบเถาองุ&นนี้ จะเปAนการติดต&อสัมพันธ�กันของบุคคลแบบไม&
เปAนทางการ ท่ีเกิดข้ึนได�ตลอดวันของการทํางาน อันเปAนการตอบสนองความต�องการของผู�ปฏิบัติงาน
ในแง&การส&งข&าวสารต&างๆ อย&างรวดเร็ว และข&าวสารนั้นอาจจะเปAนข&าวสารท่ีกระทบตัวบุคคล หรือ
ขยายออกไปกระทบถึงระดับหน&วยงานก็ได� 
  จอร�จ ซี เอ็ดเวิร�ด และอิล ชาร�กาสไกส� (George C. Edwards & Ira Sharkansky, 
1978, อ�างถึงใน ระริน วรเศรษฐศักด์ิ, 2539) ระบุว&า ปhจจัยท่ีทําให�การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบ
ความสําเร็จประการหนึ่ง คือ การสื่อสาร (Communication) การนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีจะก&อให�เกิด
ผลดีนั้น ผู�กําหนดนโยบายจะต�องรู�ว&าควรทําอย&างไร จะสั่งการไปยังผู�ใดจึงจะได�ผลอีกท้ังคําสั่งยังต�อง
มีความชัดเจน แน&นอน เพราะถ�าคําสั่งไม&ชัดเจน จะทําให�ผู�ปฏิบัติไม&เข�าใจวัตถุประสงค� 
  แวน มาสเตอร� และ แวน ฮอน (Van Meter & Van Horn) มีความเห็นว&า ในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ ผู�รับผิดชอบในหน&วยงานต&างๆ ท่ีเก่ียวข�องต�องมีข�อมูล และข&าวสารท่ีตรงกันใน
เรื่องวัตถุประสงค�ของนโยบาย การสื่อสารระหว&างผู�กําหนดนโยบายกับองค�การ หรือหน&วยงานต&างๆ 
ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติ และระหว&างองค�การและหน&วยงานต&างๆ ด�วยกันเอง จะต�องมีการสื่อสารท่ี
รวดเร็ว ถูกต�อง ต&อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และยังเสนอว&า การสื่อสารแบบเป�ดซ่ึงรวมถึงการเป�ด
โอกาสให�มีการพูดคุยกับบุคคลภายนอก การเป�ดโอกาสให�มีการสร�างใยแห&งความสัมพันธ� ท้ังใน
แนวต้ังและแนวนอน และอ่ืนๆ จะมีส&วนสําคัญในการกําหนดความสําเร็จหรือความล�มเหลวของ
นโยบาย 



29 
 

  2. โครงสร�างระบบราชการ ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โครงสร�างของระบบ
ราชการมีความสําคัญอย&างยิ่งต&อความสําเร็จ หรือล�มเหลวของนโยบาย เพราะหากโครงสร�างระบบ
ราชการซับซ�อน จะเปAนอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบาย แต&ถ�ามีหลักการพ้ืนฐานอันได�แก& ระเบียบ
การปฏิบัติขององค�การ จะสามารถทําให�การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
  ในท่ีนี้นักคิดท่ีได�เสนอแนวคิดเรื่องระบบราชการ คือ แมกซ� เวเบอร� (Max Weber) 
ในทัศนะของเวเบอร� ระบบราชการหรือ Bureaucracy เปAนการจัดรูปแบบองค�การท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง และองค�การเหล&านั้น ก็ต&างมีความสลับซับซ�อน จึงต�องมีระเบียบ ข�อบังคับต&างๆ มากมาย ท้ังนี้ 
เพ่ือการรวมกลุ&มของมนุษย�ในองค�การจะได�มีระเบียบแบบแผน โดยนัยนี้จะเห็นได�ชัดว&า แนวความคิด
ของระบบราชการท่ีว&านี้ จึงไม&เพียงแต&ปรับใช�กับหน&วยงานราชการเท&านั้น แต&ยังปรับใช�กับหน&วยงาน
เอกชนท่ีมีขนาดใหญ&ได�อีกด�วย 
  ลักษณะการทํางานขององค�การแบบระบบราชการดังกล&าว เวเบอร�ได�ชี้ให�เห็นถึง
ลักษณะของระบบราชการ โดยสรุป ดังนี้ 
  1. ลําดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ โครงสร�างการบริหารระบบราชการ
จะเปAนรูปป�ระมิด ผู�ท่ีอยู&ระดับชั้นการบังคับบัญชาท่ีสูงกว&าจะทําการบังคับบัญชาและควบคุมบุคคลผู�
ท่ีอยู&ในตําแหน&งระดับชั้นการบังคับบัญชาท่ีต่ํากว&า เปAนหลั่นชั้น 
  2. การแบ&งแรงงาน (Ddivision of Labour) คือ การแบ&งงานออกเปAนกลุ&มตาม
ลักษณะการ 
  3. ทํางานพิเศษเฉพาะอย&าง (Specialization) บุคคลแต&ละคนจะอยู&ในตําแหน&งของ
องค�การตามความสามารถ และความถนัดของตนเอง  
  4. การไม&ยึดถือความเปAนส&วนบุคคล (Impersonality) คือ สัมพันธภาพระหว&าง
บุคคลจะต�องเปAนแบบทางการ ไม&ยึดถือเรื่องส&วนตัว แต&จะใช�หลักเหตุผลเปAนสําคัญ 
  5. กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ (Rules and Regulations) เก่ียวกับระเบียบปฏิบัติและ
ความประพฤติจะถูกนํามาใช�อย&างเสมอหน�ากัน 
  6. การทํางานเปAนอาชีพ (Career Service) การทํางานเปAนอาชีพ ต�องอาศัยความรู�
ความสามารถ (Merit) เปAนสําคัญ 
  7. การแบ&งแยกท้ังเรื่องส&วนตัว และทรัพย�สินของบุคคลออกจากองค�การ 
(Separation of the Property and Affairs) 
  ท้ังนี้  การท่ีนโยบายจะประสบความสําเร็จได�นั้น ส&วนใหญ& จะเปAนนโยบายท่ี
มอบหมายให�แก&หน&วยงานท่ีมีอยู&แล�ว และสนับสนุนนโยบายนั้น รวมถึงเปAนหน&วยงานท่ีมีกําลังคนและ
ทรัพยากรอ่ืนๆ พร�อมอยู&แล�ว หรือไม&ก็ต�องเปAนหน&วยงานท่ีต้ังข้ึนใหม& โดยแรงผลักดันของกลุ&ม
การเมืองท่ีมีอํานาจขณะนั้น 
  1. ทรัพยากร ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ทรัพยากรท่ีเก่ียวข�อง ต�องมีพอเพียงท่ีจะ
ทําให�นโยบายนั้น สามารถดําเนินไปได� ทรัพยากรดังกล&าว ประกอบด�วย เรื่องของงบประมาณ 
กําลังคนและอ่ืนๆ เช&น สถานท่ี อุปกรณ�การติดต&อสื่อสาร เปAนต�น 
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  การนํานโยบายไปปฏิบัติให�เกิดผลดีนั้น จะต�องมีทรัพยากรสนับสนุน อันได�แก&
จํานวนและคุณภาพของบุคลากร ข�อมูลท่ีทันสมัย การมอบอํานาจหน�าท่ีในการดําเนินงาน การจัดสรร
งบประมาณ การให�คําแนะนําและความช&วยเหลือ แก&ผู�ปฏิบัติงานในระดับล&าง (George C. Edwards 
& Ira Sharkansky, 1978 อ�างถึงใน ระริน วรเศรษฐศักด์ิ, 2539) 
  ท้ังนี้ สิ่งท่ีควรตระหนัก ในประเด็นเก่ียวกับทรัพยากร คือ ในทุกสังคมมีทรัพยากรอย&าง
จํากัด ในการใช�ทรัพยากรให�ถูกต�อง ต�องคํานึงถึงการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและโครงการ รวมถึง 
กลยุทธ�ในการใช�ทรัพยากรให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และผู�กําหนดนโยบายและผู�นํานโยบายไปปฏิบัติต�อง
ตระหนักถึงประโยชน�หรือจ�นทุนท่ีไม&ได�คาดไว� หรือท่ีเรียกว&า “ผลกระทบภายนอก” ด�วย 
  1. ทัศนคติของผู�ปฏิบัติ George C. Edwards & Ira Sharkansky กล&าวว&าผู�นํา
นโยบายไปปฏิบัติไม&เพียงแต&จะต�องมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับนโยบายเท&านั้น แต&จะต�องเปAนผู�มี
ทัศนคติท่ีดีท่ีจะนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติให�บรรลุผลด�วย 
  โดยปกติแล�ว ผู�นํานโยบายไปปฏิบัติมักจะถูกครอบงําด�วยความคิดท่ีว&า ตัวนโยบาย
จะมีผลกับหน&วยงาน และจะให�ผลประโยชน�ส&วนตัวมากน�อยเพียงใด ดังนั้น ผู�ปฏิบัติจะไม&ต&อต�านมาก 
  วอลเทอร� วิลแลม (Walter Williams) ให�ความหมายของ “การนํานโยบายไปปฏิบัติ” 
ว&าเปAนกระบวนการท่ีบุคคล กลุ&มคน หน&วยงานหรือองค�การท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายจะใช�ความสามารถ
นําทรัพยากรมาใช�ในการบริหารเพ่ือให�บรรลุผลตามวัตถุประสงค�และเปvาหมายท่ีต้ังไว� โดย Williams 
มีความเห็นว&า การศึกษาเรื่องการนํานโยบายไปปฏิบัติเปAนจุดอ&อนท่ีสุดในกระบวนการศึกษานโยบาย
สาธารณะโดยมิได�มีการระบุลักษณะความสัมพันธ�ในรายละเอียดระหว&างปhจจัยทางด�านเทคนิคด�าน
การบริหารงานและด�านการเมือง เพ่ือจะให�เกิดความรู�ความเข�าใจว&าความสัมพันธ�ชนิดใดจึงจะนําสู&
การปฏิบัติงานอย&างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น Williams จึงเสนอว&าการพิจารณาในเรื่องการนํานโยบาย
ไปสู&การปฏิบัติ จําเปAนอย&างยิ่งท่ีจะต�องมีการวิเคราะห�ล&วงหน�าตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. วิเคราะห�นโยบายให�ถ&องแท� เช&น ความหายต�องมีความชัดเจนเจาะจงและสาม
เหตุสมผล เพ่ือขจัดความกํากวมอันจะเปAนบ&อเกิดของปhญหาในการปฏิบัติงานต&อไป 
  2. วิเคราะห�ความพร�อมขององค�กรในเรื่องบุคลากร การบริหารงานบุคคล 
  3. กําหนดรูปแบบการจัดการและบริหารงานรวมถึงปhจจัยต&างๆ ท่ีพึงต�องมีเพ่ือให�
งานบรรลุผลสําเร็จตลอดจนการจัดระบบข�อมูลและระบบข&าวสารปvอนกลับ (Feedback) นอกจากนี้
ในระหว&างการปฏิบัติงานควรมีการประเมินผลเปAนระบบๆ เพ่ือจะได�ทราบว&างานท่ีปฏิบัตินั้น
สอดคล�องกับเปvาหมายเพียงใด หากเกิดปhญหาหรืออุปสรรคจะได�รีบแก�ไขให�ตรงจุดและทันการณ� 
  ฌอนห� บาร�แคช (Eugene Bardach) กล&าวว&าการนํานโยบายไปปฏิบัติเปAนเกมส�
ของกระบวนการทางการเมืองท่ีเก่ียวข�องกับแนวความคิด ทฤษฎีและการวิจัยการนํานโยบายไป
ปฏิบัติเปAนกิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดข้ึนและเปAนไปตามข�อกําหนดของนโยบาย ซ่ึงเน�นความสําคัญของ
กระบวนการชัดเจนการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น เปAนผลผลิตของกระบวนการทางการเมืองการนํา
นโยบายไปปฏิบัติถือเปAนโอกาสแรกท่ีจะได�นําการตัดสินใจทางเลือกนโยบายไปปฏิบัติแสดงให�เห็นถึง
ความหวังในการแก�ไขปhญหาของสังคม ความกลัวเก่ียวกับอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนในระหว&างการ
ปฏิบัติงานและจินตนาการของผู�ท่ีมีส&วนร&วมท่ีต�องการจะเน�นการนํานโยบายไปปฏิบัติให�ประสบ
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ความสําเร็จอย&างสมบูรณ� ดังนั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงครอบคลุมกระบวนการแปลงนโยบายท่ี
เปAนนามธรรมให�เปAนแผนงานรูปะรรมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติและตรวจสอบวัดระดับความสําเร็จได� ซ่ึง
เปAนหลักการสําคัญของการวิเคราะห�นโยบายสาธารณะ 
  ดาเนียล เอ แมสมาเนียน และ พอล เอ ซาบาเตียร� (Daniel A Mazmanian & 
Paul A. Sabatier) ให�ความหมายของการนํานโยบายไปสู&การปฏิบัติง&าย เปAนกระบวนการในการ
นําเอานโยบายพ้ืนฐานท่ัวไปมาดําเนินการให�ลุล&วงไป นโยบายพ้ืนฐานฯ อาจอยู&ในรูปของกฎหมาย คํา
พิพากษาของศาล คําสั่งของ รัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได� โดย Mazmanian & Paul 
A.Sabatier ได�ผสมผสานแนวความคิดของด�านกฎหมาย การจัดการและการเมืองเพ่ือสร�าง
แบบจําลองเชิงเหตุผลของการวิเคราะห�การนํานโยบายไปปฏิบัติข้ึน ซ่ึงมีลักษณะเปAนลําดับชั้น โดยได�
ทําการแยกแยะกลุ&มตัวแปรอิสระต&างๆ ซ่ึงประกอบด�วยความยากง&ายของปhญหานโยบายท่ีเผชิญอยู& 
ปhจจัยอ่ืนนอกเหนือโครงสร�างตัวบทนโยบาย 
  พอล เอ ซาบาเตียร� และดาเนียล เอ แมสมาเนียน (Paul A. Sabatier & Daniel Z. 
Mazmanian 1983, อ�างถึงใน ป�ยะนุช  เงินคล�าย, ม.ป.ป. ) กล&าวไว�ว&า การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
หมายถึง กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีเกิดข้ึนจากกฎหมายการตัดสินพิพากษาอรรถคดี คําสั่ง
ของฝOายบริหาร 
  ป�ยะนุช  เงินคล�าย (ม.ป.ป.,) ได�อธิบายความหมายเรื่องกระบวนการนํา นโยบายไป
ปฏิบัติของ ยูยีนบาร�แคช ว&า หมายถึง กระบวนการทํางานทางปฏิสัมพันธ� เชิงยุทธศาสตร�เพ่ือให�
สามารถบรรลุเปvาหมาย ของกลุ&มผลประโยชน�ต&างๆ ซ่ึงอาจจะสอดคล�องหรือไม&สอดคล�องกับ
เปvาหมายของนโยบายก็ได� ในส&วนของ เพรสแมนและ วิลดาฟสก้ี ให�ความหารย&า หมายถึงการผลิตผล
ลัพธ�ออกมาการทําให�สําเร็จ นอกจากความหายดังกล&าวข�างต�นแล�ว ป�ยนุช เงินคล�าย(ม.ป.ป,)         
ยังอธิบายความหมายการนํานโยบายไปปฏิบัติของ มิลบรีย� แมคลาฟลิน ว&าหมายถึงกระบวนการของ
องค�การท่ี ต&อเนื่องและเปAนพลวัตซ่ึงได�รับการปรุงแต&ง และหล&อหลอมโดยปฏิสัมพันธ�ระหว&าง 
เปvาหมายและกลยุทธ�ของนโยบายกับสภาพขององค�การท่ีรับผิดชอบ ในการดําเนินให�สําเร็จลุล&วง 
กล&าวอีกนัยหนึ่งการนํานโยบายไปปฏิบัติเก่ียวข�องกับการปฏิบัติให�สําเร็จลุล&วงตามเปvาหมายนโยบาย 
โดยพยายามปรับเปลี่ยนประนีประนอม ระหว&าง เปvาหมายและกลยุทธ�ท่ีกําหนดไว�กับ ข�อจํากัด 
เง่ือนไข และสภาพแท�จริงของหน&วยปฏิบัติ 
  วรเดช จันทรศร (2540) มีความเห็นว&า การนํานโยบายไปปฏิบัติเปAนเรื่องของ
การศึกษาว&า “องค�การท่ีรับผิดชอบนโยบายสามารถนําและกระตุ�นให�ทรัพยากรทางการบริหาร 
ตลอดจนกลไกท่ีสําคัญท้ังมวลปฏิบัติงานได�บรรลุตามนโยบายท่ีระบุไว�หรือไม&แค&ไหน เพียงใด “หรือ
กล&าวอีกนัยหนึ่งการนํานโยบายไปปฏิบัติให�ความสนใจเก่ียวกับเรื่อง “ความสามารถท่ีจะผลักดันให�
การทํางานของกลไกท่ีสําคัญท้ังหมดสามารถบรรลุผลลัพธ�ท่ีตั้งเปvาหมายเอาไว�” 
  ทิพาพร  พิมพิสุทธิ์ (2542) การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงกระบวนการนํา
นโยบายท่ีกําหนดข้ึนไปปฏิบัติเพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว� เปAนกระบวนการท่ีเชื่อมโยง
ระหว&างนโยบายและการปฏิบัติควบคุมการนํานโยบายไปปฏิบัติทฤษฎีนี้เริ่มจากสมมติฐานท่ีว&าการนํา
นโยบายไปปฏิบัติเริ่มต�นมาจากการตัดสินใจของรัฐบาลกลางทฤษฎีนี้ได�รับอิทธิพลจากการวิเคราะห�
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ระบบเน�นท่ีกล&องดําท่ีอยู&ตรงกลางและถือว&านโยบายมีผลต&อผลลัพธ�โดยตรงและมักไม&สนใจผลกระทบ
ของผู�นํานโยบายไปปฏิบัติท่ีมีต&อการให�บริการตามนโยบายการศึกษาตามแนวนี้จะมอบว&านโยบาย
เปAนปhจจัยนําเข�า (Inputs) และการนํานโยบายไปปฏิบัติเปAนผลผลิต (Outputs) เพราะเหตุนี้แนวนี้ให�
ความสําคัญกับการตัดสินใจกําหนดนโยบายบางครั้งจึงถูกมองว&าเปAนแนวการศึกษาท่ีเน�นบทบาทการ
ใช�อํานาจของผูนําผลงานของนักวิชาการท่ีจัดอยู&ในกลุ&มนี้ ได�แก&งานของ เพรสแมน (Pressman) และ
วิลดาฟสกรี (Wildavsky) ในป� ค.ศ. 1973 งาน 10 Ibid. ของ ฟานมีเตอร� (Van Meter) และฟาน
ฮอร�น (Van Horn) ป� ค.ศ. 1975 งานของบาร�แคช (Bardach) ป� ค.ศ. 1977 และงานของซาบาเดียร� 
(Sabatier) และแมซเมเนียน (Mazmanian) ป� ค.ศ. 1979, 1980 และ 1983 
  แวน มีเตอร�และแวน ฮอร�น (Donald S.Van Meter & Van Horn, 1975) นิยามว&า 
“การนํานโยบายไปปฏิบัติประกอรบด�วยการกระทําโดยคนหรือกลุ&มของภาครัฐและเอกชนท่ีมุ&งให�
บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว�ตามตามการตัดสินใจของนโยบายก&อนหน�านั้น การกระทํานี้มีท้ังความ
พยายามครั้งเดียวท่ีจะแปลงการตัดสินใจไปสู&การปฏิบัติ และความพยายามอย&างต&อเนื้อบงท่ีจะทําให�
เกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย&างขนานใหญ&หรือทีละน�อยตามท่ีกําหนดไว�ในการตัดสินใจของนโยบาย” 
  แมชเมเนียนและซาบาเตียร� (Mazmanian & Sabatier, 1989) นิยาม “การนํา
นโยบายไปปฏิบัติเปAนการนําการตัดสินใจของนโยบายไปปฏิบัติซ่ึงปกติกําหนดในรูปพระราชบัญญัติ 
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติตามธรรมดากระทําผ&านข้ันตอนต&างๆ หลายข้ัน เริ่มต้ังแต&การเสนอ
ร&างพระราชบัญญัติไปจนเกิดการทําตามโดยหน&วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติและการทําตามของ
กลุ&มเปvาหมาย ตลอดจนเกิดผลกระทบท่ีเปAนไปตามท่ีต้ังใจและไม&ต้ังใจ และท�ายท่ีสุดมีการแก�ไขหรือ
พยายามแก�ไขพระราชบัญญัติ” 
  นากามูระ และสมอลล�วูด (Nagamura & Smallwood, 1980) อธิบายว&ากระบวน
นโยบายมีความซับซ�อน การนํานโยบายไปปฏิบัติเปAนส&วนหนึ่งของกระบวนนโยบายอีกท้ังยังเชื่อมโยง
และพ่ึงพาอาศัยกับส&วนอ่ืนของกระบวนนโยบาย การพิจารณาการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยไม&คํานึงถึง
ส&วนอ่ืนจึงมีค&าเหมือนศึกษาผลการเลือกต้ังโดยไม& ดูบุคลิกภาพของผู�สมัครรับเลือกต้ังหรือ
องค�ประกอบของการเลือกต้ัง การทําความเข�าใจจึงเปAนไปอย&างจํากัด ฉะนั้นถ�าต�องการดูแนวคิด
โดยรวมก็ต�องดูกระบวนนโยบายท้ังหมด 
  มยุรี อนุมานราชธน (2549) กล&าวว&า การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงการแปลง
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว�ในนโยบาย ซ่ึงอาจเปAนกฎหมายหรือคําสั่งของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีให�
เปAนแนวทาง/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมท่ีเปAนรูปธรรม ประกอบด�วย การจัดหาทรัพยากรต&างๆ เพ่ือ
ดําเนินการให�สําเร็จลุล&วงตามวัตถุประสงค� การวางแผนโครงการเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด 
การออกแบบองค�การและการดําเนินงานให�เปAนไปตามแนวทางการดําเนินโครงการท่ีกําหนดไว� 
  ศุภชัย ยาวะประภาษ (2552) ศึกษาความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติของ
นักวิชาการสําคัญๆ และสรุปว&า นักวิชาการส&วนใหญ&มองเห็นพ�องต�องกันในประเด็นท่ีสําคัญอย&างน�อย 
2 ประเด็น คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติมีความต&อเนื่องไม&หยุดนิ่ง ไม&ใช&มีข้ันตอนของการดําเนิน
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนชั่วครั้งชั่วคราวแล�วเลือนหายไป ไม&ใช&กิจกรรมท่ีขยักขย&อน แต&เปAนกิจกรรมท่ี
ต&อเนื่องไม&หยุดยั้ง แต&ละข้ันตอนมีความสัมพันธ�กันตลอดเวลาและประเด็นท่ีสอง คือการนํานโยบาย
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ไปปฏิบัติเปAนการดําเนินการให�สําเร็จลุล&วงตามเปvาหมายของนโยบาย ซ่ึงแฝงไว�ว&าก&อนนํานโยบายไปปฏิบัติ
ต�องมีตัวนโยบายและต�องมีเปvาหมายหรือวัตถุประสงค�กําหนด�วย นั่นคือ การนํานโยบายไปปฏิบัติเปAน
ข้ันตอนหนึ่งในข้ันตอนนโยบายท้ังหมด โดยเปAนข้ันตอนท่ีสืบเนื่องมาจากการกําหนดนโยบาย 
  สมพร เฟ��องจันทร� (2552) กล&าวว&า การนํานโยบายไปปฏิบัติเปAนกระบวนการเปAน
ผลต&อเนื่องมาจากข้ันตอนการกําหนดนโยบาย มีความต&อเนื่อง นอกจากนั้นยังเปAนกิจกรรมท่ีมีการ
กําหนดเปvาหมายไว�ล&วงหน�าว&าเราต�องการผลสุดท�ายเปAนเช&นไร 
  จากนิยามของนักวิชาการชาวไทยและชาวต&างประเทศดังกล&าวข�างต�นสรุปได�ว&า การ
นํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการดําเนินการของหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือแปลงนโยบายมา
เปAนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเปAนรูปธรรม ในการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น จะต�องมีการกําหนด
วัตถุประสงค�ของนโยบายไว�อย&างชัดเจน รวมท้ังหน&วยงานท่ีทําหน�าท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติจะต�องมี
การกระบวนการการดําเนินการ ทรัพยากรการบริหาร การจัดองค�การท่ีเอ้ือต&อการนํานโยบายไป
ปฏิบัติและการนํานโยบายไปปฏิบัติจะต�องมีความต&อเนื่องเพ่ือให�นโยบายนั้นบรรลุเปvาหมายหรืออาจ
กล&าวได�ว&าการนํานโยบายไปปฏิบัติเปAนเรื่องของการบริหารนโยบายโดยหน&วยงานและการมีส&วนร&วม
ของผู�เก่ียวข�องท้ังหลายเพ่ือให�นโยบายนั้นบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� 
  การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจแยกออกเปAนช&วงตามประเด็นการศึกษา
ออกเปAน 3 ช&วงได�แก& ยุคกรณีศึกษา (ค.ศ. 1970-1975) ในช&วงนี้เปAนการศึกษาโดยใช�กรณีศึกษาเปAน
สําคัญอาจเปAนกรณีศึกษาเพียงกรณีเดียวหรือหลายกรณีศึกษาในช&วงนี้มีความพยายามน�อยมากในการ
พัฒนาตัวแบบท่ีสามารถอธิบายความล�มเหลวหรือให�แนวทางเก่ียวกับการบรรเทาปhญหาในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ การศึกษาในช&วงนี้ใช�ตัวแปรในการศึกษาบางครั้งมากไปบางครั้งน�อยไป ในช&วง
กลางงทศวรรษ 1970 นักวิชาการท่ีสนใจศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติเริ่มให�ความสนใจการพัฒนา
ตัวแบบมากข้ึน 
  ยุคการสร�างตัวแบบ (ค.ศ. 1975-1980) ในช&วงนี้เปAนการพยายามสร�างองค�ความรู�
การนํานโยบายไปปฏิบัติท้ังจากตัวแบบบนลงล&าง เช&น งานของ แวน มิเตอร� (Donald Van Meter) 
และแวน ฮอร�น (Carl Van Horn) ซาบาร�เทีย (P. Sabatier) และแมสมาเนียน (D. Mazmanian) 
และเอ็ดเวิร�ด (George Edwards) และจากล&างข้ึนบน เช&น งานของเอลมอร� (Richard Elmore) 
ลิปสก้ี (Michael Lipsky) เปAนต�น 
  ยุคการทดสอบตัวแบบ (ค.ศ. 1980-1985) ซ่ึงเปAนช&วงของการนําตัวแบบต&างๆ มาทดสอบ
เพ่ืออธิบายความสําเร็จและความล�มเหลวของการนําเอานโยบายไปปฏิบัติ โดยใช�ข�อมูลเชิงประจักษ� 
  ยุคการสังเคราะห�และทบทวน (ค.ศ. 1985-ปhจจุบัน) การศึกษาในช&วงนี้เปAนความ
พยายามท่ีจะผสมผสานการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติตามตัวแบบจากล&างข้ึนบนและจากบนลง
ล&างเข�าด�วยกัน เพ่ือสร�างตัวแบบใหม&ข้ึนมา เพ่ือแก�ไขปhญหาการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติใน    
ยุคแรก นักวิชาการท่ีพยายามสังเคราะห�และทบทวนตัวแบบ เช&น เอลมอร� ซาบาร�เทีย และก�อกกิน 
(Malcolm Goggin) เปAนต�น 
 2.1.2 ตัวแบบในการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  การสร�างตัวแบบในการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัตินับว&าเปAนแนวทางใน
การศึกษาและวิจัยเรื่องการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีเกิดมานับต้ังแต&ป� ค.ศ. 1975 สําหรับตัวแบบในการ
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นํานโยบายไปปฏิบัติมีด�วยกันหลายตัวแบบ โดยจําแนกตามความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ท่ีข้ึนอยู&กับปhจจัยใดบ�าง ท้ังนี้ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล&างจะให�ความสําคัญต&อปhจจัย
การบริหารท่ีเน�นการควบคุมจากส&วนกลาง แต&ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติจากล&างข้ึนบนเน�น
ปhจจัยด�านการมีส&วนร&วมของผู�ได�รับผลกระทบจากนโยบาย ในขณะท่ีตัวแบบท่ีผสมผสานระหว&างตัว
แบบจากบนลงล&างและล&างข้ึนบนจะเปAนการบูรณาการตัวแปรของท้ังสองตัวแบบเข�าด�วยกัน
รายละเอียดของตัวแบบในแต&ละตัวแบบมีรายละเอียด ดังต&อไปนี้ 
  1. ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล&างสําหรับตัวแบบการนํานโยบายไป
ปฏิบัติแบบบนลงล&างท่ีสําคัญคือตัวแบบของแวน มิเตอร�และแวน ฮอร�น ซาบาร�เทียและแมสมาเนียน
และแอ็ดเวิร�ด ในแต&ละตัวแบบมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  ตัวแบบสหองค�การในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยแวน มิเตอร�และแวนฮอฺร�น แบบ
นี้ให�ความสําคัญในเรื่องความสัมพันธ�ระหว&างองค�การของรัฐ การวัดผลการปฏิบัติงานแบบสหองค�การ
ให�ความสําคัญกับตัวแปรในการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ ได�แก& มาตรฐานนโยบายและ
ทรัพยากรนโยบาย การสื่อข�อความท่ีชัดเจน การบังคับใช�กฎหมายท่ีสอดคล�องกับมาตรฐานนโยบาย 
คุณสมบัติของหน&วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ เง่ือนไขทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และทัศนคติ
ของผู�ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 ตัวแบบสหองค�การในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ท่ีมา: Van Horn & Van Meter (1976) อ�างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ� (2553) 
 

นโยบาย การสื่อข�อความ 

มาตรฐาน 
นโยบาย  

 
ผลการนํา
นโยบายไป

ปฏิบัติ 

การบังคับใช�กฎหมาย 

ทัศนคติของผู�
ปฏิบัติ 

ทรัพยากร
นโยบาย 

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
หน&วยปฏิบัติ 

เง่ือนไขทางการเมือง 

การสื่อข�อความ 
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  นอกจากตัวแบบสหองค�การแล�ว ตัวแบบปฏิสัมพันธ�ระหว&างปhจจัยโดยเอ็ดเวิร�ดเปAนอีก
ตัวแบบหนึ่งท่ีให�ความสําคัญกับปhจจัยท่ีมีอิทธิพลต&อการนํานโยบายไปปฏิบัติคล�ายกับตัวแบบของแวน 
มิเตอร�และแวน ฮอร�น ท้ังนี้เอ็ดเวิร�ดให�ความสําคัญกับการสื่อข�อความท่ีต�องการทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
ทัศนคติของผู�ปฏิบัติงานและโครงสร�างของระบบราชการท่ีไม&ซับซ�อนจนเปAนอุปสรรคต&อการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.5 ตัวแบบปฏิสัมพันธ�ระหว&างปhจจัย 
ท่ีมา: Edwards (1980) อ�างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ� (2553) 
 
 สําหรับอีกตัวแบบหนึ่งได�แก&ตัวแบบของซาบาร�เทียและแมสมาเนียนตัวแบบนี้
เรียกว&าตัวแบบท่ัวไป ลักษณะของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต&อการนํานโยบายไปปฏิบัติประกอบไปด�วยกลุ&ม
ตัวแปรท่ีเก่ียวข�องกับตัวปhญหา กลุ&มตัวแปรท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมาย กลุ&มตัวแปรท่ีเก่ียวข�องกับ
สภาพแวดล�อม กลุ&มตัวแปรท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ กล&าวคือ 
 1. กลุ&มตัวแปรเก่ียวกับความยากง&ายของปhญหาได�แก& 
  1) ปhญหาเชิงเทคนิค 
  2) ความแตกต&างของพฤติกรรมกลุ&มเปvาหมาย 
  3) สัดส&วนของกลุ&มเปvาหมายเม่ือเทียบกับประชากรท้ังหมด 
  4) ขอบเขตของความต�องการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 2. กลุ&มตัวแปรเก่ียวกับสมรรถนะของกฎหมายในการกําหนดโครงสร�างการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ได�แก& 
  1) วัตถุประสงค�ท่ีมีความชัดเจนและแน&นอน 
  2) ความสอดคล�องกับทฤษฎีเชิงสาเหตุและผล 
  3) การจัดสรรงบประมาณเบื้องต�น 
  4) การบูรณาการลําดับข้ันการบริหารท้ังภายในและระหว&างหน&วยงานท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 
  5) การเลือกสรรผู�นํานโยบายไปปฏิบัติ 
  6) โอกาสในการเข�าถึงโครงการโดยบุคคลภายนอก 

การสื่อข�อความ 

ทรัพยากร 
ผลการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ 

ทัศนคติของ
ผู�ปฏิบัติ โครงสร�างระบบ

ราชการ 
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 3. กลุ&มตัวแปรเก่ียวกับสภาพแวดล�อมท่ีมีผลต&อการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีตัวแปรท่ี
เก่ียวข�อง ได�แก& 
  1) สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
  2) การสนับสนุนจากสาธารณชน 
  3) ทัศนคติและทรัพยากรของกลุ&มเปvาหมายในเขตเลือกต้ัง 
  4) การสนับสนุนจากผู�มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย 
  5) ความผูกพันและทักษะเก่ียวกับภาวะผู�นําของผู�นํานโยบายไปปฏิบัติ 
 4. ข้ันตอนในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในข้ันตอนนี้ซาบาร�เทียและแมสมา
เนียนพิจารณาจากข้ันตอนต&างๆ ประกอบด�วย 5 ข้ันตอน ได�แก& 
  1) ผลผลิตนโยบาย (การตัดสินใจ) เก่ียวกับหน&วยงานท่ีจะนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  2) การปฏิบัติตามของกลุ&มเปvาหมายตามการตัดสินใจนโยบาย 
  3) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตัดสินใจของหน&วยปฏิบัติ 
  4) การรับรู�ผลกระทบของผู�ตัดสินใจ 
  5) การประเมินผลของระบบการเมืองเก่ียวกับกฎหมายเพ่ือการปรับปรุงดังได�
กล&าวมาแล�ว มุ&งเน�นศึกษาการนํานโยบายใน 3 ส&วนหลัก ๆ คือ ตัวแปรท่ีเก่ียวข�องกับตัวนโยบาย ตัว
แปรท่ีเก่ียวข�องกับองค�การท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ และตัวแปรท่ีเก่ียวข�องกับสภาพแวดล�อมในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 
 2. ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติแบบล&างข้ึนบน ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ
แบบล&างข้ึนบนเปAนตัวแบบวิพากษ�วิจารณ�ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล&าง ตัวแบบการ
นํานโยบายไปปฏิบัติแบบล&างข้ึนบนให�ความสําคัญกับเครือข&ายตัวแสดงท่ีเก่ียวข�องกับบริการ
สาธารณะในพ้ืนท่ีหนึ่งหรือหลายพ้ืนท่ีโดยมุ&งศึกษาวัตถุประสงค�หรือเปvาหมาย กลไกและเทคนิคใน
การวางแผน การจัดหางบประมาณ และการบริหารโครงการ สมมติฐานจากล&างข้ึนบนต้ังอยู&บน
พ้ืนฐานความเชื่อท่ีว&า นโยบายมิได�ถูกควบคุมจากผู�ตัดสินใจจากส&วนกลาง แต&นโยบายถูกกําหนดจาก
การเจรจาต&อรองระหว&างสมาชิกขององค�การและลูกค�า ดังนั้น กิจกรรมต&างๆ จะต�องสอดคล�องกับ
ความต�องการหรือพฤติกรรมของเจ�าหน�าท่ีผู�ทําหน�าท่ีในการนํานโยบายไปปฏิบัติในกลุ&มนี้ได�แก& งาน
ของเอลมอร� ลิปสก้ี 
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ภาพท่ี 2.6 ข้ันตอนในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ท่ีมา: Mazmanian &  Sabatier (1989) 
 
  3. ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติแบบผสมผสานระหว&างตัวแบบการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติแบบบนลงล&างและแบบล&างข้ึนบน 
  ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติแบบผสมผสานนี้ เปAนความพยายามสังเคราะห�ตัว
แบบการนํานโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงล&างและแบบล&างข้ึนบนเข�าด�วยกันโดยนักวิชาการอย&างน�อย 
3 คน ด�วยกัน ได�แก& เอลมอร� ซาบาร�เทีย และก�อกกิน 
  เอลมอร�เปAนนักวิชาการคนแรกท่ีพยายามสร�างองค�ความรู�ของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติโดยพัฒนาข้ึนจากตัวแบบเดิม โดยระบุว&าการนํานโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสําเร็จได�ผู�
กําหนดนโยบายจะต�องพิจารณาท้ังเครื่องมือนโยบายและทรัพยากรต&างๆ (ตัวแบบบนลงล&าง) และ
แรงจูงใจท่ีต�องมีให�แก&กลุ&มเปvาหมาย (ตัวแบบล&างข้ึนบน) 
  ในขณะท่ีซาบาร�เทีย ได�สังเคราะห�ตัวแบบการนํานโยบายจากบนลงล&างและจากล&าง
ข้ึนบน โดยเน�นการวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และมุ&งเน�นการพัฒนาทฤษฎีมากกว&าการให�
ข�อเสนอแนะแก&ผู�ปฏิบัติสําหรับตัวแบบการนํา นโยบายไปปฏิบัติของก�อกกินและคณะ เรียกว&า 
Governmental Policy Implementation สมมติฐานของตัวแบบนี้เชื่อว&า โครงการของส&วนกลาง
ข้ึนอยู&กับตัวแปรท้ังตัวแปรจากตัวแบบบนลงล&างและล&างข้ึนบน 
  สําหรับนักวิชาการไทยแล�ว วรเดช จันทรศร (2552) ได�ศึกษาเก่ียวกับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ โดยได�เสนอตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติรวม 6 ตัวแบบด�วยกัน กล&าวคือ 

ความยากง&ายของปhญหา 

ผลกระทบท่ี
แท�จริงของ

ผลผลิต
นโยบาย 

การปฏิบัติ        
ตามนโยบาย 

ของกลุ&ม 
เปvาหมาย 

ผลผลิต
นโยบายของ
หน&วยปฏิบัติ 

สภาพแวดล�อมท่ีมีผล
ต&อการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ 

ข้ันตอนของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (ตัวแปรตาม) 

สมรรถนะของกฎหมาย
ในการกําหนดโครงสร�าง
การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

การปรับปรุง
นโยบายครั้ง

ใหญ& 

การรับรู�
ผลกระทบ
ของผลผลิต
นโยบาย 
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  1. ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล 
  2. ตัวแบบทางด�านการจัดการ 
  3. ตัวแบบทางด�านการพัฒนาองค�การ 
  4. ตัวแบบทางด�านกระบวนการของระบบราชการ 
  5. ตัวแบบทางการเมือง 
  6. ตัวแบบชิงบูรณาการ 
  ในแต&ละตัวแบบมีรายละเอียดพอสังเขป ดังต&อไปนี้ 
  1. ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล ตัวแบบนี้มุ&งเน�นความจําเปAนขององค�การท่ีต�องมีการ
ดําเนินงานในฐานะ Rational Value Mazimize ซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีมีวัตถุประสงค�เปAนแนวทางเพ่ือท่ี
องค�การนั้นๆ สามารถสร�างผลงานใกล�เคียงเปvาหมาย และโครงการจะประสบความสําเร็จต�องมีการ
กําหนดวัตถุประสงค�และภารกิจท่ีชัดเจน มีการมอบหมายงาน และกําหนดมาตรฐานการทํางานของ
หน&วยงานย&อยต&างๆ ขององค�การ มีระบบการวัดผลการปฏิบัติงานรวมท้ังระบบการให�คุณให�โทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7 ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2552) 
 

วัตถุประสงค�
ของนโยบาย 

ผ ล ข อ ง ก า ร นํ า
นโยบายไปปฏิบัติ 

การกําหนดภารกิจและ
การมอบหมายงาน 

มาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน 

การวางแผนและ
การควบคุม 

ระบบการวัดผล 

มาตรการ ให�
คุณให�โทษ 
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 2. ตัวแบบทางด�านการจัดการ ตัวแบบนี้เน�นท่ีขัดเส�นสมรรถนะภายใน (Internal 
Capuctiy) ของหน&วยงานท่ีรับผิดชอบบริหารนโยบายว&ามีจุดแข็งและจุดอ&อนในด�านต&างๆ หรือไม&
อย&างไร เช&น โครงสร�างองค�การบุคลากร งบประมาณ สถานท่ี วัสดุอุปกรณ�และสิ่งอํานวยความ
สะดวก ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม& หน&วยงานท่ีมีขีดสมรรถนะภายในค&อนข�างสูงจะมีโอกาสท่ีนําเอา
นโยบายไปปฏิบัติอย&างประสบความสําเร็จค&อนข�างมาก ในทางตรงข�าม หน&วยงานท่ีมีขีดสมรรถนะ
ภายในค&อนข�างตํ่าจะส&งผลต&อการนํานโยบายไปปฏิบัติไม&ประสบความสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8 ตัวแบบทางด�านการจัดการ 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2552) 
 
 3. ตัวแบบทางด�านการพัฒนาองค�การ ตัวแบบนี้มองว&าการนํานโยบายไปปฏิบัติให�
ประสบความสําเร็จ คนจะสามารถทํางานเปAนทีมด�วยใจรัก ผู�มีภาวะผู�นํา มีการสร�างแรงจูงใจ การมี
ส&วนร&วมของผู�ปฏิบัติงานและการสร�างความผูกพันร&วมกัน ตัวแบบนี้จึงเน�นการมีส&วนร&วมของ
ผู�ปฏิบัติงานในองค�การเปAนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 

โครงสร�าง 

บุคลากร 

ผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 

สมรรถนะของ
องค�การ งบประมาณ 

สถานท่ี 

วัสดุอุปกรณ�และเครื่องมือเครื่องใช� 
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ภาพท่ี 2.9 ตัวแบบทางด�านการพัฒนาองค�การ 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2552) 
 
 4. ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ ตัวแบบนี้เชื่อว&าอํานาจไม&ได�อยู&ท่ี
ตําแหน&งทางรูปนัย แต&กระจายไปท่ัวองค�การ สมาชิกทุกคนมีอํานาจในการใช�ดุลพินิจโดยเฉพาะการ
ใช�ดุลพินิจองเจ�าหน�าท่ีในระดับปฏิบัติการ (Street-level Bureaucratic) จะมีผลต&อการนํานโยบาย
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.10 ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2552) 
 
 5. ตัวแบบทางการเมือง ตัวแบบนี้จะเน�นท่ีความสามารถในการเจรจาต&อรองและ
การประนีประนอมของบุคคลฝOายต&างๆ ท่ีเข�ามาเก่ียวข�องในเวทีในนโยบาย บุคคลท่ีมีส&วนได�ส&วนเสีย

ภาวะผู�นํา 

ผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบตั ิ

การมีส&วนร&วม การจูงใจ 

การทํางานเปAน
ทีม 

ความผูกพันและการยอมรับ 

ระดับความเข�าใจสภาพความเปAนจริง
ในการให�บริการของผู�กําหนดนโยบาย
หรือผู�บริหารโครงการพัฒนา 

ผลของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ 

ระดับของการยอมปรับนโยบายเข�า
เปAนส&วนหนึ่งของหน�าท่ีประจําวันของ
ผู�ปฏิบัติ 
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จะพยายามแสดงอิทธิพลของตนเพ่ือให�ได�รับผลประโยชน�มาท่ีสุดหรือเสียผลประโยชน�น�อยท่ีสุดโดย
การอ�างความชอบธรรม การโฆษณาชวนเชื่อ การสร�างพลังมวลชนเพ่ือก&อให�เกิดแรงกดดัน
ความสามารถในการเจรจาต&อรองประนีประนอมแสวงหาแรงสนับสนุนจากภายนอกในการนําเอา
นโยบายไปปฏิบัติกับบุคคลฝOายต&างๆ ท่ีเข�ามาเก่ียวข�อง จึงเปAนปhจจัยสําคัญต&อความสําเร็จในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.11 ตัวแบบทางการเมือง 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2552) 
 
 6. ตัวแบบเชิงบูรณาการ เปAนตัวแบบท่ีรวบรวมแนวคิดของท้ัง 5 ตัวแบบมาไว�โดย
มุ&งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต&างๆ ท่ีมีต&อการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึงแบ&ง
การพิจารณาออกเปAน 3 มิติด�วยกัน ได�แก& มิติท่ีหนึ่ง เปAนการวัดความสําเร็จและความล�มเหลวของ
นโยบายจากผลผลิต ผลลัพธ�และผลลัพธ�สุดท�ายท่ีเกิดข้ึน มิติท่ีสองเปAนการวัดถึงผลกระทบของ
นโยบาย และมิติท่ีสาม เปAนการวัดว&าผลของนโยบายนั้นสามารถส&งประโยชน�ต&อประเทศชาติโดยรวม
ได�หรือไม& ส&วนตัวแปรอิสระท่ีนํามาพิจารณานั้นมาจาก 4 ปhจจัยด�วยกัน คือ สมรรถนะขององค�การ
ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม ภาวะผู�นําและความร&วมมือ การเมืองและการบริหาร
สภาพแวดล�อมภายนอก 

จํานวนหน&วยงานท่ี
เก่ียวข�องกับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 

บุคลิกภาพ 

ความสามารถในการต&อรอง 
ผลของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ ความรู�ความสามารถ 

สถานะอํานาจและ
ทรัพยากรของหน&วยงาน การสนับสนุนจาก

สื่อมวลชน 
นักการเมือง 

หัวหน�าหน&วยงาน
อ่ืนๆ กลุ&มอิทธิพล 
กลุ&มผลประโยชน� 

บุคคลสําคัญ 
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ภาพท่ี 2.12 ตัวแบบเชิงบูรณาการ 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2552) 
 
 จากตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติของนักวิชาการชาวต&างประเทศและชาวไทย
สามารถสรุปได�ว&า การนํานโยบายไปปฏิบัติให�ประสบความสําเร็จเก่ียวข�องกับปhจจัยจํานวนมากซ่ึง
เปAนปhจจัยท้ังของตัวแบบท่ีเน�นการควบคุม ตัวแบบท่ีเน�นการมีส&วนร&วมของผู�มีส&วนได�ส&วนเสียและตัว
แบบผสมผสานท่ีให�ความสําคัญต&อปhจจัยท้ังจากตัวแบบบนลงล&างและล&างข้ึนบน 
 2.1.3 การประเมินผลนโยบาย 
  1. ความหมายของการประเมินผลนโยบาย 
   นักวิชาการท่ีสนใจศึกษาเรื่องการประเมินผลนโยบายได�นําเสนอทัศนะเก่ียวกัน
นโยบายไว�หลากหลาย มีท้ังส&วนคล�ายคลึงกันและแตกต&างกัน ซ่ึงผู�วิจัยจะได�นําเสนอแนวความคิด
เก่ียวกับความหมายของการประเมินผลนโยบายดังกล&าว ดังต&อไปนี้ 
   อีมิล เจ โพซาวัค และเรย�มอนด� จี แครี (Emil J. Posavac & Raymond G. 
Carey, 1986) กล&าวว&า การประเมินผลนโยบายเปAนการใช�วิธีการหลายวิธีและทักษะหลายๆ ด�าน
เพ่ือท่ีจะตกลงใจว&า นโยบายท่ีกําหนดไว�นั้นจําเปAนหรือไม& ควรจะใช�หรือไม& ดําเนินการไปตามท่ีวางไว�
หรือไม& ช&วยแก�ไขปhญหาตามท่ีมุ&งหวังไว�หรือไม&ในความเห็นของคนท้ังสอง การศึกษาเรื่องนี้พัฒนามา
จากแนวคิดทางจิตวิทยา สังคมวิทยา การบริหาร นโยบายศาสตร� เศรษฐศาสตร� และศึกษาศาสตร�
ธรรมชาติของการศึกษาเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไปมาจนกระท่ังไม&มีลักษณะท่ีเหมือนศาสตร�ใดศาสตร�หนึ่ง
โดยเฉพาะ 

ประสิทธิภาพในการ
วางแผนและการควบคุม 

ความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 
 

มิติท่ี 1 
มิติท่ี 2 
มิติท่ี 3 

ภาวะผู�นําและ           
ความร&วมมือ 

สมรรถนะ
ขององค�กร 

การเมืองและการบริหาร
สภาพแวดล�อมภายนอก 
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   เจมส� อี แอนเดอร�สัน (James E. Anderson, 1975) ให�ความหมายของการ
ประเมินผลนโยบายว&า เปAนกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการประมาณการณ� การเปรียบเทียบผลของการนํา
นโยบายปฏิบัติกับสิ่งท่ีคาดว&าจะเกิดข้ึน กิจกรรมนี้เปAนกิจกรรมท่ีกระทําอย&างต&อเนื่องตลอดเวลาใน
ทุกข้ันตอนนโยบาย ในการประเมินผลนโยบายนั้นอย&างน�อยท่ีสุด ผู�ประเมินต�องทราบในประเด็น
ต&อไปนี้คือ เปvาหมายหรือวัตถุประสงค�ของนโยบายคืออะไร การดําเนินการให�บรรลุตามเปvาหมาย
กําหนดไว�อย&างไร และผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการท้ังหมดเปAนอย&างไร  
   ซาลส� โอ โจนส� (Charles O. Jones, 1970) ชี้ว&า การประเมินผลนโยบายเปAน
การกระทําท่ีมีระบบและต&อเนื่อง เพ่ือให�ทราบถึงผลของนโยบายโดยเปรียบเทียบกับเปvาหมายท่ี
กําหนดไว�กับผลกระทบของการดําเนินการตามนโยบายท่ีมีต&อปhญหาของสังคมท่ีเปAนเปvาหมายท่ีนโยบาย
นั้นมุ&งแก�ไข การกระทําดังกล&าวนี้เปAนกิจกรรมท่ีเปAนหน�าท่ีประจําอย&างหนึ่งของรัฐบาลในทุกระบบ
การเมือง เปAนเสมือนเครื่องมือท่ีรัฐบาลใช�ทบทวน ตรวจตราและประเมินความก�าวหน�าในการทํางานของ
ตนเองนั่นเอง 
   เจ ฮูเล และคนอ่ืนๆ (Wholey & et al., 1971) ได�เสนอให�ใช�การประเมินผล
กระทบแผนงาน (Program Impact Evaluation) ให�แตกต&างไปจากการประเมินโครงการ (Project 
Evaluation) ดังนี้ การประเมินผลแผนงานเปAนการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลท้ังหมดของแผนงานว&าได�
บรรลุวัตถุประสงค�หรือไม&เพียงใด หรือเปAนการประเมินสัมฤทธิ์ผลโดยเปรียบเทียบต้ังแต&สองแผนงานข้ึนไป
ว&าได�บรรลุวัตถุประสงค�ร&วม จุดมุ&งหมายของการประเมินแบบนี้ก็เพ่ือช&วยผู�กําหนดนโยบายท่ีจะตัดสินใจ
อุดหนุนทางการเงินเพียงใด หรือให�แนวทางการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแผนงานนั้นๆ ในอนาคต  
   โทมาส ดาย (Thomas R. Dye, 1984) เสนอว&า เปAนการเรียนรู�เก่ียวกับผลท่ี
เกิดข้ึนของนโยบายสาธารณะและยังหมายถึงการประเมินประสิทธิผลรวมทุกด�านของผลงานของชาติ
ในเรื่องการบรรลุวัตถุประสงค� หรือการประเมินประสิทธิผลเชิงสัมฤทธิ์ของ 2 แผนงานหรือมากกว&า 
   โดยสรุป การประเมินผลนโยบายคือ กระบวนการกําหนดคุณค&า หรือคุณค&าของผลท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินนโยบาย โดยมุ&งพิจารณาเปรียบเทียบระหว&างผลท่ีเกิดข้ึนกับวัตถุประสงค�ของนโยบาย
  2. จุดมุ&งหมายของการประเมินผล   
   การตอบคําถามนี้ย&อมมีความแตกต&างกันออกไปข้ึนอยู&กับว&าใครเปAนผู�ต�องการรู�
ผลหรือนําไปใช�เพ่ืออะไร ต&อไปนี้เปAนเหตุผลของการมีการประเมินผล บางเหตุผลก็ดูมีเหตุสมควรแต&
หลายกรณีค&อนข�างจะเปAนเหตุผลทางการเมือง   
   1. ในหลายกรณีผู�มีอํานาจตัดสินใจได�พยายามหาทางชะลอการตัดสินใจของ
ตนเอง โดยการต้ังคณะทํางานข้ึนมาเพ่ือประเมินผลนโยบายนั้นๆ ท้ังนี้เพราะการประเมินผลอาจใช�
เวลาดําเนินการนานไปกว&าการต้ังคณะกรรมการศึกษาเสียอีก 
   2. บางครั้งการประเมินผลก็ถูกมองว&าเปAนวิธีใช�ประชาสัมพันธ�ให�กับโครงการ
หรือหน&วยงานนั้น เม่ือผู�บริหารมอว&าการดําเนินงานบรรลุผล การประเมินผลก็จะกลายมาเปAน
เครื่องมือประชาสัมพันธ�ไป 
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   3. การประเมินผลโครงการในหลายกรณีจัดทําข้ึนตามเง่ือนไขของหน&วยท่ีอนุมัติ
งบประมาณโครงการนําร&อง (Pilot Project) หรือโครงการท่ีทําข้ึนเพ่ือพัฒนารูปแบบ ส&วนมากแล�ว
ต�องการให�มีการประเมินผลเม่ือโครงการสิ้นสุดแล�ว เจ�าของโครงการท่ีเปAนเรื่องใหม&ๆ ทุกโครงการมี
ความต�องการให�มีการประเมินผล เม่ือสิ้นสุดโครงการท้ังนั้น ท้ังนี้ก็เพ่ือจะได�มีหลักฐานว&าการ
ดําเนินงานบรรลุผลเปAนอย&างดี 
   4. บางเหตุผลท่ีให�มีการประเมินผลข้ึนก็มีลักษณะเปAนเหตุผลทางการเมืองแท�ๆ 
เช&น เพ่ือให�เกิดการยอมรับจากรัฐสภา การประเมินผลเปAนช&องทางหนึ่งท่ีจะส&งผลให�ฐานะของ
โครงการเปAนท่ียอมรับจากมหาชน หรือแม�แต&บางโครงการทําการประเมินโครงการเพ่ือให�การบริหาร
ของใครเปAนท่ียอมรับได�จากผู�มีอํานาจตัดสินใจ 
   มีนักประเมินผลโครงการหลายคนมองว&า การท่ีตนเข�าไปเก่ียวข�องก็เพราะ
ประชาชนหรือหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องมีความต�องการได�คําตอบว&าโครงการนั้นๆ ประสบผลสําเร็จหรือ
ว&าล�มเหลว แต&ในบางครั้งผู�ประเมินผลก็ถูกเหวี่ยงเข�าไปในวังวนของการเมืองภายในหน&วยงาน หรือผู�
ประเมินผลบางคนพ่ึงรู�ภายหลังว&าตนเองเข�าไปอยู&ในวงจรของการเมืองด�วย 
   โดยท่ีเหตุผลของการประเมินผลมีหลากหลายดังกล&าวมาแล�ว ในทางทฤษฎีแล�ว
เราสามารถประเมินประสิทธิผลท้ังหมดได� และก็สามารถประเมินผลบางจุดของโครงการหรือนโยบาย
ได�เช&นกัน 
  3. รูปแบบการประเมินผล แบ&งออกได�เปAน 5 แบบ (Hogwood & Gunn, 1984)  
   1. รูปแบบการประเมินผลก&อนและหลังการดําเนินงานโครงการ รูปแบบการ
ประเมินนี้เปAนการเปรียบเทียบความแตกต&างของผลลัพธ�และสภาวการณ�หลังจากการดําเนินงาน
โครงการและก&อนการดําเนินงานโครงการ ผลลัพธ�ดังกล&าวอาจจะเปAนสิ่งท่ีโครงการก&อให�เกิดข้ึนใน
ระดับบุคคลท่ีเปAนเปvาหมาย หรือเปAนผลลัพธ�เฉลี่ยหรือผลรวมของโครงการซ่ึงไม&แสดงถึงผลกระทบต&อ
บุคคลหรือกลุ&มบุคคลท่ีเปAนเปvาหมายของโครงการ 
   2. ตัวแบบเชิงสาเหตุและผล หรือเรียกว&า รูปแบบเชิงเหตุผล รูปแบบการ
ประเมินผลนี้ใช�รูปแบบทางคณิตศาสตร�ท่ีประกอบด�วยตัวแปรอิสระ ซ่ึงได�แก& ปhจจัยนําเข�าของ
โครงการ/ปhจจัยทางการบริหาร และตัวแปรตามซ่ึงได�แก& ปhจจัยส&งออกของโครงการ/ผลลัพธ�ของ
โครงการ ข�อมูลท่ีจะนํามาแทนค&าในตัวแบบต�องมีจํานวนเพียงพอ มีความเท่ียงตรงและน&าเชื่อถือ จึง
ต�องเข�าใจถึงสถานการณ�ท่ีศึกษา การประเมินผลโดยใช�ตัวแบบเหมาะสมอย&างยิ่งกับการประเมินผล
นโยบายท่ีไม&ได�เตรียมออกแบบการประเมินผลไว�ก&อน และข�อมูลท่ีจัดเก็บไว�แล�วเปAนข�อมูลรวม 
   3. วิธีการทดลอง วิธีการนี้เปAนวิธีท่ีผู�ประเมินผลต�องเข�าใจเทคนิคการสํารวจและ
สถิติ เพ่ือนํามาใช�แยกแยะผลลัพธ�ท่ีต�องการประเมินออกจากผลลัพธ�จํานวนมากมายท่ีสลับซับซ�อน 
แต&ด�วยเหตุผลด�านการเมืองและด�านการปฏิบัติ ทําให�วิธีการทดลองมีข�อจํากัดในการนํามาประเมิน
นโยบาย ในการประเมินผลด�วยวิธีทดลอง ผู�ประเมินผลดําเนินการโดยใช�กลุ&มทดลองและกลุ&มควบคุม 
ใช�การกระจายสุ&มผู�รับบริการหรือพ้ืนท่ีท่ีได�รับบริการ (ซ่ึงอาจจะเปAนบุคคลห�องเรียน เมือง เปAนต�น) 
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จากประชากรกลุ&มเปvาหมายของนโยบาย เพ่ือให�เปAนกลุ&มทดลองและกลุ&มควบคุมทําให�บุคคลหรือ
พ้ืนท่ีท่ีถูกสุ&มมีคุณลักษณะใกล�เคียงกันหรือไม&แตกต&างกัน 
   4. วิธีการก่ึงทดลอง ข�อจํากัดด�านการเมืองและด�านเทคนิคในการวิจัย
ประเมินผลด�วยวิธีการทดลอง ทําให�วิธีการก่ึงทดลองเปAนท่ีนิยมใช�กันท่ัวไป วิธีนี้ไม&เข�มงวดในการ
ควบคุมตัวแปร/ปhจจัยสาเหตุและตัวแปร/ปhจจัยภายนอก/สภาพการณ�ท่ีไม&มีการควบคุมหรือมีความ
เปAนธรรมชาติจริงๆ ดังนั้นแทนท่ีจะทําการกระจายสุ&มเพ่ือขจัดอิทธิพลของตัวแปรภายนอก
เช&นเดียวกับวิธีการทดลอง ผู�ประเมินผลจะใช�วิธีการจับคู&ระหว&างผู�รับบริการ/พ้ืนท่ีท่ีได�รับการดําเนิน
โครงการกับผู�ไม&รับบริการ/พ้ืนท่ีท่ีไม&ได�รับการดําเนินโครงการ เพ่ือให�คู&ท่ีจะเปรียบเทียบมีคุณลักษณะ
คล�ายคลึงกันอาจเรียกว&า กลุ&มควบคุมท่ีไม&เทียบเท&า หรือกลุ&มเปรียบเทียบ 
   5. การวิเคราะห�ต�นทุน-ผลไม�ย�อนหลัง โดยหลักการแล�ว การวิเคราะห�ต�นทุน-
ผลได� เปAนวิธีการท่ีนํามาใช�เพ่ือตัดสินว&าควรจะดําเนินงานโครงการต&อไปหรือไม& ถ�าจะดําเนินงาน
ต&อไปทางเลือกใดเปAนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ปhญหาสําคัญประการหนึ่งของซีบีเอในการเปAนเครื่องมือท่ี
ผู�บริหารใช�ประกอบการตัดสินใจก็คือ การคํานวณและวัดต�นทุน-ผลได�มีข�อสมมติฐานเบื้องต�นเก่ียวกับ
เหตุการณ�ในอนาคต การใช�การวิเคราะห�ต�นทุน-ผลได�ย�อนหลังจะไม&ระบุวัตถุประสงค�และการ
จัดลําดับวัตถุประสงค�ของโครงการไว�ก&อน รวมท้ังขจัดผลข�างเคียงของการวัดต�นทุนและผลได�ท้ังหมด 
  4. เกณฑ�การวัด (Criteria) มองในแง&คํานิยามแล�ว เกณฑ�การวัดผลของนโยบายก็
คือ มาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนไว� เพ่ือให�มีแนวทางท่ีจะตัดสินใจ ท่ีต�องนิยามเช&นนี้ ก็เพราะการประเมินผล
จําเปAนต�องต้ังอยู&บนหลักการท่ีวัดหรืออธิบายได�อย&างแจ&มชัด อย&างไรก็ตามการกําหนดเกณฑ�การวัด
ของนักวิชาการต&างๆ ก็แตกต&างกันออกไป เช&น เกณฑ�ท่ี E. Suchman (Suchman, 1967) ใช�
ประกอบด�วยความพยายาม (Effort) ผลของการกระทํา (Performance) ความพอเพียงของผลการ
กระทํา (Adequacy of Performance) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และกระบวนการ (Process) 
ในขณะท่ีเอกสารคําสอนชุดวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผนของมหาวิทยาลัยสุโขทัย       
ธรรมาธิราช (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531) ระบุว&า เกณฑ�การวัดประกอบด�วยประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ความพอเพียง ความเท&าเทียมกัน ความสามารถในการตอบสนองและความเหมาะสม 
เปAนเกณฑ�สําหรับวัดผลของนโยบาย ความแตกต&างของการใช�เกณฑ�ดังกล&าวคงเนื่องมาจากความ
หลากหลายของการประเมินผล และวัตถุประสงค�ท่ีแตกต&างกันนั่นเอง ดังนั้นการพิจารณาว&าจะใช�
เกณฑ�ใดบ�าง จึงข้ึนอยู&กับผู�ประเมินผลและผู�บริหารนโยบายนั้นเปAนสําคัญ 
   1. เกณฑ�ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในแง&คํานิยามทางเทคนิคก็คืออัตราส&วน
ระหว&างปhจจัยนําเข�า (I) และปhจจัยนําออก (O) กล&าวคือ ในการดําเนินงานปhจจัยนําเข�าจะถูก
เปลี่ยนไปโดยผ&านกิจกรรมต&างๆ แล�วส&งให�เปAนผลปhจจัยนําออกไปแก�ไขปhญหาท่ีเผชิญให�หมดไปหรือ
ลดน�อยลง ตัวอย&างการขนขยะจากบ�านเรือน เราอาจใช�เกณฑ�ประสิทธิภาพมาใช�ประเมินเปรียบเทียบ
การเก็บขยะระหว&างเมืองสองเมืองว&ามีประสิทธิภาพเหมือนหรือแตกต&างกันอย&างไร 
   2. เกณฑ�ความเสมอภาค (Equity) นั่นคือสภาพท่ีบุคคลสองคนหรือมากกว&า
ได�รับผลประโยชน�หรือบริการเท&าเทียมกัน การท่ีจะวัดว&าบริการได�กระจายไปยังบุคคลอย&างไร การวัด
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ความเสมอภาคอาจอยู&ในรูปร�อยละของกลุ&มท่ีต�องการบริการและได�รับบริการนั้น เปรียบเทียบกับ
กลุ&มท่ีได�รับแต&ไม&เต็มเม็ดเต็มหน&วย ก็ย&อมชี้ให�เราเห็นได�ว&าความเสมอภาคในบริการเปAนเช&นไร 
   3. เกณฑ�ประสิทธิผล (Effectiveness) อาจกล&าวได�ว&าเปAนเกณฑ�ท่ีถูกนํามาใช�
บ&อยอีกเกณฑ�หนึ่ง คํานิยามทางเทคนิคของเกณฑ�นี้ก็เช&นเดียวกับเกณฑ�ประสิทธิภาพกล&าวคือ 
หมายถึงอัตราส&วน (Ratio) ของการเปรียบเทียบปhจจัยนําออกท่ีคาดการณ�ไว�กับปhจจัยนําออกท่ีผลิต
ออกมาได�จริงๆ ในช&วงเวลาท่ีกําหนด เนื่องจากประสิทธิผลวัดเปAนอัตราส&วน เราจึงสามารถ
เปรียบเทียบเปAนร�อยละของประสิทธิผลได� ดังนั้นเราใช�เกณฑ�นี้ประเมินผลหลายๆ นโยบายได� 
   4. ความพอเพียง (Sufficiency) หมายถึง ความสามารถของการดําเนินการให�
บรรลุวัตถุประสงค�ของนโยบายภายใต�เง่ือนไขทางทรัพยากรท่ีมีอยู& โดยท่ัวไปเง่ือนไขทางทรัพยากรมัก
วัดในรูปของงบประมาณท่ีมีอยู& ซ่ึงอาจจําแนกเปAน 2 ประเภทใหญ&ๆ คือ งบประมาณท่ีจํากัดแน&นอน 
เพ่ือไม&ได�อีกแล�ว และงบประมาณท่ีปรับเปลี่ยนได�ตามความเหมาะสม 
    1) ความสามารถในการตอบสนอง (The Ability to Respond) เกณฑ�เรื่อง
นี้พิจารณาได�จากระดับความสามารถของทางเลือกในการตอบสนองความต�องการของกลุ&มต&างๆ 
ความชอบของกลุ&มต&างๆ และค&านิยมพ้ืนฐานของกลุ&มต&างๆ ทางเลือกท่ีมีความสามรถในการ
ตอบสนองสูง คือ ทางเลือกท่ีทสามารถทําให�กลุ&มท่ีมีความจําเปAนสูงได�รับผลจากทางเลือกนั้นด�วย 
    2) ความเหมาะสม (Appropriate) เกณฑ�นี้ต&างจากเกณฑ�อ่ืนท่ีกล&าวมาแล�ว 
กล&าวคือ เกณฑ�นี้นําเอาเกณฑ�อ่ืนๆ หลายเกณฑ�มาพิจารณาพร�อมกัน เกณฑ�นี้พิจารณาลึกลงไปถึง
คุณค&าและความเหมาะสมของเปvาหมายของทางเลือกท่ีกําหนดไว� เกณฑ�อ่ืนมักถือว&าเปAนเปvาหมาย
หรือวัตถุประสงค�เปAนสิ่งท่ีกําหนดไว�แล�ว ไม&มีการต้ังคําถามว&าสิ่งท่ีกําหนดไว�นั้นถูกต�องเหมาะสม
หรือไม&แต&เกณฑ�นี้พิจารณาถึงความเหมาะสมของเปvาหมายด�วย การพิจารณาจึงจําเปAนต�องนําเกณฑ�
อ่ืนๆ หลายเกณฑ�มาพิจารณาร&วมกัน 
   กล&าวโดยสรุป การประเมินผลนโยบาย เปAนอีกข้ันตอนหนึ่งท่ีความสําคัญยิ่งใน
กระบวนการนโยบาย การประเมินผลในส&วนท่ีกล&าวมาแล�วมีวัตถุประสงค�เพ่ีอทราบว&าการดําเนินงาน
ตามนโยบายโดยการแปลงปhจจัยทางการบริหารผ&านกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือให�ได�ผลิตภัณฑ�/
บริการท่ีถึงปรารถนา โดยใช�แนวทาง/แผนงาน/โครงการต&างๆ มีความสอดคล�องกับสิ่งท่ีผู�กําหนด
นโยบายคาดหวังในขณะท่ีจัดทํานโยบายหรือไม& ข�อสรุปท่ีได�จากการวิจัยประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค�ของการนําข�อสรุปการวิจัยประเมินผลนโยบายไปใช�ในการตัดสินใจ ความสามารถในการ
ควบคุมตัวแปร/ปhจจัยนําเข�าและกระบวนการแปรสภาพนโยบาย และช&วงเวลาท่ีจะจัดทําการวิจัย
ประเมินผล ด�วยเหตุนี้ผู�ประเมินผลจึงต�องมีความเชี่ยวชาญด�านระเบียบวิธีวิจัย มีความเข�าใจในตัว
นโยบาย บริบทด�านสังคมและการเมืองท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายท่ีต�องการทําการประเมินโดยเฉพาะ
อย&างยิ่งจะต�องประเมินผลนโยบายอย&างเปAนกลาง และนําเสนอข�อสรุปการวิจัยประเมินผลในลักษะท่ี
ช&วยให�ผู�ตัดสินใจเข�าใจได�ง&ายท่ีสุดในช&วงเวลาอันสั้น 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการและการบริหารองค-การ  
 2.3.1 การบริหารจัดการ 
  2.3.1.1 ความหมายและความสําคัญของการบริหารจัดการ 
   การศึกษาครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ค�นคว�าความหมายและความสําคัญทางการบริหาร
จัดการมีนักวิชาการได�ทําการศึกษาและได�อธิบายถึงความหมายทางการบริหารหรือการศึกษาด�านการ
บริหารจัดการไว� ดังต&อไปนี้ 
   ธงชัย วงศ�ชัยสุวรรณ (2540) ได�กล&าวถึงการบริหารจัดการไว�ดังนี้ การ
บริหารจัดการท่ีเปAนคู&มือในการบริหารจัดการภายใต�ความซับซ�อนของระบบข�อมูลข&าวสารได�ชี้
ประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการให�ประสบความสําเร็จไว� 7 ด�าน ได�แก& (1) การใช�เทคนิควิธีท่ีมี
ขอบเขตครอบคลุมวัตถุประสงค� มีกลยุทธ�และมีคุณภาพ (2) การบริหารจัดการในลักษณะเปAน
กระบวนการแก�ปhญหา (3) การมีคณะผู�บริหารท่ีมีศักยภาพในการตัดสินใจสูง (4) การมีส&วนร&วมใน
การบริหารจัดการของผู�บริหารทุกคน (5) การนําผลจากการตัดสินใจมาใช�ประโยชน�ได�อย&างรวดเร็ว 
(6) การมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม และ (7) การบริหารจัดการให�ความ
เหมาะสมกับแต&ละสถานการณ� 
   พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป� และ ศุภวัฒนาการ วงศ�ธนวสุ (2546) ได�กล&าวถึงการ
บริหารจัดการไว�ดังนี้ การบริหารจัดการ หมายถึง ศักยภาพทางการบริหารจัดการซ่ึงแบ&งออกเปAน     
2 ด�าน ได�แก& 
   1. ศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและศักยภาพในการ
บริหารจัดการของผู�บริหารโดยท่ีศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการประเมินได�จากความ
เข�มแข็งของ 8 องค�ประกอบทางการบริหาร ซ่ึงได�แก& (1) การวางแผน (2) การฝ�กอบรม (3) การนิเทศ
งาน (4) การบริหารงานบุคคล (5) ความพร�อมของชุมชน (6) การบริหารวัสดุครุภัณฑ� (7) การบริหาร
ระบบสารสนเทศ และ (8) การเตรียมความพร�อมของชุมชน 
   2. ศักยภาพของผู�บริหาร ประเมินได�จากความสามารถของผู�บริหารใน      
6 ด�าน ซ่ึงได�แก& (1) ความสามารถในการจัดหาและระดมทรัพยากรเข�าสู&การบริหารจัดการ            
(2) ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให�อยู&ในกรอบ (3) ความสามารถในการจัดสรร
และแบ&งปhนทรัพยากร (4) ความสามารถในการบริหารจัดการขวัญและกําลังใจ (5) ความสามารถใน
การบริหารจัดการท่ีตอบสนองความต�องการของประชาชน และ (6) ความสามารถในการบริหาร
จัดการพัฒนาท่ีเบ็ดเสร็จครบวงจร 
   จุฑา เทียนไทย (2548) ได�กล&าวถึงการบริหารจัดการไว�ดังนี้ การบริหารจัดการ 
หมายถึง การเสริมพลัง/อํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) การรื้อปรับระบบ (Reengineering) 
การบริหารงานเชิงคุณภาพเบ็ดเสร็จ/โดยรวม (Total Quality Management) และการปรับลดขนาด
องค�การ (Downsizing) โดยผู�บริหารจะต�องทําหน�าท่ีการจัดองค�การ (Organizing) การจัดคนเข�าทํางาน 
(Staffing) การวางแผน (Planning) และการควบคุม (Controlling) 
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   อุทัย เลาหวิเชียร (มปท. ) ได�กล&าวถึงการบริหารจัดการไว�ดังนี้ การบริหาร 
หมายถึง กระบวนการอย&างหนึ่งท่ีมีคนต้ังแต&สองคนข้ึนไปร&วมกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให�บรรลุ
เปvาหมายท่ีกําหนด การบริหารเปAนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในส&วนต&างๆ ของระบบสังคม เช&น มีการบริหารใน
กิจกรรมการเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา การทหาร การพาณิชย�การยุติภาพ การอุตสาหกรรม ฯลฯ 
นอกจากนี้การบริหารก็เปAนกระบวนการอย&างหนึ่งด�วยซ่ึงหมายความว&ามีข้ันตอนต&างๆ ในการบริหาร
เรียกว&า “กระบวนการการบริหาร” อันท่ีจริงกระบวนการบริหารเปAนแนวความคิดท่ีได�มีการพัฒนาต้ังแต&
อดีตซ่ึงรู�จักกันในอักษรย&อว&า “POSDCORB” อักษรย&อดังกล&าวสามารถขยายความได� ดังนี้ (1) การ
วางแผน (Planning) (2) การจัดการองค�การ (Organizing) (3) การจัดการบุคคล (Staffing) (4) การ
อํานวยการ (Directing) (5) การประสานงาน (Coordinating) (๖) การรายงาน (Reporting) และ (7) 
การงบประมาณ (Budgeting) ในปhจจุบันเนื่องจากมีการพัฒนาความรู�ทางพฤติกรรมศาสตร�กระบวนการ
บริหาร จึงได�เปลี่ยนจาก “POSDCORB” มาเปAน “POLE” ซ่ึงก็คือ (1) การวางแผน(Planning) (2) การ
จัดการองค�การ (Organizing) (3) การเปAนผู�นํา (Leading) และ (4) การประเมินผล (Evaluating) อุทัย 
เลาหวิเชียร ยังได�ให�ความหมายของการบริหารและกระบวนการของการบริหาร การบริหารเปAนคํากลางๆ 
ซ่ึงอาจใช�กับการบริหารท้ังในภาครัฐ และภาคเอกชน การบริหารภาครัฐนิยมเรียกกันว&า “การบริหารรัฐกิจ” 
ส&วนการบริหารภาคเอกชนเรียกกันว&า “การบริหารธุรกิจ” ดังนั้นการบริหารรัฐกิจ ก็คือการบริหารภาครัฐ 
ซ่ึงหมายถึงการบริหารซ่ึงมีสาระ ดังนี้ 
   1. ครอบคลุมถึงกิจกรรมของฝOายบริหารในภาครัฐ 
   2. หมายรวมถึงการกําหนดนโยบายและการนํา นโยบายไปปฏิบัติของ
หน&วยงานภาครัฐ 
   3. ครอบคลุมถึงปhญหาเก่ียวกับการพฤติกรรมของคน และความร&วมมือของ
คนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของภาครัฐ ซ่ึงการบริหารรัฐกิจ หมายถึง กิจกรรม นอกจากนี้การ
บริหารรัฐกิจในทางการศึกษายังมีอีกคําหนึ่งท่ีพบเห็นกันเสมอ คือ คําว&า “รัฐประศาสนศาสตร�” ซ่ึงมี
ความหมายถึงวิชาท่ีเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร�จึงมีความหมายถึงลักษณะวิชา 
(Discipline) นิยมเขียนว&า “Public Administration” 
   สุทิน นพเกตุ (2549) ได�กล&าวถึงการบริหารจัดการไว�ดังนี้ การบริหาร
จัดการหมายถึงการเสริมสร�างสังคมไทย ไปสู&สังคมท่ีปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรี
ความเปAนมนุษย� ตลอดจนเปAนสังคมท่ีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและสุจริตชนแล�วนั้นสิ่ง
สําคัญอีกประการหนึ่งคือ กระบวนการในการไปถึงเปvาหมายซ่ึงต�องอาศัยการเสริมสร�างความรู� ความ
เข�าใจ สร�างความตระหนักและความสํานึกในการเข�ามามีส&วนร&วมในการพัฒนาและการยกระดับ
สังคมไทยของประชาชนและภาคส&วนท่ีเก่ียวข�องซ่ึงต�องมีการทุ&มเทท้ังแรงกายและแรงใจอย&างจริงจัง
และต&อเนื่องแม�จะมีข�อจํากัดในด�านต&างๆ เช&น งบประมาณ บุคลากรแต&หากว&าเราได�มองข�ามหรือก�าว
ผ&าน และมีความเชื่อว&าสิ่งดีงามท่ีได�กระทําต&อสังคมไทยนั้นจะนํามาซ่ึงการร&วมแรงร&วมใจของทุกๆ คน
ในสังคมไทยก็จะเปAนแรงบันดาลใจและกระบวนทัศน�ท่ีปราศจากสิ่งใดมาฉุดรั้งในอุดมการณ�ในการ
สร�างสรรค�สิ่งดีงามให�เกิดข้ึนในสังคม 



49 
 

   อานุภาพ อิทธิบันลือ (2531) ได�กล&าวถึงการบริหารจัดการไว�ดังนี้ การ
บริหารจัดการหมายถึง กระบวนการท่ีผู�จัดการใช�ศิลปะและกลยุทธ�ต&างๆ ดําเนินกิจกรรมตามข้ันตอน
โดยอาศัยความร&วมแรง ร&วมใจของสมาชิกในองค�การ โดยตระหนักถึงความสามารถ ความถนัดและ
ความมุ&งหวัง ด�านความเจริญก�าวหน�าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค�การควบคู&ไปด�วยองค�การจะ
สัมฤทธิ์ผลตามเปvาหมายท่ีกําหนด 
   ชาร�เลส แฮนดี (Charles Handy, 1993) ได�กล&าวถึงการบริหารจัดการไว�
ดังนี้ การบริหารหมายถึง การพัฒนาศักยภาพท่ีเริ่มต�นต้ังแต&การคัดเลือกบุคคลเข�ามาปฏิบัติงานใน
องค�การ ซ่ึงต�องมีเกณฑ�เพ่ือคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมพร�อมท่ีจะแสดงบทบาทในชุมชนหรือ
สังคมและมีภาวะแวดล�อมท่ีมีผลกระทบต&อองค�การ กล&าวคือจําเปAนจะต�องพิจารณาต้ังแต&ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนพิจารณาถึงการมีระบบและโครงสร�างภายใต�กฎหมายและมี
ระเบียบท่ีจะต�องยึดเปAนแนวทางปฏิบัติ และยังรวมถึงการพิจารณาสัมพันธภาพของกลุ&มหรือบุคคล
ภายในองค�การ ท้ังหมดนี้มีผลกระทบต&อการทําให�องค�การมีประสิทธิผลและเปAนจุดผลักดันให�องค�การ
สามารถบริหารจัดการให�มีศักยภาพท่ีดีได� 
   จากข�อมูลเชิงวิชาการท่ีกล&าวข�างต�น ผู�วิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญได�ว&า
ความหมายและความสําคัญของการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการมีความสําคัญเปAน
ลําดับแรกขององค�การ กล&าวคือ หากมีองค�การก็มักจะมีการบริหารจัดการอยู&ในตัวอยู&แล�วเพราะ
องค�การจะเติบโตได�ก็ต�องอาศัยการบริหารจัดการท่ีดี การบริหารจัดการมักจะไม&หยุดนิ่งจะต�องมีการ
พัฒนาให�มีประสิทธิภาพอยู&เสมอข้ึนอยู&กับสถานการณ�และสภาวะท่ีเกิดข้ึนองค�การใดก็ตามท่ีมีการ
พัฒนาการบริหารจัดการได�ถูกท่ีถูกเวลาก็จะเปAนองค�การท่ีประสบความสําเร็จท่ีจัดว&าอยู&ในระดับสูง 
ดังนั้น จึงควรท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอยู&ตลอดเวลาเพ่ือให�เกิดผลลัพธ�ท่ี
ดีต&อองค�การ นั่นเอง 
  2.3.1.2 การบริหารงานแบบมุ&งผลสัมฤทธิ์ 
   การบริหารมุ&งผลสัมฤทธิ์ (Management for Results) คือ การบริหารโดย
มุ&งเน�นผลลัพธ�คือความสัมฤทธิ์ผลเปAนหลักโดยใช�ระบบการประเมินผลงานท่ีอาศัยตัวชี้วัดเปAนตัว
สะท�อนผลงานให�ออกมาเปAนรูปธรรม ซ่ึงผลการประเมินจะนํามาใช�ในการตอบคําถามถึงความคุ�มค&า
ในการทํางานใช�แสดงผลต&อสาธารณะ และเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานให�ดียิ่งข้ึน 
ผู�ดําเนินการวิจัยได�ศึกษาค�นคว�าสูตรของการบริหารแบบมุ&งผลสัมฤทธิ์ของงานดังภาพท่ี 2.14 ต&อไปนี้ 
(สํานักงานข�าราชการพลเรือน, 2544) 

 
 
 

ภาพท่ี 2.13 กรอบการบริหารงานแบบมุ&งผลสัมฤทธิ์ 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ� (Outcomes) 
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 การบริหารมุ&งผลสัมฤทธิ์จะเน�นท่ีผลลัพธ� (Outcomes) ของงาน โดยจะให�
ความสําคัญท่ีการกําหนดพันธกิจ และวัตถุประสงค�ของโครงการ/งาน เปvาหมายท่ีชัดเจนการกําหนด
ผลผลิตและผลลัพธ�ท่ีต�องการของทุกโครงการในองค�การนั้น ให�สอดคล�องเปAนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ภารกิจและวัตถุประสงค�ขององค�การ มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการทํางานหลัก (Key Performance 
Indicator - KPI) ไว�อย&างชัดเจนเปAนท่ีเข�าใจของทุกคนในองค�การ การวัดความก�าวหน�าของการ
ปฏิบัติงานโดยใช�ตัวชี้วัด การยืดหยุ&นในการบริหารและสนับสนุนทรัพยากรแก&ผู�บริหารระดับล&างอย&าง
เหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงานและให�ค&าตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนถึงการปรับปรุง
พัฒนาให�มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และตรงตามความต�องการของลูกค�าคือประชาชน 
  ปhจจัยหลักพ้ืนฐานท่ีทําให�การบริหารมุ&งผลสัมฤทธิ์ประสบความสําเร็จคือ
การมีระบบข�อมูลท่ีเท่ียงตรงเชื่อถือได�ไม&ว&าจะเปAนระบบข�อมูลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพ่ือให�ทราบ
ความคืบหน�าของการปฏิบัติงานหรือระบบการเงินและบัญชีท่ีสามารถให�ข�อมูลแยกรายการโครงการ
เพ่ือให�ทราบต�นทุนค&าใช�จ&ายในแต&ละงานการได�รับข�อมูลท่ีถูกต�องจะช&วยให�ผู�บริหารทุกระดับตัดสินใจ
ได�อย&างถูกต�อง 
 การบริหารมุ&งผลสัมฤทธิ์เปAนการจัดหาให�ได�ทรัพยากรการบริหารมาด�วย
ความประหยัด (Economy) คือการใช�ทรัพยากรน�อยท่ีสุดในการผลิตโดยการใช�ปhจจัยนําเข�า (Input) 
ซ่ึงได�แก& ทรัพยากรในการผลิตด�วยราคาท่ีต่ําท่ีสุดเท&าท่ีจะเปAนไปได� ถือเปAนหลักสําคัญของนักบริหารท่ี
ดีการไม&ประหยัดจะเกิดข้ึนบ&อยครั้งในกรณีของการมีคนงานมากกว&าปริมาณงานหรือใช�อุปกรณ�
เครื่องมือท่ีราคาแพงหรือคุณภาพสูงเกินความจําเปAนความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการ
เปรียบเทียบระหว&างปhจจัยนําเข�า (Input) กับผลผลิต (Output) ได�แก& การสร�างผลผลิตในระดับท่ีสูง
กว&าปhจจัยนําเข�าความมีประสิทธิภาพสามารถวัดได�โดยนําปhจจัยนําเข�าหารด�วยผลผลิตจริงหากได�ค&าท่ี
น�อยแสดงว&ามีผลผลิตเพ่ิมมากข้ึนมากกว&าการเพ่ิมข้ึนของปhจจัยนําเข�า ซ่ึงหมายถึงองค�การดังกล&าวนี้มี
ประสิทธิภาพสัดส&วนต&อไปนี้สามารถทําได�ดีข้ึนได�โดยการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity) คือ การ
ทําให�ผลผลิตเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีปhจจัยนําเข�าคงท่ีหรือโดยการประหยัด (Economizing) คือ รักษาระดับ
ผลผลิตให�คงท่ีแต&จะลดปhจจัยนําเข�าลงความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การเปรียบเทียบ
ระหว&างวัตถุประสงค�กับผลลัพธ�ของโครงการ ซ่ึงหมายถึงระดับของการบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีได�ต้ังไว�
ล&วงหน�าของโครงการนั้นๆ ว&าได�ผลลัพธ�ตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว�เพียงไรความมีประสิทธิผลมักมีความ
เก่ียวข�องกับผลผลิต 
 วัตถุประสงค� (Objectives) หมายถึง เปvาหมายของผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี
ต�องการท้ังในระยะสั้น กลาง หรือระยะยาว 
 ปhจจัยนําเข�า (Input) หมายถึง ทรัพยากรท่ีใช�ในการผลิต การให�บริการหรือ
การปฏิบัติงาน เช&น เงินทุน คน อาคาร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ� เทคโนโลยี ทรัพย�สินทางปhญญา กฎ 
ระเบียบ และการรักษาชื่อเสียงขององค�การ เปAนต�น 
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 ผลผลิต (Outputs) ผลงานหรือบริการท่ีองค�การนั้นจัดทําข้ึน โดยกิจกรรม
ท่ีให�เกิดผลงานนั้นจะอยู&ภายใต�การควบคุมขององค�การ เช&น การออกใบอนุญาตการออกหนังสือ
สําคัญ ผู�ปOวยท่ีได�รับการรักษา หรือการหางานให�ผู�ว&างงาน เปAนต�น 
 ผลลัพธ� (Outcomes) ผลกระทบท่ีเกิดจากผลผลิตหรือผลงานท่ีได�ทําข้ึนซ่ึง
จะก&อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงต&อผู�รับบริการอันเนื่องจากการดําเนินการ เช&น ผู�รับบริการได�รับ
ใบอนุญาต ซ่ึงเปAนผลให�การประกอบอาชีพม่ันคงข้ึน บัตรประชาชนท่ีได�รับสามารถใช�ประโยชน�ได�
อย&างเปAนท่ีพอใจ คนไข�หายปOวยกลับบ�านไปทํางานต&อได�และมีสุขภาพแข็งแรงเปAนต�น องค�การท่ีใช�
ระบบบริหารโดยมุ&งผลสัมฤทธิ์จะมีลักษณะท่ัวไป ดังนี้ 
 1. มีพันธกิจ วัตถุประสงค�ขององค�การท่ีชัดเจน และมีเปvาหมายท่ีเปAน
รูปธรรมโดยเน�นท่ีผลผลิตและผลลัพธ� ไม&เน�นกิจกรรมหรือการทํางานตามกฎระเบียบ 
 2. ผู�บริหารทุกระดับในองค�การต&างมีเปvาหมายของการทํางานท่ีชัดเจนและ
เปvาหมายเหล&านั้นจะสั้น กระชับ ไม&คลุมเครือและเปAนเปvาหมายท่ีมีฐานมาจากพันธกิจขององค�การ 
 3. เปvาหมายจะวัดได�อย&างเปAนรูปธรรม โดยมีตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดได�เพ่ือให�
สามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองค�การอ่ืนท่ีมี
ลักษณะงานท่ีเทียบเคียงกันได� 
 4. การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณให�หน&วยงานหรือโครงการต&างๆ 
จะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเปAนหลัก ซ่ึงจะสอดคล�องกับการให�ค&าตอบแทน สวัสดิการและ
รางวัลแก&เจ�าหน�าท่ีท่ีจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานเปAนหลัก 
 5. เจ�าหน�าท่ีทุกคนรู�ว&างานท่ีองค�การคาดหวังคืออะไรทุกคนในองค�การจะ
คิดเสมอว&างานท่ีตนทําอยู&นั้นเพ่ือให�เกิดผลอย&างไรผลท่ีเกิดข้ึนจะช&วยให�บรรลุเปvาหมายของโครงการ
และองค�การอย&างไรและทุกคนรู�สึกรับผิดชอบต&อผลงานท่ีได�กําหนดไว�อย&างเหมาะสมกับกําลัง
ความสามารถของแต&ละคน 
 6. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคนสู&หน&วยงาน
ระดับล&างเพ่ือให�สามารถทํางานบรรลุผลได�อย&างเหมาะสมเปAนการเป�ดโอกาสให�ผู�บริหารระดับต�น 
ระดับกลาง ซ่ึงเข�าใจถึงปhญหาเปAนอย&างดีได�เปAนผู�แก�ไขปhญหาและสะสมประสบการณ�เพ่ือก�าวสู&
ผู�บริหารระดับสูง นอกจากจะช&วยลดปhญหาคอขวดท่ีทําให�การทํางานล&าช�าลดข้ันตอนการทํางานยัง
เพ่ิมความยืดหยุ&นและประสิทธิภาพในการทํางานอีกด�วย 
 7. มีระบบสนับสนุนการทํางาน ในเรื่องระเบียบการทํางาน สถานท่ี 
อุปกรณ�ในการทํางาน เช&น มีระเบียบท่ีสั้น กระชับในเรื่องท่ีจําเปAนเท&านั้น มีสถานท่ีทํางานท่ีสะอาด
เปAนระเบียบ และมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนให�สามารถตัดสินใจบนฐานข�อมูลท่ีถูกต�องและ
ให�บริการได�อย&างรวดเร็วทันเวลา 
 8. มีวัฒนธรรมและอุดมการณ�ร&วมกันในการทํางานท่ีสร�างสรรค� เปAน
องค�การท่ีมุ&งม่ันจะทํางานร&วมกันเพ่ือให�บรรลุเปvาหมายท่ีกําหนดไว� เปAนองค�การท่ีเรียนรู�เป�ดกว�างต&อ
ความรู�ใหม&ๆ และปรับตัวให�เข�ากับสถานการณ�ได�อย&างเหมาะสม เปAนองค�การท่ีให�อภัยต&อความ
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ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได� และเปAนองค�การท่ีมีการติดต&อประสานข�อมูลและร&วมกันทํางานกับองค�การ
ภายนอกเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ร&วมกันได� 
 9. เจ�าหน�าท่ีมีขวัญและกําลังใจดี เนื่องจากได�มีโอกาสปรับปรุงงานและ
ดุลพินิจในการทํางานท่ีกว�างขวางข้ึนทําให�ผู�รับบริการได�รับความพอใจลดการต&อว&าต&อขานหรือการ
แสดงความไม&พอใจลงส&วนเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานเองก็จะได�รับการตอบแทนตามผลการประเมินจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 จากข�อมูลเชิงวิชาการท่ีกล&าวข�างต�น ผู�วิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญได�ว&า
การบริหารงานแบบมุ&งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การบริหารงานท่ีต�องอาศัยความละเอียดแม&นยําซ่ึงต�องมี
ความคาดหวังในผลลัพธ�ท่ีจะเกิดตามมาภายหลังโดยผลลัพธ�ท่ีได�นั้นจะต�องคุ�มค&าท่ีสุดมีประสิทธิผล
ใกล�เคียงกับความคาดหวังมากท่ีสุดแต&สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ�ในการดําเนินงานรวมถึงเวลาและกําลัง
แรงงานน�อยท่ีสุดด�วย 
 2.3.2 การบริหารองค�การ 
  บุญทัน  ดอกไธสง ในป� พ.ศ. 2537 ให�ความหมายว&า การบริหาร คือ การจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู&ให�มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต�องการของบุคคล องค�การ หรือ
ประเทศ หรือการจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค�การ (บุญทัน ดอกไธสง, 2537) 
  วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ ในป� พ.ศ. 2545 แบ&งการบริหาร ตามวัตถุประสงค�หลักของ
การจัดต้ังหน&วยงานไว� 6 ส&วน ดังนี้ 
  ส&วนท่ีหนึ่ง การบริหารงานของหน&วยงานภาครัฐ ซ่ึงเรียกว&า การบริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค�หลักในการจัดต้ัง คือการให�บริการ
สาธารณะ (Public Services) ซ่ึงครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร�อย 
ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เปAนต�น การบริหารส&วนนี้เปAนการบริหารของ
หน&วยงานของภาครัฐ (Public or Governmental Organization) ไม&ว&าจะเปAนหน&วยงานท้ังใน
ส&วนกลาง ส&วนภูมิภาค และส&วนท�องถ่ิน เช&น การบริหารงานของหน&วยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง กรม หรือเทียบเท&า การบริหารงานของจังหวัดและอําเภอ การบริหารงานของหน&วยการ
บริหารท�องถ่ิน หน&วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดท้ังการบริหารงานของหน&วยงานของ
รัฐวิสาหกิจ เปAนต�น 
  ส&วนท่ีสอง การบริหารงานของหน&วยงานภาคธุรกิจ ซ่ึงเรียกว&า การบริหารธุรกิจ 
(Business Administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน&วยงานของเอกชน ซ่ึง 
มีวัตถุประสงค�หลักของการจัดต้ังเพ่ือการแสวงหากําไร หรือการแสวงหากําไรสูงสุด (Maximum 
Profits) ในการทําธุรกิจ การค�าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให�บริการ เห็นตัวอย&างได�อย&างชัดเจน
จากการบริหารงานของ บริษัท ห�างร�าน และห�างหุ�นส&วนท้ังหลาย 
  ส&วนท่ีสาม การบริหารของหน&วยงานท่ีไม&สังกัดภาครัฐ (Non-Governmental 
Organization) ซ่ึงเรียกย&อว&า หน&วยงาน เอ็นจีโอ (NGO) เปAนการบริหารงานของหน&วยงานท่ีไม&
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แสวงหาผลกําไร (NON-Profit Administration) มีวัตถุประสงค�หลักในการจัดต้ัง คือการไม&แสวงหา
ผลกําไร (NON-Profit) เช&น การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม 
  ส& วน ท่ีสี่  การบริหาร งานของหน& วยงานระหว& า งประเทศ  (International 
Organization) มีวัตถุประสงค�หลักของการจัดต้ัง คือ ความสัมพันธ�ระหว&างประเทศ เช&น การบริหาร
ของสหประชาชาติ (United Nations Organization) องค�การค�าระหว&างประเทศ (World Trade 
Organization) และกลุ&มประเทศอาเซียน (ASEAN) 
  ส&วนท่ีห�า การบริหารงานขององค�กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค�กรส&วนนี้ 
เกิดข้ึนหลังจากประกาศใช�รัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญได�กําหนดให�มีองค�กรตามรัฐธรรมนูญข้ึน เช&น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง คณะกรรมการปvองกันและปราบปรามการทุจริตแห&งชาติ คณะกรรมการการเลือกต้ัง และ
ผู�ตรวจการแผ&นดินของรัฐสภา เปAนต�น องค�กรดังกล&าวนี้ถือว&าเปAนหน&วยงานของรัฐเช&นกัน แต&มี
ลักษณะพิเศษ เช&น เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล&าว และมีวัตถุประสงค�หลักในการ
จัดต้ังเพ่ือปกปvองคุ�มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน&วยงานของรัฐและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
  ส&วนท่ีหก การบริหารงานของหน&วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงค�หลักในการ
จัดต้ังเพ่ือปกปvองรักษาผลประโยชน�ของประชาชนโดยส&วนรวม ซ่ึงเปAนประชาชนส&วนใหญ&ของ
ประเทศและถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช&น การบริหารงานของหน&วยงานของเกษตรกร กลุ&มผู�ใช�
แรงงาน และกลุ&มผู�ให�บริการ (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2545) 
  วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ ในป� พ.ศ. 2545 มีความเห็นว&าการบริหารในฐานะท่ีเปAน
กระบวนการ หรือกระบวนการบริหารเกิดได�จากหลายแนวคิด เช&น โพสคอร�บ (POSDCoRB) เกิดจาก
แนวคิดของ ลูเทอร� กูลิค (Luther Gulick) และลินดอล เออร�วิค (Lyndall Urwick) ประกอบด�วย
ข้ันตอนการบริหาร 7 ประการ ได�แก& การวางแผน (Panning)  การจัดองค�การ (Organizing) การ
บริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การ
รายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะท่ีกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ 
เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด�วย 5 ประการ ได�แก& การวางแผน (Panning) การจัด
องค�การ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการ
ควบคุมงาน ZControlling) หรือรวมเรียกว&า พอคค� (POCCC) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) 
  เฮอร�เบิร�ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon, 1947) กล&าวถึงการบริหารว&าหมายถึง 
กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต& 2 คนข้ึนไป ร&วมกันดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�  
  เฟรดเดอร�ริค ดับบลิว. เทเลอร� (Frederick W. Taylor) ให�ความหมายการบริหารไว�
ว&า งานบริหารทุกอย&างจําเปAนต�องกระทําโดยมีหลักเกณฑ� ซ่ึงกําหนดจากการวิเคราะห�ศึกษาโดย
รอบคอบ ท้ังนี้ เพ่ือให�มีวีท่ีดีท่ีสุดในอันท่ีจะก&อให�เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชน�
สําหรับทุกฝOายท่ีเก่ียวข�อง (Frederick W. Taylor อ�างถึงใน สมพงศ� เกษมสิน, 2523) 
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  ป�เตอร� เอฟ ดรัคเกอร� (Peter F. Drucker) กล&าวว&า การบริหาร คือ ศิลปะในการ
ทํางานให�บรรลุเปvาหมายร&วมกับผู�อ่ืน การทํางานต&างๆ ให�ลุล&วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเปAนผู�ทําภายใน
สภาพองค�การท่ีกล&าวนั้น ทรัพยากรด�านบุคคลจะเปAนทรัพยากรหลักขององค�การท่ีเข�ามาร&วมกัน
ทํางานในองค�การ ซ่ึงคนเหล&านี้จะเปAนผู�ใช�ทรัพยากรด�านวัตถุอ่ืนๆ เครื่องจักร อุปกรณ� วัตถุดิบ 
เงินทุน รวมท้ังข�อมูลสนเทศต&างๆ เพ่ือผลิตสินค�าหรือบริการออกจําหน&ายและตอบสนองความพอใจ
ให�กับสังคม (Peter F. Drucker อ�างถึงใน สมพงศ�  เกษมสิน, 2523) 
  แฮร�โรลด� คูนตซ� (Harold Koontz) ให�ความหมายของการจัดการ หมายถึง การ
ดําเนินงานให�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว�โดยอาศัยปhจจัยท้ังหลาย ได�แก& คน เงิน วัสดุสิ่งของ เปAน
อุปกรณ�การจัดการนั้น (Harold Koontz อ�างถึงใน สมพงศ� เกษมสิน, 2523) 
  ธงชัย สันติวงษ� ในป� พ.ศ. 2543 กล&าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว� 3 ด�าน คือ  
  1. ในด�านท่ีเปAนผู�นําหรือหัวหน�างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน�าท่ีของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเปAนผู�นําภายในองค�การ 
  2. ในด�านของภารกิจหรือสิ่งท่ีต�องทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ
ทรัพยากรต&างๆ ในองค�การ และการประสานกิจกรรมต&างๆ เข�าด�วยกัน 
  3. ในด�านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต�องทําให�งานต&างๆ 
สําเร็จลุล&วงไปด�วยดีด�วยการอาศัยบุคคลต&างๆ เข�าด�วยกัน (ธงชัย  สันติวงษ�, 2543) 
  สรุปการบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย�ท่ีเปAน
สัตว�สังคมซ่ึงจะต�องอยู&รวมกันเปAนกลุ&ม โดยจะต�องมีผู�นํากลุ&มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแล
กันภายในกลุ&มเพ่ือให�เกิดความสุขและความสงบเรียบร�อย ซ่ึงอาจเรียกว&าผู�บริหารและการบริหาร
ตามลําดับ ดังนั้น ท่ีใดมีกลุ&มท่ีนั่นย&อมมีการบริหาร 
  ทิพยา  บวรวัฒนา (2546) กล&าวว&า การบริหารเปAนเรื่องของการนําเอากฎหมายและ
นโยบายต&างๆ ไปปฏิบัติให�เกิดผล ซ่ึงเปAนหน�าท่ีของข�าราชการท่ีจะทํางานด�วยความเต็มใจด�วยความ
เท่ียงธรรมและอย&างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดไว� 
  ยุทธ  ไกยวรรณ� (2545) ได�กล&าวถึงการบริหารว&า กลุ&มบุคคลหรือบุคคลท่ีทําหน�าท่ี
วางแผนให�คนอ่ืนทํางานแทน โดยอาศัยใช�ศาสตร�และศิลป� เพ่ือให�งานสําเร็จตามเปvาหมาย (Goal) 
ข�อกําหนดอย&างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารต�องอยู&บนพ้ืนฐานของปhจจัยการบริหาร (Factor 
Management) ด�วย 
  รุ&ง  แก�วแดง (2546) กล&าวว&า การบริหารท่ัวไปเปAนกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาและหน&วยงานให�เกิดความคล&องตัว สามารถดําเนินการไปสู&เปvาหมายได�อย&างมี
ประสิทธิภาพ 
  พิทยา บวรวัฒนา (2546) กล&าวว&า การบริหารเปAนเรื่องของการนําเอากฎหมายและ
นโยบายต&างๆ ไปปฏิบัติให�เกิดผลซ่ึงเปAนหน�าท่ีของข�าราชการท่ีจะทางานด�วยความเต็มใจด�วยความ
เท่ียงธรรมและอย&างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�  
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  ยุทธ ไกยวรรณ� (2545) ได�กล&าวถึงการบริหารว&า กลุ&มบุคคลหรือบุคคลท่ีทาหน�าท่ี
วางแผนให�คนอ่ืนทํางานแทน โดยอาศัยใช�ศาสตร�และศิลป� เพ่ือให�งานสําเร็จตามเปvาหมาย (Goal) 
ข�อกําหนดอย&างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารต�องอยู&บนพ้ืนฐานของปhจจัยการบริหาร (Factor 
Management) ด�วย 
  รุ&ง แก�วแดง (2546) กล&าวว&า การบริหารท่ัวไปเปAนกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาและหน&วยงานให�เกิดความคล&องตัว สามารถดําเนินกิจการไปสู&เปvาหมายได�อย&างมี
ประสิทธิภาพ  
  ศิรินาถ นันทวัฒนภิรมย� (2547) ได�ให�ความหมายของการบริหารว&า การบริหาร
ท่ัวไปเปAนงานท่ีมีบทบาทหลักในการประสานงาน ส&งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก ต&างๆ 
เพ่ือให�การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาเปAนไปด�วยความเรียบร�อย บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพ 
และเปvาหมายท่ีกําหนด มุ&งพัฒนาสถานศึกษาให�ใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษา รวมท้ังการประชาสัมพันธ� เผยแพร&ข�อมูลข&าวสาร และผลงานสถานศึกษาต&อสาธารณชน 
ซ่ึงจะก&อให�เกิดความรู� ความเข�าใจ เจตคติท่ีดี และให�การสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยเน�นความ
โปร&งใส ความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได� และการมีส&วนร&วมของบุคคล ชุมชน องค�กรท่ี
เก่ียวข�อง เพ่ือให�การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ดังนั้นจึงสรุปได�ว&า คําว&า การบริหาร ได�ครอบคลุมในเรื่องดังต&อไปนี้คือ เปvาหมาย 
บุคลากร และทรัพยากรต&างๆ การบริหารจัดเปAนศาสตร�แขนงหนึ่งในทางสังคมศาสตร�ท่ีนําเอา
หลักการและทฤษฎีต&างๆ ทางมานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร�มาใช�ไม&ใช�
ศาสตร�อย&างเดียว และยังต�องใช�ศิลป�เข�าควบคู&ไปด�วยคือต�องสามารถประยุกต�ความรู�ต&างๆ ทางการ
บริหารให�เข�ากับสถานการณ�ท่ีเปAนจริง และการบริหารนั้นจะครอบคลุมถึงหน�าท่ีการบริหารอัน
ประกอบด�วยการวางแผน การจัดองค�การการสั่งการ การมอบหมายงาน การรายงานและ
การงบประมาณนอกจากนี้องค�ประกอบท่ีสําคัญของการบริหารจะประกอบไปด�วย วัตถุประสงค�ท่ี
แน&นอน ทรัพยากรในการบริหารการประสานระหว&างกันและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทางาน 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู�นํา  
 ในการศึกษาประสิทธิผลการนํานโยบายพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลในภาคตะวันออก ส&วนท่ีเก่ียวข�องมากท่ีสุดอย&างหนึ่งคือผู�นําในองค�กรเหล&านั้น มี
อยู&ในลักษณะใด และมีระดับท่ีก&อให�เกิดผลกระทบต&อนโยบายสาธารณะมากน�อยเพียงใด ดังนั้น จัง
ต�องศึกษาในเรื่องของแนวคิด หลักการและทฤษฎีภาวะผู�นําด�วย เพ่ือค�นหาความเชื่อมโยงเพราะเหตุ
ใดผู�นําจึงมีแนวทางท่ีต&างกัน และใช�กระบวนคิดอย&างไร ไปตัดสินในเลือกนโยบาย ซ่ึงเราจะพบว&า
ภาวะผู�นําเปAนคําท่ีมีผู�ให�นิยามความหมายท่ีแตกต&างกันออกไปมากคําหนึ่ง ท้ังนี้จากผลการสํารวจ
นิยามของภาวะผู�นําเท&าท่ีปรากฏในเอกสารต&างๆ เบนนิสและนานัส (Bennis & Nanus, 1985) 
พบว&ามีบุคคลต&างๆ ให�ไว�กว�าง 350 นิยาม ซ่ึงสอดคล�องกับท่ีสต�อกดิลลด� (Stogedill, 1974) เคย
กล&าวว&า นิยามของคําว&า Leadership มีมากพอๆ กับ จํานนบุคคลท่ีให�นิยามนั้น 
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 ผู�นํา (Leader) กับภาวะผู�นํา (Leadership) มีความหมายแตกต&างกัน เพ่ือให�ผู�อ&านมี
พ้ืนฐานเก่ียวกับผู�นํา และภาวะผู�นําจึงขอนําเสนอคํานิยามท่ีควรทราบเก่ียวกับ “ผู�นํา (Leader)” 
และ “ภาวะผู�นํา (Leadership)” ดังนี้ (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ�, 2540) และให�ความหมายของคําว&า
ผู�นํา (Leader) คือ บุคคลท่ีมีลักษณะอย&างใดอย&างหนึ่ง 5 อย&าง ต&อไปนี้ 
 1) มีบทบาทหรืออิทธิพลต&อคนในหน&วยงานมากกว&าผู�อ่ืน 
 2) มีบทบาทเหนือบุคคลอ่ืนๆ 
 3) มีบทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีทําให�หน&วยงานบรรลุเปvาหมาย 
 4) ได�รับเลือกจากผู�อ่ืนให�เปAนผู�นํา 
 5) เปAนหัวหน�าของกลุ&ม 
 ดังนั้น ผู�นํา คือ บุคคลในกลุ&มซ่ึงได�รับมอบหมายหน�าท่ีให�ควบคุมหรือประสานงานกิจกรรม
ต&างๆ ท่ีเก่ียวกับภารกิจของกลุ&ม (Fieder, 1967) และผู�นํา คือบุคคลท่ีถูกเลือกหรือได�รับการแต&งต้ัง
ให�นํากลุ&มและมีอิทธิพลต&อกิจกรรมต&างๆ ของกลุ&มเพ่ือการบรรลุเปvาหมายของกลุ&มและเพ่ือทําหน�าท่ี
หัวหน�าของกลุ&ม (Dejnozka, 1983) 
 กล&าวโดยสรุป “ผู�นํา” คือบุคคลท่ีได�รับมอบหมาย หรือเลือกต้ังหรือแต&งต้ังและเปAนท่ี
ยอมรับของสมาชิกให�มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ&ม สามารถท่ีจูงใจ ชักนํา หรือชี้นําให�สมาชิกของ
กลุ&มรวมพลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจต&างๆ ของกลุ&มให�ประสบความสําเร็จ 
 นอกจากนี้ยังเพ่ิมความหมายของคําว&าภาวะผู�นํา (Leadership) เข�ามาอีกสําหรับ “ภาวะ
ผู�นํา” นั้นได�มีผู�ให�นิยามไว�ดังนี้ อาทิ ภาวะผู�นํา คือ พฤติกรรมของบุคคลในการกํากับกิจกรรมของ
กลุ&มไปสู&เปvาหมายร&วมกัน (Hemphill & Coons, 1957; เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ�, 2540) หรือ ภาวะ
ผู�นํา คือ การใช�สิทธิพลเพ่ิมท่ีสูงกว&าและมากกว&ากลไกการทํางานปกติท่ีใช�กํากับงานประจําองค�การ 
(Katz & Kahn, 1978) อีกประเด็นคือ ภาวะผู�นํา หมายถึง การจุดประกายวิสัยทัศน�ให�ผู�อ่ืนมองเห็น 
พร�อมท้ังปลูกฝhงเปAนค&านิยมและสร�างสภาวะแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยให�สามารถปฏิบัติได�สําเร็จ 
(Richards & Jaques, 1990) แบส (Bass, 1990) ได�สรุปรวบรวมความหมายของภาวะผู�นําตามท่ีมี
ให�ไว�และได�จําแนกความหมายของภาวะผู�นําออกเปAน 12 กลุ&ม ดังนี้ (สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�, 2548) 
 1) ภาวะผู�นําท่ีเน�นกระบวนการของกลุ&ม (Leadership as an act or Behavior) 
 2) ภาวะผู�นําในฐานท่ีเปAนบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพ (Leadership as a 
Personality and its Effects) 
 3) ภาวะผู�นําในฐานเปAนการกระทําหรือพฤติกรรม (Leadership as an act or Behavior) 
 4) ภาวะผู�นําในฐานท่ีเปAนเครื่องในการบรรลุเปvาหมาย (Leadership as an Instrument 
of goal Achievement) 
 5) ภาวะผู�นําในฐานะเปAนผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธ� (Leadership as an Emerging 
Effect of Interaction) 
 6) ภาวะผู�นําในฐานะท่ีเปAนความแตกต&างของบทบาท (Leadership as a Differentiated 
Role) 
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 7) ภาวะผู�นําในฐานท่ีมุ&งด�านโครงสร�าง (Leadership as the Initiation Structure) 
 8) ภาวะผู�นําในฐานะเปAนศิลปะท่ีก&อให�เกิดการยินยอมตาม (Leadership as the art of 
Inducing Compliance) 
 9) ภาวะผู�นําในฐานะเปAนการใช�อิทธิพล (Leadership as the Exercise of Influence) 
 10) ภาวะผู�นําในฐานะท่ีเปAนรูปแบบของการจูงใจ (Leadership as the Exercise of 
Influence) 
 11) ภาวะผู�นําในฐานความสัมพันธ�ของอํานาจ (Leadership as a Power Relationship) 
 12) ภาวะผู�นําในฐานะเปAนการผสมผสานขององค�ประกอบต&างๆ (Leadership as a 
Combination of Elements) 
 กล&าวโดยสรุป “ภาวะผู�นํา” เปAนกระบวนการอิทธิพลทางสังคมท่ีบุคคลหนึ่งต้ังใจใช�
อิทธิพลต&อผู�อ่ืนให�ปฏิบัติกิจกรรมต&างๆ ตามท่ีกําหนด รวมท้ังการสร�างสัมพันธ�ระหว&างบุคคลของ
องค�การ ดังนั้น ภาวะผู�นําจึงเปAนกระบวนการอิทธิพลท่ีช&วยให�กลุ&มบุคคลสามารถบรรลุเปOาหมายท่ี
กําหนดจากคํานิยามท่ีกล&าวมา นี้ยังมีความแตกต&างกันในประเด็นต&างๆ เช&น ใครเปAนผู�ใช�อิทธิพล 
วัตถุประสงค�ของการใช�อิทธิพลคืออะไร ลักษณะ วีการใช�อิทธิพลเปAนอย&างไร และผลลัพธ�ของการใช�
อิทธิพลคืออะไร เปAนต�นไม&มีคํานิยามใดผิดหรือถูกเพียงนิยามเดียว แต&ข้ึนอยู&กับการเลือกคํานิยามนั้น
ไปใช�อธิบาย เพ่ือสร�างความเข�าใจเก่ียวกับภาวะผู�นําในแต&ละกรณี ซ่ึงจะสังเกตได�ว&าภาวะผู�นําต�อง
เปAนกระบวนการอีกด�วย จึงไม&ใช&ตัวบุคคล เปAนผู�ออกอาการได�เอง แต&ต�องมีข้ันตอน มีพีการ ซ่ึงเรา
เรียกว&ากระบวนการภาวะผู�นํา 
 กระบวนการภาวะผู�นํา (The Leadership Process) ภาวะผู�นําเปAนกระบวนการของการ
แลกเปลี่ยนของการปฏิสัมพันธ�ท่ีมีความสงลับซับซ�อมและมีพลวัตอยู&ตลอดเวลา มีองค�ประกอบ 4 
ประการ ท่ีเก่ียวข�องในกระบวนการภาวะผู�นํา ได�แก& ผู�นํา (Leader) ผู�ตาม (Follower) บริบท
สถานการณ� (Context) และผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน (By-Products) องค�ประกอบเหล&านี้ต&างมีความสัมพันธ�
เก่ียวข�องกันและส&งผลกระทบซ่ึงกันและกันเสมอ 
 ความมีประสิทธิภาพของภาวะผู�นํา (Leadership Effectiveness) ในการประเมินความมี
ประสิทธิภาพของภาวะผู�นํานั้น ได�มีผู�ให�ความหมายและหลักเกณฑ�ท่ีใช�ในการประเมินความมี
ประสิทธิผลของภาวะผู�นําท่ีแตกต&างกันไปตามคํานิยามของคําว&า “ภาวะผู�นํา” อย&างไรก็ตามภายใต�
การเปลี่ยนแปลงบริบทอย&างรวดเร็วของโลกปhจจุบันมีองค�ประกอบสําคัญ 3 ประการท่ีใช�เกณฑ� ได�แก& 
ความสามารถในการบรรลุเปvาหมาย การีกระบวนการดําเนินการภายในองค�การท่ีราบรื่นและการ
สร�างองค�การให�มีความยืดหยุ&นพร�อมต&อการปรับตัวให�สอดคล�องต&อการเปลี่ยนแปลงภายนอกได�ดี 
 ในส&วนแนวคิดอ่ืนๆ เก่ียวกับภาวะผู�นํา ในเรื่องของแนวคิดท่ีเก่ียวกับภาวะผู�นํา ยังมี
แนวคิดอ่ืนๆ ทีน&าสนใจ เช&น ภาวะผู�นําตนเอง (Self-Leadership) แนวคิดภาวะผู�นําตนเองมีพ้ืนฐาน
อ�างอิงมาจากแนวคิด “ตนเปAนผู�นําตนเอง” (Self Leading the Self) (Manz, 1986) การนําตนเอง
ของบุคคลประกอบด�วย 
 1) การเริ่มต�นด�วยตนเอง (Self-Starter) 
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 2) การกําหนดทิศทางและการจูงในด�วยตนเอง (Self-Direction and Motivation) 
 3) การให�รางวัลผลความสําเร็จส&วนตน (Rewarding Personal Accomplishment) 
 4) การติดตามตรวจสอบหาสาเหตุของความล�มเหลว (Chastising Persona Failure) 
 จากแนวคิดดังกล&าว มานซ� และซิมส� (Masnz & Sims, 1991) ได�เสนอบทบาทผู�นําใน
ศตวรรษท่ี 21 ภายใต�แนวคิดท่ีเรียกว&า “ภาวะผู�นําชั้นยอด” (Super Leadership) โดยให�นิยามของ
ผู�นําแบบดังกล&าว “ผู�นําสุดยอด คือ ผู�นําคนอ่ืนเพ่ือให�เขาสามารพนําตนเอง” (Leading Others to 
Lead Themselves) นอกจากนี้ยังมีแนวคิดท่ีเปAนมโนทัศน�เก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีควรแก&การสนใจ
เพ่ิมเติมจากท่ีกล&าวมาแล�ว ได�แก& ภาวะผู�นําแบบทีมงาน (Team Leadership) โดยให�นิยามของผู�นํา
แบบดังกล&าว&า “ผู�นําสุดยอด คือ ผู�นําคนอ่ืนเพ่ือให�เขาสามารถนําตนเอง” (Leading Other to Lead 
Themselves) นอกจากนี้ยังมีแนวคิดท่ีเปAนมโนทัศน�เก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีควรแก&การสนใจเพ่ิมเติมจาท่ี
กล&าวมาแล�ว ได�แก& ภาวะผู�นําแบบทีมงาน (Team Leadership) ภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ� (Strategic 
Leadership) และภาวะผู�นําเชิงสัญลักษณ� (Symbolic Leadership) เปAนต�น 
 วิวัฒนาการของภาวะผู�นํา (The Evolution of Leadership) ในการประเมินความมี
ประสิทธิภาพของภาวะผู�นํานั้น ได�มีผู�ให�ความหมายและหลักเกณฑ�ท่ีใช�ในการประเมินความมี
ประสิทธิผลของภาวะผู�นําท่ีแตกต&างกันไปตามคํานิยามของคําว&า “ภาวะผู�นํา” อย&างไรก็ตามภายใต�
การเปลี่ยนแปลงบริบทอย&างรวดเร็วของโลกปhจจุบันมีองค�ประกอบสําคัญ 3 ประการท่ีใช�เปAนเกณฑ�
ได�แก& ความสามารถในการบรรลุเปvาหมาย การมีกระบวนการดําเนินการ ภายในองค�การท่ีราบรื่น 
และการสร�างองค�การให�มีความยืดหยุ&น พร�อมต&อการปรับตัวให�สอดคล�องต&อการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกได�ดี 
 หฤทัย ปุตระเศรณี อ�างถึงใน ธวัช บุณยมณี, 2550 ได�ตั้งข�อสังเกตเก่ียวกับผู�นําได�ดังนี้ 
 1) ภาวะผู�นําเปAนกระบวนการ ไม&ใช&ตัวบุคคล 
 2) ภาวะผู�นําแสดงให�เห็นถึงระดับอํานาจของผู�นําด�วย 
 3) ภาวะผู�นําเปAนเรื่องของการนําไปสู&จุดมุ&งหมายของกลุ&ม 
 2.4.1 แหล&งของอํานาจ  
  แหล&งของอํานาจโดยท่ัวไปแบ&งออกเปAน 2 ประเภท (Daft, 2002 อ�างถึงใน ชัยเสฎฐ� 
พรหมศรี, 2549) อันได�แก& 
  1) อํานาจโดยตําแหน&ง (Position Power) ซ่ึงแบ&งออกเปAน 3 ประเภท ได�แก& อํานาจ
โดยชอบธรรม (Legitimate Power) คือ อํานาจท่ีมาจากตําแหน&งท่ีเปAนทางการ อํานาจในการให�รางวัล 
(Reward Power) คือ อํานาจในการให�คุณแก&พนักงานในองค�กรในขอบเขตท่ีตนสามารถกระทําได� และ
อํานาจในการขู&บังคับ (Coercive Power) คือ อํานาจในการให�โทษหรือลงโทษพนักงาน 
  2) อํานาจส&วนบุคคล (Person Power) แบ&งออกเปAน 2 ประเภท ได�แก& อํานาจทาง
ความเชี่ยวชาญ (Expert Power) คืออํานาจท่ีได�จากความรู�ความสามารถพิเศษของผู�นํา และอํานาจ
อ�างอิง (Referent Power) คือ อํานาจท่ีได�มาจากคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 
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  การแบ&งระดับของผู�นํา (Classifying Leaders) มีผู�เสนอวีการในการจัดลําดับ หรือ
แบ&งระดับของผู�นําไว�มากมายหลายวี แต&ท่ีนิยมโดยท่ัวไป แบ&งออกเปAน 2 วีด�วยกัน (Mosley, Pietri 
& Megginson, 1995 อ�างถึงใน ชัยเสฎฐ� พรหมศรี, 2549) ได�แก& 
  1) ตามวิธีท่ีผู�นําใช�หรือแสดงออก (Approach Used) โดยท่ัวไปแล�วสามารถแบ&ง
ออกได� 3 ประเภท ได�แก& ผู�นําแบบเผด็จการ (Autocratic or Authoritarian) คือ ผู�นําท่ีตัดสินเรื่อง
ต&างๆ ท้ังหมดเองเพียงผู�เดียว และผู�นําแบบประชาธิปไตย (Democratic or Participative) คือ ผู�นํา
ท่ีให�ความเอาใจใส&กับความรู�สึกของผู�ใต�บังคับบัญชา และเป�ดโอกาสให�เขาเหล&านั้นได�มีส&วนร&วมใน
การตัดสินใจ อีกกรณีคือผู�นําแบบตามสบาย (Laissez-Faire or Free-Rein Leader) คือผู�นําท่ีไม&
เข�มงวดและปล&อยให�ลูกน�องทําตามท่ีเขาต�องการ 
  2) ตามการมุ&งเน�นต&อการทํางานให�สําเร็จลุล&วง (Orientation toward Job) เปAนการ
แบ&งโดยใช�ทัศนคติของผู�นําท่ีมีต&อการทํางานให�ลุล&วง สามารถแบ&งได�เปAน 2 ประเภท ได�แก&ผู�นําท่ีมุ&งเน�น
งาน (Task-Oriented or Production-Oriented Leaders) คือ ผู�นําท่ีมุ&งเน�นไปในการทํางานให�สําเร็จ
ลุล&วง มุ&งเน�นท่ีการวางแผน และกระบวนการทํางาน พยายามท่ีจะควบคุมอย&างใกล�ชิดและผู�นําท่ีมุ&งเน�น
คน (People-Oriented or Employee-Centered Leaders) คือ ผู�นําท่ีคํานึงสวัสดิการและความรู�ของ
ผู�ใต�บังคับบัญชา 
  องค�การท่ีประสบความสําเร็จมาจากผู�บริหารท่ีทําหน�าท่ีเปAนผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพ
ภาวะผู�นําจึงเปAนบทบาทหนึ่งของผู�บริหารท่ีเปAนเครื่องมือและปhจจัยสําคัญอันโดดเด&นในการนํากล
ยุทธ�ไปสู&การปฏิบัติผู�บริหารท่ีมีภาวะผู�นําจะมีอิทธิพลต&อพฤติกรรมของพนักงานในองค�การด�วยการ
ชักจูงโน�มน�าว (Persuasion) การจูงใจ (Motivation) เปลี่ยนแปลงค&านิยมและวัฒนธรรมของ
องค�การ (Corporate Values and Culture) เพ่ือทําให�พนักงานเดินทางไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให�
องค�การบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว�มีรายละเอียดดังนี้ 
  ภาวะผู�นํา (Leadership) มีนักวิชาการได�ให�ความหมายไว�หลายท&านดังนี้ 
  บุญทัน  ดอกไธสง (2535) ได�สรุปเก่ียวกับผู�นําไว�ว&าผู�นํา (Leader) หมายถึงผู�มี
อิทธิพลมีศิลปะมีอิทธิพลต&อกลุ&มชนเพ่ือให�พวกเขามีความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานให�บรรลุเปvาหมายตาม
ต�องการเปAนผู�นําและแนะนําเพราะผู�นําต�องคอยช&วยเหลือกลุ&มให�บรรลุเปvาหมายสูงสุดตาม
ความสามารถผู�นําไม&เพียงแต&ยืนอยู&เบื้องหลังกลุ&มท่ีคอยแต&วางแผนและผลักดันแต&ผู�นําจะต�องยืนอยู&
ข�างหน�ากลุ&มและนํากลุ&มปฏิบัติงานให�บรรลุเปvาหมาย 
  เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ� (2544) กล&าวว&าภาวะผู�นําเปAนการใช�อิทธิพลของบุคคลหรือ
ของตําแหน&งให�ผู�อ่ืนยินยอมปฏิบัติตามเพ่ือท่ีจะนําไปสู&การบรรลุเปvาหมายของกลุ&มท่ีได�กําหนดไว�หรือ
สรุปได�ว&าภาวะผู�นําคือรูปแบบของอิทธิพลระหว&างบุคคล (Interpersonal Influence) 
  โรบิน (Robbins, 1993) ได�ให�ความหมายว&าภาวะผู�นําหมายถึงความสามารถท่ีมี
อิทธิพลต&อกลุ&มเพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จตามเปvาหมายท่ีวางไว� 
  กิบสัน แวนวิส และ ดอนดาลี่ (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1997) ได�ให�ความหมายว&า
ภาวะผู�นําหมายถึงความพยายามท่ีจะใช�อิทธิพลเพ่ือจูงใจบุคคลทําให�เกิดการบรรลุผลตามเปvาหมาย 
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  จากความหมายท่ีนักวิชาการหลายท&านได�ให�ไว�จึงพอสรุปได�ว&าภาวะผู�นําหมายถึง
กระบวนการในการสร�างอิทธิพลของบุคคลเพ่ือผลักดันให�ผู�อ่ืนทุ&มเททํางานให�ประสบความสําเร็จด�วย
การประสานงานและจูงใจเพ่ือให�บรรลุเปvาหมายขององค�การ 
 2.4.2 ความแตกต&างระหว&างผู�นําและผู�บริหาร 
  สิ่งท่ีผู�นําและผู�บริหารมีความแตกต&างกันคือท่ีมาของอํานาจซ่ึงมีท่ีมาท่ีแตกต&างกัน
ระหว&างผู�บริหาร และผู�นําฉะนั้นคุณสมบัติท่ีว&านี้อาจจะไม&ได�อยู&ในคนๆ เดียวกันก็ได�มีผู�บริหารหลายๆ
คนท่ีไม&ได�เปAนผู�นําเพราะไม&มีความสามารถพอท่ีจะสร�างบารมีหรืออิทธิพลเหนือคนอ่ืน แต&ก็มีผู�นําท่ีดี
หลายๆ คนท่ีไม&ได�เปAนผู�บริหารแต&สามารถนําทีมได� ดังนั้นผู�บริหารจําเปAนต�องเปAนผู�นําด�วยจึงจะเปAน
การสร�างสมดุลเพ่ือนําพาองค�การให�ประสบผลสําเร็จผู�บริหารท่ีดีจึงจําเปAนต�องเปAนท้ังผู�บริหารหรือ
ผู�นําในสถานการณ�ต&างๆ ท่ีแตกต&างได�หรือกล&าวได�อีกนัยหนึ่งว&าผู�บริหารต�องมีภาวะผู�นํา และต�องใช�
บทบาทของผู�นําด�วยความแตกต&างระหว&างผู�นํากับผู�บริหาร 
  จะเห็นว&าท่ีมาของผู�บริหารและผู�นําแตกต&างกันอํานาจของผู�บริหารเปAนอํานาจท่ี
ได�มาจากตําแหน&งหน�าท่ีท่ีครองอยู& และถูกกําหนดโดยโครงสร�างขององค�กรเปAนอํานาจท่ีสร�างความ
ม่ันคงให�แก&ผู�บริหาร ทําให�ผู�บริหารสามารถออกคําสั่งและตัดสินใจแก�ปhญหาต&างๆ ในขณะท่ีอํานาจ
ของผู�นํามาจากคุณลักษณะส&วนตัว เช&น ความสนใจ ค&านิยม เปvาหมาย ฯลฯ เปAนอํานาจท่ีนําไปสู&
วิสัยทัศน�ความคิดสร�างสรรค�และการเปลี่ยนแปลงในองค�การอํานาจท่ีมาจากตําแหน&งหน�าท่ีมี
แหล&งท่ีมาจาก 3 แหล&งได�แก& 
  1) อํานาจจากความชอบธรรม (Legitimate Power) หรือเรียกอีกอย&างหนึ่งว&า
อํานาจตามกฎหมายเปAนความสามารถในการสร�างอิทธิพลผ&านอํานาจหน�าท่ี 
  2) อํานาจจากการให�รางวัล (Reward Power) เปAนความสามารถในการสร�าง
อิทธิพลผ&านการให�รางวัล หรือคุณค&าบางอย&างท่ีสามารถก&อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลอ่ืนๆ ได� 
  3) อํานาจจากการลงโทษ (Coercive Power) เปAนความสามารถในการสร�าง
อิทธิพลผ&านการลงโทษท่ีจะส&งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนได�เช&นการตําหนิติ
เตียนการลดข้ันเงินเดือน 
  อํานาจท่ีมาจากตัวบุคคลมีแหล&งท่ีมาจาก 2 แหล&งได�แก& 
  1) อํานาจจากความเชี่ยวชาญ (Expert Power) เปAนความสามารถในการสร�าง
อิทธิพลผ&านความเชี่ยวชาญพิเศษความรู�ความเข�าใจทักษะตลอดจนการเปAนผู�กุมข&าวสาร 
  2) อํานาจจากการอ�างอิง (Reference Power) เปAนความสามารถในการสร�าง
อิทธิพลผ&านตัวตนและคุณลักษณะของผู�นําเองทําให�ผู�อ่ืนเคารพนับถือชื่นชมศรัทธาและต�องการจะ
สร�างความสัมพันธ�หรือยึดถือเปAนแบบอย&าง 
  อํานาจท่ีมาจากตําแหน&งหน�าท่ีจึงมักไม&เพียงพอในการสร�างอิทธิพลต&อพฤติกรรม
ผู�อ่ืนอย&างถาวรเพราะจะเปAนทํานอง “มีอํานาจแต&ขาดบารมี” อํานาจท่ีมาจากตัวบุคคลท่ีอยู&บน
พ้ืนฐานของความเชี่ยวชาญและการอ�างอิงจะสร�างความสําเร็จให�ผู�นําอย&างแท�จริงอันเนื่องมาจาก 
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  1) ความเชี่ยวชาญและประสบการณ�ไม&อาจทดแทนได�ด�วยสิ่งอ่ืนใด 
  2) ความเปAนท่ีชื่นชอบของคนท่ัวไปมีความสําคัญยิ่ง 
  3) ความทุ&มเทและทํางานหนักนํามาซ่ึงความเคารพนับถือและยกย&อง 
  4) สิ่งท่ีพูดและสิ่งท่ีทําต�องสอดคล�องกันเสมอคือการเปAนแบบอย&างท่ีดีให�กับคนท่ัวไป 
 2.4.3 คุณลักษณะ (Traits) ท่ีมีผลต&อความสําเร็จของผู�นํา 
  ได�มีนักวิชาการหลายท&านและผู�สนใจงานทางด�านการวิเคราะห�ภาวะผู�นําได�ให�ความ
คิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู�นําท่ีมีผลต&อความสําเร็จของผู�นําไว�มากมาย เช&น ศิริพงษ�                
ศรีชัยรมย�รัตน� (2555) ได�เขียนเก่ียวกับ “กุญแจสู&ความเปAนเลิศทางการบริหารคน” ว&าผู�นําท่ีประสบ
ผลสําเร็จผลสําเร็จมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1) มีความรู� (Knowledge) การเปAนผู�นํานั้นความรู�เปAนสิ่งจําเปAนท่ีสุดความรู�ในท่ีนี้
มิได�หมายถึงเฉพาะความรู�เก่ียวกับงานในหน�าท่ีเท&านั้น หากแต&รวมถึงการใฝOหาความรู�เพ่ิมเติมในด�าน
อ่ืนๆ ด�วยการจะเปAนผู�นําท่ีดีหัวหน�างานจึงต�องเปAนผู�รอบรู� ยิ่งรอบรู�มากเพียงใดฐานะแห&งความเปAน
ผู�นําก็จะยิ่งม่ันคงมากข้ึนเพียงนั้น 
  2) มีความคิดริเริ่ม (Initiative) ความริเริ่ม คือ ความสามารถท่ีจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ในขอบเขตอํานาจหน�าท่ีได�ด�วยตนเองโดยไม&ต�องคอยคําสั่ง หรือความสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีจะ
แก�ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดให�ดีข้ึน หรือเจริญข้ึนได�ด�วยตนเองความริเริ่มจะเจริญงอกงามได�หัวหน�างานจะต�อง
มีความกระตือรือร�นคือมีใจจดจ&องานดีมีความเอาใจใส&ต&อหน�าท่ีมีพลังใจท่ีต�องการความสําเร็จอยู&
เบื้องหน�า 
  3) มีความกล�าหาญและความเด็ดขาด (Courage and Firmness) ผู�นําท่ีดีจะต�อง
ไม&กลัวต&ออันตรายความยากลําบาก หรือความเจ็บปวดใดๆ ท้ังทางกายวาจาและใจผู�นําท่ีมีความกล�า
หาญจะช&วยให�สามารถผจญต&องานต&างๆ ให�สําเร็จลุล&วงไปได�นอกจากความกล�าหาญแล�วความ
เด็ดขาดก็เปAนลักษณะอันหนึ่งท่ีจะต�องทําให�เกิดมีข้ึนในตัวของผู�นําเองต�องอยู&ในลักษณะของการ กล�า
ได�กล�าเสียด�วย 
  4) การมีมนุษย�สัมพันธ� (Human Relations) ผู�นําท่ีดีจะต�องรู�จักประสานความคิด
ประสานประโยชน�สามารถทํางานร&วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ได�ผู�นําท่ีมีมนุษย�
สัมพันธ�ดีจะช&วยให�ปhญหาใหญ&เปAนปhญหาเล็กได� 
  5) มีความยุติธรรมและซ่ือสัตย�สุจริต (Fairness and Honesty) ผู�นําท่ีดีจะต�อง
อาศัยหลักของความถูกต�องหลักแห&งเหตุผลและความซ่ือสัตย�สุจริตต&อตนเองและผู�อ่ืนเปAนเครื่องมือใน
การวินิจฉัยสั่งการ หรือปฏิบัติงานด�วยจิตท่ีปราศจากอคติปราศจากความลําเอียงไม&เล&นพรรคเล&นพวก 
  6) มีความอดทน (Patience) ความอดทนจะเปAนพลังอันหนึ่งท่ีจะผลักดันงานให�ไปสู&
จุดหมายปลายทางได�อย&างแท�จริง 
  7) มีความต่ืนตัวแต&ไม&ต่ืนตูม (Alertness) ความต่ืนตัว หมายถึง ความระมัดระวัง
ความสุขุม รอบคอบ ความไม&ประมาท ไม&ยืดยาด ขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการ
ปฏิบัติงานทันต&อเหตุการณ�ความต่ืนตัวเปAนลักษณะท่ีแสดงออกทางกายแต&การไม&ต่ืนตูมเปAนพลังทาง
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จิตท่ีจะหยุดคิดไตร&ตรองต&อเหตุการณ�ต&างๆ ท่ีเกิดข้ึนรู�จักใช�ดุลยพินิจท่ีจะพิจารณาสิ่งต&างๆ หรือเหตุ
ต&างๆ ได�อย&างถูกต�องพูดง&ายๆ ผู�นําท่ีดีจะต�องรู�จักควบคุมตัวเองนั่นเอง (Self Control) 
  8) มีความภักดี (Loyalty) การเปAนผู�นํา หรือหัวหน�าท่ีดีนั้นจําเปAนต�องมีความ
จงรักภักดีต&อหมู&คณะต&อส&วนรวมและต&อองค�การ ความภักดีนี้จะช&วยให�หัวหน�าได�รับความไว�วางใจ
และปกปvองภัยอันตรายในทุกทิศได�เปAนอย&างดี 
  9) มีความสงบเสง่ียมไม&ถือตัว (Modesty) ผู�นําท่ีดีจะต�องๆ ไม&หยิ่งยโสไม&จองหอง
ไม&วางอํานาจ และไม&ภูมิใจในสิ่งท่ีไร�เหตุผลความสงบเสง่ียมนี้ถ�ามีอยู&ในหัวหน�างานคนใดแล�วก็จะทํา
ให�ลูกน�องมีความนับถือและให�ความร&วมมือเสมอ 
 2.4.4 แนวคิดเก่ียวกับความเปAนผู�นํา 
  1) พฤติกรรมผู�นํา (Leader Behavior) 
   การศึกษาภาวะผู�นําในแง&ของพฤติกรรมหรือทฤษฎีเชิงพฤติกรรมของผู�นํา 
(Behavioral Theories of Leadership) มีงานวิจัยท่ีน&าสนใจแบ&งออกเปAน 3 กลุ&ม 
   (1) มหาวิทยาลัยแห&งรัฐโอไฮโอ (Ohio State University) ได�ศึกษาแง&มุมต&างๆ
ของผู�นําในท่ีสุดจึงสรุปพฤติกรรมออกเปAน 2 ด�านคือ 
    1.1) พฤติกรรมท่ีเน�นคน (Consideration Structure) คือระดับท่ีผู�นําให�
ความสนใจต&อผู�ใต�บังคับบัญชาผู�นําท่ีมีพฤติกรรมท่ีเน�นคนสูงจะเปAนผู�นําท่ีมีความเปAนมิตรให�ผู�ตามเข�า
มามีส&วนร&วมมีการปรึกษาหารือการกระจายอํานาจพร�อมท่ีจะสื่อสารอย&างเป�ดกว�างพัฒนาทีมงานและ
ดูแลให�พนักงานให�มีความเปAนอยู&ท่ีดีให�เกียรติให�การยกย&อง 
    1.2) พฤติกรรมท่ีเน�นงาน (Initiating Structure) คือระดับท่ีผู�นําให�ความ
สนใจต&องานและกํากับให�พนักงานทํางานให�บรรลุเปvาหมายผู�นําแบบนี้จะเน�นการออกคําสั่งยึด
ความคิดตนเองเปAนหลักชอบใช�อํานาจการวางแผนงานการกําหนดเส�นตายและตารางเวลาการทํางาน
ท่ีชัดเจนให�แก&พนักงานระดับการเน�นคนและระดับการเน�นงาน 
   (2) มหาวิทยาลัยมิชิแกน (The University of Michigan) ท่ีได�ทําการศึกษา
เก่ียวกับลักษณะผู�นําพบว&าหัวหน�างาน 2 ลักษณะคือ 
    2.1) หัวหน�างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดคือพวกท่ีให�ความสําคัญอย&างมาก
กับความต�องการของผู�ใต�บังคับบัญชาเพ่ือสร�างทีมงานท่ีมุ&งบรรลุเปvาหมายท่ีท�าทายเรียกผู�นํานี้ว&าผู�นํา
ท่ีเน�นคน 
    2.2) หัวหน�างานท่ีมีประสิทธิภาพตํ่าคือพวกให�ความสําคัญกับการบรรลุ
เปvาหมายและความต�องการของคนน�อยกว&าควบคุมงานให�เสร็จตามกําหนดเวลาลดต�นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตเรียกผู�นํานี้ว&าผู�นําท่ีเน�นงาน 
   (3) มหาวิทยาลัยเทกซัส (The University of Texas) โรเบิร�ตเบลคและเจนมอ
ตันได�พัฒนาทฤษฎีภาวะผู�นําชื่อตาข&ายแห&งการบริหาร (Management Grid) ข้ึนต&อมาได�พัฒนาเปAน
ตาข&ายแห&งผู�นําโดยยึดพฤติกรรมผู�นําใน 2 มิติโดยใช�มิติการสนใจคนกับการสนใจงาน 
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  2) ผู�นําตามสถานการณ� (Contingency Approaches to Leadership) 
   การวิจัยในเรื่องภาวะผู�นําได�พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งจากการศึกษาเพียงพฤติกรรม
ของผู�นําไปสู&การทดสอบพฤติกรรมของผู�นําภายใต�เง่ือนไขต&างๆ ทางสถานการณ�ประกอบด�วย 
   (1) แบบของผู�นําท่ีลงตัวกับสถานการณ�ตามแนวคิดของ Fiedler’s 
Contingency Model 
    รูปแบบความเปAนผู�นําในทฤษฎีของฟ�ดเลอร�วัดได�โดยใช�เครื่องมือทดสอบท่ี
ฟ�ดเลอร�เรียกว&าแบบทดสอบคุณลักษณะเพ่ือนร&วมงานท่ีไม&พึงปรารถนาฟ�ดเลอร�เชื่อว&ารูปแบบความ
เปAนผู�นําเปAนส&วนหนึ่งของบุคลิกภาพคนซ่ึงมีความถาวรยากท่ีจะเปลี่ยนแปลงฟ�ดเลอร�เชื่อว&าควรหา
สถานการณ�ท่ี “ลงตัว” หรือ “สอดรับ” กับรูปแบบความเปAนผู�นําจะดีกว&าสถานการณ�ของผู�นํามีตัว
แปรทางด�านสถานการณ�ท่ีสําคัญ 3 ตัวแปรคือ 
    1.1) ความสัมพันธ�ระหว&างผู�นํากับสมาชิกหรือผู�ใต�บังคับบัญชา (ดี-ไม&ดี) วัด
จากทัศนคติและการยอมรับท่ีสมาชิกหรือผู�ใต�บังคับบัญชามีต&อผู�นําหากผู�ใต�บังคับบัญชาเชื่อถือให�
ความเคารพม่ันใจและสนับสนุนผู�นําก็นับว&ามีความสัมพันธ�ระหว&างกันสร�างสถานการณ�ท่ีน&าพึงพอใจ 
    1.2) โครงสร�างของงาน (ชัด-ไม&ชัด) วัดได�จากเนื้อหาของงานข้ันตอนของ
การทํางานและเปvาหมายของงานว&ามีความชัดเจนมากน�อยเพียงใดหากโครงสร�างของงานท่ีมีความ
ชัดเจนสูงจะสร�างสถานการณ�ท่ีน&าพึงพอใจ 
    1.3) อํานาจจากตําแหน&งหน�าท่ี (มาก-น�อย) วัดจากระดับอํานาจหน�าท่ี
อย&างเปAนทางการผู�นํามีเหนือผู�ใต�บังคับบัญชาอํานาจจะมีมากหากผู�นํานั้นมีอํานาจท่ีจะวางแผนและ
สั่งการให�ผู�ใต�บังคับบัญชาทําตามหากผู�นํามีอํานาจจากตําแหน&งหน�าท่ีสูงจะสร�างสถานการณ�ท่ีน&าพึง
พอใจให�เกิดข้ึนสถานการณ�ท่ีสําคัญของตัวแปร 
   (2) ทฤษฎีความเปAนผู�นาตามสถานการณ�ของ Hersey & Blanchard (Hersey 
and Blanchard’s Situational Theory) 
    เปAนทฤษฎีเชิงสถานการณ�ท่ีมีแบบจําลองเพ่ือการใช�งานกว�างขวางมากท่ีสุด
แบบหนึ่งเพ่ือท่ีจะช&วยให�ผู�บริหารปรับสไตล�ความเปAนผู�นําให�เข�ากับระดับวุฒิภาวะของพนักงาน
เริ่มแรกทีเดียวเรียกทฤษฎีนี้ว&าทฤษฎีผู�นําเชิงวงจรชีวิต (Life Circle Theory of Leadership) ทฤษฎี
นี้เน�นท่ีผู�ตามหรือพนักงานความเปAนผู�นําท่ีประสบความสําเร็จจะข้ึนอยู&กับการเลือกสไตล�ท่ีเหมาะสม
กับระดับวุฒิภาวะของพนักงานไม&ว&าผู�นําจะทําอะไรประสิทธิภาพจะข้ีนอยู&การกระทําของผู�ตามของ
เขาซ่ึงจุดนี้เปAนมิติสําคัญท่ีทฤษฎีความเปAนผู�นําอ่ืนๆ มองข�ามหรือเน�นน�อยไป 
   (3) ทฤษฎีความเปAนผู�นําแบบมีส&วนร&วมของวรูม และยาโก (Vroom & 
Jagotheory) 
    วรูม และยาโก (Vroom & Jago) พัฒนาทฤษฎีนี้ข้ึนเพ่ือช&วยให�ผู�นําสามารถ
เลือกวิธีการตัดสินใจท่ีสอดคล�องกับปhญหาท่ีกําลังเผชิญอยู&ภายใต�ทฤษฎีนี้ผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพคือผู�ท่ี
สามารถจะเลือกและใช�วิธีการในการตัดสินใจได�อย&างเหมาะสมแบ&งรูปแบบการตัดสินใจของผู�นําเปAน 
5 รูปแบบ 
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    1) ผู�นําตัดสินใจเพียงลําพัง (Autocratic 1) 
    2) ผู�นําตัดสินใจโดยขอข�อมูล (Autocratic 2) 
    3) ผู�นําตัดสินใจโดยการหารือก&อน (Consultative 1) 
    4) ผู�นําตัดสินใจโดยฟhงการอภิปรายก&อน (Consultative 2) 
    5) ผู�นําให�กลุ&มตัดสินใจ (Group Decision) 
    วรูมและยาโกให�ความเห็นว&าไม&มีวิธีการตัดสินใจใดท่ีดีท่ีสุดทุกอย&างข้ึนอยู&
กับสถานการณ� และใช�วิธีการให�เหมาะสมภายใต�ข�อมูลท่ีมีอยู&ความสําเร็จของผู�นํา จึงอยู&ท่ีการมี
ความสามารถในการตัดสินใจท่ีผิดพลาดน�อยหรือไม&ผิดพลาดเลยนั่นเอง หากแต&การตัดสินใจท่ีมีส&วน
ร&วมจะช&วยเพ่ิมคุณภาพในการตัดสินใจเพราะผู�นําจะมีข�อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ิมข้ึน และยังช&วย
เพ่ิมการยอมรับ เนื่องจากผู�ใต�บังคับบัญชามีส&วนร&วมวิธีการตัดสินใจแบบนี้จะช&วยพัฒนาภาวะผู�นําให�
เกิดในตัวผู�ใต�บังคับบัญชาจากการกล�าคิดกล�าแสดงออก 
    ท้ังนี้อย&างท่ีกล&าวต้ังแต&แรกว&าการตัดสินใจแต&ละอย&างมีข�อดี ข�อเสีย ท่ี
แตกต&างกันข้ึนอยู& กับสถานการณ� เพราะบางสถานการณ�ก็ควรใช�การตัดสินใจแบบกลุ&มบาง
สถานการณ�ก็ควรใช�การตัดสินใจแบบรวบอํานาจกรณีของการตัดสินใจแบบรวบอํานาจจะมี
ประสิทธิภาพเม่ือผู�นํามีความรู�ความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีจะตัดสินใจเปAนอย&างดีโดยท่ีไม&ต�องขอความ
คิดเห็นจากคนอ่ืนๆ รวมถึงแนวโน�มของผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีจะยอมรับการตัดสินใจของผู�นําอยู&แล�ว 
 2.4.5 การใช�อํานาจของผู�บริหาร 
  1) การใช�อํานาจของผู�บริหารแบ&งได�เปAน 4 ประเภทได�แก& 
   (1) การใช�อํานาจเด็ดขาดอาจจะเปAนในวงการทหาร หรือตํารวจจะเห็นได�อย&าง
เด&นชัดซ่ึงจําเปAนจะต�องมีความเด็ดขาดในการสั่งการ เพราะทหารตํารวจจะต�องมีวินัยในการปกครอง
ซ่ึงกันและกันบรรดาตํารวจท่ีมีอาวุธอยู&ในมือด�วยแล�ว หากขาดวินัยก็จะเสมือนกับกองโจรท่ีสามารถ
กระทําผิดได�ตลอดเวลา 
   (2) การใช�อํานาจอย&างมีศิลปะผู�นําโดยท่ัวไปเปAนบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถ
มีความอดทนรวมไปถึงประสบการณ�ในการบังคับบัญชาคน หากการทํางานโดยเอาใจเขามาใส&ใจเรา
แล�วผลงานต&างๆ ท่ีเกิดข้ึนจะต�องเปAนท่ียอมรับของคนโดยท่ัวไป 
   (3) การใช�อํานาจด�วยวิธีการปรึกษาหารือ เปAนลักษณะของการใช�อํานาจวิธีการ
หนึ่งซ่ึงใช�กันอย&างมากมาย เพราะผู�บริหารท่ีเป�ดใจกว�างย&อมได�รับการยอมรับของผู�ร&วมงานด�วยกัน
โดยเฉพาะในเรื่องของการสอนงานแก&ผู� ใต�บังคับบัญชาในลักษณะการใช�อํานาจด�วยวิธีการ
ปรึกษาหารือ 
   (4) การใช�อํานาจแบบมีส&วนร&วมบางคนอาจจะบอกว&าการใช�อํานาจแบบมีส&วน
ร&วมถือเปAนประชาธิปไตยมากท่ีสุด เนื่องจากผู�บริหารเป�ดใจกว�างผลผลิตท่ีได�จะมีประสิทธิภาพสูง
สุดแต&จะต�องข้ึนอยู&กับความรับผิดชอบของแต&ละคนในทางทฤษฎีแล�ว การใช�อํานาจให�เปAนประโยชน�
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ�หรือสภาพแวดล�อมรวมถึงลักษณะของการดําเนินงานในแต&ละ
กิจกรรมนั้นๆ 
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  2) การให�อํานาจ (Empowerment) 
   การให�อํานาจ หมายถึง กระบวนการท่ีผู�บริหารช&วยให�บุคคลอ่ืนมีอํานาจเพ่ือท่ีจะ
สร�างอิทธิพลต&อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในองค�การผู�นําท่ีดีจะรู�จักให�อํานาจแก&บุคคลอ่ืนๆ ในหลายวิธีการ 
เช&น ให�ข&าวสาร ข�อมูล ให�ความรับผิดชอบ ให�อํานาจหน�าท่ี และให�ความเชื่อใจ การให�อํานาจ
พนักงานก&อให�เกิดผลดีหลายประการ คือ 
   (1) ทําให�พนักงานรู�สึกว&าตนเองเปAนผู�ใหญ&มากข้ึนได�คิดและตัดสินใจด�วยตนเอง 
   (2) ผู�บริหารท่ีให�อํานาจกับพนักงานไปกลับมีอํานาจเหนือพนักงานมากข้ึน 
  3) วิธีการให�อํานาจพนักงาน 
   (1) ให�พนักงานมีโอกาสเลือกงานท่ีจะทํา 
   (2) สร�างบรรยากาศแห&งความร&วมมือการแบ&งปhนข�อมูลการถกเถียงและการ
สร�างเปvาหมายร&วมกัน 
   (3) กระตุ�นให�พนักงานมีความคิดริเริ่มตัดสินใจและใช�ความรู�ความสามารถท่ีมีอยู& 
   (4) เม่ือมีปhญหาเกิดข้ึนให�โอกาสพนักงานเสนอความคิดเห็นในปhญหาพร�อม
เสนอแนะแนวทางออก 
   (5) ให�เสรีภาพแก&พนักงานในการทําตามความคิดและข�อเสนอแนะ 
   (6) เสริมสร�างความม่ันใจแก&พนักงานด�วยการชื่นชมในความสําเร็จและเร&งเร�า
ให�ทําดียิ่งๆ ข้ึน (วิทยา ด&านธํารงกุล, 2546) 
  สรุป ความเปAนผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพเปAนเรื่องท่ีมีความสําคัญต&อความสําเร็จของ
องค�การการท่ีผู�นําจะสามารถสร�างองค�การให�แข็งแกร&งได�ในระยะยาวนั้น ผู�นําจะยึดหลักการแนวคิด
หรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเปAนหลักในการบริหารจัดการตลอดไปนั้น เปAนเรื่องท่ีเปAนไปไม&ได�หากแต&
ความสามารถนําทฤษฎีไปประยุกต�ใช�กับสถานการณ�ต&างหากเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกได� เปAนสิ่งท่ีผู�บริหารในองค�การต�องตระหนัก เพราะสิ่งทุกอย&างล�วนเปลี่ยนแปลงไม&ว&า
สถานการณ�จะเปAนเช&นใด ถ�าผู�นํามีความสามารถในการพัฒนาความคิดการจูงใจท่ีและบันดาลใจให�ผู�
ตามใช�ความพยายามสูงกว&าปกติในการทํางาน เพ่ือให�บรรลุเปvาหมายการปลูกฝhงค&านิยม โดยเฉพาะ
การส&งเสริมวัฒนธรรมองค�การท่ีดีการเสริมพลังในทางสร�างสรรค�ด�วยการมอบหมายงานท่ีท�าทาย
ให�กับผู�อ่ืนๆ และการตัดสินใจได�ท้ังการกระจายอํานาจและการรวมอํานาจเม่ือนั้นผู�นําก็จะสามารถ
สร�างองค�กรท่ีแข็งแกร&งข้ึนได�จากการสอนให�ผู�อ่ืนทําตามเขาสิ่งหนึ่งท่ีเห็นในองค�การท่ัวไปท่ีเปAนผู�
นําพาองค�การให�อยู&รอดในระยะยาว คือผู�นําท่ีประสบความสําเร็จนั้นต�องผจญกับความเปลี่ยนแปลง
ซํ้าแล�วซํ้าเล&าและปรับตัวยืดหยุ&นเพ่ือรับกับสถานการณ�ต&างๆ ได�ดีความเปAนผู�นําหรือความสามารถใน
การนําจะเกิดข้ึนได�จําเปAนจะต�องมีการฝ�กฝน เช&น ผู�นําจะต�องคิดค�นสิ่งใหม&เพ่ือก&อให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยู&ตลอดเวลา 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการประเมิน  
 2.5.1 แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน 
  ในการปฏิบัติงานด�านนโยบายและแผน มีคําสําคัญอยู& 4 คํา ท่ีผู�ปฏิบัติงานต�องมี
ความรู�พ้ืนฐานในเรื่องความหมายและกระบวนการทํางานท่ีเก่ียวข�องกับคํานั้นๆ คือ นโยบาย แผน 
แผนงาน และโครงการ เช&น ในเรื่องนโยบาย ต�องรู�ความหมาย กรอบการศึกษาวิเคราะห�นโยบาย 
ข้ันตอนโยบายซ่ึงแบ&งเปAน 3 ข้ันตอนใหญ&ๆ คือ การกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติและการ
ประเมินผลนโยบาย ต�องรู�ความสัมพันธ�ระหว&างคําข�างต�น วงจรวางแผนและโครงการ ซ่ึงจะมีข้ันตอน
ใหญ&ๆ อยู& 3 ข้ันตอน เช&นกัน คือ การวางแผนการกําหนดโครงการ การนําแผนโครงการไปปฏิบัติแต&
ละระดับจะมีแนวคิดแตกต&างกัน แต&การประเมินผลทุกระดับเปAนเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการวัด
คุณค&าของผลการดําเนินงานเพ่ือจะนํามาเปรียบเทียบกับเปvาหมายหรือวัตถุประสงค� มีข�อเขียน
เก่ียวกับเรื่องการประเมินผลนโยบาย แผน แผนงาน โครงการเปAนจํานวนมาก หากจะสรุปรวบรวมไว�
ท้ังหมดจะทําให�ข�อเขียนนี้ยาวเกินไป ผู�เขียนจึงขอนําเสนอข�อเขียนท่ีประมวลสาระวิชาการจาก
หนังสือและเอกสารเหล&านั้นมาเรียบเรียงร�อยต&อกัน เพ่ือเผยแพร&หลักวิชาด�านการประเมินผลแผนงาน
และโครงการซ่ึงข�อเขียนนี้จะมีคุณค&าเม่ือมีการนําหลักวิชาการประยุกต�ไปใช�ในงานท่ีเก่ียวข�องต&อไป 
  การประเมินผล หมายถึง การวัดผลท่ีพึงปรารถนาและไม&พึงปรารถนาอันเนื่องมาจาก
การดําเนินงานท่ีกําลังทําอยู& เพ่ือมุ&งไปสู&เปvาประสงค�ท่ีต�องการ (ปุระชัย เป��ยมสมบูรณ�, 2529) 
  การประเมินผล หมายถึง กระบวนการกําหนดขอบเขตเพ่ือช&วยในการตัดสินใจใน
เลือกหาข�อเท็จจริงท่ีเหมาะสม (Fact and Information) วีการเก็บรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห�เพ่ือ
ทํารายงาน สรุปเฉพาะข�อมูลท่ีเปAนประโยชน�ให�แก&ผู�บริหารในการตัดสินใจในการเลือกทางเลือก    
(นิศา ชูโต, 2531) 
  สําหรับในงานผู�สูงอายุการประเมินผลการฝ�กอบรมหรือให�ประชุมความรู�แก&ผู�สูงอายุ
นั้น การประเมินประเด็นต&างๆ ดังนี้ 
  1) ประเมินการเรียนรู� (Learning) ว&าผู�สูงอายุเกิดการเรียนรู�ตามวัตถุประสงค�หลัก
ของโครงการฝ�กอบรมหรือไม& 
  2) ประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) ว&าผู�สูงอายุเห็นว&า กิจกรรมท่ีจัดให�เหมาะสม
เพียงพอหรือไม&เปAนประโยชน�ต&อตัวผู�สูงอายุเพียงใด การเข�าร&วมกิจกรรมท่ีจัดให�นั้น คุ�มค&า ตลอดจน
ทัศนคติในการฝ�กอบรมเปAนอย&างไร 
  3) การประเมินผลพฤติกรรม (Behavior) ว&าผู�สูงอายุเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทาง
ท่ีดีข้ึนหรือไม& นําความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติตนหรือไม& 
  4) ประเมินผลลัพธ�ว&าผู�สูงอายุมีประสิทธิภาพในการช&วยเหลือตนเองมากน�อยเพียงใด 
  ในการประเมินความรู� การสนับสนุนจากเจ�าหน�าท่ี และการปฏิบัติหน�าท่ีขององค�กร
ปกครองส&วนท�องถ่ินในเรื่องโครงการพัฒนาดูแลผู�สูงอายุในเขตปริมณฑล ผู�วิจัยได�พิจารณาตัวแบบใน
การประเมินโครงการ ดังนี้ 
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  กนกพร  สินไพบูลย� (2537) ได�กล&าวว&า การประเมิน (Evaluation) เปAนการ
เปรียบเทียบระหว&างวัตถุประสงค� (Objective) กับผลท่ีปรากฏ (Evidence) จากการปฏิบัติตาม
บทบาทหรือโครงการนั้น โดยมีการกําหนดเกณฑ� (Criteria) เปAนเครื่องมือตัดสินเพ่ือพิจารณาว&า 
แผนงาน หรือโครงการนั้นประสบความสําเร็จหรือล�มเหลว 
  วิจิตร อาวุกูล (2537) อ�างโดย เกศินี จุฑาวิจิตร (2542) ได�ให�ความหมายของการ
ประเมินผลไว�ว&า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการพิจารณาวิจัยเพ่ือให�ทราบว&า การทํา
กิจกรรมหรืองานต&างๆ ท่ีเราได�ทํานั้นเกิดผลอย&างไร โดยการสังเกตเก็บข�อมูลตัวเลขของผลท่ีออกมา
นั้น แล�วเอามาเปรียบเทียบ หรือวัดกับเกณฑ�วัตถุประสงค� หรือมาตรฐานท่ีเรามีอยู&หรือต้ังข้ึน จากนั้น
ก็นํามาสรุปว&าดีหรือไม&ดี สูงหรือตํ่ากว&ามาตรฐานมากน�อยเพียงใด ควรปรับปรุงแก�ไขตรงไหนบ�าง 
  ชาญ สวัสดิสาลี (2540) ได�กล&าวว&า การประเมินผล คือกระบวนท่ีใช�ดุลยพินิจ  
  (Judgment) และ/หรือ ค&านิยม (Value) ในการพิจารณาตัดสินคุณค&าความ
เหมาะสม ความคุ�มค&า หรือสัมฤทธิ์ผลของโครงการหรือสิ่งอ่ืนใด หลังจากการเปรียบเทียบท่ีวัดได�โดย
วิธีการใดๆ ก็ตามกับเปvาหมาย วัตถุประสงค� หรือเกณฑ�ท่ีกําหนดไว� 
  วัฒนา วงศ�เกียรติรัตน� และสุริยา วีรวงศ� (2545) ได�กล&าวถึงรูปแบบของการ
ประเมินผลโครงการมี 3 รูปแบบ ได�แก& 
  1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เน�นการวิเคราะห�
ประสิทธิภาพของโครงการโดยศึกษากระบวนการจัดทํากิจกรรมต&างๆ ว&าท่ีประสิทธิภาพมากน�อย
เพียงใด เพ่ือให�เกิดผลผลิตของโครงการ รูปแบบนี้ต&างจากการติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
(Monitoring) โดยแง&ขอการติดตามโครงการเปAนการศึกษากระบวนการนําทรัพยากรของโครงการมา
ดําเนินงานในกิจกรรมต&างๆ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือให�เกิดผลผลิตของโครงการ 
  สรุปการประเมินกระบวนการจําเปAนการศึกษารายละเอียดทุกข้ันตอนของ
กระบวนการต้ังแต&เปvาหมาย วัตถุประสงค� กิจกรรมต&างๆ ตลอดจนผลผลิตของโครงการ โดยมีการ
กําหนดเกณฑ�เพ่ือใช�ตัดสินคุณค&าความเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด 
  1) การประ เ มินผล ท่ี ได� รั บ ของ โครงการ เน� นกา รวิ เ คราะห� ประสิทธิ ผ ล 
(Effectiveness) ของโครงการ โดยศึกษาว&าผลงานของโครงการ สามารถนํา ไปสู&การบรรลุ
วัตถุประสงค�ของโครงการได�หรือไม&เพียงใด งานของโครงการสวามารถนําไปสู&การบรรลุวัตถุประสงค�
ของโครงการได�หรือไม&เพียง รูปแบบนี้ต&างจากการประเมินผลระหว&างโครงการ (On-Going 
Evaluation) ในแง&ของโครงการได�หรือไม&เพียงใด ทําไมจึงเปAนเช&นนั้น กล&าวคืออะไรเปAนปhจจัย
ภายนอกและภายในท่ีมีประสิทธิผลต&อผลท่ีได�รับของโครงการ 
  2) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) การประเมินผล
กระทบของโครงการ เน�นการวิเคราะห�ผลท่ีได�รับต&อเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาว&า
ผลท่ีได�รับบรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการสามารถเปAนส&วนหนึ่งจะไปช&วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค� การพัฒนาได�หรือไม&เพียงใด การประเมินผลกระทบของโครงการแต&เดิมเปAนการ
ประเมินผลกระทบของโครงการ หลังจากจัดทําโครงการแต&ในระยะหลังการวางแผนพัฒนาเริ่มให�
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ความสนใจต&อการประเมินผลกระทบของโครงการก&อนการจัดทําโครงการค&อนข�างมาก ท้ังการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล�อมและการประเมินผลกระทบทางสังคม 
  ไทเลอร� (Tyler, 1942 อ�างถึงใน สุวิมล ติรกานันท�, 2550) ได�พัฒนาตัวแบบนี้ ข้ึน
ในป� ค.ศ. 1942 โดยมีจุดมุ&งหมายเพ่ือการประเมินผลทางการศึกษา ประเด็นท่ีใช�ในการประเมินคือ 
วัตถุประสงค�เปAนการตรวจสอบว&า ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว�หรือไม& มุ&งเน�นท่ีการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีเปAนผลมาจากการเรียนการสอนในโรงเรียนมีข้ันตอนดังต&อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.14 แบบจําลองการประเมินของ  Tyler 
ท่ีมา: สุวิมล ติรกานันท� (2550) 
 
 ดูจากแผนภูมิเห็นจุดอ&อนในตัวแบบของ Tyler นี้ มุ&งเน�นท่ีวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� 
ทําให�การประเมินขาดสารสนเทศท่ีเปAนประโยชน�ในด�านอ่ืน ๆ 

กําหนดจุดหมายทางการศึกษา
(ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา) 

สอนด�วยวิธีท่ีเหมาะสม 

เปรียบเทียบคะแนน Pretest และ
คะแนน Posttest 

นําผลท่ีได�ไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

ทดสอบหลังการเรียน (Posttest) 

เขียนจุดมุ&งหมายในรูปของ
จุดประสงค�เชิงพฤติกรรม 

ทดสอบก&อนเรียน (Pretest) 
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 ครอนบาค (Cronbach, 1963 อ�างถึงใน สุวิมล ติรกานันท�, 2550) พัฒนา
แบบจําลองข้ึนในป� ค.ศ. 1963 เพ่ือแก�ไขข�อบกพร&องในตัวแบบของ Tyler จุดเน�นของตัวแบบนี้เปAน
การประเมินเพ่ือสร�างสารสนเทศในการตัดสินใจเก่ียวกับการปรับปรุงรายวิชา การปรับปรุงตัวนักเรียน 
และการจัดการบริหาร 
 วิธีการประเมินประกอบด�วย 
 1) ประเมินผลสาฤทธิ์ทางการศึกษาเหมือน Tyler 
 2) ประเมินกระบวนการเรียนการสอน 
 3) ประเมินประสิทธิภาพ 
 4) ประเมินทัศนคติ 
 5) การติดตามผลหลังการเรียนรู� 
 ครอนบาด Cronbach พยามยามแก�ไขข�อบกพร&องของ Tyler โดยให�มีการประเมิน
ในด�านอ่ืนท่ีเก่ียวข�องด�วย 
 ซีเว&น (Scriven, 1967 อ�างถึงใน สุวิมล ติรกานันท�, 2550) เสนอตัวแบบนี้ข้ึนใน      
ป� ค.ศ. 1967 โดยแบ&งการประเมินออกเปAน 2 ส&วน คือ Formative Evaluation หมายถึง การ
ประเมินความก�าวหน�าของโครงการ และ Summative Evolution หมายถึง การประเมินผลสรุปของ
โครงการ โดยการประเมินท้ัง 2 แบบ มีรายละเอียดท่ีต&างกันดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 เปรียบเทียบรายละเอียดของ Formative & Summative Evaluation 
 

รายละเอียด Formative Evaluation Formative Evaluation 
1.  วัตถุประสงค� - ปรับปรุงโครงการ - ยุติ หรือขยายโครงการ 
2.  ผู�ใช�ผลประเมิน - ผู�บริหารและคณะผู�ดําเนินงาน - ผู�บริหารระดับนโยบายหรือ

เจ�าของทุน 
3.  ผู�ประเมิน - บุคคลภายในโครงการ - บุคคลภายในและภายนอก

โครงการ 
4.  ลักษณะการเก็บ

ข�อมูล 
- เปAนทางการและไม&เปAนทางการ 
- เก็บข�อมูลเปAนระยะๆ 

- เปAนทางการ 
- เก็บเพียงครั้งเดียวสิ้นสุดโครงการ 

5.  กลุ&มตัวอย&าง - ขนาดเล็ก - ขนาดใหญ&และครอบคลุม
เปvาหมาย 

6.  ประเด็นคําถาม - ทําอะไร 
- ทําได�เท&าไร 
- มีอะไรต�องปรับปรุง 
- ต�องการทรัพยากรอะไรเพ่ิมข้ึนอีก 

- มีผลอะไรเกิดข้ึน 
- ค&าใช�จ&ายเปAนอย&างไร 
- ควรยุติหรือขยายโครงการ 

 

ท่ีมา: สุวิมล ติรกานันท� (2550) 
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 สเตก (Stake, 1967 อ�างถึงใน สุวิมล ติรกานันท�, 2550) พัฒนาตัวแบบนี้ข้ึนในป� 
ค.ศ. 1967 เปAนการประเมินใน 3ประเด็นหลัก คือ ปhจจัย เบื้องต�น การปฏิบัติ และผลลัพธ� โดยแบ&ง
วิธีการเปAน 2 เมตริกซ� ประกอบด�วย เมตริกซ�การบรรยาย และเมตริกซ�การตัดสินคุณค&า 

 
  เมตริกซ�การบรรยาย  เมตริกซ�การตัดสินคุณค&า 
  สิ่งท่ีคาดหวัง สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง มาตรฐาน การตัดสินคุณค&า 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.15 เมตริกซ�การบรรยายและเมตริกซ�การตัดสินคุณค&า 
ท่ีมา: สุวิมล ติกานันท� (2550) 

 
 การใช�เมตริกซ�ท้ังสองจะเปAนการพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ 
 1) การพิจารณาความสัมพันธ�ระหว&างปhจจัยเบื้องต�น การปฏิบัติ และผลลัพธ� 
 2) การพิจารณาความสอดคล�องระหว&างสิ่งท่ีคาดหวังและส&วนของสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง 
การเปรียบเทียบผลท่ีได�จากโครงการแบ&งการเปรียบเทียบเปAน 2 แบบ คือ 
  1) การเปรียบเทียบสัมบูรณ� (Absolute Comparison) เปAนการนําผลท่ีได�จาก
โครงการไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ซ่ึงหมายถึงสิ่งท่ีควรมี หรือควรเปAน หรือควรได�จากโครงการโดย
มีการกําหนดไว�ล&วงหน�า 
  2) การเปรียบเทียบสัมพัทธ� (Relative Comparison) เปAนการนําผลท่ีได�จาก
โครงการไปเปรียบเทียบกับโครงการในลักษณะเดียวกันท่ีประสบความสําเร็จ 
 ออลคิน (Alkin, 1969 อ�างถึงใน เยาวดี ราชัยกุล วิบูลย�ศรี, 2551) ได�พัฒนาวิธีการ
ประเมินท่ีเรียกว&า “Center for The Study of Evaluation Approach” ในป� ค.ศ. 1969 โดยแย&ง
การประเมินออกเปAน 5 ด�าน ดังนี้ 
 1) การประเมินสภาพระบบท่ีเปAนอยู& (System Assessment) เปAนการประเมินสภาพ
ท้ังหมดของพ้ืนท่ีเปvาหมาย โดยนําข�อมูลท่ีได�มากําหนดขอบเขตของงานและวัตถุประสงค�ของโครงการ 
 2) การประเมินเพ่ือการวางแผนโครงการ (Program Planning) เปAนการประเมิน
ก&อนเริ่มโครงการ เพ่ือพิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการดําเนินการ 
 3) การประเมินเพ่ือการดําเนินโครงการ (Program Implementation) เปAนการ
ประเมินระหว&างดําเนินโครงการเพ่ือติดตากํากับงานให�เปAนไปตามแผน 

หลักการและ
เหตุผล 
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 4) การประเมินเพ่ือปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เปAนการประเมิน
ในระหว&างดําเนินโครงการเพ่ือนําข�อมูลท่ีได�มาแก�ไข ปรับปรุงโครงการ 
 5) การประเมินเพ่ือการยอมรับผลโครงการ (Program Certification) เปAนการ
ประเมินเพ่ือศึกษาผลท่ีได�จากโครงการ และรวบรวมข�อมูลไว�เพ่ือการปรับปรุง ยกเลิก หรือขยาย
โครงการ 
 โพรเวส (Provus, 1971 อ�างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย�ศรี, 2551) ได�นิยามว&า การ
ประเมิน หมายถึง การกําหนดเกณฑ�มาตรฐานและการค�นหาช&องว&างระหว&างภาวะท่ีเปAนจริงกับเกณฑ� 
 แนวคิดของ Provus เปAนกาประเมินความไสอดคล�อง (The Discrepancy 
Evaluation) ท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบ (Comparison) เพ่ือให�ได�มาซ่ึงสารสนเทศท่ีแสดงความ
แตกต&าง (Discrepancy Information) ระหว&างเกณฑ�มาตรฐาน (Standard) กับการปฏิบัติงานของ
โครงการ (Program Performance) ผลจากความแตกต&างดังกล&าวนั้น จะนําไปสู&การตัดสินท่ีจะดําเนินการ
ในลักษณะอย&างหนึ่งอย&างใดต&อโครงการ คือ ดําเนินการในข้ันตอนต&อไป หรือย�อนกลับไปพัฒนาข้ันตอนท่ี
ผ&านมาแล�ว หรือเริ่มต�นงานหรือกิจกรรมใหม&ท้ังหมด หรือยุติโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ เสีย 
 สําหรับ Provus การประเมินจึงเปAนสิ่งท่ีต�องดําเนินการควบคู&ไปกับโครงการได�
ต้ังแต&ข้ึนตอนของการออกแบบโครงกา การกําหนดโครงการ การดําเนินงาน การติดตามผล และการ
พิจารณาค&าใช�ของโครงการ โมเดลของ Provus เปAนควรพยายามท่ีจะประเมินเพ่ือพัฒนาโครงการ
และช&วยให�โครงการดําเนินไปอย&างมีเสถียรภาพมากข้ึน จุดเน�นท่ีสําคัญของ Provus คือการค�นหา
ความแตกต&างหรือความไม&สอดคล�องกันระหว&างมาตรฐานกับการปฏิบัติ โดยมีเกณฑ�มาตรฐานท่ีเปAน
ปรนัย และมีความเห็นไปได�ควบคู&กัน 
 สตาฟไฟบีม (Stufflebeam, 1971 อ�างถึงใน จําเนียร สุขหลาย, 2544) พัฒนา
แบบจําลองนี้ ข้ึนในป� ค.ศ. 1671 โดยมีแนวคิดในการสร�างสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ แบ&งการ
ประเมินเปAน 4 ประเด็นตามประเภทของการตัดสินใจ และการนําไปใช�ประโยชน� 
 
ตารางท่ี 2.3  ความสัมพันธ�ระหว&างประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ การนําไปใช�ประโยชน�
 ตามแบบจําลองของ Stufflebeam 
 

ประเภทการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจ การนําไปใช�ประโยชน- 
Context Evaluation Planning Decision กําหนดโครงสร�างการดําเนินงานยุทธวิธี

วิธีการแผนการดําเนินงาน 
Process Evaluation Implementation Decision ติดตามและกํากับการดําเนินงานตามแผน

ปรับปรุ งวิ ธี การ ดํา เนินงานรายงาน
ความก�าวหน�าของโครงการ 

Product Evaluation Recycling Decision ยุติ ชะลอ หรือขยายโครงการ 
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 แบบจําลองของ Stuffebeam จะแบ&งการประเมินแต&ละแบบเพ่ือให�ได�สารสนเทศท่ี
เปAนประโยชน�ต&อการดําเนินงานในแต&ละข้ันตอน 
 เยาวดี วิบูลย�ศรี (2551) กล&าวว&า การประเมินเปAนกระบวนการอย&างหนึ่งของสังคม 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค�คือ การตัดสินคุณค&าของสิ่งท่ีมุ&งจะประเมิน ซ่ึงอาจจะเปAนทรัพยากรและความพร�อม 
กิจกรรม โครงการ และแผนปฏิบัติของหน&วยงาน สถาบัน/องค�กร หรือสังคมนั้นๆ เพ่ือมุ&งไปสู&
เปvาหมายของการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณค&าของสิ่งท่ีมุ&งจะประเมิน รวมท้ังการพัฒนาสังคมโดย 
 “การประเมินโครงการ” นั้น เปAนกระบวนการรวบรวมข�อมูลและสารสนเทศท่ี
จําเปAนอันจะนําไปสู&การตัดสินความสําเร็จ รวมทังการแก�ไขปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนสร�างและการ
กําหนดทางเลือกใหม&ในการดเนินโครงการ ดังนั้น กิจกรรมการประเมินโครงการ จึงเปAนกระบวนการว
บรวมข�อมูลและสารสนเทศท่ีจําเปAน เก่ียวกับปhจจัยข้ันพ้ืนฐานของโครงการตลอดจนกระบวนการ
ปฏิบัติระหว&างดําเนินโครงการ และผลผลิตของโครงการ ภายใต�กิจกรรมและช&วงเวลาท่ีกําหนดหรือ
ได�วางแผนไว� ดังนั้น เพ่ือช&วยให�เห็นความสัมพันธ�ของกระบวนการต&างๆ ได�ชัดเจนยิ่งข้ึน เยาวดี วิบูลย�
ศรี จึงได�พัฒนารูปแบบหรือแบบจําลองของการประเมินโครงการข้ึน ซ่ึงคิดว&าน&าจะเหมาะท่ีจะนํามา
ประยุกต�ใช�ในประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงการประเมินโครงการประกอบด�วยส&วนสําคัญ 3 ส&วนใหญ&ๆ ท่ี
เก่ียวข�องซ่ึงกันและกันอย&างต&อเนื่องตามลําดับ คือ (1) ปhจจัยพ้ืนฐานด�านสภาวะแวดล�อม (Context) 
(2) กระบวนการปฏิบัติระหว&างดําเนินโครงการ (Process) (3) ผลผลิตของโครงการ (Outcome) 
เพ่ือให�เข�าใจง&ายข้ึน จะขอกล&าวถึงองค�ประกอบของแต&ละส&วนพอสังเขปดังต&อไปนี้ 
 1) ปhจจัยพ้ืนฐานด�านสภาวะแวดล�อมของโครงการ (Context) 
  ปhจจัยด�านนี้ หมายถึง “บริบทต&าง ๆ ท่ีมีส&วนเก่ียวข�องกับโครงการท่ังหมด เช&น 
ปhจจัย ทางการเมือง ทางสังคม ทางวัฒนธรรม รวมท้ังปhจจัยทางกายภาพ และด�านจิตใจ เปAนต�น การ
ประเมินในส&วนนี้เปAนการประเมินสภาวะแวดล�อมหรือ “บริบท” ต&างๆ ของโครงการนั้นๆ ว&ามีความ
เหมาะสมหรือไม& อย&างไร โดยพิจารณาถึง 
  1) ความต�องการของโครงการ (Need Assessment) เพ่ือให�ทราบถึงความ
จําเปAน หรือความต�องการของผู�ท่ีมีส&วนได�ส&วนเสียต&อโครงการ 
  2) ความเปAนไปได�ของโครงการ (Feasibility) เพ่ือให�ทราบถึงโอกาสในการจัดทํา
โครงการ 
  3) การกําหนดวัตถุประสงค�ของโครงการ เพ่ือระบุถึงสิ่งท่ีต�องการจะให�เกิดข้ึน
จากโครงการ 
  4) ความพร�อมและทรัพยากรในด�านต&างๆ เช&น เงินทุนหรือ งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ� บุคลากร เปAนต�น 
 2) กระบวนการปฏิบัติระหว&างดําเนินโครงการ (Process) 
  คําว&า “กระบวนการ” หมายถึง ข้ันตอนหรือกรรมวีท่ีจะต�องปฏิบัติตามลําดับ
ก&อนหลังอย&างเปAนระบบและครบวงจรในระหว&างดําเนินโครงการ กระบวนการดังกล&าวอาจแตกต&าง
กันไปตามเปvาหมายในเชิงปรัชญาของแต&ละโครงการนั้น ดังท่ีกล&าวมาแล�ว แต&สําหรับการประเมิน
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โครงการโดยท่ัวไปมีองค�ประกอบสําคัญท่ีต�องพิจารณาเปAนพิเศษ ก็คือ ความสอดคล�องของกิจกรรม
ของแต&ละช&วงเวลา โดยพิจารณาถึง 
  1) กิจกรรม (Activity) เพ่ือให�ทราบว&า กิจกรรมนั้น ๆ มีความสอดคล�องหรือตรง
ตามวัตถุประสงค�หรือไม& และมีการจัดลําดับท่ีเหมาะสมต&อเนื่องกันมากน�อยเพียงใด 
  2) ช&วงเวลา (Timing) เพ่ือให�ทราบว&า ช&วงเวลาท่ีดําเนินโครงการทางด�าน
กิจกรรมนั้นๆ มีความเหมาะสมเพียงไร มีข�อจํากัดประการใด และช&วงเวลาท่ีกําหนดไว�นั้น สามารถจะ
ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมได�ตามความจําเปAนหรือไม& เพราะเหตุใด 
 3) ผลผลิตของโครงการ (Outcome) 
  คําว&า (Outcome) นั้น นักประเมินบางท&านใช�คําว&า “ผลผลิต” (Product) ซ่ึง
หมายถึง ผลท่ีได�รับจากการกระทําใดๆ แต&บางท&านใช�คําว&า “ผลลัพธ�” (Output) ซ่ึงหมายถึง ผลงาน
หรือสิ่งท่ีปรากฏออกมาภายหลัง ดังนั้น คําว&า “ผลผลิต” ท่ีใช�ในท่ีนี้มีความหมายควบคุมศัพท�
ภาษาอังกฤษท้ัง 3 คําท่ีกล&าวมาแล�ว คือ (1) Product (ผลผลิต) (2) Output (ผลลัพธ�) และ          
(3) Outcome (ผลผลิต) ด�วยเหตุนี้คําว&า “ผลผลิตของโครงการ” จึงหมายถึงผลงานหรือผลท่ีได�รับ
จากในการประเมินผลผลิตโครงการใด ก็ตาม จึงเปAนการประเมินเก่ียวกับสิ่งต&างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการนั้นๆ โดยพิจารณาถึง 
  1) ผลรวม (Overall) เพ่ือให�ทราบถึงผลผลิตท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจากกิจกรรมของ
โครงการ ท้ังโดยทางตรงและทางอ�อม 
  2) ผลกระทบ (Impact) เพ่ือให�ทราบผลท่ีตามมาจากการดําเนินโครงการนั้น ๆ 
ท้ังทางตรงและทางอ�อม รวมท้ังจากท่ีคาดหวังไว�และมิได�คาดหวังไว�ด�วย 
  3) คุณค&าหรือประโยชน� (Utility) เพ่ือให�ทราบถึงคุณค&าหรือความสําคัญของผล
ท่ีจากการประเมิน ท้ังนี้ เพ่ือนําไปใช�ประโยชน�ในการตัดสินใจหรือเพ่ือนําไปประยุกต�ใช�ให�เหมาะสม
กับการประเมินผลผลิตของโครงการตามข้ึนตอนท่ีกล&าวมาข�างต�นเปAนการประเมินผลรวมในลักษณะ
สรุป ซ่ึงจะทําให�ผู�ประเมินได�รับทราบข�อมูลท่ีแท�จริงและจําเปAนได�อย&างครบถ�วน 
 2.5.2 แนวคิดเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคม 
  แนวคิดเรื่องการสนับสนับทางสังคม ได�รับการสนใจเปAนอย&างมากในทาง
สังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร� โดยศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมต&อมนุษย�ไว�หลายประเด็น ซ่ึงได�
มีผู�ให�ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไว�หลายรูปแบบท่ีแตกต&างกันออกไป ดังนี้ 
  ทองหล&อ เดชไทย (2542) ให�ความหมาย การสนับสนุนทางสังคมว&า เปAนสิ่งท่ีบุคคล
ได�รับโดยตรงจากบุคคลหนึ่ง ท่ีให�การสนับสนุน เปAนการกระตุ�นเพ่ือให�กระทํากิจกรรมต&างๆ ด�วย
ตัวเองอย&างต&อเนื่อง 
  ยุคนธ� ชุติปhญญะบุตร (2546) ให�ความหมายว&า เปAนการติดต&อสัมพันธ�กันใน
เครือข&ายของสังคม ท่ีเปAนการสนับสนุนกันท้ังทางด�านอารมณ� ความรู�สึก การให�คุณค&า กําลังใจ โดย
การให�กําลังใจตลอดจนการสนับสนุนทางวัตถุ สิ่งของ แรงงานและเงิน เพ่ือให�บุคคลท่ีได�รับการ
สนับสุนนไปสู&จุดมุ&งหมายท่ีต�องการ 
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2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 2.6.1 ความหมายและความสําคัญของประสิทธิภาพ 
  แนวทางการสร�างประสิทธิภาพการบริหารจัดการนั้น จําเปAนต�องอาศัยแนวคิดและ
ทฤษฎีต&างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับประสิทธิภาพมาเปAนต�นแบบของการพัฒนาและปรับปรุงกล&าวคือ เม่ือใดก็
ตามท่ีองค�การต�องการงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรในองค�การนั้นๆ ก็ควรจะต�องทราบและทําความ
เข�าใจในความหมายและความสําคัญของหลักประสิทธิภาพอย&างแท�จริงเพ่ือท่ีจะได�นํามาเปAน
แบบอย&างในการปฏิบัติท่ีถูกต�อง แม&นยําและยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือให�เกิดความเข�าใจในหลักประสิทธิภาพ
ให�มากข้ึนผู�วิจัยจึงค�นคว�าแนวคิด ความหมายและความสําคัญของประสิทธิภาพการบริหารจัดการซ่ึง
ค�นคว�าจากเอกสารของนักวิชาการผู�มีความรู�ความชํานาญ ท้ังชาวไทยและชาวต&างชาติ ดังนี้ 
  เกรียงศักด์ิ เขียวยิ่ง (2535) ได�กล&าวถึงประสิทธิภาพไว�ดังนี้ ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) หมายถึงการเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใช�ไป (Input) กับผลท่ีได�จากการทํางาน (Output) 
ว&าดีข้ึนอย&างไร แค&ไหน ในขณะท่ีกําลังทํางานตามเปvาหมายขององค�กรคงเดิม 
  ชุมศักด์ิ ชุมนุม (2549) ได�กล&าวถึงประสิทธิภาพไว�ดังนี้ ในการปฏิบัติงานให�ได�ผลดี
หรือไม&ดีนั้น ผู�ปฏิบัติจะต�องได�รับการตอบสนองความต�องการท้ังภายนอกและภายใน ซ่ึงหากได�รับ
การตอบสนองแล�วย&อมหมายถึงการปฏิบัติงานได�อย&างมีประสิทธิภาพซ่ึงแบ&งได� 2 ประเภท คือ 
  1. ความต�องการภายนอก ได�แก& 
   1.1 รายได�หรือค&าตอบแทน 
   1.2 ความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
   1.3 สภาพแวดล�อมทางกายภาพท่ีดี  
   1.4 ตําแหน&ง/หน�าท่ี 
  2. ความต�องการภายใน ได�แก& 
   2.1 ความต�องการได�รับการยอมรับจากหมู&คณะ 
   2.2 ความต�องการแสดงความรู�สึกเก่ียวกับการจงรักภักดีความเปAนเพ่ือนและ
ความรัก 
   2.3 ความต�องการในศักด์ิศรีของตนเอง 
  ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2546) ได�กล&าวถึงประสิทธิภาพไว�ดังนี้ ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
คือ การสนับสนุนให�มีวิธีการบริหารท่ีจะได�รับผลดีมากท่ีสุดโดยสิ้นเปลืองค&าใช�จ&ายน�อยท่ีสุด นั่นก็คือ
การลดค&าใช�จ&ายทางด�านวัตถุและบุคลากรลงในขณะท่ีพยายามเพ่ิมความแม&นตรงความเร็วและความ
ราบเรียบของการบริหารให�มากข้ึน 
  สมใจ ลักษณะ (2543) ได�กล&าวถึงประสิทธิภาพไว�ดังนี้ ประสิทธิภาพเปAนเรื่องของ
การใช�ปhจจัยและกระบวนการในการดําเนินงานโดยมีผลผลิตท่ีได�รับเปAนตัวกํากับการแสดง
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานใดๆ อาจแสดงค&าของประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบ
ระหว&างค&าใช�จ&ายในการลงทุนกับผลกําไรท่ีได�รับ ซ่ึงถ�าผลกําไรมีสูงกว&าต�นทุนเท&าใดยิ่งแสดงถึง
ประสิทธิภาพมากข้ึน ประสิทธิภาพอาจไม&แสดงประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต&แสดงด�วยการบันทึกถึง
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ลักษณะการใช� เงิน วัสดุ คน และเวลา ในการปฏิบัติงานอย&างคุ�มค&า ประหยัด ไม&มีการสูญเปล&าเกิน
ความจําเปAน รวมถึงการใช�กลยุทธ�หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมสามารถนําไปสู&การบังเกิดได�เร็ว 
ตรง และมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมี 2 ระดับ ดังนี้ (1) ประสิทธิภาพของบุคคล และ (2) ประสิทธิภาพ
ขององค�การ 
  ประสิทธิภาพของบุคคล หมายถึง การทํางานเสร็จโดยสูญเวลาและเสียพลังน�อยท่ีสุด 
ค&านิยมการทํางานท่ียึดกับสังคมคือการทํางานได�เร็ว และได�งานดี 
  บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน คือ  บุคคลท่ีต้ังใจปฏิบัติงานอย&างเต็ม
ความสามารถใช�กลวิธีหรือเทคนิคการทํางานท่ีจะสร�างผลงานได�มากเปAนผลงานท่ีมีคุณภาพเปAนท่ีน&า
พอใจโดยสิ้นเปลืองทุน ค&าใช�จ&าย พลังงาน และเวลาน�อยเปAนบุคคลท่ีมีความสุขและพอใจในการ
ทํางานเปAนบุคคลท่ีมีความพอใจท่ีจะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดค�น ดัดแปลงวิธีการ
ทํางานให�ได�ผลดียิ่งข้ึนอยู&เสมอ 
  ประสิทธิภาพขององค�การ คือ การท่ีองค�การสามารถดําเนินงานต&างๆ ตามภารกิจ
หน�าท่ีขององค�การโดยใช�ทรัพยากรปhจจัยต&างๆ รวมถึงกําลังคนอย&างคุ�มค&าท่ีสุดมีการสูญเปล&าน�อย
ท่ีสุด มีลักษณะการดําเนินงานไปสู&ผลตามวัตถุประสงค�ได�อย&างดีโดยประหยัดท้ังเวลา ทรัพยากร และ
กําลังคน องค�การมีระบบการบริหารจัดการท่ีเอ้ือต&อการผลิตและการบริการได�ตามเปvาหมาย องค�การ
มีความสามารถใช�ยุทธศาสตร� กลยุทธ� เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีอย&างฉลาด ทําให�เกิดวิธีการ
ทํางานท่ีเหมาะสม มีความราบรื่นในการดําเนินงานมีปhญหาอุปสรรคและความขัดแย�งน�อยท่ีสุด 
บุคลากรมีขวัญกําลังใจดี มีความสุขความพอใจในการทํางาน 
  สัญญา สัญญาวิวัฒน� (2544) ได�กล&าวถึงประสิทธิภาพไว�ดังนี้ ประสิทธิภาพหมายถึง 
การวัดผลการทํางานขององค�กรนั้นว&าทํางานได�ปริมาณงานมากน�อยแค&ไหน คุณภาพงานดีมากน�อย
แค&ไหน ใช�เงิน เวลา แรงงานไปมากน�อยแค&ไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพเราจะให�หมายถึงทํางาน
ได�ปริมาณและคุณภาพมาก องค�กรโดยรวมมีความสมัครสมานสามัคคีมีสันติภาพและความสุขรวม 
เปAนผลดีต&อส&วนรวมและผู�รับบริการแต&ใช�เวลาแรงงานและงบประมาณน�อย 
  สุรนาท ขมะณะรงค� (2540) ได�กล&าวถึงประสิทธิภาพไว�ดังนี้ ประสิทธิภาพในระบบ
ราชการมีความหมายรวมถึงการผลิตภาพและประสิทธิภาพโดยประสิทธิภาพเปAนสิ่งท่ีวัดได�หลายมิติ
ตามแต&วัตถุประสงค�ท่ีต�องการพิจารณา คือ (1) ประสิทธิภาพในมิติของค&าใช�จ&ายหรือต�นทุนการผลิต 
ได�แก& การใช�ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีท่ีมีอยู&อย&างประหยัด คุ�มค&าและเกิด
การสูญเสียน�อยท่ีสุด (2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร ได�แก& การทํางานท่ีถูกต�องได�
มาตรฐาน รวดเร็ว และใช�เทคโนโลยีท่ีสะดวกกว&าเดิม และ (3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและ
ผลลัพธ� ได�แก& การทํางานท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชน�ต&อสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผู�ปฏิบัติงานมี
จิตสํานึกท่ีดีต&อการทํางานและบริการ เปAนท่ีพอใจของลูกค�าหรือผู�มารับบริการ 
  กิบสัน (Gibson, 1979) ได�กล&าวถึงประสิทธิภาพไว�ดังนี้ ประสิทธิภาพ หมายถึง 
อัตราส&วนของผลผลิตต&อตัว ปvอนเกณฑ�การวัดประสิทธิภาพรวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ
ทรัพย�สิน ค&าใช�จ&ายต&อหน&วย ค&าสูญเสีย และสูญเปล&า การใช�ทรัพยากรตํ่ากว&าขีดความสามารถอัตรา
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การใช�สอย เปAนต�น เกณฑ�การวัดประสิทธิภาพจะต�องเปAนอัตราส&วน เช&น อัตราส&วนของผลประโยชน�
ต&อค&าใช�จ&าย (Rations of Benefit to Cost) 
  จอห�น มิลเลท (John D. Millet, 1954) ได�กล&าวถึงประสิทธิภาพไว�ดังนี้ ประสิทธิภาพ 
หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีก&อให�เกิดความพึงพอใจแก&มวลมนุษย� และได�รับผลกําไรจากการปฏิบัติ
ตามนั้นด�วย ซ่ึงอาจเขียนเปAนสูตร ดังนี้ 
  E = (O - I) + S 
  E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน 
  O = Output คือ ผลิตผลหรือผลงานท่ีได�รับออกมา 
  I = Input คือ ปhจจัยนําเข�าหรือทรัพยากรในการบริหารท่ีใช�ไป 
  S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา 
  เฮอร�เบริตซ� ไซมอน (Herbert A. Simon, 1960) ได�กล&าวถึงประสิทธิภาพไว�ดังนี้ 
ทรรศนะเก่ียวกับประสิทธิภาพคล�ายคลึงกับ Millet คือ ถ�าจะพิจารณาว&างานใดจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดนั้น ให�ดูจากความสัมพันธ�ระหว&างปhจจัยนําเข�า (Input) กับผลผลิต (Output) ท่ีได�รับออกมา 
ดังนั้น ตามทรรศนะนี้ประสิทธิภาพจึงเท&ากับผลผลิตลบด�วยปhจจัยนําเข�า และถ�าเปAนการบริหาร
ราชการและองค�การก็บวกกับความพึงพอใจ ของผู�รับบริการ (Satisfaction) เข�าไปด�วย 
  ป�เตอร�สัน และ พลาวแมน (Peterson & Plawman, 1953) ได�กล&าวถึงประสิทธิภาพ    
ไว�ดังนี้ ความหมายของประสิทธิภาพ ตามนัยเชิงธุรกิจ หมายถึง การผลิตสินค�าให�มีคุณภาพ เหมาะสม
ตามความต�องการมากท่ีสุด โดยใช�ต�นทุนการผลิตตํ่าท่ีสุดซ่ึงประสิทธิภาพในทางธุรกิจนั้นมุ&งพิจารณาใน
เรื่องประสิทธิภาพของงานโดยอาศัยปhจจัยด�านค&าใช�จ&าย คุณภาพเวลาและวิธีการเปAนสิ่งสําคัญ 
  จากข�อมูลเชิงวิชาการท่ีกล&าวข�างต�น ผู�วิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญได�ว&า
ประสิทธิภาพ หมายถึง การวัดระดับการปฏิบัติงานโดยแยกออกเปAน 3 ลักษณะ ได�แก& (1) ประสิทธิภาพ
ขององค�การ คือ การท่ีองค�การสามารถดําเนินภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว�ได�อย&างสําเร็จ คุ�มค&า 
ประหยัดท้ังทรัพยากร กําลังคน และเวลา น�อยท่ีสุด (2) ประสิทธิภาพของงาน คือ ได�ผลงานท่ีมีปริมาณ
และคุณภาพสูงเกินกว&าจํานวนของทรัพยากรและกําลังคนท่ีสูญเสียไป และ (3) ประสิทธิภาพของบุคคล 
คือ ระดับขีดความสามารถของผู�ปฏิบัติงานโดยตรงนั่นคือบุคคลหนึ่งคนสามารถปฏิบัติงานได�หลากหลาย
อย&างมีคุณภาพทําให�ไม&สิ้นเปลืองกําลังคนถือว&าใช�กําลังคนได�คุ�มค&าเรียกได�ว&าไม&เปลืองคนและไม&เสียงาน 
 2.6.2 หลักการและแนวคิดของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  เปAนท่ีทราบกันดีอยู&แล�วว&าบุคลากรถือเปAนหัวใจสําคัญของการวัดประสิทธิภาพและ
เปAนข�อมูลปฐมภูมิท่ีจะนํามาพัฒนาประสิทธิภาพขององค�การ หากเราต�องการให�บุคลกรในองค�การมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน ผู�บริหารควรจะต�องศึกษาข�อมูลในด�านองค�ประกอบของตัวบุคคล เพราะ
องค�ประกอบเหล&านี้จะเปAนปhจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสู&การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานท่ียั่งยืน ซ่ึง
ผู�ดําเนินการวิจัยได�ทําการศึกษาค�นคว�าข�อมูล ได�ดังนี้ 
  1. ปรัชญาและอุดมการณ�ในการพัฒนาตนเอง ปรัชญาและอุดมการณ�ในการพัฒนา
ตนเอง หมายถึง หลักการท่ีบุคคลยึดถือสําหรับการพัฒนาตนเอง เพราะมนุษย�ทุกคนพัฒนาตนเองได� 
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ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองไปถึงระดับการมีสัจการแห&งตน ดังนั้น มนุษย�จึงจําเปAนต�องเรียนรู�
ตลอดเวลา เพ่ือสร�างความก�าวหน�าและรู�ทันต&อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซ่ึงแนวทางในการกําหนด
ปรัชญาและอุดมการณ�ในการพัฒนาตนเองควรเริ่มต�นด�วยการศึกษาความหมายของชีวิต ศึกษา
ความคิด และยึดแบบอย&างของบุคคลดีในสังคมเพ่ือนํามาเปAนแบบอย&าง ต�องเริ่มต�นด�วยการมอง
ตนเองว&ามีค&าต&อสังคม และคิดวิเคราะห�ประเมินตนเองอยู&ตลอดเวลา เพ่ือค�นหาข�อบกพร&องท่ีควร
นํามาพัฒนาปรับปรุง นั่นเอง 
  2. บุคลิกภาพ 
  เพอร�วิน (Pervin, 1989) ได�กล&าวถึงบุคลิกภาพไว�ดังนี้ บุคลิกภาพเปAนลักษณะ
เฉพาะตัวท่ีปรากฏเปAนนิสัย (Habit) เช&น ชอบเล&นกีฬา ปรากฏเปAนอุปนิสัย (Trait) เช&น เข�มงวด
(Rigid) ซ่ือสัตย� เจ�าอารมณ� ฯลฯ โดยสรุปบุคลิกภาพมีความหมายด�วยกัน 2 แบบ คือ ความหมาย
ท่ัวไป และความหมายเฉพาะ 
  ความหมายท่ัวไปของบุคลิกภาพ หมายถึง บุคลิกภาพท่ีเปAนผลรวมของลักษณะ
ประจําตัวของแต&ละบุคคล ซ่ึงประกอบไปด�วยลักษณะทางร&างกาย เช&น รูปร&าง หน�าตากริยาท&าทาง 
ลักษณะทางจิตใจ อารมณ� และความรู�สึก 
  ความหมายเฉพาะ หมายถึง การเน�นบุคลิกภาพในแง&อุปนิสัย (Traits) ท่ีเปAน
คุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลท่ีมาจากองค�ประกอบทางจิตใจ อารมณ� และความรู�สึกของบุคคลท่ีมี
ต&อตนเองและต&อสังคม เช&น บุคลิกภาพท่ีเปAนอุปนิสัยขยันหม่ันเพียร เปAนต�น 
  3. ความต�องการ หมายถึง ความต�องการการพัฒนาทางด�านความรู� ทักษะทัศนคติ 
และพัฒนาทางด�านความคิดให�มีความคิดอย&างเปAนระบบ การท่ีจะทําให�บุคลากรในองค�การมีความคิด
อย&างเปAนระบบต�องทํา ให�องค�การเปAนองค�การแห&งการเรียนรู�ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรสําหรับองค�การ
แห&งการเรียนรู� จะประกอบไปด�วย (1) รู�ภารกิจ และวิสัยทัศน�ขององค�การ กล&าวคือ ต�องทราบว&า
ภารกิจทําอะไรและมีวิสัยทัศน�ไปในทิศทางใด (2) ทําความเข�าใจในความสามารถของบุคลากรใน
องค�การ ว&ามีความสามารถอะไร มีทัศนคติอย&างไร สมควรท่ีจะดําเนินการพัฒนาตรงจุดไหน โดยอาจ
มีการดําเนินการทดสอบก&อน (3) ปรับทัศนคติของบุคลากรในองค�การให�มีความจงรักภักดีต&อองค�การ
หรือต&อหน&วยงานและให�มีใจรักในการเรียนรู� (4) พัฒนาความรู� และทักษะของบุคลากรในองค�การ  
(5) พัฒนาทักษะด�านการเรียนรู� ต�องทําให�บุคลากรในองค�การเกิดความต�องการในการเรียนรู�อย&าง
แท�จริงและรู�จักขวนขวายหาความรู�อยู&สมํ่าเสมอ (6) สร�างระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ และ (7) สร�างบริบทท่ีเอ้ืออํานวยต&อการเรียนรู� เช&น หากใครคิดหรือเสนออะไรท่ีดีท่ีเปAน
ประโยชน� ก็ควรมีการให�รางวัล ซ่ึงไม&จําเปAนต�องเปAนเม็ดเงิน อาจเปAนการชมเชยซ่ึงสิ่งท้ังหลายเหล&านี้คือ
ความต�องการท้ังสิ้น ดังนั้นผู�บริหารจึงต�องให�การสนับสนุนและให�ความสําคัญไปพร�อมๆ กันด�วย 
  4. ค&านิยม คือ หลักการหรือมาตรฐานท่ีบุคคลยึดถือเปAนกฎเกณฑ�ของการตัดสินว&า
สิ่งใดมีค&าสําหรับตัวเขา ตัวมาตรฐานนี้จะเปAนกรอบชี้นําให�บุคคลมีความสนใจ เจตคติและการ
ประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางท่ีสอดคล�องกับค&านิยมของตนเอง๑๒ ค&านิยมเปAนต�นทางของเจตคติของ
บุคคล เม่ือบุคคลนิยมยึดถือว&าสิ่งใดมีค&าท่ีเขาต�องการจะทําให�เกิดเจตคติพอใจในสิ่งนั้น มีอิทธิพลทํา
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ให�เกิดความโน�มเอียงท่ีจะทําพฤติกรรมให�เข�าใกล�หรือได�มาซ่ึงสิ่งนั้นค&านิยมของบุคคลมีส&วนประกอบ     
3 ส&วน ได�แก& (1) ส&วนประกอบด�านความรู� ความคิด (Cognition) (2) ส&วนประกอบด�านอารมณ� 
ความรู�สึก (Affection) และ (3) ส&วนประกอบของการแสดงออก (Expression) (สมใจ ลักษณะ, 2543) 
  5. การมีเปvาประสงค�ท่ีเหมาะสมของชีวิตและการทํา งานการกําหนดเปvาประสงค�
ของชีวิตและการทํางานเปAนเรื่องสําคัญของบุคคลเพราะแต&ละบุคคลมีชีวิต ความเปAนอยู& และฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต&างกันส&วนหนึ่งมาจากการท่ีบุคคลเหล&านั้นมีเปvาประสงค�แตกต&างกัน 
แนวทางการกําหนดเปvาประสงค�ของชีวิตและการทํางานท่ีจะนําไปสู&ผลสําเร็จควรใช�กระบวนการ ดังนี้ 
(1) สํารวจ ข�อเด&น-ข�อด�อย ของตนเอง (2) ศึกษาสภาพแวดล�อม (3) ประเมินทางเลือก (4) การ
เรียงลําดับข้ันของเปvาประสงค� (5) การหม่ันตรวจสอบและปรับปรุงเปvาประสงค� และ (6) การค�นคว�า
วิธีการนําไปสู&เปvาประสงค�และวิธีการปรับปรุงเปvาประสงค� 
  6. ความสามารถในการสํารวจตนเอง หมายถึง การสํารวจเพ่ือให�รู�จักตนเองอย&างถูกต�อง 
ชัดเจน ครบถ�วน เปAนกลวิธีท่ีสําคัญของการพัฒนาตนเอง พัฒนาประสิทธิภาพการทํา งาน เพ่ือให�บังเกิด
ตามเปvาประสงค�และการทํา งาน การสํารวจตนเองจะมุ&งไปท่ีองค�ประกอบ 2 องค�ประกอบ ดังนี้ 
   1) การสํารวจลักษณะส&วนตัวของตนเองในด�านต&างๆ โดยเฉพาะบุคลิกภาพและ
ด�านความรู�สึก เช&น ความสนใจ ความต�องการ เปAนต�น 
   2) การสํารวจปhญหาและอุปสรรคท่ีตนเองต�องเผชิญในการดํารงชีวิตเน�นเปAน
พิเศษในเรื่องปhญหาและอุปสรรคในการทํางาน 
   เม่ือดําเนินการสํารวจด�วยวิธีการต&างๆ เช&น วิเคราะห�ตนเอง หรือการระบุสิ่งท่ี
เปAน ข�อเด&น-ข�อด�อย ท่ีเก่ียวกับตนเอง ก็ควรนําผลการสํารวจมาใช�เปAนประโยชน�ในการพัฒนาตนเอง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานและเพ่ิมคุณภาพของชีวิต 
   การสํารวจตนเองแล�วพบข�อด�อย จุดอ&อน หรือข�อบกพร&องใดๆ ก็ตาม สามารถใช�
ประโยชน�จากวิกฤตเหล&านั้นพลิกให�เกิดเปAนโอกาส คือ การนําส&วนด�อยต&างๆ เหล&านั้นมาเปAน
เปvาหมายของการพัฒนาตนเอง เช&น นําการขาดทักษะด�านคอมพิวเตอร�มาเปAนเปvาหมายในการพัฒนา
ตนเองด�านคอมพิวเตอร� นําเรื่องผู�บริหารไม&สนับสนุนมาเปAนเปvาหมายในการทํางานด�วยการศึกษา
นโยบายและความสนใจของผู�บริหารและปรับปรุงการทํางานให�สนองนโยบาย สอดคล�องกับความ
สนใจของผู�บริหาร เปAนต�น 
  7. ความสามารถในการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การพิชิตปhญหาและอุปสรรคใน
การทํางาน เปAนเรื่องสําคัญของการไปสู&ความสําเร็จตามเปvาประสงค�ของการทํางานบุคคลจํานวนมาก
ท่ีประสบความล�มเหลวในการการดําเนินชีวิต และการทํางาน ส&วนใหญ&มักเกิดจากการขาดความรู� 
แนวคิดและแนววิธีการปฏิบัติท่ีจะเพ่ิมความสามารถในตนเองในการเอาชนะปhญหาและอุปสรรค การ
พัฒนาตนในเทคนิควิธีการพิชิตปhญหาและอุปสรรคจึงถือเปAนสิ่งท่ีจําเปAนอีกประการหนึ่ง 
  8. การสร�างความเชื่อม่ันในตนเอง (นงนุช นุตรัตน�, 2549) 
  สมิต อาชวนิกุล (2533) ได�กล&าวถึงการสร�างความเชื่อม่ันในตนเองไว�ดังนี้ คนท่ี
เชื่อม่ันในตนเอง คือ คนท่ีคิดอยู&ในใจว&าตนเองทําได�เหมือนคนท่ัวๆ ไป มีจิตใต�สํานึกท่ีมีพลังงานและมี
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อํานาจสร�างสรรค�อย&างมหาศาล คนท่ีเชื่อม่ันในตนเองก็เท&ากับเขารู�จักใช�พลังงานท่ีซ&อนเร�นอยู&ในตัว
ของเขาได�อย&างมีประโยชน� ลักษณะของความเชื่อม่ันในตนเองมีความสําคัญต&อความสําเร็จในการ
ทํางานของบุคคลท่ัวไปเพราะเปAนคุณสมบัติท่ีทําให�บุคคลท่ีมีสติปhญญา มีความรู� ความฉลาด 
ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามใกล�เคียงกันความเชื่อม่ันในตนเองจึงเปAนคุณลักษณะท่ี
สําคัญของการเปAนผู�นําผู�ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิตเปAนคุณลักษณะของบุคคลท่ีหมู&คณะและ
สังคมต�องการและนับเปAนปhจจัยสําคัญประการหนึ่งของการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค�การซ่ึงบุคคลท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเองจะฉลาดในการค�นหาจุดเด&นของตนเองนํามาเปAนจุดท่ี
ยอมรับนับถือภูมิใจในคุณค&าของงานเปAนผู�ท่ีดําเนินชีวิตอย&างมีเปvาหมายมีความมุ&งม่ันเด็ดเด่ียวในการ
พยายามดําเนินชีวิตและทํากิจกรรมเพ่ือให�บรรลุเปvาหมายโดยไม&ท�อถอย หวั่นเกรง หรือวิตกกังวล ต&อ
ปhญหาและอุปสรรคต&างๆ ท่ีต�องเผชิญในแต&ละสถานการณ� 
  จากข�อมูลเชิงวิชาการท่ีกล&าวข�างต�น ผู�วิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญได�ว&า 
หลักการและแนวคิดของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักคิดหรือ
กระบวนการคิดท่ีแม&นยําเชื่อถือได�เพ่ือให�การดําเนินงานนั้นๆ สําเร็จลุล&วงตามวัตถุประสงค�ของ
องค�การ งานเสร็จทันต&อสถานการณ�และผลงานท่ีได�รับนั้นมีประโยชน�ต&อองค�การด�วย 
 2.6.3 ปhจจัยสําคัญท่ีทําให�การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
  หากผู�บริหารหรือบุคลากรต�องการสร�างงานท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
คือ ปhจจัยต&างๆ ท่ีมีผลทําให�การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค�จะต�องทราบ
ด�วยว&าปhจจัยสําคัญท่ีทําให�การบริหารงานมีประสิทธิภาพคืออะไร สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผู�วิจัยได�
รวบรวมข�อมูลของนักวิชาการหลายท&านท่ีได�เสนอแนวคิด ทฤษฎี ต&างๆ ซ่ึงเปAนการศึกษาและการ
ออกแบบองค�การท่ีมีรูปแบบการบริหารงานให�มีประสิทธิภาพ ก&อให�เกิดประสิทธิผล ซ่ึงผู�บริหาร
สามารถนํามาประยุกต�ใช�ในการบริหารงานให�มีประสิทธิภาพ โดยมีองค�ประกอบหลักท่ีสําคัญ          
9 องค�ประกอบ ดังนี้ (1) สภาพแวดล�อมขององค�การ (2) การประมวลผลสารสนเทศและการตัดสินใจ 
(3) การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงองค�การ (4) เปvาหมายขององค�การ (5) ชนิดของงานท่ีจะทําให�
เปvาหมายสําเร็จ (6) การออกแบบองค�การ (7) ขนาดและความซับซ�อนขององค�การ (8) วัฒนธรรม
องค�การ และ (9) อํานาจและหน�าท่ี กล&าวคือ หากสภาพแวดล�อมในการทํางานขององค�การมีความ
ซับซ�อนตํ่าหรือมีความแน&นอน มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติในการทํางานขององค�การอย&างละเอียด
ชัดเจน ก็จะนําไปสู&ความมีประสิทธิภาพมากกว&าองค�การท่ีมีสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ียุ&งยาก
ซับซ�อนสูงหรือไม&มีความแน&นอน เพราะการท่ีองค�การมีข�อกําหนดเก่ียวกับระเบียบการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนนั้นจะเปAนการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถมองเห็นได� และมีอัตราการสูญเสียตํ่านั่นเอง   
(พรเพ็ญ อยู&บํารุง, 2551) 
  1. แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  ปhจจัยอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญต&อการ
บริหารงานให�เกิดประสิทธิภาพ ท่ีไม&สามารถหลีกเลี่ยงได�ก็คือความพึงพอใจของบุคลากรในองค�การ 
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�ค�นคว�ารวบรวมข�อมูลแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจไว�ดังนี้ คือ 
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  ธีรพงษ� ภักดีไพบูลย�สกุล (2538) ได�กล&าวถึงความพึงพอใจไว�ดังนี้ ความพึงพอใจ
เปAนแรงจูงใจของมนุษย�ท่ีต้ังอยู&บนพ้ืนฐาน (Basic Needs) มีความเก่ียวข�องกันอย&างใกล�ชิดกับ
ผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentive) และความพยายามหลีกเลี่ยงความต�องการ 
  2. ปhจจัยสําคัญท่ีทําให�การบริหารงานมีประสิทธิภาพ สําหรับแนวคิดในเรื่องปhจจัย
สําคัญในการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพ หรือปhจจัยสําคัญท่ีมีผลต&อการปฏิบั ติงานนั้น
ผู�ดําเนินการวิจัยได�ค�นคว�าข�อมูลจากนักทฤษฎีหลายท&านท่ีได�ทําการศึกษาและสรุปเปAนปhจจัยสําคัญท่ี
น&าสนใจ ดังต&อไปนี้ 
  สมพงษ� เกษมสิน (2514) ได�กล&าวถึงปhจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพ
ไว�ดังนี้ แนวคิดของอีเมอร�สัน (Harring Emerson) ท่ีเสนอแนวความคิดเก่ียวกับหลักการทํางานให�มี
ประสิทธิภาพในหนังสือ “The Twelve Principles of Efficiency” ซ่ึงได�รับการยกย&องและ
กล&าวขวัญกันมาก ตามหลัก 12 ประการ ประกอบด�วย (1) ทําความเข�าใจและกําหนดแนวความคิดให�
กระจ&าง (2) ใช�สามัญสํานึกในการพิจารณาความน&าจะเปAนหรือความเปAนไปได�ของงาน (3) คําปรึกษา
แนะนําต�องสมบูรณ�และถูกต�อง (4) รักษาระเบียบวินัยการทํางาน (5) ปฏิบัติงานด�วยความยุติธรรม 
(6) การทํางานต�องเชื่อถือได�มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไว�เปAนหลักฐาน       
(7) งานควรมีลักษณะแจ�งให�ทราบถึงการดําเนินงานอย&างท่ัวถึง (8) งานสําเร็จทันเวลา (9) ผลงานได�
มาตรฐาน (10) การดําเนินงานสามารถยึดเปAนมาตรฐานได� (11) กําหนดมาตรฐานท่ีสามารถใช�เปAน
เครื่องมือในการฝ�กสอนงานได� และ (12) ให�บําเหน็จรางวัลแก&งานท่ีดี 
  สมยศ นาวีการ (2529) ได�กล&าวถึงปhจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพ
ไว�ดังนี้ แนวคิดของโทมัส (Thomas) ซ่ึงได�เสนอปhจจัย 7 ประการ ท่ีมีอิทธิพลต&อประสิทธิภาพในการ
ทําปฏิบัติงานในองค�การ คือ (1) กลยุทธ� (Strategy) กลยุทธ�เก่ียวพันกับการกําหนดภารกิจการ
พิจารณาจุดอ&อนและจุดแข็งภายในองค�การ รวมถึงโอกาสและอุปสรรคภายนอกองค�การด�วย         
(2) โครงสร�าง (Structures) โครงสร�างขององค�การท่ีเหมาะสมจะช&วยในการปฏิบัติงาน (3) ระบบ 
(Systems) ระบบขององค�การท่ีจะบรรลุเปvาหมาย (4) บุคลากร (Staff) ผู�ร&วมองค�การ (5) ความสามารถ 
(Skill) (6) ค&านิยม (Shared Values) ค&านิยมร&วมของคนในองค�การ และ (7) แบบการบริหารของ
ผู�บริหารในองค�การ 
  จากข�อมูลเชิงวิชาการท่ีกล&าวข�างต�น ผู�วิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญได�ว&าปhจจัย
สําคัญท่ีทําให�การบริหารงานมีประสิทธิภาพ หมายถึง ปhจจัยหลักท่ีทําให�การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
มีด�วยกันหลายประการ คือ ประการแรก คือ ผู�บริหารท่ีเป��ยมไปด�วยความสามารถรู�จักมองการณ�ไกล 
มีวิสัยทัศน� และเข�าใจในวัฒนธรรมองค�การ ประการท่ีสอง คือ บุคลากร เนื่องจากบุคลากรเปAนตัว
ขับเคลื่อนให�งานออกมามีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรจึงต�องมีประสิทธิภาพด�วยจึงจะง&ายต&อการ
ปฏิบัติ อีกประท่ีสาม คือ สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกองค�การซ่ึงเปAนอีกปhจจัยหนึ่งท่ีจะทําให�
ท้ังผู�บริหารและบุคลากรช&วยกันบริหารองค�การให�มีประสิทธิภาพ กล&าวคือ หากสภาพแวดล�อมดูดี 
ผู�ปฏิบัติงานเกิดความสดชื่นในการปฏิบัติงานผลงานท่ีตนบริหารอยู&นั้นก็จะมีประสิทธิภาพ นั่นเอง 
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 2.6.4 การบริหารจัดการของผู�บริหารเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  เม่ือกล&าวถึงการปฏิบัติงานให�เกิดประสิทธิภาพแล�ว สิ่งท่ีองค�การขาดไม&ได�ก็คือ
ผู�บริหารงานในองค�การ ซ่ึงถือได�ว&าเปAนองค�ประกอบหลักลําดับต�นๆ เลยทีเดียว ท้ังนี้หากผู�บริหารงาน
มีการบริหารจัดการท่ีดีผลงานท่ีได�รับก็จะมีประสิทธิภาพเปAนของคู&กันเสมอเพ่ือจะทําให�ทราบแน&ชัด
ว&าการบริหารจัดการของผู�บริหารท่ีมีประสิทธิภาพมีความสําคัญ ผู�วิจัยจึงได�ค�นคว�ารวบรวมข�อมูล
สําคัญท่ีน&าสนใจเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการมาพอสังเขป ดังนี้ (สมใจ ลักษณะ, 2543) 
  1. คุณลักษณะการทํางาน ประสิทธิภาพการทํางานเกิดจากบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะ
เหมาะสมในองค�การ การบริหารบุคลากรจะเปAนต�นทางสําคัญของการสรรหาให�ได�มาซ่ึงบุคลากรท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงปรารถนา โดยท่ัวไปบุคลากรท่ีพึงปรารถนามีคุณสมบัติอยู&ด�วยการ ๓ ด�าน คือ 
   1.1 ความสามารถด�านความรู�ความคิด (Cognitive Abilities) 
     1.1.1 ความรู�ความสามารถจาการศึกษา ท่ีจะเปAนพ้ืนฐานในการทํางาน 
เช&น จบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาท่ีตรงกับความต�องการขององค�การ 
     1.1.2 ความสามารถในการใช�ภาษาเพ่ือการสื่อสารท้ังการพูด ฟhง อ&านเขียน
ได�อย&างมีมาตรฐาน 
     1.1.3 ความสามารถในการคิด วิเคราะห� วิจารณ� 
     1.1.4 ความสามารถในการแก�ปhญหา และการตัดสินใจ 
     1.1.5 ความสามารถในการศึกษาวิจัยและค�นคว�าหาความรู�จากแหล&งต&างๆ 
ด�วยตนเอง 
     1.1.6 ความสามารถในการคิดริเริ่มสร�างสรรค� 
     1.1.7 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนให�สอดคล�องกับสถานการณ� 
   1.2 ความสามารถทางกระบวนการปฏิบัติ (Performance Abilities) 
     1.2.1 ความสามารถในการใช�เครื่องมือ อุปกรณ�ท่ีเก่ียวกับหน�าท่ีท่ีทํางานใน
องค�การ 
     1.2.2 ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
     1.2.3 ความสามารถในการทํางานร&วมกับผู�อ่ืนเปAนกลุ&ม 
     1.2.4 ความสามารถในการประสานงาน 
     1.2.5 ความสามารถในการวางแผน 
     1.2.6 ความสามารถในการประเมินผล 
     1.2.7 ความสามารถทางมนุษยสัมพันธ� 
   1.3 คุณลักษณะทางจิตใจ (Affective Characteristics) 
     1.3.1 มีจริยธรรมพ้ืนฐาน เช&น ซ่ือสัตย� ขยัน อดทน ฯลฯ 
     1.3.2 มีความรับผิดชอบ 
     1.3.3 มีความเปAนระเบียบ และมีวินัย 
     1.3.4 มีความกระตือรือร�นในการแสวงหาความรู�ใหม&ๆ พัฒนาตนเองอยู&เสมอ 
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     1.3.5 รักการทํางาน สนใจหาความรู� ปรับปรุงการทํางานของตนเองอยู&เสมอ 
  2. ความสามารถด�านความเปAนผู�นํา หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถในการบังคับ
บัญชาบุคคลอ่ืน โดยได�รับการยอมรับและยกย&องจากบุคคลอ่ืน เปAนผู�ทําให�บุคคลอ่ืนไว�วางใจและให�
ความร&วมมือ ความเปAนผู�นําเปAนผู�ท่ีมีหน�าท่ีในการอํานวยการ สั่งการ บังคับบัญชา ประสานงานโดย
อาศัยอํานาจหน�าท่ี เพ่ือให�กิจการงานนั้นๆ ดําเนินไปจนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�และเปvาหมาย
ท่ีต�องการความเปAนผู�นํา (Leadership) มีดังนี้ (เนตร�พัณณา ยาวิราช, 2546) 
   2.1 มีวิสัยทัศน�และกลยุทธ�รวมถึงการให�ความสัมพันธ�ในแนวนอน ให�ความ
เสมอภาคเท&าเทียมกันหมด 
   2.2 มีความคิดริเริ่มในการมีวัฒนธรรมและค&านิยมร&วมกันท่ีจะทําให�ผู�อ่ืนปฏิบัติ
โดยไม&มีลําดับชั้นของอํานาจ 
   2.3 เน�นท่ีการกระตุ�นบุคคลและการจูงใจพนักงาน ให�อํานาจแต&ละบุคคล เปAน
ผู�สอนแนะและอํานวยความสะดวกและผู�ให�บริการ 
   2.4 มีความเชื่อมโยงกับการทํางานด�วยจิตใจ มีลักษณะเป�ดเผย เป�ดใจให�กว�าง
รับฟhงผู�อ่ืน ไม&ยึดบรรทัดฐานของตนเอง 
   2.5 มีการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย&างรุนแรง
เพ่ือให�ระบบดีข้ึน 
  3. หลักการบริหารจัดการ เปAนท่ีทราบกันดีว&าหลักการบริหารของผู�บริหารแต&ละ
บุคคลนั้น มักมีแนวทางแตกต&างกันออกไป ข้ึนอยู&กับทักษะ ความรู� ความชํานาญ และเอกลักษณ�ของ
แต&ละบุคคลแต&หลักการบริหารจัดการท่ีผู�ดําเนินการวิจัยได�ค�นคว�ามาจะเปAนการบริหารจัดการท่ีเรียก
ย&อๆ ว&า PAPOSDCORB ซ่ึงจะประกอบด�วย (สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, 2542) 
   3.1 การกําหนดนโยบาย (P = Policy) คือ วัตถุประสงค� เปvาหมาย ทิศทางการ
ผลิตและการบริการ 
   3.2 การจัดแบ&งและใช�อํานาจหน�าท่ี (A = Authority) คือ การบังคับบัญชา
วินิจฉัย สั่งการ และตัดสินใจ 
   3.3  การวางแผน (P = Planning) คือ การกําหนดผลท่ีต�องการของการผลิตหรือ
การบริการ โดยจะกําหนดกิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา ปhจจัยท่ีต�องใช�และผู�รับผิดชอบ 
   3.4 การจัดองค�การ (O = Organizing) คือ การจัดกลุ&มงานตามโครงสร�างของ
องค�การซ่ึงเปAนการจัดให�การดําเนินงานมีความสัมพันธ�กัน 
   3.5 การจัดบุคลากร (S = Staffing) คือ การเข�าหน&วยงานหรือกลุ&มงานต&างๆ 
กําหนดหน�าท่ีรับผิดชอบ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน กําหนดสายงานการบังคับบัญชาและการ
ควบคุมงานการพัฒนาบุคลากร การสร�างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ 
   3.6 การสั่งการหรือการอํานวยการ (D = Directing) คือ การใช�อํานาจและ
อิทธิพลโดยผู�บริหารต&อผู� 
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   3.7 การประสานงาน (C = Coordinating) คือ การประสานระหว&าง
ผู�ปฏิบัติงานตําแหน&งหน�าท่ีต&างๆ เสริมสร�างความสัมพันธ�ระหว&างบุคคลและกลุ&มบุคคล รวมถึงการ
สื่อสารในองค�การ การระดมความคิด ความร&วมมือ ขจัดปhญหาความขัดแย�งและปhญหาอุปสรรคใน
การทํางาน 
   3.8 การประเมินและการรายงาน (R = Reporting) คือ การใช�ปhจจัยการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานได�มาตรฐานและผลผลิตของการดําเนินงานท่ีแสดงถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค�และเปvาหมาย การนําผลการปฏิบัติและผลท่ีได�รับนํามาเปAนข�อมูลปvอนกลับ (Feedback) 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   3.9 การจัดงบประมาณ (B = Budgeting) ท้ังนี้รวมถึงปhจจัยทรัพยากรต&างๆ ซ่ึง
มีความจําเปAนต&อการปฏิบัติงานครอบคลุมถึงงบประมาณท่ีใช�ในการลงทุน 
  4. ภาวะผู�นํายุคใหม& 
   ภาวะผู�นํายุคใหม&ท่ีจะกล&าวถึงต&อไปนี้ ผู�วิจัยจะขอกล&าวถึงสมรรถนะท่ีพึง
ประสงค�ของผู�นําคลื่นลูกใหม&ของภาครัฐ คําว&า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะใดๆ ไม&ว&าจะเปAน
ทักษะ ความรู� ความสามารถ บุคลิกลักษณะ อุปนิสัย เจตคติอ่ืนใดท่ีเชื่อว&าหากผู�ปฏิบัติงานหรือ
ผู�บริหารท่ีเอ้ือต&อการปฏิบัติงานให�บรรลุตามเปvาหมายทําให�ผลของการปฏิบัติดียิ่งข้ึนมีประสิทธิภาพ
และได�ประสิทธิผล สมรรถนะท่ีพึงประสงค�ของผู�นําในภาครัฐ มี 17 ประการด�วยกัน ดังนี้ (วีระวัฒน� 
ปhนนิตามัย, 2544) 
   4.1 ต�องเปAนผู� มีวิสัยทัศน�สามารถคาดหมายความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สามารถเตรียมตนเองและประเทศชาติให�รองรับการเปลี่ยนแปลงได� 
   4.2  ต�องมีการศึกษาดีและไม&ใช&มีความรู�แต&เพียงเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต&ต�องเปAนผู�รอบรู� 
   4.3 ต�องเปAนนักแก�ปhญหาเพราะเม่ือเศรษฐกิจเจริญเติบโตปhญหาต&างๆ           
จะตามมามากมาย 
   4.4 ต�องมุ&งส&งเสริมการให�บริการท่ีดี เพราะเม่ือประชาชนอยู&ดีกินดีแล�วจะ
เรียกร�องบริการท่ีดีกว&า และมากกว&าจากภาครัฐ ผู�นํายุคใหม&ต�องสามารถให�บริการท่ีมีคุณภาพ 
   4.5 ผู�นําต�องสามารถสื่อข&าวสารได�อย&างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อความคิด
แผนงานสําหรับอนาคตต&อประเทศ ต&อภูมิภาค และต&อโลก 
   4.6 ต�องสามารถประสานให�ความร&วมมือกับภาครัฐด�วยกัน กับประชาชนท่ัวไป
กับผู�นําในภูมิภาคและผู�นําโลก การประสานร&วมมือเพ่ือหวังผลทางเศรษฐกิจและสันติในภูมิภาค 
   4.7 ต�องเปAนผู�มีบารมี เปAนท่ีนิยมยกย&องจากคนในชาติและในประชาคมโลก 
   4.8  ต�องเปAนผู�ท่ีมีความเข�าใจ และมองเห็นแนวโน�มในอนาคตทางด�านเทคโนโลยี 
   4.9 ต�องคํานึงถึงความสําคัญของสภาวะแวดล�อม ท้ังนี้เนื่องจากประเทศอาเซียน
จะเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมเปAนประเทศอุตสาหกรรม คนในชาติจะหันไปทํางานในโรงงาน
มากกว&าการเปAนเกษตรกร ฉะนั้น ผู�นํายุคใหม&ต�องสามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใช�กับท่ีดินและ
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บุคคลากรการเกษตรท่ีน�อยลงให�เกิดประโยชน�สูงสุด ต�องคํานึงถึงมลภาวะอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะมีผลกระทบต&อประเทศด�วย 
   4.10 สามารถทําสิ่งท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดสําหรับประเทศ ในขณะเดียวกันก็
ต�องมองเห็นความสําคัญของภูมิภาคและของโลก และแสวงหาโอกาสท่ีจะเข�าไปมีบทบาทในภูมิภาค
และในโลก 
   4.11 สามารถเปAนสื่อกลางระหว&างชาติต&างๆ ท่ีประชาชนมีความแตกต&างกัน 
   4.12 ปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย� และท่ีสําคัญคือซ่ือสัตย�ต&อประชาชน 
   4.13 คําพูดและการกระทําสอดคล�องกัน (Integrity) 
   4.14 ได�รับความไว�วางใจ 
   4.15 ส&งเสริมสนับสนุนความสําคัญของครอบครัว 
   4.16 ยอมรับความแตกต&างกันในศาสนาในเชื้อชาติ ของคนต&างๆ ในประเทศ
และในภูมิภาคต�องสามารถรวบรวมคนท่ีต&างศาสนาและต&างผิดพรรณให�เปAนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
   4.17 ยอมรับศาสนาอ่ืน ท้ังภายในประเทศและภูมิภาค 
   จากข�อมูลเชิงวิชาการท่ีกล&าวข�างต�น ผู�วิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญได�ว&าการ
บริหารจัดการของผู�บริหารเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความมุ&งหวังและความ
คาดหวังหรือแนวทางของผู�บริหารท่ีจะดําเนินการเพ่ือให�องค�การมีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
เปAนเคล็ดลับของแต&ละบุคคลท่ีจะดําเนินการในรูปแบบใดก็ตามแต&ต�องอยู&ภายใต� กฎ ระเบียบ 
ข�อบังคับ ท่ีองค�การนั้นๆ ได�ต้ังไว� โดยส&วนใหญ&ผู�บริหารจะเน�นการฝ�กอบรม หรือหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงานกันของบุคลากรในหน&วยงานเพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานสามารถทํางานแทนกันได�กรณีมีการลา 
ท้ังนี้ การบริหารจัดการให�มีประสิทธิภาพนั้นก&อนอ่ืนจะต�องสื่อความหมายภายในองค�การให�ตรงกัน
เสียก&อนท้ังผู�บริหารและบุคลากรเพราะจะทําให�การดําเนินงานเปAนไปด�วยความราบรื่น รวดเร็ว และ
ถูกต�องตรงตามวัตถุประสงค� 
 2.6.5 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํา งาน คือ การปรับปรุงการทํา งานให�มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนเปAนการเพ่ิมพูนความรู�และทักษะให�แก&ผู�ปฏิบัติงานเพ่ือให�สามารถปฏิบัติงานได�อย&างมี
ประสิทธิภาพเพราะการจะทํางานให�มีประสิทธิภาพนั้นจะเกิดจากการฝ�กฝนและเรียนรู�หรือพัฒนา
บุคลากรนั่นเองซ่ึงการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท้ังมวล อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงด�านความรู� ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู�ในรูปแบบ
ต&างๆ ซ่ึงจะครอบคลุมถึงกระบวนการในการศึกษาในทุกคนและทุกระดับให�มีความรู� ความสามารถ มี
ทักษะและทัศนคติท่ีดีรวมถึงการอบรมการสอนงานการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหรือแม�แต&กระบวนการในการ
พัฒนาตนเองซ่ึงถือเปAนกรรมวิธีต&างๆ ท่ีจะช&วยเพ่ิมพูนความรู� ความชํานาญ แก&บุคลากรในหน&วยงานให�มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้ังในปhจจุบันและในอนาคตด�วย ผู�วิจัยได�รวบรวมข�อมูลเก่ียวกับความหมาย
ของการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานไว�หลายทัศนะ ดังต&อไปนี้ (นงนุช นุชรัตน�, 2535) 
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  พนม วัจนสุนทร (2541) ได�กล&าวถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานไว� 
ดังนี้ องค�การทุกประเภทจะต�องมีองค�ประกอบด�านงาน ซ่ึงได�แก& ภารกิจท่ีจะต�องกระทําตาม
วัตถุประสงค� และการจัดระบบงานเพ่ือให�สามารถกระทําตามวัตถุประสงค�และการจัดระบบงาน
เพ่ือให�สามารถกระทําภารกิจได�ตามเปvาหมายอย&างมีประสิทธิภาพ การท่ีจะประกอบภารกิจได�ตาม
เปvาหมายขององค�การจําเปAนต�องมีองค�ประกอบท่ีดี คือ คนหรือบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถ 
เหมาะสมเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานได� ดังนั้น การท่ีหน&วยงานหรือองค�การจะกระทําภารกิจได�ดีมี
ประสิทธิภาพหน&วยงานจําเปAนจะต�องมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาระสมกับภาวะงาน
บุคลากรจึงเปAนปhจจัยอย&างยิ่งในการบริหารงานทุกประเภท 
  ทิพาวดี เมฆสวรรค� (2543) ได�กล&าวถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานไว�ดังนี้ สมรรถนะของกําลังคน (Workforce Competencies) ถือเปAนดัชนีในการวัดความ
รุ&งเรือง วัดขีดความสามารถท่ีแข&งขันกันได�ขององค�การและของประเทศ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนหรือ
การปฏิรูปการบริหารงานใหม& จึงมีผลเชื่อมโยงกระทบเก่ียวข�องกับตัวบุคลากรในองค�การซ่ึงเปAน
สาเหตุท่ีทําให�บุคลากรในองค�การต�องทําความเข�าใจกับการเปลี่ยนแปลง มองเห็นความจําเปAน 
ประโยชน� และความสําคัญต&างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยจะต�องมีความพร�อมท่ีจะเดินไปในแนวทางและ
จุดหมายเดียวกันเปAนแนวร&วมในลักษณะ “Chang Shakers, Change Movers, Change 
Catalysty” และ Chang Drivers ตามระดับของตําแหน&งและบทบาทท่ีได�รับอนุมัติ 
  ธีรยุทธ� หล&อเลิศรัตน� (2543) ได�กล&าวถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานไว�ดังนี้ “ผู�บริหารระดับกลาง (ระดับ 5-6) เปAนกลุ&มท่ีมีความสําคัญ” ควรได�รับการพัฒนาอย&าง
เปAนระบบให�มีท้ังความรู� ความเข�าใจ และมีทักษะในการปฏิรูปบทบาทภารกิจ โครงสร�างและ
ระบบงานของหน&วยงานหรือองค�การ รวมท้ังต�องมีการบริหารงานให�สอดคล�องกับนโยบายและ
ทิศทางของแผนแม&บท การพัฒนาทัศนคติและค&านิยมท่ีถูกต�องในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานใน
ความรับผิดชอบไปสู&แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม& (New Public Management) ท่ีเน�น
ผลลัพธ�ของงานเปAนหลัก (Result Based) 
  ยุวดี ศรีธรรมรัฐ (2541) ได�กล&าวถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานไว� 
ดังนี้ กระบวนการของกลุ&มกิจกรรมท่ีปฏิบัติจัดทําข้ึนในช&วงเวลาท่ีกําหนดเพ่ือให�เกิดผลในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากกิจกรรมการศึกษา การพัฒนา การฝ�กอบรม ในแต&ละวิธีการย&อมมีจุดเน�น
ในการพัฒนาบุคลากรท่ีแตกต&างกัน กล&าวคือ หากพัฒนาบุคลากรโดยกิจกรรมการศึกษาจะเน�นท่ีตัว
บุคคลโดยมุ&งสร�างความรู� ความเข�าใจในเรื่องท่ีจะเปAนประโยชน�ต&อการดํารงชีวิต และความรู�ความ
ชํานาญในวิชาชีพเฉพาะสาขา ซ่ึงจะสามารถนําติดตัวไปประกอบอาชีพหรือเปAนประโยชน�ต&อ
ความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานในอนาคตในขณะท่ีพัฒนาบุคลากรโดยกิจกรรมการฝ�กอบรมจะเน�นท่ี
คนหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งท่ีต�องปฏิบัติโดยเฉพาะวัตถุประสงค�ของการฝ�กอบรมมักเก่ียวข�องกับ
การแก�ปhญหาในการทํางานของบุคลากรในขณะนั้น ส&วนการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการสุดท�ายคือโดย
กิจกรรมการพัฒนานั้นจะเน�นท่ีตัวบุคคล องค�การ และสังคมพร�อมๆ กันโดยมีวัตถุประสงค�ท่ีจะสร�าง
ความเจริญก�าวหน�าในสายอาชีพของผู�ปฏิบัติงาน 
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  สมเพียร เทียนทอง (2542) ได�กล&าวถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานไว�
ดังนี้กรรมวิธีต&างๆ ท่ีโรงเรียนมุ&งจะเพ่ิมพูนความรู� ความชํานาญ ความสามารถประสบการณ�และ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติให�แก&บุคลากรให�มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน�าท่ีของตนเองได�อย&างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงการพัฒนาให�บุคลากรมีความรู� ความสามารถตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต&ออาชีพนับว&าเปAนสิ่ง
ท่ีสําคัญและจําเปAนอย&างยิ่งโดยเฉพาะด�านการศึกษาประกอบกับนโยบายด�านการศึกษาของรัฐบาลมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของผู�มีอํานาจเพ่ือให�สอดคล�องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีตลอดจนสภาพแวดล�อมจากการเปลี่ยนแปลงดังกล&าวเปAนผลทําให�เกิด
การปรับปรุงพัฒนาให�บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจ และสามารถปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมได�มากข้ึน 
  พินิจ ภู&ทับทิม (2543) ได�กล&าวถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานไว�
ดังนี้ การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญเพราะการพัฒนาบุคลากรเปAนการช&วยให�บุคลากรในองค�การ
สามารถทํางานได�อย&างมีประสิทธิภาพมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอันจะนําไปสู&ความมี
ประสิทธิภาพของหน&วยงานยิ่งข้ึน 
  สมาน รังสิโยกฤษฎ� (2544) ได�กล&าวถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานไว�ดังนี้ การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการเก่ียวกับการส&งเสริมให�บุคคลมีความรู� 
ความสามารถ มีทักษะการทํางานท่ีดีข้ึนตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานอันจะเปAนผลให�การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนหรืออีกนัยหนึ่งการพัฒนาบุคลากรเปAนกระบวนการท่ีจะเสริมสร�าง
และเปลี่ยนแปลงผู�ปฏิบัติงานในด�านต&างๆ เช&น ความรู� ความสามารถ ทักษะอุปนิสัย ทัศนคติ และ
วิธีการทํางานอันจะนําไปสู&ประสิทธิภาพในการทํางาน 
  มนู  อรดีดลเชษฐ� (2543) ได�กล&าวถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ไว�ดังนี้ แนวคิดของการปฏิรูประบบราชการมีเหตุจูงใจและแรงกดดันท่ีทําให�ต�องมีการปฏิรูป คือ การ
แข&งขันทางการค�าในระดับรัฐก็เช&นกันแรงกดดันจากการแข&งขันทางการค�าระดับโลกการทําการค�าท่ีไร�
พรมแดนระหว&างประเทศทําให�รัฐต�องให�ความสนใจในการปรับปรุงแนวนโยบายเพ่ือการสนับสนุน
ภาคเอกชน เพ่ือให�สามารถแข&งขันและแย&งชิงส&วนแบ&งตลาดการค�าโลกให�ได�มากและช&วยสร�างความ
ได�เปรียบเพ่ือจะได�พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมได�อย&างม่ันคง 
  จากข�อมูลเชิงวิชาการท่ีกล&าวข�างต�น ผู�วิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญได�ว&า การ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน หมายถึง การแสวงหาโอกาส หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
คุณภาพการทํางานขององค�การ เพ่ือให�มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน ประสิทธิภาพการทํางานสามารถพัฒนา
ได�หลายรูปแบบข้ึนอยู&กับความพร�อมขององค�การ ผู�บริหาร และบุคลากรซ่ึงหากองค�การใดมีความ
พร�อมท้ังสามด�านมากท่ีสุดก็จะมีโอกาสพัฒนาได�มากท่ีสุดเช&นเดียวกัน 
 2.6.6 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับประสิทธิภาพ 
  ผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�าและรวบรวมทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน� (2545) ทฤษฎีระบบเปAนการมององค�การเปAนระบบตามหน�าท่ีท่ี
สัมพันธ�กับสภาพแวดล�อม ในทฤษฎีระบบนี้ (System) เปAนกลุ&มท่ีเก่ียวข�องกันซ่ึงต�องการบรรลุ
จุดมุ&งหมายร&วมกันทุกระบบขององค�การประกอบด�วย 4 ส&วนท่ีเก่ียวข�องกัน คือ  
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  1. ปhจจัยนําเข�า (Input) ทรัพยากรขององค�การหรือทรัพยากรการบริหารเปAน
ทรัพยากรท่ีนําเข�าสู&ระบบการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานซ่ึงในการ
บริหารจัดการต�องตระหนักถึงสถานะและการใช�ทรัพยากรขององค�การอยู&เสมอปhจจัยนําเข�า
ประกอบด�วยทรัพยากรทางกายภาพ วัตถุดิบ ทรัพยากรมนุษย� ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากร
ข�อมูล และเทคโนโลยี 
  2. กระบวนการแปรสภาพในการบริหาร (Transformation Process) เปAนข้ันตอน
การนําทรัพยากรขององค�การท่ีเปAนปhจจัยนําเข�า หรือปhจจัยการผลิต แล�วแปรสภาพออกมาเปAนผลผลิต 
(Output) 
  3. ผลผลิต (Outputs) เปAนสิ่งท่ีได�จากกระบวนการแปรสภาพ ประกอบด�วย
ผลิตภัณฑ�และบริการผลลัพธ�ด�านการเงิน (กําไรและขาดทุน) ผลลัพธ�การดําเนินงานของพนักงาน 
ความพึงพอใจของลูกค�า เพ่ือตอบสนองความต�องการของตลาด ผลผลิตเหล&านี้เปAนผลผลิตโดย
ผู�บริหารในทุกระดับท่ีทํางานเพ่ือให�บรรลุจุดหมายขององค�การ 
  4. การปvอนกลับ (Feedback) เปAนข�อมูลเก่ียวกับสภาพและผลลัพธ�ท่ีเก่ียวข�องกับ
กิจกรรมองค�การ ซ่ึงข�อมูลเหล&านี้ใช�เพ่ือปรับปรุงปhจจัยนําเข�าและกระบวนการแปรสภาพในการ
บริหาร เพ่ือให�ได�ผลลัพธ�ท่ีพึงพอใจมากข้ึนจากข�อมูลเชิงวิชาการท่ีกล&าวข�างต�น  
  ผู�วิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญได�ว&า ทฤษฎีระบบ หมายถึง การสร�างระบบให�กับ
องค�การตามกรอบองค�ประกอบ 4 ส&วน ได�แก& ปhจจัยนําเข�า กระบวนการแปรสภาพในการบริหาร 
ผลผลิต และการปvอนกลับ ซ่ึงทุกส&วนจะทํางานแบบสัมพันธ�กันตามหน�าท่ีและสภาพแวดล�อม 
 2.6.7 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงความสามารถในการบรรลุจุดมุ&งหมายโดยใช�
ทรัพยากรตํ่าสุด การใช�วิธีการ (Mean) ให�เกิดการจัดสรรทรัพยากรท่ีสิ้นเปลืองน�อยท่ีสุดโดยมี
เปvาหมาย (Goal) คือประสิทธิผล (Effectiveness) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (Efficiency) โดยท่ัวไปมักหมายถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน (Performance) เม่ือมี
ผลการปฏิบัติงานท่ีดีก็ถือว&ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงแต&ถ�ามีผลการปฏิบัติงานไม&ดีก็ถือว&า
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตํ่า มีนักวิชาการชาวต&างประเทศและนักวิชาการไทยได�ให�ความหมาย
ของประสิทธิภาพไว�ดังต&อไปนี้ 
  ไซมอน (Simon, อ�างถึงใน สถิต คําลาเลี้ยง, 2544) ได�ให�ทรรศนะเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพไว�วา กล&าวคือ ถ�าจะพิจารณาว&างานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ให�ดู ความสัมพันธ�
ระหว&างปhจจัยนําเข�า (Input) กับผลผลิต (Output) ท่ีได�รับ เพราะฉะนั้นตาม ทรรศนะนี้จึงหมายถึง 
ผลผลิตลบด�วยปhจจัยนําเข�าและถ�าเปAนการรบริหารราชการ องค�กร ของรัฐก็บวกความพึงพอใจของ    
ผู�รับบริการ (Satisfaction) เข�าไปด�วยซ่ึงอาจเขียนเปAน สูตรได�ดังนี้ 
  E = (O-I) + S 
  E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน 
  O = Output คือ ผลผลิต 
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  I   = Input   คือ ปhจจัยนําเข�า 
  S  = Satisfaction คือ ความพึงพอใจ 
  ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ� (Outcome) ได�แก& การทํางานท่ีมี
คุณภาพเกิดประโยชน�ต&อสังคม เกิดผลกําไรทันลา ผู�ปฏิบัติงานมีจิตสํานึกท่ีดีกับการปฏิบัติงานและ
บริการ เปAนท่ีพึงพอใจของลูกค�าหรือผู�มารับบริการ 
  ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
  โดยท่ัวไปแล�ว ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการปฏิบัติงานมักจะแยกไม&ออกกับ 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ในการปฏิบัติงานเพราะการปฏิบัติงานนั้นจะมีประสิทธิภาพ ไม&ได� ถ�า
หากว&าการปฏิบัติงานนั้นไม&มีประสิทธิผล ซ่ึงหมายความว&าการปฏิบัติงานจะ ไม&บรรลุเปvาหมายหรือ
วัตลุประสงค�ท่ีได�กําหนดไว� แต&ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานท่ี มีประสิทธิผลก็ไม&จําเปAนว&าการ
ปฏิบัติงานนั้นจะต�องมีประสิทธิภาพเสมอไป เพราะว&า ความหมายโดยตรงของประสิทธิภาพนั้นมีผู�
กล&าวไว�หลายท&านด�วยกัน ดังนี้ 
  พีเตอร�สน และพลาวแมน (Peterson & Plowman อ�างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, 
2545) ได�ให�ความหมายของคําว&า ประสิทธิภาพในการบริหารงานด�านทางธุรกิจ ในความหมายอย&าง
แคบว&าหมายถึง การลดต�นทุนในการผลิต และความหมายอย&างกว�าง หมายถึงคุณภาพของการมี
ประสิทธิผล (Quality of Effectiveness) และความสามารถใน การผลิต (Competence and 
Capability) และ ในการดําเนินงานทางด�านธุรกิจท่ีจะถือวามี ประสิทธิภาพสูงสุด ก็เพ่ือสามารถผลิต
สินค�า หรือบริการในปริมาณและคุณภาพท่ีต�อง การท่ีเหมาะสมและต�นทุนน�อยท่ีสุดเพ่ือคํานึงถึง
สถานการณ�และขอผูกพันด�านการ เงินท่ี มีอยู& ดังนั้นแนวความคิดของคําว&าประสิทธิภาพในด�านธุรกิจ
มีองค�ประกอบ 5 ประการ คือ ต�นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) และวิธีการ 
(Method) ในการผลิต 
  สมพงษ� เกษมสิน (อ�างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, 2545) ได�กล&าวถึง แนวคิดของ 
Harring Emerson ท่ีเสนอแนวความคิดเก่ียวกับหลักการทํางานให�มี ประสิทธิภาพในหนังสือ “The 
Twelve Principles of Efficiency” ซ่ึงได�รับการยกย&อง และกล&าวขานกันมาก หลัก 12 ประการมีดังนี้ 
  1. ทําความเข�าใจและกําหนดแนวคิดในการทํางานให�กระจ&าง 
  2. ใช�หลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความน&าจะเปAนไปได�ของงาน 
  3. คําปรึกษาแนะนําต�องสมบูรณ�และถูกต�อง 
  4. รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน 
  5. ปฏิบัติงานด�วยความยุติธรรม 
  6. การทํางานต�องเชื่อถือได�มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียน ไว�
เปAนหลักฐาน 
  7. งานควรมีลักษณะแจ�งให�ทราบถึงการดําเนินงานอย&างท่ัวถึง 
  8. งานเสร็จทันเวลา 
  9. ผลงานได�มาตรฐาน 
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  10. การดําเนินงานสามารถยึดเปAนมาตรฐานได� 
  11. กําหนดมาตรฐานท่ีสามารถใช�เปAนเครื่องมือในการแก&สอนงานได� 
  12. ให�บําเหน็จแก&งานท่ีดี 
  นอกจากนี้ยังมีแนวความคิดท่ีเก่ียวข�องกับปhจจัยในการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพ
หรือปhจจัยท่ีมีผลต&อการปฏิบัติงานนั้น และมีนักทฤษฎีหลายท&านได�ศึกษาและสรุป เปAนปhจจัยสําคัญๆ 
ท่ีน&าสนใจดังต&อไปนี้ 
  แคท และ แคน (Katz & Kahn, 1978) ซ่ึงเปAนนักทฤษฎีท่ีศึกษา องค�กรระบบเป�ด 
(Open System) เช&นกันก็ได�ศึกษาในเรื่องปhจจัยท่ีสําคัญต&อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเขา
กล&าวว&าประสิทธิภาพ คือ ส&วนประกอบท่ีสําคัญของ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององค�การ ถ�าจะวัด
จากปhจจัยนําเข�าเปรียบเทียบกับผลผลิต ท่ีได� จะทําให�การวัดประสิทธิภาพคลาดเคลื่อน จากความ
เปAนจริงขององค�กร หมายถึง การบรรลุเปvาหมาย (Goal-Attainment) ขององค�กรในการบรรลุ
เปvาหมายขององค�กร ปhจจัยต&างๆ คือ การฝ�กอบรม ประสบการณ�ความผูกพัน ยังมีความสําคัญต&อ
ประสิทธิภาพในองค�กรด�วย 
  นฤมล กิตตะยานนท� (อ�างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน, 2545) ได�เสนอ ว&า การ
ปฏิบัติงานของแต&ละคนจะถูกกําหนดโดย 3 ส&วน ดังนี้              
  1. คุณลักษณะเฉพาะส&วนบุคคล (Individual Attributes) แบ&งออกเปAน 3 กลุ&มดังนี้ 
   1.1 Demographic Characteristics เปAนลักษณะท่ีเก่ียวกับ เพศ อายุ เชื้อชาติ
เผ&าพันธุ� 
   1.2 Competence Characteristics เปAนลักษณะท่ีเก่ียวกับความรู�ความสามารถ 
ความถนัดและความชํานาญของบุคคลซ่ึงคุณลักษณะเหล&านี้จะได�มาจากการศึกษาอบรม และสั่งสม
ประสบการณ� 
   1.3 Psychological Characteristics เปAนคุณลักษณะทางด�านจิตวิทยา ซ่ึง
ได�แก& ทัศนะคติ ค&านิยม การรับในเรื่องต&างๆ รวมท้ังบุคลิกภาพของแต&ละบุคคลด�วย 
  2. ระดับความพยายามในการทํางาน (Work Effort) จะเกิดขนจากการมีแรงจูงใจ 
ในการทํางาน ได�แก& ความตองการ แรงผลักดันอารมณ�ความรู�สึก ความสนใจ ความต้ังใจ เพราะว&าคน
ท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานสูงจะมีความพยายามท่ีจะอุทิศกําลังกายและ กําลังใจให�แก&การทํางาน 
มากกว&าผู�ท่ีแรงจูงใจในการทํางานตํ่า 
  3. แรงสนับสนุนจากองค�การหรือหน&วยงาน (Organization Support) ซ่ึงได�แก& คําตอบ
แทน ความยุติธรรม การติดต&อสื่อสาร และวิธีการท่ีจะมอบหมายงานซ่ึงมีผลต&อ กําลังใจผู�ปฏิบัติงาน 
  สรุปได�ว&า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแต&ละบุคคลเกิดจากสภาพภูมิหลัง ของ
แต&ละคนท่ีไม&เหมือนกัน สภาพร&างกายจิตใจ การศึกษา ความรู�ความสามารถ ความ ถนัดต&างๆ โดยมี
ปhจจัยสนับสนุนให�เกิดความแตกต&างจากการประเมินของผู�บังคับบัญชาแล�วให�คะแนนออกมาในระดับ
ตํ่าปานกลาง และระดับสูง ซ่ึงมีผลต&อการ ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให�ข�าราชการผู�นั้นมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานท่ีมากข้ึนเรื่อยๆ 
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  บราวดิส และบูโน (Bowditch & Buono, 1990) ให�ความเห็นในการพัฒนา
ประสิทธิภาพขององค�กรข้ึนอยู&กับความสามารถขององค�การท่ีจะจัดหาและใช�เทคโนโลยีอย&างเหมาะ
สมอและกว�างขวาง ได�เสนอรูปแบบองค�ประกอบท่ีสําคัญของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค�การมี 4 
ด�าน คือ โครงสร�างขององค�การ บุคลากร กระบวนการทํางาน เทคโนโลยีแนวทางการปฏิบัติงาน
เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีแนวทางท่ีหลากหลายประกอบด�วย การทําความเข�าใจ
และกําหนดแนวคิดของการทํางานให�ชัดเจน การใช�สามัญสํานึกในการพิจารณา การให�คําปรึกษาท่ี
ถูกต�อง การรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานด�วยความยุติธรรม การปฏิบัติงานต�องเชื่อถือ
ได� มีความรวดเร็วงานเสร็จเร็วและได�มาตรฐานรวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความ
ซ่ือสัตย� สุจริต มีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะเน�นเรื่อง
ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานจึงต�องเน�นพัฒนาความสามารถของบุคคลเปAนหลัก ซ่ึง
เปAนองค�ประกอบท่ีส&งผลต&อความสามารถของบุคคล ประกอบด�วย คุณลักษณะของบุคคล ได�แก& 
ความรู� ทักษะประกอบการณ�ในการปฏิบัติงานจะมีความสัมพันธ�กับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ลักษณะบุคคลท่ีเหมาะสมกับงานนั้นๆ ก็จะสามารถปฏิบัติงานได�ดีมีประสิทธิภาพ ความพยายามใน
การทํางานของบุคคล คือ ความต้ังใจในการทํางานอย&างเต็มท่ีซ่ึงจะมีความสัมพันธ�กับความยินดีท่ีจะ
ทํางาน ซ่ึงข้ึนอยู&กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและจะส&งผลกระทบต&อความสําเร็จของงาน การ
สนับสนุนจากองค�กร คือ ค&าตอบแทน วัสดุอุปกรณ� ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกต&างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน การได�รับการนิเทศ การประเมินผลท่ีมีความยุติธรรม การบริหารงานแบบมีส&วนร&วม 
รวมท้ังการช&วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน การมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคือความพร�อมและ
ความพยายามรวมไปความสามารถท่ีจะปฏิบั ติงานให�สําเร็จโดยการประเมินผลการทํางาน 
ประสิทธิภาพในการทํางานนั้นไม&สามารถทําได�โดยตรงเนื่องจากหน&วยงานในการวัดสิ่งท่ีลงทุนลงแรง 
เช&น ค&าตอบแทน วัสดุอุปกรณ� ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกต&างๆ ความพยายามและแรงงานเปAน
คนละหน&วยในการวัดผลลัพธ� คือ การปฏิบัติงาน 
  จากแนวคิดของนักวิชาการสรุปได�ว&า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความสามารถในการทํางานได�ตามวัตถุประสงค�หรือเปvาหมายท่ีต้ังไว�โดยใช�ประโยชน�จากทรัพยากร
อย&างประหยัก มีความรวดเร็ว สูญเสียน�อยท่ีสุด และทําให�ผู�ใช�บริการเกิดความพึงพอใจ 
 2.6.8 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล 
  ความหมายของประสิทธิผล 
  ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององค�การท่ีจะดาเนินการให�บรรลุเปvาหมาย           
4 ประการ คือ ความเปAนอันหนึ่งอันเดียวกันในองค�การ (Integration) การปรับตัวขององค�การให�
สอดคล�องกับสภาพแวดล�อม (Adaptability) การปรับตัวขององค�การให�สอดคล�องกับสังคม (Social 
Relevance) และผลผลิตขององค�การ (Productivity) (อรุณ รักธรรม, 2525)  
  ประสิทธิผลขององค�การ หมายถึง ความสามารถขององค�การในการบรรลุเปvาหมาย
ท่ีได�กําหนดไว� โดยใช�ประโยชน�จากทรัพยากรอย&างคุ�มค&า สมาชิกเกิดความพอใจในงาน และองค�การ
โดยส&วนรวมสามารถปรับตัว และพัฒนาเพ่ือดํารงอยู&ต&อไปได� (มัฆวาฬ สุวรรณเรือง, 2536)  
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  ประสิทธิผล หมายถึง การพิจารณาผลการทํางานท่ีสําเร็จลุล&วง (เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธุ�, 
2536)  
  แฮล (Hall, 2002) กล&าวถึงการท่ีองค�การจะมีประสิทธิผลได�นั้น จําเปAนต�องทําการ
จัดวางองค�การใหม& โดยพิจารณาถึงประเด็นท่ีสําคัญ คือ ทิศทางของกลยุทธ�หรือจุดมุ&งเน�นของ
องค�การ วิสัยทัศน� ค&านิยม ความเปAนผู�นํา การเข�าใจถึงความต�องการของลูกค�ากระบวนการภายใน
ขององค�การ และมาตรการการตรวจสอบความก�าวหน�าในการบรรลุถึงสิ่งท่ีองค�การปรารถนา  
  สรุปได�ว&า ประสิทธิผลขององค�การ หมายถึง ความสามารถในการบริหารงานของ
องค�การให�มีประสิทธิภาพ ใช�ทรัพยากรอย&างคุ�มค&าและเกิดประโยชน�สูงสุด เพ่ือให�บรรลุเปvาหมายหรือ
วัตถุประสงค�ขององค�การ ทําให�สมาชิกและผู�รับบริการเกิดความพึงพอใจในงานและองค�การสามารถ
ปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อม และพัฒนาให�อยู&ต&อไปได�ในสังคม  
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล  
  คําว&าประสิทธิผล (Effectiveness) กับคําว&า ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปAนคําท่ี 
ใช�กันอย&างกว�างขวาง จนบางครั้งทําให�เกิดความสับสนและใช�คาผิดความหมาย จึงได�เสนอ
ความหมายของคําท้ังสองเพ่ือทําให�เกิดความชัดเจนและเข�าใจอย&างถูกต�อง ดังนี้ “ประสิทธิผล” 
หมายถึง การปฏิบัติการท่ีทําให�เกิดปริมาณและคุณภาพสูงสุด ท้ังนี้เพราะแต&ละกิจกรรมหรือกิจการ
จะมีวัตถุประสงค� หรือเปvาหมายซ่ึงการปฏิบัติการท่ีบรรลุถึงวัตถุประสงค� หรือเปvาหมายท่ีกําหนดไว� 
ท้ังในด�านปริมาณและคุณภาพ ก็คือการปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิผลนั้นเอง ส&วนคําว&า “ประสิทธิภาพ”
จะต�องคํานึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยู&  สําหรับการปฏิบัติการนั้นด�วย เนื่องจากทรัพยากรท่ีมีจํากัด
ผู�ปฏิบัติงานจะประสบความสําเร็จได�จะต�องใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู&อย&างจํากัดให�เกิดประโยชน�สูงสุด  
  เทพศักด์ิ บุญยรัตพันธุ� (2536) ได�ให�แนวคิดเก่ียวกับการวัดประสิทธิผลไว� 2 แนวทาง คือ  
  1. การวัดประสิทธิผลจากกรอบของหน&วยงาน โดยเปรียบเทียบระหว&างผลการ 
ปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปvาหมายท่ีต้ังไว�ในแผนงานเท&านั้น แต&ไม&ได�ก�าวล&วงไปถึงการตอบสนอง
ความต�องการของผู�รับบริการ  
  2. การวัดประสิทธิผลในแง&การตอบสนองต&อความต�องการของผู�รับบริการโดย
พิจารณาในแง&เชิงปริมาณ คุณภาพ ความรวดเร็ว ตลอดจนการมีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดีของผู�ท่ีทําหน�าท่ี
ให�บริการด�วย  
 
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีส2วนร2วม  
 การมีส&วนร&วมถือเปAนสิ่งสําคัญต&อความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต&างๆ
เปAนอย&างมากโดยเฉพาะการมีส&วนร&วมในกิจกรรมด�านความรับผิดชอบต&อสังคมขององค�กรธุรกิจของ
พนักงานท่ีประกอบไปด�วยกิจกรรมต&างๆ มากมายท่ีต�องการ การมีส&วนร&วมของพนักงานท่ัวไปจึงจะ
ส&งผลให�การบริหารจัดการงานด�านความรับผิดชอบต&อสังคมขององค�กรธุรกิจของพนักงานสําเร็จลุล&วง
ไปได�ด�วยดี 
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 แนวคิดการบริหารจัดการแบบมีส&วนร&วม (Participative Management) เปAนแนวคิดท่ีให�
ความสําคัญกับพนักงานในฐานะท่ีเปAนทรัพยากรท่ีสําคัญและควรค&าแก&การดูแลรักษาขององค�การเปAน
อย&างยิ่งและเป�ดโอกาสให�พนักงานเข�ามามีส&วนร&วมในการบริหารและจัดการองค�การซ่ึงแนวคิดนี้
สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมทางธุรกิจและสภาวการณ�ปhจจุบัน และองค�การต&างให�การยอมรับและ
นํามาประยุกต�ใช�กันอย&างแพร&หลาย นอกจากนี้แนวคิดการจัดการแบบมีส&วนร&วม (Participative 
Management) ยังเก่ียวข�องกับเรื่องต&างๆ ในองค�การได�แก&เรื่องการตัดสินใจการสื่อสารข�อมูลการ
กําหนดระบบการให�รางวัลและการเสริมสร�างทักษะและพัฒนาความรู�ความสามารถ โดยให�สมาชิกทุกคน
ในองค�การเข�าไปมีส&วนร&วมในการกําหนดหรือแสดงความคิดเห็นและความต�องการของตนในเรื่องต&างๆ 
 2.7.1 ความหมายของการมีส&วนร&วม 
  สายสุนีย� ปวุฒินันท� (2541) ได�กล&าวถึงการมีส&วนร&วมหมายถึง การท่ีปhจเจกบุคคลก็
ดีกลุ&มคน หรือองค�กรประชาชนได�อาสาเข�ามามีส&วนร&วมในการตัดสินใจการดําเนินโครงการการ
แบ&งปhนผลประโยชน�และการประเมินผลโครงการพัฒนาด�วยความสมัครใจ โดยปราศจากข�อกําหนด
ท่ีมาจากบุคคลภายนอกและเปAนไป เพ่ือตอบสนองต&อความต�องการของสมาชิกในชุมชนรวมท้ังท่ี
อํานาจอิสระในการแบ&งปhนผลประโยชน�ท่ีเกิดจากการพัฒนาให�กับสมาชิกด�วยความพึงพอใจ และผู�
เข�ามามีส&วนร&วมมีความรู�สึกเปAนเจ�าของโครงการด�วย 
  ทองใบ สุดชารี (2543) กล&าวว&าการมีส&วนร&วม (Participation) เปAนวิธีการท่ีผู�นํา
สามารถนํามาปรับใช�ในการจูงใจและสร�างขวัญกําลังใจให�แก&บุคลากร เปAนกลยุทธ�ท่ีจะช&วยให�มี
แรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน มีลักษณะเปAนกระบวนการท่ีจะทําให�พนักงานมีสิทธิมีเสียงในการ
ตัดสินใจท่ีเก่ียวข�องกับงานของตนบุคลากรท่ีมีส&วนร&วมในการตัดสินใจอาจมีความผูกพันในการทํางาน
ยิ่งกว&าการเข�ามีส&วนร&วมในการตัดสินใจเท&านั้นยิ่งไปกว&านั้นการเข�าไปมีส&วนร&วมจะทําให�บุคลากรเกิด
ทัศนะต&อการบริหารงานขององค�กรดีข้ึน ส&งผลให�บุคคลเกิดความพอใจในการทํางานและมีแรงใจท่ีจะ
มุ&งสู&ความสําเร็จในชีวิตการทํางานตลอดจนทําให�เขาได�รับการยอบรับ (Recognition) มีความ
รับผิดชอบ (Responsibility) และเกิดความนับถือตนเองมากข้ึน (Self-esteem) นอกจากนี้ยังพบว&า
การมีส&วนร&วมของบุคลกรส&งผลให�เขามีความชัดเจนในความคาดหวังมากยิ่งข้ึน กล&าวคือการมีส&วน
ร&วมในการตัดสินใจจะทําให�บุคคลกรเกิดความเข�าใจการทํางาน และการบริหารงานในองค�การได�ดี
ยิ่งข้ึนอีกท้ังจะเชื่อมโยงไปสู&ความเข�าใจในการทํางานกับระบบรางวัลได�ดีข้ึน 
  นิวสตอม และเดวิส (Newstrom & Davis, 1993) ให�ความหมายของการมีส&วนร&วม
ว&า “เปAนการเก่ียวข�องในด�านจิตใจและอารมณ�ความรู�สึกของบุคคลในสถานการณ�กลุ&มท่ีจะกระตุ�นให�
เกิดการสร�างสรรค�ท่ีจะกระทําในสิ่งท่ีบรรลุเปvาหมายของกลุ&มและแบ&งความรับผิดชอบกันระหว&าง
สมาชิกในกลุ&มทําให�เกิดการมีส&วนร&วม” 
  โคลว และ อับฮัฟ (Cohen & Uphoff, n.d อ�างถึงใน จรัญญา บรรเทิง, 2548) 
กล&าวถึงการมีส&วนร&วมในการพัฒนาชนบทว&า หมายถึงความร&วมมือของท�องถ่ินท่ีอยู&ภายใต�เง่ือนไข
หรือ สถานการณ�ใดๆ ก็ตามท่ีต�องการให�ประสบผลสําเร็จในเปvาหมายของการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนโดย
หน&วยงานพัฒนาและรัฐบาลกลุ&มประเทศด�วยพัฒนา 
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  ดังนั้นจึงสรุปได�ว&า การบริหารแบบมีส&วนร&วม คือ การบริหารโดยให�บุคคลท่ีมีส&วน
เก่ียวข�องในการได�รับประโยชน� ท้ังทางตรงและทางอ�อม จากการจัดการศึกษาได�มีส&วนร&วมในการ
กําหนดนโยบายและทิศทางในการจัดการศึกษามีส&วนร&วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ร&วมดําเนินการให�การสนับสนุนท้ังด�านกําลังความคิด กําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย�
พร�อมท้ังร&วมกํากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให�การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนดและเปAนท่ียอมรับในระดับสากล 
 2.7.2 แนวความคิดพ้ืนฐานของการบริหารแบบมีส&วนร&วม 
  นักทฤษฎีองค�การมีแนวคิด เรื่องทฤษฎีการจูงใจท่ีคล�ายคลึงกัน คือ ทฤษฎีการจูงใจ
ของ มาสโลว� (Maslow’s Motivation Theory) มีความเชื่อว&ามนุษย�ทุกคนมีความต�องการเหมือนกัน
ตราบใดท่ียังไม&สามารถตอบสนองความต�องการได� ก็จะเกิดปhญหาความต�องการอยู&ร่ําไปแต&ถ�าความ
ต�องการได�รับการตอบสนอง ก็จะเลิกสนใจมนุษย�ตอบสนองความต�องการแตกต&างกันทางด�านปริมาณ
ความต�องการระดับตํ่าค&อนข�างมีขอบเขตจํากัด แต&ความต�องการระดับสูงมักจะมีขอบเขตไม&จํากัด 
  ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร�เบิร�ก (Herberg’s Motivation Hygine Theory ) มีความ
เชื่อว&าปhจจัยท่ีจะจูงใจให�คนทํางานประกอบด�วย 
  1) ความสําเร็จในงานท่ีทํา 
  2) การได�รับการยอมรับยกย&องและนับถือ 
  3) ความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานท่ีนําไปสู&ความสําเร็จ 
  4) ลักษณะของงานท่ีทํา 
  5) ความรับผิดชอบในงานท่ีได�รับมอบหมาย 
  6) ความเจริญเติบโตส&วนบุคคล 
 2.7.3 วิวัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบมีส&วนร&วม 
  เปAนท่ียอมรับกันในปรัชญาท่ีว&า มนุษย�ทุกคนมีความรู�ความสามารถท่ีแตกต&างกัน หาก
ได�มีการนําความรู�ความสามารถของบุคคลเข�ามาทํางานร&วมกันย&อมเกิดประโยชน�ต&อองค�การมากท่ีสุด นัก
ทฤษฎีทางการบริหารได�พยายามพัฒนาแนวคิด และวิธีการบริหารมาใช�ในการบริหารการศึกษาอาทิ 
  โรลด� แคมป�เบล (Roald Campbell, 1987) และเพ่ือนร&วมงานได�พยายามพัฒนา
แนวคิดทางการบริหารการศึกษา โดยการศึกษาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบกับการบริหารยุค
วิทยาศาสตร�ของเทเลอร� (Talor, 1913) ซ่ึงมีแนวคิดว&าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ คือ
แรงจูงใจให�มนุษย�ทํางานการศึกษาทางด�านการบริหารเริ่มเปAนท่ีสนใจของนักบริหาร 
  แฟรงคลินบอบบิท (FrankinBobbit, 1911) ได�ให�ความสนใจพฤติกรรมในองค�การ
โดยการวิเคราะห�งานสังเกตการณ�ทํางานของผู�บริหาร วิธีการทํางานท่ีประสบความสําเร็จและให�
ข�อเสนอแนะท่ีเปAนแนวทางให�องค�การมีประสิทธิภาพสูงสุดต&อมา  
  เรมอนด�อีแคลลาห�แอนส� (Raymond E. Callahan’s, 1962) ได�ทําการศึกษา
วิเคราะห�ประสิทธิภาพของโรงเรียนท่ีเปAนท่ีเชื่อถือศรัทธาของคนท่ัวไป จากบันทึกของ Campbell 
พบว&าการใช�ระบบประชาธิปไตยท้ังด�านการบริหาร การนิเทศการตัดสินใจและการสอนเปAนระบบท่ีมี
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ประสิทธิภาพนอกจากนี้ Campbell ยังให�ความสําคัญของมนุษย�สัมพันธ�ของคนในองค�การในการ
ทํางานร&วมกันอีกด�วย (วริศรา พุ&มดอกไม�, 2553) 
  การบริหารงานในยุคปhจจุบันของผู�บริหารสถานศึกษานั้น จะต�องหม่ันศึกษาหา
ความรู�เพ่ือพัฒนาตนเองให�ก�าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน�และสิ่งหนึ่งท่ีสําคัญเปAนอย&างยิ่งสําหรับผู�บริหาร
สถานศึกษา คือ การศึกษาหลักแนวคิดทฤษฎีต&างๆ ท่ีจะได�นําไปประยุกต�ใช�กับสภาวะจริงในการ
บริหารงานของตนเพ่ือให�สามารถขับเคลื่อนองค�กรไปสู&จุดมุ&งหมายได�สําเร็จอย&างมีประสิทธิภาพดังนี้ 
  คริส อากีริส กล&าวว&าการบริหารแบบมีส&วนร&วมเปAนการจูงใจให�ผู�ร&วมปฏิบัติงานใน
องค�การได�มีส&วนร&วมในการตัดสินใจร&วมรับผิดชอบ และร&วมมือในการพัฒนาองค�การท่ีปฏิบัติอยู&ด�วย
ความเต็มใจการมีส&วนร&วมในการปฏิบัติงานขององค�การ ควรประกอบด�วยสาระสําคัญอย&างน�อย        
3 ประการ คือ 
  1) การมีส&วนร&วมในการแสดงความคิดเห็นสมาชิกขององค�การย&อมมีความผูกพันกับ
องค�การท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู& และมีความปรารถนาท่ีจะได�มีส&วนร&วมในการบริหารงานขององค�การ
แม�เพียงได�รับฟhงความคิดเห็นก็ทําให�รู�สึกว&าได�มีส&วนร&วมในการบริหารงานขององค�การ 
  2) การมีส&วนร&วมช&วยให�เกิดการยอมรับในเปvาหมาย เพราะนอกจากจะช&วยกระตุ�น
ให�สมาชิกแสดงความคิดเห็นแล�วยังช&วยให�เกิดความช&วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ระหว&างกลุ&ม
สมาชิกและความร&วมมือนั้น จะแพร&ขยายไปท้ังองค�การทําให�สมาชิกท้ังองค�การมีเปvาหมายเดียวกัน
การมีส&วนร&วมเปAนการยินยอม และพร�อมท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเต็มใจซ่ึงจะมีผลท้ังทางใจการ
ยอมรับการสนับสนุนและผลต&อการปฏิบัติงานอย&างเต็มท่ี 
  3) การมีส&วนร&วมช&วยให�เกิดความสํานึกในหน�าท่ี ความรับผิดชอบ การท่ีบุคคลได�
แสดงความคิดเห็น และยอมรับในเปvาหมายเดียวกัน จะช&วยกระตุ�นให�บุคคลเกิดความสํานึกในหน�าท่ี
ความรับผิดชอบต&อการปฏิบัติงานขององค�การ 
  โคลว และ อับฮัฟ (อ�างถึงใน จรัญญา บรรเทิง, 2548) ได�แบ&งลักษณะการมีส&วนร&วม
เปAน 4 ด�าน คือ 
  1) การมีส&วนร&วมในการตัดสินใจ (Participation n Decision-making) 
  2) การมีส&วนร&วมในการปฏิบัติ (Participation in Implementation) 
  3) การมีส&วนร&วมในผลประโยชน� (Participation in Benefits) 
  4) การมีส&วนร&วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) 
  สําหรับการมีส&วนร&วมในด�านต&างๆ นี้ นักวิชาการสาขาต&างๆ มีจุดเน�นของการมีส&วน
ร&วมแตกต&างกันออกไป เช&น นักเศรษฐศาสตร�จะให�ความสําคัญกับการมีส&วนร&วมในการตัดสินใจนัก
บริหารมักจะเน�นถึงการมีส&วนร&วมในการปฏิบัติและนักเศรษฐศาสตร�มักจะเน�นการมีส&วนร&วมใน
ผลประโยชน� แต&สําหรับการมีส&วนร&วมในการประเมินผลนั้น ยังไม&มีการศึกษาท่ีกว�างขวางนัก ซ่ึง 
Cohen & Uphoff ได�อธิบายถึงการมีส&วนร&วม ดังนี้ 
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  1. การมีส&วนร&วมในการตัดสินใจ การตัดสินใจชนิดนี้เปAนศูนย�กลางของการเกิด
ความคิดท่ีหลากหลาย มีการกําหนดและประเมินทางเลือกตัดสินใจ เลือกเปรียบเทียบได�กับการ
วางแผนเพ่ือนําทางท่ีเลือกมาสู&การปฏิบัติ สามารถแบ&งการตัดสินในนี้ออกเปAน 3 ชนิด คือ 
   1.1 การตัดสินใจช&วงเริ่มต�น (Initial Decisions) เปAนการเริ่มต�นหาความ
ต�องการจากคนในท�องถ่ิน และวิธีการเข�าไปมีส&วนร&วมในโครงการท่ีสําคัญ ข้ันตอนนี้มีความสําคัญท่ีจะ
เลือกเอาโครงการท่ีเปAนประโยชน�ต&อกลุ&มคนและมีความเปAนรูปธรรม โดยผ&านการใช�กระบวนการ
ตัดสินใจ ในระยะนี้สามารถให�ข�อมูลท่ีสําคัญของท�องถ่ินและปvองกันความเข�าใจท่ีอาจจะเกิดข้ึนและ
เสนอกลยุทธ�เพ่ือแก�ไขปhญหา ซ่ึงคนในท�องถ่ินสามารถเข�ามาเก่ียวข�องต้ังแต&ช&วงเริ่มต�นโครงการท้ังใน
เรื่องการเงิน การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเข�าไปมีส&วนร&วมในโครงการและสนับสนุนโครงการ
ท่ีจะนําเข�ามา 
   1.2 การตัดสินใจในช&วงดําเนินการ (On-going Decisions) คนในท�องถ่ินอาจ
ไม&ได�เข�ามามีส&วนร&วมในช&วงเริ่มต�น แต&ถูกขอร�องให�เข�ามาดําเนินการเม่ือโครงการเข�ามา ความสําเร็จ
ในช&วงนี้เกิดข้ึนได�มากกว&าการมีส&วนร&วมในการตัดสินใจในช&วงเริ่มต�น ซ่ึงโครงการจะต�องค�นหาความ
ต�องการของบุคคลท่ีเข�ามามีส&วนร&วมในภายหลังนี้ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการและวิธีการ
ดําเนินโครงการท่ีสอดคล�องกับความต�องการของผู�ท่ีเข�ามามีส&วนร&วม 
   1.3 การตัดสินใจในช&วงปฏิบัติการ (Operational Decisions) เปAนความ
เก่ียวข�องในองค�กรเม่ือโครงการเข�ามามีการเชื่อมโยงโครงการเข�ามาสู&คนในท�องถ่ิน มีการรวบรวมของ
องค�กรต&างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือกําหนดกฎเกณฑ�สําหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบท่ีสมาชิก
ยึดถือประกอบด�วย การประชุมเพ่ือจัดทํานโยบาย การคัดเลือกผู�นําท่ีจะมีอิทธิพลต&อองค�กร 
  2. การมีส&วนร&วมในการปฏิบัติคนในท�องถ่ินสามารถมีส&วนร&วมในการปฏิบัติ แบ&งได�
เปAน 3 ชนิด คือ 
   2.1 การมีส&วนร&วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) สามารถ
ดําเนินการได�หลายรูปแบบ ได�แก& แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ� และข�อมูลข&าวสาร ท้ังหมดนี้เปAนแหล&ง
ทรัพยากรหลักท่ีสําคัญซ่ึงมีอยู&ในท�องถ่ิน นํามาใช�เพ่ือพัฒนาโครงการ การส&งเสริมโดยใช�แรงงานใน
ท�องถ่ินเปAนสิ่งท่ีดี การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ�ต&างๆ และอ่ืนๆ แสดงให�เห็นทิศทางท่ีชัดเจนของ
การมีส&วนร&วม สิ่งสําคัญของการมีส&วนร&วมนี้ คือ การรู�ว&าใครเปAนผู�สนับสนุนและทําอย&างไรโดยวิธีการ
สมัครใจ การได�รับค&าตอบแทน หรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุน เรื่องทรัพยากรบ&อยครั้งท่ีพบว&ามี
ความไม&เท&าเทียมกันและการแสวงหาผลประโยชน�ส&วนตัว 
   2.2 การมีส&วนร&วมในการบริหารและการประสานงาน (Project Demonstration 
and Co-ordination) คนในท�องถ่ินสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงาน โดยการเปAนลูกจ�างหรือ
สมาชิกทีมท่ีปรึกษาหรือเปAนผู�บริหารโครงการ เปAนสมาชิกอาสา ซ่ึงทําหน�าท่ีประสานงานกิจกรรมของ
โครงการ มีการฝ�กอบรมให�รู�เทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการสําหรับผู�เข�ามาบริหาร หรือ
ประสานงาน วิธีนี้นอกจากจะเพ่ิมความไว�วางใจให�กับคนในท�องถ่ินแล�วยังช&วยให�เกิดความตระหนัก
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ถึงปhญหาของตนเองอีกด�วย อีกท้ังยังทําให�เกิดการสื่อสารข�อมูลภายใน และได�รับคําแนะนําซ่ึงเปAน
ปhญหาของคนในท�องถ่ิน ตลอดจนผลกระทบท่ีได�รับเม่ือโครงการเข�ามา 
   2.3 การมีส&วนร&วมในการขอความร&วมมือ (Enlistment) การขอความร&วมมือไม&
จําเปAนต�องมีผลประโยชน�เข�ามาเก่ียวข�อง แต&พิจารณาจากข�อเท็จจริงท่ีว&า ผลเสียท่ีตามมาหลังจากนํา
โครงการเข�ามา และผลท่ีเกิดกับคนในท�องถ่ินท่ีเข�าร&วมในโครงการ 
  3. การมีส&วนร&วมในผลประโยชน� เปAนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจ
ซ่ึงไม&ควรมองข�ามไป การมีส&วนร&วมในผลประโยชน�แบ&งได� 3 ชนิด คือ  
   3.1 ผลประโยชน�ด�านวัตถุ (Material Benefits) เปAนความต�องการข้ันพ้ืนฐาน
ของบุคคล เช&น เปAนการเพ่ิมการบริโภค รายได� และทรัพย�สิน แต&สิ่งเหล&านี้อาจจะทําให�การสรุปข�อมูล
ล�มเหลวได� ซ่ึงควรวิเคราะห�ให�ได�ว&าใครคือผู�มีส&วนร&วม และดําเนินการให�เกิดข้ึน 
   3.2 ผลประโยชน�ด�านสังคม (Social Benefits) เปAนความต�องการข้ันพ้ืนฐานด�าน
สาธารณะ ได�แก& บริการหรือความพึงพอใจการสาธารณูปโภค การเพ่ิมโครงการพัฒนาท�องถ่ินโดยใช�รูปแบบ
การผสมผสานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให�กับคนยากจน จึงจําเปAนต�องมีการกําหนดการมีส&วนร&วมใน
ผลประโยชน�ท้ังในเรื่องปริมาณ การแบ&งผลประโยชน� และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 
   3.3 ผลประโยชน�ด�านบุคคล (Personal Benefits) เปAนความปรารถนาท่ีจะเข�า
มาเปAนสมาชิกกลุ&มหรือได�รับการคัดเลือกเข�ามา เปAนความต�องการอํานาจทางสังคมและการเมือง โดย
ผ&านความร&วมมือในโครงการ ผลประโยชน�สําคัญท่ีได�จากโครงการมี 3 ชนิด คือ ความรู�สึกมีคุณค&าใน
ตนเอง อํานาจทางการเมือง และความรู�สึกว&าตนเองทํางานมีประสิทธิผล การมีส&วนร&วมใน
ผลประโยชน�ควรศึกษาผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลังด�วย เพราะอัตราการมีส&วนร&วมใน
ผลประโยชน�มีความแตกต&างกัน จะเปAนข�อมูลท่ีสําคัญในการวางนโยบายหลักท่ีเก่ียวข�องว&าจะให�ใครมี
ส&วนร&วม หากผลท่ีออกมาตรงกันข�ามกับความคาดหวัง จะได�แก�ไขเพ่ือหาแนวทางท่ีมีความเปAนไปได�
ในการวางรูปแบบใหม& 
  4. การมีส&วนร&วมในการประเมินผล เปAนส&วนท่ีมีการเขียนเปAนรายงานไว�น�อย สามารถ
ประเมินโครงการได� 2 รูปแบบคือ การมีส&วนร&วมทางตรง และการมีส&วนร&วมทางอ�อม การมีส&วนร&วมในการ
ประเมินผล ส&วนใหญ&เปAนเจ�าหน�าท่ีจากส&วนกลางมากกว&าคนในท�องถ่ิน ซ่ึงทําหน�าท่ีประเมินผลด�าน
งบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต&อโครงการ ประเมินว&ามีผู�เห็นด�วยกับโครงการหรือไม& ผู�ท่ีมีส&วน
ร&วมได�แก&ใครบ�าง มีส&วนร&วมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผ&านสื่อต&างๆ หรือผ&านตัวแทนท่ีเลือกเข�าไป
อย&างไร และทําอย&างไร ความคิดเห็นต&างๆ จึงจะได�รับการนําไปใช�ประโยชน� 
 2.7.4 ความจําเปAนในการบริหารแบบมีส&วนร&วม  
  การบริหารแบบมีส&วนร&วมมีความจําเปAนต&อการบริหารงานในปhจจุบันเพราะ  
  1) จะเกิดความเปAนประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังนี้ ความมีประสิทธิผลเก่ียวข�องกับ
ความเหมาะสมและความสําเร็จของเปvาหมาย ส&วนความมีประสิทธิภาพเก่ียวข�องกับค&าใช�จ&ายของความสําเร็จ
ตามเปvาหมาย หรืออาจกล&าวได�ว&า ประสิทธิภาพ คือ อัตราส&วนระหว&างผลผลิตและปhจจัยการผลิต การ
บริหารแบบมีส&วนร&วมช&วยให�ผู�บริหารและหน&วยงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เชิงความคาดหวังว&า  
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   1) เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจทางการบริหารให�ดีข้ึน  
   2) เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของลูกจ�างให�ดีข้ึน  
   3) เพ่ิมขวัญและความพอใจในงานของลูกจ�างให�ดีข้ึน  
   4) ช&วยให�องค�กรตอบสนองต&อความต�องการของสภาพแวดล�อมได�ดีข้ึน  
  2) ทําให�พฤติกรรมของบุคคลสอดคล�องกับวัตถุประสงค�ขององค�กร กล&าวคือ การ
บริหารแบบมีส&วนร&วมช&วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององค�กร โดยการปฏิบัติงานและขวัญ
ของแต&ละบุคคล เพราะบุคคลและความคาดหวังขององค�กรมีความขัดแย�ง สร�างความคับข�องใจและ
เปAนผลเสียแก&ทุกฝOาย แต&การบริหารโดยการมีส&วนร&วมสามารถคลี่คลายข�อขัดแย�งดังกล&าวได� เพราะ
การท่ีให�โอกาสแก&บุคคลในการมีส&วนร&วมในการตัดสินใจขององค�กรพวกเขา สามารถควบคุมการ
ทํางานของพวกเขาเองในการใช�ความสามารถและสร�างความสําเร็จให�เกิดข้ึนได�  
  3) ช&วยสร�างแรงจูงใจ การบริหารแบบมีส&วนร&วมสนองความต�องการทางจิตใจตาม
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว� (Needs Hierachy Theory) และทฤษฎีการจูงใจของเฮอร�ซเบอร�ก 
(Motivation Hygiene Theory) เพราะการตอบสนองโดยวิธีการต&างๆ นั้น ยังขาดการตอบสนอง 
“การมีส&วนร&วม” ซ่ึงเปAนสิ่งจูงใจ ท่ีแท�จริงไป  
  ดังนั้น โอกาสการมีส&วนร&วมในการตัดสินใจ เปAนการตอบสนองความต�องการ ความ
สมหวัง ความเชื่อถือตนเอง อันเปAนความต�องการสูงสุดของมนุษย�ได� 
 2.7.5 ประโยชน�ของการบริหารแบบมีส&วนร&วม 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห&งชาติ (2540) ได�กล&าวถึงประโยชน�ของการ
บริหารแบบมีส&วนร&วมไว�ดังนี้ 
  1) ช&วยสร�างความสามัคคีรวมพลังของบุคคลในองค�กร 
  2) ช&วยให�ทราบถึงความต�องการขององค�กรท้ังหมด 
  3) ช&วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานให�สูงข้ึนลดความเฉ่ือยชาในการปฏิบัติงาน
และการย�ายงาน 
  4) ช&วยลดความขัดแย�งและการต&อต�านจากพนักงานระดับตํ่า 
  5) ช&วยสร�างบรรยากาศในการทํางานและให�สุขภาพจิตของคนในองค�กรดีข้ึน 
  6) ช&วยเพ่ิมผลผลิตในองค�กร 
  7) สร�างสรรค�หลักการประชาธิปไตยให�เกิดข้ึนในองค�กร 
  8) ช&วยลดค&าใช�จ&ายในการบริหารงานใช�ทรัพยากรอย&างประหยัดและทะนุถนอม 
  9) ทําให�ผู�ร&วมงานเกิดความรู�สึกว&าเข�าเปAนส&วนหนึ่งในองค�กร 
  10) เปAนการแบ&งเบาภาระหน�าท่ีของผู�บังคับบัญชาในการควบคุมงานให�ลดน�อยลง
และทําให�ผลของงานดีข้ึน 
 2.7.6 รูปแบบการบริหารแบบมีส&วนร&วม  
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  การบริหารงานแบบมีส&วนร&วมนี้สามารถสร�างความรู�สึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน และ
เปAนการเป�ดโอกาสให�ผู�ปฏิบัติงานทุกระดับได�ใช�ความรู�ความสามารถของตนเองให�เกิดประโยชน�ต&อ
การปฏิบัติงาน และต&อองค�กรได�อย&างเต็มท่ี รูปแบบการบริหารแบบมีส&วนร&วมท่ีใช�อยู&ในปhจจุบันและ
เปAนท่ียอมรับว&าได�ผลในเชิงปฏิบัติมาก มี 4 ระบบ คือ  
  1) ระบบการปรึกษาหารือ (Conductive Management) เปAนการบริหารแบบเป�ด
โอกาสให�ผู�ปฏิบัติงานได�มีส&วนร&วมในการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ (Committee) ต&างๆ ไม&
ว&าจะเปAนคณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะกรรมการดําเนินงาน หรือ 
คณะกรรมการท่ีมีชื่อเรียกเปAนอย&างอ่ืน รูปแบบนี้เปAนการกระจายอํานาจการบริหาร และการตัดสินใจ
ให�ผู�มีส&วนเก่ียวข�องกับงานมีส&วนร&วมรับผิดชอบในการดําเนินการด�วย ระบบการปรึกษาหารือนี้เหมาะ
สําหรับใช�กับผู�บริหารระดับต�นข้ึนไป โดยการมอบหมายให�ทําหน�าท่ีเปAนหัวหน�าคณะทํางาน ประธาน
โครงการ ประธานคณะกรรมการ หรือกรรมการ เปAนต�น  
  2) ระบบกลุ&มคุณภาพ (QC Circles) เปAนการบริหารแบบเป�ดโอกาสให�ผู�ปฏิบัติงาน
ได�มีส&วนร&วมในการปฏิบัติงานในรูปของกลุ&มทํางาน ซ่ึงอาจจะเรียกชื่อได�หลายอย&าง เช&น กลุ&ม
คุณภาพ กลุ&มกิจกรรมคิวซี กลุ&มพัฒนาคุณภาพงาน หรือ กลุ&มคิวซี เปAนต�น ระบบกลุ&มคุณภาพนี้
เหมาะสําหรับใช�กับลูกจ�างระดับปฏิบัติ (Worker) หรือระดับหัวหน�างาน (Foreman) ท้ังนี้เพราะเปAน
การฝ�กฝนและเป�ดโอกาสให�เขาเหล&านั้นมีโอกาสทํางานร&วมกันเพ่ือค�นหาปhญหา วิเคราะห�ปhญหา หา
สาเหตุของปhญหา ตลอดจนแนวทางในการแก�ปhญหาด�วยตนเอง ระบบกลุ&มคุณภาพนี้จะใช�ได�ผล
ต&อเม่ือมีการฝ�กอบรมเก่ียวกับเทคนิคต&างๆ (QC Techniques) ให�กับลูกจ�าง การใช�สถิติพ้ืนฐาน 
(Basic Statistics) และการใช�กระบวนการกลุ&ม (Group Dynamics) ในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญท่ีสุดก็
คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) ของลูกจ�างส&วนใหญ&ต�องอยู&ในเกณฑ�สูง จึง
จะสามารถนําระบบกลุ&มคุณภาพนี้มาใช�ให�เกิดผลในการปฏิบัติงานได�  
  3) ระบบข�อเสนอแนะ (Suggestion System) ระบบข�อเสนอแนะนี้มีความแตกต&าง
จากข�อเสนอแนะท่ีพบเห็นท่ัวๆ ไป ท่ีมีลักษณะเปAนกล&อง หรือผู�รับฟhงความคิดเห็นเท&านั้น แต&ระบบ
ข�อเสนอแนะท่ีจะกล&าวนี้เปAนอีกรูปแบบหนึ่งของการบริหารแบบมีส&วนร&วมท่ีได�ผลมากในทางปฏิบัติ 
โดยวิธีการนี้หลายบริษัทจะจัดให�มีแบบฟอร�ม ข�อเสนอแนะเพ่ือให�ลูกจ�างหรือผู�ปฏิบัติงานทุกคนได�
กรอกตามแบบท่ีกําหนด เช&น ปhญหาท่ีพบคืออะไร สาเหตุของปhญหามาจากอะไร วิธีการแก�ปhญหามี
อะไรบ�าง และผลท่ีคาดว&าจะได�รับนั้นดีกว&าเดิมอย&างไร เปAนต�น สําหรับแบบฟอร�มต&างๆ นี้ อาจ
กําหนดแตกต&างกันไปบ�างตามความต�องการของแต&ละบริษัท แต&โดยหลักปฏิบัติเดียวกัน คือ แต&ละ
บริษัทจะมีคณะกรรมการพิจารณาข�อเสนอแนะจากแบบฟอร�มต&างๆ ว&าความคิดท่ีเสนอมานั้นเปAน
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค�เพียงใด ความเปAนไปได�ในการนําไปสู&การปฏิบัติมีมากน�อยเพียงใด และ
สมควรทดลองดําเนินการตามข�อเสนอแนะหรือไม& คณะกรรมการพิจารณาข�อเสนอแนะนี้จะได�รับการ
แต&งต้ังจากบริษัทให�เปAนผู�ทําหน�าท่ีประเมินข�อเสนอแนะต&างๆ หากข�อเสนอแนะใดมีการนําไปปฏิบัติได� 
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ทางบริษัทก็จะให�รางวัลตอบแทนแก& ผู�เสนอความคิด ซ่ึงอาจจะเปAนรูปของเงินพิเศษหรือผลตอบแทน
อ่ืนๆ ท่ีบริษัทได�กําหนดข้ึน ระบบข�อเสนอแนะนี้เหมาะสําหรับใช�กับผู�ปฏิบัติงานทุกระดับ ซ่ึงสามารถ
เสนอความคิดคนเดียว หรือมากกว&าก็ได�  
  ท้ังนี้ ระบบข�อเสนอแนะจะได�ผลในทางปฏิบัติก็ต&อเม่ือ  
   1) นโยบาย เปvาหมายของบริษัทจะต�องชัดเจน  
   2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของลูกจ�างจะต�องอยู&ในระดับสูง  
   3) การกําหนดผลตอบแทนท่ีจะให�แก&ผู�เสนอความคิด จะต�องสร�างความรู�สึกมาก
พอ และคุ�มค&ากับการเสนอความคิด  
   4) ระบบและข้ันตอนการพิจารณาความคิดท่ีผู�ปฏิบัติงานเสนอข้ึนมานั้นจะต�อง
รวดเร็ว และมีหลักเกณฑ�ในการพิจารณาท่ีชัดเจน แน&นอน ตลอดจนการแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�
เสนอความคิดได�ทราบอย&างรวดเร็ว พร�อมเหตุผลของการพิจารณาของคณะกรรมการ  
   5) การฝ�กอบรมเก่ียวกับการพัฒนาความคิดสร�างสรรค� และการใช�แบบฟอร�ม 
ข�อเสนอแนะอาจจะต�องให�แก&ผู�ปฏิบัติงานทุกคนได�รับรู�ท่ัวถึงก&อนการนําระบบข�อเสนอแนะมาใช�
อย&างจริงจัง  
   ระบบข�อเสนอแนะนี้แม�ว&าจะช&วยให�ผู�บริหารได�ความคิดท่ีหลากหลายในการ
ปฏิบัติงานหรือ การปรับปรุงงานก็ตาม อุปสรรคท่ีสําคัญของระบบข�อเสนอแนะก็คือ การเขียน 
เนื่องจากผู�ปฏิบัติงานบางคน ไม&สามารถใช�ภาษาเขียนให�ผู�อ่ืนเข�าใจได�เลย โดยเฉพาะอย&างยิ่ง
ผู�ปฏิบัติงานท่ีมีความรู�ระดับ ป.4 หรือ ป.6 ตามโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป ดังนั้น วิธีการแก�ปhญหานี้ท่ี
ดีก็คือ การเป�ดโอกาสให�ผู�เสนอความคิดมานั่งคุย ตัวต&อตัว หรือจะบันทึกเสียงอธิบายความคิดใส&ตลับ
เทปเสียงส&งมาแทนการเขียนก็ได�  
  4) ระบบส&งเสริมให�ผู�ปฏิบัติงานมีส&วนเปAนเจ�าของกิจการ (Employee Ownership 
Plans) ในอดีตท่ีผ&านมาลูกจ�างจะถูกกระตุ�นให�มีส&วนร&วมในกิจการของบริษัท ด�วยประโยคท่ีว&า “ซ้ือ
ผลิตภัณฑ�ของบริษัทท่ีคุณผลิต” (Buy the Product you Make) แต&ในปhจจุบันนี้ลูกจ�างจะถูก
กระตุ�นให�มีส&วนร&วมในการบริหารด�วยคําพูดท่ีว&า “ซ้ือหุ�นบริษัทท่ีคุณทํางานอยู&” (Buy the 
Company you work for) ระบบการส&งเสริมให�ผู�ปฏิบัติงานทุกระดับมีส&วนเปAนเจ�าของกิจการด�วย
การลงทุนซ้ือหุ�นบริษัท หรือบริษัทอาจจะจ&ายโบนัสส&วนหนึ่งเปAนทุนเรือนหุ�นในแต&ละป� จะช&วยให�
ผู�ปฏิบัติงานมีความรู�สึกเปAนเจ�าของกิจการเอง และมีความรู�สึกผูกพันในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ผลประโยชน�ร&วมกัน  
 2.7.7 ข�อพิจารณาในการบริหารแบบมีส&วนร&วม  
  การบริหารแบบมีส&วนร&วมนี้ถึงแม�ว&าจะมีประโยชน�ต&อผู�บริหารเปAนอย&างมาก แต&ก็มี
ข�อพิจารณาก&อนนําไปใช� คือ  
  1) ท&านรู�จักผู�ร&วมงาน หรือผู�ใต�บังคับบัญชาดีแล�วหรือยัง อาทิ เช&น ความรับผิดชอบ
ในการทํางาน และพฤติกรรมในการทํางาน เปAนต�น  
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  2) ผู�ร&วมงานหรือผู�ใต�บังคับบัญชาชอบท่ีจะมีส&วนร&วมในการทํางานหรือไม&  
  3) ท&านมีเวลาอย&างเพียงพอหรือไม&  สําหรับการเป�ดโอกาสให�ผู�ร&วมงานหรือ
ผู�ใต�บังคับบัญชามีส&วนร&วมในการบริหาร  
  นอกจากเง่ือนไข 3 ประการข�างต�นแล�ว ผู�บริหารจะต�องสร�างบรรยากาศในการ
ทํางานแบบมีส&วนร&วม (Participative Climate) ให�เกิดข้ึนด�วย การสร�างบรรยากาศการมีส&วนร&วมใน
การทํางาน ได�แก&  
  1) ความเชื่อ และไว�วางใจในตัวผู�ร&วมงาน หรือผู�ใต�บังคับบัญชา  
  2) จัดให�มีระบบการสื่อสารแบบเป�ด และมีการแลกเปลี่ยนข�อมูลประสบการณ�ใน
การทํางานร&วมกัน  
  3) การแก�ไขปhญหา และการตัดสินใจโดยกลุ&ม  
  4) ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน  
  5) ผู�บริหารมีความเปAนกันเอง สนใจและเป�ดใจท่ีจะรับฟhงความคิดเห็นของผู�ร&วมงาน
หรือผู�ใต�บังคับบัญชา  
  6) การยอมรับซ่ึงกันและกันในการทํางาน  
  โดยสรุปแล�วจะเห็นได�ว&าผู�บริหารเปAนบุคคลสําคัญท่ีจะเป�ดโอกาสให�ผู�ร&วมงานหรือ
ผู�ใต�บังคับบัญชามีส&วนร&วมในการบริหารมากหรือน�อย การมีส&วนร&วมในการทํางานนอกจากจะเปAน
การสร�างเสริมประสบการณ�ในการทํางานเปAนทีมแล�ว ยังเปAนการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีต&อกันในการ
ทํางานด�วย ส&วนระดับของการมีส&วนร&วมจะมากหรือน�อย คงจะข้ึนอยู&กับความรับผิดชอบของ
ผู�ร&วมงานหรือผู�ใต�บังคับบัญชาเปAนสําคัญ ประกอบกับเวลา สถานการณ� และพฤติกรรมการทํางาน
ร&วมกันว&ามีแนวโน�มไปทางทฤษฎี X หรือทฤษฎี Y ความสําเร็จของการบริหารแบบมีส&วนร&วมจึงข้ึนอยู&
กับความสามารถในการวิเคราะห�สถานการณ�ของผู�บริหารนั่นเอง 
 
2.8 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับศูนย-การเรียนรู�ชุมชน  
 ศูนย�การเรียนรู�ถือว&าเปAนศูนย�กลางในการประสานงาน จัดกิจกรรม ซ่ึงมีความสําคัญกับ
การขับเคลื่อนชุมชนเปAนอย&างมากเพ่ือให�เกิดการพัฒนาซ่ึงสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห&งชาติฉบับท่ี 11 เก่ียวกับการให�คนเปAนศูนย�กลางเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู�สู&ชุมชน ศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชนเปAนแหล&งส&งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิตของคนในชุมชนท่ีสมดุลท้ัง 4 ด�าน ได�แก& เรียนรู�
เพ่ือให�มีความรู� เรียนรู�เพ่ือให�เอาไปทําเปAน เรียนรู�เพ่ือให�สามารถใช�ชีวิตร&วมกับคนอ่ืน และเรียนรู�
เพ่ือให�มีความเปAนคนท่ีสมบูรณ� (กรมพัฒนาชุมชน, 2551) 
 2.8.1 ความหมายของศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
  ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน เปAนศูนย�กลางรวบรวมข�อมูลข&าวสารความรู�ของชุมชนท่ีจะ
นําไปสู&การส&งเสริมกระบวนการเรียนรู�สําหรับประชาชน ในชุมชน เปAนแหล&งเสริมสร�างโอกาสในการ
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เรียนรู� การถ&ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ� การสืบทอดภูมิปhญญา วัฒนธรรม ค&านิยม และ
เอกลักษณ�ของชุมชน อีกท้ังเปAนแหล&งบริการชุมชนด�านต&างๆ เช&น การจัดกิจกรรมท่ีสอดคล�องกับ
ความต�องการเรียนรู� ของชุมชน โดยเน�นการกระบวนการเรียนรู�เพ่ือวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือให�
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก&อให�เกิดชุมชนแห&ง เรียนรู� และมุ&งการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง เปAน
ศูนย�ฯ ของประชาชน ท่ีดําเนินการโดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ท่ีจะก&อให�เกิดความเข�มแข็งของ
ชุมชนอย&างยั่งยืน 
  ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ไม&ใช&ศูนย�ฝ�กอบรมประจําหมู&บ�านท่ีรอรับการนัดหมายจาก
วิทยากรภายนอก แต&จะเปAนสถานท่ีท่ีจะสร�างความผูกพันระหว&างคนในชุมชนกับเรื่องราวของเขาเอง
เปAนสําคัญ 
  ศึกษานอกโรงเรียน (2545 อ�างถึงใน วิชัย รูปขําดี และสังคม คุณคุณากรสกุล, 
2550) ได�ให�ความหมายของศูนย�การเรียนชุมชนว&า เปAนศูนย�กลางการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับประชาชนได�มีโอกาสเรียนรู�และแลกเปลี่ยนประสบการณ� อีกท้ังยังเปAนแหล&งบริการชุมชนใน
การจัดกิจกรรมต&างๆ ตามความต�องการของชุมชน 
  บุญส&ง บุญทศ (2543) กล&าวว&า ศูนย�การเรียน คือ สถานท่ีท่ีมีบรรยากาศแห&งการ
เรียนรู� มีบริการสื่อการเรียนการสอนตามความต�องการของผู�เรียน มีการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนและมีบุคคลากรอํานวยความสะดวก มีการจัดกิจกรรมอย&างต&อเนื่อง ทําให�ประชาชนสามารถ
เรียนรู�ได�ตลอดชีวิต เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาแก&ประชาชนให�กว�างขวางท่ัวถึงและครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี โดยกิจกรรมต&างๆ จะสอดคล�องกับความต�องการของประชาชน กลมกลืนกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนและทันต&อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน�เพ่ือให�เกิดสังคมแห&งการเรียนรู� 
  ยูเนสโก (UNESCO, 2535 อ�างถึงใน กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538) กล&าวว&า
ศูนย�การเรียน คือ สถานท่ีใดๆ ท่ีจัดอย&างง&ายๆ เพ่ือให�ประชาชนได�มีโอกาสเข�าไปศึกษาหาความรู�ด�วย
ตัวเอง ฉะนั้นโรงเรียน วิทยาลัย ห�องสมุด สถานประกอบการ ศูนย�วัฒนธรรม ท่ีอ&านหนังสือ สโมสร
ฯลฯ ต&างใช�เปAนศูนย�การเรียนได� 
  สุกฤตตา จันทรวิมล (2545, อ�างถึงใน วิชัย รูปขําดี และสังคม คุณคุณากรสกุล, 
2550) ได�ระบุว&าศูนย�การเรียนชุมชน หมายถึง แหล&งการจัดกิจกรรมท่ีก&อให�เกิดการเรียนรู�อย&าง
ต&อเนื่องประชาชนสามารถใช�บริการค�นคว�าหาความรู�และยังเปAนสถานท่ีท่ีประชาชนได�มีโอกาสจัด
กิจกรรมต&างๆ ของชุมชนตามความต�องการ 
  ดังนั้นตามแนวคิดศูนย�การเรียนรู� เปAนศูนย�กลางของการเรียนรู�ตลอดชีวิตของชุมชน 
และตามความต�องของประชาชนในชุมชน เพ่ือให�สอดคล�องกับวิถีชีวิตและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน� 
 2.8.2 พัฒนาการของศูนย�การเรียนรู� 
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  ชลทิตย� เอ่ียมสําอางค� (2528) กล&าวถึง ศูนย�การเรียนรู�เปAนแนวทางการศึกษาแนว
ใหม&ท่ีเน�นการเรียนรู�ด�วยตนเอง ตามอัธยาศัย และเรียนรู�อย&างต&อเนื่อง ซ่ึงย�อนอดีตของการศึกษาไทย
พบว&า การศึกษานอกโรงเรียน (Non-Formal Education) ถือว&ามีมาก&อนการศึกษาในระบบหรือ
การศึกษาในโรงเรียนเช&นปhจจุบัน ในสมัยอยุธยาการศึกษาก็เกิดข้ึนในวัดในการเรียนการอ&าน การ
เขียน และคําบาลี รวมท้ังศิลปวิทยาการต&างๆ โดยเริ่มจากการบวชเปAนสามเณรไปจะกระท่ังอายุครบ
เกณฑ�บวช เปAนการเรียนท่ีสอดคล�องกับบริบท สภาพปhญหาและสังคมในยุคสมัยนั้น การเรียน
ดังกล&าวไม&มีการบังคับ ไม&มีชั้นเรียน ไม&มีกําหนดเวลา ไม&มีการกําหนดอายุและไม&มีหลักสูตร ในสมัย
ตอนต�นกรุงรัตนโกสินทร�เริ่มมีการติดต&อกับต&างชาติมากข้ึนและเกิดการพิมพ�หนังสือข้ึนทําให�
การศึกษามีการเปลี่ยนแปลง มีแบบเรียน จินดามณี ประถม ก กา ประถม มาลา เปAนต�น แต&กระนั้น
ระบบการศึกษาก็ยังคงเปAนการศึกษาท่ีไม&มีแบบแผน โดยเฉพาะเด็กหญิงมีโอกาสได�เรียนน�อยกว&า
เด็กชาย จวบจนในสมัยรัชกาลท่ี 5 จึงเปAนยุคท่ีเริ่มมีการศึกษาในระบบ (Formal Education) ข้ึน มีการ
จัดต้ังโรงเรียนโดยเริ่มจากในวัด มีการทําหนังสือเรียน เช&น มูลบทบรรพกิจ วาหนิติกร อักษรประโยค 
สังโยคพิธาน ไวพจน�พิจารณ�และพิศาลการันต� โดยพระยาศรีสุนทรโวหาร นอกจากนั้นเริ่มมีการกําหนด
หลักสูตรและกําหนดระยะเวลาในการเรียน ใน พ.ศ. 2414 มีการจัดต้ังโรงเรียนพระหนักสวนกุหลาบและ
โรงเรียนวัดมหรรณพารามข้ึน พ.ศ. 2430 มีการจัดต้ังกรมศึกษาธิการข้ึน พ.ศ. 2435 ยกฐานะกรมข้ึน
เปAนกระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2459 ยกฐานะโรงเรียนข�าราชการพลเรือนข้ึนเปAนจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2483 มีการจัดต้ังกองการศึกษาผู�ใหญ&ข้ึนและให�ส&วนราชการทุกกระทรวงร&วมกันดูแลเพ่ือ
ตอบสนองแนวนโยบายการพัฒนาประเทศของคณะราษฎร�เนื่องจากเห็นว&าประชาชนคนไทยจํานวนมาก
ไม&รู�หนังสือ ซ่ึงแนวทางการศึกษานอกโรงเรียนก็ตอบสนองแนวนโยบายนั้นมาโดยตลอด โดยสามารถ
จําแนกตามลักษณะของศูนย�การเรียนออกได�เปAน 3 ประเภท คือ 1) ใช�สถานศึกษาเปAนฐาน (Institution-
Based) 2) ใช�ชุมชนเปAนฐาน (Community-Based) และ 3) รูปแบบผสมผสาน (Integrated-Based) 
  คณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะปฏิวัติฝOายการศึกษานอกโรงเรียน (2515, อ�างถึงใน 
ชลทิตย� เอ่ียมสําอางค�, 2528) ได�กล&าวถึง การพัฒนาศูนย�การเรียนรู�ว&า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห&งชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2524) มีจุดมุ&งหมายให�การศึกษาเปAนกระบวนการต&อเนื่อง
ตลอดชีวิต มุ&งส&งเสริมคุณภาพของพลเมือง ซ่ึงตรงกับลักษณะของศูนย�การเรียนแบบผสมผสานท่ีเปAน
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยรวมเข�าด�วยกันเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�
อย&างต&อเนื่อง การศึกษานอกโรงเรียน จึงหมายถึง ประสบการณ�และกิจกรรมท่ีจัดข้ึนนอกระบบ
การศึกษาในโรงเรียนภาคปกติ เพ่ือส&งเสริมความรู�และความสามารถท้ังในด�านความรู�ท่ัวไปและ
วิชาชีพให�ประชาชนมีความเปAนอยู& ประกอบอาชีพและทําหน�าท่ีพลเมืองให�ดี ด�วยเหตุนี้ในป� พ.ศ. 
2522 มีการจัดต้ังกรมการศึกษานอกโรงเรียนข้ึนและยุบรวมห�องสมุดประชาชนเปAนกิจกรรมหนึ่งของ
ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียน โดยกําหนดให�ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียนมีหน�าท่ีดูแลรับผิดชอบ 
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ส&งเสริม สนับสนุนและช&วยเหลือการดําเนินงานของห�องสมุดให�คล&องตัว มีประสิทธิภาพในการบริการ
ให�ความรู�ข�อมูลข&าวสารและจัดกิจกรรมแก&ประชาชน 
  กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538) ได�มีการจําแนกการศึกษานอกโรงเรียนออกเปAน           
3 ประเภท ด�วยกัน คือ 1) การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและต&อเนื่อง 2) การพัฒนาความรู�และอาชีพ 3) การ
ให�ข&าวสารข�อมูล 
  ดังนั้นการพัฒนาของศูนย�การเรียนรู�ทําให�เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู�ของ
ชุมชนอย&างยั่งยืนเชื่อมโยงเปAนเครือข&ายเพ่ือให�เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนพัฒนาศูนย�การเรียนรู�และ
ขับเคลื่อนสู&เปvาหมาย 
 2.8.3 ภารกิจของศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
  1) จัดให�มีกิจกรรมการเรียนรู� การถ&ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ� ตลอดจน
การสืบทอดภูมิปhญญาท�องถ่ินและการเรียนรู�ด�านต&างๆ ของประชาชนในชุมชน 
  2) เปAนศูนย�รวมของข�อมูล เช&น ข�อมูล จปฐ. กชช.2ค. แหล&งน้ํา กลุ&มอาชีพ ฯลฯ 
รวมท้ังข&าวสาร สาระความรู� ท่ีเอ้ือต&อการเรียนรู� เท&าทันสถานการณ�โลก 
  3) รวบรวมภูมิปhญญาท�องถ่ิน องค�ความรู�ของปราชญ�ชาวบ�าน องค�ความรู�ท่ีมีอยู&
กระจัดกระจายในชุมชน และจัดการให�เปAนหมวดหมู& มีความชัดเจนเปAนรูปธรรม ท่ีประชาชนสามารถ
เข�าไปสืบค�นศึกษาและ เรียนรู�ได�ทุกเวลา 
  4) เปAนศูนย�กลางในการจัดการความรู� ท่ีดําเนินการโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 
  5) เปAนศูนย�ประสานและบูรณาการการทํางานของทุกภาคส&วน ภาคประชาชน 
ได�แก& ผู�นํา กลุ&ม/องค�กร เครือข&าย ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาภาครัฐ 
  6) เปAนสถานท่ีแลกเปลี่ยนองค�ความรู�ของปราชญ�ชาวบ�าน เปAนสถานท่ีท่ีมีโครงสร�าง
เปAนอาคาร หรือสถานท่ีใดๆ ก็ได� ท่ีมีองค�ความรู� สามารถให�การเรียนรู�แก&ประชาชนท่ีต�องการความรู� 
สามารถเข�าถึงได� 
  โครงสร�าง ของศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ประกอบด�วย 
  1) คณะกรรมการ ประกอบด�วยผู�แทนจากผู�นําชุมชน กลุ&ม/องค�กร เครือข&ายองค�กร
ชุมชน ปราชญ�ชาวบ�าน อาสาสมัคร ฯลฯ โดยมาจากการคัดเลือกของชาวบ�านเอง และชาวบ�านให�
การยอมรับ ซ่ึงคณะกรรมการจะร&วมมือกันวางแผน และดําเนินตามแผนยุทธศาสตร�ท่ีได�ร&วมกัน
กําหนด เพ่ือระดมพลังให�เกิดการเรียนรู�และบริหารจัดการในศูนย�เรียนรู�ให�สามารถดําเนินการได�อย&าง
มีประสิทธิภาพ 
  2) ท่ีปรึกษา เปAนภาคีการพัฒนาภาครัฐ เช&น พัฒนาชุมชน การศึกษานอกโรงเรียน 
เกษตร สาธารณสุข และองค�กรปกครองส&วนท�องถ่ิน 
  3) ระเบียบข�อบังคับ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได�จัดทําข้ึนท่ีเปAนลายลักษณ�อักษร เพ่ือ
เปAนแนวทางในการบริหารศูนย�ฯ 
  4) สถานท่ี เล็กใหญ&ไม&สําคัญ อาจจะอยู&ในห�องของอาคาร อบต. บ�านผู�ใหญ&บ�าน 
บ�านผู�นํา บ�านปราชญ�ชาวบ�าน ศาลาวัด ใต�ต�นไม� ศาลากลางบ�าน ซ่ึงเปAนสถานท่ีให�พบปะ ประชุม 
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ทํางานกันได�ตลอดเวลา ให�เปAนสถานท่ีท่ีเปAนสัญลักษณ�ของการรวมตัวกัน เพ่ือการเรียนรู� ไม&
จําเปAนต�องหางบประมาณมาก&อสร�างศูนย�ใหม& 
  5) การบริหารจัดการศูนย�ฯ คณะกรรมการฯ ท่ีได�รับการคัดเลือก มีการบริหาร
จัดการเพ่ือให�ศูนย�ฯ สามารถบริหารจัดการได�อย&างเปAนรูปธรรม 
  6) งบประมาณ เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการของศูนย�การเรียนรู�ชุมชนให�สามารถ
ทํางานได�อย&างมีประสิทธิภาพ และจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ� ท่ีจําเปAนในการพัฒนาศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
 2.8.5 สถานท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
  สถานท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู� ซ่ึงสามารถเปAนได�ท้ังในอาคารศูนย�ฯ และนอกอาคาร
ศูนย�ฯ ตัวอย&าง การจัดกิจกรรมในศูนย�ฯ ได�แก& การจัดแบ&งพ้ืนท่ีเปAนส&วนๆ เพ่ือส&งเสริมการเรียนรู� 
เช&น ท่ีประชุม มุมห�องสมุด ห�องนิทรรศการ กระดานแสดงสถิติข�อมูลชุมชน แผนท่ีแสดงจุดเรียนรู�/
แหล&งเรียนรู� ทะเบียนรายชื่อ/ปราชญ�ชาวบ�าน ฯลฯ กระดานแสดงข�อมูลของชุมชน แผนท่ีจุดเรียนรู�
หรือแหล&งเรียนรู� และการจัดกิจกรรมนอกศูนย�ฯ ได�แก& การจัดท่ีจุดเรียนรู� หรือแหล&งเรียนรู�ต&างๆ เช&น 
การจัดแปลงสาธิต สถานท่ีประกอบกิจการ โรงงาน สถานท่ีทําการกลุ&ม ฯลฯ 
  กิจกรรมท่ีเรียกว&าเปAนกิจกรรมการเรียนรู�มีหลายลักษณะ เช&น  
  1) การเรียน/การสอนเสริมหรือนอกเหนือจากท่ีจัดโดยโรงเรียนเพ่ือเด็กนักเรียน 
  2) การค�นหา และบันทึก เก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ค&านิยม 
เอกลักษณ�ประจําถ่ินของหมู&บ�าน 
  3) การฝ�กอบรมหรือรับฟhงคําบรรยายจากปราชญ�ชาวบ�าน 
  4) การจัดเวทีประชาคมเพ่ือการเรียนรู�และการตัดสินใจร&วมกัน 
  5) การเข�าเรียนทางอินเตอร�เน็ต 
  6) การสาธิตและการชมการสาธิต 
  7) การจัดและชมนิทรรศการ 
  8) การจัดและเข�าร&วมสัมมนา อภิปราย ฯลฯ 
 2.8.6 เนื้อหาสาระของการเรียนรู� 
  การเรียนรู�ในศูนย�การเรียนรู� จะเรียนจากสิ่งท่ีเก็บ แสดง และถ&ายทอดให�กัน ซ่ึงแยก
ได�เปAน 3 ลักษณะคือ ข�อมูล ข&าวสาร ความรู� 
  1) ข�อมูล  
   ข�อมูล จปฐ. กชช.2ค ทะเบียนผู�นํา กลุ&ม/องค�กร ข�อมูลผลิตภัณฑ�ชุมชนท�องถ่ิน 
อัตลักษณ�ของชุมชน แผนชุมชน โครงการกิจกรรม ฯลฯ 
  2) ข&าวสาร (สารสนเทศ)  
   2.1) สารสนเทศชุมชน 13 องค�ประกอบ ได�แก& ประวัติหมู&บ�าน แผนท่ีต้ัง 
ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิอากาศ/ฤดูกาล) ลักษณะของประชากร (อัตราความหนาแน&น/โครงสร�าง
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ประชากร) ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน (เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ�าง ฯลฯ) ผลิตภัณฑ�มวล
รวมของหมู&บ�าน ผลิตภัณฑ�ท่ีน&าสนใจของหมู&บ�านศิลปะ/วัฒนธรรม/ภูมิปhญญาของหมู&บ�าน สถานท่ี
ท&องเท่ียว/สถานท่ีบริการ การคมนาคม (การเดินทางไปยังหมู&บ�าน) ประเพณี/เทศกาลประจําป� 
ทักษะ/ฝ�มือ/แรงงานของหมู&บ�าน อ่ืนๆ 
   2.2) ข&าวสารเพ่ือการดํารงชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช&น เทคนิค
วิทยาการใหม&ๆ เก่ียวกับการทําให�ข�าวมีผลผลิตมากข้ึน และใช�ต�นทุนตํ่าลง การปลุกข�าวสายพันธ�ใหม& 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน การรับประทานอาหารให�ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง ทุนการศึกษาระดับ
มัธยมปลายและมหาวิทยาลัย การแข&งขันกีฬาท�องถ่ินและชาติ ฯลฯ 
   2.3) ข&าวสารเพ่ือการพัฒนาหมู&บ�าน เช&น ยุทธศาสตร�อยู&ดีมีสุขของจังหวัด การ
บํารุงรักษาถนนภายในหมู&บ�าน การอนุรักษ�และปvองกันการพังทลายของดินภูเขา นโยบายของรัฐบาล
ท่ีเก่ียวข�องกับหมู&บ�าน การเปลี่ยนโครงสร�างการผลิตของชนบท เทคนิคการวางแผนชุมชน 
  3) ความรู�  
   3.1) ความรู�ด�านวัฒนธรรม 
   3.2) การประกอบอาชีพ/ผลิตภัณฑ�ชุมชน 
   3.3) องค�ความรู�ท่ีชุมชนต�องการ เพ่ือค�นหาอัตลักษณ�ของชุมชน 
   3.4) ความรู�ท่ีมีอยู&ในหมู&บ�าน เช&น วิธีการเลี้ยงปลาพันธ�หายาก วิธีแก�ปhญหาดินเค็ม 
ท่ีคิดค�นโดยภูมิปhญญาของคนในชุมชน วิธีการประหยัดน้ําเพ่ือการเกษตรท่ีคนในชุมชนใช�ได�ผล ฯลฯ 
   3.5) ความรู�ข&าวสารจากภายนอก 
 2.8.7 หน�าท่ีคณะกรรมการ 
  1) กําหนดเปvาหมายของศูนย�การเรียนรู�ชุมชน วางแผนปฏิบัติการ และดําเนินการ
ต&างๆ เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�และเปvาหมายท่ีวางไว� 
  2) ทําแผนท่ีจุดเรียนรู� แหล&งเรียนรู� เพ่ือให�เข�ามาเรียนรู�สามารถหาพบได�ง&าย 
  3) สร�างและบริหารจัดการศูนย�ฯ เพ่ือให�เปAนศูนย�กลางในการบริการความรู� ข�อมูล
ข&าวสาร และการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู�ต&างๆ ตามความต�องการของชุมชน 
  4) พัฒนาคณะกรรมการบริหารศูนย�ฯ ผู�นําชุมชน และผู�ท่ีเก่ียวข�องให�มีความเข�าใจ
และเห็นความสําคัญของการส&งเสริมการจัดการความรู�ในชุมชน และปฏิบัติกันได�อย&างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให�การจัดการความรู�ของชุมชนเปAนไปอย&างมีระบบและต&อเนื่อง 
  5) ส&งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ให�มีความหลากหลายท้ังเนื้อหาสาระและ
รูปแบบการเรียนรู� เพ่ือให�สนองตอบความต�องการของคนในชุมชนได�มากท่ีสุด 
  6) แสวงหารายได�หรือกองทุนสําหรับดําเนินกิจกรรมต&างๆ ของศูนย�ฯ เช&น รายได�
จากผู�ท่ีมาศึกษาดูงาน รายได�จากการฝ�กอบรมจากการขายสินค�าหรือของท่ีระลึก หรือจากการ
ให�บริการอ่ืนๆ 
 2.8.8 ข้ันตอนก&อต้ังและดําเนินงานศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 



106 
 

  1) จัดเวทีประชาคมเผยแพร&ความคิด พัฒนากรชี้แจงวัตถุประสงค� และประโยชน�
ของศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
  2) แต&งต้ังคณะทํางานของหมู&บ�าน 
  3) คณะทํางานของหมู&บ�าน สํารวจ จัดทําจุดเรียนรู�และเก็บข�อมูลคนเก&ง ผู�รู� 
ปราชญ�ชาวบ�านในเรื่องต&างๆ รวมท้ังค�นหา ผู�รู&ท่ีจะบอกเล&าประวัติของหมู&บ�านได� 
  4) จัดทําแผนท่ีจุดเรียนรู�ของหมู&บ�าน 
  5) จัดเก็บข�อมูลประวัติหมู&บ�าน จัดการความรู�ของจุดเรียนรู�ให�เปAนลายลักษณ�อักษร 
และปรับข�อมูลของหมู&บ�านให�เปAนปhจจุบัน 
  6) สืบค�น บันทึก ประวัติหมู&บ�าน และวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต 
  7) จัดทําชุดความรู�ของจุดเรียนรู�ให�เปAนลายลักษณ�อักษร รวบรวมเปAนบันทึกภูมิ
ปhญญาของหมู&บ�าน โดยมีคนเก&ง ผู�รู� หรือปราชญ�ชาวบ�านเปAนเจ�าของความรู� และเปAนวิทยากรของ
ชุมชนในการถ&ายทอดความรู�นั้นๆ 
  8) ปรับข�อมูลสารสนเทศ เช&น ข�อมูล จปฐ. กชช 2ค. ทะเบียนผู�นํา กลุ&ม องค�กร 
กองทุน และ ฯลฯ ให�เปAนปhจจุบัน 
  9) จัดเวทีประชาคม เพ่ือรองรับความเท่ียงตรงของข�อมูล ข&าวสาร ความรู�ท่ีจัดทําไว� 
  10) สรรหาคณะกรรมการบริหาร และดําเนินการศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
  11) สํารวจ และตัดสินใจเรื่องอาคารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
  12) สํารวจแหล&งงบประมาณ เขียนโครงการเสนอขอรับการสนับสนุน 
  13) สร�าง/ปรับปรุงอาคาร แล�วบรรจุข�อมูล ข&าวสาร ความรู�ไว�ในอาคาร 
  14) คณะกรรมการบริหารศูนย�กําหนดระเบียบการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
  15) จัดกิจกรรมสร�างองค�ความรู�ใหม&ของชุมชน 
  16) วางแผนธุรกิจของศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
  17) จัดทําปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู� 
  18) กําหนดระเบียบการให�บริการบุคคลภายนอกชุมชน 
 2.8.9 การวัดความก�าวหน�าของศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
  จะประเมินความก�าวหน�าของศูนย�การเรียนรู�ชุมชนต�องวัดว&า ขณะประเมินหมู&บ�านของ
เรามีอะไรท่ีเรียกว&า เปAนความรู� ท่ีเปAนผลผลิตของศูนย�การเรียนรู�ชุมชน หมู&บ�านกําลังทําอะไรกับความรู� 
  1) สร�างและค�นหาความรู� 
  2) นําความรู�ไปแบ&งปhนกัน เรียนรู�ร&วมกัน ถ&ายทอดให�กันและกัน 
  3) นําความรู�ไปสร�างการเปลี่ยนแปลงให�กับชีวิตคนในชุมชน หรือพัฒนาหมู&บ�าน 
  4) นําความรู�ของหมู&บ�านไปเพ่ิมค&า สร�างราคา ขยายความรู�ได� (ฝ�กอบรมเรียกเก็บ
ค&าลงทะเบียน พิมพ�เปAนหนังสือออกขาย จดทะเบียนทรัพย�สินทางปhญญา ฯลฯ) 
  เส�นทางของศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
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  ชุมชนแต&ละแห&งมีระดับการพัฒนาไม&เท&ากัน ศูนย�การเรียนรู�ชุมชนก็ไม&สามารถสร�าง
ข้ึนให�สมบูรณ�แบบได�พร�อมๆ กัน จะเริ่มต�นทําอะไรก&อนหลัง ก็ให�ดูแผนท่ีการบกระดับนี้เปAนหลัก 
  อาคาร เปAนเอกเทศ แบ&งสัดส&วน พ้ืนท่ีทํางาน พ้ืนท่ีเก็บข�อมูลข&าวสาร ความรู�พ้ืนท่ี
บริการความรู� อินเตอร�เน็ตชุมชน และเว็บไซต� 
  ปราชญ� มีทะเบียน บทเรียน แสดงตนชัดแจ�ง มีศักยภาพในการถ&ายทอด 
  สาระ มีข�อมูล ข&าวสาร ความรู� ครบถ�วน หลายรูปแบบ 
  องค�กร มีกรรมการ มีวาระดํารงตําแหน&ง มีแผนงาน มีระเบียบกติกา 
  กิจกรรม มีกิจกรรมจัดการความรู�ครบวงจร มีกิจกรรมจัดการเรียนรู� 
  รูปแบบกิจกรรม จัดแสดงถาวร จัดแสดงเปAนครั้งคราว การฝ�กอบรม การนําทัศนศึกษา 
การเสวนาอภิปรายสัมมนาการเรียนทางอิเลคทรอนิกส� ฯลฯ 
 2.8.10 ชุมชนได�อะไรจากศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
  1) ชุมชนจะมีศูนย�การเรียนรู�ชุมชน เปAนท่ีรวบรวมจุดเรียนรู� และแหล&งเรียนรู�ใน
ชุมชนเข�าไว�ด�วยกันอย&างเปAนระบบ เพ่ือให�คนในชุมชนได�เข�าถึงความรู�ให�มากท่ีสุด 
  2) ชุมชนจะมีชุมชนจะมีศูนย�การเรียนรู�ชุมชน เปAนท่ีให�บริการข�อมูล ความรู� และ
องค�ความรู�ท่ีรวบรวมมากจากผู�รู� และแหล&งความรู�ท่ีมีอยู&ในชุมชน 
  3) ชุมชนจะมีชุมชนจะมีศูนย�การเรียนรู�ชุมชน เปAนสถานท่ีส&งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู� ในรูปแบบต&างๆ เช&น การจัดเวที การประชุม การเสวนา การสาธิต การจัดนิทรรศการ 
มหกรรม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู�อ่ืนๆ ท่ีสอดคล�องกับกับความต�องการของชุมชน 
  4) ชุมชนจะมีชุมชนจะมีศูนย�การเรียนรู�ชุมชน เปAนสถานท่ีท่ีเป�ดโอกาสให�ทุกๆ คน
ในชุมชนเข�ามาพบปะพูดคุย สังสรรค� หรือจัดกิจกรรมต&างๆ เพ่ือเสริมสร�างความสัมพันธ�ของคนใน
ชุมชน ให�มีความรัก ความสามัคคี ความเอ้ืออาทรต&อกัน 
  5) และชุมชนจะมีชุมชนจะมีศูนย�การเรียนรู�ชุมชน เปAนท่ีเผยแพร& ประชาสัมพันธ� 
ข�อมูล ข&าวสาร สถานการณ� และความเคลื่อนไหวต&างๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังในและนอกชุมชน อันเปAนต�นทุน
สําคัญในการสร�างวัฒนธรรมการเรียนรู�ของชุมชนต&อไป 
 2.8.11 การขับเคลื่อนศูนย�การเรียนรู� 
  สําหรับการขับเคลื่อนศูนย�การเรียนรู�นั้น มีแนวคิดท่ีสามารถนํามาปรับใช�ได�ดังนี้ 
  1) กระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการ 
  กระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการมีนักวิชาการกล&าวไว� ดังนี้ 
  สุพรรณี ไชยอําพร (2549) กล&าวว&าในการขับเคลื่อนชุมชนนั้นจะต�องมี
กระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการและต�องผ&านมิติวัฒนธรรมใน 3 มิติด�วย คือ 1) ระบบความ
เชื่อ/ความคิด 2) ระบบคุณค&า/ค&านิยม รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ 3) แบบแผนของคนส&วน
ใหญ&ท่ีกระทําและมีพฤติกรรมคล�ายคลึงกัน หรือเปAนก่ึงอัตโนมัติ โดยสํานึกว&าต�องทําอะไร เม่ือไร
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อย&างไร (Pattern of Action Behavior) ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาหรือการขับเคลื่อนชุมชนใดๆ 
จะมีข้ันตอนท่ีเน�นมิติของชาวบ�านเปAนหลัก แต&ยังต�องเตรียมคน หรือผู�นําชุมชนให�มีความสนใจและ
เข�ามาร&วม ฉะนั้นการขับเคลื่อนจึงจําเปAนต�องมีการเตรียมความพร�อมของผู�คน ซ่ึงประกอบด�วยผู�นํา
และประชาชนไว�ดังนี้ 
  1) ข้ันการตระหนักในช&องว&าง (Consciousness Gap) ซ่ึงการตระหนักใน
ช&องว&างนี้มักบ&งชี้ด�วยการรับรู�ปhญหาการมีความต�องการโดยมองเห็น/รับรู�ถึงช&องว&างหรือช&วงห&างของ
สภาพท่ีเปAนอยู&กับสิ่ง ท่ีพึงปรารถนา (Problem/Need) 
  2) ข้ันมีความต�องการเปลี่ยนแปลงอย&างมีขอบเขต (Aspiration Frontier) เม่ือ
บุคคลตระหนักในช&องว&างแต&ยอมรับได�/ปลงได� การขับเคลื่อนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงย&อมไม&เกิดข้ึน
ดังนั้นหากต�องการให�มีการขับเคลื่อน จําเปAนต�องเสริมสร�างให�เกิดการจูงใจในการเปลี่ยนแปลงหรือ
ต�องการการเปลี่ยนแปลง การนําสิ่งท่ีดีงามน&าภาคภูมิใจท้ังในอดีตและปhจจุบันของชุมชนมาเปAนสื่อชัก
นําให�มีความต�องการให�มีสิ่งท่ีดีงามน&าภาคภูมิใจเปAนต�น 
  3) ข้ันให�เกียรติไม&สร�างความรู�สึกแปลกแยก (De-Alienation) กล&าวคือ ในการ
ขับเคลื่อนงาน เพ่ือจะให�บุคคลตัดสินใจเข�ามามีส&วนร&วม จําเปAนต�องให�เกียรติ หรือสร�างความรู�สึกว&า
ทุกคนมีความสําคัญต&องานการขับเคลื่อน 
  4) ข้ันการมีส&วนร&วม (Participation) เนื่องจากการขับเคลื่อนเพ่ือให�เกิด
ภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืน ผู�คนในชุมชนจําเปAนต�องเข�ามามีส&วนร&วม ไม&ว&าจะเปAนการมีส&วนร&วม
อย&างแท�จริง (Genuine Participation) อันหมายถึง การมีส&วนร&วมตัดสินใจ หรือการมีส&วนร&วม
แบบต&อเนื่อง (Continuous Participation) คือ การมีส&วนร&วมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต้ังแต&เริ่มจน
สิ้นสุดการขับเคลื่อน 
  5) ข้ันสามารถพ่ึงตนเอง (Self-Reliance) ท้ังการพ่ึงตนเองทางวัตถุ การ
พ่ึงตนเองทางจิตใจ และการพ่ึงตนเองทางสติปhญญา 
  6) ข้ันผู�คนในสังคมคํานึงถึงส&วนรวมร&วมกัน (Collective Personality 
Society) คิดถึงผู�อ่ืน คิดถึงผลประโยชน�สาธารณะ ตลอดจนการมีจิตอาสากระบวนการพัฒนาใน
ระดับปฏิบัติการแสดงในภาพท่ี 2.16 
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ภาพท่ี 2.16 แสดงกระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการ 
ท่ีมา: สุพรรณี ไชยอําพร (2549) 
 
 2) การบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู� 
  1) ความหมายการบริหารจัดการ 
   บุญทัน ดอกไธสง (2537) ให�ความหมายว&า การบริหาร คือ การจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู&ให�มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต�องการของบุคคล องค�การ ประเทศ 
หรือการจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค�การ 
   ติน ปรัชญพฤทธ� (2535) มองการบริหารในลักษณะท่ีเปAนกระบวนการโดย 
หมายถึงกระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส&วนการบริหารรัฐกิจหมายถึง 
เก่ียวข�องกับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
   ไพบูลย� ช&างเรียน (2532) ให�ความหมายการบริหารว&า หมายถึง ระบบท่ี
ประกอบไปด�วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารท้ังทางวัตถุและคนมาดําเนินการเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว�อย&างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   การบริหารจัดการหมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของ
หน&วยงานของรัฐ หรือ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวข�องกับคน สิ่งของและหน&วยงาน โดยครอบคลุมและนํา
กระบวนการบริหาร หรือ ปhจจัยท่ีสําคัญต&อการบริหาร ท่ีเรียกว&า แพ็มส�-โพสคอร�บ (PAMSPOSDCORB) 
มาเปAนแนวทางในการให�ความหมายได�แก& การบริหารนโยบาย (Policy) การบริหารอํานาจหน�าท่ี 
(Authority) การบริหารคุณธรรม (Morality) การบริหารท่ีเก่ียวข�องกับสังคม(Society) การวางแผน 
(Planning) การจัดองค�การ (Organizing) การบริหารทรัพยากรมนุษย� (Staffing) การอํานวยการ
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงประมาณ 
(Budgeting) เช&น กระบวนการบริหาร POSDCORB ของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick 
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ประกอบด�วยข้ันตอนการบริหาร 7 ประการ ได�แก& 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองค�การ 
(Organizing) 3) การบริหารงานบุคคล (Staffing) 4) การอํานวยการ (Directing) 5) การ
ประสานงาน (Coordinating) 6) การรายงาน (Reporting) และ 7) การงบประมาณ (Budgeting) 
การบริหารจัดการของศูนย�การเรียนรู�เปAนการให�บริการความรู�แก&ประชาชนและเปรียบเสมือนสถานศึกษา 
จึงต�องนําหลักการว&าด�วยการบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี ท่ีเรียกว&า ธรรมาภิบาล มาบูรณาการ
ในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับศูนย�การเรียนรู�ในฐานะท่ีเปAนส&วน
หนึ่งของสังคมด�วย หลักการดังกล&าว ได�แก& 
   1) หลักนิติธรรม 
   2) หลักคุณธรรม 
   3) หลักความโปร&งใส 
   4) หลักการมีส&วนร&วม 
   5) หลักความรับผิดชอบ 
   6) หลักความคุ�มค&า 
   ในด�านการบริหารศูนย�การเรียนรู�สามารถแบ&งได�เปAนเปAน 4 ด�าน ประกอบด�วย  
   1) ในด�านการบริหารวิชาการ ประกอบด�วย งานด�านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู� การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
การพัฒนาแหล&งเรียนรู� การแนะแนวการศึกษา และการส&งเสริมความรู�ด�านวิชาการแก&ชุมชน 
   2) ด�านการบริหารงบประมาณ ประกอบด�วย ภารกิจด�าน การจัดทําและ
เสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช�
เงินและผลการดําเนินงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงินการ
บริหารบัญชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย� 
   3) การบริหารงานบุคคล ประกอบด�วย ภารกิจด�าน การวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหน&ง การสรรหาและการบรรจุ การเสริมสร�างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย
และการรักษาวินัย 
   4) การบริหารท่ัวไป ประกอบด�วย ภารกิจด�าน การดําเนินงานธุรการการ
ประสานและพัฒนาเครือข&าย การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค�กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อม การส&งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย การประชาสัมพันธ� การส&งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของ
บุคคลชุมชน องค�กร หน&วยงานและสถาบัน งานประสานราชการ และงานบริการสาธารณะ 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2552) อธิบายว&า การบริหารการส&งเสริมความรู�ทาง
วิชาการแก&ชุมชนตามแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการนั้นสามารถทําได�โดย 
   1) การศึกษา สํารวจความต�องการ สนับสนุนงานวิชาการแก&ชุมชน 
   2) จัดให�ความรู� เสริมสร�างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพ่ือ
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท�องถ่ิน 
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   3) การส&งเสริมให�ประชาชนในชุมชน ท�องถ่ิน เข�ามามีส&วนร&วมในกิจกรรม
ทางวิชาการของศูนย� และท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องค�กร หน&วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
   4) ส&งเสริมให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�  ประสบการณ�ระหว&างบุคคล
ครอบครัว ชุมชน ท�องถ่ิน 
   วิชัย รูปขําดี และสังคม คุณคุณากรสกุล (2550) ได�กล&าวถึงการบริหารศูนย�
การเรียนรู�มีจุดเริ่มต�นของศูนย�การเรียนรู�มาจากการจัดให�มีท่ีอ&านหนังสือประจําหมู&บ�านท่ีริเริ่มจาก
กรมการศึกษานอกโรงเรียน และพัฒนาข้ึนเปAนห�องสมุดและกลายเปAนศูนย�การเรียน โดยห�องสมุด
สําหรับประชาชนเริ่มแรกต้ังใน พ.ศ. 2459 และยุติบทบาทใน พ.ศ. 2471 ห�องสมุดสําหรับประชาชน
ได�ฟ�¢นตัวข้ึนมาใหม&ใน พ.ศ. 2483 โดยมีสถานภาพเปAนสถานศึกษาหรือสาขาของสถานศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษา 
   สมพันธ� เตชะอธิก (2539) กล&าวว&ากระบวนการเรียนรู�ก็เปAนหัวใจของการ
พัฒนาชุมชนโดยใช�ศูนย�การเรียนท่ีเสริมสร�างให�สมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการตัดสินใจและ
กําหนดตัวเอง ซ่ึงนําไปสู&ความเข�มแข็งและสุขภาวะของชุมชน กิจกรรมและกระบวนการในการจัดการ
ความรู� การขุดค�นและรวบรวมความรู� การจัดหมวดหมู&ความรู� การจัดเก็บความรู� การสื่อสารเพ่ือการ
ถ&ายทอดความรู�ภายในศูนย�การเรียนของชุมชน มีกิจกรรมเพ่ือให�เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู� การ
วิเคราะห� สังเคราะห�เพ่ือยกระดับความรู� การสร�างความรู�ใหม& การประยุกต�ใช�ความรู� 
   ชลทิตย� เอ่ียมสําอาง (2528) ได�กล&าวถึงศูนย�การเรียนรู�ควรมีสื่อและ
เอกสารต&างๆ ไว�ให�บริการ นอกจากนั้นยังควรจัดให�มีนิทรรศการเผยแพร&ความรู�ในโอกาสต&างๆ มีการ
จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู�ต&างๆ มีหลักสูตรท้ังสายสามัญและสายอาชีพตามความต�องการของชุมชน 
หรือมีการจัดพาไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี ยิ่งไปกว&านั้นควรจัดให�มีบริการการศึกษาผ&านสื่อทางไกล
เช&นดาวเทียมหรืออินเตอร�เน็ต ในส&วนของศูนย�ข�อมูลชุมชนนั้นควรจัดเก็บข�อมูลสารสนเทศของชุมชน
ไว�โดยจัดได�เปAน 9 ประเภท ประกอบด�วย 
   1) ข�อมูลสภาพท่ัวไปของชุมชน 
   2) ข�อมูลทางสังคมของชุมชน 
   3) ข�อมูลการเมือง การปกครองท�องถ่ิน 
   4) ข�อมูลการศึกษาของประชากรในชุมชน 
   5) ข�อมูลศิลปวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปhญญาท�องถ่ิน 
   6) ข�อมูลวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท�องถ่ิน 
   7) ข�อมูลด�านเกษตรกรรม 
   8) ข�อมูลด�านอุตสาหกรรม 
   9) ข�อมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจ 
 2.8.12 รูปแบบกระบวนการเรียนรู� 
  รูปแบบและกระบวนการเรียนรู�มีนักวิชาการได�กล&าวไว� ดังนี้ รูปแบบกระบวนการ
เรียนรู�ตามธรรมชาติของมนุษย� 
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  เอกวิทย� ณ ถลาง (2540, อ�างถึงใน ธรรมศาสตร� โสตถิพันธุ�, 2548) ได�อธิบาย
กระบวนการเรียนรู�ตามธรรมชาติของมนุษย� ดังนี้ 
  1) การลองผิดลองถูก การดํารงชีวิตของมนุษย�ในอดีต ใช�วิธีการลองผิดลองถูกเพ่ือ
อยู&กับธรรมชาติและมนุษย�ด�วยกัน วิธีการนี้เปAนไปเพ่ือการหาอาหาร การสร�างท่ีพัก การ
รักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปOวย การต&อสู�ปvองกันตัวระหว&างมนุษย�กับสัตว� และกับมนุษย�ด�วยกันเองในช&วง
ต�นนี้การเรียนรู�มาจากการบ&มเพาะประสบการณ� เกิดความรู� ความเข�าใจในสิ่งต&างๆ รอบตัวว&าควร
ปฏิบัติอย&างไร อะไรไม&ควรปฏิบัติ และจะได�รับผลจากการปฏิบัติเช&นไรแล�วนําสิ่งเหล&านี้มาถ&ายทอดให�
ลูกหลานเพ่ือเปAนแนวทางในการดํารงชีวิตต&อไป สิ่งท่ีได�รับถ&ายทอดและปฏิบัติต&อๆ กันมานี้ เม่ือผ&าน
กาลเวลาเนิ่นนานทําให�ภูมิปhญญาเหล&านี้ได�กลายเปAนวัฒนธรรม ข�อห�าม จารีตประเพณีของคนกลุ&ม
นั้นๆ การรับมาปฏิบัติในยุคต&อ มาอาจไม&เกิดความรู�ความเข�าใจหรือสาเหตุของแนวคิด วิธีการเหล&านี้ 
มนุษย�จะรู�แต&เพียงว&าเม่ือเกิดปรากฎการณ�เช&นนี้จะต�องปฏิบัติตนอย&างไรหรือไม&ควรปฏิบัติอย&างไร 
และมีบ&อยครั้งท่ีภูมิปhญญาเหล&านี้ ไม&สามารถนํามาใช�ได� อีกต&อไปเนื่องจากสังคมมนุษย�มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลา ทําให�มนุษย�ต�องคิดหาวิธีการใหม&ๆ เพ่ือแก�ไขปhญหา เม่ือสามารถหา
วิธีแก�ไขปhญหานั้นได�แล�วก็จะเกิดการจดจํา และนําวิธีการนั้นมาปฏิบัติสืบต&อไป 
  2) การลงมือทําจริง (Learning by Doing) มนุษย�เรียนรู�ผ&านการลงมือทําการ
ปฏิบัติจริงด�วยตนเองกับสถานการณ�ต&างๆ รอบตัว เช&น การสร�างบ�าน การเดินทาง การสร�างเครื่องใช�
สอยต&างๆ เพ่ือการดํารง ชีวิต การเรียนรู�ตามวิธีนี้มนุษย�ได�สร�างความรู� ความสามารถทักษะความคิด 
ทัศนคติและค&านิยมข้ึนเช&นชาวบ�านท่ีอาศัยอยู&ในแต&ละพ้ืนท่ีของประเทศมีวิธีการปลูกพืชผัก วิถีชีวิตท่ี
แตกต&างกันตามสภาพของภูมิประเทศ พ้ืนท่ีภาคใต�ของประเทศไทยประกอบไปด�วยเทือกเขาเปAนสัน
อยู&ทางตอนกลางของภาค ด�านล&างของภาคจะมีเทือกเขาอยู&ในแนวตะวันออกจนสุดพ้ืนท่ีประเทศ 
สภาพพ้ืนท่ีจะลาดลงสู&ทะเลท้ังสองด�าน พ้ืนท่ีทางฝh�งตะวันออกของภาคจะเปAนพ้ืนท่ีราบกว�าง มีสภาพ
อากาศร�อนชื้น ทําให�สภาพดินในแต&ละพ้ืนท่ีของภาคใต�ไม&เหมือนกัน ชาวบ�านท่ีอาศัยอยู&ภาคใต�จึง
เรียนรู�การปลูกพืชท่ีแตกต&างกัน เพราะลักษณะพ้ืนท่ีแบ&งออกเปAน 3 กลุ&ม คือ กลุ&มท่ีราบท่ีมีลักษณะ
ดินค&อนข�างเหนียวเหมาะแก&การปลูกข�าว กลุ&มพ้ืนท่ีท่ีดินมีความหยาบมากข้ึน มีการระบายน้ําดี 
เหมาะแก&การปลูกไม�ยืนต�น ไม�ผล และกลุ&มพ้ืนท่ีท่ีไม&เหมาะแก&การเพาะปลูก เนื่องจากพ้ืนท่ีมีความ
ลาดชันมาก ดินเปรี้ยว ดินทราย ดินพรุ 
  3) การสาธิต การสั่งสอนด�วยการบอกเล&า และการสร�างองค�ความรู�เปAนลายลักษณ�
อักษร ความรู�ท่ีได�จากประสบการณ�และการลองผิดลองถูก ถ&ายทอดสู&คนยุคต&อๆ มา โดยวิธีท่ีนิยมใช�คือ
การสาธิต (Demonstration Tradition) การบอกเล&า (Oral Tradition) ซ่ึงจะพบได�ในลักษณะของคํา
สุภาษิต คําพังเพย เพลงกล&อมเด็ก สําหรับการสร�างความรู�เปAนลายลักษณ�อักษร (Literary Tradition) นั้น
จะทําการจดบันทึกความรู�และภูมิปhญญาออกมาเปAนตํารา วิธีนี้จะถูกนํามาใช�เม่ือสิ่งท่ีต�องการถ&ายทอดนั้น
มีความซับซ�อน ลึกซ้ึง เช&น ตําราโหราศาสตร� ตํารายาสมุนไพรตําราการปลูกบ�าน เปAนต�น 
  4) พิธีกรรม (Ritual) การประกอบพิธีกรรมต&างๆ เปAนเรื่องของความเชื่อความ
ศรัทธาในอํานาจเหนือธรรมชาติท่ีเน�นให�เกิดผลด�านจิตใจ ทําให�เกิดความสบายใจ และมีกําลังใจใน
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การดํารงชีวิตต&อไป กล&าวคือพิธีกรรมเปAนการยอมรับว&าสิ่งต&างๆ นั้นเปAนจริงโดยท่ีสิ่งนั้นจะพิสูจน�ได�
หรือไม&ก็ตามด�วยเหตุผล หรือปราศจากเหตุผล การประกอบพิธีกรรมเปAนการแสดงออกถึงสัญลักษณ�
ของค&านิยม พิธีกรรมมีความเก่ียวพันกับมนุษย�มาเปAนเวลานาน และเปAนแหล&งกําเนิดของประเพณี 
วัฒนธรรมต&างๆ ในสังคมซ่ึงเปAนท่ียอมรับของชุมชน เปAนตัวบ&มเพาะปลูกฝhงคุณค&า ความเชื่อ แนวทาง
ความประพฤติท่ีพึงประสงค�ในสังคมนั้นๆ โดยเฉพาะในสังคมชนบท โดยความขลัง ความศักด์ิสิทธิ์เปAน
ตัวประสานความเปAนหนึ่งเดียวของชุมชนหรือผู�เข�าร&วมพิธีหรืออาจจะกล&าวได�ว&าพิธีกรรมเน�นท่ีผล
ทางด�านจิตใจ จิตสํานึกของผู�เข�าร&วมเปAนสําคัญมากกว&าภูมิปhญญาหรือความรอบรู�ท่ีอยู&เบื้องหลัง
พิธีกรรมนั้น แม�ในสังคมยุคปhจจุบันท่ีมีความเจริญทางวิทยาการมากข้ึน เน�นความเปAนเหตุเปAนผลท่ี
พิสูจน�ได�ทางวิทยาศาสตร� แต&ก็มีปรากฏการณ�บางอย&างท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีวิทยาศาสตร�ก็ยังให�คําตอบ
ไม&ได� ซ่ึงสอดคล�องกับแนวทางการสอนของศาสนาท่ีให�ความสําคัญเรื่องจิตวิญญาณ จึงจะเห็นได�ว&า
พิธีกรรมมีความสัมพันธ�ใกล�ชิดกับศาสนามาช�านาน 
  5) ศาสนา (Religions) ศาสนากับชุมชนมีความสัมพันธ�กันมาช�านาน เนื่องจาก
ศาสนาคือกรอบคําสั่งสอน ความประพฤติของคนในสังคม ให�บรรทัดฐานในการดํารงชีวิตด�วย
หลักธรรม คําสอน ศีล วัตรปฏิบัติ และพิธีกรรมต&างๆ ศาสนาคือศูนย�รวมทางจิตใจของคนในสังคมมี
ส&วนตอกย้ําภูมิปhญญา ความรู�ท่ีเปAนอุดมการณ�ของชีวิต และเปAนศูนย�กลางการเรียนรู�ของชุมชน 
  6) การแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ�ระหว&างคนในครอบครัวชุมชน และ
กลุ&มต&างๆ ท่ีมีความแตกต&างกันทําให�เกิดการเรียนรู�สิ่งใหม&ๆ เพ่ิมเติม การแลกเปลี่ยนความรู�และ
ประสบการณ�ในลักษณะต&างๆ นี้ ทําให�กระบวนการเรียนรู�มีการขยายตัวกว�างออกไปมากยิ่งข้ึน ในแง&
ของความคิด ทัศนคติ วิธีการ นวัตกรรม มีการผสมผสานความรู� และเกิดความรู�ใหม&ๆ อย&างไม&มี
ขอบเขต และไม&มีท่ีสิ้นสุด 
  7) การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) การนําความเชื่อ
ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาในอดีตมาผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมเพ่ือเผยแพร& ตอกย้ํา สืบสานความเชื่อ 
เปAนการสะสมความสําเร็จและสิ่งมีค&าของบรรพบุรุษ ดังนั้นการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมก็เปAนอีกหนึ่ง
ลักษณะของกระบวนการเรียนรู�ของมนุษย�ซึ่งมีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
  8) ครูพักลักจํา เปAนอีกหนึ่งลักษณะของการเรียนรู�ท่ีใช�การสังเกตและการจํา จาก
สิ่งท่ีได�เห็น ได�ยิน ซ่ึงไม&ใช&การเรียนรู�โดยตรง แล�วนํามาฝ�กปฏิบัติจนได�ผลสําเร็จ ในบางกรณีวิธีครูพัก
ลักจําเม่ือนํามาปฏิบัติแล�วไม&ได�ผลลัพธ�ตามท่ีควรจะเปAนหรือคาดหวัง แต&อาจได�ผลลัพธ�แบบใหม&ๆ 
เปAนการสร�างสรรค�สิ่งใหม&ๆ ข้ึนมาก็ได� 
  มนุษย�เราเม่ือถือกําเนิดมา จะเกิดการเรียนรู�ข้ึนอยู&ตลอดเวลา ท้ังท่ีรู�ตัวและไม&รู�ตัว
เปAนการเรียนรู�จากสภาพแวดล�อมต&างๆ รอบตัว จากสภาพเดิมๆ ท่ีเปAนอยู& หรืออาจมีการนํามา
ประยุกต�ให�สอดคล�องกับตนเองและบริบทต&างๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปAนการเรียนรู�ท้ัง
ทางด�านกายภาพและจิตใจ แหล&งการเรียนรู�ท่ีสําคัญท่ีสุดของสังคมในยุคก&อนก็คือครอบครัว บุคคลจะ
เรียนรู�จากความสัมพันธ�ของแต&ละบุคคลในครอบครัว เรียนรู�เรื่องหน�าท่ี ระบบชีวิต (เกิด แก& เจ็บตาย) 
เม่ือเติบโตข้ึนเริ่มรู�จักสังคมนอกบ�าน ก็จะมีการเรียนรู�ในด�านประเพณี กฎระเบียบ ค&านิยมปทัสฐาน 
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ธรรมเนียมปฏิบัติ ในทุกๆ ชุมชนจะมีผู�รู�เฉพาะด�าน เช&น การทอผ�า การปh¢น การละคร การสร�างบ�าน
ไปจนถึงโหราศาสตร�ท่ีเปAนภูมิปhญญาเฉพาะท�องถ่ินท่ีชุมชนได�สะสมและพัฒนาความรู�เหล&านั้นไว�และมี
การสืบสานมรดกทางความรู�ให�แก&คนในท�องถ่ิน โรงเรียนและวัดหรือสถาบันทางศาสนาอ่ืนๆ ก็เปAนอีก
แหล&งเรียนรู�คู&กับชุมชน โดยพระสงฆ�แต&ละรูปหรือผู�รู�ในศาสนาอ่ืนจะเปAนผู�ทําหน�าท่ีสอนความรู�ต&างๆ 
ตามความสามารถ ความถนัดให�กับบุตรหลานในชุมชน จึงนับได�ว&าแหล&งความรู�มีอยู&รอบตัว 
  ปฐม นิคมานนท� (2535) กล&าวว&า กระบวนการเรียนรู�ตามธรรมชาติของมนุษย�ใน
ชุมชนชนบทไทย สามารถจําแนกได� 5 รูปแบบท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  1) การสืบทอดในลักษณะอาชีพของหมู&บ�าน 
  2) การสืบทอดอาชีพหรือความถนัดเฉพาะอย&างภายในครอบครัว มีการสืบทอด
ภายในสายตระกูล 
  3) การเรียนรู�จากผู�รู�ในลักษณะของการฝ�กงาน ไปอยู&อาศัยหรือบวชเรียนในวัด
หรืออาจเปAนการเรียนโดยจ&ายค&าเรียน เปAนการทํางานระบบกลุ&ม หรืออาจมีเจ�าหน�าท่ีมาจัดสอนให� 
  4) การฝ�กฝนด�วยตนเอง เกิดจากความรู�สึกชอบสิ่งนั้นๆ มาต้ังแต&เด็ก การได�เห็น
ตัวอย&างแล�วทําตาม และการมีผู�ชี้แนะในข้ันต�น 
  5) เกิดจากความบังเอิญ เช&น การฝhนหรือมีอํานาจลึกลับมาสิงสู&ทําให�มีความสามารถ
ในการรักษาโรคบางอย&าง และทํานายทายทักสิ่งต&างๆ ได�ดังนั้นกระบวนการเรียนรู�ตามธรรมชาติ ต�องมี
การสืบทอดตามความถนัด มีการเรียนรู�จากผู�รู� ร&วมทํา ร&วมฝ�กฝนตนเอง เพ่ือให�เกิดการเรียนรู� 
 2.8.13 รูปแบบกระบวนการเรียนรู�แบบมีส&วนร&วม 
  วราลักษณ� ไชยทัพ, บัณฑูร อ&อนดํา และสามารถ ศรีจํานง (2544) ได�กล&าว&าการ
พัฒนาสังคมไทยท่ีผ&านมาจากอดีตจนถึงปhจจุบันผ&านกระบวนการเรียนรู�มากมาย ได�สรุปไว�ว&านับต้ังแต&
ประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางธนาคารโลก ได�มีการนําความคิดการพัฒนาแบบทุนนิยม
มาใช� เนื่องจากมองว&าประเทศยังเปAนประเทศด�อยพัฒนาและต�องการเร&งรัดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาในสมัยนั้นจึงมุ&งเน�นแต&การพัฒนาทางด�านวัตถุเพ่ือต�องการความทันสมัย นํา
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลมาใช�เพ่ือเพ่ิมมูลค&าทางเศรษฐกิจ วิธีการพัฒนาเปAนไปในแบบมองสังคมเปAน
สังคมด�อยพัฒนา ขาดความรู� ความชํานาญการ การพัฒนาจึงเปAนไปในแบบรวมศูนย�อํานาจของระบบ
อุปถัมภ�และราชการเน�นการเปAนผู�ให� โดยละเลยองค�ความรู� และภูมิปhญญาในระดับท�องถ่ินการพัฒนา
ในสมัยนั้นจึงเปAนการพัฒนาแบบด�านเดียวขาดการมีส&วนร&วมของประชาชน ผลจากการพัฒนาตาม
แนวทางนี้ทําให�เกิดปhญหาความเหลื่อมล้ําเกิดข้ึนหลายด�าน รัฐบาลจึงกลับมาให�ความสําคัญกับการมี
ส&วนร&วมของชุมชน ต&อมาการพัฒนาจึงเปลี่ยนเปAนลักษณะแบบผสมผสานเน�นการจัดต้ังกลุ&มอาชีพ
ต&างๆ โดยจัดให�มีนักพัฒนาซ่ึงเปAนคนนอกนําความรู�และเทคโนโลยีต&างๆ เข�ามาพัฒนาสังคม เปAนผู�นํา
ชุมชนโดยไม&ได�ให�ความสําคัญกับศักยภาพของคนในชุมชน ชาวบ�านไม&ได�มีส&วนร&วมในการวิเคราะห�
ปhญหา หาแนวทางแก�ไข ความขัดแย�งภายในกลุ&มระหว&างชาวบ�านกับนักพัฒนาจึงเกิดข้ึน เนื่องจาก
ชาวบ�านไม&ให�ความร&วมมือ จากปhญหาดังกล&าวทําให�เกิดการเรียนรู�หาแนวทางในการพัฒนาร&วมกัน
ระหว&างองค�กรของรัฐกับชุมชน การพัฒนาในช&วงต&อมาจึงหันมาให�ความสําคัญกับการศึกษาชุมชน 
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องค�ความรู� และภูมิปhญญาท�องถ่ิน การทํางานมีลักษณะเชื่อมโยงท้ังระดับชุมชนและแก�ไขปhญหา
โครงสร�างและนโยบาย เกิดการรวมกลุ&มขององค�กรประชาชนหลายระดับ ให�ชาวบ�านเข�ามามีส&วน
ร&วมกับนักพัฒนาในการวิเคราะห�ปhญหา มีกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู�ร&วมกันเกิดข้ึน ซ่ึงองค�กร
พัฒนาจะใช�คําว&า  “องค�กรชุมชนเข�มแข็ง” จะเห็นได�ว&ากระบวนการเรียนรู�แบบมีส&วนร&วม 
(Participatory Learning: PL) มีความสําคัญและเปAนแนวทางในการพัฒนาท่ียั่งยืน แก�ไขปhญหา
ความเหลื่อมล้ํา ความขัดแย�งในชุมชน 
  ประวิทย� อ�อยเธียรชัย (2544) กล&าวว&า รูปแบบการมีส&วนร&วมนั้นเกิดข้ึนท่ีจิตใจ การ
เรียนการสอนท่ีไม&เข�าถึงจิตใจของผู�เรียน จึงไม&สามารถทําให�ผู�เรียน เกิดการเรียนรู�ได� ไม&ว&าผู�สอนจะสอน
ดีเพียงใดก็ตาม หลักของการเรียนรู�ให�รู�จึงมีเพียงประการเดียวเท&านั้น คือ ต�องให�ผู�เรียนมีส&วนร&วมด�วย
จิตใจ ทําให�ตัวเองเกิดการเรียนรู�ในสิ่งท่ีครูอยากจะให�รู�ไม&ทางตรงก็ทางอ�อมมีหลักการสําคัญดังนี้ 
  1) หลักการเรียนเชิงประสบการณ�เปAนการเรียนรู�ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ�ของ       
3 มิติได�แก& ด�านความคิด ด�านแรงจูงใจ และด�านบริบททางสังคม ซ่ึงท้ัง 3 มิติส&งผลต&อการเรียนรู�ของ
นักเรียนภายใต�พฤติกรรมด�านการสนับสนุนและส&งเสริมของครู 
  2) หลักการเรียนรู�ตามสภาพจริง (Authentic Learning) มีหลักสําคัญ 3 ข�อ 
ได�แก& 1) จะต�องให�เด็กได�สร�างความรู�เอง 2) ต�องเปAนกระบวนการ คือ มีข้ันตอนหรือองค�ประกอบ
ชัดเจน 3) จะต�องสามารถโยงเข�ากับชีวิตประจําวันได� รูปแบบการมีส&วนร&วมสามารถแสดงได�ดังภาพ 
 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.17 แสดงรูปแบบกระบวนการมีส&วนร&วมด�วยจิตใจ 
ท่ีมา: ประวิทย� อ�อยเธียรชัย (2544) 
 
 กรมสุขภาพจิต (2544) กล&าวว&า การเรียนรู�แบบมีส&วนร&วมประกอบด�วยหลักการ
เรียนรู�พ้ืนฐาน 2 แบบ คือ 
 1) การเรียนรู�เชิงประสบการณ� 
 2) การเรียนรู�ด�วยกระบวนการกลุ&ม สําหรับการเรียนรู�เชิงประสบการณ�มีลักษณะ ดังนี้ 
  (1) เปAนการสอนท่ีมุ&งเน�นให�ผู�เรียนสร�างความรู�จากประสบการณ�เดิม 
  (2) การเรียนรู� ท่ีอาศัยประสบการณ�ของผู�เรียนทําให�เกิดการเรียนรู�ใหม&ๆ ท่ี       
ท�าทายอย&างต&อเนื่อง และเปAนการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) คือ ผู�เรียนต�องทํากิจกรรมตลอดเวลา
ไม&ได�นั่งฟhงบรรยายอย&างเดียว 
  (3) การมีปฏิสัมพันธ�ระหว&างผู�เรียนด�วยกันเอง และระหว&างผู�เรียนกับผู�สอน 

การเรียนรู�เชิงประสบการณ- 
- ความคิด 
- แรงจูงใจ 
- บริบทสังคม 

รูปแบบกระบวนการมี
ส2วนร2วมด�วยจิตใจ 

การเรียนรู�ตามสภาพจริง 
- สร�างจากความรู�ด�วยตนเอง 
- เปAนกระบวนการ/ขั้นตอน 
- เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต 
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  (4) ปฏิสัมพันธ�ท่ีมีทําให�เกิดการขยายตัวของเครือข&ายความรู�ท่ีทุกคนมีอยู&
ออกไปอย&างกว�างขวาง 
  (5) อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เช&น การพูดหรือการเขียน การวาดรูป การ
แสดงบทบาทสมมติ ซ่ึงเอ้ืออํานวยให�เกิดการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห� และการสังเคราะห�การเรียนรู� 
ส&วนองค�ประกอบของการเรียนรู�เชิงประสบการณ� ประกอบด�วย ประสบการณ� การสะท�อนและการ
อภิปราย ความคิดรวบยอด การทดลองและการประยุกต�แนวคิด คือ ประสบการณ�ผู�สอนกระตุ�นให�
ผู�เรียนนําประสบการณ�เดิมของตนเองมาพัฒนาเปAนองค�ความรู�อย&างต&อเนื่องการสะท�อนและการ
อภิปราย (Reflection/Discussion) ผู�สอนช&วยให�ผู�เรียนได�แสดงออกเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และการเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน ความคิดรวบยอด (Concept) ผู�เรียนเกิดความเข�าใจ และนําไปสู&
ความคิดรวบยอด อาจเกิดโดยผู�สอนเปAนผู�กระตุ�นให�ผู�เรียนเปAนผู�สานต&อหรือผู�เรียนเปAนฝOายริเริ่มแล�ว
ผู�สอนช&วยเพ่ิมเติมให�สมบูรณ�จนเกิดเปAนความคิดรวบยอด การทดลองและประยุกต�แนวคิด 
(Experimentation/ Application) ผู�เรียนนําเอาการเรียนรู�ท่ีได�ไปประยุกต�ใช�ในสถานการณ�จริงจน
เกิดเปAนแนวปฏิบัติของผู�เรียนเอง และในการจัดการเรียนการสอน จําเปAนต�องจัดกิจกรรมให�ครบท้ัง  
4 องค�ประกอบ ซ่ึงมีความสัมพันธ�เก่ียวข�องมีผลถึงกัน ผู�ถ&ายทอดจะเริ่มจากจุดใดก&อนก็ได�กําหนด
ระยะเวลาของแต&ละองค�ประกอบ และดูความเหมาะสมของแต&ละกิจกรรม หลักการเรียนรู�พ้ืนฐาน
แบบท่ี 2 คือ การเรียนรู�ด�วยกระบวนการกลุ&ม (Group Process) เปAนการเรียนรู�พ้ืนฐานท่ีสําคัญ ซ่ึง
เม่ือนํามาประกอบกับการเรียนรู�เชิงประสบการณ�แล�ว กระบวนการกลุ&มจะช&วยทําให�ผู�เรียนได�มีส&วน
ร&วมสูงสุด และทําให�บรรลุงานสูงสุด ดังแสดงตามภาพท่ี 2.16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.18 แสดงการเรียนรู�แบบมีส&วนร&วม 
ท่ีมา: กรมสุขภาพจิต (2544) 
 
 พิมพ�พันธ� เดชะคุปต� และคนอ่ืนๆ (2544) ได�กล&าวถึงแนวคิดพ้ืนฐานท่ีสําคัญ
สําหรับการเรียนรู�แบบมีส&วนร&วมนั้น มี 7 ประการ ดังนี้ 

กระบวนการกลุ&ม 

การเรียนรู�สูงสุด 

การมีส&วนร&วมสูงสุด การบรรลุงานสูงสุด 

การออกแบบกลุ&ม การออกแบบงาน 
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 1) ผู�เรียนเปAนแหล&งการเรียนรู� ท่ีสําคัญ ในการมีส&วนร&วมนั้น แต&ละบุคคลมี
ความสําคัญเท&ากัน ไม&ว&าจะมีความรู�ระดับใด มีภูมิหลังอย&างไร หรือมีประสบการณ�อะไร ท้ังนี้เนื่องจาก
แต&ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะตน และมีความหลากหลาย ท้ังความรู� แนวคิดและประสบการณ� การมา
เรียนรู�ร&วมกันทําให�แนวความคิด ความรู�และประสบการณ�นั้นมีการขยายกว�างขวางออกไปมากยิ่งข้ึน 
 2) ทุกคนเปAนผู�สอน ทุกคนเปAนผู�เรียน แต&ละคนมีศักยภาพท่ีแตกต&างกันท้ังในเรื่อง
ของความสามารถในการเรียนรู� ทักษะ ทัศนคติ ค&านิยม การมาเรียนรู�ร&วมกัน แลกเปลี่ยนความรู�และ
ประสบการณ�ต&อกัน ทําให�มีทัศนคติท่ีกว�างข้ึน ดังนั้นทุกคนจะมีความสําคัญและมีบทบาทเท&าเทียมกัน 
โดยอาศัยพ้ืนฐานของความสัมพันธ�ท่ีดี มีการสื่อสารท่ีแท�จริง มีความเคารพซ่ึงกันและกัน ยอมรับผู�อ่ืน 
และรับฟhงความคิดเห็นของผู�อ่ืน 
 3) การมีส&วนร&วมและการเปAนหุ�นส&วนในกระบวนการเรียนรู� แต&ละบุคคลจะต�องมี
ส&วนร&วมในกระบวนการเรียนรู� และมีบทบาทในกระบวนการเรียนรู�ต&างๆ ร&วมกัน เช&น กําหนด
วัตถุประสงค� มีการสนับสนุนให�ทุกคนได�แสดงออก แสดงความคิดเห็น 
 4) การเรียนรู�ท่ีสัมพันธ�กับชีวิตจริง และเชื่อมโยงสัมพันธ�กับชุมชนทุกระดับ การ
เรียนรู�เริ่มจากแนวคิด ปhญหาท่ีสนใจ หรือปhญหาท่ีมีความเก่ียวข�องกับตนเอง โดยให�แต&ละคนแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆ และทําการเชื่อมโยงประสบการณ�ของแต&ละบุคคลสถานการณ�ต&างๆ เข�า
ด�วยกัน ทําให�มองเห็นภาพรวมของปhญหามากข้ึน เพ่ือนําไปสู&การวิเคราะห�ปhญหา กําหนดแนวทางใน
การแก�ไขปhญหา 
 5) การเรียนรู�โดยการปฏิบัติ การเรียนรู�แบบมีส&วนร&วม คือการนํากิจกรรมในเรื่อง
ท่ีเก่ียวข�องเข�ามาเพ่ือให�ทุกคนมีส&วนร&วมในการปฏิบัติ 
 6) พลังการเรียนรู�ร&วมกัน การเรียนรู�จากผู�อ่ืนเปAนการสร�างความเข�าใจในปhญหาตาม
สถานการณ�จริงท่ีเกิดข้ึน โดยแต&ละคนมีเปvาหมายเดียวกัน ร&วมกันกําหนดแนวทางในการแก�ปhญหา 
รับผิดชอบร&วมกัน ทําให�เกิดพลังของการเรียนรู� มีความสามัคคีในกลุ&มเพ่ือร&วมกันแก�ไขปhญหา 
 7) การพัฒนาความจริงเชิงวิพากษ� การเรียนรู�แบบมีส&วนร&วมนอกจากจะทําให�เกิด
พลังในการเรียนรู�แล�ว ยังเปAนการสร�างเสริมลักษณะนิสัยการวิเคราะห�สถานการณ�ต&างๆ ตามความ
เปAนจริงท่ีเกิดข้ึน ไม&สรุปสถานการณ�ใดๆ ง&ายเกินไป เปAนการพัฒนาทักษะความคิดเชิงวิพากษ� 
 สรุปได�ว&าผู�เรียนเปAนแหล&งการเรียนรู�ท่ีสําคัญ ในขณะเดียวกันเปAนท้ังผู�สอนและผู�เรียน 
มีส&วนร&วมเปAนหุ�นส&วนในกระบวนการเรียนรู�นั้นโดยมีความสัมพันธ�กับชีวิตจริง เชื่อมโยงกับชุมชนทุก
ระดับ ส&งผลให�เกิดการเรียนรู�แบบมีส&วนร&วมในการปฏิบัติเกิดพลังในการเรียนรู�และขับเคลื่อน 
 ประเวศ วะสี (2537, อ�างถึงใน วีระชิต ช&วยม่ันคง, 2549) กล&าวว&า การเรียนรู�ของ
ชุมชนต�องเปAนแบบมีปฏิสัมพันธ�จากการกระทําร&วมกัน (Interactive Learning Through Action)
หรือ การเรียนรู�โดยลงมือกระทําจริง (Learning by Doing) การเรียนรู�ลักษณะนี้จะก&อให�เกิดปhญญา
ท่ีมีคุณภาพเพียงพอสําหรับการเอาชนะความยากจนในการพัฒนาสังคมได� นั่นก็คือกระบวนการ
เรียนรู�ท่ีควบคู&ไปกับการปฏิบัติหรือการทํากิจกรรมนั่นเอง สอดคล�องกับ สุภณิดา ปุสุรินทร�คํา (2551) 
ซ่ึงสรุปหลักการสําคัญของการเรียนรู�แบบมีส&วนร&วมว&าจะต�องใช�การเรียนรู� เชิงประสบการณ� 
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(Experiential Learning) ร&วมกับ การเรียนรู�ด�วยกระบวนการกลุ&ม (Group Process) ซ่ึงมีลักษณะ
สําคัญ 5 ประการคือ 
 1) การเรียนรู�ต�องอาศัยประสบการณ�ของผู�เรียน 
 2) การเรียนรู�เกิดจากการทํากิจกรรมต&างๆ อย&างต&อเนื่อง (Active Learning) 
 3) การมีปฏิสัมพันธ�ร&วมกันของทุกคนท่ีอยู&ในกลุ&ม 
 4) การมีปฏิสัมพันธ�ต&อกันทําให�องค�ความรู�เกิดการขยายตัวอย&างกว�างขวาง 
 5) การเรียนรู�อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เช&น การพูด การอ&าน การฟhงทําให�เกิด
การวิเคราะห�และสังเคราะห�การเรียนรู� 
 การเรียนรู�แบบ Kolb (Trinity College, 2002) ได�อธิบายถึงองค�ประกอบของการ
เรียนรู�ว&าประกอบไปด�วย 4 ปhจจัย คือ 1) ประสบการณ�จริง (Concrete Experience) เปAนข้ันตอนท่ี
ผู�เรียนนําความรู�และประสบการณ�ตรงของตนเองท่ีได�มาใช� 2) การสะท�อนความคิด (Reflecting 
Observation) คือการท่ีผู�เรียนได�นําประสบการณ�ท่ีมีมาพิจารณา ไตร&ตรอง สังเกต ทบทวน 3) สรุป
เปAนความคิดรวบยอด (Conceptualization) เปAนข้ันตอนท่ีผู�เรียนทําความเข�าใจวิเคราะห�สังเคราะห�
สิ่งท่ีได�เรียนรู�จากการสะท�อนความคิดมาเปAนความรู�ของตนเอง 4) การทดลอง (Experiment) ผู�เรียน
นําความคิดรวบยอดท่ีได�นํามาทดลองใช� หรือประยุกต�ใช�ในสถานการณ�ต&างๆ ซ่ึงกระบวนการต&างๆ 
ดังแสดงตามภาพท่ี 2.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.19 แสดงวงจรการเรียนรู�ของ Kolb 
ท่ีมา: Trinity College (2000) 
 
 ท้ังนี้กระบวนการเรียนรู�แบบมีส&วนร&วมมีการดําเนินการท่ีเปAนวงจร กล&าวคือการท่ี
นักพัฒนาและคนในชุมชนมีการมองเห็นถึงปhญหา ตระหนักถึงปhญหาร&วมกันและร&วมมือกันในการ
แก�ไขจัดการปhญหานั้นๆ กระบวนการเรียนรู�แบบมีส&วนร&วม เปAนวิธีท่ีนิยมนํามาใช�เพ่ือท่ีจะเข�าถึง
ปhญหาต&างๆ ท่ีเกิดข้ึนและหาวิธีแก�ไขท่ีได�ผลตามความต�องการของคนในชุมชน เนื่องจากกระบวนการ
เรียนรู�เปAนกระบวนการท่ีทําให�บุคคลได�ค�นพบตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกอุดมการณ� 
ทัศนคติ ความรู� ตระหนักในความสามารถและศักยภาพของตนเอง เม่ือบุคคลได�ค�นพบว&าตนเองมี

ประสบการณ�ท่ีเปAนรูปธรรม 

การทดลองใช�งาน การสังเกตการสะท�อนกลับ 

แนวความคิดนามธรรม 
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ความสามารถก็จะเกิดความม่ันใจในการตัดสินใจเพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเอง สังคมและสิ่งแวดล�อมให�ดี
ข้ึนเพ่ือแก�ไขปhญหา การท่ีแต&ละบุคคลท่ีตระหนักในศักยภาพของตนมารวมกลุ&มกัน ก็จะเกิดพลังใน
ระดับกลุ&ม มีการใช�ทักษะการทํางานร&วมกันต้ังแต&ข้ันวิเคราะห�ปhญหา หาแนวทางแก�ไข วางแผน      
ลงมือปฏิบัติ และประเมินผลร&วมกัน 
 วราลักษณ� ไชยทัพ (2544) กล&าวถึง กระบวนการเรียนรู�แบบมีส&วนร&วมมี            
8 ข้ันตอน คือ 1) ประเมินปhญหาความต�องการของผู�เข�าร&วม 2) กําหนดวัตถุประสงค� 3) เลือกกําหนด
เนื้อหาและจัดลําดับเนื้อหา 4) เลือกวิธีการในการจัดการเรียนรู� 5) จัดทําโครงการจัดการเรียนรู�      
6) การออกแบบจัดทําหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู� 7) จัดกระบวนการเรียนรู� 8) ประเมินผล
และติดตามสนับสนุน สําหรับกระบวนการเรียนรู�แบบมีส&วนร&วม 8 ข้ันตอน แสดงได�ตามภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.20 แสดงกระบวนการจัดการเรียนรู�แบบมีส&วนร&วม 
ท่ีมา: วราลักษณ� ไชยทัพ (2544) 
 
 แนวคิดกระบวนการเรียนรู�แบบมีส&วนร&วมซ่ึงประกอบด�วยข้ันตอนของกระบวนการ
มี 8 ข้ันตอน คือ ประเมินปhญหาความต�องการของผู�เข�าร&วม กําหนดวัตถุประสงค�เลือกกําหนดเนื้อหา
และจัดลําดับเนื้อหา เลือกวิธีการในการจัดการเรียนรู� จัดทําโครงการจัดการเรียนรู� การออกแบบ
จัดทําหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู� จัดกระบวนการเรียนรู� ประเมินผลและติดตามสนับสนุน 
และแนวคิดการเรียนรู�ด�วยกระบวนการกลุ&ม (Group Process) ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 5 ประการคือ 
การเรียนรู�ต�องอาศัยประสบการณ�ของผู�เรียน การเรียนรู�เกิดจากการทํากิจกรรมต&างๆ อย&างต&อเนื่อง 
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(Active Learning) การมีปฏิสัมพันธ�ร&วมกันของทุกคนท่ีอยู&ในกลุ&มการมีปฏิสัมพันธ�ต&อกันทําให�องค�
ความรู�เกิดการขยายตัวอย&างกว�างขวาง การเรียนรู�อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ จึงสามารถท่ีจะกล&าว
ได�ว&าการเรียนรู�อย&างมีส&วนร&วมนั้นเปAนการเรียนรู�ท่ีมีความต&อเนื่องท้ังชีวิตของผู�นั้น การเรียนรู�ของ
บุคคลเกิดจากหลายข้ันตอน เริ่มจากการเรียนรู�จากประสบการณ�ตรงของแต&ละบุคคล ทําให�เกิดการ
กลั่นกรองความคิดจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาในอดีต มีการพิจารณาเหตุการณ� วิเคราะห� สังเคราะห� ว&าเกิด
อะไรข้ึนกับใคร ท่ีไหน อย&างไร มีความคิดและความรู�สึกต&อประสบการณ�หรือเหตุการณ�นั้นๆ อย&างไร 
และนํามาเชื่อมโยงทําให�เกิดความเข�าใจต&อเหตุการณ�นั้นๆ มากข้ึน และจะทําให�มองเห็นความสัมพันธ�
และสรุปออกมาเปAนบทเรียนได� และนําสิ่งท่ีได�เรียนรู�นั้นมาใช�ในการวางแผน กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติต&อไป และนํามาปฏิบัติจริงเรียนรู�จากการปฏิบัติ ติดตามผลท่ีได�จากการปฏิบัติ ก็จะเกิดเปAน
ประสบการณ�ใหม&ข้ึน และกลายเปAนจุดเริ่มต�นของกระบวนการเรียนรู�ในข้ันต&อๆ ไปอย&างไม&มีท่ีสิ้นสุด 
ผลักดันให�เกิดพฤติกรรมและการถ&ายทอดต&อไปยังคนรุ&นใหม& การเรียนรู�นี้เพ่ือตอบสนองความต�องการ
แก�ปhญหาของกลุ&ม เพ่ือทําให�เกิดการปรับตัวสําหรับการอยู&รอด ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู�
แบบมีส&วนร&วมนั้นสามารถนํามาสังเคราะห�เพ่ือเปAนแนวทางในการเรียนรู�แบบมีส&วนร&วมของชุมชนใน
การจัดต้ังศูนย�การเรียนรู�ของชุมชนในการปvองกันยาเสพติดต&อไป 
 ดังนั้นจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเรียนรู�และกระบวนการเรียนรู�นั้น
สามารถนําองค�ประกอบท่ีสําคัญและเหมาะสมมาปรับใช�เปAนเพ่ือแนวทางในการเรียนรู�ของสมาชิก
ศูนย�การเรียนรู�เพ่ือปvองกันยาเสพติดในด�านต&างๆ ได�แก& แนวคิดการเรียนรู� ได�นําองค�ประกอบในด�าน
การเรียนรู�อย&างเปAนระบบ กล&าวคือ การเรียนรู�ถึงปhญหาและสาเหตุของปhญหาท่ีเกิดข้ึนมีการหาแนว
ทางแก�ไขปhญหาและนําไปสู&การลงมือปฏิบัติและนําสิ่งท่ีได�กระทําและเรียนรู�ใหม&จากการแก�ไขปhญหา
กลับมาคิดใหม&แบบเปAนวงจรอีกครั้งทําให�มีโอกาสในการแก�ไขปhญหามากข้ึน แนวคิดกระบวนการ
เรียนรู� ได�นําองค�ประกอบในด�านการแสวงหาความรู�อย&างเปAนระบบและมีข้ันตอนนับต้ังแต&การมีข�อมูล 
การจําแนกข�อมูล การสรุปองค�ความรู� การจัดการ การเรียนรู� ด�วยการปฏิบัติจริง และการสรุปบทเรียน 
จนนําไปสู&การจัดระบบเปAนชุดความรู�ในภาพรวม แนวคิดกระบวนการการเรียนรู�แบบมีส&วนร&วม ได�นํา
องค�ประกอบแนวคิดของการเรียนรู�โดยใช� ประสบการณ�จริง (Concrete Experience) ซ่ึงเปAนการท่ี
ผู�เรียนนําความรู�และประสบการณ�ตรงของตนเองท่ีได�มาพิจารณาไตร&ตรอง สังเกต ทบทวน และสรุปเปAน
ความคิดรวบยอด (Conceptualization) ท่ีได�นํามาทดลองใช� หรือประยุกต�ใช�ในสถานการณ�ต&างๆ 
 
2.9 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู�  
 2.9.1 นิยามของการจัดการความรู� 
  แท็บ (Trapp, 1999) เปAนกระบวนการท่ีประกอบด�วยงานต&างๆ จํานวนมากซ่ึงมีการ
บริหารจัดการในลักษณะของการบูรณาการ (Integrated) เพ่ือก&อให�เกิดประโยชน�ท่ีคาดหวังไว� การ
จัดการความรู�จึงเปAนแนวคิดองค�รวมท่ีจะจัดการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีเปAนความรู�ในองค�กร  
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  การจัดการความรู�เปAนการรวบรวมวิธีปฏิบัติขององค�การและกระบวนการท่ีเก่ียวข�อง
กับการสร�างการนําไปใช� และการเผยแพร&ความรู�และบริบทต&างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินธุรกิจ 
(World Bank อ�างถึงใน สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย� และคนอ่ืนๆ, 2548) 
  สรุป การจัดการความรู� หมายถึง การจัดการท่ีมีกระบวนการและเปAนระบบต้ังแต&
การประมวลผลข�อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจน
ประสบการณ�ของบุคคล เพ่ือสร�างความรู� (Knowledge) และจะต�องมีการจัดเก็บในลักษณะท่ีผู�ใช�
สามารถเข�าถึงได�โดยอาศัยช&องทางท่ีสะดวก เพ่ือนําความรู�ไปประยุกต�ใช�งาน ทําให�เกิดการโอนถ&าย
ความรู� และมีการแพร&กระจายไหลเวียนไปท้ังองค�กร 
 2.9.2 กระบวนการจัดการความรู� 
  กระบวนการจัดการความรู� (Knowledge Management) เปAนกระบวนการท่ีจะ
ช&วยให�เกิดพัฒนาการของความรู� หรือการจัดการความรู�ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองค�กร มีท้ังหมด           
7 ข้ันตอน คือ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2552) 
  1. การค�นหา/บ&งชี้ความรู� (Knowledge Identification) สืบค�น/ค�นหาภายใน
องค�กร/หน&วยงาน ว&ามีความรู�อะไร อยู&ในรูปแบบใด อยู&ท่ีใครและความรู�อะไรท่ีองค�กรจําเปAนต�องมี 
เพ่ือให�องค�กรวางขอบเขตการจัดการความรู� และสามารถจัดสรรทรัพยากรได�อย&างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  2. การสร�างและการแสวงหาความรู� (Knowledge Creation and Acquisition) 
เปAนข้ันตอนในการดึงความรู�จากแหล&งต&างๆ ท่ีมีอยู&อย&างกระจัดกระจายมารวมไว� เพ่ือจัดทําเนื้อหาให�
เหมาะสมและตรงกับความต�องการของผู�ใช� 
  3. การจัดการความรู�ให�เปAนระบบ (Knowledge Organization) เปAนข้ันตอนใน
การจัดทําสารบัญ และจัดแบ&งความรู�ประเภทต&างๆ เพ่ือให�รวบรวมการค�นหา การนําไปใช�ทําได�ง&าย
และรวดเร็ว สามารถเข�าถึงแหล&งความรู�ได�โดยง&าย 
  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู� (Knowledge Codification and Refinement) 
เปAนข้ันตอนการปรับปรุงและประมวลผลความรู�ให�อยู&ในรูปแบบและภาษาท่ีเข�าใจและใช�ได�ง&าย กําจัด
ความรู�ท่ีไม&เกิดประโยชน�ตามเปvาหมายวิสัยทัศน�หรือเปAนขยะความรู� 
  5. การเข�าถึงความรู� (Knowledge Access) ในการเข�าถึงความรู� องค�กรต�องมี
วิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรู�เพ่ือให�ผู�อ่ืนใช�ประโยชน�ได� โดยท่ัวไปการกระจายความรู�ให�
ผู�ใช�มี 2 ลักษณะ คือ 
  “Push” การปvอนความรู� เปAนการส&งข�อมูล/ความรู�ให�ผู�รับโดยผู�รับไม&ได�ร�องขอ เช&น 
การส&งหนังสือเวียนแจ�ง 
  “Pull” การให�โอกาสเลือกใช�ความรู� โดยผู�รับสามารถเลือกรับหรือใช�แต&เฉพาะ 
ข�อมูล/ความรู�ท่ีต�องการเท&านั้น 
  6. การแบ&งปhนแลกเปลี่ยนความรู� (Knowledge Sharing) การแบ&งปhนความรู�
ประเภทความรู�ท่ีชัดเจน (Explicit Knowledge) การแบ&งปhนความรู�ท่ีอยู&ในคน (Tacit Knowledge) 
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  7. การเรียนรู� (Learning) การเรียนรู�ของบุคลากรจะทําให�เกิดความรู�ใหม&ๆ ข้ึนซ่ึง
จะไปเพ่ิมพูนองค�ความรู�ขององค�กรท่ีมีอยู&แล�วให�มากข้ึนเรื่อยๆ ความรู�นี้ก็จะถูกนําไปใช�เพ่ือสร�าง
ความรู�ใหม&อีกเปAนวงจรท่ีไม&มีท่ีสิ้นสุด ท่ีเรียกว&า “วงจรการเรียนรู�” 
  โดยสรุปการจัดการความรู� เปAนกระบวนการหนึ่ง ซ่ึงช&วยองค�การในการระบุ 
คัดเลือกรวบรวม เผยแพร&และโอนย�ายสารสนเทศท่ีมีความสําคัญ อีกท้ังยังประกอบด�วยความรู�และ
ความชํานาญงานโดยจัดเก็บไว�ในฐานความรู�ขององค�การ ซ่ึงความรู�เหล&านี้จะช&วยแก�ปhญหาอันเกิด
จากการทํางานทีมักเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู&เสมอโดยกระบวนการจะเริ่มต�นต้ังแต& การะบุถึงความรู�ท่ี
ต�องการสร�างรูปแบบของกาจัดเก็บความรู�อย&างเปAนทางการ ในการเพ่ิมมูลค&าของความรู�นั้นทําได�ด�วย
การนําความรู�ไปใช�อีกบ&อยครั้งเท&าท่ีต�องการ ดังนั้นในองค�การท่ีประสบผลสําเร็จจะต�องสามารถ
ปรับเปลี่ยนความรู�ให�อยู&ในรูปแบบของทุนทางปhญญา (Intellectual Capital) โดยมีการแลกเปลี่ยน
ความรู�ระหว&างบุคคลและการเผยแพร&กระจายความรู�อย&างกว�างขวาง จนก&อให�เกิดฐานความรู�ขนาด
ใหญ&ท่ีสามารถเรียกใช�เพ่ือการแก�ไขปhญหาภายในองค�การแห&งการเรียนรู�และยังนําไปสู&การสร�าง
ความรู�ท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และมีการปhบเปลี่ยนความรู�ให�ทันสมัยข้ึนอย&างไม&มีวันจบสิ้น โดยท่ีวัฏจักรด�าน
การจัดการความรู�มี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 การสร�างความรู� ซ่ึงกําหนดได�จากการกระทําของบุคคล 
  ข้ันตอนท่ี 2 การจับความรู� โดยการคัดเลือกความรู�ท่ีมีมูลค&าและสมเหตุสมผล 
  ข้ันตอนท่ี 3 การปรับความรู� โดยมีการจัดบริบทความรู�ใหม&ท่ีนําไปปฏิบัติได� 
  ข้ันตอนท่ี 4 การเก็บความรู�  โดยทําการจัดเก็บความรู� ท่ีมีประโยชน�ไว�ภายใน
ฐานความรู� ซ่ึงผู�ใช�สามารถเข�าถึงข�อมูลได�ทุกเม่ือท่ีต�องการ 
  ข้ันตอนท่ี 5 การจัดการความรู� โดยทําการปรับความรู�ให�เปAนปhจจุบันอยู&เสมอ ซ่ึง
มักจะมีการตรวจสอบและทบทวนถึงความตรงประเด็นและความถูกต�องของความรู�อยู&สมอ 
  ข้ันตอนท่ี 6 การเผยแพร&ความรู�  โดยนําเสนอความรู�ซ่ึงถูกจัดให�อยู&ในรูปแบบท่ี
บุคคลต�องการไม&ว&าจะเปAนท่ีใดหรือเวลาใดก็ตาม 
 2.9.3 กรอบแนวคิดการจัดการความรู� 
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ภาพท่ี 2.21 ตัวอย&างแผนผังอิชิคะวะ 

 
 แผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa diagram) หรือแผงผังก�างปลา (หรือในชื่ออ่ืนของไทย
เช&นตัวแบบทูน&า หรือตัวแบบปลาตะเพียน) เปAนกรอบแนวคิดอย&างง&ายในการจัดการความรู� โดยให�
การจัดการความรู�เปรียบเสมือนปลา ซ่ึงประด�วยส&วนหัว ลําตัว และหาง แต&ละส&วนมีหน�าท่ีท่ีต&างกัน
ดังนี้ (กองพัฒนาคุณภาพ, 2552) 
 1. ส&วนหัวและตา (Knowledge Vision - KV) มองว&ากําลังจะไปทางไหน ซ่ึงต�อง
ตอบให�ได�ว&า “ทํา KM ไปเพ่ืออะไร” 
 2. ส&วนกลางลําตัว (Knowledge Sharing - KS) ส&วนท่ีเปAนหัวใจให�ความสําคัญกับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ช&วยเหลือ เก้ือกูลกันและกัน 
 3. ส&วนหาง (Knowledge Assets - KA) คือ สร�างคลังความรู� เชื่อโยงเครือข&าย 
ประยุกต�ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ "สะบัดหาง" สร�างพลังจากชุมชนแนวปฏิบัติ 
 สถาบันส&งเสริมการจัดการความรู�เพ่ือสังคม (สคส.) ในประเทศไทย ได�พัฒนาตัวแบบ
ทูน&าเปAน “ตัวแบบปลาตะเพียน” โดยมองว&าองค�การมีหน&วยงานย&อย ซ่ึงมีความแตกต&างกัน รูปแบบ
ความรู�แต&ละหน&วยจึงต�องปรับให�เหมาะสมกับบริษัทของตน แต&ท้ังฝูงปลาจะหันหน�าไปทิศทาง
เดียวกัน 
 กรอบความคิดของ Holsapple Holsapple ได�ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ
พัฒนาการของแนวคิดของการจัดการความรู� 10 แบบมาประมวลซ่ึงแสดงถึงส&วนประกอบของการ
จัดการความรู� (KM Elements) เพ่ือนําไปจัดระบบเปAนองค�ประกอบหลัก 3 ด�านของการจัดการ
ความรู� (Three-Fold Framework) ได�แก& ทรัพยากรด�านการจัดการความรู� กิจกรรมการจัดการ
ความรู�และอิทธิพลของการจัดการความรู� และให�ผู�เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู�ประกอบการท่ี
เก่ียวข�องกับการจัดการความรู�ให�ข�อคิดเห็น วิจารณ�และข�อเสนอแนะ ได�ผลออกมาเปAนกรอบความ
ร&วมมือ (Collaborative Framework) 
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2.10 แนวคิดเก่ียวกับการเปPนองค-กรแห2งการเรียนรู�  
 2.10.1 คํานิยามขององค�การแห&งการเรียนรู� 
  องค�การแห&งการเรียนรู�เปAนแนวคิดท่ีเติบโตมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงเรื่องการ
เรียนรู� องค�การและการจัดการ การฝ�กอบรม และพัฒนา (Pedler, 1991) กล&าวคือ หากเปAนกระแส
ด�านการเรียนการสอนก็จะเปลี่ยนจากศูนย�กลางการเรียนรู�อยู&ท่ีผู�สอน และการเรียนรู�อย&างเปAน
ทางการ มาเปAนศูนย�กลางการเรียนรู�อยู&ท่ีผู�เรียน (Learner Center) และการเรียนรู�จากการปฏิบัติ
ด�วยตนเอง (Action Learning) โดยการเรียนรู�จะถูกร�อยเรียงเปAนกระบวนการต&อเนื่องตลอดชีวิต 
และผสมผสานเข�ากับสภาพแวดล�อมในชีวิตและการทํางาน โดยมีผู�ให�คํานิยามของคําว&าองค�กรแห&ง
การเรียนรู�หลายท&าน คือ 
  ป�เตอร� เชงก้ี (Peter Senge, 1990) แห&ง Massachusetts Institute of Technology 
กล&าวว&า องค�กรแห&งการเรียนรู� คือ สถานท่ีซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองได�อย&างต&อเนื่อง
สามารถสร�างผลงานตามท่ีต้ังเปvาหมายไว� เปAนท่ีซ่ึงเกิดรูปแบบการคิดใหม&ๆ หลากหลายมากมาย ท่ีซ่ึงแต&
ละคนมีอิสระท่ีจะสร�างแรงบันดาลใจ และเปAนท่ีซึ่งทุกคนต&างเรียนรู�วิธีการเรียนรู�ร&วมกัน 
  เดวิด เจวิน (David A. Gavin, 1993) แห&ง Harvard University กล&าวว&า คือ 
องค�กรท่ีมีลักษณะในการสร�าง แสวงหา และถ&ายโยงความรู� และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปAน
ผลมาจากความรู�ใหม& และการเข�าใจในสิ่งต&างๆ อย&างถ&องแท� 
  มิเชค มาร�ควอตส� (Michaek Marquardt, 1994) แห&ง George Washington University 
กล&าวว&า องค�กรท่ีซ่ึงมีบรรยากาศของการเรียนรู�รายบุคคลและกลุ&ม มีการสอนคนของตนเองให�มี
กระบวนการคิดวิเคราะห� เพ่ือช&วยให�เข�าใจในสรรพสิ่ง ขณะเดียวกันทุกคนก็ช&วยองค�การ จากความ
ผิดพลาดและความสําเร็จ ซ่ึงเปAนผลให�ทุกคนตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได�อย&างมี
ประสิทธิภาพ 
  องค�การแห&งการเรียนรู� ในความหมายของป�เตอร� เชงก้ี (Senge, 1994) คือ 
องค�การท่ีซ่ึงสมาชิกได�มีการขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย&างต&อเนื่องท้ังในระดับบุคคล 
ระดับกลุ&ม และระดับองค�กร เพ่ือนําไปสู&จุดมุ&งหมายท่ีบุคคลในระดับต&างๆ ต�องการอย&างแท�จริง ซ่ึง
ประกอบไปด�วยวินัย 5 ประการ ได�แก& ความเชี่ยวชาญเปAนพิเศษของบุคคล (Personal Mastery) 
แบบแผนทางจิตใจท่ีมองโลกตามความเปAนจริง (Mental Model) การมีวิสัยทัศน�ร&วมกัน (Shared 
Vision) การเรียนรู�ร&วมกันเปAนทีม (Team Learning) และการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 
  มาร�ควอตส� (Marquardt, 1996) นิยามว&า องค�การแห&งการเรียนรู� หมายถึง 
องค�การซ่ึงมีบรรยากาศของการเรียนรู�รายบุคคลและกลุ&ม มีวิธีการเรียนรู�ท่ีเปAนพลวัต มีการสอนคน
ของตนเองให�มีกระบวนการคิดวิเคราะห�เพ่ือช&วยให�เข�าใจในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู� จัดการ และใช�
ความรู�เปAนเครื่องมือไปสู&ความสําเร็จควบคู&ไปกับการใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยองค�ประกอบของการ
เปAนองค�การแห&งการเรียนรู� มี 5 องค�ประกอบได�แก& 
  1. พลวัตการเรียนรู� (Learning Dynamics) 
  2. การปรับเปลี่ยนองค�การ (Organization Transformation) 
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  3. การเพ่ิมอํานาจแก&บุคคล (People Empowerment) 
  4. การจัดการความรู� (Knowledge Management) 
  5. การใช�เทคโนโลยี (Technology Application)  
  องค�การแห&งการเรียนรู� เปAนองค�การท่ีมีความปรารถนาในการท่ีจะเรียนรู�สิ่งต&างๆ 
เพ่ือการพัฒนาการทํางานมีการแบ&งปhนความคิดในการทํางาน มีการปรับตัวให�เข�ากับสิ่งแวดล�อม มี
การทุ&มเททรัพยากรเพ่ือลงทุนให�บุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู�ตลอดจนสร�างค&านิยมเก่ียวกับการ
สร�างนวัตกรรมและทดลองทําสิ่งใหม&ๆ จนกลายเปAนวัฒนธรรมขององค�การ (Yulk, 2002) 
 2.10.2 องค�ประกอบขององค�การแห&งการเรียนรู� 
  องค�ประกอบท่ีสําคัญ ซ่ึงนับว&าเปAนหัวใจของการเปAน “องค�กรแห&งการเรียนรู�” คือ 
“วินัย 5 ประการ” ซ่ึง Peter M.Senge กล&าวไว� ได�แก& 
  1. บุคคลท่ีรอบรู� (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรู�ของบุคลากรจะเปAน
จุดเริ่มต�น คนในองค�กรจะต�องให�ความสําคัญกับการเรียนรู� ฝ�กฝน ปฏิบัติ และเรียนรู�อย&างต&อเนื่องไป
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองอยู&เสมอ 
  2. รูปแบบความคิด (Mental Model) หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ
ทัศนคติ จากการสั่งสมประสบการณ�กลายเปAนกรอบความคิดท่ีทําให�บุคคลนั้นๆ มีความสามารถใน
การทําความเข�าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องต&างๆ ได�อย&างเหมาะสม สิ่งเหล&านี้ถือเปAนพ้ืนฐานของวุฒิ
ภาวะ (Emotional Quotient, EQ) 
  3. การมีวิสัยทัศน�ร&วม (Shared Vision) หมายถึง การสร�างทัศนคติร&วมของคนใน
องค�กร ให�สามารถมองเห็นภาพและมีความต�องการท่ีจะมุ&งไปในทิศทางเดียวกันเปAนการมองในระดับ
ความมุ&งหวัง เปรียบเสมือนหางเสือของเรือท่ีขับเคลื่อนให�เรือนั้นมุ&งสู&เปvาหมายในทิศทางท่ีรวดเร็ว 
ประหัดและปลอดภัย 
  4. การเรียนรู�เปAนทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู�ร&วมกันของสมาชิก
ในลักษณะกลุ&ม หรือทีมงาน เปAนเปvาหมายสําคัญท่ีจะต�องทําให�เกิดข้ึนเพ่ือให�มีการแลกเปลี่ยน
ถ&ายทอดความรู�และประสบการณ�กันอย&างสมํ่าเสมอ ท้ังในรูปแบบท่ีเปAนทางการและไม&เปAนทางการ 
การเรียนรู�ชนิดนี้ เน�นการทํางานเพ่ือก&อให�เกิดความร&วมแรงร&วมใจ มีความสามัคคีในการร&วมมือกัน
แก�ปhญหาต&างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  5. การคิดเชิงระบบ (System Thinking) หมายถึง การท่ีคนในองค�กรมีความสามารถ   
ท่ีจะเชื่อมโยงสิ่งต&างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ�กันเปAนระบบได�อย&างเข�าใจและมีเหตุมีผล เปAน
ลักษณะการมองภาพรวมหรือระบบใหญ& (Total System) ก&อนว&าจะมีเปvาหมายในการทํางานอย&างไร 
แล�วจึงสามารถมองเห็นระบบย&อย (Subsystem) ทําให�สามารถนําไปวางแผนและดําเนินการทํา
ส&วนย&อยๆ นั้นให�เสร็จทีละส&วน 
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2.11 ทฤษฎีการเรียนรู�   
 การเรียนรู� คือ กระบวนการท่ีทําให�คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียน
ได�จากการได�ยินการสัมผัส การอ&าน การใช�เทคโนโลยี การเรียนรู�ของเด็กและผู�ใหญ&จะต&างกัน เด็กจะ
เรียนรู�ด�วยการเรียนในห�อง การซักถาม ผู�ใหญ&มักเรียนรู�ด�วยประสบการณ�ท่ีมีอยู& แต&การเรียนรู�จะ
เกิดข้ึนจากประสบการณ�ท่ีผู�สอนนําเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ�ระหว&างผู�สอนและผู�เรียน ผู�สอนจะเปAนผู�
ท่ีสร�างบรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอ้ืออํานวยต&อการเรียนรู� ท่ีจะให�เกิดข้ึนเปAนรูปแบบใดก็ได�เช&น ความ
เปAนกันเอง ความเข�มงวดกวดขัน หรือความไม&มีระเบียบวินัย สิ่งเหล&านี้ผู�สอนจะเปAนผู�สร�างเง่ือนไข 
และสถานการณ�เรียนรู�ให�กับผู�เรียน ดังนั้น ผู�สอนจะต�องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมท้ังการ
สร�างปฏิสัมพันธ�กับผู�เรียน (วิกิพีเดีย, 2558) 
 การเรียนรู�ตามทฤษฎีของ Bloom (Bloom's Taxonomy) 
 Bloom ได�แบ&งการเรียนรู�เปAน 6 ระดับ 
 1. ความรู�ท่ีเกิดจากความจํา (Knowledge) ซ่ึงเปAนระดับล&างสุด 
 2. ความเข�าใจ (Comprehend) 
 3. การประยุกต� (Application) 
 4. การวิเคราะห� (Analysis) สามารถแก�ปhญหา ตรวจสอบได� 
 5. การสังเคราะห� (Synthesis) สามารถนําส&วนต&างๆ มาประกอบเปAนรูปแบบใหม&ได�ให�
แตกต&างจากรูปเดิม เน�นโครงสร�างใหม& 
 6. การประเมินค&า (Evaluation) วัดได� และตัดสินได�ว&าอะไรถูกหรือผิด ประกอบการ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผลและเกณฑ�ท่ีแน&ชัด 
 การเรียนรู�ตามทฤษฎีของเมเยอร� (Mayor) 
 ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห�ความจําเปAนเปAนสิ่งสําคัญ และตามด�วย
จุดประสงค�ของการเรียน โดยแบ&งออกเปAนย&อยๆ 3 ส&วนด�วยกัน 
 1. พฤติกรรม ควรชี้ชัดและสังเกตได� 
 2. เง่ือนไข พฤติกรรมสําเร็จได�ควรมีเง่ือนไขในการช&วยเหลือ 
 3. มาตรฐาน พฤติกรรมท่ีได�นั้นสามารถอยู&ในเกณฑ�ท่ีกําหนด 
 การเรียนรู�ตามทฤษฎีของบรูเนอร� (Bruner) 
 1. ความรู�ถูกสร�างหรือหล&อหลอมโดยประสบการณ� 
 2. ผู�เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน 
 3. ผู�เรียนเปAนผู�สร�างความหมายข้ึนมาจากแง&มุมต&างๆ 
 4. ผู�เรียนอยู&ในสภาพแวดล�อมท่ีเปAนจริง 
 5. ผู�เรียนเลือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง 
 6. เนื้อหาควรถูกสร�างในภาพรวม 
 การเรียนรู�ตามทฤษฎีของไทเลอร� (Tylor) 
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 1. ความต&อเนื่อง (Continuity) หมายถึง ในวิชาทักษะ ต�องเป�ดโอกาสให�มีการฝ�กทักษะใน
กิจกรรมและประสบการณ�บ&อยๆ และต&อเนื่องกัน 
 2. การจัดช&วงลําดับ (Sequence) หมายถึง หรือการจัดสิ่งท่ีมีความง&าย ไปสู&สิ่งท่ีมีความ
ยาก ดังนั้นการจัดกิจกรรมและประสบการณ� ให�มีการเรียงลําดับก&อนหลัง เพ่ือให�ได�เรียนเนื้อหาท่ี
ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
 3. บูรณาการ (Integration) หมายถึง การจัดประสบการณ�จึงควรเปAนในลักษณะท่ีช&วยให�
ผู�เรียน ได�เพ่ิมพูนความคิดเห็นและได�แสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล�องกัน เนื้อหาท่ีเรียนเปAนการเพ่ิม
ความสามารถท้ังหมด ของผู�เรียนท่ีจะได�ใช�ประสบการณ�ได�ในสถานการณ�ต&างๆ กัน ประสบการณ�การ
เรียนรู� จึงเปAนแบบแผนของปฏิสัมพันธ� (Interaction) ระหว&างผู�เรียนกับสถานการณ�ท่ีแวดล�อม 
 ทฤษฎีการเรียนรู� 8 ข้ัน ของกาเย& (Gagne) 
 1. การจูงใจ (Motivation Phase) การคาดหวังของผู�เรียนเปAนแรงจูงใจในการเรียนรู� 
 2. การรับรู�ตามเปvาหมายท่ีตั้งไว� (Apprehending Phase) ผู�เรียนจะรับรู�สิ่งท่ีสอดคล�องกับ
ความต้ังใจ 
 3. การปรุงแต&งสิ่งท่ีรับรู�ไว�เปAนความจํา (Acquisition Phase) เพ่ือให�เกิดความจําระยะสั้น
และระยะยาว 
 4. ความสามารถในการจํา (Retention Phase) 
 5. ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งท่ีได�เรียนรู�ไปแล�ว (Recall Phase) 
 6. การนําไปประยุกต�ใช�กับสิ่งท่ีเรียนรู�ไปแล�ว (Generalization Phase) 
 7. การแสดงออกพฤติกรรมท่ีเรียนรู� (Performance Phase) 
 8. การแสดงผลการเรียนรู�กลับไปยังผู�เรียน (Feedback Phase) ผู�เรียนได�รับทราบผลเร็ว
จะทําให�มีผลดีและประสิทธิภาพสูง 
 องค�ประกอบท่ีสําคัญท่ีก&อให�เกิดการเรียนรู� จากแนวคิดนักการศึกษา กาเย& (Gagne) 
 1. ผู�เรียน (Learner) มีระบบสัมผัสและ ระบบประสาทในการรับรู� 
 2. สิ่งเร�า (Stimulus) คือ สถานการณ�ต&างๆ ท่ีเปAนสิ่งเร�าให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� 
 3. การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู� 
 การสอนด�วยสื่อตามแนวคิดของกาเย& (Gagne) 
 1. เร�าความสนใจ มีโปรแกรมท่ีกระตุ�นความสนใจของผู�เรียน เช&น ใช�การ�ตูน หรือ กราฟ�ก
ท่ีดึงดูดสายตา 
 2. ความอยากรู�อยากเห็นจะเปAนแรงจูงใจให�ผู�เรียนสนใจในบทเรียน การต้ังคําถามก็เปAนอีก
สิ่งหนึ่ง 
 3. บอกวัตถุประสงค� ผู�เรียนควรทราบถึงวัตถุประสงค� ให�ผู�เรียนสนใจในบทเรียนเพ่ือให�
ทราบว&าบทเรียนเก่ียวกับอะไร 
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 4. กระตุ�นความจําผู�เรียน สร�างความสัมพันธ�ในการโยงข�อมูลกับความรู�ท่ีมีอยู&ก&อน เพราะ
สิ่งนี้สามารถทําให�เกิดความทรงจําในระยะยาวได�เม่ือได�โยงถึงประสบการณ�ผู�เรียน โดยการต้ังคําถาม 
เก่ียวกับแนวคิด หรือเนื้อหานั้นๆ 
 5. เสนอเนื้อหา ข้ันตอนนี้จะเปAนการอธิบายเนื้อหาให�กับผู�เรียน โดยใช�สื่อชนิดต&างๆ ในรูป 
กราฟ�ก หรือ เสียง วิดีโอ 
 6. การยกตัวอย&าง การยกตัวอย&างสามารถทําได�โดยยกกรณีศึกษา การเปรียบเทียบ เพ่ือให�
เข�าใจได�ซาบซ้ึง 
 7. การฝ�กปฏิบัติ เพ่ือให�เกิดทักษะหรือพฤติกรรม เปAนการวัดความเข�าใจว&าผู�เรียนได�เรียน
ถูกต�อง เพ่ือให�เกิดการอธิบายซํ้าเม่ือรับสิ่งท่ีผิด 
 8. การให�คําแนะนําเพ่ิมเติม เช&น การทําแบบฝ�กหัด โดยมีคําแนะนํา 
 9. การสอบ เพ่ือวัดระดับความเข�าใจ 
 10. การนําไปใช�กับงานท่ีทําในการทําสื่อควรมี เนื้อหาเพ่ิมเติม หรือหัวข�อต&างๆ ท่ีควรจะรู�
เพ่ิมเติม 
 
2.12 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  
 2.12.1 งานวิจัยในประเทศ 
  ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง (2547) ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบ
ศูนย�การเรียนชุมชนท่ีเหมาะสมให�เปAนศูนย�กลางการเรียนรู�ตลอดชีวิตในภาคกลาง พบว&า ปhญหาของ
คณะกรรมการศูนย�การเรียนชุมชนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ขาดความรู�ความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีของตน 
เนื่องจากไม&ได�รับการประชุมชี้แจงให�ทราบถึงบทบาทหน�าท่ีของตน ซ่ึงปhญหาเหล&านี้สามารถแก�ไขได�
ด�วยการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย�การเรียนชุมชนเปAนประจําอย&างต&อเนื่อง เพ่ือสร�างสํานึกของ
การมีส&วนร&วมรับผิดชอบ ศูนย�การเรียนชุมชนท้ังในระดับร&วมคิด ร&วมวางแผน และร&วมลงมือทําด�วย
อันจะนําไปสู&ความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนตามวัตถุประสงค�ในการจัดต้ัง
ศูนย�การเรียนชุมชนอย&างแท�จริง ด�านการบริหารงบประมาณของศูนย�การเรียนชุมชนแต&ละแห&ง ส&วน
ใหญ&ได�รับจากสํานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน ท่ีจัดสรรให�กับสถานศึกษาดําเนินการ ค&าใช�จ&าย
เปAนรายหัวของนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแต&ละศูนย�การเรียนรู�พ้ืนฐานระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต�น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามท่ีศูนย�การเรียนชุมชนเป�ดดําเนินการ และ
ค&าตอบแทนวิทยากร การจัดการเรียนรู�สายอาชีพ ตามหลักสูตรและเกณฑ�การเบิกจ&าย 
  ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2547) ศึกษาวิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการส&งเสริมและพัฒนาศูนย�การเรียนชุมชนให�เปAนศูนย�กลางการเรียนรู�ตลอดชีวิตของ
ชุมชน พบว&า 1) ปhจจัยท่ีเปAนปhญหาและความต�องการในการส&งเสริมและพัฒนา ศรช. ให�เปAน
ศูนย�กลางการเรียนรู�ตลอดชีวิต พบว&า ส&วนใหญ&เกิดจากตัวบุคคลท่ีมีส&วนเก่ียวข�องในการดําเนินงาน
ของ ศรช. ในชุมชน คือแกนนําชุมชนท่ีเปAนกรรมการ ศรช. มีภาระหน�าท่ีหลายอย&างนอกเหนือจาก
การดําเนินกิจกรรมใน ศรช. ซ่ึงพบว&า บางส&วนยังขาดความรู�  ความเข�าใจในการดําเนินกิจกรรมด�าน



129 
 

ต&างๆ และยังไม&เห็นความสําคัญในการส&งเสริมการมีส&วนร&วมของชุมชน 2) รูปแบบท่ีเหมาะสมในการ
ส&งเสริมและพัฒนา ศรช.  ให�เปAนศูนย�กลางการเรียนรู�ตลอดชีวิต โดยการมีส&วนร&วมของชุมชน คือ 
การใช�กระบวนการฝ�กอบรมแบบมีส&วนร&วม ท่ีเน�นผู�อบรมเปAนสําคัญและใช�รูปแบบการอบรมท่ีกลาก
หลายโดยคํานึงถึงหลักการเรียนรู�ของผู�ใหญ& เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู�แทนชุมชนท่ีเปAนกรรมการ ศรช. 
และครู ศรช. ให�มีความรู� ความเข�าใจ มีเจตคติท่ีดีในการดําเนินงานของ ศรช. และการมีส&วนร&วมของ
ชุมชน จนเกิดองค�ความรู�ใหม&และสามารถนําองค�ความรู�นั้นไปวางแผนในการพัฒนา ศรช. ได�อย&าง
ต&อเนื่อง 
  พงษ�ศักด์ิ ไชยสุวรรณ (2549) การศึกษาสภาพและปhญหาการดําเนินงานของศูนย�
การเรียนรู�ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย� ผลการวิจัยพบว&า 1. ความคิดเห็นของผู�บริหารศูนย�บริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอและครูประจําศูนย�การเรียนชุมชนจังหวัดบุรีรัมย�เก่ียวกับสภาพและปhญหาการ
ดําเนินงานของศูนย�การเรียนชุมชน พบว&า 1.1 สภาพการดําเนินงานศูนย�การเรียนชุมชนจังหวัด
บุรีรัมย�ต&อกิจกรรมท้ัง 3 ด�าน มีการดําเนินงานโดยรวมท้ัง 3 ด�าน อยู&ในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ด�าย พบว&าการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการจัดการศึกษาสายสามัญอยู&ในระดับมาก ส&วนการจัด
การศึกษาสายอาชีพอยู&ในระดับปานกลาง 1.2 ปhญหาการดําเนินงานของศูนย�การเรียนชุมชนจังหวัด
บุรีรัมย�โดยรวมพบว&ามีปhญหาการดําเนินงานท้ัง 3 กิจกรรม อยู&ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดในแต&ละปhญหาพบว&า การจัดทําแผนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ ปhญหาการจัดหา
สื่อ อุปกรณ�ในการเรียนการสอน ปhญหาการนิเทศติดตามผล ปhญหาการจัดการฝ�กอบรมพัฒนางาน
ทักษะอาชีพใหม&ๆตามความต�องการของประชาชน ปhญหาการจัดทําแผนแม&บทชุมชนและปhญหาการ
ประสานงานกับเครือข&ายองค�กรท�องถ่ิน 2. การเปรียบเทียบสภาพและปhญหาการดําเนินงานของศูนย�
การเรียนชุมชนในกิจกรรม 3 ด�าน ตามระดับความคิดเห็นของผู�บริหารศูนย�บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอและครุประจําศูนย�การเรียนชุมชนจังหวัดบุรีรัมย� พบว&า 2.1 ระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของศูนย�การเรียนรู�ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย�ในการจัดการศึกษาสายสามัญ
ไม&แตกต&างกัน การจัดการศึกษาสายอาชีพแตกต&างกันอย&างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และด�าน
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแตกต&างกันอย&างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู�บริหารศูนย�
การบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานมากกว&าครุ
ประจําศูนย�การเรียนรู� 2.2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปhญหาการดําเนินงานศูนย�การเรียนชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย� แตกต&างกันอย&างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดนครูประจําศูนย�การเรียนชุมชนมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับปhญหางานมากกว&าผู�บริหารศูนย�การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 
  ว&าท่ีร�อยตรีณองก� แสงแก�ว (2550) ได�วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในฝOาย
โยธา สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ตามหลักธรรมาภิบาล พบว&า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในฝOาย
โยธา สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมท้ังสามด�าน ได�แก& ประโยชน�สุขของประชาชน อยู&
ในระดับปานกลาง ทางด�านประสิทธิผลและความคุ�มค&าในเชิงภารกิจของรัฐ อยู&ในระดับปานกลาง 
และด�านการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานอยู&ในระดับปานกลาง และพบว&า ปhจจัยอายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษาเปAนปhจจัยท่ีมีความแตกต&างกัน เม่ือเปรียบเทียบกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในฝOายโยธา
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สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ส&วนปhจจัยด�านสถานภาพการสมรส และรายได� ไม&มีความแตกต&างกัน 
เม่ือเปรียบเทียบกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของฝOายโยธา สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร  
  อนงค� ชูชัยมงคล (2551) แนวทางพัฒนาการมีส&วนร&วมจัดการศึกษาของศูนย�การ
เรียนชุมชน อําเภอแม&จัน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบว&าแนวทางพัฒนาการ มีส&วนร&วมจัด
การศึกษาของศูนย�การเรียนชุมชนอําเภอแม&จัน จังหวัดเชียงราย ประกอบด�วยกระบวนการ             
5 ข้ันตอนคือข้ันตอนท่ี 1 การรับรู� เปAนข้ันการร&วมรับรู�โดยศูนย�การเรียนชุมชนเผยแพร&ข&าวสารข�อมูล
ให�ชุมชนได�เข�าถึงรับรู�ข�อมูลข&าวสารทุกด�านด�วยวิธีการท่ีหลากหลายวิธี อย&างท่ัวถึง และต&อเนื่อง
ข้ันตอนท่ี 2 การรับฟhงความคิดเห็นเปAนข้ันการ ร&วมคิดโดยคณะกรรมการศูนย�การเรียนชุมชนร&วมกับ 
ครูประจําศูนย�การเรียนชุมชนเป�ดเวทีชุมชนให�ประชาชน สะท�อนปhญหาและร&วมคิดหาแนวทาง
แก�ปhญหาข้ันตอนท่ี 3 การเก่ียวข�องคือการร&วมออกแบบ โดยจัดเวทีชุมชนให�ประชาชนร&วมหาแนว
ทางแก�ไขปhญหาต&างๆ ของชุมชนด�วยการกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู�ของศูนย�การเรียนชุมชน
ข้ันตอนท่ี 4 ความร&วมมือเปAนข้ันการร&วมเรียนรู�ในเวทีชุมชน ร&วมคิดออกแบบหลักสูตรการเรียนรู� ใน
รูปแบบ การจัดการเรียนรู� กศน. ของศูนย�การเรียนชุมชน และร&วมเรียนรู�เพ่ือแก�ไขปhญหาของชุมชน  
ข้ันตอนท่ี 5 การเสริมอํานาจประชาชนเปAนข้ันการร&วมตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการศูนย�การ
เรียนชุมชนเปAนตัวแทนชุมชนร&วมประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
ศูนย�การเรียนชุมชน และปhจจัยท่ีส&งผลต&อการมีส&วนร&วมจัดการศึกษาของศูนย�การเรียนชุมชน  อําเภอ
แม&จันประกอบด�วย ปhจจัยภายในชุมชน คือ ผู�นําชุมชน คณะกรรมการศูนย�การเรียนชุมชนและครู
ประจําศูนย�การเรียนชุมชน มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต&อชุมชน คนในชุมชนได�รับการพัฒนาให�มี
ความรู�พ้ืนฐานและมีจิตสํานึกต&อการยึดประโยชน�ของส&วนรวม และปhจจัยภายนอก คือผู�อํานวยการ
ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอมีจิตสํานึกและมีกระบวนทัศน�ในการท่ีจะ
เสริมสร�างการมีส&วนร&วมจัดการศึกษาของศูนย�การเรียนชุมชนอําเภอแม&จัน 
  ปาหนัน กนกวงศ�นุวัฒน� (2551) ได�ศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบศูนย�การเรียนรู�ใน
โรงพยาบาลโดยใช�กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส&วนร&วม โดยมีวัตถุประสงค�ของการวิจัยเพ่ือ
ประเมินสภาพปhญหาและความต�องการของชุมชน เพ่ือพัฒนารูปแบบศูนย�การเรียนรู�ในโรงพยาบาล 
เทคนิคท่ีใช�ในการวิจัยเปAนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส&วนร&วม ตามแนวทางของ ซูเบอร� –สเกอร�
ริทท� (Zuber – Skerritt, 1991) รวมถึง เคมมิส และแมคแทกการ�ท (Kemmis & McTaggart, 
1988) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. สภาพปhญหาและความต�องการของชุมชน มีปhญหาท่ีสําคัญ 8 
ประเด็น ประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การจัดการขยะและสิ่งแวดล�อมในชุมชน ผู�วิจัยจึงเลือกมาเปAน
ประเด็นต�นแบบในการพัฒนารูปแบบศูนย�การเรียนรู�ในโรงพยาบาล 2. ศูนย�การเรียนรู�ในโรงพยาบาล 
มีองค�ประกอบ 2 ด�าน คือ 1) ด�านโครงสร�างของศูนย�การเรียนรู� ได�แก& การกําหนดสถานท่ีต้ังศูนย�การ
เรียนรู�และการกําหนดหน&วยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน 2) ด�านกระบวนการทํางานของศูนย�การ
เรียนรู�มี 5 ข้ันตอน ได�แก& การศึกษาสภาพปhญหาและความต�องการของชุมชน การสร�างการมีส&วนร&วม
ของกลุ&มแกนนําเครือข&ายชุมชน การเปAนแหล&งเรียนรู�ท่ีทุกคนมีโอกาสเข�าถึงโดยง&ายและสะดวกต&อ
การเรียนรู� การส&งเสริมให�เกิดการเรียนรู�ด�วยตนเองตามศักยภาพของแต&ละบุคคล และการเรียนรู�
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ตอบสนองความต�องการของชุมชน 3. ประสิทธิภาพของรูปแบบศูนย�การเรียนรู�ในโรงพยาบาล จาก
ประเด็นต�นแบบอยู&ในระดับดีข้ึนนําปhจจัยแห&งความสําเร็จ 4 ประการ คือ 1) ผู�บริการได�การสนับสนุน
ท้ังสถานท่ีและงบประมาณ 2) ผู�เรียนมีแรงจูงใจใฝOรู�และมีวัฒนธรรมองค�กรท่ีเอ้ือต&อการเรียนรู�         
3) คุณค&าของความรู�สามารถนําไปใช�ได�จริงในชีวิตจริง 4) รูปแบบของศูนย�การเรียนรู�มีการปรับเปลี่ยน
ตามความต�องการของชุมชนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  ปราโมทย� น�อยวัน (2550) ศึกษาแนวทางการจัดศูนย�การเรียนรู�ชุมชนของอําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว&า กลุ&มตัวอย&างมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการจัดศูนย�
การเรียนรู�ชุมชน แยกตามรายด�านท้ัง 4 ด�าน คือด�านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ�และด�านการ
บริหารจัดการอยู&ในระดับมาก โดยด�านบุคลากร ควรจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีท่ีมีความรู�เก่ียวกับท�องถ่ิน มีการ
พัฒนาบุคลากรอย&างสมํ่าเสมอ ด�านงบประมาณ ควรได�รับการจัดสรรจากรัฐและภาคชุมชนอย&างเหมาะสม 
ด�านวัสดุอุปกรณ�และอาคารสถานท่ี ควรจัดให�เพียงพอต&อความต�องการ ด�านบริหารจัดการ ควรเปAนใน
รูปแบบคณะกรรมการท่ีได�รับเลือกจากชุมชน และมีการแบ&งโครงสร�างการทางานอย&างเปAนระบบ 
  อุไร ภาควิชัย (2552) ได�วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการให�บริการสาธารณะขององค�การ
บริหารส&วนตําบลศาลายา อําเภอพระพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว&า 1) ความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต&อระดับประสิทธิผลการให�บริการสาธารณะขององค�การบริหารส&วนตําบล
ศาลายา อําเภอพระพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แบ&งเปAน 4 ด�าน โดยประชาชนสะท�อนให�เห็นว&า
การให�บริการสาธารณะขององค�การบริหารส&วนตําบลศาลายา ต�องปรับปรุงและต�องเสนอแนะแก�ไข
ในภาพรวม มี 1 ด�าน คือ ด�านงานพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานคิดเปAนค&าร�อยละ 53.0 ส&วนอีก 3 ด�าน อยู&
ในเกณฑ�ท่ีประชาชนสะท�อนให�เห็นว&าการให�บริการสาธารณะมีประสิทธิผลสามารถตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนได� สูงท่ีสุดคือ ด�านการส&งเสริมคุณภาพชีวิต คิดเปAนค&าร�อยละ 53.6 รองลงมา
คือ ด�านงานบริการอ่ืนๆ คิดเปAนค&าร�อยละ 51.4 และด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม คิดเปAนค&าร�อยละ 
50.7 ตามลําดับ 2) แนวทางและข�อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการสาธารณะของ
องค�การบริหารส&วนตําบลศาลายา อําเภอพระพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2.1) ด�านงานพัฒนา
โครงสร�าง โดยให�มีการพัฒนาอย&างท่ัวถึง 2.2) ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ให�ความรู�ความเข�าใจ
ด�านสาธารณสุขและใช� ทรัพยากรธรรมชาติอย&างคุ�มค&า 2.3) ด�านการส&งเสริมคุณภาพชีวิต จัด
ฝ�กอบรม สัมมนา เพ่ือส&งเสริมอาชีพ และให� ได�รับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 2.4) ด�านงานบริการอ่ืนๆ 
ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบถึงกิจกรรมท่ีองค�การบริหารส&วนตําบลจัดข้ึน 3) การให�ความสําคัญ
ต&อนโยบายแต&ละด�านของคณะผู�บริหารองค�การบริหารส&วนตําบลศาลายา เก่ียวกับการพัฒนา
ให�บริการสาธารณะขององค�การบริหารส&วนตําบลศาลายา อําเภอพระพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ได�จัดลาดับความสําคัญดังนี้ 1. ด�านงานพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานลําดับท่ี 2 ด�านการส&งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ลําดับท่ี 3 ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม และลําดับท่ี 4 ด�านงานบริการอ่ืนๆ  
  ชนาวุธ ประทุมชาติ (2553) การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู�ของศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชนขุมคําอําเภอศรีเชียงใหม& จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว&า 1. รูปแบบจัดการความรู�
ของศูนย�การเรียนรู�ชุมชนขุมคําท่ีผ&านการใช�ประกอบด�วย 6 ข้ันตอนคือ 1) สํารวจและศึกษาสภาพ
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ปhจจุบันปhญหาและความเปAนไปได� 2) กําหนดรูปแบบการวิจัยและประเมินโดยผู�เชี่ยวชาญ 3) วางแผน
สร�างทีมกําหนดความสําเร็จตามตัวชี้วัด 4) ลงมือปฏิบัติปรับปรุงพัฒนางาน 5) ประเมินผลแลกเปลี่ยน
เรียนรู� 6) การปรับปรุงพัฒนาอย&างต&อเนื่องการประเมินผลความรู�ในแต&ละข้ันตอนมีกิจกรรมหลักการ
จัดการความรู�ควบคู&กับแผนพัฒนาศูนย�การเรียนรู�ชุมชนขุมคํา 20 กิจกรรมพบว&ารูปแบบการจัดการ
ความรู�ของศูนย�การเรียนรู�มีผลการประเมินโดยผู�เชี่ยวชาญรู�อยู&ในระดับมากท่ีสุด 2. ผลการใช�รูปแบบ
การจัดการความรู�ของศูนย�การเรียนรู�ชุมชนขุมคําพบว&า 1) ผู�ร&วมวิจัยได�แก&ผู�ปฏิบัติงานผู�จดบันทึก
และผู�ประสานงานกลุ&มท้ัง 4 กลุ&มมีการการจัดการความรู�มีท่ีมาของความรู�ได�จากปhญหาการต้ังคําถาม
การแก�ปhญหาด�วยการปฏิบัติจริงจนเกิดองค�ความรู�ท่ีเหมาะสมมีความสําเร็จในการดําเนินงานกลุ&ม    
2) ผู�ร&วมวิจัยเกิดกระบวนการเรียนรู�มีท่ีมาจากการสร�างความรู�การจําแนกการจัดเก็บการนําไปใช�การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�และการประเมินผล 3) ผู�ร&วมวิจัยได�นําความรู�ในตัวเองผสมผสานกับความรู�ใหม&ท่ี
ได�รับเพ่ิมเกิดความความรู�ใหม&ท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับความต�องการของโรงเรียนและของชุมชน
ประกอบด�วย การบริหารจัดการ ด�านเทคนิคการผลิต มีศูนย�การจัดการความรู�สําหรับให�กลุ&มได�
พบปะแลกเปลี่ยนความรู�ท้ังภายในและภายนอกชุมชนโดยผ&านการใช�เว็บไซต� มีชุดความรู�และชิ้นงาน
ของทีมผู�ร&วมวิจัย 3. ผู�ร&วมวิจัยมีความพึงพอใจผลการประเมินโดยใช�ตัวชี้วัดความสําเร็จในการพัฒนา
ศูนย�การเรียนรู�โดยรวมอยู&ในระดับมากท่ีสุดและความพึงพอใจต&อการดําเนินงานการจัดการความรู�
ของศูนย�การเรียนรู�ชุมชนขุมคําโดยรวมอยู&ในระดับมาก โดยสรุปรูปแบบการจัดการความรู�ของศูนย�
การเรียนรู�ชุมชนขุมคําท่ีผ&านการทดลองใช�และปรับปรุงเปAนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมมีการขับเคลื่อน
การจัดการความรู�หนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู�ของสถานศึกษาและชุมชนเกิดบุคคลแห&งการเรียนรู�
สามารถนําความรู�ท่ีสร�างข้ึนไปสู&การพัฒนางานได�จริง 
  จิตติมา เข่ือนขันธ� (2553) ได�วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารขององค�การ
บริหารส&วนตําบลแม&เล&ย� อําเภอแม&วงก� จังหวัดนครสวรรค� สรุปได�ว&า 1. ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน จากผลการศึกษาพบว&าได�ดําเนิน การจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง และ
ให�บริการด�านสาธารณูปโภค สาธารณูปการแก&ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีขององค�การบริหารส&วนตําบล 
เช&น ถนน น้ําประปา และไฟฟvาได�อย&างมีคุณภาพ และท่ัวถึงซ่ึงเปAนไปตามโครงการท่ีกําหนดไว�ใน
แผนพัฒนาขององค�การบริหารส&วนตําบลในการมุ&งแก�ปhญหาในเรื่องของสาธารณูปโภคเปAนส&วนใหญ&
เพ่ือให�ประชาชนมีความสะดวกสบายยิ่งข้ึน 2. ประสิทธิภาพการบริหารงานด�านเศรษฐกิจ จากผล
การศึกษาพบว&า องค�การบริหารส&วนตําบลได�จัดสรรงบประมาณเพ่ือส&งเสริมการรวมกลุ&มอาชีพและ
จัดเจ�าหน�าท่ีผู�เชี่ยวชาญในการให�ความรู�แก&กลุ&มอาชีพ เพ่ือให�ประชาชนได�นาความรู�ไปประกอบอาชีพ
เพ่ือให�มีรายได�เพ่ิมข้ึนหลังจากการทาการเกษตรสามารถลดปhญหาความยากจน และมีรายได�เพียงพอ
กับรายจ&ายทําให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 3. ประสิทธิภาพการบริหารงานด�านสังคม จากผล
การศึกษาพบว&า องค�การบริหารส&วนตําบลส&งเสริมด�านกีฬาให�กับเยาชนโดยสนับสนุนวัสดุและ
อุปกรณ�ด�านกีฬาให�กับเยาชนทุกหมู&บ�าน และมีการจัดการแข&งขันกีฬาในองค�การบริหารส&วนตําบลข้ึน
ทุกป� เพ่ือท่ีจะให�เยาวชนรักกีฬา จะได�ไม&ม่ัวสุมยาเสพติด ซ่ึงก็เปAนอีกวิธีการหนึ่งในการรณรงค�และ
ปvองกันปhญหายาเสพติด ดูแลช&วยเหลือผู�สูงอายุและผู�พิการให�เขาได�รับเบี้ยยังชีพอย&างท่ัวถึงและได�รับ
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โอกาสท่ีเขาควรได�รับเหมือนคนท่ัวไปมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ครอบครัวมีสุข  ชุมชนเข�มแข็ง                     
4. ประสิทธิภาพการบริหารงานด�านการเมืองการบริหาร จากผลการศึกษาพบว&า องค�การบริหารส&วน
ตําบลได�มีการเผยแพร&ข�อมูลข&าวสารให�ประชาชนรับทราบอย&างท่ัวถึงและต&อเนื่อง มีการจัดการ
ประชุมในหมู&บ�านหรือการประชาคมเพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีและประชาชนได�ร&วมกันคิด ร&วมกันทําและ
ร&วมกันแก�ปhญหา ในการลงพ้ืนท่ีจะทาให�เจ�าหน�าท่ีรับทราบปhญหาอย&างแท�จริง และนํามาวางแผนใน
การแก�ปhญหาได�ตรงจุด เนื่องจากประชาชนจะรู�ดีว&าในชุมชนมีปhญหาอะไร หรือต�องการให�องค�การ
บริหารส&วนตําบลช&วยเหลือสิ่งใด 5. ปhญหาและอุปสรรคต&อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค�การ
บริหารส&วนตําบลแม&เล&ย� อําเภอแม&วงก� จังหวัดนครสวรรค� งบประมาณมีจํานวนจํากัด ประชาชน
ไม&ได�รับข�อมูลข&าวสารเท&าท่ีควร ผู�บริหารหรือเจ�าหน�าท่ีมีการเอ้ือประโยชน�แก&พวกพ�อง หรือเป�ด
ช&องว&างให�กับผู�ท่ีหาผลประโยชน�ได�ง&าย บุคลากรและเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานยังขาดความรับผิดชอบใน
การทํางานไม&มีความเสียสละ ไม&ทุ&มเทในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนเท&าท่ีควร ผลการศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค�การบริหารส&วนตําบลแม&เล&ย� อําเภอแม&วงก� จังหวัดนครสวรรค� 
ในด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม และด�านการเมืองการบริหาร ถ�ามีงบประมาณ
เพียงพอ มีบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีจานวนมากเพียงพอกับการให�บริการประชาชนและในการ
ดาเนินโครงการต&างๆ ได�มีการวางแผนท่ีมีระบบอย&างดี ก็จะทําให�การบริหารงานขององค�การบริหาร
ส&วนตําบลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  อธิภัทร วรรณโสภา (2554) ได�วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค�การบริหารส&วนตําบลลือ อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ซ่ึงพบว&าประสิทธิผลของ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส&วนตําบลลือ อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อํานาจเจริญ โดยรวมอยู&ในระดับปานกลางโดยด�านท่ีมีค&าเฉลี่ยสูงสุดคือหลักนิติธรรมและหลักความ
โปร&งใส รองลงมาคือหลักคุณธรรม หลักการมีส&วนร&วม หลักคุณธรรมและหลักความคุ�มค&า ตามลําดับ  
  นันทวัน เรืองอร&าม (2554) ได�ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบศูนย�การเรียนรู�
ชุมชนนาจอมเทียน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร�างและพัฒนารูปแบบศูนย�การเรียนรู�ชุมชนนาจอมเทียน 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของศูนย�การเรียนรู�ชุมชนนาจอมเทียน และเพ่ือประเมินรับรองรูปแบบศูนย�
การเรียนรู�ชุมชนนาจอมเทียน ผลการวิจัยพบว&า 1) รูปแบบศูนย�การเรียนรู�ชุมชนนาจอมเทียน 
ประกอบด�วย ปรัชญา วิสัยทัศน�  พันธกิจ เปvาหมาย วัตถุประสงค� กลยุทธ�  บทบาทหน�าท่ี 
กลุ&มเปvาหมาย การประกันคุณภาพ โครงสร�างการดําเนินงาน กระบวนการทํางาน และการติดตาม
และประเมินผล 2) ประสิทธิภาพของศูนย�การเรียนรู�ชุมชนนาจอมเทียน โดยการประเมินจาก
แบบสอบถาม พบว&า ผู�รับบริการมีความคิดเห็นว&ากิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการในศูนย�ฯ ตอบสนอง
ต&อความต�องการและส&งเสริมให�เกิดการเรียนรู�ด�วยตนเองตามศักยภาพของแต&ละบุคคลอยู&ในระดับ
มากท่ีสุด และคณะทํางานศูนย�ฯ มีส&วนร&วมในการบริหารจัดการ การตัดสินใจในการดําเนินงานและ
การจัดกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการในศูนย�ฯ อยู&ในระดับมากท่ีสุด และโดยการประเมินจากการ
สัมภาษณ� พบว&า ผู�รับบริการได�รับทักษะและความรู�ท่ีตรงกับความต�องการของตนเอง ช&วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตให�ดีข้ึน มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน และมีความสัมพันธ�ท่ีดีระหว&าง
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ผู�รับบริการด�วยกันเอง 3) ผลการประเมินรับรองรูปแบบศูนย�การเรียนรู�ชุมชนนาจอมเทียน โดย
ผู�ทรงคุณวุฒิประเมินให�มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 
  อนงค�  ชูชัยมงคล (2554) การนําเสนอแนวทางการพัฒนาครูศูนย�การเรียนชุมชน 
สังกัดสํานักงานส&งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัย
พบว&า 1) ครูศูนย�การเรียนชุมชน สังกัดสํานักงานส&งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี ในภาพรวมมีความต�องการพัฒนา ด�านบริหารจัดการ มีความต�องการมาก
ท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปAนรายข�อมีความต�องการพัฒนาในเรื่องการวางแผนและการจัดทําโครงการ 
การประเมินโครงการ งานธุรการ การเงินบัญชี และพัสดุ การจัดสภาพแวดล�อม อาคารสถานท่ี และ
บรรยากาศท่ีเอ้ือต&อการเรียนรู� และการสื่อสาร ตามลําดับ 2) ด�านการจัดกระบวนการเรียนรู� มีความ
ต�องการพัฒนาอยู&ในระดับมาก ซ่ึงประกอบด�วยเนื้อหาสาระ เม่ือพิจารณาเปAนรายข�อพบว&า มีความ
ต�องการพัฒนา ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู�แบบบูรณาการ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการ
วัดผลและประเมินผล การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี และการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตามลําดับ 
  พรชัย กิตติชญาน�ธร (2555) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อน
การบริหารศูนย�การเรียนรู�ของชุมชนในการปvองกันยาเสพติด: ศึกษากรณีชุมชนธรณีคําแขวงโคกแฝด 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว&ารูปแบบของศูนย�การเรียนรู�ของชุมชนในการปvองกันยาเสพติด
มีรูปแบบโดยนําแนวคิดท่ีเปAนรูปแบบท้ังภาครัฐและภาคประชาชนมาผสมผสานและพัฒนาเปAน
รูปแบบของศูนย�การเรียนรู�ของชุมชนในการปvองกันยาเสพติดท่ีเหมาะสมกับชุมชน ส&วนกระบวนการ
ขับเคลื่อนศูนย�การเรียนรู�ของชุมชนในการปvองกันยาเสพติดได�นําแนวคิดนํา 2 แนวคิดได�แก&แนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาเชิงปฏิบัติการซ่ึงประกอบด�วย 1) ข้ันการตระหนักในช&องว&าง (Consciousness 
Gap) 2) ข้ันมีความต�องการเปลี่ยนแปลงอย&างมีขอบเขต (Aspiration Frontier)  3) ข้ันให�เกียรติไม&
สร�างความรู�สึกแปลกแยก (De-Alienation) 4) ข้ันการมีส&วนร&วม (Participation) 5) ข้ันสามารถ
พ่ึงตนเอง (Self - Reliance) 6) ข้ันคํานึงถึงส&วนรวมร&วมกัน (Collective Personality Society) 
และแนวคิดท่ีเก่ียวกับการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งเพ่ือปvองกันแก�ไขปhญหายาเสพติดโดยนําแนวคิด
เก่ียวกับยุติธรรมชุมชนซ่ึงประกอบด�วย หลัก 3 ประการ คือ 1) การแก�ไขฟ�¢นฟูผู�กระทําผิดในชุมชน 
โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน 2) การระงับข�อพิพาทหรือการจัดการกับความขัดแย�งด�วยกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท� และ 3) การปvองกันปhญหาอาชญากรรมโดยใช�หลักความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท� สําหรับความเปAนไปได�ในด�านความเปAนไปได�ในการจัดต้ังศูนย�การเรียนรู�ของชุมชน
ประกอบด�วย 1) ด�านเศรษฐกิจได�แก&ความพอเพียงของงบประมาณ อุปกรณ� เครื่องมือเครื่องใช�ในการ
จัดต้ังศูนย�การเรียนรู� 2) ด�านสังคมได�แก&ความเปAนเครือญาติ การรวมกลุ&มและเครือข&าย 3) ด�าน
การเมืองได�แก&ผู�นําชุมชนท่ีเปAนทางการและไม&เปAนทางการ 4) ด�านเทคนิคได�แก&การถ&ายทอดความรู�
เก่ียวกับยาเสพติด สําหรับการเตรียมความพร�อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย�การเรียนรู�นั้นมี
รายละเอียด ดังนี้ 1) อาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมและเปAนศูนย�รวมของสมาชิกชุมชน 2) ปhจจัยการ
จัดการ เช&น Plan Do Check Action (PDCA) 3) เนื้อหา กรณีศึกษาเช&นการจัดทําสื่อการเรียนการ
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สอนในรูปแบบต&างๆ ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับพิษภัยและการปvองกันยาเสพติดในชุมชน 4) ปราชญ�ผู�รู� 
ได�แก&ผู�ท่ีมีความรู�ภายในชุมชนหรือวิทยากรจากภายนอกชุมชนตลอดจนเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง 
  พจนีย�  สวัสด์ิรัตน� (2558) การศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชนเพ่ือการเรียนรู�ตลอดชีวิตของบ�านหนองป�¢งไก& หมู&  2 ตําบลนาบ&อคํา อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร มีวัตถุประสงค� คือ 1) เพ่ือสังเคราะห�องค�ความรู�เก่ียวกับศูนย�การเรียนชุมชนเพ่ือการ
เรียนรู�ตลอดชีวิต  2) เพ่ือพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดศูนย�การเรียนชุมชนเพ่ือการเรียนรู�ตลอด
ชีวิต และ 3) เพ่ือศึกษาปhญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน การพัฒนาศูนย�การเรียนชุมชนเพ่ือการ
เรียนรู�ตลอดชีวิต วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ศึกษารวบรวมองค�ความรู� สัมภาษณ�เชิงลึก 
สังเกต ร&วมลงมือปฏิบัติกับกิจกรรมท่ีทําให�เกิดกระบวนการเรียนในกลุ&มต&างๆ มีการจดบันทึกผลการ
เรียนรู� การเก็บรวบรวมข�อมูล มีการสัมภาษณ�ประวัติหมู&บ�านจากภูมิปhญญาท�องถ่ิน และร&วมกันจัด
เวทีบ�าน เพ่ือศึกษาความต�องการท่ีแท�จริงก&อนการจัดกิจกรรมท่ีเกิดกระบวนการเรียนรู�ท่ีสอดคล�อง
กับวิถีชีวิต ซ่ึงผลการจัดเวทีชาวบ�าน ปรากฏว&าสามารถจัดกลุ&มได�จํานวน 9 กลุ&ม ดังนี้ กลุ&มทอผ�าจาก
การย�อมสีจากธรรมชาติ กลุ&มกรอบรูปจากไม�สัก กลุ&มเยาวชน กลุ&มดนตรีไทย กลุ&มศิลปวัฒนธรรม  
กลุ&มสมุนไพร กลุ&มทอพรมเช็ดเท�า กลุ&มสร�างปราสาท และกลุ&มจักสาน  ซ่ึงในการดําเนินงานมีผลการ
จัดเวทีชาวบ�านดังนี้ 
  1. กลุ&มท่ีมีความก�าวหน�ามาก ได�แก&กลุ&มทอผ�าจากการย�อมสีจากธรรมชาติ กลุ&ม
กรอบรูปจากไม�สักจะพบว&ามีผู�นํากลุ&มท่ีเข�มแข็ง มีการแบ&งบทบาทท่ีชัดเจน นําจุดเด&นท่ีเปAนภูมิปhญญา
ของกลุ&มมาใช� รวมท้ังมีการวางเปvาหมายของกลุ&ม มีจุดรวมใจในการดําเนินงานของกลุ&ม และสามารถ
ผลักดันให�เกิดกิจกรรมการเรียนรู�ต&อไปได� 
  2. กลุ&มท่ีมีความก�าวหน�าระดับปานกลาง ได�แก&กลุ&มเยาวชน กลุ&มดนตรีไทยจะ
พบว&ากลุ&มค&อยๆ ก&อตัว โดยมีผู�นําท่ีไม&เปAนทางการ เปAนความต�องการท่ีแท�จริงของกลุ&มจึงได�มีการ
ประสานงานกับครูศูนย�การเรียนชุมชนให�เกิดกิจกรรมการเรียนรู� โดยมีกลุ&มท่ีเข�มแข็งเปAนพ่ีเลี้ยงให�
คําปรึกษา ยังไม&มีการวางเปvาหมายของกลุ&ม และจุดมุ&งหมายของกลุ&ม 
  กลุ&มท่ีมีความก�าวหน�าระดับพอใช�  ได�แก&กลุ&มศิลปวัฒนธรรม กลุ&มสมุนไพร กลุ&ม
ทอพรมเช็ดเท�า กลุ&มสร�างปราสาท และกลุ&มจักสาน พบว&ากลุ&มเหล&านี้มีปhญหาในการรวมกลุ&ม ไม&มี
ผู�นํากลุ&ม มีปhญหาด�านสุขภาพของสมาชิกกลุ&ม ทําให�กระบวนการเรียนรู�ไม&เปAนไปตามความต�องการ 
  จากการศึกษาและพัฒนารูปแบบศูนย�การเรียนรู�ชุมชนตําบลเพ่ือการเรียนรู�ตลอด
ชีวิต บ�านหนองป�¢งไก& เปAนการจัดกระบวนการเรียนรู�ไป ศึกษาและพัฒนาไปในกิจกรรมในกลุ&มพัฒนา
อาชีพต&างๆ การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
พบว&า การจัดกิจกรรมใดๆ ควรเกิดจากการทําเวทีชาวบ�านให�บ&อยครั้ง ศึกษาความต�องการท่ีแท�จริง
และเปAนประโยชน�ต&อวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงศูนย�การเรียนรู�ชุมชนเพ่ือการเรียนรู�ตลอดชีวิตท่ียั่งยืน 
ประกอบด�วย 
  1. กลุ&มเปvาหมายต�องเปAนทุกคนในชุมชน เช&น  เด็ก เยาวชน กลุ&มอาชีพต&างๆ ผู�นํา
ชุมชน และผู�สูงอายุ เพ่ือว&าแต&ละกลุ&มมีสมาชิกท่ีหลากหลายจะทําให�เกิดการบ&มเพาะต�นกล�ารักใน
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อาชีพ ศิลปะ รักท�องถ่ินของชุมชน และยังทําให�ไม&มีช&องว&างระหว&างวัย เชื่อมสายใยซ่ึงกันและกันของ
คนในชุมชน นอกจากนี้กลุ&มเยาวชนยังสามารถช&วยเหลือกลุ&มในการจัดทําบัญชี การใช�เทคโนโลยี ทํา
ให�ทุกคนในศูนย�การเรียนรู�ตลอดชีวิตมีความสุขในการทํางาน มีคุณค&าในกลุ&ม ชีวิตมีความหมาย 
  2. ครูผู�ให�คําแนะนํา (Facilitator) ซ่ึงทําหน�าท่ีให�คําแนะนําในทุกเรื่องของผู�เรียน 
มีความคุ�นเคย เข�าใจผู�เรียนอย&างใกล�ชิด ดูแลและช&วยเหลือผู�เรียนในทุกคําตอบท่ีอยากรู� กระตุ�นให�
เกิดการใฝOรู�ใฝOเรียน พร�อมท้ังท้ังต�องมีบทเรียนร&วมกับทุกคน ทุกกลุ&มเปvาหมาย 
  3. การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู�ต�องมีข้ันตอนท่ีชัดเจน กลุ&มมีการวาง
แผนการดําเนินงาน ครูประสานต&อยอด และมีการเรียนรู�ร&วมกัน ซ่ึงกิจกรรมต�องหลากหลาย ไม&ยึดติด
กับอาคารสถานท่ี กิจกรรมท่ีดีต�องเปAนส&วนท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการเรียนรู�ได�ในวิถีชีวิต 
  4. ครูจัดกระบวนการเรียนรู�ในกลุ&มและส&งเสริมการพัฒนาไปสู&แหล&งการเรียนรู�
ของชุมชนโดยสามารถส&งเสริมในลักษณะ ดังนี้ 
   4.1 ส&งเสริมการเรียนรู�รายบุคคล โดยการพูดคุย ชวนคิด นําสื่อวีดีทัศน�มาให�
ชม ร&วมคิด ปรึกษาหารือ สร�างกระบวนการ “คิดเปAน” ให�แก&ผู�เรียน 
   4.2 จัดให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร&วมกันในกลุ&ม เครือข&ายอาชีพเดียวกัน 
   4.3 การจัดไปศึกษาดูงาน โดยมีการวางแผนการเรียนรู�อย&างเปAนระบบร&วมกัน 
   4.4 มีการบันทึกผลการเรียนร&วมกันระหว&างครูและผู�เรียนเพ่ือการวิเคราะห�
ร&วมกัน 
  5. หน&วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมีการทํางานเชิงบูรณาการ (Intergration)  
ทุกภารกิจเปAนหน�าท่ีของทุกหน&วยงาน ซ่ึงอาจมิใช&หน�าท่ีโดยตรง แต&ควรมีการประสาน ส&งต&อ 
กิจกรรมใดท่ีก็ตามท่ีเกินกําลังความสามารถ มีประสานภาคีเครือข&ายร&วมด�วยช&วยกันพัฒนากลุ&มให�มี
การเรียนรู� ซ่ึงมิต�องรอว&าไม&ใช&หน�าท่ีของหน&วยงานของตนเอง แต&ทําอย&างไรจึงจะประสานประโยชน�
ต&อชาวบ�านให�เกิดสูงสุด 
  ดังนั้น ศูนย�การเรียนรู�ชุมชนเพ่ือการเรียนรู�ตลอดชีวิตท่ียั่งยืน ควรมีการจัดกิจกรรม
ในกระบวนการเรียนรู�ท่ีเก่ียวพันกับวิถีชีวิต เติมเต็มการดําเนินชีวิตสอดคล�องกับบริบทของชุมชน เปAน
การเสริมฐานคิดให�มีความม่ันคง และยังประโยชน�ต&อการศึกษาด�วย จะทําให�ชีวิตมีความหมายใน
การศึกษาอย&างแท�จริง 
 2.12.2 งานวิจัยต&างประเทศ 
  คอบบ� (Cobb, 1976) ได�ทําการวิจัยเรื่องแรงสนับสนุนทางสังคมเปAนเหมือน
ตัวกลางท่ีช&วยในการประสานความเครียดในชีวิต และได�ให�ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม
เปAนการนําของข�อมูลผ&านบุคคลหนึ่งท่ีมีความเชื่อว&าเขาคนนั้นสามารถให�การดูแล ให�ความรัก เห็น
คุณค&า และมีกฎเกณฑ�ข�อตกลงร&วมกันกับเครือข&ายของสมาชิก และพบว&าการสนับสนุนจากสังคม
สามารถปกปvองผู�ท่ีอยู&ในภาวะวิกฤตจากปhญหาหลายประการในชีวิต และแรงสนับสนุนทางสังคมนี้
สามารถลดความต�องการทางการแพทย� ช&วยในการฟ�¢นตัว และเพ่ิมความสามารถในการทานยาภายใต�
ข�อกําหนดต&างๆ ได� แบ&งออกเปAน 3 ด�านคือ 1) แรงสนับสนุนท่ีทําให�บุคคลมีความเชื่อว&าเขาสามารถ
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ดูแลและให�ความรักได�  2) แรงสนับสนุนท่ีทําให�บุคคลมีความเชื่อว&าเขาเปAนท่ียอมรับและมีคุณค&าและ 
3) แรงสนับสนุนท่ีทําให�บุคคลมีความเชื่อว&าเขาเปAนส&วนหนึ่งของสังคมหรือเครือข&ายในสมาชิกนั้นๆ 
  เวลลา (Vella, 1979) ได�ศึกษาถึงการใช�ชุมชนเปAนเครื่องมือเพ่ือให�บุคคลสามารถ
พ่ึงตนเองได� ท้ังนี้เพ่ือหารูปแบบการจัดการศึกษาชุมชนในประเทศโลกท่ีสาม การวิจัยภาคเหนือของ
ประเทศแทนซาเนีย ได�ผลสรุปว&า 1) การจัดการศึกษาชุมชนต�องถือเอาตัวบุคคลเปAนศูนย�กลาง             
2) วิธีการให�บุคคลรู�จักแก�ปhญหาด�วยตนเองเปAนวิธีการท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดสําหรับให�ชุมชนรู�จัด
พ่ึงตนเอง 3) โครงการศึกษาท่ีจัดข้ึน จะต�องบูรณาการแผนพัฒนาท้ังระดับท�องถ่ิน ระดับภาคและ
ระดับชาติ 4) ผู�รับผิดชอบโครงการจะต�องมีความเข�าใจในสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
5) ท้ังเนื้อหาและกระบวนการของการศึกษาชุมชนต�องมีความสัมพันธ�กัน แต&ก็ยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและประสบการณ�ของบุคคลด�วย 
  อิซูมิ (Ishumi, 1982) ได�ศึกษาถึงศูนย�บริการชุมชน (Community Center) ใน
ประเทศแทนซาเนีย เกิดข้ึนในระหว&างท่ีเปAนอาณานิคมของอังกฤษ โดยใช�เปAนศูนย�จัดกิจกรรมบันเทิง
แก&ทหารท่ีผ&านสงครามโลกครั้งท่ี 2 ต&อมาได�เปลี่ยนวัตถุประสงค�เปAนศูนย�บริการให�ความรู�ด�านอนามัย
พ้ืนฐาน  ให�ความรู�การเลี้ยงลูก  สอนการอ&านออกเขียนได� ส&งเสริมการจัดคณะกรรมการหมู&บ�าน การ
จัดกิจกรรมต&างๆ โดยเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินและจัดต้ังศูนย�ผลิตเอกสารเสริม ต&อมามนป� ค.ศ. 1970 
รัฐบาลแทนซาเนียได�เปลี่ยนรูปแบบการจัด  โดยจัดให�มีศูนย�บริการชุมชน 2 แห&ง ต&อหนึ่งอําเภอและ
จัดกิจกรรมสนองต&อความต�องการของท�องถ่ิน มีการทําวิจัยเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม โปรแกรม
การศึกษาท่ีเหมาะสม ในปhจจุบันได�รับเงินช&วยเหลือจากธนาคาร โลกให�จัดต้ังเปAนศูนย�การศึกษา
ชุมชน (Community Education Center) ซ่ึงจะแปลงโรงเรียนประถมศึกษาให�เปAนสถาบันการศึกษา
ท่ีสามารถให�ความรู�พ้ืนฐานแก&คนในชุมชนท้ังเด็กและผู�ใหญ& สร�างอาคารอํานวยความสะดวกเพ่ือจัด
กิจกรรม เช&น ศาลาประชาคม ห�องสมุด  ห�องฝ�กงาน ห�องอเนกประสงค�สําหรับกิจกรรมต&างๆ และ
สํานักงานท่ัวไป 
  วัตต� (Watts, 1990) ศูนย�การศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนา (Community Eduxation 
Development Center) ของอังกฤษได�ก&อต้ังข้ึนเม่ือป� ค.ศ. 1977 เพ่ือดําเนินการพัฒนาชุมชน จัด
ฝ�กอบรม วิจัยและเผยแพร&การศึกษานอกโรงเรียน โดยดําเนินการในลักษณะโครงการจัด
ประชุมสัมมนาเพ่ือช&วยเหลือผู�ดําเนินงาน ด�านพัฒนาชุมชนจัดความรู�ด�านการพัฒนาชุมชนแก&
เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน ทํางานประสานงานกับองค�กรภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย มูลนิธิต&างๆ เพ่ือหา
แนวทางพัฒนาชุมชนของประเทศและต&างประเทศ  ในปhจจุบันศูนย�ในการประชุมสัมมนา อภิปราย
เก่ียวกับงานการศึกษาชุมชน ศึกษาเผยแพร&งานวิจัยสัมมนา การศึกษาในชุมชน เครือข&ายจัดอบรม
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให�กับโรงเรียน หน&วยงานท่ีเก่ียวข�อง เป�ดโอกาสให�ทุกคนมีส&วนร&วมในการพัฒนา
ชุมชนของตน โดยการจัดการศึกษาและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน 
  อาร�เธอร� (Arther, 1995) แห&งมหาวิทยาลัยโคโลราโด ได�วิจัยเก่ียวกับการจัดการ
โครงสร�างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นให�เปAนศูนย�การเรียน โดยยึดชุมชนเปAนหลัก: กรณีศึกษาการมี
ส&วนร&วมขององค�กรสาธารณะ ผลการวิจัยแบ&งออกเปAน 2 ส&วน ส&วนท่ีหนึ่งเก่ียวกับแรงจูงใจของ
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สาธารณะท่ีเข�าไปมีส&วนร&วมในการจัดการศึกษา เช&น แรงจูงใจท่ีมีส&วนเก่ียวกับการมีส&วนร&วม
รับผิดชอบในการบริหารโรงเรียน ส&วนท่ีสองเน�นการทํางานร&วมกับหลายฝOาย และปรับปรุงโครงสร�าง
ของโรงเรียน เช&น เปAนการให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวกในการปรับปรุงโรงเรียน การจัดบริหาร
แบบหุ�นส&วนจะต�องใช�เวลานานจึงจะสามารถปรับปรุงโครงสร�างได� 
  โรเซ& (Roche, 1996) แห&งมหาวิทยาลัยมิเนโซตา ได�ทําการวิจัยเก่ียวกับการจัด
การศึกษาแบบแบ&งแยกสัดส&วนจัดตามท่ีกฎหมายกําหนด: กรณีศึกษาโดยใช�วิธีการจัดการเรียนรู�ใน
ชุมชน ผลการวิจัยพบว&า ผู�วิจัยได�เลือกวิธีการศึกษาท่ีเห็นว&าเหมาะสมท่ีสุด ได�วิเคราะห�เก่ียวกับ
แนวทางช&วยเหลือผู�นําชุมชน วิเคราะห�การผสมผสานวัฒนธรรมและผลกระทบท่ีผู�บริหาร นักศึกษา 
นักวางแผนท่ีคาดว&าจะเกิดข้ึน รวมท้ังวีจัดโครงสร�างวิธีการใหม&ๆ ในการจัดการเรียนรู�ในชุมชน เพ่ือ
เปAนการพัฒนาสติปhญญาและการศึกษาต&อไป 
  คานู (Kanu, 1996) ได�วิจัยเก่ียวกับศูนย�การเรียนของคุณปvามิลลี่: การเรียนรู�ทาง
ชาติพันธุ�วรรณาของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเมืองนิวเจอร�ซ่ี ผลการวิจัยพบว&า องค�ประกอบการ
เรียนรู�นั้น คือ คือ การช&วยปรับสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงบรรยากาศในห�องเรียน ครู 
นักเรียนท่ีมีความรัก ความอบอุ&น ผู�ปกครอง ผู�คนในชุมชน มีส&วนช&วยสร�างบรรยากาศในการเรียนรู� 
และสิ่งสําคัญจะต�องได�รับความร&วมมือระหว&างบ�าน โรงเรียน และชุมชน 
  แซ็ง (Zhang, 1997) ได�ทําการวิจัยเก่ียวกับความเข�าใจเบื้องต�นภาษาอังกฤษของ
การศึกษาผู�ใหญ&ในชุมชน กรณีศึกษาผู�ใหญ&ในชุมชนชาวจีนอีโซล (Esol) ซ่ึงเปAนศูนย�การเรียนท่ีมีการ
เป�ดสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว&า ผู�ใหญ&ชาวจีนเกินกว&าครึ่งล�าน
ไม&ได�ได�จบข้ันพ้ืนฐานภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ผู�ใหญ&มีความรู�พ้ืนฐานจากการศึกษาด�วยตนเอง 
จากเอกสารประกอบอาชีพและจากศูนย�การเรียนในระดับท่ี 1 ส&วนผู�ท่ีสนใจจะศึกษาในระดับสูงข้ึนไป
ได�จะต�องผ&านการสอบจากระดับท่ี 1 จึงจะเรียนในระดับท่ี 2 ได� 
  จาคอบ, โคลแมน, พุชนัม และค�อก (Jacobs, 1961; Coleman, 1988; Putnam, 
1993; & Cox, 1998) เห็นสอดคล�องกันว&าเกิดจากการเชื่อมโยงให� ครอบครัว กลุ&มเพ่ือนบ�าน กลุ&ม
เพ่ือนท่ีรู�จักกัน (Bonding) ร&วมประสานสัมพันธ�กับกลุ&มและองค�กรต&างๆ ท่ีไม&รู�จักกัน (Bridging) ใน
การทํากิจกรรมร&วมกัน (Collective Action) ในลักษณะเครือข&าย (Network) บนพ้ืนฐานของ
กฎเกณฑ� (Norm) และความไว�วางใจ (Trust) รวมท้ัง ตอบแทนผลประโยชน� (Reciprocity) เพ่ือ
สร�างความเปAนป�กแผ&นของชุมชน (Community Integration) โดยสามารถตอบสนองความต�องการ
และรับมือกับปhญหาต&างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 
 2.12.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
  ยูเนสโก (UNESCO, 2007) งานวิจัยในต&างประเทศท่ีเก่ียวข�องกับศูนย�การเรียนรู�
ชุมชนนั้นพบว&า มีการดําเนินงานอย&างจํากัดเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ�กหรือประเทศท่ีกําลัง
พัฒนา เนื่องด�วยแนวคิดการดําเนินงานศูนย�การเรียนรู�ชุมชนได�ถูกออกแบบให�เปAนสถานท่ีเรียนรู�
สําหรับประชาชนในท�องถ่ิน และทําการบริหารโดยประชาชนในชุมชน สําหรับประเทศในภูมิภาค
อเมริกาหรือยุโรป หรือประเทศท่ีพัฒนาแล�ว งานการศึกษาถือเปAนเรื่องความจําเปAนข้ันพ้ืนฐานอัน
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สําคัญท่ีรัฐบาลจะต�องทําการจัดให�บริการอย&างเปAนทางการกับประชาชน ซ่ึงแหล&งท่ีมาของเงินทุนคือ 
การจัดเก็บภาษีในอัตราสูงจากประชาชนนั่นเอง อย&างไรก็ตาม รัฐบาลของประเทศเหล&านั้น ได�มีการ
ดําเนินการจัดต้ังแหล&งการเรียนรู�ตลอดชีวิตให�แก&ประชาชน เช&น พิพิธภัณฑ� หอสมุด หอศิลป� และ
ศูนย�การเรียนรู� (Learning Centre) เปAนต�นจากผลการสังเคราะห�งานวิจัยโครงการสร�างความ
เข�มแข็งของศูนย�การเรียนรู�ชุมชนโดยการเชื่อมโยงและการสร�างเครือข&าย เสนอโดยองค�การยูเนสโก
โดยความร&วมมือของ 6 ประเทศสมาชิก มีข�อเสนอแนะท่ีตรงกันถึงเบื้องหลังปhจจัยสู&ความสําเร็จ คือ 
การให�ความสําคัญกับเรื่องทรัพยากรมนุษย�เปAนอันดับแรก นั่นคือ ท้ังผู�นําศูนย�การเรียนรู�ชุมชน และ
บุคลากรทุกคนผู�ซึ่งอาสาทํางานทุ&มเทเสียสละให�งานศูนย�การเรียนรู�ชุมชน  
  โดยล&าสุด จากรายงานการสังเคราะห�ผลงานวิจัย 9 ประเทศในเอเชียท่ีเข�าร&วม
โครงการพัฒนาศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ภายใต�กรอบการทํางานของโครงการการศึกษาเพ่ือปวงชนแห&ง
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ�กขององค�การยูเนสโก ซ่ึงได�ริเริ่มโครงการต้ังแต&ป� 1998 เปAนต�นมา เป�ดเผย
ถึงประเด็นหลักท่ีมีอิทธิพลต&อการพัฒนาศูนย�การเรียนรู�ชุมชนให�เกิดประสิทธิผล ได�แก& 
  1. การได�มาและความยั่งยืนของแหล&งเงินทุน 
  2. การเชื่อมโยงงานศูนย�การเรียนรู�ชุมชนสู&นโยบายระดับประเทศ  
  3. การบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชนโดยบุคลากรท่ีมีความเข�าใจถึงสภาพปhญหา
และความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน 
  4. การได�รับการสนับสนุน แลกเปลี่ยนประสบการณ� และข�อมูลทางเทคนิคระหว&าง
ประเทศจากหน&วยงานสหประชาชาติ และการได�รับการสนับสนุนทางการเงินจากองค�การต&าง ๆ  
  5. การออกแบบงานศูนย�การเรียนรู�ชุมชนให�มีความหลากหลายตามความจําเปAนท่ี
แท�จริง 
  6. การสนับสนุนงานศูนย�การเรียนรู�ชุมชนให�ร&วมเปAนส&วนหนึ่งในการบรรลุ
เปvาหมายการศึกษาเพ่ือปวงชน 
  7. การให�ศูนย�การเรียนรู�ชุมชนเชื่อมโยงสู&การอ&านออกเขียนได�ของประชาชนและ
งานการศึกษานอกโรงเรียน  
  8. การให�ศูนย�การเรียนชุมชนเชื่อมโยงสู&การศึกษาเทียบเท&าในระบบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานอย&างเปAนทางการ 
  9. การให�ความสําคัญกับประชาชนในท�องถ่ินเปAนแรงขับเคลื่อนศูนย�การเรียนรู�ชุมชน  
  10. การสร�างความเข�มแข็งของศูนย�การเรียนรู�ชุมชนสู&เครือข&ายระหว&างองค�การ 
และชุมชนอ่ืน  
  ยูเนสโก (UNESCO, 2008)  สําหรับงานวิจัยของประเทศไทยในปhจจุบันพบว&า 
นักวิจัยกําลังให�ความสนใจทําการวิจัยและพัฒนาแนวทางการพัฒนาศูนย�การเรียนรู�ชุมชนให�เปAน
แหล&งเรียนรู�ตลอดชีวิตของประชาชน ซ่ึงจากฐานข�อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
พบว&า ในช&วงหนึ่งทศวรรษ (พ.ศ. 2540 - 2550) มีผลงานวิจัยท้ังสิ้น 11 งานวิจัย ท้ังนี้ งานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องกับปhจจัยส&วนบุคคล และพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร ได�แก& งานวิจัยของบุญส&ง บุญทศ 
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(2543) พบว&า กรรมการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได� และระยะเวลาท่ี
อยู&ในชุมชนต&างกัน มีส&วนร&วมในการดําเนินงานศูนย�การเรียนแตกต&างกันอย&างมีนัยสําคัญ 
  จินตนา กิตติสยาม (2544) พบว&า ประธานสภาองค�การบริหารส&วนตําบล ปลัด
องค�การบริหารส&วนตําบล และครูศูนย�การเรียนรู�ชุมชน มีความต�องการมีส&วนร&วมในการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนสายงานบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชนแตกต&างกันอย&างมีนัยสําคัญ 
  สถิตย� ทองเหลา (2546) พบว&า สิ่งท่ีเปAนปhญหาในการปฏิบัติงานในศูนย�การเรียนรู�
ชุมชน คือด�านงบประมาณ โดยเฉพาะในเรื่องของวัสดุ ครุภัณฑ� และการจัดสวัสดิการต&างๆ สําหรับ
ผู�ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ส&วนท่ีเปAนจุดเด&นของการปฏิบัติงาน คือ การจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนในเรื่องของการ
แนะแนว การวางแผนการเรียนการสอน และมีการประสานงานท่ีดีระหว&างศูนย�การเรียนรู�ชุมชนกับ
เครือข&ายองค�กรท�องถ่ิน และผลการวิจัยยังพบอีกว&า ครูศูนย�การเรียนรู�ชุมชน จําแนกตามเพศ 
ประสบการณ�ในการทํางาน และท่ีต้ังศูนย�การเรียนรู�ชุมชน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการ
ดําเนินงานศูนย�การเรียนรู�ชุมชนไม&แตกต&างกัน 
  งานวิจัยของศูนย�การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2548) ท่ีได�ทํา
การวิจัยปฏิบัติการรูปแบบการส&งเสริมและพัฒนาศูนย�การเรียนชุมชนให�เปAนศูนย�กลางการเรียนรู�
ตลอดชีวิตของชุมชน พบว&า การพัฒนาศักยภาพผู�แทนชุมชนท่ีเปAนกรรมการศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
และครูศูนย�การเรียนรู�ชุมชน โดยใช�กระบวนการฝ�กอบรมแบบมีส&วนร&วมท่ีเน�นผู�อบรมเปAนสําคัญ และ
รูปแบบท่ีหลากหลาย โดยคํานึงถึงหลักการเรียนรู�ของผู�ใหญ& เพ่ือให�มีความรู� ความเข�าใจ การ
ตระหนักถึงคุณค&าและมีเจตคติท่ีดีต&อการดําเนินงานของศูนย�การเรียนรู�ชุมชนรวมถึงการส&งเสริมการมี
ส&วนร&วมของชุมชน จนเกิดชุดความรู�หรือองค�ความรู�ใหม& ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติให�เกิดประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึนในการดําเนินงานของศูนย�การเรียนรู�ชุมชน เปAนองค�ประกอบสําคัญ ท่ีสามารถแก�ปhญหา
และพัฒนาศูนย�การเรียนรู�ชุมชนให�เปAนแหล&งเรียนรู�ตลอดชีวิต 
  จากงานวิจัยท้ังภายในและต&างประเทศ สามารถสรุปได�ว&า การให�ความสําคัญกับ
การพัฒนาและส&งเสริมบุคลากรของศูนย�การเรียนรู�ชุมชน เปAนสิ่งท่ีองค�การควรให�ความสําคัญเปAน
อันดับแรกในการพิจารณาวางแผน และดําเนินงานศูนย�การเรียนรู�ชุมชนศูนย�การเรียนรู�ชุมชน เปAน
ศูนย�ท่ีมีกระบวนการทํางานโดยประชาชนในชุมชนและเพ่ือชุมชนก&อให�เกิดผลกระทบต&อชุมชน คือ 
เกิดการส&งเสริมระบบการเรียนรู� และพ่ึงพาตนเองของชุมชนให�มีความเข�มแข็งข้ึน ศูนย�นี้จะเปAนกลไก
ให�ประชาชนได�เรียนรู�อยู&ในชุมชน มีอิสระในการเรียนรู� สามารถเรียนรู�ได�อย&างต&อเนื่องตลอดชีวิต เปAน 
การฟ�¢นฟูวัฒนธรรมการเรียนรู�ในชุมชนให�กลับมา ทําให�ชุมชนรู�จักพ่ึงพาตนเอง เปAนชุมชนท่ีเข�มแข็ง
และมีพลังในท่ีสุด 
  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง พบว&า ในการดําเนินงานศูนย�การเรียนรู�ชุมชนให�
ประสบผลสําเร็จตามจุดมุ&งหมายอย&างมีประสิทธิภาพนั้นต�องอาศัยองค�ประกอบด�านปhจจัยหลาย
ประการ โดยองค�ประกอบหลักท่ีสําคัญ คือ ต�องมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือสนองตอบต&อความ
ต�องการของประชาชนในชุมชน 
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2.13 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

ผลการบริหารจัดการศูนย-การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล2าง 
 

                ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรต�น    ตัวแปรตาม 
    (Independent Variable)   (Dependent Variable) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.12 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 นิยามปฏิบัติการ 
 วัตถุประสงค�ของนโยบาย หมายถึง เปvาหมายของนโยบายเปAนปhจจัยกําหนดทิศทางของ
นโยบายท่ีจะนําไปปฏิบัติให�ประสบผลสําเร็จ เปAนเกณฑ�ในการประเมินผลสําเร็จของนโยบาย ท่ีจะ
นําไปปฏิบัติว&าเปAน ตามวัตถุประสงค�ท่ีได�กําหนดไว�มากน�อยเพียงใด 
 ความเหมาะสมของนโยบาย หมายถึง นโยบายท่ีกําหนดข้ึนมานั้น มีความเหมาะสม สอง
คล�องกับสภาพความเปAนจริง สามารถนํามาปฏิบัติได�จริงในพ้ืนท่ี และเกิดประโยชน�สูงสุดแก&
ประชาชน 

ปYจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
1. วัตถุประสงค�ของนโยบาย 
2. ความเหมาะสมของนโยบาย 
3. การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
4. การประเมินผลนโยบาย 

ปYจจัยท่ีมีผลต2อการบริหารศูนย-การ
เรียนรู�ชุมชน 
1. ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม 
2. ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 
3. การประสานงาน 
4. การยอมรับของศูนย�การเรียนรู�อ่ืน
และชุมชน 
5. การมีส&วนร&วมของประชาชนต&อศูนย�
การเรียนรู� 

ผลการบริหารจัดการศูนย-การเรียนรู�ชุมชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล2าง 

1. การใช�ทรัพยากรการบริหารจัดการ 
2. การจัดการศึกษา 
3. การใช�ข�อมูลข&าวสาร 
4. การจัดกิจกรรมต&างๆ 
5. การสร�างเครือข&ายร&วมกับหน&วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
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 การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การแปลงวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว�ในนโยบายซ่ึงอาจ
เปAนกฎหมาย หรือคําสั่งของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีให�เปAนแนวทาง แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ี
เปAนรูปธรรมประกอบด�วย การจัดหาทรัพยากรต&างๆ เพ่ือดําเนินการให�สําเร็จลุล&วงตามวัตถุประสงค� 
การวางแผนโครงการเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด การออกแบบองค�การและการดําเนินงาน
ให�เปAนไปตามแนวทางการดําเนินงานโครงการท่ีกําหนดไว�ตามวัตถุประสงค� การวางแผนโครงการเพ่ือ
ตอบสนองวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� 
 การประเมินผลนโยบาย หมายถึง เปAนกระบวนการทบทวนตรวจสอบและวิเคราะห�ถึง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรือสัมฤทธิผลของนโยบายท่ีเกิดข้ึนว&าเปAนไปตามวัตถุประสงค�ท่ี
กําหนดไว�หรือไม& เพียงใด ตลอดจนกํากับติดตามความก�าวหน�าและปhญหาอุปสรรคของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงอาจจะส&งผลกระทบต&อการบรรลุวัตถุประสงค�ของนโยบายนั้นๆ 
 ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม หมายถึง ผู�นําท่ีมีความพร�อมในทุกสถานการณ�และสามารถเปAนท่ีพ่ึง
ท่ีปรึกษาของประชาชนในชุมชนได�  
 ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ ได�แบ&งออกได�เปAน 4 องค�ประกอบ ท่ีเรียกว&า 4 M’s 
ได�แก& 1) ทรัพยากรมนุษย� อันได�แก& ผู�บริหารพนักงานในระดับต&างๆ 2) ทรัพยากรทางด�านการเงิน 
อันได�แก& เงินทุนท่ีใช�ในการดําเนินงานของกิจการ 3) ทรัพยากรทางด�านวัสดุ และอุปกรณ�ต&างๆ 
ตลอดจนท่ีดินและสิ่งก&อสร�างท่ีใช�ในการดําเนินงานของกิจการ 4) ทรัพยากรทางด�านข&าวสารข�อมูล
ต&างๆ ท่ีกิจการใช�ในการบริหารงาน และใช�ในการตัดสินใจในการบริหาร 
 การประสานงาน หมายถึง การท่ีบุคคลหรือหน&วยงานในองค�กรทํางานร&วมกับบุคคลและ
หน&วยงานอ่ืนเพ่ือให�บรรลุจุดมุ&งหมายร&วมกัน มีลักษณะเปAนกระบวนการท่ีต�องกระทําต&อเนื่อง 
สอดคล�องกันไปเพ่ือให�งานสําเร็จอย&างมีประสิทธิภาพ 
 การยอมรับของศูนย�การเรียนรู� อ่ืนและชุมชน หมายถึง การท่ีศูนย�การเรียนรู� อ่ืนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ให�ความสําคัญและยอมรับต&อศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ท้ังในด�านการบริหารจัดการ 
และการดําเนินการ เปAนต�น 
 การมีส&วนร&วมของประชาชนต&อศูนย�การเรียนรู� หมายถึง การเป�ดโอกาสและสนับสนุนให�
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในชุมชน ตําบลได�เข�ามามีส&วนร&วมคิด ร&วมทํา ร&วมรับผลประโยชน� ตลอดจน
ร&วมติดตามประเมินผล ในการดําเนินงานของศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ซ่ึงเริ่มต้ังแต&ร&วมคิด และร&วมลง
มือทําไปด�วยกันและสามารถทําให�ประชาชนรู�สึกเปAนเจ�าของในศูนย�การเรียนรู�ชุมชนด�วยแล�ว การมี
ส&วนร&วมจะเกิดข้ึนตามมาด�วยความเข�มแข็ง 
 ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชน หมายถึง ผลการบริหารจัดการของศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชน ในด�านต&างๆ 
 การใช�ทรัพยากรการบริหารจัดการ หมายถึง การใช�ทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยู&ไม&ว&าจะเปAน 
คน เงิน วัสดุ สิ่งของ รวมถึงการบริหารจัดการด�านต&างๆ ให�เกิดความคุ�มค&า และเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือประโยชน�แก&ศูนย�การเรียนรู�ชุมชนให�มากท่ีสุด 
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 การจัดการศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีหลากหลาย สามารถสนองตอบประชาชนได�ทุกคน
โดยไม&คํานึงถึงเพศและวัย อาทิ การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาวิชาอาชีพการจัดและ
ส&งเสริมกิจกรรมการเรียนรู�ตามอัธยาศัย เปAนเวทีเสวนาเรื่องราวต&างๆ ของชุมชน และยังเปAนแหล&ง
นันทนาการของชุมชนเพ่ือให�ผู�เก่ียวข�องในการบริหารจัดการศูนย�การเรียนชุมชน สามารถดําเนิน
กิจกรรมภายในศูนย�การเรียนได�อย&างมีประสิทธิภาพ 
 การใช�ข�อมูลข&าวสาร หมายถึง ประชาชนในชุมชน ได�ใช�ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน เปAน
ศูนย�กลาง หรือเปAนแหล&งสถานท่ีในการมาค�นคว�าข�อมูล หาความรู� ตลอดจนทุกลักษณะกิจกรรม เช&น 
พบปะพูดคุย สอบถามแลกเปลี่ยนด�วยกันเอง และหรือร&วมแลกเปลี่ยนกับผู�จัดการศูนย�การเรียนรู�
ชุมชน เจ�าหน�าท่ี รวมถึง การเข�ามาเพ่ือความบันเทิง เช&น ชมวีดีทัศน� ดูหนัง ฟhงเพลง หรือการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เปAนต�น ผลของการทํากิจกรรมท่ีศูนย�ฯ ในแต&ละครั้งส&งผลให�ได�รับรู� คิด และ
เปลี่ยนแปลงตนเองในทางท่ีดีข้ึน 
 การจัดกิจกรรมต&างๆ หมายถึง การส&งเสริมกระบวนการเรียนรู�สําหรับประชาชน ในชุมชน 
เปAนแหล&งเสริมสร�างโอกาสในการเรียนรู� การถ&ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ� การสืบทอด     
ภูมิปhญญา วัฒนธรรม ค&านิยม และเอกลักษณ�ของชุมชน อีกท้ังเปAนแหล&งบริการชุมชนด�านต&างๆ เช&น 
การจัดกิจกรรมท่ีสอดคล�องกับความต�องการเรียนรู� ของชุมชน โดยเน�นการกระบวนการเรียนรู�เพ่ือวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก&อให�เกิดชุมชนแห&ง เรียนรู� และมุ&งการ
พัฒนาแบบพ่ึงตนเอง เปAนศูนย�การเรียนรู�ของประชาชน ท่ีดําเนินการโดยประชาชน และเพ่ือ
ประชาชน ท่ีจะก&อให�เกิดความเข�มแข็งของชุมชนอย&างยั่งยืน 
 การสร�างเครือข&าย หมายถึง การสร�างมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดีระหว&างศูนย�การเรียนรู�ชุมชน
รวมถึงหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องใน ทุกภาคส&วน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ�ร&วมกัน 
 คณะกรรมการบริหารศูนย� หมายถึง คณะบุคคลท่ีได�รับการแต&งต้ังหรือคัดสรรข้ึนมาจากรัฐ
และตัวแทนชุมชน โดยผ&านความเห็นชอบร&วมกันให�เข�ามามีส&วนร&วมเพ่ือทําหน�าท่ีในการกําหนด
นโยบาย แนวทาง แผนงาน กิจกรรม ท่ีจะส&งผลให�ศูนย�ฯ สามารถดําเนินงานได�ตามเปvาหมายและ
นําไปสู&ความยั่งยืน  
 สังคมแห&งการเรียนรู� หมายถึงการท่ีคนในชุมชน ตําบล ได�มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน 
ปรึกษาหารือในเรื่องต&างๆ ตามความสนใจ ซ่ึงส&วนหนึ่งเปAนผลมาจากการรับรู� เข�าถึงข�อมูล ข&าวสาร 
จากศูนย�ฯ และผลของการพูดคุยแลกเปลี่ยนเหล&านั้น นําไปสู&การเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับบุคคลหรือ
กลุ&ม ท้ังในระดับ 
 ผู�มีส&วนได�เสีย หมายถึง ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ&มในชุมชน ตําบล ท่ีจะได�รับ
ประโยชน�จากการท่ีมีศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ต้ังอยู&ในชุมชน เช&น เด็กๆ เยาวชน คนทํางาน ผู�สูงอายุฯ 
 ความยั่งยืนของศูนย�ฯ หมายถึง ความสามารถของคณะกรรมการบริหาร ผู�บริหารศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชน เจ�าหน�าท่ี ซ่ึงดําเนินการให�ศูนย�ฯ เปAนสถานท่ีสําหรับการรับบริการข�อมูลข&าวสาร 
ความรู� ฝ�กทักษะ ผ&านระบบอินเทอร�เน็ต ตลอดจนเปAนสถานท่ีพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนระหว&างกัน
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ของภาครัฐกับประชาชนและหรือประชาชนด�วยกันเอง รวมถึงการสนับสนุนให�ประชาชนได�ใช�
ประโยชน�ศูนย�ฯ ตรงกับความต�องการอย&างต&อเนื่อง 
 การเข�าถึงข�อมูล หมายถึง การดําเนินการอย&างใดอย&างหนึ่งของคณะกรรมการบริหาร และ 
เจ�าหน�าท่ีศูนย�การเรียนรู�ชุมชน เพ่ือให�ประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชน ตําบล ได�เข�ามารับรู� เรียนรู� 
เช&น ได�เห็นได�อ&าน ได�เขียน ได�พูดคุย ได�สื่อสาร หรือจากการเข�าร&วมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน โดยมี
อินเทอร�เน็ต เปAนสื่อกลาง  
 การติดตามและประเมินผล หมายถึง กิจกรรมท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน
และประชาชน ได�ร&วมกันกําหนดเปAนวิธีการเพ่ือประเมินผลรวมท้ังหมด และหรือเปAนรายโครงการ 
กิจกรรม ในการติดตามและประเมินผลกระทบต&อการเรียนรู�ของประชาชนท้ังก&อน ระหว&าง หรือหลัง
จัดโครงการ กิจกรรม ต&างๆ ซ่ึงอาจใช�เครื่องมือหรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมข�อมูล เช&น แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ� แบบสํารวจ เปAนต�น ท้ังนี้ผลท่ีได�สามารถนําไปแก�ปhญหาหรือพัฒนา และหรือต&อยอด
ให�ประชาชนในชุมชนเรียนรู�ร&วมกันอย&างมากมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
  
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล$าง                
5 จังหวัด ได�แก$ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ� ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ�  มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาผล
การบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง 2) เพ่ือศึกษาป4จจัยท่ีมีผล
ต$อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$างและ 3) เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง ในการวิจัยครั้งนี้
เป6นการศึกษาวิจัยเชิงเนื้อหา (Content  Research) และการศึกษาวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive 
Research) โดยการเก็บรวบรวมข�อมูลแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ด�วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีเก่ียวข�องกับผลการบริหาร
จัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$างซ่ึงผู�วิจัยได�กําหนดระเบียบวิจัย ดังนี้ 
 3.1 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 3.2 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 
3.1 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 3.1.1 ประชากรและกลุ$มตัวอย$าง 
  ประชากรและกลุ$มตัวอย$างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด�วยคณะกรรมการบริหารศูนย�
การเรียนรู�ชุมชน และประชาชนท่ีมาใช�บริการศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง 
จํานวน 5 จังหวัด ได�ดังนี้ 
  1.1 ประชากร คือ ประชาชนผู�เข�ามาใช�บริการในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง    
5 จังหวัด จํานวน 1,070 คน และคณะกรรมการผู�บริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ศูนย�ละ 6 คน จาก
จํานวน 15 ศูนย� รวม 90 คน  
  1.2 กลุ$มตัวอย$าง คือ ประชาชนผู�เข�ามาใช�บริการในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง    
5 จังหวัด และคณะกรรมการผู�บริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ได�กลุ$มตัวอย$างท่ีใช�ในการวิจัยจํานวน
ท้ังหมด 366 คน การกําหนดกลุ$มตัวอย$างโดยใช�การสุ$มตัวอย$างแบบง$าย (Simple Random  
Sampling) โดยกําหนดกลุ$มตัวอย$างโดยใช�สูตรของ ทาโร$ยามาเน$ (Taro Yamane) แบ$งเป6น 
ประชาชนผู�เข�ามาใช�บริการในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง 5 จังหวัด จํานวน 292 คนและ
คณะกรรมการผู�บริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน จํานวน 74 คน แสดงดังตาราง 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ$มตัวอย$าง 
 

 ประชากร กลุ.มตัวอย.าง 
ประชาชนผู�เข�ามาใช�บริการ (ในเวลา 4 เดือน) 1,070 292 
คณะกรรมการผู�บริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 90 74 

รวม 1,160 366 
  
  สูตรในการหาขนาดของกลุ$มตัวอย$าง โดยใช�สูตร  

n     =   
( )21 eN

N

+
 

 เม่ือ n คือ  
   N คือ ขนาดของประชากร   

 e คือ  ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให�เกิดข้ึน มีค$าเท$ากับ 0.05 
 1. จํานวนประชากรท่ีมาใช�บริการ แทนค$าในสูตร 

 n =    
2

1070

1 1070(0.05)+
  

  = 291.16   =  292 
 ดังนั้น ประชากรท่ีมาใช�บริการ  = 292 คน 

 2. จํานวนคณะกรรมการผู�บริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน แทนค$าในสูตร 
 n =    

2

90

1 90(0.05)+
  

  = 73.47   =  74 
 ดังนั้น คณะกรรมการผู�บริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน = 74 คน 

 3.1.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  
  1. เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงปริมาณ ผู�วิจัยได�ใช�เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข�อมูลเป6นแบบสอบถาม โดยมีโครงสร�างแบบสอบถามแบ$งออกเป6น 4 ส$วน ดังนี้ 
   ส$วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส$วนบุคคลของกลุ$มตัวอย$าง มีลักษณะ
เป6นแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบด�วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และตําแหน$ง
ของท$านท่ีเก่ียวข�องกับศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
   ส$วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับป4จจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติในศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชนพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล$าง เป6นแบบมาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ระดับความคิดเห็นมาก ระดับความคิดเห็นปานกลาง ระดับความคิดเห็น
น�อย และระดับความคิดเห็นน�อยท่ีสุด    
   ส$วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับป4จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�
ชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล$าง เป6นแบบมาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
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ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ระดับความคิดเห็นมาก ระดับความคิดเห็นปานกลาง ระดับความคิดเห็น
น�อย และระดับความคิดเห็นน�อยท่ีสุด       
   ส$วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล$าง  เป6นแบบมาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับความ
คิดเห็นมากท่ีสุด ระดับความคิดเห็นมาก ระดับความคิดเห็นปานกลาง ระดับความคิดเห็นน�อย และ
ระดับความคิดเห็นน�อยท่ีสุดมีการกําหนดเกณฑ�การให�คะแนนดังนี้ 
   5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 
   3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน�อย 
   1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน�อยท่ีสุด 
    เกณฑ�กําหนดระดับคะแนน 5 ระดับ (Likert Scale) ดังนี้ 
   1.00-1.49   หมายถึง    มีระดับความคิดเห็นน�อยท่ีสุด 
   1.50-2.50   หมายถึง    มีระดับความคิดเห็นน�อย 
   2.51-3.50   หมายถึง    มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   3.51-4.50   หมายถึง    มีระดับความคิดเห็นมาก 
   4.51-5.00   หมายถึง    มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  2. การสร�างและตรวจคุณภาพของเครื่องมือวิจัย แบบสอบถามเก่ียวกับผลการ
บริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล$าง ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างข้ึนตาม
ข้ันตอนดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�
ชุมชนเพ่ือนําเนื้อหามารวบรวมสร�างเป6นแบบสอบถาม 
   2) นําแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึนไปปรึกษาอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจแก�ไขสํานวน
ภาษา และความถูกต�องของเนื้อหาแล�วนํามาปรับปรุงให�ถูกต�อง 
   3) นําแบบสอบท่ีปรับปรุงแล�ว หาความตรงด�านเนื้อหา (Content Validity) 
เพ่ือหาความสอดคล�อง (Item – Objective – Congruence: IOC) ของเครื่องมือผู�วิจัยได�นํา
แบบสอบถามเสนอต$อผู�เชี่ยวชาญ 5 ท$านเพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและพิจารณา
ความถูกต�องเหมาะสมจากนั้นนํามาปรับปรุงแก�ไข โดยได�ค$าดัชนีความสอดคล�อง 0.5 ข้ึนไป พบว$า ได�
ค$าอยู$ระหว$าง 0.6 ถึง 1.0   
   4) นําแบบสอบถามวิจัยหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามรายด�านและท้ังฉบับ
จากนั้นนําผลการทดลองมาวิเคราะห�หาค$าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช�สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟpา (α 
- Coefficient) ของครอนบัค (Conbach) โดยรวมและรายด�าน ได�ค$าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
เท$ากับ 0.97 ซ่ึงแสดงว$าแบบสอบถามฉบับนี้มีค$าความเชื่อม่ันสูง  
   5) นําแบบสอบถามท่ีผ$านการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแก�ไขให�สมบูรณ�
แล�วไปจัดพิมพ�แบบสอบถามเพ่ือใช�เก็บรวบรวมข�อมูลกับกลุ$มตัวอย$างต$อไป 
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3.1.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
  1. ติดต$อขอหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�     
ในพระบรมราชูปถัมภ� เพ่ือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลกับคณะกรรมการบริหารศูนย�
การเรียนรู�ชุมชน และประชาชนผู�เข�ามาใช�บริการในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง  
  2. นําหนังสือขอความอนุเคราะห�จากบัณฑิตวิทยาลัยยื่นต$อคณะกรรมการบริหาร
ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน และประชาชนผู�เข�ามาใช�บริการในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง ในการเก็บ
รวบรวมข�อมูล 
  3. นําแบบสอบถามไปให�กลุ$มตัวอย$างด�วยตนเอง ประสานวันและเวลาในการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามคืน   
  4. ตรวจสอบความสมบูรณ�ในการตอบแบบสอบถาม ท่ีเก็บรวบรวมมาจํานวน 366 ฉบับ 
คิดเป6นร�อยละ 100     
 3.1.4 การวิเคราะห�ข�อมูล 
  ผู�วิจัยใช�สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายข�อมูลในแต$ละ
ส$วน คํานวณหาค$าอัตราส$วนร�อยละ (Percentage Distribution) ค$าเฉลี่ย (Mean: X ) และส$วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพ่ืออธิบายข�อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของกลุ$มตัวอย$าง
และข�อมูลในเชิงพรรณนา 
  สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
  1. คํานวณค$าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยดัชนีความสอดคล�อง
ของผู�เชี่ยวชาญ 
  2. การวิเคราะห�การถดถอยพหุคุณแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis) 
 
3.2 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 3.2.1 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช�ในการสัมภาษณ�เชิงลึก (In Depth Interview) คือ คณะกรรมการ
บริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน และประชาชนผู�เข�ามาใช�บริการในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง 
จํานวน 5 จังหวัด จํานวน 20 คน กําหนดกลุ$มตัวอย$างโดยใช�การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จําแนกได�ดังนี้ 
  1.1 คณะกรรมการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน จํานวน 10 คน 

3.2 ประชาชนผู�เข�ามาใช�บริการ จํานวน 10 คน 
 3.2.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
  1. เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ� ผู�วิจัยทํา
การบันทึก การสัมภาษณ� (Interviewing) โดยผู�วิจัยทําการสัมภาษณ�อย$างไม$เป6นทางการ (Non-
Official) ผ$านแบบสัมภาษณ�ชนิดไม$มีโครงสร�างด�วยตัวเองกับกลุ$มตัวอย$าง 
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  2. แบบสัมภาษณ� ท่ีใช�เป6นแบบสัมภาษณ� แบบไม$มีโครงสร�าง โดยลักษณะแบบ
สัมภาษณ�แบบไม$มีโครงสร�างจะไม$มีแบบแผนท่ีชัดเจนแน$นอนการต้ังคําถามไม$มีกฎเกณฑ�ตายตัว 
ผู�วิจัยคํานึงถึงความเท่ียงตรงตามเนื้อหา ความเท่ียงตรงตามสภาพ ความหมายของการวัด และ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือเป6นสําคัญและได�นําเสนอต$ออาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�รวมท้ัง
ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญ 5 ท$าน ในการตรวจสอบเครื่องมือ ในข�อคําถามในแต$ละข�อและได�นําไป
แก�ไขตามคําแนะนําก$อนท่ีจะนําไปสัมภาษณ� 
 3.2.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
  ผู�วิจัยได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
  1. ติดต$อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระ
บรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี เพ่ือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลกับศูนย�การเรียนรู�
ชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล$าง 
  2. นําหนังสือขอความอนุเคราะห�จากบัณฑิตวิทยาลัยยื่นต$อผู�บริหารศูนย�การเรียนรู�
ชุมชน เพ่ือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
  3. นําแบบสัมภาษณ�ไปให�กลุ$มตัวอย$างด�วยการส$งไปรษณีย�และส$งด�วยตนเอง พร�อม
ประสานเรื่องวันเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ�คือ 
  4. ทําการตรวจสอบความสมบูรณ�ในการตอบและตรวจแบบสัมภาษณ� แล�วนํามา
วิเคราะห�ข�อมูล 
 3.2.4 การวิเคราะห�ข�อมูล  
  การวิจัยเรื่อง ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล$าง มีข้ันตอนดังนี้ 
  1. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) เป6นการศึกษาเพ่ือเก็บ
รวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล$าง โดยการสัมภาษณ� สังเกต และเอกสารประกอบการศึกษาท่ีเก่ียวข�อง 
  2. การศึกษาวิจัยในเนื้อหา (Content Study) ซ่ึงเป6นการศึกษาใน 3 ลักษณะคือ 
   1) การศึกษาผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนชุมชน โดยศึกษาผลการบริหาร
จัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง 
   2) การสนทนากับคณะกรรมการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ผู�บริหารศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชน และประชาชนท่ีมาใช�บริการ เพ่ือนํามาเป6นผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง 
   3) นําข�อมูลท่ีรวบรวมได�จากแต$ละศูนย�การเรียนรู�ชุมชนไปศึกษาเพ่ือให�ได�ทราบ
ถึงผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง 
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 บทที่  4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป�นการเก็บรวบรวมข�อมูลท้ังในเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษาผลการบริหารจัดการ
ศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง 5 จังหวัดได�แกB พิษณุโลก อุตรดิตถ< ตาก 
สุโขทัย เพชรบูรณ< เพ่ือศึกษาปEจจัยท่ีมีผลตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนลBาง และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดภาคเหนือตอนลBาง การวิเคราะห<ข�อมูลเชิงปริมาณจะอาศัยสถิติวิเคราะห<แล�วจึงสรุปและแปล
ความ และการวิเคราะห<ข�อมูลเชิงคุณภาพอาศัยหลักตรรกะ การเชื่อมโยงความหมายและความคิด
ตBางๆ ตBอกัน โดยการเก็บรวบรวมข�อมูลจากคณะกรรมการบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน และ
ประชาชนผู�เข�ามาใช�บริการในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง จํานวน 5 จังหวัด มีศูนย<การเรียนรู�
ชุมชน จํานวน 48 แหBง ได�กลุBมตัวอยBางจํานวน 366 คน แล�วนําข�อมูลมาวิเคราะห<ท้ังเชิงปริมาณและ
นํามาวิเคราะห<รBวมกับข�อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีได�จากการสัมภาษณ< ผู�ให�ข�อมูลจํานวน         
20 คน โดยได�นําเสนอผลการวิเคราะห<ข�อมูลดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห<ข�อมูลด�วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประกอบด�วย 6 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของกลุBมตัวอยBาง  
 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห<ปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฎิบัติ         
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห<ปEจจัยท่ีมีผลตBอการบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห<ผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนลBาง                
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห<ปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ และปEจจัยท่ีมีผลตBอการ
บริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชนตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลBาง ดําเนินการวิเคราะห<การถดถอยพหูคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 ตอนท่ี 6 นําเสนอแนวทางการปรับปรุงผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง  
 
4.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 เป�นการศึกษาถึงลักษณะโดยท่ัวไปของกลุBมตัวอยBาง  โดยศึกษากับคณะกรรมการบริหารศูนย<
การเรียนรู�ชุมชน และประชาชนท่ีมาใช�บริการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง 
จํานวน 5 จังหวัด ประกอบด�วย ประชาชนผู�เข�ามาใช�บริการ จํานวน 292 คน และ คณะกรรมการ
ผู�บริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน จํานวน 74 คน รวมกลุBมตัวอยBางท้ังสองกลุBมจะได�กลุBมตัวอยBางท่ีใช�ใน
การวิจัยจํานวนท้ังหมด 366 คน 
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 สัญลักษณ<ท่ีใช�ในการนําเสนอผลการวิเคราะห< ในบทนี้มีความหมายดังตBอไปนี้ 
 n หมายถึง จํานวนคณะกรรมการบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน และประชาชนผู� 
   เข�ามาใช�บริการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง 

 X  หมายถึง คBาเฉลี่ยเลขคณิตของข�อมูลท่ีได�จากลุBมตัวอยBาง 
 S.D.  หมายถึง คBาสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุBมตัวอยBาง 
 r  หมายถึง คBาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ< 

  **  หมายถึง  มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 *  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

X  หมายถึง การบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน 
X1 หมายถึง วัตถุประสงค<ของนโยบาย 
X2 หมายถึง ความเหมาะสมของนโยบาย 
X3  หมายถึง การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
X4  หมายถึง การประเมินผลนโยบาย 
X5  หมายถึง ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม 
X6  หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหาร 
X7  หมายถึง การประสานงาน 
X8  หมายถึง การยอมรับของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน 
X9  หมายถึง การมีสBวนรBวมของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน 

 Y  หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู� 
 SS หมายถึง  ผลรวมกําลังสองของคะแนน 
 MS หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของผลรวมกําลังสองของคะแนน 
 df หมายถึง ชั้นขององศาแหBงความเป�นอิสระ 

R  หมายถึง คBาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ< 
R2 Square หมายถึง คBาสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได�ของตัวแปรชี้วัด  
Adjusted R2 Square หมายถึง ประสิทธิภาพคBาสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�ว 
B  หมายถึง คBาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรพยากรณ<ในรูปคะแนนดิบ 
Beta หมายถึง คBาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรพยากรณ<ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
t  หมายถึง  คBาสถิติ t ท่ีใช�ในการทดสอบสมมติฐาน 
Sig.  หมายถึง  คBาความนBาจะเป�นท่ีคํานวณได�จากคBาสถิติท่ีใช�ในการทดสอบสมมติฐาน 

 Ŷ , Ẑ  หมายถึง  คBาประมาณหรือคBาทํานายของตัวแปรตามในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน ตามลําดับ 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะห<ของการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�วิเคราะห<และนําเสนอในผลของ
ตารางประกอบความเรียงโดยแบBงออกเป�น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห<ลักษณะท่ัวไปของกลุBมตัวอยBางของกลุBมตัวอยBาง  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห<ปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห<ปEจจัยด�านการบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนลBาง  
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห<ผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนลBาง  
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห<ปEจจัยท่ีมีผลตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห<ลักษณะท่ัวไปของกลุBมตัวอยBางของกลุBมตัวอยBาง 
         ลักษณะท่ัวไปของกลุBมตัวอยBาง   
 เป�นการศึกษาถึงลักษณะโดยท่ัวไปของกลุBมตัวอยBาง โดยทําการวิจัยในด�านสถานภาพสBวนบุคคล
ของกลุBมตัวอยBาง  ซ่ึงเป�นผลจากการศึกษาเก็บรวบรวมข�อมูลในพ้ืนท่ี 15 ศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนลBาง 5 จังหวัด โดยใช�แบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลและใช�
วิธีการสุBมกลุBมตัวอยBางจากตารางของ ทาโรB ยามาเนB (Taro Yamane) ซ่ึงมีความเชื่อม่ันท่ี 95 % โดย
วิเคราะห<จําแนกกลุBมประชากรตามตัวแปรอิสระ ได�แกB เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ตําแหนBงท่ีเก่ียวข�องกับศูนย<การเรียนรู�ชุมชน จากการวิจัยสามารถสรุปได�ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงปEจจัยทางด�านสถานภาพสBวนบุคคลของกลุBมตัวอยBาง 

(n=366) 
สถานภาพ จํานวน ร�อยละ 

1. เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
144 
222 

 
39.34 
60.66 

รวม 366 100.00 
2. อายุ 

1) ตํ่ากวBา 20 ปn 
2) 20 – 40 ปn 
3) 41 – 60 ปn 

           4) 61 ปnข้ึนไป 

 
30 
155 
162 
19 

 
8.20 
42.35 
44.26 
5.19 

รวม 366 100.00 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
           1) ประถมศึกษา 

2) มัธยมต�น/ปลาย 
3) อนุปริญญา/ปวส. 
4) ปริญญาตรี 

           5) ปริญญาตรีข้ึนไป 

 
118 
102 
55 
65 
2 

 
32.24 
27.87 
15.03 
17.76 
7.10 

รวม 366 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต2อ) 
(n=366) 

สถานภาพ จํานวน ร�อยละ 
4. อาชีพ 

1) เกษตรกรรม 
2) รับจ�าง 
3) รับราชการ 
4) นักเรียน/นักศึกษา 
5) แมBบ�าน 

           6) พนักงานบริษัท 

 
99 
144 
71 
48 
2 
2 

 
27.05 
39.34 
19.40 
13.11 
0.55 
0.55 

รวม 366 100.00 
5. ตําแหนBงท่ีเก่ียวข�องกับศูนย<การเรียนรู�ชุมชน 

1) คณะกรรมการบริหารศูนย< 
2) ประชาชนผู�มาใช�บริการ 

 
74 
292 

 
20.22 
79.78 

รวม 366 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห<ลักษณะท่ัวไปของกลุBมตัวอยBาง จํานวน 366 คน จําแนกตาม 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และตําแหนBงท่ีเก่ียวข�องกับศูนย<การเรียนรู�ชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 ด�านเพศ ผู�ตอบแบบสอบถามสBวนใหญBเป�นเพศหญิง จํานวน 222 คน คิดเป�นร�อยละ 
60.66 และเป�นเพศชาย จํานวน 144 คน คิดเป�นร�อยละ 39.34   
 ด�านอายุ ผู�ตอบแบบสอบถามสBวนใหญBมีอายุระหวBาง 41 – 60 ปn จํานวน 162 คน คิดเป�นร�อยละ 
44.26 รองลงมา มีอายุ 20 – 40 ปn จํานวน 155  คน คิดเป�นร�อยละ 42.35 อายุตํ่ากวBา 20 ปn จํานวน      
30 คน คิดเป�นร�อยละ 8.20 และ อายุ 61 ปnข้ึนไป จํานวน 19 คน คิดเป�นร�อยละ 19   ตามลําดับ    
 ด�านการศึกษา ผู�ตอบแบบสอบถามสBวนใหญBมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวน 
118 คน คิดเป�นร�อยละ 32.24 รองลงมา ระดับมัธยมต�น/ปลาย จํานวน 102 คน คิดเป�นร�อยละ 
27.87 ปริญญาตรี จํานวน 65 คน คิดเป�นร�อยละ 17.76 อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 55 คน คิดเป�น
ร�อยละ 15.03 และระดับปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 2 คน คิดเป�นร�อยละ 7.10 ตามลําดับ   
 ด�านอาชีพ ผู�ตอบแบบสอบถามสBวนใหญBมีอาชีพรับจ�าง จํานวน 144 คน คิดเป�นร�อยละ 
39.34 เกษตรกรรม จํานวน 99 คน คิดเป�นร�อยละ 27.05 รับราชการ จํานวน 71 คน คิดเป�นร�อยละ 
19.40 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 48 คน คิดเป�นร�อยละ 13.11 แมBบ�าน จํานวน 2 คน คิดเป�นร�อยละ 
0.55 และพนักงานบริษัท จํานวน 2 คน คิดเป�นร�อยละ 0.55 ตามลําดับ    
 ด�านตําแหนBงท่ีเก่ียวข�องกับศูนย<การเรียนรู�ชุมชน สBวนใหญBเป�นประชาชนผู�มาใช�บริการ  
จํานวน 292 คน คิดเป�นร�อยละ 79.78 และเป�นคณะกรรมการบริหารศูนย<ฯ จํานวน 74 คน คิดเป�น
ร�อยละ 20.22 ตามลําดับ  
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห<ปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงคBาเฉลี่ยและคBาสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของปEจจัยด�านการนํา
 นโยบายไปปฏิบัติ ด�านวัตถุประสงค<ของนโยบาย 

(n = 366) 

วัตถุประสงค�ของนโยบาย X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. คํานึงถึงประโยชน<ของประชาชนจํานวนมาก 3.71 0.68 มาก 1 
2. เป�นไปตามความต�องการของประชาชน 3.68 0.70 มาก 2 
3. สามารถแก�ไขปEญหาของประชาชนได� 3.62 0.74 มาก 3 
4. กําหนดเป�นนโยบายรBวมกันของชุมชน 3.61 0.75 มาก 4 

รวม 3.66 0.60 มาก  
 

 จากตารางท่ี 4.2  พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านวัตถุประสงค<ของ
นโยบาย โดยรวมอยูBในระดับมาก ( X = 3.66) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.60 และเม่ือ
พิจารณาเป�นรายข�อ โดยเรียงจากมากไปหาน�อย กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBา คํานึงถึงประโยชน<
ของประชาชนจํานวนมาก ( X = 3.71) มีคBาเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.71) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 
0.68 รองลงมาคือ เป�นไปตามความต�องการของประชาชน (X = 3.68) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ท่ี 0.70 สามารถแก�ไขปEญหาของประชาชนได� (X = 3.62) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.74 และ
กําหนดเป�นนโยบายรBวมกันของชุมชน (X = 3.61) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.75 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงคBาเฉลี่ยและสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นปEจจัยด�านการนํานโยบาย
 ไปปฏิบัติ ด�านความเหมาะสมของนโยบาย 

(n = 366) 

ความเหมาะสมของนโยบาย X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. ทําให�ชีวิตความเป�นอยูBของประชาชนดีข้ึน 3.58 0.75 มาก 3 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจ 3.65 0.73 มาก 1 
3. ประชาชนโดยรวมได�รับผลประโยชน< 3.62 0.76 มาก 2 
4. ตอบสนองความต�องการของประชาชน 3.62 0.77 มาก 2 

รวม 3.62 0.65 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.3 พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านความเหมาะสม
ของนโยบายโดยรวมอยูBในระดับมาก ( X = 3.62) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.65 เม่ือ
พิจารณาเป�นรายข�อ กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBา ประชาชนมีความพึงพอใจ มีคBาเฉลี่ยสูงสุด      
( X = 3.65) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.73 รองลงมาคือ ประชาชนโดยรวมได�รับ
ผลประโยชน< ( X = 3.62) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.76 ตอบสนองความต�องการของ
ประชาชน ( X = 3.62) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.77 และทําให�ชีวิตความเป�นอยูBของ
ประชาชนดีข้ึน ( X = 3.58) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.75  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงคBาเฉลี่ยและสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของปEจจัยด�านการนํา
 นโยบายไปปฏิบัติ ด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

(n = 366) 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. มีงบประมาณเพียงพอ 3.26 0.91 ปานกลาง 4 
2. มีเจ�าหน�าท่ีจํานวนท่ีเหมาะสม 3.37 0.84 ปานกลาง 3 
3. มีการติดตBอสื่อสารกันหลายชBองทาง 3.47 0.85 ปานกลาง 1 
4. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถทําได� 3.40 0.83 ปานกลาง 2 

รวม 3.38 0.75 ปานกลาง  
 
 จากตารางท่ี 4.4  พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ โดยรวมอยูBในระดับปานกลาง ( X = 3.38) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.75 เม่ือ
พิจารณาเป�นรายข�อ กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBา มีการติดตBอสื่อสารกันหลายชBองทาง มีคBาเฉลี่ย
สูงสุด ( X = 3.47) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.85 รองลงมาคือ มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีสามารถทําได� ( X = 3.40) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.83 มีเจ�าหน�าท่ีจํานวนท่ี
เหมาะสม ( X = 3.37) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.84 และมีงบประมาณเพียงพอ         
( X = 3.26) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.91 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงคBาเฉลี่ยและสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของปEจจัยด�านการนํา
 นโยบายไปปฏิบัติด�านการประเมินผลนโยบาย 

(n = 366) 

การประเมินผลนโยบาย X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. ประชาชนมีสBวนรBวม 3.54 0.82 มาก 1 
2. มีการใช�งบประมาณอยBางประหยัด คุ�มคBา  3.51 0.81 มาก 2 
3  มีการเสนอรายงานผลการประเมินผล 3.48 0.82 ปานกลาง 4 
4  มีการต้ังคณะกรรมการประเมินผล 3.49 0.83 ปานกลาง 3 

รวม 3.50 0.72 ปานกลาง  
 
 จากตารางท่ี 4.5  พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านการประเมินผล
นโยบาย โดยรวมอยูBในระดับปานกลาง ( X =3.50) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.72 เม่ือ
พิจารณาเป�นรายข�อ กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBา ประชาชนมีสBวนรBวม มีคBาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.54) 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.82 รองลงมาคือ มีการใช�งบประมาณอยBางประหยัดคุ�มคBา ( X = 
3.51) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.81  มีการต้ังคณะกรรมการประเมินผล ( X = 3.49) ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.83 และมีการเสนอรายงานผลการประเมินผล ( X = 3.48) ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.82  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.6 คBาเฉลี่ยและสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของปEจจัยด�านการนํานโยบายไป
 ปฏิบัติ รวมทุกด�าน      

(n = 366) 

ป>จจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. ด�านวัตถุประสงค<ของนโยบาย 3.66 0.60 มาก 1 
2. ด�านความเหมาะสมของนโยบาย 3.62 0.65 มาก 2 
3. ด�านการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 3.38 0.75 มาก 4 
4. ด�านการประเมินผลนโยบาย 3.50 0.72 มาก 3 

รวม 3.54 0.62 มาก  
 

 จากตารางท่ี 4.6  พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง รวมท้ัง 4 ด�านอยูBใน
ระดับมาก ( X = 3.54) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.62 เม่ือพิจารณาเป�นรายด�าน กลุBม
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ตัวอยBางมีความคิดเห็นวBา ด�านวัตถุประสงค<ของนโยบาย มีคBาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.66)  ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.60 รองลงมาคือด�านความเหมาะสมของนโยบาย ( X = 3.62) ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.65 ด�านการประเมินผลนโยบาย (X = 3.50) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 
0.72 และด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ (X = 3.38) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.75  ตามลําดับ 
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห<ปEจจัยท่ีมีผลตBอการบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน  
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงคBาเฉลี่ยและสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของปEจจัยท่ีมีผลตBอการ
 บริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน ด�านภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม      

(n = 366) 

ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. ผู�บริหารมีวิสัยทัศน< ท่ีมองการณ<ไกล 3.53 0.75 มาก 1 
2. ผู�บริหารเปrดโอกาสให�ประชาชนเข�ามีสBวนรBวมใน
การบริหารงาน 

3.52 0.71 มาก 2 

3. ผู�บริหารสามารถแก�ไขปEญหาเฉพาะหน�าได�ดี 3.51 0.75 มาก 3 
4. ผู�บริหารสามารถจูงใจให�ผู�อ่ืนกระทําตามได� 3.49 0.84 ปานกลาง 4 

รวม 3.51 0.64 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาปEจจัยท่ีมีผลตBอการบริหารศูนย<การ
เรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมโดยรวมอยูBในระดับมาก       
( X = 3.51) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.64  เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ กลุBมตัวอยBางมีความ
คิดเห็นวBา ผู�บริหารมีวิสัยทัศน< ท่ีมองการณ<ไกล มีคBาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.53) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)ท่ี 0.75 รองลงมาคือ ผู�บริหารเปrดโอกาสให�ประชาชนเข�ามีสBวนรBวมในการบริหารงาน        
( X = 3.52) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.71 ผู�บริหารสามารถแก�ไขปEญหาเฉพาะหน�าได�ดี 
( X = 3.51) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.75 และผู�บริหารสามารถจูงใจให�ผู�อ่ืนกระทําตามได� 
( X = 3.49) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.84 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคBาเฉลี่ยและสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของปEจจัยท่ีมีผลตBอการ
 บริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน ด�านทรัพยากรการบริหารจัดการ 

(n = 366) 

ด�านทรัพยากรการบริหารจัดการ X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. มีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู� ความสามารถ 3.53 0.76 มาก 2 
2. มีการมอบหมายงานได�ตรงกับความรู� 
ความสามารถของบุคลากร 

3.54 0.77 มาก 1 

3. มีการบริหารจัดการงบประมาณ ได�อยBางคุ�มคBา 3.47 0.79 ปานกลาง 3 
4. มีวัสดุ อุปกรณ<และเครื่องมือ เพียงพอ  3.37 0.89 ปานกลาง 4 

รวม 3.48 0.68 ปานกลาง  
  
 จากตาราท่ี 4.8 พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาปEจจัยด�านการบริหารศูนย<การเรียนรู�
ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านทรัพยากรการบริหาร โดยรวมอยูBในระดับปานกลาง      
( X = 3.48) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.68 เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ กลุBมตัวอยBางมีความ
คิดเห็นวBา มีการมอบหมายงานได�ตรงกับความรู�  ความสามารถของบุคลากร มีคBาเฉลี่ยสูงสุด        
( X = 3.54) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.77 รองลงมาคือ มีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู� 
ความสามารถ ( X = 3.53) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.76 มีการบริหารจัดการงบประมาณ 
ได�อยBางคุ�มคBา ( X = 3.47)ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.79 และมีวัสดุ อุปกรณ<และเครื่องมือ
เพียงพอ ( X = 3.37) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.89 ตามลําดับ 
  
ตารางท่ี 4.9 แสดงคBาเฉลี่ยและสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของปEจจัยท่ีมีผลตBอการ
 บริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน ด�านการประสานงาน 

(n = 366) 

ด�านการประสานงาน X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. ใช�เทคโนโลยีติดตBอสื่อสาร 3.33 0.92 ปานกลาง 4 
2. มีการถBายทอดประสบการณ< 3.46 0.82 ปานกลาง 3 
3. มีการดําเนินการรBวมกันอยBางมีความสุข 3.55 0.79 มาก 1 
4. มีการรBวมงานระหวBางหนBวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

3.48 0.81 ปานกลาง 2 

รวม 3.45 0.72 ปานกลาง  
 



159 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาปEจจัยด�านการบริหารศูนย<การ
เรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านการประสานงาน โดยรวมอยูBในระดับปานกลาง 
( X = 3.45) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.72  เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ กลุBมตัวอยBางมีความ
คิดเห็นวBา มีการดําเนินการรBวมกันอยBางมีความสุข มีคBาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.55) ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.79 รองลงมาคือ มีการรBวมงานระหวBางหนBวยงานภาครัฐและภาคเอกชน     
( X = 3.48) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.81 มีการถBายทอดประสบการณ< ( X = 3.46) ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.82 และใช�เทคโนโลยีติดตBอสื่อสาร ( X = 3.33) ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.92 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงคBาเฉลี่ยและสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของปEจจัยท่ีมีผลตBอการ
 บริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน ด�านการยอมรับของศูนย<การเรียนรู�ตBอชุมชน 

(n = 366) 

ด�านการยอมรับของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. ชุมชนเคารพกฎกติกาและปฏิบัติตาม 3.48 0.80 ปานกลาง 3 
2. มีผลงานเป�นท่ีประจักษ<แกBสายตาประชาชน 3.52 0.85 มาก 1 
3. เป�นแหลBงศึกษาเรียนรู�ท่ีได�มาตรฐาน 3.50 0.85 ปานกลาง 2 
4. ได�รับโลBห< รางวัล ประกาศเกียรติคุณ  3.39 0.93 ปานกลาง 4 

รวม 3.49 0.70 ปานกลาง  
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาปEจจัยด�านการบริหารศูนย<การ
เรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านการยอมรับของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน 
โดยรวมอยูBในระดับ ปานกลาง ( X = 3.49) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.70 เม่ือพิจารณาเป�น
รายข�อ กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBา มีผลงานเป�นท่ีประจักษ<แกBสายตาประชาชน มีคBาเฉลี่ยสูงสุด
( X = 3.52) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.85 รองลงมาคือ เป�นแหลBงศึกษาเรียนรู�ท่ีได�
มาตรฐาน ( X = 3.50) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.85 ชุมชนเคารพกฎกติกาและปฏิบัติตาม 
( X = 3.48) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.80 และได�รับโลBห< รางวัล ประกาศเกียรติคุณ      
( X = 3.39) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.93 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงคBาเฉลี่ยและคBาสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของปEจจัยท่ีมีผลตBอ
 การบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน ด�านการมีสBวนรBวมของประชาชนตBอศูนย<การเรียนรู� 

(n = 366) 

การมีส2วนร2วมของประชาชนต2อศูนย�การเรียนรู� X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. ประชาชนมีสBวนรBวมในการค�นหาปEญหา 3.45 0.79 ปานกลาง 4 
2. ประชาชนมีสBวนรBวมในการวางแผน 3.51 0.78 มาก 2 
3. ประชาชนมีสBวนรBวมในการดําเนินกิจกรรม 3.53 0.76 มาก 1 
4. ประชาชนมีสBวนรBวมในการประเมินผล 3.47 0.81 ปานกลาง 3 

รวม 3.47 0.75 ปานกลาง  
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาปEจจัยด�านการบริหารศูนย<การ
เรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านการมีสBวนรBวมของประชาชนตBอศูนย<การเรียนรู� 
โดยรวมอยูBในระดับปานกลาง ( X =3.47) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.75 เม่ือพิจารณาเป�น
รายข�อ กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBา ประชาชนมีสBวนรBวมในการดําเนินกิจกรรม มีคBาเฉลี่ยสูงสุด
( X = 3.53) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.76 รองลงมาคือ ประชาชนมีสBวนรBวมในการวางแผน 
( X = 3.51) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.78 ประชาชน มีสBวนรBวมในการประเมินผล       
( X = 3.47) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.81 และประชาชนมีสBวนรBวมในการค�นหาปEญหา 
( X = 3.45) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.79 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงคBาเฉลี่ยและสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของปEจจัยท่ีมีผลตBอการ
 บริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน รวมทุกด�าน  

(n = 366) 

ป>จจัยท่ีมีผลต2อการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. ด�านภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม 3.51 0.64 มาก 1 
2. ด�านทรัพยากรการบริหารจัดการ 3.48 0.68 ปานกลาง 3 
3. ด�านการประสานงาน 3.45 0.72 ปานกลาง 5 
4. ด�านการยอมรับของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน 3.49 0.70 ปานกลาง 2 
5. ด�านการมีสBวนรBวมของประชาชนตBอศูนย<การ
เรียนรู� 

3.47 0.75 ปานกลาง 4 

รวม 3.48 0.63 ปานกลาง  
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 จากตารางท่ี 4.12 พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาปEจจัยด�านการบริหารศูนย<การ
เรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง รวมท้ัง 5 ด�านอยูBในระดับปานกลาง ( X = 3.48) 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.63 เม่ือพิจารณาเป�นรายด�าน กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBา 
ด�านภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม มีคBาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.51) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.64 
รองลงมาคือ ด�านการยอมรับของศูนย<การเรียนรู� ( X = 3.49) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.70 
ด�านทรัพยากรการบริหาร ( X = 3.48) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.68 ด�านการมีสBวนรBวม
ของประชาชนตBอศูนย<การเรียนรู� ( X = 3.47) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.75 และด�านการ
ประสานงาน ( X = 3.45) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.72 ตามลําดับ 
 ตอนท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห<ผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนลBาง  
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงคBาเฉลี่ยและสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผลการ บริหาร
 จัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านการใช�ทรัพยากร
 การบริหารจัดการ 

(n = 366) 

การใช�ทรัพยากรการบริหารจัดการ X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. บุคลากรทํางานได�ตรงกับความรู�ความสามารถ 3.51 0.75 มาก 2 
2. บุคลากรมีศักยภาพสามารถทํางานแทนกันได� 3.52 0.80 มาก 1 
3  บุคลากรรBวมคิด รBวมทําและรBวมตัดสินใจ 3.50 0.76 ปานกลาง 3 
4. บุคลากรมีการสรรหาและใช�งบประมาณอยBางมี
ประสิทธิภาพ 

3.48 0.79 ปานกลาง 4 

รวม 3.52 0.67 มาก  
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาผลการบริหารจัดการศูนย<การ
เรียนรู�ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านการใช�ทรัพยากรการบริหารโดยรวมอยูBในระดับ
มาก ( X = 3.52) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.67 เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ กลุBมตัวอยBางมี
ความคิดเห็นวBา บุคลากรมีศักยภาพสามารถทํางานแทนกันได� มีคBาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.52) ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.80 รองลงมาคือ บุคลากรทํางานได�ตรงกับความรู�ความสามารถ    
( X = 3.51) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.75 บุคลากรรBวมคิด รBวมทําและรBวมตัดสินใจ     
( X = 3.50) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.76 และบุคลากรมีการสรรหาและใช�งบประมาณ
อยBางมีประสิทธิภาพ ( X = 3.48) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.49 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงคBาเฉลี่ยและสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นผลการบริหารจัดการศูนย<
 การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านการจัดการศึกษา 

(n = 366) 

การจัดการศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. มีการฝtกอบรมให�ความรู�เนื้อหาสาระตามความสนใจ
ของชุมชน 

3.52 0.82 มาก 1 

2. มีกิจกรรมเรียนรู�จากประสบการณ<จริง 3.51 0.81 มาก 2 
3. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการท้ังหลักสูตรระยะสั้น
และระยะยาว 

3.40 0.87 ปานกลาง 4 

4. มีการสอนโดยวิทยากรภายนอกหรือภูมิปEญญา
ท�องถ่ินท่ีมีความชํานาญ 

3.47 0.86 ปานกลาง 3 

รวม 3.48 0.73 ปานกลาง  
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�
ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านการจัดการศึกษาโดยรวมอยูBในระดับปานกลาง (X = 3.48) 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.73 เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBา มีการ
ฝtกอบรมให�ความรู�เนื้อหาสาระตามความสนใจของชุมชน มีคBาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.52) ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.82 รองลงมาคือ มีกิจกรรมเรียนรู�จากประสบการณ<จริง (X = 3.51) ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.81 มีการสอนโดยวิทยากรภายนอกหรือภูมิปEญญาท�องถ่ินท่ีมีความชํานาญ        
(X = 3.47) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.86 และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการท้ังหลักสูตรระยะสั้น
และระยะยาว (X = 3.40) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.87 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงคBาเฉลี่ยและสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผลการบริหารจัดการ
 ศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านการใช�ข�อมูลขBาวสาร 

(n = 366) 

การใช�ข�อมูลข2าวสาร X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. มีศูนย<ข�อมูลขBาวสารชุมชน 3.50 0.78 ปานกลาง 1 
2. มีความพร�อมในการให�บริการข�อมูลขBาวสาร   3.45 0.78 ปานกลาง 4 
3. มีการฝtกอบรมและแนะนําการใช�สื่อในผลตBางๆ  3.49 0.81 ปานกลาง 2 
4. สื่อท่ีมี มีความหลากหลายและตรงกับความ
ต�องการของผู�เรียนและชุมชน 

3.48 0.86 ปานกลาง 3 

รวม 3.49 0.72 ปานกลาง  
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 จากตารางท่ี 4.15 พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาผลการบริหารจัดการศูนย<การ
เรียนรู�ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านการใช�ข�อมูลขBาวสารโดยรวมอยูBในระดับ       
ปานกลาง ( X = 3.49) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.72 เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ กลุBมตัวอยBาง
มีความคิดเห็นวBา มีศูนย<ข�อมูลขBาวสารชุมชน ( X = 3.50) มีคBาเฉลี่ยสูงสุดความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ท่ี 0.78 รองลงมาคือ มีการฝtกอบรมและแนะนําการใช�สื่อในผลตBางๆ ( X = 3.49) ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.81 สื่อท่ีมี มีความหลากหลายและตรงกับความต�องการของผู�เรียนและ
ชุมชน ( X = 3.48) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.86 และมีความพร�อมในการให�บริการข�อมูล
ขBาวสาร ( X = 3.45) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.78 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงคBาเฉลี่ยและสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผลการบริหารจัดการ
 ศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านการจัดกิจกรรมตBางๆ 

(n = 366) 

การจัดกิจกรรมต2างๆ X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. มีการฝtกปฏิบัติเสริมทักษะ   3.47 0.78 ปานกลาง 3 
2. มีการศึกษาดูงานสร�างเสริมประสบการณ<ท้ังใน
และนอกพ้ืนท่ี 

3.51 0.82 มาก 2 

3. มีการสันทนาการสร�างบรรยากาศในการเรียนรู� 3.46 0.81 ปานกลาง 4 
4. มีการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 3.56 0.81 มาก 1 

รวม 3.51 0.70 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาผลการบริหารจัดการศูนย<การ
เรียนรู�ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านการจัดกิจกรรมตBางๆ โดยรวมอยูBในระดับมาก 
( X = 3.51) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.70 เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ กลุBมตัวอยBางมีความ
คิดเห็นวBา มีการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม มีคBาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.56) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ท่ี 0.81 รองลงมาคือ มีการศึกษาดูงานสร�างเสริมประสบการณ<ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ( X = 3.51) 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.82 มีการฝtกปฏิบัติเสริมทักษะ ( X = 3.47) ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.78 และมีการสันทนาการสร�างบรรยากาศในการเรียนรู� ( X = 3.46) ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.81 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงคBาเฉลี่ยและสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผลการบริหารจัดการ
 ศูนย<การเรียนรู�ชุมชน ด�านการสร�างเครือขBายรBวมกับหนBวยงานท่ีเก่ียวข�อง 

(n = 366) 

การสร�างเครือข2ายร2วมกับหน2วยงานท่ีเก่ียวข�อง X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. มีการถBายทอดความรู�ซึ่งกันและกัน 3.61 0.76 มาก 2 
2. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ< 3.57 0.79 มาก 4 
3. มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี 3.58 0.85 มาก 3 
4. มีการสร�างเสริมความสัมพันธ<อันดีแกBกัน 3.73 0.79 มาก 1 

รวม 3.52 0.70 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.17 พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาผลการบริหารจัดการศูนย<การ
เรียนรู�ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง ด�านการสร�างเครือขBายรBวมกับหนBวยงานท่ีเก่ียวข�อง
โดยรวมอยูBในระดับมาก ( X = 3.52) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.70  เม่ือพิจารณาเป�นราย
ข�อ กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBา มีการสร�างเสริมความสัมพันธ<อันดีแกBกัน มีคBาเฉลี่ยสูงสุด         
( X = 3.73)  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.79 รองลงมาคือ มีการถBายทอดความรู�ซ่ึงกันและ
กัน ( X = 3.61) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.76 มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ( X = 3.58) 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.85 และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ< ( X = 3.57) ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.79  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงคBาเฉลี่ยและสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผลการบริหารจัดการ
 ศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง รวมทุกด�าน   

(n = 366) 
ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล2าง X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับ 

1. ด�านการใช�ทรัพยากรการบริหารจัดการ 3.52 0.67 มาก 2 
2. ด�านการจัดการศึกษา 3.48 0.73 ปานกลาง 5 
3. ด�านการใช�ข�อมูลขBาวสาร 3.49 0.72 ปานกลาง 4 
4. ด�านการจัดกิจกรรมตBางๆ 3.51 0.70 มาก 3 
5. ด�านการสร�างเครือขBายรBวมกับหนBวยงานท่ี
เก่ียวข�อง 

3.62 0.70 มาก 1 

รวม 3.51 0.65 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.18 พบวBา กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBาผลการบริหารจัดการศูนย<การ
เรียนรู�ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง รวมท้ัง 5 ด�านอยูBในระดับมาก ( X = 3.51) ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.65 เม่ือพิจารณาเป�นรายด�าน กลุBมตัวอยBางมีความคิดเห็นวBา ด�านการ
สร�างเครือขBายรBวมกับหนBวยงานท่ีเก่ียวข�อง มีคBาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.62) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ท่ี 0.70 รองลงมาคือ ด�านการใช�ทรัพยากรการบริหาร ( X = 3.52) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ท่ี 0.67 ด�านการจัดกิจกรรมตBางๆ ( X = 3.51) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.70 ด�าน
การใช�ข�อมูลขBาวสาร ( X = 3.49) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.72 และด�านการจัดการศึกษา 
( X = 3.48) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ี 0.73  ตามลําดับ 
 ตอนท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห<ปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปEจจัยท่ีมีผลตBอการบริหาร
ศูนย<การเรียนรู�ชุมชนตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง 
ดําเนินการวิเคราะห<โดยการวิเคราะห<การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis) 
 ผลการวิเคราะห<ปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปEจจัยท่ีมีผลตBอการบริหารศูนย<การ
เรียนรู�ชุมชนและผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง 
ดําเนินการวิเคราะห<การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise  Regression Analysis) ได�แกB วัตถุประสงค<
ของนโยบาย (X1) ความเหมาะสมของนโยบาย (X2) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (X3) การประเมินผล
นโยบาย (X4) ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม (X5) ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ (X6) การประสานงาน 
(X7) การยอมรับของศูนย<การเรียนรู� (X8) และการมีสBวนรBวมของประชาชนตBอศูนย<การเรียนรู�เรียนรู� 
(X9) เพ่ือท่ีจะศึกษาปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ และปEจจัยท่ีมีผลตBอการบริหารศูนย<การเรียนรู�
ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBางอยBางไร และมีปEจจัยใดบ�างท่ีจะสามารถพยากรณ<ผลการ
บริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการวิเคราะห<ความแปรปรวนท่ีได�จากปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีมี
 ผลตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง 
 (Stepwise Regression Analysis) 

 

สมการ 
แหล2งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

(X3), (X4), 
(X1) 

Regression 
Residual 
Total 

119.42 
35.46 
154.89 

3 
362 
365 

39.81 
0.10 

406.34 0.00 

 
a  Predictors: (Constant), (X3), (X4), (X1) 
b  Dependent Variable: Y 
 
 จากตารางท่ี 4.20 พบวBา ความสัมพันธ<ระหวBางตัวแปรเกณฑ<และตัวแปรพยากรณ< มี
ความสัมพันธ<กันในเชิงเส�นตรง ระหวBางตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรต�น 3 ตัวแปร ในมิติของ การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (X3) การประเมินผลนโยบาย (X4) และวัตถุประสงค<ของนโยบาย (X1) อยBางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถนํามาสร�างสมการได�โดยมีตัวแปรพยากรณ< ดังตารางท่ี 4.21 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงผลการวิเคราะห<การถดถอยแบบข้ันตอนปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีมี
 ผลตBอการศึกษาผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
 ตอนลBาง โดยใช�ตัวแปรพยากรณ<  (X3), (X4), (X1) พยากรณ<ตัวแปร (Y) 
 

 R 
R2 

Square 
R2 

Adjusted 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
Content 0.88 0.77 0.77 0.46  4.55 0.00 

(X3) 0.84 0.70 0.70 0.40 0.46 10.39 0.00 
(X4) 0.87 0.75 0.75 0.27 0.30 6.35 0.00 
(X1) 0.88 0.78 0.77 0.21 0.19 4.96 0.00 

 
* Correlation is Significant at the Level 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบวBา ตัวแปรอิสระท่ีได�รับคัดเลือกเข�าสมการตามลําดับความสัมพันธ< 
คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติ (X3) การประเมินผลนโยบาย (X4) และวัตถุประสงค<ของนโยบาย (X1) 
ท้ัง 3 ตัวแปร เป�นปEจจัยท่ีมีผลโดยตรงตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
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ภาคเหนือตอนลBาง อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคBาสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ของ
ตัวแปรท่ีมีผลตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง (R2 
Square) เทBากับ 0.77 และมีคBาสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัดผลการ
บริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง (R2 Adjusted) เทBากับ 0.77
แสดงวBา การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย และวัตถุประสงค<ของนโยบาย ท้ัง 3 ตัว
แปรสามารถทํานายปEจจัยท่ีมีผลตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนลBางได� ร�อยละ 76.90 โดยเขียนสมการได�ดังนี้  
 สมการพยากรณ<ในรูปคะแนนดิบ 
 Y′ = 0.46 + 0.40 (X3) + 0.27 (X4) + 0.21 (X1) 
 สมการพยากรณ<ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z′Y = 0.46 (X3) + 0.30 (X4) + 0.19 (X1) 
 จากสมการถดถอยพหุคูณแบบเส�นตรงข�างต�นสามารถแปลความหมายได� ดังนี้ 
 1. ถ�าตัวแปรด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�มีผลตBอผล
การบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เพ่ิมข้ึน 0.40 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีคBาคงท่ี 
 2. ถ�าตัวแปรด�านการประเมินผลนโยบาย มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�มีผลตBอผลการ
บริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เพ่ิมข้ึน 0.27 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีคBาคงท่ี 
 3. ถ�าตัวแปรด�านวัตถุประสงค<ของนโยบาย มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�มีผลตBอผล
การบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เพ่ิมข้ึน 0.21 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีคBาคงท่ี 
 แสดงให�เห็นวBา ด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ ด�านการประเมินผลนโยบาย และด�าน
วัตถุประสงค<ของนโยบาย สBงผลตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนลBาง อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สBวนความเหมาะสมของนโยบายไมBสBงผล
ตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง  
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการวิเคราะห<ความแปรปรวนท่ีได�จากปEจจัยท่ีมีผลตBอการบริหารศูนย<การ
 เรียนรู�ชุมชนกับผลบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
 ตอนลBาง (Stepwise Regression Analysis) 
 

สมการ 
แหล2งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

(X7), (X9), 
(X8), (X6) 

Regression 
Residual 
Total 

130.31 
24.57 
154.89 

4 
361 
365 

32.58 
0.07 

478.56 0.00 

 
a  Predictors: (Constant), (X7), (X9), (X8), (X6) 
b  Dependent Variable: (Y) 
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 จากตารางท่ี 4.22 พบวBา ความสัมพันธ<ระหวBางตัวแปรเกณฑ<และตัวแปรพยากรณ< มี
ความสัมพันธ<กันในเชิงเส�นตรง ระหวBางตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรต�น 4 ตัวแปร ในมิติของ การ
ประสานงาน (X7) การมีสBวนรBวมของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน (X9) การยอมรับของศูนย<การ
เรียนรู�อ่ืนและชุมชน (X8) และทรัพยากรทางการบริหารจัดการ (X6) อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สามารถนํามาสร�างสมการได�โดยมีตัวแปรพยากรณ< ดังตารางท่ี 4.23 
 
ตารางท่ี 4.23 แสดงผลการวิเคราะห<การถดถอยแบบข้ันตอนปEจจัยท่ีมีผลตBอการบริหารศูนย<การ
 เรียนรู�ชุมชนกับผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
 ตอนลBาง โดยใช�ตัวแปรพยากรณ< (X7), (X9), (X8), (X6) พยากรณ<ตัวแปร (Y) 
 

 R 
R2 

Square 
R2 

Adjusted 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
Content 0.92 0.84 0.84 0.34  4.62 0.00 

(X7) 0.85 0.72 0.72 0.24 0.26 6.16 0.00 
(X9) 0.89 0.80 0.80 0.24 0.25 6.83 0.00 
(X8) 0.91 0.83 0.83 0.22 0.25 5.82 0.00 
(X6) 0.92 0.84 0.84 0.22 0.23 5.38 0.00 

 
* Correlation is Significant at the Level 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.23 พบวBา ตัวแปรอิสระท่ีได�รับคัดเลือกเข�าสมการตามลําดับความสัมพันธ< 
คือ การประสานงาน (X7) การมีสBวนรBวมของประชาชนตBอศูนย<การเรียนรู� (X9) การยอมรับของศูนย<
การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน (X8) และทรัพยากรทางการบริหาร (X6) ท้ัง 4 ตัวแปร เป�นปEจจัยท่ีมีผล
โดยตรงตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง อยBางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคBาสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ของตัวแปรผลการบริหาร
จัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง (R2 Square) เทBากับ 0.84 และมีคBา
สัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัดผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง (R2 Adjusted) เทBากับ 0.84 แสดงวBา ทรัพยากรทางการบริหาร
จัดการ การประสานงาน การยอมรับของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน และการมีสBวนรBวมของ
ประชาชนตBอศูนย<การเรียนรู� ท้ัง 4 ตัวแปรสามารถทํานายผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBางได� ร�อยละ 84.00 โดยเขียนสมการได�ดังนี้  
 สมการพยากรณ<ในรูปคะแนนดิบ 
 Y′ = 0.34 + 0.24 (X7) + 0.24 (X9) + 0.22 (X8) + 0.22 (X6) 
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 สมการพยากรณ<ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z′Y = 0.26 (X7) + 0.25 (X9) + 0.25 (X8) + 0.23 (X6) 
 จากสมการถดถอยพหุคูณแบบเส�นตรงข�างต�นสามารถแปลความหมายได� ดังนี้ 
 1. ถ�าตัวแปรด�านการประสานงาน มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�มีผลตBอผล           
การบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เพ่ิมข้ึน 0.24 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีคBาคงท่ี 
 2. ถ�าตัวแปรด�านการมีสBวนรBวมของประชาชนตBอศูนย<การเรียนรู�  มีคะแนนเพ่ิมข้ึน           
1 คะแนน ทําให�มีผลตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เพ่ิมข้ึน 0.24 คะแนน โดยท่ีตัว
แปรอ่ืนๆ มีคBาคงท่ี 
 3. ถ�าตัวแปรด�านการยอมรับของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน 
ทําให�ผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เพ่ิมข้ึน 0.22 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีคBาคงท่ี 
 4. ถ�าตัวแปรด�านการใช�ทรัพยากรการบริหารจัดการ มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�มี
ผลตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เพ่ิมข้ึน 0.22 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีคBาคงท่ี 
 แสดงให�เห็นวBา ด�านการประสานงาน ด�านการมีสBวนรBวมของประชาชนตBอศูนย<การเรียนรู� 
ด�านการยอมรับของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน และด�านทรัพยากรทางการบริหาร สBงผลโดยตรงตBอ
ผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 สBวนภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมไมBสBงผลตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดภาคเหนือตอนลBาง  
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการวิเคราะห<ความแปรปรวนท่ีได�จากปEจจัยท่ีมีผลตBอการบริหารศูนย<การ
 เรียนรู�ชุมชนกับผลบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
 ตอนลBาง (Stepwise Regression Analysis) 
 

สมการ 
แหล2งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

(X7), (X4), (X9), 
(X8), (X6), (X3) 

Regression 
Residual 
Total 

131.74 
23.15 
154.89 

7 
359 
365 

21.96 
0.06 

340.44 0.00 

 
a  Predictors: (Constant), (X7), (X4), (X9), (X8), (X6), (X3) 
b  Dependent Variable: (Y) 
  
 จากตารางท่ี 4.24 พบวBา ความสัมพันธ<ระหวBางตัวแปรเกณฑ<และตัวแปรพยากรณ< มี
ความสัมพันธ<กันในเชิงเส�นตรง ระหวBางตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรต�น 6 ตัวแปร ในมิติของ การ
ประสานงาน (X7) การประเมินผลนโยบาย (X4) การมีสBวนรBวมของประชาชนตBอศูนย<การเรียนรู� (X9) 
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การยอมรับของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน (X8) ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ (X6) และการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (X3) อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถนํามาสร�างสมการได�โดยมีตัว
แปรพยากรณ< ดังตารางท่ี 4.25 
 
ตารางท่ี 4.25 แสดงผลการวิเคราะห<การถดถอยแบบข้ันตอนปEจจัยท่ีมีผลตBอการบริหารศูนย<การ
 เรียนรู�ชุมชนกับผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
 ตอนลBาง โดยใช�ตัวแปรพยากรณ< (X7), (X4), (X9), (X8), (X6), (X3) พยากรณ<ตัวแปร (Y) 
 

 R 
R2 

Square 
R2 

Adjusted 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
Content 0.92 0.85 0.85 0.33  4.55 0.00 

(X7) 0.85 0.72 0.72 0.22 0.25 5.88 0.00 
(X4) 0.90 0.80 0.80 0.11 0.12 2.96 0.00 
(X9) 0.91 0.83 0.82 0.18 0.19 0.50 0.00 
(X8) 0.92 0.84 0.84 0.16 0.18 4.14 0.00 
(X6) 0.92 0.85 0.84 0.14 0.15 3.23 0.00 
(X3) 0.92 0.85 0.85 0.11 0.12 2.76 0.01 

 
* Correlation is Significant at the Level 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.23 พบวBา ตัวแปรอิสระท่ีได�รับคัดเลือกเข�าสมการตามลําดับความสัมพันธ< 
คือ การประสานงาน (X7) การประเมินผลนโยบาย (X4) การมีสBวนรBวมของประชาชนตBอศูนย<การ
เรียนรู� (X9) การยอมรับของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน (X8) ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ (X6) 
และการนํานโยบายไปปฏิบัติ (X3) ท้ัง 6 ตัวแปร เป�นปEจจัยท่ีมีผลโดยตรงตBอผลการบริหารจัดการ
ศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
คBาสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ของตัวแปรผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนลBาง (R2 Square) เทBากับ 0.85 และมีคBาสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของ
ตัวแปรชี้ วัดผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง               
(R2 Adjusted) เทBากับ 0.85 แสดงวBาการนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย ทรัพยากร
ทางการบริหารจัดการ การประสานงาน การยอมรับของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน และการมีสBวน
รBวมของประชาชนตBอศูนย<การเรียนรู�อ่ืน ท้ัง 6 ตัวแปรสามารถทํานายผลการบริหารจัดการศูนย<การ
เรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBางได� ร�อยละ 84.80 โดยเขียนสมการได�ดังนี้  
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 สมการพยากรณ<ในรูปคะแนนดิบ 
 Y′ = 0.33 + 0.22 (X7) + 0.11 (X4) + 0.18 (X9) + 0.16 (X8) + 0.14 (X6) + 0.11 (X3) 
 สมการพยากรณ<ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z′Y = 0.25 (X7) + 0.12 (X4) + 0.19 (X9) + 0.18 (X8) + 0.15 (X6) + 0.12 (X3) 
 จากสมการถดถอยพหุคูณแบบเส�นตรงข�างต�นสามารถแปลความหมายได� ดังนี้ 
 1. ถ�าตัวแปรด�านการประสานงาน มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�มีผลตBอผลการบริหาร
จัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เพ่ิมข้ึน 0.16 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีคBาคงท่ี 
 2. ถ�าตัวแปรด�านการประเมินผลนโยบาย มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�มีผลตBอผลการ
บริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เพ่ิมข้ึน 0.11 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีคBาคงท่ี 
 3. ถ�าตัวแปรด�านการมีสBวนรBวมของประชาชนตBอศูนย<การเรียนรู�อ่ืน มีคะแนนเพ่ิมข้ึน       
1 คะแนน ทําให�มีผลตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เพ่ิมข้ึน 0.11 คะแนน โดยท่ีตัว
แปรอ่ืนๆ มีคBาคงท่ี 
 4. ถ�าตัวแปรด�านการยอมรับของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทํา
ให�มีผลตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เพ่ิมข้ึน 0.14 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีคBาคงท่ี 
 5. ถ�าตัวแปรด�านทรัพยากรทางการบริหาร มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�มีผลตBอผล           
การบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เพ่ิมข้ึน 0.18 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีคBาคงท่ี 
 6. ถ�าตัวแปรด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�มีผลตBอผล           
การบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เพ่ิมข้ึน 0.22 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีคBาคงท่ี 
 แสดงให�เห็นวBา การประสานงาน การประเมินผลนโยบาย การมีสBวนรBวมของประชาชนตBอ
ศูนย<การเรียนรู� การยอมรับของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ และ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ สBงผลโดยตรงตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนลBาง อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สBวน วัตถุประสงค<ของนโยบาย               
ความเหมาะสมของนโยบาย และภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมไมBสBงผลตBอผลการบริหารจัดการศูนย<การ
เรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง  
 ตอนท่ี 6 แนวทางการปรับปรุงผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนลBาง  
 1. การนํานโยบายไปปฏิบั ติ ควรเป�นนโยบายท่ีเหมาะสมกับคนในชุมชน สามารถ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�และสามารถทําได�จริง  
 2. การประเมินผลนโยบาย ควรมีการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นในแตBละโครงการแล�ววBา
บรรลุวัตถุประสงค<ได�ตามเป�าหมายท่ีกําหนด คุ�มคBา ประหยัด และมีประสิทธิภาพ  
 3. ด�านทรัพยากรทางการบริหารจัดการ ควรสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถ
ถBายทอดความรู�ให�กับประชาชนได�เป�นอยBางดี มีประสิทธิภาพ สามารถทํางานท่ีมอบหมายให�ได�ตรง
กับความรู�ความสามารถของบุคลากร และมีการบริหารจัดการทรัพยากรการบริหารจัดการให�เป�น
ระบบ   
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 4. ด�านการประสานงาน  ควรมีการติดตBอประสานงานกับหนBวยงานท่ีเก่ียวข�อง ท้ังภาค
ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือให�เกิดการบูรณาการรBวมกัน  มีการใช�เทคโนโลยีติดตBอสื่อสารและ
มีการประสานงานท้ังในเครือขBายและนอกเครือขBายองค<กรท้ังในระดับนโยบายระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการมีการประสานงาน และการประสานงานก็ต�องมีเจ�าหน�าท่ีท่ีมีประสบการณ< 
 5. การยอมรับของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน ควรมีการพัฒนาปรับปรุง เพ่ิมศักยภาพ
ของศูนย<การเรียนรู� เพ่ือให�เกิดการยอมรับท้ังของประชาชนในพ้ืนท่ีและผู�มาใช�บริการตBางพ้ืนท่ี 
ผลงานของศูนย<ควรเป�นท่ีประจักษ<แกBสายตาประชาชน  
 6. การมีสBวนรBวมของประชาชนตBอศูนย<การเรียนรู� การดําเนินกิจกรรมตBางๆ ภายในศูนย<
ควรรับฟEงความคิดเห็นของประชาชน โดยยึดประชาชนเป�นศูนย<กลางในการดําเนินการ ต้ังแตBการ    
รBวมคิด รBวมทํา รBวมประเมินผลในการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู� เพ่ือให�เกิดความมีสBวนรBวม 
 
4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู� วิจัยได� ใช�ผลการวิจัย เชิ ง คุณภาพ ด�วยการสัมภาษณ< เชิ งลึก 
คณะกรรมการบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน และประชาชนผู�เข�ามาใช�บริการในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลBาง จํานวน 5 จังหวัด จํานวน 20 คน ได�แกB คณะกรรมการบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน จํานวน 
10 คน และประชาชนผู�เข�ามาใช�บริการ จํานวน 10 คน เพ่ือมุBงศึกษาถึงประเด็นตามกรอบแนวคิดใน
การวิจัย คือ นโยบายสาธารณะ, ปEจจัยท่ีมีผลตBอการบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน และผลการบริหาร
จัดการศูนย<การเรียนรู� จากการสัมภาษณ<เชิงลึกสามารถวิเคราะห<ข�อมูลได�ดังตBอไปนี้ 
 4.2.1 จากการศึกษาวิเคราะห<ข�อมูลเชิงคุณภาพท่ีได�จากความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของ
คณะกรรมการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนและประชาชนผู�มาใช�บริการ มีดังนี้ 
  1. คณะกรรมการบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน จํานวน 10 คน ประกอบด�วย  
   1) พัฒนาการอําเภอวัดโบสถ< จังหวัดพิษณุโลก  
   2) ปลัดอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ<  
   3) วิทยากรประจําศูนย<การเรียนรู�ชุมชนตําบลวังดิน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ< 
   4) นายกองค<การบริหารสBวนตําบลทBาฉนวน อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
   5) ผู�อํานวยการศูนย<การเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจอินทรีย< ตําบล   
ทุBงเสลี่ยม อําเภอทุBงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
   6) ครูชํานาญการพิเศษ ศูนย<การศึกษานอกโรงเรียน ตําบลบ�านยาง อําเภอ     
วัดโบสถ< จังหวัดพิษณุโลก 
   7) วิทยากรประจําศูนย<การเรียนรู�ชุมชนตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
   8) ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ�านปากตกยางงาม อําเภอหนองไผB จังหวัด
เพชรบูรณ<  
   9) ประธานศูนย<การเรียนรู�ชุมชนบ�านวังขาม ตําบลสระกวด อําเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ<  
   10) ประธานศูนย<ถBายทอดเทคโนโลยีตําบลบ�านยาง อําเภอวัดโบสถ< จังหวัดพิษณุโลก 
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 4.2.2 สรุปผลการสัมภาษณ<ท่ีได�จากการสัมภาษณ<ของคณะกรรมการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน
และประชาชนผู�มาใช�บริการ  
  1. คณะกรรมการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน 
   ข�อท่ี 1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เก่ียวกับ
ปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
   1.1 วัตถุประสงค<ของนโยบาย สามารถวัดผลได�ชัดเจน เป�นรูปธรรม สามารถ
ตอบโจทย<กับปEญหาของชุมชนได� คํานึงถึงความต�องการของประชาชน เพ่ือเป�นแนวทางในการ
กําหนดแผนการดําเนินงานเพ่ือประโยชน<กับประชาชนมากท่ีสุด วัตถุประสงค<เป�นไปตามนโยบายท่ี
วางไว�คือเพ่ือเป�นการให�ความรู�ภายในชุมชน และชุมชนมีความสามัคคีมีสBวนรBวมในการแสดงความ
คิดเห็น นโยบายท่ีดีควรการมีวัตถุประสงค<ท่ีดีชัดเจน เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชน  
เป�นนโยบายท่ีเกิดประโยชน<ให�กับประชาชนมากท่ีสุด ควรเป�นนโยบายท่ีคํานึงถึงประโยชน<ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความต�องการของชุมชนและเพ่ือชุมชน 
   1.2 ความเหมาะสมของนโยบาย นโยบายเหมาะสมกับชุมชน เหมาะสมโดยเป�น
ข�อตกลงรBวมกันจากการประชาคม การกําหนดนโยบายเป�นไปอยBางเหมาะสมก็จะเกิดความพึงพอใจ
กับประชาชน ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อยBางดี และทําให�ประชาชนยอมรับนโยบาย
นั้นๆ ได�เป�นอยBางดี ความเหมาะสมเป�นไปตามนโยบายคือประชาชนมีความพึงพอใจท่ีได�มีสBวนรBวม
แสดงความคิดเห็นและมีความสุขท่ีได�รับจากผลงานท่ีตนเองได�มีสBวนรBวม มีความเหมาะสม สามารถ
นํามาปฏิบัติได�จริง ควรมีความสอดคล�องกันตามเศรษฐกิจ เหตุการณ<ปEจจุบัน มีความทันสมัยอยูBเสมอ 
(มีความเป�นพลวัต) ควรเป�นนโยบายท่ีประชาชนสBวนมากให�การยอมรับ ควรเป�นนโยบายท่ีทําให�ความ
เป�นอยูBของประชาชนดีข้ึน ควรสอดคล�องกับในแตBละพ้ืนท่ีท้ังศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ควร
สอดคล�องกับเป�าหมายประชากรในพ้ืนท่ี  
   1.3 การนํานโยบายไปปฏิบัติ สามารถใช�ได�จริง และตรงตามวัฒนธรรม 
ประเพณี ปฏิทินชีวิตของชาวบ�าน  มีการถBายทอดจากคณะกรรมการสูBสมาชิกของชุมชนท่ีสามารถลง
มือทําได�จริง การนําโยบายไปปฏิบัติต�องคํานึงถึงงบประมาณเพ่ือวางแผนกําหนดข้ันตอนการทํางาน 
และกําหนดเจ�าหน�าท่ีท่ีมีความรู�ความสามารถในการดําเนินงาน การนํานโยบายไปปฏิบัติต�องอาศัย
จากเจ�าหน�าท่ีท่ีมีความรู� ความสามารถเพ่ือให�คําแนะนํากับประชาชนในชุมชนได�และเสนอแผนงานท่ี
เก่ียวเนื่องกับนโยบายให�ประชาชนได�ตัดสินใจเลือกนําไปปฏิบัติ สามารถทําตามปฏิบัติแล�วเกิด
ประโยชน<อยBางเป�นรูปธรรม สามารถนําไปปฏิบัติแล�วเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
สามารถนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติได�จริง และเกิดประสิทธิภาพ สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติแกB
ประชาชนได�เป�นอยBางดี นโยบายของศูนย<มีความสอดคล�องกับวิถีชุมชน 
   1.4 การประเมินผลนโยบาย ใช�การประเมินผลแบบมีสBวนรBวม ควรมีการ
ประเมินผล อยBางตBอเนื่องและควรมีการเทียบเคียงกับศูนย<การเรียนรู�ภายนอกหรือศูนย<อ่ืน กระทํา
โดยแตBงต้ังคณะกรรมการการประเมินผลโดยอาจจะเป�นการทําแบบสอบถามความพึงพอใจจาก
ประชาชนหรือแบบสัมภาษณ<เพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลสรุปเป�นรายงาน การประเมินผลดูได�จากความพึง
พอใจของประชาชนวBาผลงานท่ีทํารBวมกันเป�นอยBางไร มีความคุ�มคBามากน�อยขนาดไหน แล�วจึงสรุปผล
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เป�นรายงาน มีมาตรฐานและสามารถวัดผลได� มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยBาง
สมํ่าเสมอ ในการประเมินผลนโยบายควรมีการทํารูปเลBมสรุปผลการดําเนินงานในแตBละปnท่ีผBานมา 
ควรมีการจัดต้ังในรูปคณะกรรมการเพ่ือทําข�อมูลและผลการปฏิบัติงานประมวลผล มีการประเมินผล
ในการปฏิบัติงานอยูBเสมอ มีการติดตามและประเมินผลเพ่ือทําข�อมูลท่ีได�มาใช�ประโยชน<ตBอไป 
   ข�อท่ี 2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เก่ียวกับ
ปEจจัยท่ีมีผลตBอการบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน   
   2.1 ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ผู�นําได�รับการยอมรับ และเกิดจากการประชาคม 
ผู�นําทํางานด�วยหลักประชาธิปไตย เป�นบุคคลท่ีทําคุณประโยชน<ให�กับชุมชนและได�รับการยอมรับจาก
ชาวบ�าน มีท้ังคุณวุฒิและวัยวุฒิเป�นคนท่ีมีประสบการณ< ผู�บริหารต�องมีภาวะผู�นํา โดยการเปrดโอกาส
ให�ประชาชนเข�ามามีสBวนรBวมในการวางแผน ดําเนินงาน ประเมินผล ยอมรับคําติชมจากประชาชน
กล�าคิด สามารถตัดสินใจและแก�ไขปEญหาเฉพาะหน�าได�ดี ภาวะผู�นําคือต�องมีวิสัยทัศน< เข�มแข็ง กล�า
ตัดสินใจและยอมรับคําติชม มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย< ผู�นําท่ีเหมาะสมควรเป�นแบบอยBางท้ังในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีและสBวนตัวเพ่ือเป�นแบบอยBางและเพ่ือให�เกิดการยอมรับ ผู�นําท่ีดีควรเป�นบุคคลท่ีมีความรู�
ความสามารถเป�นแบบอยBางท่ีดีแกBบุคคลอ่ืน ผู�นําท่ีดีควรเป�นแบบอยBางในการประพฤติปฏิบัติให�เกิด
ความศรัทธาในหมูBประชาชนและผู�รBวมงาน ผู�บริหารควรเป�นบุคคลท่ีมีวิสัยทัศน< ผู�นํามีสBวนสําคัญในการ
บริหารศูนย< ภาวะผู�นําของศูนย<มีความจําเป�นอยBางยิ่งในการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู� 
   2.2 ทรัพยากรทางการบริหารเน�นทรัพยากรท่ีมีในชุมชน เจ�าหน�าท่ีเป�นบุคคลใน
ท�องท่ี ควรมีผู�บริหารศูนย<และเจ�าหน�าท่ีศูนย< ทรัพยากรทางการบริหารต�องใช�อยBางคุ�มคBาโดยการ
มอบหมายงานให�ตรงกับความรู�ความสามารถของบุคคลท่ีดําเนินงาน และมีการใช�งบประมาณอยBาง
คุ�มคBา เพราะหากงานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแตBเกินงบประมาณท่ีต้ังไว�ก็ถือวBาไมBมี
ความคุ�มคBา ทรัพยากรทางการบริหารไมBได�หมายถึงแคBวัสดุอุปกรณ<ท่ีใช�ในการดําเนินงานเทBานั้นแตB
ทรัพยากรทางการบริหารยังรวมถึงมนุษย<ท่ีดําเนินงานด�วย และมนุษย<ยังเป�นทรัพยากรหลักในการ
บริหารเพราะถ�ามนุษย<มีความรู�ความสามารถ งานท่ีดําเนินการอยูB ก็จะมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ในการบริหารงานควรเลือกใช�คนให�ตรงกับงาน มีการใช�ทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยูBให�
เกิดประโยชน<สูงสุดและคุ�มคBา ในศูนย<การเรียนรู�นั้นควรมีบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถ ควรมีการ
จัดสรรงบประมาณและบุคลากรให�เหมาะสมตรงกับงาน ไมBวBาจะเป�นเงิน คน วัสดุ ล�วนมีความสําคัญ
ในการบริหารศูนย<การเรียนรู�ท้ังสิ้นท่ีควรนํามาใช�ให�เกิดประโยชน<และประสิทธิภาพตBางๆ 
   2.3 ควรมีการติดตBอประสานงานกันอยูBเสมอในทุกภาคสBวนรBวมกับหนBวยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวข�อง รBวมกับหนBวยงานภาครัฐและเอกชน สิ่งสําคัญของการทํางานรBวมกันคือ การประสานงาน 
การประสานงานเป�นหลักสําคัญในการบริหารจัดการรBวมกับหนBวยงานอ่ืน 
   2.4 การยอมรับของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน เกิดการยอมรับโดยมีการ
จัดการโดยชุมชนเอง มีความภูมิใจเกิดจากการรวมตัวของปราชญ<ชาวบ�านสร�างความเชื่อม่ันให�กับ
ศูนย< การยอมรับดูได�จากการท่ีชุมชนนั้น ปฏิบัติตามท่ีได�รับฝtกอบรมและสามารถตBอยอดการเรียนรู�ใน
ชุมชน ขยายออกไปในท่ีตBางๆ ได� การยอมรับจากประชาชนสามารถดูได�จากกาสอบถามประชาชนใน
ชุมชนวBามีความพึงพอใจกับศูนย<การเรียนรู�มากน�อยเพียงใดและนํามาสรุปเป�นรายงาน ควรพัฒนา
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ศูนย<จนประสบความสําเร็จเพ่ือให�เกิดการยอมรับของคนในชุมชน ควรมีการพัฒนาศักยภาพของศูนย<
อยBางสมํ่าเสมอ เพ่ือให�เกิดการยอมรับ ควรเป�นแหลBงการเรียนรู�ท่ีได�มาตรฐาน ศูนย<ฯ ควรเป�น
แบบอยBางเพ่ือให�เกิดการยอมรับของประชาชน ศูนย<การเรียนรู�จะได�รับการยอมรับก็ตBอเม่ือตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี หากต�องการให�ศูนย<การเรียนรู�เป�นท่ียอมรับต�องแสดงศักยภาพ
และตอบสนองความต�องการของประชาชนในชุมชนให�ได�  
   2.5 การมีสBวนรBวมของประชาชนตBอศูนย<การเรียนรู� เกิดจากการประชาคมต้ังแตB
รBวมคิด รBวมทํา รBวมประเมินผลและรBวมรับผลประโยชน< ชาวบ�านรBวมวางแผนและงบประมาณ 
กระทําได�โดยให�ประชาชนในชุมชนนั้นๆ ได�แสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางแก�ไขปEญหา รBวมกัน 
วางแผนรBวมกัน ดําเนินการและมีสBวนรBวมในการประเมินผล ดูได�จากการมีสBวนรBวมในการวางแผน
เสนอปEญหา เสนอแนวทางแก�ไข โดยการดําเนินงานรBวมกันและสุดท�ายรBวมกันประเมินผล ควรให�
ประชาชนมีสBวนรBวมในการคิด  ทํา รBวมงานดําเนินกิจกรรม เพ่ือให�เกิดความเป�นเจ�าของรBวมกัน ควร
ให�ประชาชนมีสBวนรBวมในการคิด การปฏิบัติ ในการบริหารจัดการศูนย<ฯ เพ่ือประชาชนจะได�มี
จิตสํานึกในความเป�นเจ�าของ ควรให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�เข�ามามีบทบาท มีสBวนรBวมในการคิด ริเริ่ม
โครงการ รวมท้ังการมีกิจกรรมรBวมในการพัฒนาศูนย<การเรียนรู� ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสBวนรBวมใน
กิจการของศูนย<การเรียนรู� การดึงมวลชนเข�ามามีสBวนรBวมในศูนย<การเรียนรู�เพ่ือให�ประชาชนเกิด
ความเป�นเจ�าของ 
   ข�อท่ี 3 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เก่ียวกับผล
การบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง   
   3.1 การใช�ทรัพยากรการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการท่ีชัดเจน มีท่ีปรึกษา
กรรมการ ควรมีบทบาทในการกํากับติดตามผล การใช�ทรัพยากรทางการบริหารต�องมีการสรรหา
เพ่ือให�ได�วัสดุอุปกรณ< หรือ บุคคลให�เหมาะสมกับงานเพ่ือวางแผนการดําเนินการได�อยBางมี
ประสิทธิภาพและได�รับความสําเร็จ การใช�ทรัพยากรทางการบริหารต�องใช�หลักความคุ�มคBาท้ัง
งบประมาณและมนุษย<เพราะหากใช�งบประมาณมากเกินกําหนดและมนุษย<ท่ีดําเนินงานไมBมีความรู�
ความสามารถ การดําเนินงานนั้นๆ ก็คือวBาเป�นการใช�ทรัพยากรทางการบริหารอยBางสิ้นเปลืองไมB
คุ�มคBา  ควรมีการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยูBให�เกิดประโยชน<สูงสุดและคุ�มคBา ควรมีการใช�ทรัพยากรการ
บริหารรBวมกัน ควรมีการระดมทรัพยากรการบริหารมาใช�เพ่ือให�เกิดประโยชน<สูงสุดในการบริหาร 
   3.2 การจัดการศึกษา ควรมีแผนงานท่ีชัดเจนและมีการประเมินผลเป�นระยะ  
ควรมีการวางแผนการดําเนินงานและมีการสํารองความต�องการ ต�องมีการสอบถามความต�องการของ
ประชาชนในชุมชนวBาต�องการความรู�ในเรื่องใด เพ่ือเป�นการวางแผนการดําเนินงาน จากนั้นจึงกําหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติโดยการเรียนรู�จากเนื้อหาสาระและเรียนรู�โดยการหาประสบการณ<จริงจากหนBวย
เรียนรู�อ่ืนๆ ต�องมีเจ�าหน�าท่ีท่ีมีความรู� ความชํานาญ เพ่ือฝtกอบรมโดยยึดจากประชาชนท่ีต�องการ
ความรู�เรื่องใด เพ่ือจะได�จัดเจ�าหน�าท่ีในเรื่องนั้นๆ เข�ามาอบรมให�ความรู�และดําเนินการให�ความรู�ท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง ควรมีกิจกรรมท่ีสามารถนํามาปฏิบัติได�จริง ควรมีการจัดการศึกษาแกB
ประชาชนให�หลากหลาย เชBน มีการเชิญวิทยากรจากหนBวยงานอ่ืนมาให�ความรู� ควรมีหลักสูตรในการ
จัดการฝtกอบรมท้ังระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�มาใช�บริการ ควรมี
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การจัดหลักสูตรให�สอดคล�องกับพ้ืนท่ี  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�รBวมกัน มีการจัดการศึกษาไมBวBาจะเป�น
การให�ความรู� การบูรณาการทางการศึกษา 
   3.3 การใช�ข�อมูลขBาวสาร ควรมีหลากหลายผลและบูรณาการทุกงานไมBแยกยBอย 
ควรจัดให�บุคคลในชุมชนเข�ามามีสBวนรBวมในการให�ข�อมูล การใช�ข�อมูลขBาวสารมีความจําเป�นมากใน
การดําเนินงานในแตBละข้ันตอนไมBวBาจะเป�นการติดตBอประสานงาน หรือการดําเนินงาน ต�องมีข�อมูล
ขBาวสารเป�นสBวนประกอบในการตัดสินใจ ดําเนินงานและข�อมูลขBาวสารท่ีมีสามารถอ�างอิงได� มี
ความถูกต�อง เป�นธรรมไมBบิดเบือน ศูนย<การเรียนรู�ชุมชนต�องมีข�อมูลขBาวสารท่ีเป�นเอกสสารและสื่อ
ตBางๆ เพ่ือฝtกอบรมและแนะนํากับผู�ท่ีต�องการเรียนรู� ข�อมูลขBาวสารท่ีใช�ควรมีความหลากหลายและ
เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ควรมีศูนย<ข�อมูลขBาวสรเพ่ือเป�นต�นทางในการให�ข�อมูลขBาวสาร ขBาวสาร
ควรเป�นปEจจุบันและมีมาตรฐานเชื่อถือได� ควรมีแหลBงข�อมูลเพ่ือประโยชน<ของประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลขBาวสารรBวมกัน มีชBองทางการให�ข�อมูลขBาวสารแกBประชาชน 
   3.4 การจัดกิจกรรมตBางๆ ชุมชนเป�นเจ�าของ ดําเนินการเอง โดยมีภาครัฐเป�นพ่ี
เลี้ยงในด�านวิชาการ ควรจัดกิจกรรมท่ีสร�างความสัมพันธ<กับชุมชน การจัดกิจกรรมตBางๆ ก็มี
ความสําคัญเพราะการดําเนินงานในแตBละข้ันตอนต�องมีการจัดกิจกรรมให�เหมาะสมกับการดําเนินงาน
เชBน การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือให�ทราบถึงการดําเนินการในแตBละพ้ืนท่ีวBาเก่ียวข�อง
กับประเพณีและวัฒนธรรมตBางๆ มากน�อยเพียงใด การจัดกิจกรรมตBางๆ ก็จัดทําให�เหมาะสมกับผู�ท่ี
ต�องการเรียนรู� มีการจัดฝtกอบรมอยBางตBอเนื่อง เพ่ือเสริมทักษะ และพัฒนาตนเอง มีการจัดให�มี
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีบ�าง เพ่ือเปรียบเทียบกับการดูงานภายในสถานท่ีหรือชุมชน การศึกษาดู
งานนอกสถานนอกพ้ืนท่ีเพ่ือเปrดโลกทัศน<ให�แกBประชาชนในพ้ืนท่ี นําสิ่งท่ีได�ประสบพบเจอมาใช�ให�เกิด
ประโยชน<แกBตนเองและชุมชน ควรมีกิจกรรมท่ีสามารถตBอยอดให�เกิดประโยชน<ในด�านอ่ืนด�วย เชBน 
การฝtกทักษะอาชีพ  ควรมีการจัดกิจกรมอยBางตBอเนื่องทุกปn มีกิจกรรมกุลBมสัมพันธ<เพ่ือให�เกิดการ
ประสานงาน ควรมีการจัดกิจกรรมในแตBละเดือน เพ่ือจะได�มีการรวมกลุBมท่ีเข�มแข็ง 
   3.5 การสร�างเครือขBายรBวมกับหนBวยงานท่ีเก่ียวข�อง ควรมีการศึกษาดูงาน และ
แลกเปลี่ยนกับเครือขBายตBางๆ มีการถอดบทเรียน องค<กรปกครองสBวนท�องถ่ินควรเป�นผู�ประสานงาน
กับหนBวยเครือขBายภายนอกกับศูนย<ในท�องถ่ิน เป�นการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ< ความรู�ซ่ึง
กันและกันทําให�เกิดความสัมพันธ<ท่ีดีตBอกันภายในเครือขBาย เสริมสร�างความสัมพันธ<ท่ีดีตBอกัน ควรมี
การติดตBอสื่อสารและสร�างเครือขBายรBวมกับหนBวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง มีการทํางานรBวมกันในหลาย
หนBวยงาน มีการสร�างเครือขBายเพ่ือเป�น Network ในการบริหารจัดการ 
  2. ประชาชนผู�ใช�บริการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน 
   ข�อท่ี 1 ความคิดเห็นของประชาชนผู�ใช�บริการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เก่ียวกับ
ปEจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
   1.1 วัตถุประสงค<ของนโยบาย คํานึงถึงความต�องการของประชาชนเป�นสBวนมาก 
เป�นชBองหนึ่งท่ีประชาชนได�เข�ารับการเรียนรู�ท่ีใกล�ตัวเพ่ือนําไปพัฒนาในการประกอบอาชีพ เป�นไป
ตามความต�องการของประชาชนสามารถแก�ไขปEญหาของประชาชนได�และคํานึงถึงประชาชนจํานวน
มาก และยังกําหนดเป�นนโยบายรBวมกันของชุมชนได�ดีอีกด�วย ควรยึดประชาชนเป�นหลัก นโยบายท่ีดี
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ควรมีวัตถุประสงค<ท่ีรัดกุมชัดเจนกําหนดเป�นนโยบายรBวมกันของศูนย<การเรียนของชุมชนได�ดี เป�นสิ่ง
มุBงหวังให�คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน เพ่ือประโยชน<แกBบุคคลสBวนใหญBโดยรวมเพ่ือให�ประชาชน
ผู�ด�อยโอกาสและคนในชุมชนได�รับประโยชน<และเพ่ือสBงเสริมให�เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�เทคโนโลยี
ซ่ึงกันและกัน เป�นไปตามความต�องกาของประชาชนและสามารถแก�ไขปEญหาของประชาชนได� 
วัตถุประสงค<เป�นไปตามนโยบายท่ีวางไว�และสามารถแก�ไขปEญหาของประชาชนได�และยังคํานึงถึง
ผลประโยชน<ของประชาชนจํานวนมาก 
   1.2 ความเหมาะสมของนโยบาย เพ่ือต�องการตอบสนองความต�องการของ
ชุมชนให�ดีข้ึน เป�นการให�ชุมชนมีสBวนรBวมกันเข�าถึงปEญหาเพ่ือนํามาแก�ไขหรือนําแผนงานหนBวยงาน
ของรัฐทําให�ชีวิตความเป�นอยูBของประชาชนดีข้ึนและสามารถได�ในผลประโยชน<จากโครงการและ
นโยบายได�มาก ควรเป�นนโยบายท่ีทําให�ประชาชนโดยรวมได�รับผลประโยชน< นโยบายท่ีเหมาะสมคือ 
นโยบายท่ีนํามาใช�แล�วเกิดประโยชน<แกBประชาชน ไมBทําให�เกิดความแตกแยกในชุมชนประชาชนมี
ความพึงพอใจตBอศูนย<การเรียนรู�ของชุมชนและประชาชนโดยรวมได�รับผลประโยชน<และตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนและสามารถทําให�ความเป�นอยูBของประชาชนดีข้ึนเหมาะสมกับสภาพ
ท�องถ่ินและชุมชน มีความเหมาะสมกับคน เงิน เวลาและมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมมีความ
ยืดหยุBน เข�าได�หรือเหมาะสมกับทุกสถานการณ<ไมBกีดก้ันไมBมีความแตกตBางระหวBางชนชั้น ประชาชน
เข�ามามีสBวนรBวม นโยบายท่ีนํามาใช�แล�วเกิดประโยชน<แกBประชาชน ประชาชนสBวนมากให�การยอมรับ 
ประชาชนโดยรวมได�รับผลประโยชน<  
   1.3 การนํานโยบายไปปฏิบัติ เป�นกิจกรรมท่ีประชาชนสามารถทําได�และพอใจ
มากการนํานโยบายไปปฏิบัติต�องมีการประชุมวางแผนงานเพ่ือดูปEญหาของชุมชนและศึกษาแนวทาง
ตBางๆ เพ่ือดูแนวทางให�ชัดเจน เม่ือรู�ปEญหาแล�วเราสามารถชBวยเหลือชุมชนได�อยBางยั่งยืน มีการ
ติดตBอสื่อสารกันหลายชBองทางและมีงบประมาณเพียงพอตBอการปฏิบัติงานและมีแผนงานโครงการ
กิจกรรมท่ีสามารถทําได�ในชุมชนและปฏิบัติได�จริง ควรมีแผนงานท่ีเป�นผลชัดเจนวBาจะทําอะไร ท่ีไหน 
เม่ือไหรB อยBางไร เพ่ือเป�นแบบแผน  นโยบายท่ีนํามาปฏิบัติการปฏิบัติได�จริงและเกิดประโยชน<สูงสุด
แกBประชาชน มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีสามารถทําได�และยังมีงบประมาณเพียงพอและมี
เจ�าหน�าท่ีจํานวนท่ีเหมาะสม และยังสามารถติดตBอสื่อสารกันได�หลายชBองทางอีกด�วยสามารถปฏิบัติ
ได�ในทุกระดับ ทุกพ้ืนท่ี เป�นสิ่งท่ีประชาชนสามารถปฏิบัติได� ประชาชนสBวนใหญBได�รับประโยชน<ท่ีสุด  
สามารถนําไปปฏิบัติแล�วเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
   1.4 การประเมินผลนโยบาย ประชาชนมีสBวนรBวมและสามารถทําได� ดูการไปลง
พ้ืนท่ีตBางๆ ในชุมชนเพ่ือเปรียบเทียบกBอนดําเนินการและหลังดําเนินการนั้นมีความแตกตBางกันมาก
น�อยขนาดไหน เราสามารถวิเคราะห<ได�อยBางชัดเจน ประชาชนมีสBวนรBวมในการประเมินผลนโยบาย
และมีการใช�งบประมาณอยBางประหยัด คุ�มคBาและสามารถแตBงต้ังคณะกรรมการประเมินผลศูนย<การ
เรียนรู�ชุมชนและเสนอรายงานผลการประเมินได�อีกด�วยควรมีการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นในแตBละ
โครงการแล�ว ควรมีการติดตามประเมินผลนโยบายหลังจากท่ีได�ดําเนินการไปแล�ววBาได�ผลสัมฤทธิ์
เพียงใด บรรลุวัตถุประสงค<ได�ตามเป�าหมายท่ีกําหนด คุ�มคBาประหยัดความมีประสิทธิภาพ ใช�วัสดุ
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อุปกรณ<และงบประมาณอยBางมีประสิทธิภาพ ดูผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนกับคนในชุมชนทําให�คุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนดีข้ึน 
   ข�อท่ี 2 ความคิดเห็นของประชาชนผู�ใช�บริการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เก่ียวกับ
ปEจจัยท่ีมีผลตBอการบริหารศูนย<การเรียนรู�ชุมชน   
   2.1 ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ต�องรู�วBาประชาชนต�องการจะทําอะไร และการทํา
กิจกรรมทุกอยBางประชาชนทําได�หรือไมB สามารถประสานกับหนBวยงานตBางๆ ได�มีความพร�อมด�าน
จิตใจ ความเป�นอยูBยอมเสียสละเวลา ผู�บริหารสามารถเปrดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีสBวนรBวมในการ
บริหารงานในศูนย<ชุมชน เรียนรู�และยังสามารถแก�ไขปEญหาเฉพาะหน�าได�ดีและยังจูงใจให�ผู�อ่ืนกระทํา
ตามได�ดีอีกด�วยและผู�บริหารสามารถมีวิสัยทัศน<ในการมองเห็นการณ<ไกลของศูนย<ชุมชนได�อีกด�วย 
ผู�นําท่ีดีควรเป�นแบบอยBางและยอมรับความคิดเห็นของผู�อ่ืน ผู�นําท่ีเหมาะสมควรบริหาร คน เงิน เวลา
ให�เหมาะสม สามารถเปrดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีสBวนรBวมในการบริหารงานและยังสามารถแก�ไข
ปEญหาเฉพาะหน�าได�ดีและยังมีวิสัยทัศน<ท่ีมองการณ<ไกลและท่ีสําคัญสามารถจูงใจให�ผู�อ่ืนกระทําตาม
ได�ดีอีกด�วย ผู�นํามีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรู� ความสามารถในการแก�ไขปEญหาได�ผู�นํามีความประพฤติท่ี
เหมาะสมเป�นศูนย<รวมการสร�างศรัทธา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความยุติธรรม มองการณ<ไกล  
ผู�นําท่ีเหมาะสมควรเป�นผู�นําท่ีเป�นแบบอยBาง ผู�นํามีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรู�ความสามารถ ผู�บริหาร
สามารถเปrดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีสBวนรBวม 
   2.2 ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ  สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถ
ถBายทอดความรู�ให�กับประชาชนได�เป�นอยBางดี ความรู�ความสามารถทีมงานและองค<ประกอบตBางๆ 
เชBน ตัวแทนชุมชน ผู�นําในชุมชน ตัวแทนหนBวยงานตBางๆ มีการมอบหมายงานได�ตรงกันกับความรู� 
ความสามารถของบุคลากรในศูนย<การเรียนรู� และสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู� ความสามารถใน
การเรียนรู�ศูนย<ชุมชนได�ดี ควรมีการบริหาจัดการในการใช�ทรัพยากรอยBางมีประสิทธิภาพ ควรมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรการบริหารให�เป�นระบบเพราะเม่ือหากเกิดปEญหาในจุดใดจะได�แก�ไขได�อยBางมี
หารและประสิทธิภาพ มีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู� ความสามารถและสามารถทํางานท่ีมอบหมาย
ให�ได�ตรงกับความรู�ความสามารถของบุคลากรและยังมีวัสดุอุปกรณ<และเครื่องมือ เพียงพอและ
สามารถบริหารจัดการงบประมาณได�อยBางคุ�มคBา มีบุคลากรเพียงพอ งบประมาณเหมาะสม มีวัสดุ
อุปกรณ<พร�อมเพรียง มีการบริหารจัดการท่ีดี ใช�ทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยูBให�เกิดประโยชน< ควรมี
การบริหารจัดการทรัพยากรการบริหารให�เป�นระบบ   
   2.3 การประสานงาน มีการรBวมงานระหวBางหนBวยงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนและมีการถBายทอดประสบการณ<และสามารถใช�เทคโนโลยีติดตBอสื่อสารกับการบริหาร
จัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนและมีการดําเนินการรBวมกันอยBางมีความสุขตBอศูนย<การเรียนรู�ชุมชน ควร
มีการติดตBอประสานงานกับหนBวยงานท่ีเก่ียวข�อง ควรมีการประสานงานท้ังภาคประชาชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน เพ่ือให�เกิดการบูรณาการรBวมกัน  มีการใช�เทคโนโลยีติดตBอสื่อสารและยังมีการรBวมงาน
ระหวBางหนBวยงานภาครัฐและเอกชนและยังมีการดําเนินการรBวมกันอยBางมีความสุขอีกด�วย มีการ
ประสานงานท้ังในเครือขBายและนอกเครือขBายองค<กรท้ังในระดับนโยบายระดับบริหารและระดับ



207 
 

ปฏิบัติการมีการประสานงานท้ังกับหนBวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในผลเป�นทางการและไมBเป�น
ทางการ การประสานงานก็ต�องมีเจ�าหน�าท่ีท่ีมีประสบการณ< 
   2.4 การยอมรับของศูนย<การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน ควรมีการพัฒนาปรับปรุง เพ่ิม
ศักยภาพของศูนย<การเรียนรู� เพ่ือให�เกิดการยอมรับท้ังของประชาชนในพ้ืนท่ีและผู�มาใช�บริการตBาง
พ้ืนท่ี ผลงานของศูนย<ควรเป�นท่ีประจักษ<แกBสายตาประชาชน ศูนย<การเรียนรู�ควรเป�นแหลBงศึกษาเรียนรู�ท่ี
ได�มาตรฐาน สามารถถBายทอดความรู�ตBางๆ ได�อยBางเกิดประโยชน<สูงสุดตBอคนในชุมชนและผู�อ่ืน   
   2.5 การมีสBวนรBวมของประชาชนตBอศูนย<การเรียนรู� ประชาชนควรเป�นหลักใน
การบริหารจัดการศูนย< การดําเนินกิจกรรมตBางๆ ภายในศูนย<ควรรับฟEงความคิดเห็นของประชาชน 
โดยยึดประชาชนเป�นศูนย<กลางในการดําเนินการ ต้ังแตBการรBวมคิด รBวมทํา โดยให�ประชาชนมีสBวน
รBวมในการค�นหาปEญหา และมีสBวนรBวมในการประเมินผล  
   ข�อท่ี 3 ความคิดเห็นของประชาชนผู�ใช�บริการศูนย<การเรียนรู�ชุมชน เก่ียวกับผล
การบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง   
   3.1 การใช�ทรัพยากรการบริหารจัดการ ควรใช�ทรัพยากรด�านการบริหารให�เกิด
ประโยชน<สูงสุด เชBนใช�บุคลากรให�ตรงกับกิจกรรมและบุคลากรควรมีความรู�ความเข�าใจสอดคล�องกับ
งานท่ีได�รับมอบหมาย มีการใช�ทรัพยากรการบริหารอยBางคุ�มคBา มีประสิทธิภาพ ด�านงบประมาณควร
บริหารด�วยความคุ�มคBา และนําสิ่งทีมีอยูBมาใช�ให�เกิดประโยชน<สูงสุด และเหมาะสม 
   3.2 การจัดการศึกษา ควรมีการจัดให�ทํากิจกรรมจากประสบการณ<จริงจากการ
เรียนรู�ของชุมชนควรมีหลักสูตรในการอบรมท้ังระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือความเหมาะสมแกB
ประชาชน โดยการให�การศึกษาในศูนย<การเรียนรู�ชุมชนควรยึดผู�เรียนและประโยชน<แกBผู�มาศึกษาหรือ
ผู�ใช�บริการเป�นหลัก 
   3.3 การใช�ข�อมูลขBาวสาร ควรมีศูนย<ข�อมูลขBาวสารชุมชนเพ่ือเป�นแหลBงความรู�
ให�กับชุมชน ควรมีการนําเทคโนโลยีเข�ามาชBวยในการดําเนินการ เชBนในปEจจุบัน การใช� Social 
Media ก็สามารถนํามาใช�ให�เกิดประโยชน<ได� ข�อมูลขBาวสารควรมีความหลากหลายเหมาะกับทุกเพศ
ทุกวัย เพ่ือประโยชน<สูงสุด 
   3.4 การจัดกิจกรรมตBางๆ ควรมีการจัดการศึกษาดูงานสร�างเสริมประสบการณ<
ท้ังในและนอกสถานท่ี มีการจัดรวมกลุBมสัมมนา เพ่ือสร�างบรรยากาศแหBงการเรียนรู� และยังสามารถ
สอดแทรกความรู�ตBางๆ รวมถึงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมได� กิจกรรมตBางๆ ควรมีความตBอเนื่อง มีการ
ตBอยอดได� กิจกรรมควรมีการสร�างความสัมพันธ<เพ่ือให�เกิดการมีสBวนรBวมของชุมชน 
   3.5 การสร�างเครือขBายรBวมกับหนBวยงานท่ีเก่ียวข�อง ควรมีการสร�างเครือขBาย
รBวมกันของหนBวยงานท่ีเก่ียวข�องแตBละภาคสBวนท้ังภาคประชาชน ภาครัฐบาล และภาคเอกชน รวมถึง
ศูนย<การเรียนรู�แตBละแหBง ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ภูมิปEญญาแตBละพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาปรับใช�ให�เกิด
ประโยชน<สูงสุดให�กัน รวมถึงควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในด�านเทคโนโลยีตBางๆ รวมถึงการเสริมสร�าง
ความสัมพันธ<ท่ีดีตBอกัน 
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 4.2.3 ปEญหาของศูนย<การเรียนรู�ชุมชน 
  1. ไมBมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ และหนBวยงานท่ีเก่ียวข�องอยBางจริงจังและ
ตBอเนื่อง 
  2. ขาดการประชาสัมพันธ<ข�อมูลขBาวสารเก่ียวกับประโยชน<ของการจัดต้ังศูนย<การ
เรียนรู�ชุมชน 
  3. ประชาชนไมBเข�าใจวัตถุประสงค<และบทบาทของศูนย<เรียนรู�ทําให�ขาดความสนใจ
และไมBเห็นความสําคัญของศูนย<เรียนรู�     
  4. ขาดการวางแผนจัดกิจกรรมภายในศูนย<การเรียนรู� ท่ี เป�นรูปธรรมตาม
กําหนดเวลา และตBอเนื่อง    
  5. ขาดการติดตาม ให�คําปรึกษาและการสนับสนุนด�านตBาง  ๆจากวิทยากรและเจ�าหน�าท่ีรัฐ
และหนBวยงานท่ีเก่ียวข�อง อยBางตBอเนื่อง 
  6. ได�รับงบประมาณสนับสนุนท่ีไมBเพียงพอตBอการพัฒนาศูนย<การเรียนรู�ชุมชน 
 4.2.4 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  1. เจ�าหน�าท่ีของรัฐควรเป�นพ่ีเลี้ยงให�กับชุมชนอยBางตBอเนื่องและสมํ่าเสมอรBวมถึงมี
การเน�นการจัดการความรู�สร�างศูนย<การเรียนรู�ชุมชนเพ่ือให�ชุมชนเกิดความรักสามัคคี และมีสBวนรBวม
ในการดําเนินการ 
  2. ควรมีการสํารวจความต�องการของประชาชน มีการวางแผนการดําเนินงาน มีการ
กํากับดูแล ติดตามการดําเนินงานและประเมินผลให�ตรงตามวัตถุประสงค< 
  3. ผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนลBาง เป�น
การบริหารจัดการตามความต�องการแตBละพ้ืนท่ีโดยข้ึนอยูBกับหลายปEจจัยในการกําหนดผลการบริหาร
จัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนนั้นๆ 
  4. ผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนนั้นจะเหมาะสมและสอดคล�องกับวิถี
ชีวิตของประชาชนในแตBละพ้ืนท่ีนั้นสามารถทําได�โดยการให�ประชาชนได�มีสBวนรBวมในการวางแผน 
วิเคราะห<ปEญหาดําเนินงานและรBวมประเมินผล เพ่ือให�ได�รับความพึงพอใจสูงสุดและการบริหาร
จัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนนั้น  
  5. ผู�บริหารควรมีภาวะผู�นําคือ กล�าคิด กล�าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย< มี
ความรู�ความสามารถ เพ่ือดําเนินงานให�เป�นไปตามนโยบายท่ีต้ังไว� เพ่ือจะได�รับผลสําเร็จตามท่ีกําหนด 
และคุ�มคBาในการใช�ทรัพยากร  
  6. ควรมีการบูรณาการ ผลการบริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนเข�ากับการ
บริหารจัดการศูนย<การเรียนรู�ชุมชนอ่ืนในแตBละพ้ืนท่ีเพ่ือเป�นต�นแบบท่ีดีและเกิดประโยชน<สูงสุดแกB
ประชาชนตBอไป  
 



ตารางที่ 4.19 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปร 
 

ตัวแปร (Y) (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) (X7) (X8) (X9) 

(Y) 1.00          
(X1) 0.74** 1.00         
(X2) 0.79** 0.77** 1.00        
(X3) 0.84** 0.71** 0.79** 1.00       
(X4) 0.81** 0.74** 0.81** 0.81** 1.00      
(X5) 0.79** 0.73** 0.74** 0.74** 0.75** 1.00     
(X6) 0.85** 0.73** 0.77** 0.84** 0.80** 0.79** 1.00    
(X7) 0.85** 0.70** 0.76** 0.80** 0.73** 0.78** 0.82** 1.00   
(X8) 0.85** 0.70** 0.79** 0.81** 0.80** 0.75** 0.82** 0.82** 1.00  
(X9) 0.83** 0.69** 0.73** 0.78** 0.78** 0.74** 0.78** 0.77** 0.77** 1.00 

 
** Correlation is Significant at the 0.01 Level (2-tailed). 
 

 จากตารางที่ 4.19 พบว�า ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรมีค�าอยู�ระหว�าง  0.69 ถึง 1.00 โดยทั้งหมดมีความสัมพันธ�ทางบวกอย�างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แต�ละดKาน พบว�า ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรูKชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล�างกับ
ดKานการประสานงาน (X7) มีความสัมพันธ�สูงสุด 0.85 รองลงมา ทรัพยากรทางการบริหาร (X6) มีความสัมพันธ� 0.85 การยอมรับของศูนย�การเรียนรูKอื่นและ
ชุมชน (X8) มีความสัมพันธ� 0.85 การนํานโยบายไปปฏิบัติ (X3) มีความสัมพันธ� 0.84 การมีส�วนร�วมของศูนย�การเรียนรูKอื่นและชุมชน (X9) มีความสัมพันธ� 0.83 
การประเมินผลนโยบาย (X4) มีความสัมพันธ� 0.81  ภาวะผูKนําที่เหมาะสม (X5) มีความสัมพันธ� 0.79 ความเหมาะสมของนโยบาย (X2) มีความสัมพันธ� 0.79 และ
ดKานวัตถุประสงค�ของนโยบาย (X1) มีความสัมพันธ�ต่ําสุด 0.74 166 



ตารางที่ 4.26 แสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของคณะกรรมการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนและประชาชนผู�มาใช�บริการ 
 1. คณะกรรมการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน จํานวน 10 คน 
 

ความ
คิดเห็น 

วัตถุประสงค�ของนโยบาย ความเหมาะสมของนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย 

แบบสัมภาษณ� ข�อที่ 1. ท,านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับป-จจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติอย,างไรบ�าง 
คนที่ 1 สามารถวัดผลได�ชัดเจน เป3น

รูปธรรม 
นโยบายเหมาะสมกับชุมชน สามารถใช�ได�จริง และตรงตาม

วัฒนธรรม ประเพณี ปฏิทินชีวิต
ของชาวบ�าน 

ใช�การประเมินผลแบบมีส,วนร,วม 

คนที่ 2 สามารถตอบโจทย�กับป-ญหาของ
ชุมชนได� 

เหมาะสมโดยเป3นข�อตกลงร,วมกัน
จากการประชาคม 

มีการถ,ายทอดจากคณะกรรมการสู,
สมาชิกของชุมชนที่สามารถลงมือ
ทําได�จริง 

ควรมีการประเมินผลอย,างต,อเนื่อง 
และควรมีการเทียบเทียงกับศูนย�
การเรียนรู�ภายนอกหรือศูนย�อื่น 

คนที่ 3 คํานึงถึงความต�องการของ
ประชาชนเพื่อเป3นแนวทางในการ
กําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อ
ประโยชน�กับประชาชนมากที่สุด 

การกําหนดนโยบายเป3นไปอย,าง
เหมาะสมก็จะเกิดความพึงพอใจกับ
ประชาชน ตอบสนองความต�องการ
ของประชาชนได�อย,างดี และทําให�
ประชาชนยอมรับนโยบายนั้นๆ ได�
เป3นอย,างดี 

การนํานโยบายไปปฏิบัติต�อง
คํานึงถึงงบประมาณเพื่อวางแผน
กําหนดขั้นตอนการทํางาน และ
กําหนดเจ�าหน�าที่ที่มีความรู�
ความสามารถในการดําเนินงาน 

กระทําโดยแต,งตั้งคณะกรรมการ
การประเมินผลโดยอาจจะเป3นการ
ทําแบบสอบถามความพึงพอใจจาก
ประชาชนหรือแบบสัมภาษณ�เพื่อ
เก็บรวบรวมข�อมูลสรุปเป3นรายงาน 

 

 

 

 174 



ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

วัตถุประสงค�ของนโยบาย ความเหมาะสมของนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย 

คนที่ 4 วัตถุประสงค�เป3นไปตามนโยบายที่
วางไว�คือเพื่อเป3นการให�ความรู�ให�
ประชาชนมีความรู�ภายในชุมชน และ
ชุมชนมีความสามัคคีมีส,วนร,วมใน
การแสดงความคิดเห็น 

ความเหมาะสมเป3นไปตาม
นโยบายคือประชาชนมีความพึง
พอใจที่ได�มีส,วนร,วมแสดงความ
คิดเห็นและมีความสุขที่ได�รับจาก
ผลงานที่ตนเองได�มีส,วนร,วม 

การนํานโยบายไปปฏิบัติต�องอาศัย
จากเจ�าหน�าที่ที่มีความรู�
ความสามารถเพื่อให�คําแนะนํากับ
ประชาชนในชุมชนได�และเสนอ
แผนงานที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายให�
ประชาชนได�ตัดสินใจเลือกนําไป
ปฏิบัติ 

การประเมินผลดูได�จากความพึง
พอใจของประชาชนว,าผลงานที่ทํา
ร,วมกันเป3นอย,างไร มีความคุ�มค,า
มากน�อยขนาดไหน แล�วจึงสรุปผล
เป3นรายงาน 

คนที่ 5 นโยบายที่ดีความมีวัตถุประสงค�ที่ดี 
ชัดเจน เพื่อตอบสนองความต�องการ
ของประชาชน 

ความมีความเหมาะสม สามารถ
นํามาปฏิบัติได�จริง 

สามารถทําตามปฏิบัติแล�วเกิด
ประโยชน�อย,างเป3นรูปธรรม 

มีมาตรฐานและสามารถวัดผลได� 

คนที่ 6 นโยบายที่ดีควรสามารถตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนในพื้นที่
รวมถึงผู�มาใช�บริการ 

ควรมีความสอดคล�องกันตาม
เศรษฐกิจ เหตุการณ�ป-จจุบัน มี
ความทันสมัยอยู,เสมอ (มีความ
เป3นพลวัต) 

สามารถนําไปปฏิบัติแล�วเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย,างสม่ําเสมอ 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

วัตถุประสงค�ของนโยบาย ความเหมาะสมของนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย 

คนที่ 7 ควรเป3นนโยบายที่เกิดประโยชน�
ให�กับประชาชนมากที่สุด 

ควรเป3นนโยบายที่ประชาชน
ส,วนมากให�การยอมรับ 

สามารถนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติได�
จริง 

ในการประเมินผลนโยบายควรมี
การทํารูปเล,มสรุปผลการ
ดําเนินงานในแต,ละปEที่ผ,านมา 

คนที่ 8 ควรเป3นนโยบายที่คํานึงถึง
ประโยชน�ของประชาชนในพื้นที่ 

ควรเป3นนโยบายที่ทําให�ความ
เป3นอยู,ของประชาชนดีขึ้น 

สามารถปฏิบัติได�จริงและเกิด
ประสิทธิภาพ 

ควรมีการจัดตั้งในรูปคณะกรรมการ
เพื่อทําข�อมูลและผลการปฏิบัติงาน
มาประมวลผล 

คนที่ 9 เพื่อสนองความต�องการของชุมชน 
และเพื่อชุมชน 

ควรสอดคล�องกับในแต,ละพื้นที่ทั้ง
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติแก,
ประชาชนได� เป3นอย,างดี 

มีการประเมินผลในการปฏิบัติงาน
อยู,เสมอ 

คนที่ 
10 

มีความเหมาะสมดี สามารถ
ตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได� 

ควรสอดคล�องกับเปHาหมาย
ประชากรในพื้นที่ 

นโยบายของศูนย�มีความสอดคล�อง
กับวิถีชุมชน 

มีการติดตามและประเมินผลเพื่อทํา
ข�อมูลที่ได�มาใช�ประโยชน�ต,อไป 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
  

ความ
คิดเห็น 

ภาวะผู-นําที่เหมาะสม 
ทรัพยากรทางการบริหาร

จัดการ 
การประสานงาน 

การยอมรับของศูนย�การ
เรียนรู- 

การมีส)วนร)วมของ
ประชาชนต)อศูนย�การ

เรียนรู- 
แบบสัมภาษณ� ข�อที่ 2. ท,านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับป-จจัยที่มีผลต,อบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนอย,างไรบ�าง 
คนที่ 1 ผู�นําได�รับการยอมรับ และ

เกิดจากการประชาคม ผู�นํา
ทํางายด�วยหลัก
ประชาธิปไตย 

เน�นทรัพยากรที่มีในชุมชน ต�องมีตัวกลางเป3นคนคอย
ประสานงาน 

เกิดการยอมรับโดยมีการ
จัดการโดยชุมชนเอง 

เกิดจากการประชาคม 
ตั้งแต,ร,วมคิด ร,วมทํา ร,วม
ประเมินผลและร,วมรับ
ผลประโยชน� 

คนที่ 2 เป3นบุคคลที่ทํา
คุณประโยชน�ให�กับชุมชน
และได�รับการยอมรับจาก
ชาวบ�าน มีทั้งคุณวุฒิและ
วัยวุฒิเป3นคนที่มี
ประสบการณ� 

เจ�าหน�าที่เป3นบุคคลใน
ท�องที่ ควรมีผู�บริหารศูนย�
และเจ�าหน�าที่ศูนย� 

องค�กรปกครองส,วนท�องถิ่น
เป3นคนประสานกับ
เครือข,ายที่มีประสบการณ�
และองค�ความรู�มาถ,ายทอด 

มีความภูมิใจเกิดจากการ
รวมตัวของปราชญ�ชาวบ�าน
สร�างความเชื่อมั่นให�กับ
ศูนย� 

เกิดจากการประชาคมของ
ชาวบ�าน ร,วมวางแผนและ
งบประมาณ 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

ภาวะผู-นําที่เหมาะสม 
ทรัพยากรทางการบริหาร

จัดการ 
การประสานงาน 

การยอมรับของศูนย�การ
เรียนรู- 

การมีส)วนร)วมของ
ประชาชนต)อศูนย�การ

เรียนรู- 
คนที่ 3 ผู�บริหารต�องมีภาวะผู�นํา 

โดยการเปIดโอกาสให�
ประชาชนเข�ามามีส,วนร,วม
ในการวางแผน ดําเนินงาน 
ประเมินผล ยอมรับคําติชม
จากประชาชนกล�าคิด 
สามารถตัดสินใจและแก�ไข
ป-ญหาเฉพาะหน�าได�ดี 

ทรัพยากรทางการบริหาร
ต�องใช�อย,างคุ�มค,าโดยการ
มอบหมายงานให�ตรงกับ
ความรู�ความสามารถของ
บุคคลที่ดําเนินงาน และมี
การใช�งบประมาณอย,าง
คุ�มค,า เพราะหากงาน
ออกมามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล แต,เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว�ก็ถือว,า
ไม,มีความคุ�มค,า 

มีการประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกองค�การ 
ดังนั้นจึงจําเป3นต�องมีบุคคล
ที่มีความรู� ความสามารถ
และประสบการณ�เข�ามามี
ส,วนร,วมในการดําเนินงาน 
เพื่อการประสานงานจะได�
ไม,ผิดพลาด 

การยอมรับดูได�จากการที่
ชุมชนนั้น ปฏิบัติตามที่
ได�รับฝLกอบรมและสามารถ
ต,อยอดการเรียนรู�ในชุมชน
ขยายออกไปในที่ต,างๆ ได� 

การมีส,วนร,วมกระทําได�โดย
ให�ประชาชนในชุมชนนั้นๆ 
ได�แสดงความคิดเห็นแสนะ
แนวทางแก�ไขป-ญหา 
ร,วมกันวางแผน ร,วมกัน
ดําเนินการและมีส,วนร,วม
ในการประเมินผล 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

ภาวะผู-นําที่เหมาะสม 
ทรัพยากรทางการบริหาร

จัดการ 
การประสานงาน 

การยอมรับของศูนย�การ
เรียนรู- 

การมีส)วนร)วมของ
ประชาชนต)อศูนย�การ

เรียนรู- 
คนที่ 4 ภาวะผู�นําคือต�องมี

วิสัยทัศน� เข�มแข็ง กล�า
ตัดสินใจ และยอมรับ   
คําติชม มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย� 

ทรัพยากรทางการบริหาร
ไม,ได�หมายถึงแค,วัสดุอุปกรณ�
ที่ใช�ในการดําเนินงานเท,านั้น 
แต,ทรัพยากรทางการบริหาร
ยังรวมถึงมนุษย�ที่ดําเนินงาน
ด�วยและมนุษย�ยังเป3น
ทรัพยากรหลักในการบริหาร
เพราะถ�ามนุษย�มีความรู�ความ 
สามารถ งานที่ดําเนินการอยู,ก็
จะมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

การประสานงานก็ต�องมี
เจ�าหน�าที่ที่มีประสบการณ� 
เพื่อให�การดําเนินการ
เป3นไปอย,างราบรื่น มีการ
ติดต,อประสานงาน กับ
หน,วยงานของรัฐและ
เอกชน เพื่อขอความร,วมมือ 
และประสานงานกับ
ประชาชนที่ในชุมชนเพื่อ
ดําเนินงาน 

การยอมรับจากประชาชน
สามารถดูได�จากการ
สอบถามประชาชนในชุมชน
ว,ามีความพึงพอใจกับศูนย�
การเรียนรู�มากน�อยเพียงใด
และนํามาสรุปเป3นรายงาน 

การมีส,วนร,วมของ
ประชาชนดูได�จากการมี
ส,วนร,วมในการวางแผน
เสนอป-ญหา เสนอแนวทาง
แก�ไข โดยการดําเนินงาน
ร,วมกันและสุดท�ายร,วมกัน
ประเมินผล 

คนที่ 5 ผู�นําที่เหมาะสมควรเป3น
แบบ อย,างทั้งในการ
ปฏิบัติหน�าที่และส,วนตัว
เพื่อเป3นแบบอย,างและ
เพื่อให�เกิดการยอมรับ 

ในการบริหารงานควรเลือกใช�
คนให�ตรงกับงาน 

ควรมีการนําเทคโนโลยีใน
ป-จจุบันเข�ามาใช�เพื่อให�เกิด
ประโยชน�เช,น Social 
Media ต,างๆ 

ควรพัฒนาศูนย�จนประสบ
ความสําเร็จเพื่อให�เกิดการ
ยอมรับของคนในชุมชน 

ควรให�ประชาชนมีส,วนร,วม
ในการคิด ทํา ร,วมงาน
ดําเนินกิจกรรม เพื่อให�เกิด
ความเป3นเจ�าของร,วมกัน 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

ภาวะผู-นําที่เหมาะสม 
ทรัพยากรทางการบริหาร

จัดการ 
การประสานงาน 

การยอมรับของศูนย�การ
เรียนรู- 

การมีส)วนร)วมของ
ประชาชนต)อศูนย�การ

เรียนรู- 
คนที่ 6 ผู�นําที่ดีควรเป3นบุคคลที่มี

ความรู�ความสามารถเป3น
แบบอย,างที่ดีแก,บุคคลอื่น 

มีการใช�ทรัพยากรการ
บริหารที่มีอยู,ให�เกิด
ประโยชน�สูงสุดและคุ�มค,า 

ควรมีการติดต,อ
ประสานงานกันอยู,เสมอใน
ทุกภาคส,วน 

ศูนย�การเรียนรู�ควรมีการ
พัฒนาศักยภาพของศูนย�
อย,างสมอ เพื่อให�เกิดการ
ยอมรับ 

ควรให�ประชาชนมีส,วนร,วม
ในการคิด การปฏิบัติ ใน
การบริหารจัดการศูนย� 

คนที่ 7 ผู�นําที่ดีควรเป3นแบบอย,าง
ในการประพฤติปฏิบัติตนให�
เกิดความศรัทธาในหมู,
ประชาชนและผู�ร,วมงาน 
 

ในศูนย�การเรียนรู�นั้นควรมี
บุคลากรที่มีความรู�
ความสามารถ 

ควรมีการประสานงาน
ร,วมกับหน,วยงานอื่นที่
เกี่ยวข�อง 

ศูนย�การเรียนรู�ควรเป3น
แหล,งการเรียนรู�ที่ได�
มาตรฐาน 

ประชาชนควรมีส,วนร,วมใน
การคิด การปฏิบัติ เพื่อ
ประชาชนจะได�มีจิตสํานึก
ในความเป3นเจ�าของ 
 
 

คนที่ 8 ผู�บริหารควรเป3นบุคคลที่มี
วิสัยทัศน� 

ควรมีการจัดสรร
งบประมาณและบุคลากรให�
เหมาะสมตรงกับงาน 

ควรมีการประสานงาน
ร,วมกับหน,วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

ศูนย�ควรเป3นแบบอย,าง
เพื่อให�เกิดการยอมรับของ
ประชาชน 

ควรให�ประชาชนในพื้นที่ได�
เข�ามามีบทบาท มีส,วนร,วม
ในการคิด ริเริ่มโครงการ 
รวมทั้งการมีกิจกรรมร,วมใน
การพัฒนาศูนย�การเรียนรู� 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

ภาวะผู-นําที่เหมาะสม 
ทรัพยากรทางการบริหาร

จัดการ 
การประสานงาน 

การยอมรับของศูนย�การ
เรียนรู- 

การมีส)วนร)วมของ
ประชาชนต)อศูนย�การ

เรียนรู- 
คนที่ 9 ผู�นํามีส,วนสําคัญในการ

บริหารศูนย� 
ไม,ว,าจะเป3น เงิน คน วัสดุ 
ล�วนมีความสําคัญในการ
บริหารศูนย�การเรียนรู�ทั้งสิ้น 

สิ่งสําคัญของการทํางาน
ร,วมกันคือ การประสานงาน 

ศูนย�การเรียนรู�จะได�รับการ
ยอมรับก็ต,อเมื่อตอบสนอง
ความต�องการของ
ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนในพื้นที่มีส,วน
ร,วมในกิจการของศูนย�การ
เรียนรู� 

คนที่ 
10 

ภาวะผู�นําของศูนย�มีความ
จําเป3นอย,างยิ่งในการ
บริหารจัดการศูนย�การ
เรียนรู� 

คน เงิน วัสดุ ล�วนเป3น
ทรัพยากรของการบริหารที่
ควรนํามาใช�ให�เกิด
ประโยชน�และประสิทธิภาพ 

การประสานงานเป3นหลัก
สําคัญในการบริหารจัดการ
ร,วมกับหน,วยงานอื่น 

หากต�องการให�ศูนย�การ
เรียนรู�เป3นที่ยอมรับ ศูนย�
ต�องแสดงศักยภาพและ
ตอบสนองความต�องการ
ของประชาชนในชุมชนให�
ได� 

การดึงมวลชนเข�ามามีส,วน
ร,วมในศูนย�การเรียนรู�
เพื่อให�ประชาชนเกิดความ
เป3นเจ�าของ 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
  

ความ
คิดเห็น 

การใช-ทรัพยากรการ
บริหารจัดการ 

การจัดการศึกษา การใช-ข-อมูลข)าวสาร การจัดกิจกรรมต)างๆ 
การสร-างเครือข)ายร)วมกับ

หน)วยงานที่เกี่ยวข-อง 
แบบสัมภาษณ� ข�อที่ 3. ท,านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล,างอย,างไรบ�าง 
คนที่ 1 มีคณะกรรมการที่ชัดเจน มี

ที่ปรึกษากรรมการ 
ควรมีแผนงานที่ชัดเจน 
และมีการประเมินผลเป3น
ระยะ 

ควรมีหลากหลายผล และ
บูรณาการทุกงานไม,แยก
ย,อย 

ชุมชนเป3นเจ�าของ 
ดําเนินการเอง โดยมีภาครัฐ
เป3นพี่เลี้ยงในด�านวิชาการ 

ควรมีการศึกษาดูงาน และ
แลกเปลี่ยนกับเครือข,าย
ต,างๆ มีการถอดบทเรียน 

คนที่ 2 ควรมีการกํากับควบคุมและ
ติดตามผล 

ควรมีการวางแผนการ
ดําเนินงาน และมีการ
สํารองความต�องการ 

ควรจัดให�บุคคลในชุมชน
เข�ามามีส,วนร,วมในการให�
ข�อมูล 

ควรจัดกิจกรรมที่สร�าง
ความสัมพันธ�กับชุมชน 

องค�กรปกครองส,วนท�องถิ่น
ควรเป3นผู�ประสานงานกับ
หน,วยเครือข,ายภายนอกกับ
ศูนย�ในท�องถิ่น 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

การใช-ทรัพยากรการ
บริหารจัดการ 

การจัดการศึกษา การใช-ข-อมูลข)าวสาร การจัดกิจกรรมต)างๆ 
การสร-างเครือข)าย
ร)วมกับหน)วยงานที่

เกี่ยวข-อง 
คนที่ 3 มีการสรรหาวัสดุอุปกรณ�

ให�เหมาะสมกับงาน เพื่อ
วางแผนการดําเนินการได�
อย,างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาต�องมี
การสอบถามความ
ต�องการของประชาชนใน
ชุมชนว,าต�องการความรู�
ในเรื่องใด เพื่อเป3นการ
วางแผนการดําเนินงาน 
จากนั้นจึงกําหนดขั้นตอน
การปฏิบัติโดยการเรียนรู�
จากเนื้อหาสาระและ
เรียนรู�โดยการหา
ประสบการณ�จริงจาก
หน,วยเรียนรู�อื่นๆ 

การใช�ข�อมูลข,าวสารมีความจํา
เป3นมากในการดําเนินงานในแต,ละ
ขั้นตอนไมว,าจะเป3นการติดต,อ
ประสานงาน หรือการดําเนินงาน 
ต�องมีข�อมูลข,าวสารเป3น
ส,วนประกอบในการตัดสินใจ 
ดําเนินงาน และข�อมูลข,าวสารที่มี 
สามารถอ�างอิงได� มีความถูกต�อง 
เป3นธรรม ไม,บิดเบือน 

การจัดกิจกรรมต,างๆ ก็มี
ความสําคัญ เพราะการ
ดําเนินงานในแต,ละ
ขั้นตอนต�องมีการจัด
กิจกรรมให�เหมาะสมกับ
การดําเนินงาน เช,น การ
จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เพื่อให�
ทราบถึงการดําเนินการ
ในแต,ละพื้นที่ว,าเกี่ยวข�อง
กับประเพณีและ
วัฒนธรรมต,างๆ มาก
น�อยเพียงใด 

การสร�างเครือข,ายร,วมกับ
หน,วยงานที่เกี่ยวข�องเป3น
การแลกเปลี่ยนทัศนคติ 
ประสบการณ� ความรู�ซึ่ง
กันและกัน ทําให�เกิด
ความสัมพันธ�ที่ดีต,อกัน
ภายในเครือข,าย 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

การใช-ทรัพยากรการ
บริหารจัดการ 

การจัดการศึกษา การใช-ข-อมูลข)าวสาร การจัดกิจกรรมต)างๆ 
การสร-างเครือข)ายร)วมกับ

หน)วยงานที่เกี่ยวข-อง 
คนที่ 4 การใช�ทรัพยากรทางการ

บริหารต�องใช�หลักความ
คุ�มค,าทั้งงบประมาณและ
บุคลากร เพราะหากใช�
งบประมาณมากเกิน
กําหนดและบุคลากรที่
ดําเนินงานไม,มีความรู�ความ 
สามารถ การดําเนินงาน
นั้นๆ  ก็คือว,าเป3นการใช�
ทรัพยากรทางการบริหาร
อย,างสิ้นเปลืองไม,คุ�มค,า 

การจัดการศึกษาต�องมี
เจ�าหน�าที่ที่มีความรู� ความ
ชํานาญ เพื่อฝLกอบรมโดยยึด
จากประชาชนที่ต�องการ
ความรู�เรื่องใด เพื่อจะได�จัด
เจ�าหน�าที่ในเรื่องนั้นๆ เข�า
มาอบรมให�ความรู� และ
ดําเนินการให�ความรู�ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง 

การใช�ข�อมูลข,าวสาร ศูนย�
การเรียนรู�ชุมชนต�องมีข�อมูล
ข,าวสารที่เป3นเอกสารและ
สื่อต,างๆ เพื่อฝLกอบรมและ
แนะนํากับผู�ที่ต�องการเรียนรู� 

การจัดกิจกรรมต,างๆ ก็
จัดทําให�เหมาะสมกับผู�ที่
ต�องการเรียนรู� มีการจัด
ฝLกอบรมอย,างต,อเนื่อง เพื่อ
เสริมทักษะ และพัฒนา
ตนเอง มีการจัดให�มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
บ�าง เพื่อเปรียบเทียบกับ
การดูงานภายในสถานที่
หรือชุมชน 

การสร�างเครือข,ายร,วมกับ
หน,วยงานที่เกี่ยวข�องโดย
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ�ซึ่งกันและกัน 
เสริมสร�างความสัมพันธ�ที่ดี
ต,อกัน 

คนที่ 5 ควรมีการใช�ทรัพยากรที่มี
อยู,ให�เกิดประโยชน�สูงสุด
และคุ�มค,า 

ควรมีกิจกรรมที่สามารถ
นํามาปฏิบัติได�จริง 

ข�อมูลข,าวสารที่ใช�ควรมี
ความหลากหลายและ
เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย 

มีการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 
เพื่อเปIดโลกทัศน�ให�แก,
ประชาชนในพื้นที่ นําสิ่งที่
ได�ประสบพบเจอมาใช�ให�
เกิดประโยชน�แก,ตนเองและ
ชุมชน 

ควรมีการติดต,อสื่อสารและ
สร�างเครือข,ายร,วมกับ
หน,วยงานอื่น 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

การใช-ทรัพยากรการ
บริหารจัดการ 

การจัดการศึกษา การใช-ข-อมูลข)าวสาร การจัดกิจกรรมต)างๆ 
การสร-างเครือข)ายร)วมกับ

หน)วยงานที่เกี่ยวข-อง 
คนที่ 6 นําหลัก 4 M มาใช�ในการ

บริหาร  
ควรมีการจัดการศึกษาแก,
ประชาชนให�หลากหลาย 
เช,น มีการเชิญวิทยากรจาก
หน,วยงานอื่นมาให�ความรู�
เป3นต�น 

ควรมีศูนย�ข�อมูลข,าวสาร
เพื่อเป3นต�นทางในการให�
ข�อมูลข,าวสาร 

ควรมีการจัดกิจกรรมที่
สามารถนําไปต,อยอดให�เกิด
ประโยชน�ในด�านอื่นด�วย 
เช,น การฝLกทักษะอาชีพ 
เป3นต�น 

ควรมีการแลกเปลี่ยน
ความรู�ซึ่งกันและกัน 

คนที่ 7 ควรมีการใช�ทรัพยากรการ
บริหารที่มีอยู,อย,างคุ�มค,า 
และใช�ให�เกิดประโยชน�
สูงสุด 

ควรมีหลักสูตรในการ
จัดการฝLกอบรมทั้งระยะสั้น
และระยะยาว เพื่อให�
สอดคล�องกับความต�องการ
ของผู�มาใช�บริการ 

ข,าวสารควรเป3นป-จจุบัน
และมีมาตรฐานเชื่อถือได� 

ควรมีการจัดกิจกรรมอย,าง
ต,อเนื่อง 

ควรมีการแลกเปลี่ยน
ความรู� และมีการสร�าง
สัมพันธภาพที่ดีให�แก,กัน 

คนที่ 8 มีการใช�งบประมาณอย,าง 
รอบคอบ รัดกุม 

ควรมีการจัดการหลักสูตร
ให�สอดคล�องกับพื้นที่ 

ควรมีแหล,งข�อมูลเพื่อ
ประโยชน�ของประชาชนใน
พื้นที่ 

ควรมีการจัดกิจกรรมอย,าง
ต,อเนื่องทุกปE 

ควรมีภาคีเครือข,ายในการ
ติดต,อสื่อสารกันกับ
หน,วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

คนที่ 9 ใช�คนให�ตรงกับงาน Put the 
Right Man on the Right 
Jobs 

มีการจัดการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร,วมกัน 

มีการแลกเปลี่ยนข�อมูล
ข,าวสารร,วมกัน 

มีกิจกรรมกลุ,มสัมพันธ�
เพื่อให�เกิดการประสานงาน 

มีการทํางานร,วมกันใน
หลายหน,วยงานเป3น Net 
Work 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

การใช-ทรัพยากรการ
บริหารจัดการ 

การจัดการศึกษา การใช-ข-อมูลข)าวสาร การจัดกิจกรรมต)างๆ 
การสร-างเครือข)ายร)วมกับ

หน)วยงานที่เกี่ยวข-อง 
คนที่ 
10 

ควรมีการระดมทรัพยากร
การบริหารมาใช�เพื่อให�เกิด
ประโยชน�สูงสุด ในการ
บริหาร 

มีการจัดการศึกษา ไม,ว,าจะ
เป3นการให�ความรู� หรือ
การบูรณาการทาง
การศึกษา 

มีช,องทางการให�ข�อมูล
ข,าวสารแก,ประชาชน 

ควรมีการจัดกิจกรรมในแต,
ละเดือน เพื่อจะได�มีการ
รวมกลุ,มที่เข�มแข็ง 

มีการสร�างเครือข,ายเพื่อ
เป3น Network ในการ
บริหารจัดการ 

 
 2. ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของประชาชนผู�มาใช�บริการศูนย�การเรียนรู�ชุมชน จํานวน 10 คน 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

วัตถุประสงค�ของนโยบาย ความเหมาะสมของนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย 

แบบสัมภาษณ� ข�อที่ 1. ท,านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับป-จจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติอย,างไรบ�าง 
คนที่ 1 คํานึงถึงความต�องการของ

ประชาชนเป3นส,วนมาก 
เพื่อต�องการตอบสนองความ
ต�องการของชุมชนให�ดีขึ้น 

เป3นกิจกรรมที่ประชาชนสามารถ
ทําได�และพอใจมาก 

ประชาชนมีส,วนร,วมและสามารถ
ทําได� 

คนที่ 2 เป3นช,องทางหนึ่งที่ประชาชนได�เข�า
กับการเรียนรู�ที่ใกล�ตัวเพื่อนําไป
พัฒนาในการประกอบอาชีพ 

เป3นการให�ชุมชนมีส,วนร,วมกัน
เข�าถึงป-ญหาเพื่อนํามาแก�ไขหรือนํา
แผนงาน หน,วยงานของรัฐ 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ ต�องมีการ
ประชุมวางแผนงานเพื่อดูป-ญหา
ของชุมชนและศึกษา แนวทางต,างๆ 
เพื่อดูแนวทางให�ชัดเจน เมื่อรู�
ป-ญหาแล�วเราสามารถช,วยเหลือ
ชุมชนได�อย,างยั่งยืน 

ดูที่การไปลงพื้นที่ต,างๆ ในชุมชน
เพื่อเปรียบเทียบก,อนดําเนินการ
และหลังดําเนินการ นั้นมีความ
แตกต,างกันมากน�อยขนาดไหน เรา
สามารถวิเคราะห�ได�อย,างชัดเจน 

คนที่ 3 เป3นไปตามความต�องการของ
ประชาชน สามารถแก�ไขป-ญหาของ
ประชาชนได� และคํานึงถึงประโยชน�
ของประชาชนจํานวนมาก และยัง
กําหนดเป3นนโยบายร,วมกันของ
ชุมชนได�ดีอีกด�วย 

ทําให�ชีวิตความเป3นอยู,ของ
ประชาชนดีขึ้นและสามารถได�ใน
ผลประโยชน�จากโครงการและ
นโยบายได�มาก 

มีการติดต,อสื่อสารกันหลาย
ช,องทาง และมีงบประมาณเพียงพอ
ต,อการปฏิบัติงานและมีแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่สามารถทําได�
ในชุมชนและปฏิบัติได�จริง 

ประชาชนมีส,วนร,วมนโยบายและมี
การใช�งบประมาณอย,างประหยัด 
คุ�มค,าและสามารถแต,งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชนและเสนอรายงานผล
การประเมินได�อีกด�วย 

 
 
 

187 



ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

วัตถุประสงค�ของนโยบาย ความเหมาะสมของนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย 

คนที่ 4 ควรยึดประชาชนเป3นหลัก ควรเป3นนโยบายที่ทําให�ประชาชน
โดยรวมได�รับผลประโยชน� 

ควรมีแผนงานที่เป3นผลชัดเจนว,าจะ
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร, อย,างไร 
เพื่อเป3นแบบแผน 

ควรมีการประเมินผลหลังจากเสร็จ
สิ้นในแต,ละโครงการแล�ว 

คนที่ 5 นโยบายที่ดีควรมีวัตถุประสงค�ที่
รัดกุม ชัดเจน 

นโยบายที่เหมาะสมคือ นโยบายที่
นํามาใช�แล�วเกิดประโยชน�แก,
ประชาชน ไม,ทําให�เกิดความ
แตกแยกในชุมชน 

นโยบายที่นํามาปฏิบัติการปฏิบัติได�
จริง และเกิดประโยชน�สูงสุดแก,
ประชาชน 

ควรมีการติดตามประเมินผล
นโยบายหลังจากที่ได�ดําเนินการไป
แล�วว,าได�ผลสัมฤทธิ์เพียงใด 

คนที่ 6 ควรคํานึงประโยชน�ของประชาชน
จํานวนมากและความต�องการของ
ประชาชนที่สามารถแก�ไขป-ญหา
ของประชาชนที่มาใช�บริการและยัง
กําหนดเป3นนโยบายร,วมกันของ
ศูนย�การเรียนของชุมชนได�ดี 

ประชาชนมีความพึงพอใจต,อศูนย�
การเรียนรู�ของชุมชนและประชาชน
โดยรวมได�รับผลประโยชน�และ
ตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนและสามารถทําให�ชีวิต
ความเป3นอยู,ของประชาชนดีขึ้น 

มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่
สามารถทําได�และยังมีงบประมาณ
เพียงพอและมีเจ�าหน�าที่จํานวนที่
เหมาะสม และยังสามารถ
ติดต,อสื่อสารกันได�หลายช,องทาง
อีกด�วย 

มีการเสนอรายงานผลการ
ประเมินผลนโยบายและยังมีการตั้ง
คณะกรรมาการประเมินผลและยัง
ทําให�ประชาชนมีส,วนร,วมและยังมี
การใช�งบประมาณอย,างประหยัด 
และคุ�มค,าต,อนโยบายของศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชน 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

วัตถุประสงค�ของนโยบาย ความเหมาะสมของนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย 

คนที่ 7 เป3นสิ่งมุ,งหวังให�คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น เพื่อประโยชน�แก,
บุคคลส,วนใหญ,โดยรวม เพื่อให�
ประชาชนผู�ด�อยโอกาสและคนใน
ชุมชนได�รับประโยชน� และเพื่อ
ส,งเสริมให�เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�เทคโนโลยีซึ่งกันและกัน 

เหมาะสมกับสภาพท�องถิ่นและ
ชุมชน มีความเหมาะสมกับคน เงิน 
เวลาและมีการบริหารจัดการที่
เหมาะสม มีความยืดหยุ,น เข�าได�
หรือเหมาะสมกับทุกสถานการณ� 
ไม,กีดกั้นไม,มีความแตกต,างระหว,าง
ชนชั้น 

สามารถปฏิบัติได�ในทุกระดับ ทุก
พื้นที่ เป3นสิ่งที่ประชาชนสามารถ
ปฏิบัติได� ประชาชนส,วนใหญ,ได�รับ
ประโยชน� 

บรรลุวัตถุประสงค�ได�ตามเปHาหมาย
ที่กําหนด คุ�มค,าประหยัดความมี
ประสิทธิภาพ ใช�วัสดุอุปกรณ�และ
งบประมาณอย,างมีประสิทธิภาพ 
ความมีประสิทธิผล ดูผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นกับคนในชุมชน ทําให�
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 

คนที่ 8 นโยบายที่ดีความมีวัตถุประสงค�ที่ดี 
ชัดเจน เพื่อตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน และเป3นไป
ตามความต�องการของประชาชน 

ความเหมาะสมเป3นไปตามนโยบาย
คือประชาชนเข�ามามีส,วนร,วม 

สามารถนําไปปฏิบัติแล�วเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

การติดตามและประเมินผลเพื่อทํา
ข�อมูลที่ได�มาใช�ประโยชน� 

คนที่ 9 เป3นไปตามความต�องการของ
ประชาชน และสามารถแก�ไข
ป-ญหาของประชาชนได� 

นโยบายที่นํามาใช�แล�วเกิด
ประโยชน�แก,ประชาชน 

เป3นสิ่งที่ประชาชนสามารถปฏิบัติ
ได� ประชาชนส,วนใหญ,ได�รับ
ประโยชน�มากที่สุด 

ผลการประเมินบรรลุวัตถุประสงค�
ได�ตามเปHาหมายที่กําหนด 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

วัตถุประสงค�ของนโยบาย ความเหมาะสมของนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย 

คนที่ 
10 

วัตถุประสงค�เป3นไปตามนโยบายที่
วางไว� และสามารถแก�ไขป-ญหาของ
ประชาชนได� และยังคํานึงถึง
ผลประโยชน�ของประชาชนจํานวน
มาก 

ควรเป3นนโยบายที่ประชาชน
ส,วนมากให�การยอมรับ ประชาชน
โดยรวมได�รับผลประโยชน� 

ควรมีแผนงานที่เป3นผลชัดเจนนําไป
ปฏิบัติแล�วเกิดประสิทธิภาพ 

ควรมีการประเมินผลหลังจากเสร็จ
สิ้นโครงการ 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
  

ความ
คิดเห็น 

ภาวะผู-นําที่เหมาะสม 
ทรัพยากรทางการบริหาร

จัดการ 
การประสานงาน 

การยอมรับของศูนย�การ
เรียนรู- 

การมีส)วนร)วมของ
ประชาชนต)อศูนย�การ

เรียนรู- 
แบบสัมภาษณ� ข�อที่ 2. ท,านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับป-จจัยที่มีผลต,อการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชนอย,างไรบ�าง 
คนที่ 1 ต�องรู�ว,าประชาชน

ต�องการจะทําอะไร และ
การทํากิจกรรมทุกอย,าง
ประชาชนทําได�หรือไม, 

สรรหาบุคลากรที่มีความรู� 
ความสามารถ สามารถ
ถ,ายทอดความรู�ให�กับ
ประชาชนได�เป3นอย,างดี 

ใช�เทคโนโลยีเป3นสื่อในการ
ประสานงาน เพราะสมัยนี้
เทคโนโลยีเกิดขึ้นมาใหม,
ได�ตลอดเวลา 

ประชาชนยอมรับ เพราะได�
ความรู� ได�ปฏิบัติจริง แล�ว
นําไปใช�ประโยชน�ได� 

ประชาชนได�ร,วมในการทํา
กิจกรรมจริง และรู�ป-ญหา
พร�อมที่จะแก�ไขได� 

คนที่ 2 สามารถประสานกับ
หน,วยงานต,างๆ ได� มี
ความพร�อมด�านจิตใจ 
ความเป3นอยู, ยอม
เสียสละเวลา 
 

ความรู�ความสามารถ 
ทีมงานและองค�ประกอบ
ต,างๆ เช,น ตัวแทนชุมชน 
ผู�นําในชุมชน ตัวแทน
หน,วยงานต,างๆ 

สามารถไปนําเสนอในเวที
ต,างๆ นําผลงานที่ชุมชนมี
จุดเด,นเป3นองค�ประกอบ
ร,วมและทําแผนชุมชน
ป-ญหาต,างๆ และแนวทาง
การแก�ไข ทําเป3นตัว
โครงการส,งให�กับ
หน,วยงานที่เกี่ยวข�องกับ
ป-ญหาที่จะต�องแก�ไข 

ต�องให�ประชาชนได�มีส,วนร,วม
ในการวางแผนแก�ไขป-ญหากับ
คณะทํางานของศูนย�และ
ตัวแทนชุมชน-ผู�นําชุมชน เมื่อ
ชุมชนได�รับการแก�ไขป-ญหา 
การยอมรับในการบริหารศูนย�
ก็จะเป3นไปตามอัตโนมัติ 

จัดกลุ,มเปHาหมาย มีการ
ส,งเสริมให�ความรู� ป-จจัยการ
ผลิต เช,น เมล็ดพันธุ�ที่ดีกับ
คุณภาพ สามารถนําไป
ขยายผลได�ดี 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

ภาวะผู-นําที่เหมาะสม 
ทรัพยากรทางการบริหาร

จัดการ 
การประสานงาน 

การยอมรับของศูนย�การ
เรียนรู- 

การมีส)วนร)วมของ
ประชาชนต)อศูนย�การ

เรียนรู- 
คนที่ 3 ผู�บริหารสามารถเปIดโอกาส

ให�ประชาชนเข�ามามีส,วน
ร,วมในการบริหารงานใน
ศูนย�ชุมชนเรียนรู� และยัง
สามารถแก�ไขป-ญหาเฉพาะ
หน�าได�ดี และยังจูงใจให�
ผู�อื่นกระทําตามได�ดีอีกด�วย
และผู�บริหารสามารถมี
วิสัยทัศน�ในการมองเห็น
การณ�ไกลของศูนย�ชุมชนได�
อีกด�วย 

มีการมอบหมายงานได�
ตรงกันกับความรู� 
ความสามารถของบุคลากร
ในศูนย�การเรียนรู� และ
สามารถสรรหาบุคลากรที่มี
ความรู� ความสามารถใน
การเรียนรู� ศูนย�ชุมชนได�ดี 

มีการร,วมงานระหว,าง
หน,วยงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และมีการ
ถ,ายทอดประสบการณ�และ
สามารถใช�เทคโนโลยี
ติดต,อสื่อสารกับการบริหาร
จัดการศูนย�การเรียนรู�
ชุมชนและมีการดําเนินการ
ร,วมกันอย,างมีความสุขต,อ
ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 

เป3นแหล,งศึกษาเรียนรู�ได�
มาตรฐานและเป3นแหล,ง
ศึกษาเรียนรู�ที่ได�มาตรฐาน
และยังทําให�ชุมชนสามารถ
เคารพกฎกติกาและ
สามารถปฏิบัติตามได�ดีอีก
ด�วย 

ประชาชนมีส,วนร,วมในการ
ค�นหาป-ญหาต,อศูนย�การ
เรียนรู�และยังสามารถให�
ประชาชนมีส,วนร,วมในการ
วางแผนและมีส,วนร,วมใน
การดําเนินกิจกรรมในศูนย�
การเรียนรู�ของชุมชน 

คนที่ 4 ผู�นําที่ดีควรเป3นแบบอย,าง
และยอมรับความคิดเห็น
ของผู�อื่น 

ควรมีการบริหารจัดการใน
การใช�ทรัพยากรอย,างมี
ประสิทธิภาพ 

ควรมีการติดต,อ
ประสานงานกับหน,วยงานที่
เกี่ยวข�อง 

ควรเป3นแบบอย,างให�กับ
ศูนย�อื่น และเพื่อให�
ประชาชนในพื้นที่เกิดการ
ยอมรับ 

ควรยึดประชาชนเป3นหลัก
ในการดําเนินงานหรือ
กิจกรรมต,างๆ เพื่อดึง
ศักยภาพของประชาชนใน
ชุมชนออกมา 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

ภาวะผู-นําที่เหมาะสม 
ทรัพยากรทางการบริหาร

จัดการ 
การประสานงาน 

การยอมรับของศูนย�การ
เรียนรู- 

การมีส)วนร)วมของ
ประชาชนต)อศูนย�การ

เรียนรู- 
คนที่ 5 ผู�นําที่เหมาะสมควรบริหาร

คน เงิน เวลาให�เหมาะสม 
ควรมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการบริหารให�เป3น
ระบบเพราะเมื่อหากเกิด
ป-ญหาในจุดใดจะได�แก�ไขได�
อย,างมีประสิทธิภาพ 

ควรมีการประสานงานทั้ง
ภาคประชาชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน เพื่อให�เกิด
การบูรณาการร,วมกัน 

ควรมีการพัฒนา ปรับปรุง 
เพิ่มศักยภาพของศูนย�การ
เรียนรู� เพื่อให�เกิดการ
ยอมรับทั้งของประชาชนใน
พื้นที่และผู�มาใช�บริการต,าง
พื้นที่ 

ควรให�ประชาชนเป3น
ศูนย�กลางในการพัฒนาให�
ประชาชนมีส,วนร,วมในการ
ดําเนินการต,างๆ 

คนที่ 6 สามารถเปIดโอกาสให�
ประชาชนเข�ามีส,วนร,วมใน
การบริหารงานและยัง
สามารถแก�ไขป-ญหาเฉพาะ
หน�าได�ดีและยังมีวิสัยทัศน� 
ที่มองการณ�ไกลและที่
สําคัญสามารถจูงใจให�ผู�อื่น
กระทําตามได�ดีอีกด�วย 

มีการสรรหาบุคลากรที่มี
ความสุข ความสามารถและ
สามารถทํางานที่มอบหมาย
ให�ได�ตรงกัน ความรู�
ความสามารถของบุคลากร
และยังมีวัสดุอุปกรณ�และ
เครื่องมือ เพียงพอ และ
สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณได�อย,างคุ�มค,า 

มีการใช�เทคโนโลยี
ติดต,อสื่อสารและยังมีการ
ร,วมงานระหว,างหน,วยงาน
ภาครัฐและเอกชนและยังมี
การดําเนินการร,วมกันอย,าง
มีความสุขอีกด�วย 

มีผลงานเป3นที่ประจักษ�แก,
สายตาประชาชนและชุมชน
เคารพกฎกติกาและปฏิบัติ
ตามและสามารถยอมรับ
ของศูนย�การเรียนรู� และยัง
เป3นแหล,งศึกษาเรียนรู�ที่ได�
มาตรฐานและได�รับโล,ห�
รางวัล ประกาศ เกียรติคุณ
อีกด�วย 

สามารถมีส,วนร,วมในการ
วางแผนและประชาชนมี
ส,วนร,วมในการดําเนิน
กิจกรรมและยังมีทําให�
ประชาชนมีส,วนร,วมในการ
ค�นหาป-ญหาและมีส,วนร,วม
ในการประเมินผลอีกด�วย 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

ภาวะผู-นําที่เหมาะสม 
ทรัพยากรทางการบริหาร

จัดการ 
การประสานงาน 

การยอมรับของศูนย�การ
เรียนรู- 

การมีส)วนร)วมของ
ประชาชนต)อศูนย�การ

เรียนรู- 
คนที่ 7 ผู�นํามีบุคลิกภาพที่ดี มี

ความรู�ความสามารถ มี
ความสามารถในการแก�ไข
ป-ญหาได� ผู�นํามีความ
ประพฤติที่เหมาะสม เป3น
ศูนย�รวมการสร�างศรัทธา มี
คุณธรรม จริยธรรม และมี
ความยุติธรรม มองการณ�
ไกล 

มีบุคลากรเพียงพอ 
ประมาณเหมาะสม มีวัสดุ
อุปกรณ�พร�อมเพียง มีการ
บริหารจัดการที่ดี 

มีการประสานงานทั้งใน
เครือข,ายและนอกเครือข,าย
องค�กรทั้งในระดับนโยบาย 
ระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการ มีการ
ประสานงานทั้งกับ
หน,วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในผลเป3น
ทางการ และไม,เป3นทางการ 

คนในชุมชนภาคภูมิใจ 
ได�รับโล, รางวัล ประกาศ
เกียรติคุณ มีการศึกษาดู
งาน ให�เป3นต�นแบบศูนย�
การเรียนรู� มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู� ถ,ายทอด
เทคโนโลยีซึ่งกันและกัน 
เป3นที่ยอมรับของบุคคลใน
ทุกระดับที่เกี่ยวข�อง 

ประชาชนให�ความร,วมมือ
ในการทํากิจกรรม มีความ
รักและมีความรู�สึกหวงแหน
ว,าศูนย�เป3นสมบัติอันมีค,า
ของชุมชนมีส,วนร,วมในการ
หาแหล,งทุน งบประมาณ 
สนับสนุนการดําเนินงาน 
ประชาชนมีส,วนร,วมในการ
วางแผน กระบวนการ
ทํางานประเมินผลและ
พัฒนาศูนย� 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

ภาวะผู-นําที่เหมาะสม 
ทรัพยากรทางการบริหาร

จัดการ 
การประสานงาน 

การยอมรับของศูนย�การ
เรียนรู- 

การมีส)วนร)วมของ
ประชาชนต)อศูนย�การ

เรียนรู- 
คนที่ 8 ผู�นําที่เหมาะสมควรเป3น

ผู�นําที่เป3นแบบอย,าง 
ใช�ทรัพยากรการบริหารที่มี
อยู,ให�เกิดประโยชน� 
 

ควรมีการติดต,อ
ประสานงานกันอยู,เสมอ 

ต�องให�ประชาชนได�มีส,วน
ร,วมในการบริหารด�วย 

ควรให�ประชาชนในพื้นที่ได�
เข�ามามีบทบาท มีส,วนร,วม
ในการคิดโครงการ 

คนที่ 9 ผู�นํามีบุคลิกภาพที่ดี มี
ความรู�ความสามารถ 

ควรมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการบริหารให�เป3น
ระบบ 

มีการร,วมงานระหว,าง
หน,วยงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

เป3นแหล,งศึกษาเรียนรู�ที่ได�
มาตรฐาน 

ประชาชนให�ความร,วมมือ
ในการทํากิจกรรม และมี
ส,วนร,วมในการวางแผน 
กระบวนการทํางาน 

คนที่ 
10 

ผู�บริหารสามารถเปIดโอกาส
ให�ประชาชนเข�ามามีส,วน
ร,วม 

มีบุคลากรที่มีความสามารถ
และสามารถทํางานได�อย,าง
มีประสิทธิภาพ 

การประสานงานก็ต�องมี
เจ�าหน�าที่ที่มีประสบการณ� 

ศูนย�การเรียนรู�จะได�การ
ยอมรับก็ต,อเมื่อตอบสนอง
ความต�องการของ
ประชาชน 

ประชาชนในพื้นที่มีส,วน
ร,วมในกิจการของศูนย�การ
เรียนรู� 

 
 
 
 
 
 

195 



ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
  

ความ
คิดเห็น 

การใช-ทรัพยากรการ
บริหารจัดการ 

การจัดการศึกษา การใช-ข-อมูลข)าวสาร การจัดกิจกรรมต)างๆ 
การสร-างเครือข)ายร)วมกับ

หน)วยงานที่เกี่ยวข-อง 
แบบสัมภาษณ� ข�อที่ 3. ท,านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล,างอย,างไรบ�าง 
คนที่ 1 ควรใช�บุคลากรให�ตรงกับ

กิจกรรม และความรู�
ความรู�ความสามารถ 

จัดให�มีการทํากิจกรรม จาก
ประสบการณ�จริง และ
พร�อมกับให�มีการอบรม เพื่อ
จะได�รับความรู�เพิ่มมากขึ้น 

เป3นศูนย�กระจายข�อมูล
ข,าวสารให�กับชุมชน 

เป3นกิจกรรมที่นํามาต,อ
ยอดและสามารถเกิด
ประโยชน�ต,อชุมชน 

มีการถ,ายทอดความรู�ซึ่งกัน
และกัน ระหว,างหน,วยงาน 

คนที่ 2 ควรนําหลัก 4 M มาใช�ใน
การบริหารจัดการ 

ควรมีการจัดการศึกษาที่ได�
มาตรฐาน สามารถนํามาใช�
ประโยชน�ได�จริง 

ควรใช�สื่อข�อมูลข,าวสารที่
ทันสมัยเช,น Internet  
Social Media เพื่อให�ได�
ครอบคลุมทุกกลุ,มเปHาหมาย 

กิจกรรมที่จัดควรเป3น
กิจกรรมที่สร�างสรรค� 

มีการสร�าง Network 
ร,วมกันกับหน,วยงานอื่นๆ 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

การใช-ทรัพยากรการ
บริหารจัดการ 

การจัดการศึกษา การใช-ข-อมูลข)าวสาร การจัดกิจกรรมต)างๆ 
การสร-างเครือข)ายร)วมกับ

หน)วยงานที่เกี่ยวข-อง 
คนที่ 3 มีการใช�วัสดุอุปกรณ�ให�

สอดคล�องและเหมาะสม
ในการบริหารจัดการ 

มีการฝLกอบรมให�ความรู� 
เนื้อหาสาระตามความสนใจ
ของชุมชนและยังมีกิจกรรม
การเรียนรู�จากประสบการณ�
จริงจากการจัดการเรียนรู�
ของชุมชน และยังสามารถ
ปฏิบัติได�ทั้งหลักสูตรระยะ
สั้น และระยะยาวได� อย,างมี
ประสิทธิภาพอีกด�วย 

มีศูนย�ข�อมูลข,าวสารชุมชน
และยังให�ความพร�อมในการ
ให�บริการข�อมูลข,าวสารใน
ศูนย�การเรียนรู�ชุมชนและยัง
มีการฝLกอบรมและแนะนํา
การใช�สื่อในผลต,างๆ อีก
ด�วย 

มีการจัดศึกษาดูงานสร�าง
เสริมประสบการณ�ทั้งใน
และนอกสถานที่ และมี
สัมมนาการสร�าง
บรรยากาศในศูนย�การ
เรียนรู�ของชุมชนและยัง
สามารถสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมได�ดีอีกด�วย 

มีการถ,ายทอดความรู�ซึ่งกัน
และกัน และมีการเปลี่ยน
ประสบการณ�และยังมีการ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีให�กับ
หน,วยงานที่เกี่ยวข�องได�อีก
และยังสามารถสร�างเสริม
ความสัมพันธ�อันดีแก,กัน 

คนที่ 4 บุคลากรในองค�กร ควรมี
ส,วนร,วมในการคิด และ
ตัดสินใจร,วมกัน 

ควรมีกิจกรรมที่ประชาชน
ส,วนใหญ,ให�ความสนใจและ
สามารถต,อยอดเพื่อเป3น
อาชีพเสริมได� 

ควรมีสื่อการเรียนรู�ที่
หลากหลาย 

ควรเป3นกิจกรรมที่
สร�างสรรค�และเกิด
ประโยชน� 

ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ภูมิป-ญญาในแต,ละพื้นที่เพื่อ
นํามาปรับใช�ให�เกิด
ประโยชน�สูงสุดให�กันใน    
แต,ละชุมชนหรือพื้นที่นั้นๆ 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

การใช-ทรัพยากรการ
บริหารจัดการ 

การจัดการศึกษา การใช-ข-อมูลข)าวสาร การจัดกิจกรรมต)างๆ 
การสร-างเครือข)ายร)วมกับ

หน)วยงานที่เกี่ยวข-อง 
คนที่ 5 ควรใช�ทรัพยากรที่มีอยู,ให�

เกิดประโยชน�สูงสุด ทําสิ่ง
ที่มีอยู,ไม,ว,าจะเป3นด�านใด
มาพัฒนาองค�กร เพื่อให�
เกิดการพัฒนาอยู,เสมอ 

การจัดการศึกษาในศูนย�การ
เรียนรู�ควรยึดผู�เรียน และ
ประโยชน�แก,ผู�มาศึกษาหรือ
ผู�ใช�บริการเป3นหลัก 

ควรมีการใช�ข�อมูลข,าวสาร
ในด�านต,างๆ ไม,ว,าจะเป3น
วิสัยทัศน� สื่อสิ่งพิมพ� เพื่อให�
เข�าถึงได�ง,าย 

ควรมีการจัดกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ให�กับ
ประชาชนและผู�มาใช�
บริการเพื่อให�เกิดความ
สนุกสนานไม,น,าเบื่อ 

การมีเครือข,ายถือว,าเป3นสิ่ง
สําคัญ และจําเป3นอย,างยิ่ง 
เพราะเมื่อมีเครือข,ายและ
การร,วมปHองกันในหลาย 
ภาคส,วน องค�กรก็มีความ
เข�มแข็งมากขึ้น 

คนที่ 6 มีการใช�งบประมาณอย,าง
เหมาะสม คุ�มค,า  

มีการฝLกอบรมให�ความรู� 
สาระตามความสนใจของ
ชุมชนและยังมีกิจกรรม
เรียนรู�จากประสบการณ�จริง 
และยังมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทั้งหลักสูตรระยะ
สั้นและระยะยาวและยังมี
วิทยากรนอกหรือภูมิป-ญญา
ท�องถิ่นที่มีความชํานาญ 

มีศูนย�ข�อมูลข,าวสารชุมชน
และควรมีศูนย�บริการข�อมูล
ข,าวสารต,างๆ  

มีการศึกษาดูงานสร�าง
เสริมประสบการณ�ทั้งใน
และนอกสถานที่และมีการ
ฝLกปฏิบัติเสริมทักษะและ
ที่สําคัญการสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม 

ควรมีการถ,ายทอดความรู�ซึ่ง
กัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ซึ่งกันและกัน 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

การใช-ทรัพยากรการ
บริหารจัดการ 

การจัดการศึกษา การใช-ข-อมูลข)าวสาร การจัดกิจกรรมต)างๆ 
การสร-างเครือข)ายร)วมกับ

หน)วยงานที่เกี่ยวข-อง 
คนที่ 7 มีการใช�ทรัพยากรอย,าง

จํากัด คุ�มค,า มี
ประสิทธิภาพ มีการใช�
ทรัพยากรที่สามารถหาได�
ในท�องถิ่น มีการประยุกต�
ทรัพยากรที่มีอยู,มาใช�ได�
อย,างเหมาะสม มีการ
แลกเปลี่ยน และพัฒนา
ทรัพยากร ซึ่งกันและกัน 

การจัดการศึกษาใน
หลากหลายผลทั้งแบบเป3น
ทางการและไม,เป3นทางการ 
การจัดการศึกษาในทุกกลุ,ม
อายุ การจัดการศึกษา ตาม
กลุ,มที่สนใจ กลุ,มอาชีพ การ
จัดการศึกษาทั้งในสถานที่
เครือข,ายและนอกสถานที่ 
การพัฒนาการศึกษาและ
กระบวนการทํางานอย,าง
ต,อเนื่อง มีการประเมินผล 

ควรมีการนําเทคโนโลยีเข�า
มามีส,วนช,วยในการ
ดําเนินการ มีการนําข�อมูล
ข,าวสารมาเผยแพร,และเป3น
แหล,งเรียนรู�อีกช,องทางหนึ่ง 
มีการใช�ข�อมูลข,าวสารทั้งใน
อดีต และป-จจุบัน 

กิจกรรมนันทนาการ 
ส,งเสริมพัฒนาความรู�และ
สร�างเสริมประสบการณ� 
การศึกษาดูงาน 
กระบวนการกลุ,มการจัด
กิจกรรม โดยใช�ผู�เรียนเป3น
ศูนย�กลางในการเรียนรู� 

ควรมีการติดต,อสื่อสารและ
สร�างเครือข,ายร,วมกับ
หน,วยงานอื่น เพื่อนํามาปรับ
ใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดให�
กันในแต,ละชุมชนหรือพื้นที่
นั้นๆ 

คนที่ 8 มีการทําบัญชีเพื่อควบคุม
รายรับ รายจ,าย ในการ
บริหารจัดการ 

การจัดการศึกษาต�องมี
เจ�าหน�าที่ที่มีความรู� ความ
ชํานาญ 

ควรมีข�อมูลข,าวสารที่เป3น
เอกสารและสื่อต,างๆ 

ควรมีการจัดกิจกรรมอย,าง
ต,อเนื่อง 

มีการจัดกิจกรรมกลุ,มเพื่อ
สร�างความสัมพันธ�ซึ่งกัน
และกัน 
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ตารางที่ 4.26 (ต)อ) 
 

ความ
คิดเห็น 

การใช-ทรัพยากรการ
บริหารจัดการ 

การจัดการศึกษา การใช-ข-อมูลข)าวสาร การจัดกิจกรรมต)างๆ 
การสร-างเครือข)ายร)วมกับ

หน)วยงานที่เกี่ยวข-อง 
คนที่ 9 ควรใช�ทรัพยากรอย,าง

จํากัด คุ�มค,า มี
ประสิทธิภาพ 

มีการจัดการศึกษาใน
หลากหลายผล และ
ประโยชน�แก,ผู�มาศึกษา 

ควรมีการใช�ข�อมูลข,าวสาร
ในด�านต,างๆ ไม,ว,าจะเป3น
วิสัยทัศน� สื่อสิ่งพิมพ� 

ควรเป3นกิจกรรมที่
สร�างสรรค�และเกิด
ประโยชน� 

มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ�ระหว,าง
องค�กร 

คนที่ 10 มีการใช�ทรัพยากรการ
บริหารมาใช�เพื่อให�เกิด
ประโยชน�สูงสุด 

มีการจัดการหลักสูตรให�
สอดคล�องกัน 

ข�อมูลข,าวสารที่ใช�ควรมี
ความหลากหลายและ
เหมาะสม 

มีกิจกรรมกลุ,มสัมพันธ�
เพื่อให�เกิดการมีส,วนร,วม 

การสร�างเครือข,ายร,วมกับ
หน,วยงานที่เกี่ยวข�อง 
แลกเปลี่ยนประสบการณ�
และเสริมสร�างความสัมพันธ�
ที่ดีต,อกัน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง  
มีวัตถุประสงค�1) เพ่ือศึกษาผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล$าง 2) เพ่ือศึกษาป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนล$าง 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดภาคเหนือตอนล$างให�เหมาะสมยิ่งข้ึน การวิจัยในครั้งนี้ใช�การวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด�วย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) ได�
ดําเนินการศึกษาเอกสารข�อมูลท่ีเก่ียวกับ ป.จจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ ป.จจัยท่ีมีผลต$อการ
บริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน และผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล$าง ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง โดยได�
กําหนดกรอบแนวคิดสําหรับเปIนแนวทางในการวิจัย ตัวแปรท่ีใช�ในการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�
ชุมชน จํานวน 2 ด�าน แยกเปIน 9 ป.จจัย ได�แก$ วัตถุประสงค�ของนโยบาย ความเหมาะสมของ
นโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ทรัพยากรการ
บริหารจัดการ การประสานงาน การยอมรับของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน การมีส$วนร$วมของ
ประชาชนต$อศูนย�การเรียนรู�  รวมถึงป.จจัย ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนล$าง จํานวน 5 ตัวแปร ประกอบด�วย การใช�ทรัพยากรการบริหาจัดการ การจัดการ
ศึกษา การใช�ข�อมูลข$าวสาร การจัดกิจกรรมต$างๆ และการสร�างเครือข$ายร$วมกับหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
ซ่ึงผู�วิจัยได�เก็บข�อมูลและวิเคราะห�ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามจากผู�ท่ีเก่ียวข�องจาก กลุ$มตัวอย$าง 
จํานวน 366 คน ประกอบด�วย ประชาชนท่ีมาใช�บริการท่ีศูนย�การเรียนรู�ชุมชนพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล$าง 5 จังหวัด ได�แก$จังหวัด พิษณุโลก อุตรดิตถ� ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ�  ใช�วิธีการสุ$มตัวอย$าง
แบบง$าย ได�จังหวัดละ 3 ศูนย� 5 จังหวัด รวมเปIน 15 ศูนย� การได�มาของกลุ$มตัวอย$างคํานวณตามสูตร
ของ ทาโร$ ยามาเน$ (Taro Yamane) เก็บข�อมูลด�วยแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค$า ความเชื่อม่ัน 
(Reliability) 0.974 แล�วใช�กระบวนการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณในการจัดกระทํากับข�อมูลดังกล$าว 
โดยผู�วิจัยได�ใช�สถิติในเชิงปริมาณนํามาจัดกระทําเปIนหมวดหมู$ วิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติพรรณนา 
ได�แก$ ค$าความถ่ี (Frequency) ค$าร�อยละ (Percentage) ค$าเฉลี่ย ( X ) ค$าส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวิเคราะห�การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise  Regression Analysis) ได�แก$ ผลรวม
กําลังสองของคะแนน SS คะแนนเฉลี่ยของผลรวมกําลังสองของคะแนน MS ชั้นขององศาแห$งความ
เปIนอิสระ df ค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� R ค$าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได�ของตัวแปรชี้วัด  R2 Square 
ประสิทธิภาพค$าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�ว Adjusted R2 Square ค$าสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอยของตัวแปรพยากรณ�ในรูปคะแนนดิบ b ค$าสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรพยากรณ�ใน
รูปคะแนนมาตรฐาน Beta และมีค$านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผู�วิจัยยังใช�ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ เพ่ือการเก็บข�อมูลและวิเคราะห�ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�ผู�เก่ียวข�องกับประเด็นป.ญหา



210 
 

ท่ีผู�วิจัยต�องการศึกษา จํานวน 20 คน ได�แก$ กลุ$มคณะกรรมการผู�บริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชนและ
ประชาชนผู�เข�ามาใช�บริการในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง ซ่ึงเลือกมาด�วยการเลือกแบบเจาะจง 
กลุ$มละ 10 คน รวม 20 คน และวิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�วิธีอุปมานวิเคราะห� โดยใช�วิธีการวิเคราะห�
เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ� (Interview) และใช�วิธีการ
วิเคราะห�อุปนัย (Analytic Induction) ผลจากการศึกษาสรุปได�ตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง  
5 จังหวัด ได�แก$ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ� ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ� ได�สรุปการวิจัยตามประเด็น
สําคัญดังต$อไปนี้ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห�การวิจัยเชิงปริมาณ พบว$า 
  5.1.1.1 ผลการวิเคราะห�ลักษณะท่ัวไปของกลุ$มตัวอย$าง จํานวน 366 คน จําแนกตาม 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และตําแหน$งท่ีเก่ียวข�องกับศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   ด�านเพศ ผู�ตอบแบบสอบถามส$วนใหญ$เปIนเพศหญิง จํานวน 222 คนคิด
เปIนร�อยละ 60.66 และเปIนเพศชาย จํานวน 144 คน คิดเปIนร�อยละ 39.34   
   ด�านอายุ ผู�ตอบแบบสอบถามส$วนใหญ$มีอายุระหว$าง 41 – 60 ปo จํานวน 162 
คน คิดเปIนร�อยละ 44.26 รองลงมา มีอายุ 20 – 40 ปo จํานวน 155  คน คิดเปIนร�อยละ 42.35 อายุตํ่า
กว$า 20 ปo จํานวน 30 คน คิดเปIนร�อยละ 8.20 และ อายุ 61 ปoข้ึนไป จํานวน 19 คน คิดเปIนร�อยละ 19 
ตามลําดับ    
   ด�านการศึกษา ผู�ตอบแบบสอบถามส$วนใหญ$ มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 118 คน คิดเปIนร�อยละ 32.24 รองลงมา ระดับมัธยมต�น/ปลาย จํานวน 102 คน 
คิดเปIนร�อยละ 27.87 ปริญญาตรี จํานวน 65 คน คิดเปIนร�อยละ 17.76 อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 
55 คน คิดเปIนร�อยละ 15.03 และระดับปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 2 คน คิดเปIนร�อยละ 7.10 
ตามลําดับ   
   ด�านอาชีพ ผู�ตอบแบบสอบถามส$วนใหญ$มีอาชีพรับจ�าง จํานวน 144 คน 
คิดเปIนร�อยละ 39.34 เกษตรกรรม จํานวน 99 คน คิดเปIนร�อยละ 27.05 รับราชการ จํานวน 71 คน 
คิดเปIนร�อยละ 19.40 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 48 คน คิดเปIนร�อยละ 13.11 แม$บ�าน จํานวน       
2 คน คิดเปIนร�อยละ 0.55 และพนักงานบริษัท จํานวน 2 คน คิดเปIนร�อยละ 0.55 ตามลําดับ    
   ด�านตําแหน$งท่ีเก่ียวข�องกับศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ส$วนใหญ$เปIนประชาชนผู�
มาใช�บริการ  จํานวน 292 คน คิดเปIนร�อยละ 79.78 และเปIนคณะกรรมการบริหารศูนย�ฯ จํานวน 
74 คน คิดเปIนร�อยละ 20.22 ตามลําดับ  
  5.1.1.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรและป.จจัย ผู�วิจัยได�ศึกษาและ
วิเคราะห�ข�อมูลสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรและป.จจัย โดยผลการวิเคราะห�ข�อมูลมีรายละเอียดตาม
วัตถุประสงค� ดังนี้ 
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   วัตถุประสงค�ท่ี 1 ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนล$าง พบว$า 1) การสร�างเครือข$ายร$วมกับหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง ประเมินผลได�คะแนน
เฉลี่ยสูงสุด 3.62 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 2) การใช�ทรัพยากรการบริหาร ประเมินผลได�คะแนน
เฉลี่ย 3.52 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 3) การจัดกิจกรรมต$างๆ ประเมินผลได�คะแนนเฉลี่ย 3.51 
ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 4) การใช�ข�อมูลข$าวสาร ประเมินผลได�คะแนนเฉลี่ย 3.49 ส$วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.72 และ 5) การจัดการศึกษา มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.48 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.73 ในภาพรวมตัวแปรส$วนใหญ$อยู$ในระดับมาก 
   สรุป ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล$าง 5 จังหวัด ได�แก$ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ� ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ� ประเมินผลได�ค$าเฉลี่ย 
3.51 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 ในภาพรวมตัวแปรส$วนใหญ$อยู$ในระดับมาก 
   วัตถุประสงค�ท่ี 2 ป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนใน
พ้ืนทีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง 
   1. ป.จจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ  
    1) กลุ$มตัวแปรวัตถุประสงค�ของนโยบาย ประเมินผลได�ค$าเฉลี่ย 3.66 
ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 เม่ือพิจารณาเปIนรายข�อ พบว$า คํานึงถึงประโยชน�ของประชาชนจํานวน
มาก  มีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.71 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 และพบว$า กําหนดเปIนนโยบาย
ร$วมกันของชุมชน มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.61 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ในภาพรวมตัวแปร
ส$วนใหญ$อยู$ในระดับมาก  
    2) กลุ$มตัวแปรความเหมาะสมของนโยบาย ประเมินผลได�ค$าเฉลี่ย 3.62 
ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 เม่ือพิจารณาเปIนรายข�อ พบว$า ประชาชนมีความพึงพอใจ มีคะแนน
โดยเฉลี่ยสูงสุด 3.65 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 และพบว$า ทําให�ชีวิตความเปIนอยู$ของประชาชนดี
ข้ึน มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.58 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ในภาพรวมตัวแปรส$วนใหญ$อยู$ใน
ระดับมาก  
    3) กลุ$มตัวแปรการนํานโยบายไปปฏิบัติ ประเมินผลได�ค$าเฉลี่ย 3.38 
ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 เม่ือพิจารณาเปIนรายข�อ พบว$า มีการติดต$อสื่อสารกันหลายช$องทาง    
มีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.47 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 และพบว$า มีงบประมาณเพียงพอ         
มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.26 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 ในภาพรวมตัวแปรส$วนใหญ$อยู$ในระดับ
ปานกลาง  
    4) กลุ$มตัวแปรการประเมินผลนโยบาย ประเมินผลได�ค$าเฉลี่ย 3.50 
ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 เม่ือพิจารณาเปIนรายข�อ พบว$า ประชาชนมีส$วนร$วม มีคะแนนโดยเฉลี่ย
สูงสุด 3.54 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 และพบว$า มีการเสนอรายงานผลการประเมินผล มีคะแนน
โดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.48 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ในภาพรวมตัวแปรส$วนใหญ$อยู$ในระดับปานกลาง 
    สรุปได�ว$า จากกลุ$มตัวอย$าง ท้ังหมด 366 คน ผลการวิเคราะห� พบว$า 
กลุ$มตัวแปรป.จจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ ประเมินผลได�ค$าเฉลี่ย 3.54 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.62 เม่ือพิจารณาเปIนรายข�อ พบว$า วัตถุประสงค�ของนโยบาย ประเมินผลได�คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
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3.66 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 และพบว$า การนํานโยบายไปปฏิบัติ มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 
3.38 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ในภาพรวมตัวแปรส$วนใหญ$อยู$ในระดับมาก  อย$างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค$าสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ของตัวแปรชี้วัดป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหาร
จัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง (R2 Square) เท$ากับ 0.771 และมีค$า
สัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัดป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง (R2 Adjusted) เท$ากับ 0.769 แสดงว$า การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย และวัตถุประสงค�ของนโยบาย ท้ัง 3 ตัวแปรสามารถ
ทํานายผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$างได� ร�อยละ 76.90 
   2. ป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนล$าง คือ  
    1) กลุ$มตัวแปรภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ประเมินผลได�ค$าเฉลี่ย 3.51 ส$วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 เม่ือพิจารณาเปIนรายข�อ พบว$า ผู�บริหารมีวิสัยทัศน� ท่ีมองการณ�ไกล มี
คะแนนโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.53 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และพบว$า ผู�บริหารสามารถจูงใจให�ผู�อ่ืน
กระทําตามได� มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.49 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 ในภาพรวมตัวแปรส$วน
ใหญ$อยู$ในระดับมาก  
    2) กลุ$มตัวแปรทรัพยากรทางการบริหาร ประเมินผลได�ค$าเฉลี่ย 3.48 
ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 เม่ือพิจารณาเปIนรายข�อ พบว$า มีการมอบหมายงานได�ตรงกับความรู� 
ความสามารถของบุคลากร มีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.54 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 และพบว$า มี
วัสดุ อุปกรณ�และเครื่องมือ เพียงพอ มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.37 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 ใน
ภาพรวมตัวแปรส$วนใหญ$อยู$ในระดับปานกลาง  
    3) กลุ$มตัวแปรการประสานงาน ประเมินผลได�ค$าเฉลี่ย 3.45 ส$วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 เม่ือพิจารณาเปIนรายข�อ พบว$า มีการดําเนินการร$วมกันอย$างมีความสุข มี
คะแนนโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.55 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 และพบว$า ใช�เทคโนโลยีติดต$อสื่อสาร มี
คะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.33 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 ในภาพรวมตัวแปรส$วนใหญ$อยู$ในระดับ
ปานกลาง  
    4) กลุ$มตัวแปรการยอมรับของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน ประเมินผล
ได�ค$าเฉลี่ย 3.49 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 เม่ือพิจารณาเปIนรายข�อ พบว$า มีผลงานเปIนท่ี
ประจักษ�แก$สายตาประชาชน มีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.52 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 และพบว$า 
ได�รับโล$ห� รางวัล ประกาศเกียรติคุณ มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.39 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 ใน
ภาพรวมตัวแปรส$วนใหญ$อยู$ในระดับปานกลาง 
    5) กลุ$ม ตัวแปรการมีส$วนร$วมของประชาชนต$อศูนย�การเรียนรู� 
ประเมินผลได�ค$าเฉลี่ย 3.47 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 เม่ือพิจารณาเปIนรายข�อ พบว$า ประชาชน
มีส$วนร$วมในการดําเนินกิจกรรม มีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงสุด 3.53 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 และ
พบว$า ประชาชนมีส$วนร$วมในการค�นหาป.ญหา มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.45 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.79 ในภาพรวมตัวแปรส$วนใหญ$อยู$ในระดับปานกลาง 
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   สรุปได�ว$า จากกลุ$มตัวอย$าง ท้ังหมด 366 คน ผลการวิเคราะห� พบว$า กลุ$ม
ตัวแปรป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง ประเมินผล
ได�ค$าเฉลี่ย 3.48 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เม่ือพิจารณาเปIนรายข�อ พบว$า ด�านภาวะผู�นําท่ี
เหมาะสม ประเมินผลได�คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.51 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 และพบว$า ด�านการ
ประสานงาน มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.45 ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ในภาพรวมตัวแปรส$วน
ใหญ$อยู$ในระดับปานกลาง อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค$าสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือ
ได�ของตัวแปรป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล$าง (R2 Square) เท$ากับ 0.84 และมีค$าสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัด
ป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง              
(R2 Adjusted) เท$ากับ 0.84 แสดงว$า ทรัพยากรทางการบริหาร การประสานงาน การยอมรับของ
ศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน และการมีส$วนร$วมของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน ท้ัง 4 ตัวแปรสามารถ
ทํานายผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$างได� ร�อยละ 84.00 
   สรุป ในภาพรวมป.จจัยท่ีส$งผลโดยตรงต$อผลการบริหารจัดการศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง ได�แก$ ตัวแปรการประสานงาน การประเมินผล
นโยบาย การมีส$วนร$วมของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน การยอมรับของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและ
ชุมชน ทรัพยากรทางการบริหาร และการนํานโยบายไปปฏิบัติ ส$งผลโดยตรงต$อผลการบริหารจัดการ
ศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส$วน 
วัตถุประสงค�ของนโยบาย ความเหมาะสมของนโยบาย และภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมไม$ส$งผลต$อผลการ
บริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง โดยมีค$าสัมประสิทธิ์ผลความ
เชื่อถือได�ของตัวแปรป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล$าง (R2 Square) เท$ากับ 0.85 และมีค$าสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัด
ป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง (R2 
Adjusted) เท$ากับ 0.85 แสดงว$า แสดงว$าการนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย 
ทรัพยากรทางการบริหาร การประสานงาน การยอมรับของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน และการมี
ส$วนร$วมของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน ท้ัง 6 ตัวแปรสามารถทํานายผลการบริหารจัดการศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$างได� ร�อยละ 84.80 
   ดังนั้นป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนล$าง พบว$า ค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรมีค$าอยู$ระหว$าง 0.69 ถึง 1.00 
โดยท้ังหมดมีความสัมพันธ�ทางบวกอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แต$
ละด�าน พบว$า ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$างกับด�านการ
ประสานงาน มีความสัมพันธ�สูงสุด 0.85 และด�านวัตถุประสงค�ของนโยบาย มีความสัมพันธ�ต่ําสุด 0.74 
   วัตถุประสงค�ท่ี 3 แนวทางในการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง 
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   1. แนวทางการปรับปรุงด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายท่ีเก่ียวกับ
การบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ควรเปIนนโยบายท่ีเหมาะสมกับคนในชุมชน สามารถตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนได�และสามารถทําได�จริง  
   2. แนวทางการปรับปรุงด�านการประเมินผลนโยบาย ควรมีการประเมินผล
หลังเสร็จสิ้นในแต$ละโครงการแล�วว$าบรรลุวัตถุประสงค�ได�ตามเปsาหมายท่ีกําหนด คุ�มค$า ประหยัด 
และมีประสิทธิภาพ  
   3. แนวทางการปรับปรุงด�านทรัพยากรทางการบริหารจัดการ ควรสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถถ$ายทอดความรู�ให�กับประชาชนได�เปIนอย$างดี มีประสิทธิภาพ 
สามารถทํางานท่ีมอบหมายให�ได�ตรงกับความรู�ความสามารถของบุคลากร และมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการบริหารให�เปIนระบบ   
   4. แนวทางการปรับปรุงด�านการประสานงาน ควรมีการติดต$อประสานงาน
กับหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง ท้ังภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือให�เกิดการบูรณาการร$วมกัน มี
การใช�เทคโนโลยีติดต$อสื่อสารและมีการประสานงานท้ังในเครือข$ายและนอกเครือข$ายองค�กรท้ังใน
ระดับนโยบายระดับบริหารและระดับปฏิบัติการมีการประสานงาน และการประสานงานก็ต�องมี
เจ�าหน�าท่ีท่ีมีประสบการณ� 
   5. แนวทางการปรับปรุงด�านการยอมรับของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน 
ควรมีการพัฒนาปรับปรุง เพ่ิมศักยภาพของศูนย�การเรียนรู� เพ่ือให�เกิดการยอมรับท้ังของประชาชนใน
พ้ืนท่ีและผู�มาใช�บริการต$างพ้ืนท่ี ผลงานของศูนย�ควรเปIนท่ีประจักษ�แก$สายตาประชาชน  
   6. แนวทางการปรับปรุงด�านการมีส$วนร$วมของประชาชนต$อศูนย�การ
เรียนรู� การดําเนินกิจกรรมต$างๆ ภายในศูนย�ควรรับฟ.งความคิดเห็นของประชาชน โดยยึดประชาชน
เปIนศูนย�กลางในการดําเนินการ ต้ังแต$การร$วมคิด ร$วมทํา  
 5.1.2 ผลการวิเคราะห�การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว$า 
  สรุปแบบสัมภาษณ�ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนล$าง ความคิดเห็นมีดังนี้ 
  5.1.2.1 ป.จจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ พบว$า  
   1) วัตถุประสงค�ของนโยบาย  คํานึงถึงความต�องการของประชาชนเปIน
ส$วนมาก เปIนช$องหนึ่งท่ีประชาชนได�เข�ารับการเรียนรู�ท่ีใกล�ตัวเพ่ือนําไปพัฒนาในการประกอบอาชีพ 
เปIนไปตามความต�องการของประชาชนสามารถแก�ไขป.ญหาของประชาชนได�และคํานึงถึงประชาชน
จํานวนมาก และยังกําหนดเปIนนโยบายร$วมกันของชุมชนได�ดีอีกด�วย ควรยึดประชาชนเปIนหลัก 
นโยบายท่ีดีควรมีวัตถุประสงค�ท่ีรัดกุมชัดเจนกําหนดเปIนนโยบายร$วมกันของศูนย�การเรียนของชุมชน
ได�ดี เปIนสิ่งมุ$งหวังให�คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน เพ่ือประโยชน�แก$บุคคลส$วนใหญ$โดยรวม เพ่ือให�
ประชาชนผู�ด�อยโอกาสและคนในชุมชนได�รับประโยชน�และเพ่ือส$งเสริมให�เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�
เทคโนโลยี ซ่ึงกันและกัน เปIนไปตามความต�องกาของประชาชนและสามารถแก�ไขป.ญหาของ
ประชาชนได� วัตถุประสงค�เปIนไปตามนโยบายท่ีวางไว�และสามารถแก�ไขป.ญหาของประชาชนได�และ
ยังคํานึงถึงผลประโยชน�ของประชาชนจํานวนมาก  
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   2) ความเหมาะสมของนโยบาย เพ่ือต�องการตอบสนองความต�องการของ
ชุมชนให�ดีข้ึน เปIนการให�ชุมชนมีส$วนร$วมกันเข�าถึงป.ญหาเพ่ือนํามาแก�ไขหรือนําแผนงานหน$วยงาน
ของรัฐทําให�ชีวิตความเปIนอยู$ของประชาชนดีข้ึนและสามารถได�ในผลประโยชน�จากโครงการและ
นโยบายได�มาก ควรเปIนนโยบายท่ีทําให�ประชาชนโดยรวมได�รับผลประโยชน� นโยบายท่ีเหมาะสมคือ 
นโยบายท่ีนํามาใช�แล�วเกิดประโยชน�แก$ประชาชน ไม$ทําให�เกิดความแตกแยกในชุมชนประชาชนมี
ความพึงพอใจต$อศูนย�การเรียนรู�ของชุมชนและประชาชนโดยรวมได�รับผลประโยชน�และตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนและสามารถทําให�ความเปIนอยู$ของประชาชนดีข้ึนเหมาะสมกับสภาพ
ท�องถ่ินและชุมชน มีความเหมาะสมกับคน เงิน เวลาและมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมมีความ
ยืดหยุ$น เข�าได�หรือเหมาะสมกับทุกสถานการณ�ไม$กีดก้ันไม$มีความแตกต$างระหว$างชนชั้น ประชาชน
เข�ามามีส$วนร$วม นโยบายท่ีนํามาใช�แล�วเกิดประโยชน�แก$ประชาชน ประชาชนส$วนมากให�การยอมรับ 
ประชาชนโดยรวมได�รับผลประโยชน�  
   3) การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปIนกิจกรรมท่ีประชาชนสามารถทําได�และ
พอใจมากการนํานโยบายไปปฏิบัติต�องมีการประชุมวางแผนงานเพ่ือดูป.ญหาของชุมชนและศึกษา
แนวทางต$างๆ เพ่ือดูแนวทางให�ชัดเจน เม่ือรู�ป.ญหาแล�วเราสามารถช$วยเหลือชุมชนได�อย$างยั่งยืน มี
การติดต$อสื่อสารกันหลายช$องทางและมีงบประมาณเพียงพอต$อการปฏิบัติงานและมีแผนงาน
โครงการกิจกรรมท่ีสามารถทําได�ในชุมชนและปฏิบัติได�จริง ควรมีแผนงานท่ีเปIนรูปแบบชัดเจนว$าจะ
ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร$ อย$างไร เพ่ือเปIนแบบแผน  นโยบายท่ีนํามาปฏิบัติการปฏิบัติได�จริงและเกิด
ประโยชน�สูงสุดแก$ประชาชน มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีสามารถทําได�และยังมีงบประมาณ
เพียงพอและมีเจ�าหน�าท่ีจํานวนท่ีเหมาะสม และยังสามารถติดต$อสื่อสารกันได�หลายช$องทางอีกด�วย 
สามารถปฏิบัติได�ในทุกระดับ ทุกพ้ืนท่ี เปIนสิ่งท่ีประชาชนสามารถปฏิบัติได� ประชาชนส$วนใหญ$ได�รับ
ประโยชน�ท่ีสุด  สามารถนําไปปฏิบัติแล�วเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
   4) การประเมินนโยบาย  ประชาชนมีส$วนร$วมและสามารถทําได� ดูการไป
ลงพ้ืนท่ีต$างๆ ในชุมชนเพ่ือเปรียบเทียบก$อนดําเนินการและหลังดําเนินการนั้นมีความแตกต$างกันมาก
น�อยขนาดไหน เราสามารถวิเคราะห�ได�อย$างชัดเจน ประชาชนมีส$วนร$วมในการประเมินผลนโยบาย
และมีการใช�งบประมาณอย$างประหยัด คุ�มค$าและสามารถแต$งต้ังคณะกรรมการประเมินผลศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชนและเสนอรายงานผลการประเมินได�อีกด�วยควรมีการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นในแต$ละ
โครงการแล�ว ควรมีการติดตามประเมินผลนโยบายหลังจากท่ีได�ดําเนินการไปแล�วว$าได�ผลสัมฤทธิ์
เพียงใด บรรลุวัตถุประสงค�ได�ตามเปsาหมายท่ีกําหนด คุ�มค$าประหยัดความมีประสิทธิภาพ ใช�วัสดุ
อุปกรณ�และงบประมาณอย$างมีประสิทธิภาพดูผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนกับคนในชุมชนทําให�คุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนดีข้ึน 
  5.1.2.2 ป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน พบว$า  
   1) ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ต�องรู�ว$าประชาชนต�องการจะทําอะไร และการทํา
กิจกรรมทุกอย$างประชาชนทําได�หรือไม$ สามารถประสานกับหน$วยงานต$างๆ ได�มีความพร�อมด�าน
จิตใจ ความเปIนอยู$ยอมเสียสละเวลา ผู�บริหารสามารถเปvดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส$วนร$วมในการ
บริหารงานในศูนย�ชุมชน เรียนรู�และยังสามารถแก�ไขป.ญหาเฉพาะหน�าได�ดีและยังจูงใจให�ผู�อ่ืนกระทํา
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ตามได�ดีอีกด�วยและผู�บริหารสามารถมีวิสัยทัศน�ในการมองเห็นการณ�ไกลของศูนย�ชุมชนได�อีกด�วย 
ผู�นําท่ีดีควรเปIนแบบอย$างและยอมรับความคิดเห็นของผู�อ่ืน ผู�นําท่ีเหมาะสมควรบริหาร คน เงิน เวลา
ให�เหมาะสม สามารถเปvดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส$วนร$วมในการบริหารงานและยังสามารถแก�ไข
ป.ญหาเฉพาะหน�าได�ดีและยังมีวิสัยทัศน�ท่ีมองการณ�ไกลและท่ีสําคัญสามารถจูงใจให�ผู�อ่ืนกระทําตาม
ได�ดีอีกด�วย ผู�นํามีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรู� ความสามารถในการแก�ไขป.ญหาได�ผู�นํามีความประพฤติท่ี
เหมาะสมเปIนศูนย�รวมการสร�างศรัทธา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความยุติธรรม มองการณ�ไกล 
ผู�นําท่ีเหมาะสมควรเปIนผู�นําท่ีเปIนแบบอย$าง ผู�นํามีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรู�ความสามารถ ผู�บริหาร
สามารถเปvดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส$วนร$วม  
   2) ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ  สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู�
ความสามารถถ$ายทอดความรู�ให�กับประชาชนได�เปIนอย$างดี ความรู�ความสามารถทีมงานและ
องค�ประกอบต$างๆ เช$น ตัวแทนชุมชน ผู�นําในชุมชน ตัวแทนหน$วยงานต$างๆ มีการมอบหมายงานได�
ตรงกันกับความรู� ความสามารถของบุคลากรในศูนย�การเรียนรู� และสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมี
ความรู� ความสามารถในการเรียนรู�ศูนย�ชุมชนได�ดี ควรมีการบริหาจัดการในการใช�ทรัพยากรอย$างมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรการบริหารให�เปIนระบบเพราะเม่ือหากเกิดป.ญหาใน
จุดใดจะได�แก�ไขได�อย$างมีหารและประสิทธิภาพ มีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู� ความสามารถและ
สามารถทํางานท่ีมอบหมายให�ได�ตรงกับความรู�ความสามารถของบุคลากรและยังมีวัสดุอุปกรณ�และ
เครื่องมือ เพียงพอและสามารถบริหารจัดการงบประมาณอย$างคุ�มค$า มีบุคลากรเพียงพอ งบประมาณ
เหมาะสม มีวัสดุอุปกรณ�พร�อมเพรียง มีการบริหารจัดการท่ีดี ใช�ทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยู$ให�เกิด
ประโยชน� ควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรการบริหารให�เปIนระบบ  
   3) การประสานงาน มีการร$วมงานระหว$างหน$วยงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนและมีการถ$ายทอดประสบการณ�และสามารถใช�เทคโนโลยีติดต$อสื่อสารกับการบริหาร
จัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนและมีการดําเนินการร$วมกันอย$างมีความสุขต$อศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ควร
มีการติดต$อประสานงานกับหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง ควรมีการประสานงานท้ังภาคประชาชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน เพ่ือให�เกิดการบูรณาการร$วมกัน  มีการใช�เทคโนโลยีติดต$อสื่อสารและยังมีการร$วมงาน
ระหว$างหน$วยงานภาครัฐและเอกชนและยังมีการดําเนินการร$วมกันอย$างมีความสุขอีกด�วย มีการ
ประสานงานท้ังในเครือข$ายและนอกเครือข$ายองค�กรท้ังในระดับนโยบายระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการมีการประสานงานท้ังกับหน$วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบเปIนทางการและไม$เปIน
ทางการ  ควรมีการติดต$อประสานงานกันอยู$เสมอ มีการร$วมงานระหว$างหน$วยงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน การประสานงานก็ต�องมีเจ�าหน�าท่ีท่ีมีประสบการณ�  
   4) การยอมรับของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน เกิดการยอมรับโดยมีการ
จัดการโดยชุมชนเอง มีความภูมิใจเกิดจากการรวมตัวของปราชญ�ชาวบ�านสร�างความเชื่อม่ันให�กับ
ศูนย� การยอมรับดูได�จากการท่ีชุมชนนั้น ปฏิบัติตามท่ีได�รับฝxกอบรมและสามารถต$อยอดการเรียนรู�ใน
ชุมชน ขยายออกไปในท่ีต$างๆ ได� การยอมรับจากประชาชนสามารถดูได�จากกาสอบถามประชาชนใน
ชุมชนว$ามีความพึงพอใจกับศูนย�การเรียนรู�มากน�อยเพียงใดและนํามาสรุปเปIนรายงาน ควรพัฒนา
ศูนย�จนประสบความสําเร็จเพ่ือให�เกิดการยอมรับของคนในชุมชน ควรมีการพัฒนาศักยภาพของศูนย�
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อย$างสมํ่าเสมอ เพ่ือให�เกิดการยอมรับ ควรเปIนแหล$งการเรียนรู�ท่ีได�มาตรฐาน ศูนย�ฯ ควรเปIน
แบบอย$างเพ่ือให�เกิดการยอมรับของประชาชน ศูนย�การเรียนรู�จะได�รับการยอมรับก็ต$อเม่ือตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี หากต�องการให�ศูนย�การเรียนรู�เปIนท่ียอมรับต�องแสดงศักยภาพ
และตอบสนองความต�องการของประชาชนในชุมชนให�ได�  
   5) การมีส$วนร$วมของประชาชนต$อศูนย�การเรียนรู� เกิดจากการประชาคม
ต้ังแต$ร$วมคิด ร$วมทํา ร$วมประเมินผลและร$วมรับผลประโยชน� ชาวบ�านร$วมวางแผนและงบประมาณ 
กระทําได�โดยให�ประชาชนในชุมชนนั้นๆ ได�แสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางแก�ไขป.ญหา ร$วมกัน 
วางแผนร$วมกัน ดําเนินการและมีส$วนร$วมในการประเมินผล ดูได�จากการมีส$วนร$วมในการวางแผน
เสนอป.ญหา เสนอแนวทางแก�ไข โดยการดําเนินงานร$วมกันและสุดท�ายร$วมกันประเมินผล ควรให�
ประชาชนมีส$วนร$วมในการคิด ทํา ร$วมงานดําเนินกิจกรรม เพ่ือให�เกิดความเปIนเจ�าของร$วมกัน ควร
ให�ประชาชนมีส$วนร$วมในการคิด การปฏิบัติ ในการบริหารจัดการศูนย�ฯ เพ่ือประชาชนจะได�มี
จิตสํานึกในความเปIนเจ�าของ ควรให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�เข�ามามีบทบาท มีส$วนร$วมในการคิด ริเริ่ม
โครงการ รวมท้ังการมีกิจกรรมร$วมในการพัฒนาศูนย�การเรียนรู� ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส$วนร$วมใน
กิจการของศูนย�การเรียนรู� การดึงมวลชนเข�ามามีส$วนร$วมในศูนย�การเรียนรู�เพ่ือให�ประชาชนเกิด
ความเปIนเจ�าของ 
  5.1.2.3 ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู� พบว$า  
   1) การใช�ทรัพยากรการบริหารมีคณะกรรมการท่ีชัดเจน มีท่ีปรึกษา
กรรมการ ควรมีบทบาทในการกํากับติดตามผล การใช�ทรัพยากรทางการบริหารต�องมีการสรรหา
เพ่ือให�ได�วัสดุอุปกรณ� หรือ บุคคลให�เหมาะสมกับงานเพ่ือวางแผนการดําเนินการได�อย$างมี
ประสิทธิภาพและได�รับความสําเร็จ การใช�ทรัพยากรทางการบริหารต�องใช�หลักความคุ�มค$าท้ัง
งบประมาณและมนุษย�เพราะหากใช�งบประมาณมากเกินกําหนดและมนุษย�ท่ีดําเนินงานไม$มีความรู�
ความสามารถ การดําเนินงานนั้นๆ ก็คือว$าเปIนการใช�ทรัพยากรทางการบริหารอย$างสิ้นเปลืองไม$
คุ�มค$า ควรมีการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู$ให�เกิดประโยชน�สูงสุดและคุ�มค$า ควรมีการใช�ทรัพยากรการ
บริหารร$วมกัน ควรมีการระดมทรัพยากรการบริหารมาใช�เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดในการบริหาร  
   2) การจัดการศึกษา ควรมีแผนงานท่ีชัดเจนและมีการประเมินผลเปIนระยะ  
ควรมีการวางแผนการดําเนินงานและมีการสํารองความต�องการ ต�องมีการสอบถามความต�องการของ
ประชาชนในชุมชนว$าต�องการความรู�ในเรื่องใด เพ่ือเปIนการวางแผนการดําเนินงาน จากนั้นจึงกําหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติโดยการเรียนรู�จากเนื้อหาสาระและเรียนรู�โดยการหาประสบการณ�จริงจากหน$วย
เรียนรู�อ่ืนๆ ต�องมีเจ�าหน�าท่ีท่ีมีความรู� ความชํานาญ เพ่ือฝxกอบรมโดยยึดจากประชาชนท่ีต�องการ
ความรู�เรื่องใด เพ่ือจะได�จัดเจ�าหน�าท่ีในเรื่องนั้นๆ เข�ามาอบรมให�ความรู�และดําเนินการให�ความรู�ท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง ควรมีกิจกรรมท่ีสามารถนํามาปฏิบัติได�จริง ควรมีการจัดการศึกษาแก$
ประชาชนให�หลากหลาย เช$น มีการเชิญวิทยากรจากหน$วยงานอ่ืนมาให�ความรู� ควรมีหลักสูตรในการ
จัดการฝxกอบรมท้ังระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�มาใช�บริการ ควรมี
การจัดหลักสูตรให�สอดคล�องกับพ้ืนท่ี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร$วมกัน มีการจัดการศึกษาไม$ว$าจะเปIน
การให�ความรู� การบูรณาการทางการศึกษา  
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   3) การใช�ข�อมูลข$าวสาร ควรมีหลากหลายรูปแบบและบูรณาการทุกงานไม$
แยกย$อย ควรจัดให�บุคคลในชุมชนเข�ามามีส$วนร$วมในการให�ข�อมูล การใช�ข�อมูลข$าวสารมีความจํา
เปIนมากในการดําเนินงานในแต$ละข้ันตอนไม$ว$าจะเปIนการติดต$อประสานงาน หรือการดําเนินงาน 
ต�องมีข�อมูลข$าวสารเปIนส$วนประกอบในการตัดสินใจ ดําเนินงานและข�อมูลข$าวสารท่ีมีสามารถอ�างอิง
ได� มีความถูกต�อง เปIนธรรมไม$บิดเบือน ศูนย�การเรียนรู�ชุมชนต�องมีข�อมูลข$าวสารท่ีเปIนเอกสสารและ
สื่อต$างๆ เพ่ือฝxกอบรมและแนะนํากับผู�ท่ีต�องการเรียนรู� ข�อมูลข$าวสารท่ีใช�ควรมีความหลากหลาย
และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ควรมีศูนย�ข�อมูลข$าวสรเพ่ือเปIนต�นทางในการให�ข�อมูลข$าวสาร 
ข$าวสารควรเปIนป.จจุบันและมีมาตรฐานเชื่อถือได� ควรมีแหล$งข�อมูลเพ่ือประโยชน�ของประชาชนใน
พ้ืนท่ี มีการแลกเปลี่ยนข�อมูลข$าวสารร$วมกัน มีช$องทางการให�ข�อมูลข$าวสารแก$ประชาชน  
   4) การจัดกิจกรรมต$างๆ ชุมชนเปIนเจ�าของ ดําเนินการเอง โดยมีภาครัฐ
เปIนพ่ีเลี้ยงในด�านวิชาการ ควรจัดกิจกรรมท่ีสร�างความสัมพันธ�กับชุมชน การจัดกิจกรรมต$างๆ ก็มี
ความสําคัญเพราะการดําเนินงานในแต$ละข้ันตอนต�องมีการจัดกิจกรรมให�เหมาะสมกับการดําเนินงาน
เช$น การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือให�ทราบถึงการดําเนินการในแต$ละพ้ืนท่ีว$าเก่ียวข�อง
กับประเพณีและวัฒนธรรมต$างๆ มากน�อยเพียงใด การจัดกิจกรรมต$างๆ ก็จัดทําให�เหมาะสมกับผู�ท่ี
ต�องการเรียนรู� มีการจัดฝxกอบรมอย$างต$อเนื่อง เพ่ือเสริมทักษะ และพัฒนาตนเอง มีการจัดให�มี
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีบ�าง เพ่ือเปรียบเทียบกับการดูงานภายในสถานท่ีหรือชุมชน การศึกษาดู
งานนอกสถานนอกพ้ืนท่ีเพ่ือเปvดโลกทัศน�ให�แก$ประชาชนในพ้ืนท่ี นําสิ่งท่ีได�ประสบพบเจอมาใช�ให�เกิด
ประโยชน�แก$ตนเองและชุมชน ควรมีกิจกรรมท่ีสามารถต$อยอดให�เกิดประโยชน�ในด�านอ่ืนด�วย เช$น 
การฝxกทักษะอาชีพ ควรมีการจัดกิจกรมอย$างต$อเนื่องทุกปo มีกิจกรรมกุล$มสัมพันธ�เพ่ือให�เกิดการ
ประสานงาน ควรมีการจัดกิจกรรมในแต$ละเดือน เพ่ือจะได�มีการรวมกลุ$มท่ีเข�มแข็ง 
   5) การสร�างเครือข$ายร$วมกับหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง ควรมีการศึกษาดูงาน 
และแลกเปลี่ยนกับเครือข$ายต$างๆ มีการถอดบทเรียน องค�กรปกครองส$วนท�องถ่ินควรเปIนผู�
ประสานงานกับหน$วยเครือข$ายภายนอกกับศูนย�ในท�องถ่ิน เปIนการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ� 
ความรู�ซ่ึงกันและกันทําให�เกิดความสัมพันธ�ท่ีดีต$อกันภายในเครือข$าย เสริมสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีต$อ
กัน ควรมีการติดต$อสื่อสารและสร�างเครือข$ายร$วมกับหน$วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง มีการทํางานร$วมกัน
ในหลายหน$วยงานเปIนระบบมีการสร�างเครือข$ายเพ่ือเปIนระบบในการบริหารจัดการ 
  5.1.2.4 ป.ญหาในการจัดต้ังศูนย�การเรียนรู�ชุมชน พบว$า ไม$มีนโยบายสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องอย$างจริงจังและต$อเนื่อง ขาดการประชาสัมพันธ�ข�อมูลข$าวสาร
เก่ียวกับประโยชน�ของการจัดต้ังศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ประชาชนไม$เข�าใจวัตถุประสงค�และบทบาท
ของศูนย�เรียนรู�ทําให�ขาดความสนใจและไม$เห็นความสําคัญของศูนย�เรียนรู� ขาดการวางแผนจัด
กิจกรรมภายในศูนย�การเรียนรู� ท่ีเปIนรูปธรรมตามกําหนดเวลา และต$อเนื่อง ขาดการติดตาม ให�
คําปรึกษาและการสนับสนุนด�านต$างๆ  จากวิทยากรและเจ�าหน�าท่ีรัฐของหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง อย$างต$อเนื่อง และ 
ได�รับงบประมาณสนับสนุนท่ีไม$เพียงพอต$อการพัฒนาศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง  
5 จังหวัด ได�แก$ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ� ตาก สุโขทัย และเพชรบูรณ� สามารถอภิปรายผลได�
ดังต$อไปนี้ 
 5.2.1 ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง           
5 จังหวัด ได�แก$ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ� ตาก สุโขทัย และเพชรบูรณ� พบว$า การสร�างเครือข$าย
ร$วมกับหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง การใช�ทรัพยากรการบริหาร การจัดกิจกรรมต$างๆ การใช�ข�อมูลข$าวสาร 
และการจัดการศึกษา ในภาพรวมตัวแปรส$วนใหญ$อยู$ในระดับมาก เพราะว$า การบริหารจัดการศูนย�
การเรียนรู�ชุมชนนั้นจะต�องอาศัยคณะกรรมการศูนย�การเรียนรู�และประชาชนผู�มาใช�บริการ ในพ้ืนท่ี
ได�มีส$วนร$วมเพ่ือให�การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
 5.2.2 ป.จจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง ได�แก$ วัตถุประสงค�ของนโยบาย ความเหมาะสมของนโยบาย การ
นํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย ในภาพรวมตัวแปรส$วนใหญ$อยู$ในระดับ
มาก โดยป.จจัยท่ีมีความสําเร็จสูงสุด คือ วัตถุประสงค�ของนโยบาย ส$วนการบริหารจัดการท่ีต�อง
ดําเนินการเพ่ิมข้ึน คือ การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ โดยสามารถอภิปรายได�ดังนี้  
  1. การนํานโยบายไปปฏิบัติในด�านวัตถุประสงค�ของนโยบาย พบว$า อยู$ในระดับมาก 
เพราะว$า นโยบายจะต�องมีวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน คํานึงถึงประโยชน�ของประชาชนจํานวนมาก ตาม
ความต�องการของประชาชน และสามารถแก�ไขป.ญหาของประชาชนได�  
  2. ความเหมาะสมของนโยบาย พบว$า อยู$ในระดับมาก เพราะว$า ประชาชนมีความ
พึงพอใจในนโยบายท่ีกําหนด ทําให�ประชาชนโดยรวมได�รับผลประโยชน�และตอบสนองความต�องการ
ของประชาชนส$งผลให�ชีวิตความเปIนอยู$ของประชาชนดีข้ึน  
  3. การนํานโยบายไปปฏิบัติ พบว$า อยู$ในระดับปานกลาง เพราะว$า มีการ
ติดต$อสื่อสารกันหลายช$องทางทําให�แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถทําได�ดําเนินตามแผนงานท่ี
เตรียมได� ซ่ึงถ�าเจ�าหน�าท่ีจํานวนเหมาะสม และมีงบประมาณเพียงพอนั้นจะทําให�ศูนย�การเรียนรู�มี
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  4. การประเมินผลนโยบาย พบว$า อยู$ในระดับปานกลาง เพราะว$า ประชาชนมีส$วน
ร$วมในการบิหารจัดการ มีการประเมินผลของนโยบายออกมาเปIนรูปธรรม มีการใช�งบประมาณอย$าง
ประหยัด คุ�มค$า โดยมีการต้ังคณะกรรมการประเมินผลและมีการเสนอรายงานผลการประเมินผลให�
คณะกรรมการศูนย�การเรียนรู�และประชาชนทราบ มีการตรวจสอบได�ซ่ึงจะทําให�การบริหารมี
ประสิทธิผลด�วย 
 5.2.3 ป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง 
ได�แก$ ด�านภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ทรัพยากรการบริหาร การประสานงาน การยอมรับของศูนย�การ
เรียนรู� และการมีส$วนร$วมของประชาชนต$อศูนย�การเรียนรู� ในภาพรวมตัวแปรส$วนใหญ$อยู$ในระดับ
ปานกลาง โดยป.จจัยท่ีมีความสําเร็จสูงสุด คือ ด�านภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ส$วนการบริหารจัดการท่ีต�อง
ดําเนินการเพ่ิมข้ึน คือ การประสานงาน  โดยสามารถอภิปรายได�ดังนี้  
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  1. ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม พบว$า อยู$ในระดับมาก เพราะว$า ผู�บริหารศูนย�การเรียนรู�
ชุมชนจะต�องมีวิสัยทัศน�ท่ีมองการณ�ไกล เปvดโอกาสให�ประชาชนเข�ามีส$วนร$วมในการบริหารงาน 
สามารถแก�ไขป.ญหาเฉพาะหน�าได�ดี และผู�บริหารสามารถจูงใจให�ผู�อ่ืนกระทําตามได� 
  2. ทรัพยากรทางการบริหาร พบว$า อยู$ในระดับปานกลาง เพราะว$า การสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรู� ความสามารถ มีการมอบหมายงานได�ตรงกับความรู� ความสามารถของบุคลากร
นั้นจะทําประชาชนได�ประโยชน�สูงสุด รวมท้ังถ�ามีการบริหารจัดการงบประมาณได�อย$างคุ�ม และมีวัสดุ 
อุปกรณ�และเครื่องมือ เพียงพอ ก็จะทําให�ชุมชนมีศูนย�การเรียนรู�ท่ีมีคุณภาพ 
  3. การประสานงาน พบว$า อยู$ในระดับปานกลาง เพราะว$า การใช�เทคโนโลยี
ติดต$อสื่อสาร การถ$ายทอดประสบการณ� การดําเนินการร$วมกันอย$างมีความสุข และมีการร$วมงาน
ระหว$างหน$วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะทําให�คณะผู�บริหารมีการจัดการราบรื่น   
  4. การยอมรับของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน พบว$า อยู$ในระดับปานกลาง 
เพราะว$า ชุมชนนั้นควรจะเคารพกฎกติกาและปฏิบัติตาม โดยมีผลงานการบริหารเปIนท่ีประจักษ�แก$
สายตาประชาชน ซ่ึงจากพัฒนาเปIนแหล$งศึกษาเรียนรู�ท่ีได�มาตรฐาน และได�รับโล$ห� รางวัล ประกาศ
เกียรติคุณนั้นเปIนสิ่งท่ีรับรองได�ว$าการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะ
ดําเนินการต$อไป 
  5. การมีส$วนร$วมของประชาชนต$อศูนย�การเรียนรู� พบว$า อยู$ในระดับปานกลาง 
เพราะว$า การท่ีประชาชนมีส$วนร$วมในการค�นหาป.ญหา มีส$วนร$วมในการวางแผน มีส$วนร$วมในการ
ดําเนินกิจกรรม และมีส$วนร$วมในการประเมินผล นั้นจะทําให�ศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชนได�เข�ามามี
ส$วนร$วมอย$างเต็มท่ี ส$งผลให�ประชาชนมีความพึงพอใจและได�รับประโยชน�จากศูนย�การเรียนรู� 
  ผลการวิจัยป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนล$าง 5 จังหวัด ได�แก$ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ� ตาก สุโขทัย และเพชรบูรณ� ในวิจัย
เชิงคุณภาพมีความสอดคล�องกับผลงานวิจัยเชิงปริมาณ พบว$า การสัมภาษณ�คณะกรรมการศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชนและประชาชนผู�มาใช�บริการ ได�ให�ทัศนคติว$า นโยบายท่ีนําไปปฏิบัติจะสามารถใช�ได�จริง 
สามารถวัดผลได�ชัดเจนเปIนรูปธรรม สามารถตอบโจทย�กับป.ญหาของชุมชนได� เหมาะสมเหมาะสมกับ
ชุมชน ทําให�ประชาชนมีความพึงพอใจ และตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย$างดี ป.จจัยท่ี
มีผลต$อการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ได�แก$ ผู�นําได�รับการยอมรับทําคุณประโยชน�ให�กับชุมชน 
การมอบหมายงานให�ตรงกับความรู�ความสามารถของบุคคลท่ีดําเนินงาน มีการประสานงานเปIนหลัก
สําคัญในการบริหารจัดการร$วมกับหน$วยงานอ่ืน โดยให�ประชาชนมีส$วนร$วมในการวางแผน การ
ปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย�ฯ ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ นันทวัน เรืองอร$าม (2554) ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบศูนย�การเรียนรู�ชุมชนนาจอมเทียน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร�างและพัฒนารูปแบบศูนย�
การเรียนรู�ชุมชนนาจอมเทียน พบว$า ผู�รับบริการมีความคิดเห็นว$ากิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการใน
ศูนย�ฯตอบสนองต$อความต�องการและส$งเสริมให�เกิดการเรียนรู�ด�วยตนเองตามศักยภาพของแต$ละ
บุคคลอยู$ในระดับมากท่ีสุด และสอดคล�องกับงานวิจัยของ ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (2547) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการส$งเสริมและพัฒนาศูนย�การเรียนชุมชนให�
เปIนศูนย�กลางการเรียนรู�ตลอดชีวิตของชุมชน พบว$า 1) ป.จจัยท่ีเปIนป.ญหาและความต�องการในการ
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ส$งเสริมและพัฒนา ศรช. ให�เปIนศูนย�กลางการเรียนรู�ตลอดชีวิต พบว$า ส$วนใหญ$เกิดจากตัวบุคคลท่ีมี
ส$วนเก่ียวข�องในการดําเนินงานของ ศรช. ในชุมชน คือแกนนําชุมชนท่ีเปIนกรรมการ ศรช. มี
ภาระหน�าท่ีหลายอย$างนอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมใน ศรช. ซ่ึงพบว$า บางส$วนยังขาดความรู�  
ความเข�าใจในการดําเนินกิจกรรมด�านต$างๆ และยังไม$เห็นความสําคัญในการส$งเสริมการมีส$วนร$วม
ของชุมชน 2) รูปแบบท่ีเหมาะสมในการส$งเสริมและพัฒนา ศรช. ให�เปIนศูนย�กลางการเรียนรู�ตลอด
ชีวิต โดยการมีส$วนร$วมของชุมชน คือ การใช�กระบวนการฝxกอบรมแบบมีส$วนร$วม ท่ีเน�นผู�อบรมเปIน
สําคัญและใช�รูปแบบการอบรมท่ีกลากหลายโดยคํานึงถึงหลักการเรียนรู�ของผู�ใหญ$ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู�แทนชุมชนท่ีเปIนกรรมการ ศรช. และครู ศรช. ให�มีความรู� ความเข�าใจ มีเจตคติท่ีดีในการ
ดําเนินงานของ ศรช. และการมีส$วนร$วมของชุมชน จนเกิดองค�ความรู�ใหม$และสามารถนําองค�ความรู�
นั้นไปวางแผนในการพัฒนา ศรช. ได�อย$างต$อเนื่อง สอดคล�องกับผลงานวิจัยของ ศูนย�การศึกษานอก
โรงเรียนภาคกลาง (2547) ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบศูนย�การเรียนชุมชนท่ีเหมาะสมให�เปIน
ศูนย�กลางการเรียนรู�ตลอดชีวิตในภาคกลาง พบว$า ป.ญหาของคณะกรรมการศูนย�การเรียนชุมชนท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ ขาดความรู�ความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีของตน เนื่องจากไม$ได�รับการประชุมชี้แจงให�
ทราบถึงบทบาทหน�าท่ีของตน ซ่ึงป.ญหาเหล$านี้สามารถแก�ไขได�ด�วยการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย�
การเรียนชุมชนเปIนประจําอย$างต$อเนื่อง เพ่ือสร�างสํานึกของการมีส$วนร$วมรับผิดชอบ ศูนย�การเรียน
ชุมชนท้ังในระดับร$วมคิด ร$วมวางแผน และร$วมลงมือทําด�วยอันจะนําไปสู$ความสําเร็จในการดําเนิน
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนตามวัตถุประสงค�ในการจัดต้ังศูนย�การเรียนชุมชนอย$างแท�จริง ด�าน
การบริหารงบประมาณของศูนย�การเรียนชุมชนแต$ละแห$ง ส$วนใหญ$ได�รับจากสํานักบริหารการศึกษา
นอกโรงเรียน ท่ีจัดสรรให�กับสถานศึกษาดําเนินการ ค$าใช�จ$ายเปIนรายหัวของนักศึกษาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของแต$ละศูนย�การเรียนรู�พ้ืนฐานระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต�น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามท่ีศูนย�การเรียนชุมชนเปvดดําเนินการ และค$าตอบแทนวิทยากร การจัดการเรียนรู�สาย
อาชีพ ตามหลักสูตรและเกณฑ�การเบิกจ$าย 
  ซ่ึงหลักท่ีมีอิทธิพลต$อการพัฒนาศูนย�การเรียนรู�ชุมชนให�เกิดประสิทธิผล ได�แก$ การ
ได�มาและความยั่งยืนของแหล$งเงินทุน การเชื่อมโยงงานศูนย�การเรียนรู�ชุมชนสู$นโยบายระดับประเทศ  
การบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชนโดยบุคลากรท่ีมีความเข�าใจถึงสภาพป.ญหาและความต�องการของ
ประชาชนในท�องถ่ิน การได�รับการสนับสนุน แลกเปลี่ยนประสบการณ� และข�อมูลทางเทคนิคระหว$าง
ประเทศจากหน$วยงานสหประชาชาติ และการได�รับการสนับสนุนทางการเงินจากองค�การต$างๆ การ
ออกแบบงานศูนย�การเรียนรู�ชุมชนให�มีความหลากหลายตามความจําเปIนท่ีแท�จริง การสนับสนุนงาน
ศูนย�การเรียนรู�ชุมชนให�ร$วมเปIนส$วนหนึ่งในการบรรลุเปsาหมายการศึกษาเพ่ือปวงชน การให�ศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชนเชื่อมโยงสู$การอ$านออกเขียนได�ของประชาชนและงานการศึกษานอกโรงเรียน การให�
ศูนย�การเรียนชุมชนเชื่อมโยงสู$การศึกษาเทียบเท$าในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย$างเปIนทางการ          
การให�ความสําคัญกับประชาชนในท�องถ่ินเปIนแรงขับเคลื่อนศูนย�การเรียนรู�ชุมชน และการสร�างความ
เข�มแข็งของศูนย�การเรียนรู�ชุมชนสู$เครือข$ายระหว$างองค�การ และชุมชนอ่ืน  
 5.2.4 ป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล$าง พบว$า ค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรมีค$าอยู$ระหว$าง 0.69 ถึง 1.00 โดยท้ังหมดมี
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ความสัมพันธ�ทางบวกอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แต$ละด�าน 
พบว$า ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$างกับด�านการ
ประสานงาน มีความสัมพันธ�สูงสุด 0.85 และด�านวัตถุประสงค�ของนโยบาย มีความสัมพันธ�ตํ่าสุด 
0.74 โดยสามารถแยกออกตามป.จจัยได�ดังนี้ 
  สรุปป.จจัยท่ีส$งผลโดยตรงต$อผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดภาคเหนือตอนล$างมีจํานวน 6 ตัวแปร  ได�แก$ ตัวแปรการประสานงาน การประเมินผลนโยบาย 
การมีส$วนร$วมของศูนย�การเรียนรู� อ่ืนและชุมชน การยอมรับของศูนย�การเรียนรู� อ่ืนและชุมชน 
ทรัพยากรทางการบริหาร และการนํานโยบายไปปฏิบัติ ส$งผลโดยตรงต$อผลการบริหารจัดการศูนย�
การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส$วน 
วัตถุประสงค�ของนโยบาย ความเหมาะสมของนโยบาย และภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมไม$ส$งผลต$อผลการ
บริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง โดยมีค$าสัมประสิทธิ์ผลความ
เชื่อถือได�ของตัวแปรป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล$าง (R2 Square) เท$ากับ 0.85 และมีค$าสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัด
ป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง              
(R2 Adjusted) เท$ากับ 0.85 แสดงว$า แสดงว$าการนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย 
ทรัพยากรทางการบริหาร การประสานงาน  การยอมรับของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน และการมี
ส$วนร$วมของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน ท้ัง 6 ตัวแปรสามารถทํานายผลการบริหารจัดการศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$างได� ร�อยละ 84.80 
  ผลการวิจัยป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนล$าง 5 จังหวัด ได�แก$ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ� ตาก สุโขทัย และเพชรบูรณ� ในวิจัย
เชิงคุณภาพมีความสอดคล�องกับผลงานวิจัยเชิงปริมาณ พบว$า ป.จจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
พบว$า ด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ ด�านการประเมินผลนโยบาย และด�านวัตถุประสงค�ของนโยบาย 
ส$งผลต$อผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง อย$างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และป.จจัยท่ีมีผลต$อการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน พบว$า ด�านการ
ประสานงาน ด�านการมีส$วนร$วมของประชาชนต$อศูนย�การเรียนรู� ด�านการยอมรับของศูนย�การเรียนรู� 
และด�านและทรัพยากรทางการบริหาร ส$งผลโดยตรงต$อผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีความสอดคล�องกับ
ผลงานวิจัยของ อนันต� ลีลา (2546) ได�ศึกษาป.จจัยท่ีเก่ียวข�องกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ บริหารศูนย�บริการถ$ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลในจังหวัดนครปฐม ผล
การศึกษาพบว$า ป.จจัยท่ีมีส$วนเก่ียวข�องกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย$างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 มีป.จจัยคือ ระยะเวลาการดํารงตําแหน$งกรรมการ 
จํานวนแหล$งข$าวสารท่ีได�รับการสนับสนุนจากหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องด�านทรัพย�สินท่ีใช�ในการ
ดําเนินงานภายใต�ศูนย� และการบริหารจัดการ สอดคล�องกับผลงานวิจัยของ โรเซ$ (Roche, 1996) 
แห$งมหาวิทยาลัยมิเนโซตา ได�ทําการวิจัยเก่ียวกับการจัดการศึกษาแบบแบ$งแยกสัดส$วนจัดตามท่ี
กฎหมายกําหนด: กรณีศึกษาโดยใช�วิธีการจัดการเรียนรู�ในชุมชน ผลการวิจัยพบว$า ผู�วิจัยได�เลือกวิธี
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การศึกษาท่ีเห็นว$าเหมาะสมท่ีสุด ได�วิเคราะห�เก่ียวกับแนวทางช$วยเหลือผู�นําชุมชน วิเคราะห�การ
ผสมผสานวัฒนธรรมและผลกระทบท่ีผู�บริหาร นักศึกษา นักวางแผนท่ีคาดว$าจะเกิดข้ึน รวมท้ังวีจัด
โครงสร�างวิธีการใหม$ๆ ในการจัดการเรียนรู�ในชุมชน เพ่ือเปIนการพัฒนาสติป.ญญาและการศึกษา
ต$อไป และยังสอดคล�องกับผลงานวิจัยของ อาร�เธอร� (Arther, 1995) แห$งมหาวิทยาลัยโคโลราโด ได�
วิจัยเก่ียวกับการจัดการโครงสร�างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นให�เปIนศูนย�การเรียน โดยยึดชุมชนเปIน
หลัก: กรณีศึกษาการมีส$วนร$วมขององค�กรสาธารณะ ผลการวิจัยแบ$งออกเปIน 2 ส$วน ส$วนท่ีหนึ่ง
เก่ียวกับแรงจูงใจของสาธารณะท่ีเข�าไปมีส$วนร$วมในการจัดการศึกษา เช$น แรงจูงใจท่ีมีส$วนเก่ียวกับ
การมีส$วนร$วมรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียน ส$วนท่ีสองเน�นการทํางานร$วมกับหลายฝ}าย และ
ปรับปรุงโครงสร�างของโรงเรียน เช$น เปIนการให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวกในการปรับปรุงโรงเรียน 
การจัดบริหารแบบหุ�นส$วนจะต�องใช�เวลานานจึงจะสามารถปรับปรุงโครงสร�างได� 
  จากผลการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ สรุปได�ว$า การบริหารจัดการศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชน จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได�นั้นควรเกิดจากป.จจัย ท้ัง 6 ตัว ได�แก$  การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย ทรัพยากรการบริหาร การประสานงาน การยอมรับของ
ศูนย�การเรียนรู�อ่ืน การมีส$วนร$วมของประชาชนต$อศูนย�การเรียนรู� ซ่ึงจะส$งผลต$อการบริหารจัดการ
ศูนย�การเรียนรู� เพ่ือการนําพาศูนย�การเรียนรู�ไปสู$ความยั่งยืน และเปIนแหล$งเรียนรู�ของชุมชนได�ต$อไป
ในอนาคต ชุมชนจะสามารถร$วมกันบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมได�อย$างมีประสิทธิภาพสู$ความ
ยั่งยืนได�นั้นจําเปIนต�องดําเนินงานบนพ้ืนฐานของหลักคิดพ้ืนฐาน คือ หลักคิดความเปIนเจ�าของ 
กล$าวคือ ต�องร$วมกันสร�างความตระหนักให�ประชาชนรับรู� และมีส$วนร$วมในศูนย�การเรียนรู�ท่ีจะ
เกิดข้ึนเสมือนหนึ่งเปIนเจ�าของศูนย�นั้นๆ ประชาชนควรรับรู� และเข�าใจถึงประโยชน�ท่ีพึงจะได�รับ หรือ
เกิดข้ึนจากการมีศูนย�การเรียนรู� และทําอย$างไรจะทําให�ศูนย�การเรียนรู�ท่ีสร�างข้ึนนั้นสามารถใช�ให�เกิด
ประโยชน�ได�อย$างคุ�มค$า การมีส$วนร$วมของประชาชนเปIนสิ่งสําคัญ เพ่ีอท่ีจะได�ตระหนักในความเปIน
เจ�าของ ในฐานะผู�รับผลประโยชน�ท้ังปวงท่ีจะเกิดข้ึนจากการมีศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ประชาชนจึงควร
ได�รับรู�ร$วมกันว$ากําลังจะเกิดอะไรข้ึนในชุมชนของเขา ได�แสดงความคิดเห็น ความต�องการของเขา
อย$างแท�จริง และป.จจัยท้ัง 6 ตัวท่ีกล$าวมาควรได�รับการบูรณาการ เพ่ือให�ศูนย�การเรียนรู�ชุมชนนั้น
เกิดประโยชน�แก$ประชาชนอย$างยั่งยืน         

 
5.3 บทสังเคราะห# 
 5.3.1 จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู�วิจัยจะนําเสนอแนวทางการบริหาร
จัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง ตามทรรศนะของผู�วิจัยท่ีสามารถ
สังเคราะห�ออกมาเปIนตัวแบบการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
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ภาพท่ี 5.1 แนวทางทางการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง 
ท่ีมา: วัฒนา สุราษฏร�มณี (Wattana Model, 2558) 
 
 1. การนํานโยบายไปปฏิบัติ ควรมีแผนงานท่ีเปIนรูปแบบชัดเจนว$าจะทําอะไร ท่ีไหน 
เม่ือไหร$ อย$างไร เพ่ือเปIนแบบแผน นโยบายท่ีนํามาปฏิบัติการปฏิบัติได�จริงและเกิดประโยชน�สูงสุดแก$
ประชาชน การนํานโยบายไปปฏิบัติต�องมีการประชุมวางแผนงานเพ่ือดูป.ญหาของชุมชนและศึกษา
แนวทางต$างๆ ท่ีสามารถทําได�ในชุมชนและปฏิบัติได�จริง สามารถปฏิบัติได�ในทุกระดับ ทุกพ้ืนท่ี 
สามารถนําไปปฏิบัติแล�วเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
 2. การประเมินผลนโยบาย ประชาชนควรมีส$วนร$วมในการประเมินผลนโยบายและ
มีการใช�งบประมาณอย$างประหยัด คุ�มค$าและแต$งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินผล นําเสนอผลการ
ประเมินได� และควรมีการประเมินและติดตามผลหลังเสร็จสิ้นในแต$ละโครงการท่ีได�ดําเนินการไปแล�ว
ว$าได�ผลสัมฤทธิ์เพียงใด บรรลุวัตถุประสงค�ตามเปsาหมายท่ีกําหนด และผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประเมินทําให�คนในชุมชนทําให�คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน 
 3. ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ ควรหาบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถและ
องค�ประกอบต$างๆ เช$น ตัวแทนชุมชน ผู�นําในชุมชน ตัวแทนหน$วยงานต$างๆ ควรมีการมอบหมายงานได�
ตรงกันกับความรู� ความสามารถของบุคลากรในศูนย�การเรียนรู� ควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรการ
บริหารให�เปIนระบบเพราะเม่ือหากเกิดป.ญหาในจุดใดจะได�แก�ไขได� มีวัสดุอุปกรณ�และเครื่องมือ เพียงพอ 
และสามารถบริหารจัดการงบประมาณอย$างคุ�มค$า ใช�ทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยู$ให�เกิดประโยชน�  
 4. การประสานงาน ควรมีการติดต$อประสานงานกับหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง ควรมีการ
ประสานงานท้ังภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือให�เกิดการบูรณาการร$วมกัน มีการถ$ายทอด
ประสบการณ�และสามารถใช�เทคโนโลยีติดต$อสื่อสารกับการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนและมี
การดําเนินการร$วมกันอย$างมีความสุขต$อศูนย�การเรียนรู�ชุมชน  

ผลการบริหารจัดการศูนย#
การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดภาคเหนือตอนล/าง 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

การประเมินผล
นโยบาย 

ทรัพยากรทางการ
บริหารจัดการ 

การมีส$วนร$วมของ
ประชาชนต$อศูนย�การ

เรียนรู� 

การยอมรับของศูนย�การ
เรียนรู�อ่ืนและชุมชน 

การประสานงาน 
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 5. การยอมรับของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน การยอมรับของชุมชนดูได�จากการ
ท่ีประชาชนให�ความร$วมมือ ร$วมใจในการเข�าร$วมในกิจกรรมต$างของศูนย� มีความเปIนน้ําหนึ่งใจเดียว 
ศูนย�การเรียนรู�ชุมชนมีผลงานเปIนท่ีประจักษ�สามารถเปIนต�นแบบ ให�กับศูนย�การเรียนรู�และชุมชนอ่ืน 
 6. การมีส$วนร$วมของประชาชนต$อศูนย�การเรียนรู� ควรให�ประชาชนได�มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นมีส$วนร$วมในการแก�ไขป.ญหา ร$วมกัน วางแผนร$วมกัน ดําเนินการและมีส$วนร$วมในการ
ประเมินผล ดูได�จากการมีส$วนร$วมในการวางแผน การเสนอแนวทางแก�ไข โดยการดําเนินงานร$วมกัน 
รวมท้ังการมีกิจกรรมร$วมกันในการพัฒนาศูนย�การเรียนรู�ชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือชุมชน 
 
5.4 ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการวิจัย 
 จากการวิจัยผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล$าง
ซ่ึงประกอบด�วย ศูนย�การเรียนรู�ชุมชนท่ีอยู$ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล$าง 5 จังหวัด ได�แก$ จังหวัด 
พิษณุโลก อุตรดิตถ� ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ� ข�อเสนอแนะการวิจัย ประกอบด�วย  
 5.4.1 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีระเบียบนโยบายในการจัดทํามาตรฐานตัวชี้วัด
มาตรฐานศูนย�การเรียนรู�ชุมชนเพ่ือเปIนกรอบในการพัฒนาภายใต�บทบัญญัติของกฎหมายและ ตาม
ความจําเปIนท่ีศูนย�การเรียนรู�ชุมชนพึงมี  
  5.4.1.1 วัตถุประสงค�เชิงนโยบายควรมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ และหน$วยงาน
ท่ีเก่ียวข�องอย$างจริงจังและต$อเนื่อง เช$น จากองค�กรปกครองส$วนท�องถ่ิน และจากภาคเอกชนให�เข�า
มามีส$วนร$วมโดยคํานึงถึงความสอดคล�องกับความต�องการของประชาชน และผลประโยชน�สูงสุดท่ีจะ
เกิดข้ึนกับประชาชนในพ้ืนท่ีโดยส$วนรวม คํานึงถึงถึงตัวบทกฎหมาย กรอบจารีต ประเพณี ภูมิป.ญญา
ท�องถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน  
  5.4.1.2 นโยบายท่ีเหมาะสมคือ นโยบายท่ีนํามาใช�แล�วเกิดประโยชน�แก$ประชาชน 
ไม$ทําให�เกิดความแตกแยกในชุมชนประชาชน ทําให�ความเปIนอยู$ของประชาชนดีข้ึน มีความเหมาะสม
กับคน เงิน เวลาและมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมมีความยืดหยุ$น เข�าได�หรือเหมาะสมกับทุก
สถานการณ�ไม$กีดก้ันไม$มีความแตกต$างระหว$างชนชั้น 
  5.4.1.3 การนํานโยบายไปปฏิบัติควรคํานึงถึงว$าประชาชนสามารถทําได�และพึง
พอใจ ทําการศึกษา เพ่ือให�ทราบป.ญหาท่ีชัดเจนของชุมชน มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติ  มี
แผนงานโครงการกิจกรรม มีการกําหนดท่ีชัดเจนว$าจะทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร$ อย$างไร ท่ีชุมชน
สามารถปฏิบัติได�จริงและเกิดประโยชน�สูงสุดแก$ประชาชน มีงบประมาณเพียงพอและมีเจ�าหน�าท่ี
จํานวนท่ีเหมาะสม ควรมีการติดต$อสื่อสารกันได�หลายช$องทาง มีการบริหารจัดการ ด�านบุคลากร 
ด�านสื่อ วัสดุอุปกรณ� ด�านอาคารสถานท่ี ด�านการให�บริการ และการจัดกิจกรรม ด�านการประเมินผล 
และด�านการมีส$วนร$วมของชุมชน เพ่ือให�สามารถช$วยเหลือชุมชนได�อย$างเหมาะสม และยังสามารถ
ติดต$อสื่อสารกันได�หลายช$องทางอีกด�วยสามารถปฏิบัติได�ในทุกระดับ ทุกพ้ืนท่ี เปIนสิ่งท่ีประชาชน
สามารถปฏิบัติได� ประชาชนส$วนใหญ$ได�รับประโยชน�ท่ีสุด สามารถนําไปปฏิบัติแล�วเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
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  5.4.1.4 การประเมินผลนโยบาย ควรมีการต้ังคณะกรรมการในหลายภาคส$วนไม$ว$า
จะเปIนราชการส$วนภูมิภาค ราชการส$วนท�องถ่ิน เข�ามาบูรณาการ ดําเนินการในการทํางานร$วมกัน มี
การติดตาม และประเมินผลในการดําเนินการของศูนย�การเรียนรู�ชุมชน จะสามารถพัฒนาและ
ยกระดับการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบ
โจทย�ความต�องการของชุมชนได�มากข้ึน 
   ป.จจัยสําคัญต$อการศึกษาท้ังโดยทางตรงและทางอ�อมคือ แหล$งการเรียนรู�
ตลอดชีวิต ท้ังนี้เพราะแหล$งการเรียนรู�ตลอดชีวิตเปIนศูนย�รวมหรือศูนย�กลางของความรู�ในรูปแบบ
ต$างๆ ท่ีมีอยู$ในชุมชน เปIนเสมือนห�องปฏิบัติการของการเรียนรู� มีประโยชน�ท้ังในแง$การกระจาย
โอกาสทางการศึกษา การให�การศึกษาต$อเนื่องตลอดชีวิต จึงมีประโยชน�ต$อกระบวนการเรียนการสอน 
ทําให�ผู�เรียนได�รับประสบการณ�ตรง ซ่ึงอาจกล$าวได�ว$าแหล$งการเรียนรู�ตลอดชีวิตเปIนสิ่งท่ีมีผลต$อการ
สร�างกระบวนการพัฒนาการเรียนรู�ท่ียั่งยืน ซ่ึงควบคู$ไปกับการจัดการพัฒนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย$างยั่งยืน การจะดําเนินงานดังกล$าวให�ประสบความสําเร็จได�นั้น นโยบายระดับชาติ ระดับ
ภาพรวมนั้นมีความสําคัญเปIนอย$างยิ่ง เพราะจะเปIนนโยบายหลัก ให�กับ ผู�ปฏิบัติในหลายภาคส$วน ท่ี
มีส$วนเก่ียวข�องในการให�การสนับสนุน ท้ังด�านงบประมาณ ด�านกําลังคน หรือผู�ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ได�
ดําเนินการภายใต�กรอบท่ีกฎหมายให�อํานาจไว� หากมีการดําเนินการได�ตามทีนโยบายกําหนดไว� ศูนย�
การเรียนรู�ชุมชนในแต$ละพ้ืนท่ี จะมีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีในทางเดียวกัน เพ่ือประโยชน�สูงสุดแก$
ประชาชนต$อไป 
 5.4.2 ข�อเสนอแนะระดับหน$วยปฏิบัติ 
  ในระดับหน$วยปฏิบัติ คือศูนย�การเรียนรู�ชุมชนท่ีมีอยู$ในแต$ละพ้ืนท่ี ควรมีการบริหาร
จัดการเพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดกับองค�กร ในหลายป.จจัยด�งนี้  
  5.4.2.1 ด�านภาวะผู�นํา ควรมีผู�บริหารท่ีมีจิตอาสา หรือมีความมุ$งมันท่ีจะพัฒนา
องค�กรให�เกิดประโยชน�อย$างสูงสุดแก$ประชาชน ควรมีวิสัยทัศน�ท่ีดี ยอมรับฟ.งความคิดเห็นของผู�อ่ืน 
ควรมีการใช�ทรัพยากรการบริหารท่ีเหมาะสม คุ�มค$า ในการบริหารจัดการในทุกด�าน เพ่ือให�เกิดความ
คุ�มค$าในการดําเนินการ ทรัพยากรการบริหารท่ีเหมาะสม ไม$ว$าจะเปIน ด�าน การบริหารคน วัสดุ เงิน 
สิ่งของ เพ่ือให�เกิดความคุ�มค$าและเหมาะสมท่ีสุด 
  5.4.2.2 ด�านการจัดการศึกษา และการใช�ข�อมูลข$าวสารควรให�ประชาชนได�เรียนรู�
ตลอดเวลา ผ$านเอกสาร สื่อต$างๆ หรือ การใช� Internet เข�ามาเก่ียวข�อง การใช� Social Media ให�
เปIนประโยชน� รวมท้ังส$งเสริมสื่อการเรียนรู�ตามความเหมาะสมของชุมชน ควรส$งเสริมให�เกิดการ
เรียนรู�ท่ีเน�นการปฏิบัติการจริง มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ�ระหว$างหลักสูตร กับวิถีของผู�รับบริการ 
โดยเน�นการศึกษาความรู�ด�วยตนเอง และมีการค�นคว�าข�อมูลข$าวสาร สื่อการเรียนรู�จากแหล$งต$างๆ ใน
ชุมชน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ� ระหว$างผู�รับและผู�บริการในชุมชน เช$น ผู�รู� ปราชญ�ชาวบ�าน ท่ี
มีความรู�ด�านภูมิป.ญญาท�องถ่ิน ซ่ึงจะทําให�เกิดการเรียนรู� ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการสอนท่ียืดหยุ$น 
ให�อิสระแก$ผู�เรียน ได�ออกแบบให�สอดคล�องกับวิถีชีวิตของตนเอง  
  5.4.2.3 การจัดกิจกรรมต$างๆ ควรมีเนื้อหาท่ีมุ�งเน�นความต�องการและความจําเปIน
ของชุมชน โดยให�ชุมชนและผู�เข�าใช�บริการได�มีส$วนร$วมในการกําหนด เนื้อหาสาระการเรียนรู� และ
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กิจกรรมต$างๆ ท่ีส$งเสริมแนวคิดท่ีดีแก$ประชาชาชน รวมถึงสามารถนํามาต$อยอดให�เกิดประโยชน�แก$
ชุมชน และประชาชนเปIนหลัก  
  หัวใจสําคัญของศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในระดับหน$วยปฏิบัติคือ ความเข�มแข็งและ
ความมีศักยภาพของประชาชน การมีส$วนร$วมของประชาชนท่ีมีส$วนต$อความรับผิดชอบต$อศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชน รวมท้ังทัศนคติและวิสัยทัศน�เชิงบวกของทุกฝ}ายต$อ ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน ท่ีมีความ
มุ$งม่ันจะพัฒนาศักยภาพของศูนย� รวมถึงการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสามารถนําประโยชน�มาสู$
ประชาชน และสังคม ท่ียั่งยืน 
 5.4.3 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต$อไป 
  5.4.3.1 ควรทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลและกระบวนการขับเคลื่อน
การบริหารศูนย�การเรียนรู�ของชุมชนในแต$ละพ้ืนท่ี ซ่ึงจะทําให�ทราบถึงประสิทธิผลและกระบวนการ
ขับเคลื่อนการบริหารศูนย�การเรียนรู�ของชุมชนท่ีหลากหลาย ภายใต�บริบทของชุมชนท่ีแตกต$างกัน 
เพ่ือนําไปปรับใช�ในแต$ละพ้ืนท่ีอย$างเหมาะสม 
  5.4.3.2 ควรทําการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการในการเสริมสร�างการเรียนรู�ของ
ชุมชน เพ่ือท่ีจะนําผลการศึกษาท่ีได�ไปใช�ประโยชน�ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู�ของชุมชนให�
เกิดความเข�มแข็งภายในชุมชน 
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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห�ข�อมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ� 
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ภาคผนวก ข  
เคร่ืองมือวิจัย (แบบสัมภาษณ�) ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู� 

ชุมชนในพ้ืนท่ีจัดหวัดภาคเหนือตอนล9าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



247 

แบบสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู"ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล)าง 
คําช้ีแจง แบบสัมภาษณ�ชุดนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย�

การเรียนรู�ชุมชนและประชาชนผู�มาใช�บริการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล9าง จํานวน    
5 จังหวัด ไม9มีผลกระทบใดๆ ท้ังสิ้น  

ตอนท่ี 1 แสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย�การเรียนรู"ชุมชนและผู"มาใช"บริการ 
1. ท)านมีความคิดเห็นอย)างไรเก่ียวกับป1จจัยด"านการนํานโยบายไปปฏิบัติของศูนย�การเรียนรู"
ชุมชน  
  1. วัตถุประสงค�ของนโยบาย  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2. ความเหมาะสมของนโยบาย 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3. การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  4. การประเมินผลนโยบาย 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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2. ท)านมีความคิดเห็นอย)างไรเก่ียวกับป1จจัยท่ีมีผลต)อการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู"ชุมชน  
  1. ภาวะผู"นําท่ีเหมาะสม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  2. ทรัพยากรทางการบริหาร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  3. การประสานงาน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  4. การยอมรับของศูนย�การเรียนรู"อ่ืนและชุมชน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  5. การมีส)วนร)วมของประชาชนต)อศูนย�การเรียนรู" 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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3. ท)านมีความคิดเห็นอย)างไรเก่ียวกับผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู"ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือตอนล)าง  
  1. การใช"ทรัพยากรการบริหาร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  2. การจัดการศึกษา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  3. การใช"ข"อมูลข)าวสาร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  4. การจัดกิจกรรมต)างๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  5. การสร"างเครือข)ายร)วมกับหน)วยงานท่ีเก่ียวข"อง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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4. ข"อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ตามความคิดเห็นของท)านในเรื่อง ผลการบริหารจัดการศูนย�การ
เรียนรู"ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล)าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือวิจัย (แบบสอบถาม) ผลการบริหารจัดการศูนย� 

การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจัดหวัดภาคเหนือตอนล9าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



252 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู"ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล)าง 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดภาคเหนือตอนล9างมีลักษณะเปAนอย9างไร ท้ังนี้เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�จากท9านไปใช�ประโยชน�ในการ
บริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล9างเท9านั้น ไม9มีผลกระทบใดๆ 
ท้ังสิ้น แบบสอบถามมีท้ังหมด 4 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ปCจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 ตอนท่ี 3 ปCจจัยท่ีมีผลต9อการการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
 ตอนท่ี 4 ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล9าง 
 
ตอนท่ี 1  ข"อมูลท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

� 1. ชาย    � 2. หญิง 
 
2. อายุ  
 � 1. ตํ่ากว9า 20 ปF   � 2. 20-40 ปF  
 � 3. 41-60 ปF    � 4. 61 ปFข้ึนไป 
 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 � 1. ประถมศึกษา   � 2. มัธยมต�น / ปลาย 
 � 3. อนุปริญญา/ปวช./ปวส.  � 4. ปริญญาตรี 

� 5. ปริญญาตรีข้ึนไป   � 6. อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
 
4. อาชีพ 

� 1. เกษตรกรรม   � 2. รับจ�าง  
� 3. รับราชการ   � 4. อ่ืน ๆ (ระบุ)........................... 

 
5. ตําแหน9งของท9านท่ีเก่ียวข�องกับศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 

� 1. คณะกรรมการบริหารศูนย�  � 2. ประชาชนผู�มาใช�บริการ  
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ตอนท่ี 2 ป1จจัยด"านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช9องคําตอบท�ายข�อความท่ีตรงกับระดับในด�านการนํา
นโยบายไปปฏิบัติกับศูนย�การเรียนรู�ชุมชนของท9านมากท่ีสุด เพียงช9องเดียว 

 

 
 
 

ป1จจัยด"านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น 

น"อย
ท่ีสุด 

น"อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1. วัตถุประสงค�ของนโยบาย      
1.1 คํานึงถึงประโยชน�ของประชาชนจํานวนมาก      
1.2 เปAนไปตามความต�องการของประชาชน      
1.3 สามารถแก�ไขปCญหาของประชาชนได�      
1.4 กําหนดเปAนนโยบายร9วมกันของชุมชน      

2. ความเหมาะสมของนโยบาย      
2.1 ทําให�ชีวิตความเปAนอยู9ของประชาชนดีข้ึน      
2.2 ประชาชนมีความพึงพอใจ      
2.3 ประชาชนโดยรวมได�รับผลประโยชน�      

2.4 ตอบสนองความต�องการของประชาชน      

3. การนํานโยบายไปปฏิบัติ      
3.1 มีงบประมาณเพียงพอ      
3.2 มีเจ�าหน�าท่ีจํานวนท่ีเหมาะสม      
3.3 มีการติดต9อสื่อสารกันหลายช9องทาง      
3.4 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถทําได�      

4. การประเมินผลนโยบาย      

4.1 ประชาชนมีส9วนร9วม      
4.2 มีการใช�งบประมาณอย9างประหยัด คุ�มค9า       
4.3 มีการเสนอรายงานผลการประเมินผล      
4.4 มีการต้ังคณะกรรมการประเมินผล      
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ตอนท่ี 3 ปCจจัยท่ีมีผลต9อการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช9องคําตอบท�ายข�อความท่ีตรงกับระดับปCจจัยด�านการ
บริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชนของท9านมากท่ีสุด เพียงช9องเดียว 

 

ป1จจัยท่ีมีผลต)อการบริหารศูนย�การเรียนรู"ชุมชน 
ระดับความคิดเห็น 

น"อย
ท่ีสุด 

น"อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1. ภาวะผู"นําท่ีเหมาะสม      
1.1 ผู�บริหารมีวิสัยทัศน� ท่ีมองการณ�ไกล      
1.2 ผู�บริหารเปIดโอกาสให�ประชาชนเข�ามีส9วนร9วมใน

การบริหารงาน 
     

1.3 ผู�บริหารสามารถแก�ไขปCญหาเฉพาะหน�าได�ดี      

1.4 ผู�บริหารสามารถจูงใจให�ผู�อ่ืนกระทําตามได�      
2. ทรัพยากรการบริหาร      

2.1 มีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู� ความสามารถ      

2.2 มีการมอบหมายงานได�ตรงกับความรู� 
ความสามารถของบุคลากร 

     

2.3 มีการบริหารจัดการงบประมาณ ได�อย9างคุ�มค9า      
2.4 มีวัสดุ อุปกรณ�และเครื่องมือ เพียงพอ       

3. การประสานงาน      

3.1 ใช�เทคโนโลยีติดต9อสื่อสาร      

3.2 มีการถ9ายทอดประสบการณ�      

3.3 มีการดําเนินการร9วมกันอย9างมีความสุข      

3.4 มีการร9วมงานระหว9างหน9วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

     

4. การยอมรับของศูนย�การเรียนรู"อ่ืนและชุมชน      
4.1 ชุมชนเคารพกฎกติกาและปฏิบัติตาม      

4.2 มีผลงานเปAนท่ีประจักษ�แก9สายตาประชาชน      

4.3 เปAนแหล9งศึกษาเรียนรู�ท่ีได�มาตรฐาน      

4.4 ได�รับโล9ห� รางวัล ประกาศเกียรติคุณ       
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ป1จจัยท่ีมีผลต)อการบริหารศูนย�การเรียนรู"ชุมชน 
ระดับความคิดเห็น 

น"อย
ท่ีสุด 

น"อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

5. การมีส)วนร)วมของประชาชนต)อศูนย�การเรียนรู"      
5.1 ประชาชนมีส9วนร9วมในการค�นหาปCญหา      
5.2 ประชาชนมีส9วนร9วมในการวางแผน      
5.3 ประชาชนมีส9วนร9วมในการดําเนินกิจกรรม      
5.4 ประชาชนมีส9วนร9วมในการประเมินผล      
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ตอนท่ี 4 ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู"ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล)าง 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช9องคําตอบท�ายข�อความ ท่ีตรงกับระดับรูปแบบการ
บริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนของท9านมากท่ีสุด เพียงช9องเดียว 

 

ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู"ชุมชน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล)าง 

ระดับความคิดเห็น 
น"อย
ท่ีสุด 

น"อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1. การใช"ทรัพยากรการบริหาร      
1.1 บุคลากรทํางานได�ตรงกับความรู�ความสามารถ      
1.2 บุคลากรมีศักยภาพสามารถทํางานแทนกันได�      
1.3 บุคลากรร9วมคิด ร9วมทําและร9วมตัดสินใจ      
1.4 บุคลากรมีการสรรหาและใช�งบประมาณอย9างมี

ประสิทธิภาพ 
     

2. การจัดการศึกษา      
2.1 มีการฝMกอบรมให�ความรู�เนื้อหาสาระตามความสนใจ

ของชุมชน 
     

2.2 มีกิจกรรมเรียนรู�จากประสบการณ�จริง      
2.3 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการท้ังหลักสูตรระยะสั้น

และระยะยาว 
     

2.4 มีการสอนโดยวิทยากรภายนอกหรือภูมิปCญญา
ท�องถ่ินท่ีมีความชํานาญ 

     

3. การใช"ข"อมูลข)าวสาร      
3.1 มีศูนย�ข�อมูลข9าวสารชุมชน      
3.2 มีความพร�อมในการให�บริการข�อมูลข9าวสาร        
3.3 มีการฝMกอบรมและแนะนําการใช�สื่อในรูปแบบ

ต9างๆ  
     

3.4 สื่อท่ีมี มีความหลากหลายและตรงกับความ 
ต�องการของผู�เรียนและชุมชน 
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ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู"ชุมชน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล)าง 

ระดับความคิดเห็น 
น"อย
ท่ีสุด 

น"อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

4. การจัดกิจกรรมต)างๆ      
4.1 มีการฝMกปฏิบัติเสริมทักษะ      
4.2 มีการศึกษาดูงานสร�างเสริมประสบการณ�ท้ังใน

และนอกพ้ืนท่ี 
     

4.3 มีการสันทนาการสร�างบรรยากาศในการเรียนรู�      
4.4 มีการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม      

5. การสร"างเครือข)ายร)วมกับหน)วยงานท่ีเก่ียวข"อง      
5.1 มีการถ9ายทอดความรู�ซึ่งกันและกัน      
5.2 มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ�      
5.3 มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี      
5.4 มีการสร�างเสริมความสัมพันธ�อันดีแก9กัน      
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือวิจัย (แบบสอบถาม) สําหรับผู�เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ 

ความสอดคล�องของข�อคําถาม (IOC) 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู"ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล)าง 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล9างมีลักษณะเปAนอย9างไร ท้ังนี้เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�จากท9านไปใช�ประโยชน�ใน
การบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล9างเท9านั้น ไม9มีผลกระทบใดๆ 
ท้ังสิ้น แบบสอบถามมีท้ังหมด 4 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ปCจจัยด�านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 ตอนท่ี 3 ปCจจัยท่ีมีผลต9อการการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
 ตอนท่ี 4 ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล9าง 
 ก9อนท่ีจะนําแบบสอบถามไปเก็บข�อมูลตามกระบวนการวิจัย ผู�วิจัยใคร9ขอความอนุเคราะห�
จากท9านผู�เชี่ยวชาญได�โปรดพิจารณาแบบสอบถามเก่ียวกับความถูกต�องของเนื้อหา (Content 
Validity) และความครอบคลุมของเนื้อหาตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือให�ได�รูปแบบการบริหาร
จัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล9าง ขอความกรุณาจากท9านได�พิจารณาข�อ
คําถามและได�ให�ความคิดเห็นโดยการทําเครื่องหมาย � ลงในช9อง � ท่ีกําหนดไว�ในแต9ละข�อ 
ดังต9อไปนี้ 
         +1   เห็นด�วย   หมายถึง   แน9ใจว9าข�อคําถามวัดได�อย9างแน9นอน 
 0    ไม9เห็นด�วย  หมายถึง   ไม9แน9ใจว9าข�อคําถามจะวัดได� 
         -1    ควรปรับปรุง หมายถึง   แน9ใจว9าข�อคําถามไม9สามารถวัดได�อย9างแน9นอน 
 
ตอนท่ี 1 ข"อมูลท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  ขอความกรุณาจากท9านได�พิจารณาข�อคําถามและได�ให�ความคิดเห็นโดยการทําเครื่องหมาย  
�  ลงในช9อง � ท่ีกําหนดไว�ในแต9ละข�อ ดังต9อไปนี้ 
          +1   เห็นด�วย    หมายถึง   แน9ใจว9าข�อคําถามวัดได�อย9างแน9นอน 
  0    ไม9เห็นด�วย   หมายถึง   ไม9แน9ใจว9าข�อคําถามจะวัดได� 
          -1    ควรปรับปรุง หมายถึง   แน9ใจว9าข�อคําถามไม9สามารถวัดได�อย9างแน9นอน 
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รายการ +1 0 -1 
1.   เพศ    �  ชาย         �  หญิง    
2.   อายุ 

               � 1. ตํ่ากว9า 20 ปF   � 2. 20-40 ปF  
      � 3. 41-60 ปF   � 4. 61  ปFข้ึนไป 
 

   

3.   ระดับการศึกษาสูงสุด 
     � 1. ประถมศึกษา   � 2. มัธยมต�น / ปลาย 
     � 3. อนุปริญญา/ปวช./ปวส.  � 4. ปริญญาตรี 

    � 5. ปริญญาตรีข้ึนไป  � 6. อ่ืนๆ (ระบุ)..............                                                 

   

4.   อาชีพ 
    � 1. เกษตรกรรม   � 2. รับจ�าง  
    � 3. รับราชการ   � 4. อ่ืนๆ (ระบุ)............. 

 

   

5.   ตําแหน9งของท9านท่ีเก่ียวข�องกับศูนย�การเรียนรู�ชุมชน 
    � 1. คณะกรรมการบริหารศูนย�  
    � 2. ประชาชนผู�มาใช�บริการ  
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ตอนท่ี 2 ป1จจัยด"านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
คําช้ีแจง  ขอความกรุณาจากท9านได�พิจารณาข�อคําถามและได�ให�ความคิดเห็นโดยการทําเครื่องหมาย  
�      ลงในช9อง � ท่ีกําหนดไว�ในแต9ละข�อ ดังต9อไปนี้ 
         +1   เห็นด�วย  หมายถึง   แน9ใจว9าข�อคําถามวัดได�อย9างแน9นอน 
 0   ไม9เห็นด�วย หมายถึง   ไม9แน9ใจว9าข�อคําถามจะวัดได� 
         -1   ควรปรับปรุง หมายถึง   แน9ใจว9าข�อคําถามไม9สามารถวัดได�อย9างแน9นอน 

 
 
 

รายการ +1 0 -1 
1. วัตถุประสงค�ของนโยบาย    

1.1 คํานึงถึงประโยชน�ของประชาชนจํานวนมาก    
1.2 เปAนไปตามความต�องการของประชาชน    
1.3 สามารถแก�ไขปCญหาของประชาชนได�    
1.4 กําหนดเปAนนโยบายร9วมกันของชุมชน    

2. ความเหมาะสมของนโยบาย    
2.1 ทําให�ชีวิตความเปAนอยู9ของประชาชนดีข้ึน    
2.2 ประชาชนมีความพึงพอใจ    
2.3 ประชาชนโดยรวมได�รับผลประโยชน�    

2.4 ตอบสนองความต�องการของประชาชน    

3. การนํานโยบายไปปฏิบัติ    
3.1 มีงบประมาณเพียงพอ    
3.2 มีเจ�าหน�าท่ีจํานวนท่ีเหมาะสม    
3.3 มีการติดต9อสื่อสารกันหลายช9องทาง    
3.4 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถทําได�    

4. การประเมินผลนโยบาย    

4.1 ประชาชนมีส9วนร9วม    
4.2 มีการใช�งบประมาณอย9างประหยัด คุ�มค9า     
4.3 มีการเสนอรายงานผลการประเมินผล    
4.4 มีการต้ังคณะกรรมการประเมินผล    
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ตอนท่ี 3 ป1จจัยท่ีมีผลต)อการบริหารศูนย�การเรียนรู"ชุมชน 
 

 
 
 

รายการ +1 0 -1 
1. ภาวะผู"นําท่ีเหมาะสม    

1.1 ผู�บริหารมีวิสัยทัศน� ท่ีมองการณ�ไกล    
1.2 ผู�บริหารเปIดโอกาสให�ประชาชนเข�ามีส9วนร9วมในการบริหารงาน    
1.3 ผู�บริหารสามารถแก�ไขปCญหาเฉพาะหน�าได�ดี    
1.4 ผู�บริหารสามารถจูงใจให�ผู�อ่ืนกระทําตามได�    

2. ทรัพยากรการบริหารจัดการ    
2.1 มีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู� ความสามารถ    
2.2 มีการมอบหมายงานได�ตรงกับความรู� ความสามารถของบุคลากร    
2.3 มีการบริหารจัดการงบประมาณ ได�อย9างคุ�มค9า    

2.4 มีวัสดุ อุปกรณ�และเครื่องมือ เพียงพอ     

3. การประสานงาน    
3.1 ใช�เทคโนโลยีติดต9อสื่อสาร    
3.2 มีการถ9ายทอดประสบการณ�    
3.3 มีการดําเนินการร9วมกันอย9างมีความสุข    
3.4 มีการร9วมงานระหว9างหน9วยงานภาครัฐและภาคเอกชน    

4. การยอมรับของศูนย�การเรียนรู"อ่ืนและชุมชน    

4.1 ชุมชนเคารพกฎกติกาและปฏิบัติตาม    
4.2 มีผลงานเปAนท่ีประจักษ�แก9สายตาประชาชน    
4.3 เปAนแหล9งศึกษาเรียนรู�ท่ีได�มาตรฐาน    

5. การมีส)วนร)วมของศูนย�การเรียนรู"อ่ืนและชุมชน    

5.1 ประชาชนมีส9วนร9วมในการค�นหาปCญหา    

5.2 ประชาชนมีส9วนร9วมในการวางแผน    

5.3 ประชาชนมีส9วนร9วมในการดําเนินกิจกรรม    

5.4 ประชาชนมีส9วนร9วมในการประเมินผล    
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ตอนท่ี 4 ผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู"ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนล)าง 

 

รายการ +1 0 -1 
1. การใช"ทรัพยากรการบริหารจัดการ    

1.1 บุคลากรทํางานได�ตรงกับความรู�ความสามารถ    
1.2 บุคลากรมีศักยภาพสามารถทํางานแทนกันได�    
1.3 บุคลากรร9วมคิด ร9วมทําและร9วมตัดสินใจ    
1.4 บุคลากรมีการสรรหาและใช�งบประมาณอย9างมีประสิทธิภาพ    

2. การจัดการศึกษา    
2.1 มีการฝMกอบรมให�ความรู�เนื้อหาสาระตามความสนใจของชุมชน    
2.2 มีกิจกรรมเรียนรู�จากประสบการณ�จริง    
2.3 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการท้ังหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว    

2.4 มีการสอนโดยวิทยากรภายนอกหรือภูมิปCญญาท�องถ่ินท่ีมีความ 
ชํานาญ 

   

3. การใช"ข"อมูลข)าวสาร    
3.1 มีศูนย�ข�อมูลข9าวสารชุมชน    
3.2 มีความพร�อมในการให�บริการข�อมูลข9าวสาร      
3.3 มีการฝMกอบรมและแนะนําการใช�สื่อในรูปแบบต9าง ๆ     
3.4 สื่อท่ีมี มีความหลากหลายและตรงกับความต�องการของผู�เรียน  

และชุมชน 
   

4. การจัดกิจกรรมต)างๆ     

4.1 มีการฝMกปฏิบัติเสริมทักษะ      
4.2 มีการศึกษาดูงานสร�างเสริมประสบการณ�ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี    
4.3 มีการสันทนาการสร�างบรรยากาศในการเรียนรู�    
4.4 มีการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม    

5. การสร"างเครือข)ายร)วมกับหน)วยงานท่ีเก่ียวข"อง    

5.1 มีการถ9ายทอดความรู�ซึ่งกันและกัน    

5.2 มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ�    

5.3 มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี    

5.4 มีการสร�างเสริมความสัมพันธ�อันดีแก9กัน    
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ข�อเสนอแนะอ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………............................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจค9า IOC 
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รายช่ือผู"เช่ียวชาญตรวจค)า IOC 
 

1. ศาสตราจารย� ดร.อิมรอน   มะลูลีม 
2. ศาสตราจารย� พลโท ดร.โอภาส    รัตนบุรี 
3. อาจารย� ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
4. พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย� 
5. อาจารย� ดร.ชรินทร�  สีทับทิม 
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ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารศูนย�การเรียนรู�ชุมชนผู�ให�สัมภาษณ� 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารศูนย�การเรียนรู"ชุมชนผู"ให"สัมภาษณ� 
 

1.  นางทองหล9อ   สวัสดิเทพ  พัฒนาการอําเภอวัดโบสถ� อําเภอวัดโบสถ� จังหวัดพิษณุโลก 
2.  นายนคร   บวบขม   ปลัดอําเภอน้ําปาด อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ� 
3.  นางมารศรี   สิงห�เสวก  วิทยากรประจําศูนย�การเรียนรู�ชุมชนตําบลวังดิน อําเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ� 
4. นายชูชีพ   จันทร�หอม  นายกองค�การบริหารส9วนตําบลท9าฉนวน อําเภอกงไกรลาศ 

จังหวัดสุโขทัย 
5.  จ.ส.อ.อรุณ   สืบสุยะ ผู�อํานวยการศูนย�การเรียนรู� เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ

อินทรีย� ตําบลทุ9งเสลี่ยม อําเภอทุ9งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  
6.  นางชลิดา   ศรีวงษ�  ครูชํานาญการพิเศษ ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียน ตําบลบ�านยาง 

อําเภอวัดโบสถ� จังหวัดพิษณุโลก                
7.  นายพงศ�สิริ    นนทะชัย วิทยากรประจํ า ศูนย� การ เรี ยนรู� ชุ มชนตําบลยกกระบัตร         

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
8.  นายประวัติ   จําปางาม  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ�านปากตกยางงาม อําเภอหนองไผ9 

จังหวัดเพชรบูรณ� 
9. นายสุพัฒน�    ภมรพิพัฒน�  ประธานศูนย�การเรียนรู�ชุมชนบ�านวังขาม ตําบลสระกวด อําเภอ

ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ�   
10. นายสมนึก   หาญน�อย  ประธานศูนย�ถ9ายทอดเทคโนโลยีตําบลบ�านยาง อําเภอวัดโบสถ� 

จังหวัดพิษณุโลก 
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ภาคผนวก ช  
ค9าความเช่ือม่ัน (Reliability) วิธี Cronbach 
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ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามรายด�านและท้ังฉบับ (Try out 30 คน) 

 โดยใช�สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟhา  (α -Coefficient) ของครอนบัค (Conbach) 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0 (จํานวนประชากร)   N of Items = 56 (จํานวนข�อแบบสอบถาม) 
Alpha =    .9745 (ค9าความเชื่อม่ันคํานวณโดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป) 
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ภาคผนวก ซ 
ค9า IOC  

แบบสอบถามผลการบริหารจัดการศูนย�การเรียนรู�ชุมชนในพ้ืนท่ีจัดหวัดภาคเหนือตอนล9าง 
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ค9า IOC ของแบบสอบถามสําหรับผู�เชี่ยวชาญ 
1. วัตถุประสงค�ของนโยบาย 
ข�อ 1 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 2 01011=3     ค9า IOC 3/5= 0.6 
ข�อ 3 11011=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 4 11110 =4    ค9า IOC 4/5 = 0.8 
2. ความเหมาะสมของนโยบาย 
ข�อ 1 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 2 01011=3     ค9า IOC 3/5= 0.6 
ข�อ 3 11110 =4    ค9า IOC 4/5 = 0.8 
ข�อ 4 11111=5     ค9า IOC 5/5=1.0 
3. การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ข�อ 1 01011=3     ค9า IOC 3/5= 0.6 
ข�อ 2 11011=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 3 11111=5     ค9า IOC 5/5= 1.0 
ข�อ 4 11110 =4    ค9า IOC 4/5 = 0.8 
4. การประเมินผลนโยบาย 
ข�อ 1 11111=5     ค9า IOC 5/5=1.0 
ข�อ 2 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 3 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 4 01011=3     ค9า IOC 3/5= 0.6 
5. ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม 
ข�อ 1 11011=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 2 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 3 10111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 4 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
6. ทรัพยากรการบริหาร 
ข�อ 1 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 2 01011=3     ค9า IOC 3/5= 0.6 
ข�อ 3 11011=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 4 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
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7. การประสานงาน 
ข�อ 1 01011=3     ค9า IOC 3/5= 0.6 
ข�อ 2 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 3 01011=3     ค9า IOC 3/5= 0.6 
ข�อ 4 11011=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
8. การยอมรับของศูนย�การเรียนรู�อ่ืนและชุมชน 
ข�อ 1 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 2 11110 =4    ค9า IOC 4/5 = 0.8 
ข�อ 3 11111=5     ค9า IOC 5/5=1.0 
ข�อ 4 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
9. การมีส9วนร9วมของประชาชนต9อศูนย�การเรียนรู� 
ข�อ 1 11011=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 2 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 3 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 4 01011=3     ค9า IOC 3/5= 0.6 
10. การใช�ทรัพยากรการบริหาร 
ข�อ 1 11011=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 2 11110 =4    ค9า IOC 4/5 = 0.8 
ข�อ 3 11111=5     ค9า IOC 5/5=1.0 
ข�อ 4 11110 =4    ค9า IOC 4/5 = 0.8 
11. การจัดการศึกษา 
ข�อ 1 11111=5     ค9า IOC 5/5= 1.0 
ข�อ 2 11110 =4    ค9า IOC 4/5 = 0.8 
ข�อ 3 11111=5     ค9า IOC 5/5=1.0 
ข�อ 4 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
12. การใช�ข�อมูลข9าวสาร 
ข�อ 1 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 2 01011=3     ค9า IOC 3/5= 0.6 
ข�อ 3 11011=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 4 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
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13. การจัดกิจกรรมต9างๆ 
ข�อ 1 11011=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 2 11110 =4    ค9า IOC 4/5 = 0.8 
ข�อ 3 11111=5     ค9า IOC 5/5=1.0 
ข�อ 4 11110 =4    ค9า IOC 4/5 = 0.8 
14. การสร�างเครือข9ายร9วมกับหน9วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
ข�อ 1 01011=3     ค9า IOC 3/5= 0.6 
ข�อ 2 11011=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 
ข�อ 3 11110 =4    ค9า IOC 4/5 = 0.8 
ข�อ 4 01111=4     ค9า IOC 4/5 =0.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล วัฒนา  สุราษฏร�มณี 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 2  กรกฎาคม  2523 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดพิษณุโลก 
ท่ีอยู*ป+จจุบัน 419/8 หมู* 8 ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

65000 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2541-2546 
 
 
พ.ศ. 2543-2545 
 
พ.ศ. 2543-2547 
 
พ.ศ. 2551-2554 
 
พ.ศ. 2549-2551  

 
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ�ระหว*างประเทศ 
และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร� 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2547-2548 
 
 
พ.ศ.  2548-2549 
 
พ.ศ. 2549-2553 
 
 
พ.ศ. 2553-ป+จจุบัน 

 
เจEาหนEาท่ีพัฒนาธุรกิจ  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด มหาชน  
(สาขาถนนเอกาทศรฐ พิษณุโลก) 
เจEาหนEาท่ีสินเชื่อ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัดมหาชน (สาขาพิจิตร) 
นักพัฒนาชุมชน  3 
องค�การบริหารส*วนตําบลท*าฉนวน อําเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 
นักพัฒนาชุมชน 6 ว 
องค�การบริหารส*วนตําบลบEานยาง อําเภอวัดโบสถ� 
จังหวัดพิษณุโลก 

ตําแหน*งหนEาท่ีการงานป+จจุบัน นักพัฒนาชุมชน 6 ว 
ท่ีทํางานป+จจุบัน องค�การบริหารส*วนตําบลบEานยาง อําเภอวัดโบสถ� 

จังหวัดพิษณุโลก 
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