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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ 1) ศึ ก ษาสภาพการจั ด การศึ ก ษา และแนวทางการพั ฒ นา
การจัดการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม 2) จัดทำข้อเสนอ
เชิงนโยบาย และ 3) ตรวจสอบ และประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการศึกษาเอกสาร
การศึกษาเชิงสำรวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาพหุกรณี ระยะที่ 2 การจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 3 การตรวจสอบ และประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการตรวจสอบ
และยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญ ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และ
การประชาพิจารณ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการจัดการศึกษาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) พบว่า สภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทาง
การพัฒนาอยู่ในระดับมาก
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 2579) ในจั งหวัดนครพนม มี 6 ยุ ทธศาสตร์ คือ 1) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสั งคม และ
ประเทศชาติ มี 3 เป้ าหมาย 10 แนวทางการพั ฒ นา 2) ด้านการผลิ ต และพัฒ นากำลั งคน การวิจัย และ
นวัต กรรม เพื่ อ สร้ างขี ดความสามารถในการแข่ งขัน ของประเทศ มี 3 เป้ าหมาย 11 แนวทางการพั ฒ นา
3) ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี 4 เป้าหมาย 14 แนวทางการ
พั ฒ นา 4) ด้ านการสร้ างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา มี 3 เป้ าหมาย 10
แนวทางการพั ฒ นา 5) ด้ า นการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้างเสริม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม มี 3
เป้ า หมาย 10 แนวทางการพั ฒ นา 6) ด้ า นการพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพของระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา มี 4
เป้าหมาย 8 แนวทางการพัฒนา
3. ผลการตรวจสอบ และประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ
สอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
คำสำคัญ: ข้อเสนอเชิงนโยบาย, การจัดการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to examine the educational management
conditions and guidelines for developing educational management in Nakhon Phanom
province in accordance with the 20-year National Scheme of Education (B.E. 2560-2579),
2) to draft the policy proposals through seminars, and 3) validate and evaluate the proposed
policy proposals through experts’ reviews and confirmation in terms of appropriateness,
feasibility, congruence, and utilization. The public hearing was also conducted with
stakeholders involved. The research process was divided into three phases: Phase I
concerned an investigation on educational management conditions and guidelines for
educational management development through document inquiries, a survey, in-depth
interviews, and multi-case studies. Phase II was related to drafting the policy proposals.
Phase III involved verification and evaluation of the proposed policy proposals. The experts
validated and confirmed the proposed policy proposals in terms of its suitability, feasibility,
congruence, and utilization, and the public hearings with stakeholders.
The findings revealed that:
1. The educational management conditions and guidelines for developing
educational management in Nakhon Phanom province in accordance with the 20-year
National Scheme of Education (B.E. 2560-2579) were at a high level.
2. The policy proposals for educational management development in Nakhon
Phanom Province in accordance with the 20-year National Scheme of Education (B.E. 25602579) comprised six strategies: 1) Educational management for society and national security
with three goals and ten development guidelines, 2) Production and development of
manpower, research and innovation to create the country's competitiveness with three goals
and 11 development guidelines,
3) Developing human potential at all ages and creating a learning society with four goals and
14 development guidelines, 4) Creating opportunities, equality and educational equality with
three goals and ten development guidelines, 5) Environmentally friendly educational
management for life quality enhancement with three goals and 10 development guidelines,
6) Efficiency development for educational management system with four goals and eight
development guidelines.
3. The policy proposals were validated and evaluated for its suitability feasibility,
congruence, and utilization and achieved the highest level for all aspects.
Keywords: Policy Proposals, Educational Management, 20-Year National Education Plan
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1. บทนำ
จากกรอบนโยบายในการจั ดการศึ กษาระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่ กระทรวงศึกษาธิการได้
กำหนดขึ้นมา เพื่อให้การจัดการศึกษาของไทยมีการพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิต และพัฒ นากำลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษา ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้กำหนดไว้อย่างกว้างๆ ไม่ได้ระบุให้ชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ในแต่ละภาค จังหวัด และท้องถิ่น ดังนั้นสำนักงานศึกษาธิก ารจังหวัดนครพนม ได้ทำยุทธศาสตร์ที่บรรจุ
ในนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ พบว่ายังไม่สอดคล้องกับบริบทในการจัดการศึกษาของจังหวัดนครพนม
เท่าที่ควร จึงอาจเป็นสาเหตุให้คุณภาพการจัดการศึกษา ไม่สนองตอบต่อเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ ซึ่งสำนั กงานศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม มีห น้าที่ปฏิบัติภ ารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการ
บริห าร และการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
จั งหวัด นครพนม โดยมุ่ งเพิ่ ม โอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ และ
มาตรฐานของประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ
พัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคมผ่านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ การยอมรับ และพร้ อมที่
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่กำหนด โดยมีกรอบทิศทาง และเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครพนม ที่สนองหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการสร้างบุคลิก และอุปนิสัย
ที่ดีงาม (Character Education) สอดคล้องกับแนวคิด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560 :
5) ให้ความเห็นว่าประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒ นาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคน
ไทย สังคมมีความมั่งคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2579) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579 เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ยุทธศาสตร์ และ
นโยบายสำคัญ ของกระทรวงศึกษาธิการ และรองรับกับโครงสร้างประชากร บริบ ทการจัดการศึกษาของ
ประเทศ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกศตวรรษที่ 21
การขั บ เคลื่ อ นการจั ด การศึ ก ษาตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาจั งหวั ด นครพนม เป็ น ภารกิ จ หลั ก ที่
สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่ ว ยงานทางการศึกษาจะต้องดำเนินการ เพื่ อให้ เกิดความสำเร็จเป็ น
รูปธรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ ประกอบด้วย สาระของแผนพัฒนาการศึกษาที่มีความชั ดเจน
ครบถ้วน และครอบคลุมทุกกลุ่ มเป้ าหมาย และทุกระดับการศึกษา การมีส่วนร่ว มในกระบวนการพั ฒ นา
แผนพัฒนาการศึกษาของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สาธารณชน การเผยแพร่ ประชาสั มพั น ธ์แก่ผู้ เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อ สร้างความตระหนักให้ เห็ น
ความสำคัญ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการนำแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดทำวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นข้อเสนอที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามภารกิจ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม
2. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ในจังหวัดนครพนม
3. เพื่อตรวจสอบ และประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม
3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒ นาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตวิธีการศึกษา ศึกษาด้วยระเบี ยบวิธีการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) เป็น การ
ใช้สหวิทยาการ กล่าวคือ การใช้วิธีการที่หลากหลาย ดังนี้
1.1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เป็นการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับนโยบาย องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษา แนวทางการกระจายอำนาจ และการมี
ส่วนร่วม ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บริบทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม หลักการ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจั ยที่เกี่ย วข้องกับ การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ทางทฤษฎี เป็นกา ร
วิเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสาร เช่น รายงานการประชุม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี ข องสำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ก าร รายงานผลการประเมิ น ตนเอง
แผนปฏิบั ติราชการ ประจำปี 2561 เป็น ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้ วิธีวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
1.2. การศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Study) เป็นการศึกษาสภาพการจัดการศึกษา และแนวทาง
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 100 คน ครูผู้สอน จำนวน 100 คน และบุคลากร จำนวน
100 คน ที่ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ ดูแล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) รวมจำนวน 300 คน
1.3. การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In–depth Interview) ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ บบเจาะจง
(Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้มีประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในด้านการจัด
การศึกษา และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการบริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน
1.4. การศึกษาพหุ กรณี (Multi-Case Study) เป็นการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียง จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ศึกษาธิการจังหวัด
จังหวัดละ 1 คน รองศึกษาธิการจังหวัด หรือศึกษานิเทศก์ จังหวัดละ 1 คน รวม 6 คน
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1.5. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 25 คน
1.6. การตรวจสอบและยื น ยั น โดยผู้ เชี่ ย วชาญ วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พิ จ ารณา ความเหมาะสม
(Propriety) ความเป็ น ไปได้ (Feasibility) ความสอดคล้ อ ง (Compatibility) และความเป็ น ประโยชน์
(Utility) คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 10 คน เพื่อพิจารณา
เสนอแนะร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) ในจังหวัดนครพนม
1.7. การประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public Hearing) ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด
นครพนม จำนวน 1 คน รองศึกษาธิการจั งหวัดนครพนม จำนวน 1 คน ผู้ อำนวยการกลุ่ ม จำนวน 8 คน
บุ คลากรที่ ป ฏิ บั ติงานในสำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จำนวน 20 คน ผู้ อำนวยการสถานศึกษา
จำนวน 30 คน ครู จำนวน 20 คน พนั ก งานราชการตำแหน่ งครูผู้ ส อน จำนวน 9 คน ผู้ แ ทน อ.ก.ศ.จ.
นครพนม จำนวน 1 คน ผู้แทน กตปน. จำนวน 1 คน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 1 คน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน บุคคลภายนอก จำนวน 7 คน รวมจำนวน 100 คน
2. ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางเนื้อหาในประเด็นต่าง ๆ คือ
2.1. ขอบเขตของนโยบาย ได้แก่ หลั กการ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา
2.2. องค์ป ระกอบของการจั ดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษา
3. สถานที่ทำการวิจัยสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ ดูแล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครพนม
4. ระยะเวลาและแผนในการดำเนินการวิจัย ดำเนินการวิจัย ในระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ดังนี้
4.1. ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึก ษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม (การศึกษาเอกสาร การศึกษาเชิงสำรวจ
การสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาพหุกรณี) ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
4.2. ระยะที่ 2 การจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) ในเดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562
4.3. ระยะที่ 3 การตรวจสอบ และประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย (การตรวจสอบและยืนยัน ประชา
พิจารณ์ การปรับปรุงแก้ไข) ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง มกราคม พ.ศ. 2563
4. กรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแสดงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒ นาการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม ดังแสดงในรูปที่ 1
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ศึกษาสภาพ และแนวทางการพัฒนา
1. การศึกษาเอกสาร
2. การศึกษาเชิงสำรวจ
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก
4. การศึกษาพหุกรณี
5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
6. การตรวจสอบและยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญ
7. ประชาพิจารณ์
8. การปรับปรุงแก้ไข

การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจยั และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20
ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด
5. ขั้นตอนการวิจัย
ระยะที่ 1
การศึกษาสภาพและแนว
ทางการพัฒนา

ระยะที่ 2
การจัดทำร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบาย

ระยะที่ 3
การตรวจสอบและ
ประเมินข้อเสนอ
เชิงนโยบาย

การศึกษาเอกสาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การศึกษาเชิงสำรวจ

การตรวจสอบและยืนยัน
โดยผู้เชี่ยวชาญ

การสัมภาษณ์เชิงลึก

ประชาพิจารณ์

การศึกษาพหุกรณี

การปรับปรุงแก้ไข

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาตาม
แผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี(พ.ศ.
2560-2579)
ในจังหวัดนครพนม

รูปที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย
6. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจั ย ครั้ งนี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิธี ก ารวิจั ย เชิ งนโยบาย (Policy Research) ซึ่ งการวิ จัย มี ลั ก ษณะเป็ น
สหวิทยาการ (Interdisciplinary Approach) คือ ศึกษาโดยใช้ศาสตร์ห ลายสาขาวิช า และวิธีการหลายวิธี
ผู้วิจัยได้กำหนดการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
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ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ และแนวทางการพัฒนา
การศึ กษาสภาพการจั ด การศึ ก ษา และแนวทางการพั ฒ นาการจัด การศึก ษาตามแผนการศึก ษา
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม มีการศึกษาบริบท 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาเอกสาร
(Documentary Study) การศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Study) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ (In-depth
Interview) และศึกษาพหุ กรณี (Multi-Case Study) ได้ข้อสรุป สภาพการจัดการศึ กษา และแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม รายละเอียด
กิจกรรมดำเนินการดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Study)
วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาการ
จัดการศึกษา แนวทางการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วม ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บริบท
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม หลักการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิง
นโยบายเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางทฤษฎี เป็นการวิเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสาร เช่น รายงานการ
ประชุม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด คู่มือการ
ปฏิบัติการ รายงานผลการประเมินตนเอง แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก
การวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Study)
ผู้วิจัยได้ศึกษาเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจั ดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากร ที่ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ ดูแล ของสำนักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครพนม โดยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 300 คน
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (2.1) โครงสร้างของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู้ ส อน และบุ ค ลากร ที่ ป ฏิ บั ติ งานภายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ล ของสำนั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ตอนที่ 2 เป็นข้อคำถามความคิดเห็นสภาพการจัดการศึก ษา และแนวทางการ
พัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ในจั ง หวั ด นครพนม (2.2) พั ฒ นาแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย การดำเนิ น งาน 6 ด้ า น
นำแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อมั่น (2.3) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validly)
โดยใช้ IOC (Index of Item Total Objective Congruence) หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม
กับ วัตถุป ระสงค์ ซึ่งเป็ น การประยุ กต์ใช้วิธีการในลักษณะเดียวกันกับการหาดัช นีความสอดคล้ องระหว่าง
ข้อสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน คุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญ คือ 1) อาจารย์ใน
อุดมศึกษา จำนวน 1 คน 2) ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 1 คน 3) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1
คน 4) รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน 5) ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือศึกษานิเทศก์หรือครู
จำนวน 1 คน พบว่ า ได้ แ บบสอบถามที่ ใช้ ได้ อ ยู่ ในเกณฑ์ ค วามเที่ ย งตรง ระหว่า ง 0.60-1.00 (2.4) การ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
(2.5) การวิเคราะห์ ข้อมูล และการแปลความหมาย การวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงปริมาณเพื่อหาค่าสถิติ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121)
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ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ (In-depth Interview)
ผู้ วิ จั ย ได้ ด ำเนิ น การ ดั ง นี้ 1) คั ด เลื อ กผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โ ดยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เพื่อพิจ ารณาเสนอแนะเกี่ย วกับข้อเสนอเชิงนโยบายในการพั ฒ นาการจัดการศึกษาในจังหวัด
นครพนม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน โดยกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้ (1.1) เป็นผู้มีประสบการณ์
หรือความเชี่ย วชาญในการจัดการศึกษา จำนวน 5 คน (1.2) เป็นผู้ มีประสบการณ์ ในการบริห ารงานด้าน
การศึกษา จำนวน 5 คน 2) สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีประเด็นสำคัญตามขอบเขตเนื้อหาการวิจัย ที่กำหนดได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การบริหารงาน และการพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้การกำกับ
ดูแลของสำนั กงานศึกษาธิการจั งหวัดนครพนม 3) สั ม ภาษณ์ ผู้ ทรงคุณ วุฒิ โดยแจ้งให้ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ท ราบ
ล่วงหน้า เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์รายละเอียดในการวิจัย และวิธีการวิจัย
มีการบัน ทึกข้อมูล และภาพถ่าย ใช้วิธีการจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ หลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ และนำ
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดรวบรวมเป็ น ข้อมูล มาวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) เนื่องจาก
ข้อมูลที่ได้เป็น ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจับประเด็นที่เป็นข้อความสัมภาษณ์ และข้อเสนอแนะที่สำคัญเป็น
ความเรียง นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ขัน้ ตอนที่ 4 ศึกษาพหุกรณี (Multi-Case Study)
ผู้วิจัยได้ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียง จำนวน 3 แห่ง คือ 1)
สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์ 3) สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร การกำหนดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป้าหมายเป็นกรณีศึกษา ใช้การเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนด คือ เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหาร มีกระบวนการ
บริห ารจัดการองค์การเป็ น ที่ย อมรับ มีความโดดเด่น และอยู่ในพื้ นที่ใกล้ เคียง โดยองค์รวมเหมาะสมตาม
แนวคิดทฤษฎี ผู้วิจัยได้ศึกษาจากการวิเคราะห์ เอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
กับศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัดหรือศึกษานิเทศก์ ตามกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อให้ครอบคลุม
แนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และเพื่อเป็นสารสนเทศส่วนหนึ่งในการ
จัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คือ การวิเคราะห์เอกสาร
และการวิเคราะห์ ผลจากการสัมภาษณ์ สำหรับข้อมูลบางส่วนเป็นการนำข้อความสำคัญ ที่ผู้ทรงคุณ วุฒิ ให้
สัมภาษณ์ได้กล่าวถึง ภารกิจ การพัฒนางานหรือสภาพการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในรอบ
ปีที่ผ่านมา และในปัจจุบัน และสังเกตสภาพทั่วไปแล้วนำเสนอเป็นความเรียง
จากการศึกษาด้วยวิธีดำเนิ นการดังกล่ าว คือนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary
Study) การศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Study) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ (In-depth Interview) และ
ศึกษาพหุกรณี (Multi-Case Study) ผู้วิจัยได้นำมาสังเคราะห์เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย นำไปสู่การ
ดำเนินการในระยะที่ 2 ต่อไป
ระยะที่ 2 การจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
การจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่ อให้ได้ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย เกณฑ์พิจารณาในการ
จัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความเหมาะสม (Propriety) พิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
บริบทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 2) ความเป็นไปได้ (Feasibility) พิจารณาจากการนำนโยบาย
สู่การปฏิบัติเพียงพอต่อการใช้ทรัพยากร ระเบียบข้อปฏิบัติ 3) ความสอดคล้อง (Compatibility) พิจารณา
จากความสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือสอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ 4) ความมีประโยชน์
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(Utility) พิจารณาจากผลดีที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกระบวนการที่ได้ซึ่ง
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ครอบคลุมภารกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายเกิดจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำมา
เป็นข้อมูลเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย มีรายละเอียดกิจกรรมดำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Operational Seminar)
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จั ด ทำร่ างข้อ เสนอเชิงนโยบายเพื่ อพั ฒ นาการจั ดการศึ ก ษาตามแผนการศึก ษา
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม ที่เหมาะสม ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม บุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ผู้บ ริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ทรงคุณ วุฒิ คุณ สมบัติผู้ทรงคุณ วุฒิ คือ
1) เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญในการวิจั ย เชิ งนโยบาย 2) เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญในการบริห ารการศึ ก ษา 3) เป็ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาหรือบุคลากร ที่ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ ดูแล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น
จำนวน 25 คน
ผู้วิจัยได้นำเสนอความเป็นมา ขั้นตอน วิธีดำเนินการวิจัยที่ได้ข้อมูลจากผลการดำเนินการวิจัยในระยะ
ที่ 1 ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) การศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Study) การสัมภาษณ์
เชิ งลึ ก ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ (In-depth Interview) และศึ ก ษาพหุ กรณี (Multi-Case Study) รวมทั้ งเอกสารสรุป
ผลการวิจัยดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจน
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ป ระกอบการร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 1) กำหนดหลั กการ
แนวคิดและกำหนดรายละเอียดการร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 2) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย มี 6 องค์ประกอบ คือ (2.1) การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ (2.2) การผลิตและพัฒ นากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (2.3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (2.4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา (2.5) การจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2.6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
3) ปรับปรุงและพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม 4) นำเสนอร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิท ยานิพนธ์
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยปรับปรุงร่างข้อเสนอเชิงนโยบายตามข้อเสนอแนะ
ระยะที่ 3 การตรวจสอบและประเมินเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบและยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญ 1) วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา ความเหมาะสม
(Propriety) ความเป็นได้ (Feasibility) ความสอดคล้อง (Compatibility) และความเป็นประโยชน์ (Utility)
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 10 คน เพื่อพิจารณาเสนอแนะ
ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ใน
จังหวัดนครพนม โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ ดังนี้ (1.1) มีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาเอก (1.2) มีป ระสบการณ์ ในการทำงานด้านการศึกษา (1.3) ปฏิบัติ
หน้ าที่ ในสำนั กงานศึกษาธิการจังหวัด 2) กลไกการปฏิบัติ ประกอบด้วย ข้อเสนอเชิงนโยบาย เกณฑ์การ
พิจารณาความเหมาะสม (Propriety) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความสอดคล้อง (Compatibility) และ
ความเป็นประโยชน์ (Utility)
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ขัน้ ตอนที่ 7 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing)
วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อร่าง และตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม ตามองค์ประกอบที่
กำหนดไว้ ได้แก่ 1) การจั ดการศึกษาเพื่ อความมั่น คงของสั งคมและประเทศชาติ 2) การผลิ ตและพัฒ นา
กำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึ ก ษา 5) การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม 6) การพั ฒ นา
ประสิ ท ธิภ าพของระบบบริ ห ารจั ด การศึก ษา ผู้ เข้าร่ว มประชาพิ จารณ์ ประกอบด้ว ย ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
(Public hearing of Stakeholders) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวั ดนครพนม
รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
จำนวน 30 คน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำนวน 59 คน
3. ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อื่ น คื อ ผู้ แ ทนคณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครพนม ผู้ แทน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลภายนอก จำนวน 7 คน รวม 11 คน รวมผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ทั้งหมด 100 คน
การประชาพิจ ารณ์ ผู้ วิจั ยได้น ำเสนอข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยในระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการจัด
การศึ กษา และแนวทางการพั ฒ นาการจั ดการศึกษาของสำนัก งานศึกษาจังหวัด นครพนม และระยะที่ 2
การจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชาพิจารณ์ เกี่ยวกับความเป็นมาของ
ข้ อ เสนอเชิ งนโยบายเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาตามแผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ในจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นข้อเสนอในระดับพื้นที่ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่ายในการร่วมคิด วิพากษ์วิจารณ์ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา และทำการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ
7. สรุปผล
ผลการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ในจังหวัดนครพนม สรุปได้ดังนี้
1. สภาพการจัดการศึกษา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) ในจั งหวัด นครพนม สภาพการจั ด การศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ ปานกลาง และแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) ในจังหวัดนครพนม มี 6 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ
มี 3 เป้าหมาย 10 แนวทางการพัฒนา 2) ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มี 3 เป้าหมาย 11 แนวทางการพัฒนา 3) ด้านการพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และการสร้างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ มี 4 เป้าหมาย 14 แนวทางการพัฒ นา 4) ด้านการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มี 3 เป้าหมาย 10 แนวทางการพัฒนา 5) ด้านการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณ ภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม มี 3 เป้าหมาย 10 แนวทางการพั ฒ นา
6) ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มี 4 เป้าหมาย 8 แนวทางการพัฒนา
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3. ผลการตรวจสอบ และประเมิ น ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย ด้ า นความเหมาะสม ความเป็ น ไปได้
ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
8. อภิปรายผล
การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ในจังหวัดนครพนม พบว่า
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1. ผู้ เรี ย นทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรั ก สถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข โดยการส่งเสริม ให้สถานศึกษาดำเนินการปลูกฝัง และ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และยึดมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธิป ไตย อัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความ
เป็ นพลเมือง พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ที่สะท้อนความรัก และการธำรงรักษาสถาบันหลั ก
ของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้อง
กับแนวคิด สมฤดี พละวุฒิ โฒทัย (2561 : 264) ให้ ความเห็นว่าการพัฒ นาการบริห ารระบบการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จะต้องเสริมสร้างคุณภาพของพลเมืองให้เป็นบุคคลที่สามารถ
แสดงบทบาทตามหน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบของตนเอง ต่อสั งคม มี สิ ทธิ เสรีภ าพ และความเสมอภาค
ในฐานะเป็น มนุษย์ และสมาชิกของสังคมที่เท่าเทียมกันซึ่งการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีจะเกิดขึ้นได้
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ที่ยั่งยืนต่อไป
1.2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ชายแดนจังหวัดนครพนม ได้รับ
การศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการสร้าง และพัฒ นาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อตอบสนองต่ออัตลักษณ์จังหวัดนครพนม น้อมนำแนว
พระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดนครพนม และการจัดกิจกรรมทั้งใน และ
นอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลั กของคนไทย 12 ประการ พร้อมทั้งพัฒ นาการจัดการศึ กษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัด
นครพนมให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เช่น เขตพื้นที่ชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำ หรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น ดำเนินการ
ผลิต และพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดนครพนม สอดคล้องกับแนวคิด สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส (2551 : 37) ให้ความเห็นว่าควร
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่ยากจน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาด้านอาชีพ เนื่องจากเป็น
พื้นฐานสำคัญของการประกอบอาชีพและการมีรายได้ที่พอเพียงต่อการยังชีพ
1.3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังแนวทางการบริหารความขัดแย้ง
โดยแนวทางสันติวิธี คือ การไม่ใช้ความรุนแรง เนื่องจากการใช้ความรุนแรงเป็นตัวก่อให้เกิดความแตกแยก
และสร้างความเสียหายต่อจิตใจและร่างกาย ทั้งในส่วนของปัจเจกและส่วนรวม พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้
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ความเข้าใจ ให้รู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
2. ด้านการผลิตและพัฒ นากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
2.1 ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญจำเป็น และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครพนม โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการสร้าง และ
พัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อตอบสนองแผนการศึกษาแห่งชาติ
20 ปี (2560-2579) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครพนม และการฝึกทักษะที่สำคัญจำเป็น
และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
นครพนม ผลิตผู้เรียนให้ มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดนครพนม
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
จังหวัดนครพนม และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า อย่างน้อย 1 ภาษา
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตผู้เรียนที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็น
เลิศเฉพาะด้าน โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษา เสริมสร้างการดำเนินการผลิต
ผู้เรียนให้ มีความเชี่ย วชาญ และเป็ น เลิศเฉพาะด้าน เพื่ อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัด
นครพนม และการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาในอนาคต เช่น เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
เกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer) และใฝ่ เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีการดำเนิน การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานที่จัดการศึกษา ในการผลิต
กำลังคนระดับ กลางและระดับสู ง จำแนกตามระดับ ประเภทการศึกษาในสาขาวิชา ที่สอดคล้องกับความ
ต้อ งการของตลาดแรงงานในจั งหวัดนครพนม และการพั ฒ นาประเทศ สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด สำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (2560 : 8) ให้ ความเห็ นว่าประเทศไทย 4.0 ต้องเปลี่ ยนผ่านทั้งระบบ
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหาร
จั ด การและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้ อ งร่ ำ รวยขึ้ น และเป็ น เกษตรกรแบบเป็ น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ โดยการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีผลงานการ
วิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างการทำวิจัย เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มี
การวิจัย ในชั้น เรีย น ในสถานศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ สอดคล้องกับแนวคิด วิทยากร เชียงกูล (2559 : 63) ให้ความเห็นว่าโลกในศตวรรษที่ 21 เน้นการใช้
แรงงานที่มีความรู้ ทักษะ แนวคิด วิเคราะห์เป็นมีจิตนาการและเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้ดี ปรับตัวได้เก่ง แก้ปัญหา
ได้ เก่ ง การจั ด การศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงอย่ า งขนานใหญ่ เพื่ อ พั ฒ นาพลเมื อ งที่ ฉ ลาด รั บ ผิ ด ชอบ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็น มีความสามารถในการทำงาน แก้ปัญหา และแข่งขันทางเศรษฐกิ จ
ได้มากขึ้น
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3. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณ ลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณ ลักษณะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งมีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และ
มาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำเนินการให้ผู้เรียน
มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
ตามศักยภาพ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู อาจารย์ ผู้บริหาร และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการเปลี่ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 และการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ มาใช้
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.2. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพและมาตรฐาน แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน เสริมสร้างการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ ผู้ เรีย นได้เรีย นรู้ผ่ านกิจ กรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เป็น ทักษะกระบวนการให้ เกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญ หา และคิดสร้างสรรค์ ทั้งในและนอกห้ องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
มนตรี ศิริจันทร์ชื่น (2554 : 3) ให้ความหมายของ Active Learning ว่าเป็นกระบวนการในการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เรีย นต้ องได้ มีโอกาสลงมื อกระทำมากกว่าการฟั งหรืออ่ านเพี ย งอย่ างเดีย ว โดยเป็ น การจั ด
กิจ กรรมให้ ผู้ เรียนได้ตอบโต้ วิเคราะห์ ปั ญ หา อีกทั้งให้ ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสู ง ในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า ซึ่งผู้เรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้
พร้อมทั้งให้มีแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ สนับสนุนการผลิ ต การจัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพั ฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ พัฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้ มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning นำกระบวนการ PLC มาบูรณาการจัดการเรียนรู้
3.3. ระบบและกลไกการวัด การติด ตามและประเมิ น ผล มีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล
โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการให้มีระบบและกลไก การทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะของผู้ เรี ย นทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา และทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิผ ล
สอดคล้องกับแนวคิด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560 : 3) ให้ความเห็นว่าต้องเปลี่ยน
ระบบการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะการคิดเป็น วิเคราะห์เป็น ตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งให้มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มี
แนวโน้มจะออกกลางคัน
3.4. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน พร้อมทั้งครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการ
ให้มีระบบการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล การให้ครู อาจารย์ และ
บุ ค ลากรทางการศึก ษา ได้ รับ การพั ฒ นาสมรรถนะตามมาตรฐาน การพั ฒ นาผู้ บริห าร ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
คู่ค้า สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
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4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการเพิ่มโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา การเรียนรู้
อย่ างทั่ วถึง มีคุณ ภาพ และต่อเนื่ องตลอดชีวิต สนับสนุน การพั ฒ นาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็ นพิเศษ
(ผู้ พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษ) ให้ ได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพด้ ว ยรู ป แบบ
ที่ เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด วิช าญ ทรายอ่อ น (2560 : 3) ให้ ค วามเห็ น ว่าศัก ดิ์ศ รีความเป็ น มนุ ษ ย์
สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมรับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อการศึกษาสำหรับ
ผู้เรียนทุกช่วงวัย สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Distance Learning
Information Technology : DLIT) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกล
ผ่ านดาวเที ย ม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ และให้ มี ระบบเครือข่ ายเทคโนโลยี ดิ จิทั ล
เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด นิ ก ร จั น ภิ ล ม และคณะ (2562 : 308) ให้ ค วามเห็ น ว่ าการสร้างโอกาส และความ
เท่าเทียมในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษา
ดำเนินการให้มีระบบข้อมูลราย บุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อ การ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล การสร้างความเข้มแข็งของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติผู้เรียน ระบบคุ้มครองผู้เรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อย่ างเข้มแข็งต่อเนื่อง และเป็น
รูปธรรม และการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่
ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
สอดคล้องกับแนวคิด สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2557 : 11) ให้ความเห็นว่า ประชากรไทยยังไม่สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 ผู้ เรี ย นทุ ก ช่ ว งวั ย มี จิ ต สำนึ ก รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และนำแนวคิ ด
ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งสู่การปฏิบัติ โดยการส่ งเสริมให้ ส ถานศึกษาดำเนินการเสริมสร้าง
สนับ สนุน ผู้เรียนทุกช่วงวัย ในการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เสริมสร้างให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
อบรม การพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิด ปรียานุช
พิบูลสราวุธ (2551 : 19) การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ
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วัฒนธรรมค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย การจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียง สามารถดำเนินการ
ได้ใน 2 ส่วน คือ การบริหารสถานศึกษาในด้านต่างๆ และการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยการ
สอดแทรกสาระเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในหลั ก สู ตร และสาระการเรีย นรู้ในห้ อ งเรีย น และการประยุ กต์ ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยการส่งเสริมให้
สถานศึกษาดำเนิ น การให้ มีห ลั กสู ตร แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อการเรียนรู้ที่ ส่ งเสริมคุณ ภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีการ
พัฒ นาหลั กสู ต ร กระบวนการเรีย นรู้ แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อการเรียนรู้ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อ งกับ การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ตระหนั ก ในความสำคั ญ ของการดำรงชี วิต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อม การมี คุ ณ ธรรม จริยธรรม และการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และมีการผลิตสื่อการเรียนรู้ในสื่อสารมวลชน
ที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้ อม โดยการส่ งเสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาดำเนิ น การเสริม สร้างให้ มี การวิจั ยเพื่ อ สร้างองค์ค วามรู้ และ
นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณ ภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุน ให้มีกลุ่มจิตอาสา ที่มาจาก
ประชาชน ชุมชน ผู้เรียน เข้ามามีส่วนร่วม และเป็นแกนนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
6.1 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล ส่งผลต่อคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา โดยการส่ งเสริมให้ ส ถานศึกษาดำเนินการพั ฒ นาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่
การปฏิ บั ติ การกำกั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผล เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผล
ต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมีรูปแบบ แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์
และอุป ทานในสั ดส่ ว นที่ เหมาะสม ตามคุณ ลั กษณะที่ แตกต่างกันของผู้ เรียน ความต้องการกำลั งแรงงาน
และสภาพปั ญ หาที่แท้จ ริงของจังหวัดนครพนม สอดคล้ องกับแนวคิด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2560 : 5) ให้ความเห็นว่าอนาคตประเทศไทยจะเป็นสังคมความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้ก้าว
ไปสู่ระบบการบริห ารภาครัฐที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนมี
ส่วนร่วม เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิต ร
กับ สิ่ งแวดล้ อม สั งคมไทยเป็ น สั งคมที่ เป็ น ธรรม มี ค วามเหลื่ อ มล้ ำน้ อ ย ระบบเศรษฐกิ จ มี ค วามเป็ น ชาติ
และเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เข้มข้นและคนไทยในอนาคตมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนา สามารถปรับตัวรองรับ
บริบทในอนาคตได้
6.2 ทุ ก ภาคส่ ว นของสั งคมมี ส่ ว นร่ว มในการจั ด การศึ ก ษาที่ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนและพื้นที่บริการ โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่ บริการ สอดคล้องกับแนวคิด นิกร จันภิลม
และคณะ (2562 : 310) ให้ความเห็นว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการศึกษา เป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับ
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เครือข่ายและสถาบันการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบริการจัดการ
องค์ความรู้ ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
6.3 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลั กษณะที่แตกต่าง
กัน ของผู้ เรีย น สถานศึกษา และความต้อ งการกำลั งแรงงานของประเทศ โดยการส่ งเสริมให้ ส ถานศึ กษา
ดำเนิ น การตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บที่ เกี่ยวข้องกับ การปรับ บทบาทและภารกิจของรัฐ ความเป็น อิส ระ
และความรับผิดรับชอบของสถานศึกษา และการระดมทุนและร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา และดำเนินการ
ตามกฎระเบียบ กฎหมาย และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาที่เอื้อ และสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน ความต้องการกำลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของจังหวัดนครพนม
6.4 ระบบบริห ารงานบุ คคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้ างขวั ญ กำลั งใจ และส่ งเสริ ม ให้ ป ฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ โดยการส่ งเสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษา
ดำเนิ น การให้ มี ร ะบบบริ ห ารงานบุ ค คลของครู อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามเป็ น ธรรม
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อ ย่างเต็มตามศักยภาพ มีการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงกันและเข้าถึงได้
9. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ ดูแล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครพนม ควรนำข้อเสนอเชิ งนโยบายที่ ได้จากการศึกษาเพื่อ พัฒ นาการจัดการศึ กษาตามแผนการศึ กษา
แห่ งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม เป็นข้อมูลพิจารณากำหนดกรอบในการปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้ง 6 ด้าน
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ ดูแล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อื่นๆ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยการประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบท
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
1.3 ผู้บริหารในระดับสูงสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ในการวางแผนเพื่อ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยต่อเนื่อง เมื่อมีการนำผลการวิจัยที่ค้ นพบไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม ไปแล้วระยะหนึ่ง ควรจะ
ทำการวิจัยเพื่อประเมิน และหาข้อเสนอแนะในเรื่องนี้อีก เนื่องจากบริบทในการจัดการศึกษาเปลี่ยนไปอาจทำ
ให้มีความต้องการในการที่จะพัฒนาด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
2.2 ควรทำการวิจัยในภาพรวมของเขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากแต่ละเขต
ตรวจราชการมีบ ริบ ทที่ คล้ ายกั น เพื่ อจะได้ นำข้อเสนอเชิงนโยบายจากผลการวิจัยไปเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
10. กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ด้วยความกรุณา และความอนุเคราะห์อย่างสูง
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ ปรับปรุง
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แก้ไขวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้วิจัยมาโดยตลอด และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่านในการทำงานวิจัยในครั้งนี้
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