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The purposes of this research was to find out the education development
paradigm of local area of His Excellency Banharn Silpa-acha the 21st Prime minister
of Thailand. This study was a qualitative research which applied multi technique
based on curriculum vitae, documentary analysis, circumstant evident, observation,
and interview. The data analyzed by content analysis. The presentation of the
findings was formulated by descriptive and descriptive analysis.
The research found out that the education development paradigm of
local area of His Excellency Banharn Silpa-acha the 21st Prime minister of Thailand
was developed step by step. His paradigm was crystallized from the past of his work
life experiences as national politician management experiences. There were 4
essential components for his work: capability and knowledge, habit, personality and
his quality personal. This research applied the conceptual framework from Thomas S.
Koohn, Hersay and Blauchaed concepts. Based on this concept, this study found that
Banharn Silpa-acha paradigm composed of 1) personal development, 2) infrastructure
development, 3) work recruitment, 4) monitoring controlling and evaluating, and
5) follow up. These characters of his paradigm performed based on “the truth and
piety”. His behave and paradigm was a favorite person and as a model for the next
politician.
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บทที่ 1
บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติถึงสิทธิ
ของบุคคลในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย โดยรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ต้องได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นด้วย การจัดการศึกษาอบรม
ขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริม ที่เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 80(3) ได้บัญญัติให้มี
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการจัด การศึ กษาในทุก ระดั บและทุ กรู ป แบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนา
การศึ กษาของชาติ จั ดให้ มี ก ารพัฒ นาคุ ณภาพครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาให้ ก้ า วหน้า ทั น
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของ ความเป็นไทย มีระเบียบวินัย
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข1
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้กาหนดบทบัญญัติที่ถือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระบบ ในเรื่องสิทธิ
และหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในหมวดที่ 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
ที่กาหนดให้การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษา
สาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้
ผู้มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือ
ผู้ ด้อยโอกาส ต้องจั ดให้ บุ คคลดังกล่ าวมีสิ ทธิและโอกาสได้ รับการศึกษาขั้น พื้นฐานเป็นพิเศษ
การศึกษาสาหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคล
ดังกล่าว มีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถ
พิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น2
1

กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559
(กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว), 40.
2
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545.,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนที่ 74 ก (19 สิงหาคม 2542): 597.
1

2
ในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา กระบวนทัศน์ทางการบริหารการศึกษา ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการค้นพบว่ากระบวนทัศน์เดิม
ไม่สามารถอธิบายหรือทาความเข้าใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น จึงทาให้เกิดการพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่
ขึ้น มา และหากกระบวนทัศน์ ใหม่ได้รั บ การพิสู จ น์แล้ ว ว่าสามารถอธิ บาย หรื อทาความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่า ก็จะเข้ามาแทนที่กระบวนทัศน์เดิม ซึ่งกระบวนทัศน์ทางการบริหาร
การศึกษาแบบเดิมที่มุ่งเน้นการจัดวางระบบ และกระบวนการโครงสร้างองค์การแบบระบบราชการ
เน้นการสั่งการแบบบนลงล่าง และมุ่งเพิ่มปัจจัยนาเข้าเสมือนหนึ่งว่า หากทุกโรงเรียนได้รับการจัดระบบ
และวางโครงสร้างการทางาน และมีปัจจัยนาเข้าที่เหมือนกันแล้วจะได้รับผลลัพธ์ออกมาเหมือ นกัน
ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ และศึกษาแล้วว่า ไม่สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายทางการศึกษาในบริบ ท
ปัจจุบันที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ (Learning) และการตอบสนองความต้องการของชุมชนที่มีความหลากหลาย
สาหรั บกระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริห ารการศึกษาได้ก่อกาเนิดขึ้นภายใต้ความเชื่อที่ว่า สามารถ
ตอบสนองจุ ดมุ่งหมายทางการศึกษาในปัจจุบันได้ดีกว่า นั่นคือ การบริห ารที่มุ่งเน้นการกระจาย
อานาจ การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชนในการจัดการศึกษา การทางานเป็ นทีม ซึ่งให้ความสาคัญ
กับบุคคลและชุมชน และการเสริมพลังอานาจ สถานศึกษาได้รับการมองว่าเป็นองค์การที่เสมือนหนึ่ง
มีชีวิต มีบุคลิกลักษณะ และพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งกระบวนทัศน์ทางการบริหารการศึกษาดังกล่าวนี้
นาไปสู่การพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน เช่น การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เป็นกระบวนทัศน์ที่ให้ความสาคัญกับมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรมมากขึ้น3
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นกระบวนการสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้สามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล ซึ่งเป็น
รากฐานที่สาคัญสาหรับคุณภาพประชากร รัฐจึงจัดการศึกษา เพื่อให้สนองความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 4 แนวนโยบาย
ด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม มาตรา80 รัฐต้องดาเนินการตาม
แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให้สอดคล้อ งกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม จั ดให้ มีแผนการศึกษาแห่ งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒ นาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒ นา
คุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้า ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝัง
ให้ ผู้ เรีย นมีจิ ตส านึ กของความเป็ นไทย มีระเบียบวินัย คานึ งถึงประโยชน์ส่ว นรวม และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี พ ระมหากษั ตริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และ (4) ส่ ง เสริ ม และ
สนับ สนุน การกระจายอานาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนา และ
เอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าและ
3

พร้ อมพิ ไล บั ว สุ ว รรณ, “การวิ จัยเชิ งคุณภาพกับกระบวนทัศน์ใ หม่ทางการบริห าร
การศึกษา,” วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 22, 2 (2550): 5
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สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 4 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) มุ่งเน้นให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 5 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งสู่ความยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พร้อมทั้งขยายการนาทุนของ
ประเทศที่มีศักยภาพจาก 3 ทุน คือ ทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็น 6 ทุน คือ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรม มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสร้าง
ฐานทางปั ญ ญา เพื่ อ เป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น ให้ ค นและสั ง คมไทยเป็ น สั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ ควบคู่ ไ ปกั บ
การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล และความสมานฉันท์ในทุกภาคส่วน และทุกระดับ เป็นฐานการพัฒนา
ประเทศที่มั่นคงและสมดุล มุ่งสู่การอยู่รวมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นธรรม6
“ผมทาเพื่อลูกเพื่อหลาน” คือ คาพูดของชายผู้หนึ่งที่รูปร่างสัดทัด ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
ที่น่านับถือหลายประการ ที่หาเงินได้แต่ก็คิ ดว่าการเอาเงินไปใช้บารุงบาเรอความสุขของตนแต่เพียง
ผู้เดียวเป็นการใช้เงินที่ให้เหตุผลไม่คุ้มค่า ถ้านาเงินมาทาสาธารณกุศล คนอื่นจะได้รับความสุขจากเงิน
ของเขาหลายร้อยพันคน แทบที่จะกล่าวได้ว่าเขามาอ้อนวอน มาขอร้องทาบุญ ขอให้เขาได้มีโอกาส
ได้ทาประโยชน์ให้แก่เด็กสุพรรณบุรีบ้าง เด็กเหล่านั้นถึงแม้จะไม่ใช่เครือญาติของเขาโดยตรง แต่เขา
ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานของเขา เขาขอทาประโยชน์ให้แก่ ลูกหลานของเขาบ้าง เขาผู้นั้นคือ ฯพณฯ
บรรหาร ศิล ปอาชา นายกรั ฐ มนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย เป็นสมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎร
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นนักการเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาบ้านเกิดของตนเองในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้าน
การศึกษา7
“สัจจะ และกตัญญู” วาจาลูกผู้ชาย บุรุษร่างเล็กแต่ใจใหญ่ ไต่เต้าจากช่างเย็บเสื้อผ้า
ผู้รับเหมาก่อสร้างสู่เส้นทางการเมืองจนโดดเด่นในระดับจังหวัด ระดับชาติ สู่ตาแหน่ง ส.ส. รัฐมนตรี
และนายกรัฐมนตรี ตามลาดับ นับเป็นตัวอย่างเส้นทางชีวิต จากผู้ชายร่างเล็กแต่ความคิด จิตใจสูงส่ง
มีสัจจะ กตัญญู สู้ชะตาชีวิต ไม่คิดถอย เป็นลูกสุพรรณ เลือดสุพรรณ เมื่อตกลงใจแล้ว ต้องร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ รวดเร็ว รอบคอบและรุดหน้า มีความจริงใจใฝ่ดี และจงรักภักดีต่อเจ้าเหนือหัว
ด้วยชีวิต จากพื้นฐานทฤษฏีไม่มากนัก แต่ไม่ถอย เดินหน้า สังเกต ถาม ติดตาม ศึกษา นามาพิจารณา
เทีย บเคียง สรุปเป็น แนวคิด แนวปฏิบัติ เร่งรัด ตามงานประสานทุกฝ่าย คลี่คลายปัญหา ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ ให้เกียรติคนทางาน ขยัน อดทน รู้ จักคนทุกระดับ จับงานไหนต้องให้ดี ตามจี้ไม่ทอดทิ้ง
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ส านั กเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี , รั ฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550
(กรุงเทพฯ: คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2540), 35-36.
5
ธีรพงษ์ มหาวีโร, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (กรุงเทพฯ:
2550), 101-114
6
ธีรพงษ์ มหาวีโร, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (กรุงเทพฯ:
2555), 18.
7
ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์, ทาเพื่อลูก เพื่อหลาน (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2543), 20.

4
จริงใจต่อคน มุ่งผลต่องาน8 นี่คือ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ได้ดาเนินชีวิต
โดยน้อมนาแนวพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบ้านเมือง
ด้วยการพูดจริง ทาจริง ตามคาพูดที่ว่า “ผมทาเพื่อลูกเพื่อหลาน” ซึ่งได้ทาตามคาพูดนั้นอย่างต่อเนื่อง
เสมอมา ท่านจึงเป็นบุคคลที่รักยิ่ง ของประชาชนชาวสุพรรณบุรี และคนทั่วไปที่เคารพรักและศรัทธา
ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา ซึ่งคิ ดอยู่เสมอว่า “คนเรานั้นเกิดมาแต่ตั ว ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ไ ด้
มีแต่บุญกุศลที่เราได้กระทาไว้ ขณะที่ยังมีชีวิ ตอยู่ ติดตัวไปเวลาตายเท่านั้น ดังนั้น ตอนมีชีวิตอยู่ควร
สร้างสมแต่คุณความดี ไว้ ความสุขของผมไม่ใช่อยู่ที่การเที่ย วเล่น แต่อยู่ที่การทางาน เวลาที่ผมได้
เดินทางกลับไปจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รวบรวมสิ่งต่าง ๆ ที่ผมได้ทาเอาไว้ ทาให้มีความสุขใจ ความจริง
คนที่มีฐานะดีกว่าผมยังมีอีกมากมาย แต่ขึ้นอยู่ที่จิตใจของแต่ละคนที่จะเสี ยสละแค่ไหน เพียงใด
สาหรับผมมีอุดมการณ์ในใจเสมอ คือ
“พฤษภกาสร
อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง
สาคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย
มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี
ประดับไว้ในโลกา”9
เริ่มสร้างโรงเรียนแห่งแรก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2513 ปี พ.ศ. 2514 สร้างโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดลาดหอย แห่งที่สอง ปี พ.ศ. 2516 สร้าง
โรงเรียนที่อาเภอด่านช้าง แห่งที่สาม ปี พ.ศ. 2518 สร้างโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดลาวทอง
เขตอาเภอเมือง แห่ งที่สี่ ปี พ.ศ. 2529 สร้างโรงเรียนมัธ ยมศึกษา ที่อาเภอสองพี่น้อง แห่ งที่ห้ า
ปี พ.ศ. 2534 สร้างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่อาเภอสามชุก แห่งที่หก โรงเรียนที่อาเภอเดิมบาง
นางบวช โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เป็นแห่งที่เจ็ด เหตุที่ใช้ชื่อตัวเองและภรรยาเป็นชื่อโรงเรียน
เช่นนี้ ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้เป็น ตัวอย่างแก่คนทั่วไปในเวลาต่อมา ว่าหากใครที่พอมีกาลังทรัพย์
บ้าง ขอให้ช่วยกันสร้าง ช่วยกันทาเพื่อส่วนรวมเพื่อบ้านเกิดของตนเอง อย่างที่ผมได้ทาไปก่อนแล้ว10
พลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท์ ประธานองคมนตรี แ ละรั ฐ บุ รุ ษ กล่ า วถึ ง คุ ณ บรรหาร
ศิล ปอาชา ว่า “นักการเมือง ชื่อ บรรหาร นักการเมืองที่พึงประสงค์ของชาติเรา” คือผู้ อาสาเข้าไป
ทางานการเมือง โดยมีอุดมการณ์ที่ดีและยังประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความมุ่งมั่นที่จะนาอุดมการณ์ไปใช้
เพื่อพัฒนาชาติบ้านเมือง เข้าใจคาว่า เสียสละ ถูกต้อง ชัดเจน คือรู้แน่แท้ แน่นอนว่าเมื่อเข้า ไปในเวที

8

49 ปี แห่งความมุ่งมั่นจารึกไว้ในแผ่นดิน เพชรภูมิการพิมพ์ เพชรบุรี แจกในงานเปิด
หมู่บ้านมังกรสวรรค์ (29 พฤศจิกายน 2556): 3.
9
ที่ระลึก อายุครบ 5 รอบ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา, สานความฝัน 60 ปี (19
สิงหาคม 2535): อารัมภบท.
10
สัญลักษณ์ เทียนถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา บนเส้นทางการเมือง (กรุงเทพฯ:
จูนพับลิชชิ่ง, 2547), 123-145.

5
การเมืองแล้ว จะต้องทั้ง เสีย และสละ ให้แก่ชาติของเรา ไมใช่เข้าไปเล่นการเมือง เพื่อให้ได้ มาซึ่ง
อานาจ ยศศักดิ์ และความมั่นคงแก่ตน “คุณบรรหาร เป็นนักการเมืองที่พึงประสงค์”11
จากแนวคิดของการศึกษาไทย ต้องมีการปรับตัวและทบทวนใหม่ เพื่อให้เท่ากันต่อการ
เปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทย ปั ญ หาของการศึ ก ษาในปั จ จุ บั น เป็ น ปั ญ หาของ “กระบวนทั ศ น์ ”
(Paradigm) การศึกษากระบวนทัศน์เป็นการศึกษา ทรรศนะแม่บท ซึ่งแปลว่า วิธีป ฏิบัติ วิธีให้คุณค่า
ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานการมองโลกเป็นความจริงแบบหนึง่ ปัญหาของการศึกษาจึงมีมากมาย12
แต่ในปัจจุบัน คาว่า กระบวนทัศน์ได้ถูกหยิบยกมาใช้ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ หรือนาเอามา
เป็นกรอบแนวคิดเพื่อกาหนดความคิ ดในด้านต่าง ๆ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน์มีนักวิชาการได้
กล่าวว่าแนวคิดเรื่องกระบวนทัศน์ หรือ Paradigm มาจากงานโทมัส เอส. คูนห์ (Thomas S. Kuhn)
เรื่อง The Structure of Scientific Revolutions ในงานชิ้นนี้ โทมัส เอส. คูนห์ ได้นาเสนอความคิด
ว่าการปฏิวัติระบบคิดทางวิทยาศาสตร์จะเกิดขึ้นเป็น แนวทางการปฏิบัติคือการเปลี่ยนผ่านกระบวน
ทัศน์โทมัส เอส. คูนห์ ได้เสนอตัวอย่างให้เห็นว่าความคิดทางวิทยาศาสตร์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่าน
ครั้งใหญ่ ซึ่งเกี่ยวพันกับความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ของวิทยาศาสตร์ที่สาคัญ ๆ ของโลก เช่น โคเปอร์นิคัส
นิว ตัน ไอน์ส ไตน์ การปฏิวัติทางกระบวนทัศน์ ในแต่ล ะครั้งจะนาไปสู่การเปลี่ ยนแปลงกฏเกณฑ์
ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ใหม่ จากผลงานชิ้นนี้จึงนาเอาแนวคิดเรื่อง กระบวนทัศน์มาปรับใช้กับ
การปฏิวัติระบบภูมิปัญญาและระบบวัฒนธรรม ทั้งทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ผ่ านมาทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ แต่ เ ป็ น การตี ค วามแนวคิ ด นี้ บ นพื้ น ฐานหลั ก การใหม่ คื อ ความคิ ด นั้ น ไม่ ว่ า ทาง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการโยงใยกันอย่างเป็นระบบ คงไม่ต่างกับ คากล่าวของ เดวิดบอน
(David Bohn) นัก
ปัญหาของการวิจัย
นับจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลากว่า 10 ปี การประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา พบว่า หลายเรื่องประสบความสาเร็จ เช่น
การปรั บ โครงสร้ า งหน่ ว ยงานให้ มี เ อกภาพมากขึ้ น ตั ว อย่ า งได้ แ ก่ การรวมทบวงมหาวิ ท ยาลั ย
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรีเข้าเป็น
กระทรวงเดีย วกัน มีการจั ดระเบี ยบบริห ารราชการแบบเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ มีการพัฒ นา
การศึกษาอย่างบูรณาการและประสานงานเชื่อมโยงกัน โดยยึ ดเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลาง มีการจัดตั้ง
ส านั กงานรั บ รองมาตรฐานและการประเมินคุณ ภาพการศึก ษา หรือ สมศ. เป็นองค์การมหาชน
เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกและรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา
การนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเพื่อความเป็นอิสระคล่องตัว ในการบริหารจัดการ อย่างไร
ก็ตามยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหาต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงและต่อยอด โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมทั้งการเพิ่มโอกาส
11

สัญลักษณ์ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา บนเส้นทางการเมือง (กรุงเทพฯ: จูน
พับลิชชิ่ง, 2547). คานิยม.
12
เสรี พงศ์พิศ, แนวคิดแนวปฎิบัติยุทธศาสตร์พัฒนาท้ องถิ่น (กรุงเทพฯ: พลังปัญญา,
2551), 2.

6
ทางการศึกษา พบว่า สถานศึกษาจานวนมากไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่า ขาดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ทั้งการคิด วิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง คุณธรรม จริยธรรม
ในด้านครู คณาจารย์ พบว่า ปัญหาการขาดแคลนครู คณาจารย์ ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมไม่ได้คนเก่ง
คนดี และใจรักมาเป็นครู คณาจารย์ ในด้านการบริหารจัดการ พบว่า ยังไม่มีการกระจายอานาจ
การบริหารทั้งสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย รวมทั้ง
ยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมี เป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และมีกรอบแนวทาง
การปฏิรูปอยู่สี่ประการ คือ พั ฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่13
แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2554-2556 ด้านการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี มีจานวน 3 เขต มีโรงเรียนจานวน 414 โรง และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 เขต มีจานวนโรงเรียน 32 โรง14 จากข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของจังหวัด
สุพรรณบุรี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ดังนี้
1. ด้านผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรพัฒนาเด็กให้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งความสามารถด้านดนตรีและกีฬา เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อม
ในการศึกษาขั้นต่อไป โดยครูร่วมกับผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ต่อเนื่อง
2. ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการการเรียนร่วมชั้นของเด็ก ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และการทาวิจัย วิจัยในชั้นเรียนในสาระการเรียนรู้ที่มีผลคะแนนต่าและนาผล
มาปรับปรุงผลการเรียนให้สูงขึ้น
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู
และผู้ปกครองร่วมกันจัดทา จัดหาสื่อการสอนที่ส่ งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบด้าน และเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาดาเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนั้น สถานศึกษา
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สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, ข้อเสนอแนะการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) (กรุงเทพฯ: สกศ., 2552), คานา.
14
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.
2554-2556 ด้านการศึกษา, ม.ป.ท., ม.ป.ป.

7
ควรดาเนินงานที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในแก่สถานศึกษาอื่นต่อไป
จากหลั กการและเหตุผลดังกล่ าว การจัดการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ยังต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงอีกหลายประการ ด้วยความมุ่งมั่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นักการเมืองที่มีความ
กตัญญู และรักบ้านเกิด ทุ่มเททัง้ กาลังกาย กาลังใจ กาลังทรัพย์ ทาเพื่อลูกเพื่อหลาน จึงเป็นสิ่งจาเป็น
และมีความสาคัญที่ควรศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจ ที่จะศึกษาการจัดทาแนวทางปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านเป็น
ผู้นาระดับประเทศ เป็นนักการเมืองระดับแนวหน้า เป็นผู้บริหารมืออาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น
ได้ศึกษาเกี่ย วกับ กระบวนทัศน์ในการพัฒ นาการศึกษากรณีศึกษา: ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ตามเจตนารมณ์ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในการพัฒนาการศึกษาให้เด็ก
ที่ด้อยโอกาสที่อยู่ ห่ างไกลความเจริ ญ ให้ มีคุณภาพ รักท้องถิ่ น และดารงชีวิตได้อย่ างมีความสุ ข
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้วิจัยมีความเคารพ ศรัทธา ภาคภูมิใจในจิตใจที่งดงาม สูงส่ง ในความอดทน
เสียสละ และพัฒนาเมืองสุพรรณอย่างไม่หยุดยั้ง ของอุดมการณ์ ฯพณฯท่านบรรหาร ศิล ปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ผู้วิจัยจึงตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
เพื่อทราบกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย
ข้อคาถามของการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการหาคาตอบการวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดข้อคาถามการวิจัยไว้ดังนี้
กระบวนทั ศน์ การพั ฒนาการศึ กษาท้ องถิ่ นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย เป็นอย่างไร
สมมติฐานของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
กระบวนทั ศน์ การพั ฒนาการศึ กษาท้ องถิ่ นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิ ลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย เป็นพหุกระบวนทัศน์
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษากระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษา ดังภาพที่ 1
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แนวคิดทฤษฎีของโทมัส เอส.คูหน์
และเฮอร์เซย์และบลันชาร์ด/การ
จัดการศึกษา/การบริหารการศึกษา

ข้อมูลการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษากับ
ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี
คนที่ 21ของ
ประเทศไทย

กระบวนทัศน์การพัฒนา
ทางการศึกษาท้องถิ่นของ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21ของ
ประเทศไทย

เอกสารและ
งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแนวทาง
การศึกษา
กระบวนทัศน์ตาม
ทฤษฎีของโทมัส
เอส.คูหน์และ
เฮอร์เซย์และ
บลันชาร์ด

ข้อมูล การสัมภาษณ์
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของ
ประเทศไทย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดคาจากัด
ความ สาหรับคาศัพท์เฉพาะการวิจัยในครั้งนี้ ไว้ดังนี้
กระบวนทัศน์ (Paradigm) หมายถึง "กระบวนทางความคิด ทางการรับรู้ ทางวิธีคิด และ
การสะท้อนความคิดให้เป็นความหมายหรือให้มีคุณค่าของมนุษยชาติ ในชุมชนหนึ่ง สาหรับดารงอยู่
ในช่วงเวลาหนึ่ง" ในกรณีศึกษานี้หมายถึงแนวทางของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย
การพัฒนา (Development) หมายถึง การกระทาใหเกิดขึ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีการ
กาหนดทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไดวางแผนไวแนนอนลวงหนาเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู อีก
สภาพหนึ่งที่ดีกวาเดิม

9
การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมและมีความเจริญงอกงาม
ทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจนเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณธรรมสูง การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิ ดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรี ยนรู้
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่มีประสบการณ์ด้านกระบวนทัศน์การพัฒนาทางกาศึกษา
หรือปฏิบัติหน้ าที่ทางด้านการบริหารและจัดการศึกษาที่ได้ให้ ความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกั บ
กระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การศึ กษาครั้ งนี้ จะท าให้ ได้ ทราบว่ าผู้ น าทางการเมื องที่ เห็ นความส าคั ญทางด้ าน
การศึกษาซึ่งเป็ นกรณีศึกษาส าหรับการศึกษาครั้งนี้ มีที่มาของกระบวนทัศน์จากแหล่ งใด และใช้
กระบวนทัศน์เหล่านั้นอย่างไร ทาให้ได้ทราบที่มาและวิธีใช้กระบวนทัศน์ของกรณีศึกษาซึ่งเป็นผู้นา
ทางการเมืองที่เห็นความสาคัญทางการศึกษา จะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและ
หลักปฏิบัติในการบริหารการศึกษาแก่นักการเมืองท่านอื่น ๆ
2. เนื่ องจากกรณี ศึก ษาเป็ นผู้ นาทางการเมือ งที่ เห็ นความส าคั ญทางด้ า นการศึก ษา
และเป็นที่ได้รับการเชื่อ ถือและยอมรับจากนักการเมืองท่านอื่น ๆ โดยทั่วไปการนาเสนอที่มาของ
กระบวนทัศน์ ให้เป็นประโยชน์ในการด้านการศึกษาของกรณีศึกษาในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ในแง่ของ
การเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักการเมืองท่านอื่นเป็นอย่างมาก
3. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นองค์ความรู้สาคัญสาหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ
ผู้นาทางการเมืองที่เห็นความสาคัญทางด้านการศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีดาเนินการวิจัยดังภาพที่ 2
ทฤษฎี
ของ
โทมัส
เอส.คูหน์
และ
เฮอร์เซย์
และบลัน
ชาร์ด

กรณี
ศึกษา

ภาพที่ 2 แสดงวิธีดาเนินการวิจัย

เก็บ
รวบ
รวม
ข้อมูล

ตรวจสอบ
ข้อมูล

วิเคราะห์
ข้อมูล

นาเสนอ
ผลการ
วิจัย
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สาหรับรายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจัยมีดังต่อไปนี้คือ
1. ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน ได้แก่
1.1 ศึกษาจากประวัติของฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และ งานเขียนทางการศึกษาที่
เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทางการศึกษา
1.2 ศึกษาหนังสือ เอกสาร และงานเขียนเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ พัฒนา
ทางการศึกษา
1.3 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ แนวคิดและกระบวนการพัฒนาการศึกษา
2. การเลือกกรณีศึกษา ผู้วิจัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาได้กาหนดเกณฑ์
คุณสมบัติของกรณีศึกษาไว้ 4 ข้อ ได้แก่
2.1 เป็ น บุ ค คลที่ไ ด้รั บการยอมรับ จากนั กการเมื องระดับชั้ นน าของประเทศและ
ต่างประเทศ
2.2 มีประสบการณ์ในการดารงตาแหน่งนักการเมืองระดับชั้นนาของประเทศ
2.3 มีประสบการณ์ในการบริหารงานทางด้านการเมืองที่ดูแลด้านการศึกษา
2.4 มีผลงานด้านการบริหารและดูแลด้านการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลรวม 5 วิธี คือ การศึกษาประวัติ
ชีวิต การวิเคราะห์เอกสาร การศึกษาหลักฐานหรือข้อมูลทีมีอยู่ตามสภาพปกติ การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ โดยตัวผู้วิจัยได้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
เขียนรายงานการวิจัย เพื่อนาเสนอข้อมูล รวมทั้งสิ้น 14 เดือน
4. การตรวจสอบ วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจะนามา
ตรวจสอบเพื่อหาความตรง (Validity) และ ความเที่ยง (Reliability) จากนั้นจะทาการวิเคราะห์ด้วยวิธี
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปซึ่งแบ่งออกเป็นวิธีย่อย ๆ
สามวิธี คือ 1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) 2) การวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดของ
ข้ อ มู ล (Typological Analysis) และ 3) การวิ เ คราะห์ โ ดยการเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล (Constant
Comparison) แล้ ว น าเสนอโดยวิธี พรรณนา (Description) และพรรณนาวิ เคราะห์ (Analytical
Description)
5. สรุป

บทที่ 3
ประวัติชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เกิดที่บ๎านตลาด ซึ่งอยูํใจกลางเมืองสุพรรณบุรี สภาพบ๎าน
เป็น บ๎านไม๎ห๎ องแถว บิดามารดาประกอบอาชีพค๎าขาย ฐานะทางบ๎า นไมํร่ํารวย โดยบิดา มารดา
มีอาชีพค๎าขาย เครื่องสังฆภัณฑ๑ เสื้อผ๎าสํา หรับใสํทํานา เชํนเสื้อคอกระเช๎าและผ๎าพันแข็ง รวมถึง
สินค๎าประเภทตํางๆ มีชื่อร๎านวํา “ยํง หยู ฮง” ชํวงชีวิตในวัยเด็กด๎วยฐานะทางบ๎านที่ไมํดีนัก ซึ่ งต๎อง
ชํวยเหลือครอบครัวในการทํางานบ๎าน ค๎าขาย รวมถึงการเย็บผ๎า เย็บขอบผ๎าประเภทตําง ๆ จากการ
ทํางานอยํางหลากหลายให๎กั บครอบครัวของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา แสดงให๎ เห็นวํา ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา เป็นผู๎มีความเข๎มแข็ง อดทนและมีความมุํงมั่นสูง
วัยเด็ก
เด็กชายบรรหาร ศิลปอาชา บิดามารดา มีบุตร 6 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 2 คน
ซึง่ เด็กชายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นบุตรคนที่ 4 บิดามารดามีเชื้อสายจีน ในชํวงวัยเด็กไมํคํอยมีโอกาส
เลํ นกับเพื่อนในวัยเดีย วกัน หรื อเที่ยวสนุกสนานในสถานที่ตํางๆ ด๎ว ยฐานะทางบ๎านไมํดีนัก เวลา
สํวนใหญํจะต๎องชํวยเหลือ ทํางานให๎ครอบครัว เด็กชายบรรหาร ศิลปอาชา จึ งมีเพื่อนไมํมากนัก
ด๎วยความรับผิดชอบ ชํวยเหลือครอบครัว และใฝุเรียนรู๎ ขยันหมั่นเพียรในวัยเรียน ผลการเรียนดีโดย
ตลอด ประการสําคัญ เด็กชายบรรหาร ศิลปอาชา ยังเป็นนักเรียนที่มีความจําเป็นเลิ ศกวําเพื่อน
คนอื่น ๆ ทําให๎ได๎รับฉายาจากเพื่อนๆ วํา “หัวลูกคิด” สามารถเรียนข๎ามชั้นเรียนจนสําเร็จการศึกษา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด๎วยอายุเพียง 14 ปี1
การศึกษา
เด็กชายบรรหาร ศิล ปอาชา เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2489 จาก
โรงเรียนประทีปวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเกําแกํ มีเพื่อนรํวมชั้นเรียนจํานวน
10 คน ครูประจําชั้นชื่อ นายจรูญ สุขสวัสดิ์ จากการสัมภาษณ๑นายสุทิน ปิ่นวิเศษ อดีตผู๎อํานวยการ
โรงเรียนบางขวาง อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีและเพื่อนรํวมห๎องเรียนเลําวํา “การสอบไลํระดับ
ประโยคมัธยมศึกษาในเวลานั้น นักเรียนของโรงเรียนประทีปวิทยาลัยและโรงเรียนอื่นๆที่เป็นโรงเรียน
เอกชนทุกแหํงต๎องไปสอบที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลประจําจังหวัด เพื่อให๎
ข๎อสอบเป็นมาตรฐานเดียวกัน การสอบไลํในเวลานั้นถือวํายากมากใช๎คะแนนร๎อยละ 60 ขึ้นไป เป็น
เกณฑ๑ผําน นักเรียนโรงเรียนประทีปวิทยาลัย ที่สอบรุํนเดียวกันคราวนั้น 10 คน สอบผํานเพียง 3 คน
ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา เป็นหนึ่งในนักเรียนที่สอบผํานและเนื่องจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
สอบข๎ามชั้นจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นมาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่ออายุประมาณ 14 ปี รุํนเดียวกัน
1

ธนากิต, ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย (ฉบับปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติม) (กรุงเทพฯ:
สุวีริยาสาส๑นการพิมพ๑, 2552), 411-413.
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นี้มีป็อก แซํตั้ง อีกคนหนึ่งที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ตั้งแตํ อายุ14 เหมือนกัน” หลังจากจบการศึกษา
ฯพณฯบรรหาร ศิล ปอาชา ได๎ ตัด สิ นใจเดิน ทางเข๎ากรุ งเทพฯเพื่ อชํว ยพี่ช ายทํางาน ซึ่ งอยูํในชํว ง
สงครามโลก ครั้งที่ 2 จึงพักการเรียนไปชั่วระยะหนึ่ ง โดยหันไปทํากิจการของตนเอง และได๎เรียน
ภาษาจี น พร๎ อ มทั้ง ศึ กษาตํอ ที่ กรุ ง เทพการบัญชี วิทยาลั ย และฝึ กงานด๎านขนสํ งสิ นค๎า และการ
กํอสร๎างกับ “สมบูรณ๑ ศิลปอาชา” ผู๎เป็นพี่ชาย ในปี พ.ศ. 2529 เมื่อเข๎าสูํตําแหนํงทางการเมืองได๎เข๎า
ศึกษาตํอคณะนิติศาสตร๑ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปี พ.ศ.2531 มหาวิทยาลัยรามคําแหงได๎มอบ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร๑ แม๎วํา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชาจะได๎ปริญญาดุษฎี
บั ณ ฑิ ต กิต ติ ม ศัก ดิ์ แ ล๎ ว ตํ อจากนั้ น ทํ า นยั ง ได๎ศึ ก ษาตํอ จนสํ า เร็ จการศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทคณะ
นิติศาสตร๑ มหาวิทยาลัย รามคําแหงอีกจนสํ าเร็จ เชํนกัน ในปี พ.ศ.2538 .มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันนทา ได๎มอบปริญญาครุศาสตร๑ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริ หารการศึกษา สถาบัน
ราชภัฏสวนสุนันทา2 ตํอมาในปี2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได๎มอบปริญญา
ครุศาสตร๑อุตสาหกรรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3
การประกอบอาชีพ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เดิมชํวยบิดามารดาทําการค๎าที่ร๎าน “ยํง หยู ฮง” สินค๎าเป็น
จํ าพวกเสื้ อผ๎ า และเครื่ องมือทํานาอยูํในตลาดของอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี ในเวลาตํอมาได๎หั นมา
ประกอบอาชีพค๎าขายและได๎ติดตํอค๎าขายคลอรีนเป็นวัตถุดิบที่ใช๎ทําความสะอาดน้ําประปาให๎กับ
กรมโยธาธิการซึ่งรับผิดชอบงานประปาสํวนภูมิภาคในชํวงนั้น จนถึงปี พ.ศ. 2511 ได๎กํอตั้งบริษัทของ
ตัวเองชื่อวํา “สหศรีชัยกํอสร๎าง จํากัด” ดําเนินการรับเหมากํอสร๎าง รวมทั้งขายสารเคมีและอุปกรณ๑
และในเวลาตํอมายังตั้งบริษัททําธุรกิจอื่น ๆ อีกหลายบริษัท
เริ่มดารงตาแหน่งทางการเมือง
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เคยเลํนการเมืองระดับท๎องถิ่นเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี และตํอมาได๎รับแตํงตั้งเป็นสมาชิกสภานิติ บัญญัติแหํงชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2517 หลังการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 10 ในปี พ.ศ. 2518 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎รับแตํงตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นสมาชิกพรรคชาติไทย เมื่อปี พ.ศ.2518 โดยมี พลตรี
ประมาณ อดิเรกสาร เป็นหัวหน๎าพรรคและเป็นอดี ตผู๎รํวมกํอตั้งพรรครํวมกับพลตรี ศิริ สิริโยธิน
ตํอมาในปี พ.ศ. 2519 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎ดํารงตําแหนํงเลขาธิการพรรคชาติไทย ผู๎ที่ดํารง
ตําแหนํงหัวหน๎าพรรคคนตํอมาคือ พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น) และหลังจากเหตุการณ๑
รั ฐ ประหารยึ ด อํ า นาจของคณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร๎ อ ยแหํ ง ชาติ พลเอก ชาติ ช าย ชุ ณ หะวั ณ
(ยศลํ า ดั บ สุ ด ท๎ า ย) ได๎ ไ ปตั้ ง พรรคชาติ พั ฒ นา พลอากาศเอก สมบุ ญ ระหงส๑ ได๎ ม าเป็ น หั ว หน๎ า
พรรคชาติไทยชั่วคราว จากนั้นพลตํารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร จึงกลับมาดํารงตําแหนํงหัวหน๎า
2

เรื่องเดียวกัน, 215.
ประวัติ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา, ประวัติการศึกษา, เข๎าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2559,
เข๎าถึงได๎จาก http://www.pantip.com/topic/35070477.
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พรรคชาติไทยอีกครั้ง ตํอมาเมื่อพลตํารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร หัวหน๎าพรรคชาติไทยและผู๎นํา
ฝุายค๎านในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย (สมัยที่ 1) ได๎ลาออกจากตําแหนํงหัวหน๎าพรรค ครั้นถึงวันที่
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ในการประชุ ม ใหญํ ข องพรรคชาติ ไ ทยปรากฏวํ า ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ได๎รับเลือกให๎ดํารงตําแหนํงหัวหน๎าพรรคชาติไทย โดยมี นายเสนาะ เทียนทอง เป็น
เลขาธิการพรรค สํวนพลตํารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร ดํารงตําแหนํงประธานที่ปรึกษาพรรค และ
ตํอมาในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด
เกล๎าฯ แตํงตั้งให๎เป็นผู๎นําฝุายค๎านในรัฐสภา “เติ้ง เสี่ยว หาร” คือ ฉายาทางการเมืองของฯพณฯ
บรรหาร ศิ ล ปอาชา เนื่ อ งจากเป็ น คนที่ มี รู ป รํ า งคํ อ นข๎ า งเตี้ ย เหมื อ น “เติ้ ง เสี่ ย ว ผิ ง ” อดี ต
นายกรัฐมนตรีของสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่ งเป็นผู๎นําที่มีความสามารถและชื่อเสียงเป็นที่รู๎ จักใน
ระดับนานาประเทศ หรือในระดับโลก
นอกจากนี้ยังได๎ฉายาอื่น ๆ เชํน เจ๎าพํอเอทีเอ็ม หรือ เอทีเอ็มเคลื่อนที่ ผู๎จัดการรัฐบาล
จํากัด ฯลฯ ในการลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2519 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 11 ปรากฏวํา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎รับ
เลื อ กตั้ ง เป็ น อั น ดั บ 1 ของประเทศ ด๎ ว ยคะแนน 57,530 และได๎ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น ส.ส. จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ติดตํอกัน มาทุกสมัย นั บตั้งแตํการเลื อกตั้งในปี พ.ศ. 2519 เป็นต๎น มา สํ าหรับ ในการ
เลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป ครั้ ง ที่ 16 ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา เป็ น ส.ส. จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เขต 1
พรรคชาติไทย ด๎วยคะแนน 165,614 ได๎คะแนนมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอีกครั้ง เมื่อวันที่
22 มีน าคม พ.ศ. 2535 และในการเลื อ กตั้ งทั่ ว ไป ครั้ง ที่ 17 ได๎ คะแนน 181,572 เมื่ อวั นที่ 13
กันยายน พ.ศ. 2535 ได๎คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
ก้าวเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทย
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เริ่มต๎นและดําเนินงานทางการเมืองโดยสังกัดพรรคชาติไทย
นับตั้งแตํ พ.ศ. 2519 โดยไมํเคยย๎ายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นใด ตลอดชีวิตทางการเมือง ทํานได๎
ทุํมเทสติป๓ญญา ความรู๎ ความสามารถ เพื่อให๎พรรคชาติไทยเป็นพรรคการเมืองที่เข๎มแข็ง และเป็นที่
ศรัทธาของพี่น๎องประชาชน ในการดํารงตําแหนํงเลขาธิการพรรคอยํางยาวนานนั้น ฯพณฯ บรรหาร
ได๎รับการยกยํองจากนักการเมืองทุกพรรควําเป็น ผู๎มีความสามารถในการดูแลกิจการ และสมาชิก
พรรคได๎อยํางเรีย บร๎อย และมีวินั ย พรรคชาติไทยจึงได๎รับการยกยํองวําเป็นพรรคการเมืองที่มี
เอกภาพและมั่นคงอยํางยิ่ง ใน พ.ศ. 2537 พลตํารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร ลาออกจากตําแหนํง
หัวหน๎าพรรคชาติไทย สมาชิกพรรคจึงได๎จัดประชุมใหญํ และมีมติมอบความไว๎วางใจให๎ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ขึ้นดํารงตําแหนํงหัวหน๎าพรรค ซึ่งนับเป็นการรับภาระหน๎าที่อันหนัก และ
สําคัญอยํางยิ่งในทางการเมือง ผลจากการเลือกตั้งทั่วไปในกลางปี พ.ศ. 2538 พรรคชาติไทยภายใต๎
การนําของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎ก๎าวขึ้นสูํความสําเร็จอยํางสูงสุดอีกวาระหนึ่ง นับตั้งแตํมี
การกํอตั้งพรรคการเมืองแหํงนี้ เมื่อพรรคชาติไทยได๎รับความไว๎วางใจจากประชาชนผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง
ทุกภูมิภาค เลื อกผู๎ สมัครของพรรคจนได๎รับการเลื อกตั้งมากเป็นอันดับหนึ่งในสภาผู๎แทนราษฎร
พรรคชาติไทยได๎เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล
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การเมืองระบอบประชาธิปไตย ประกอบด๎วยฝุายรัฐ บาล ซึ่งทําหน๎าที่บริหารประเทศ
และ ฝุายค๎าน ซึ่งทําหน๎าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในฐานะ
หัวหน๎าพรรคชาติไทย จึงได๎รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล๎าฯ ให๎ดํารงตําแหนํงผู๎นําฝุายค๎านใน
สภาผู๎แทนราษฎรโดยมีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี (สมัยที่ 1) เป็นคณะรัฐบาล เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม พ.ศ. 2537 และประเดิมหน๎าที่ด๎วยการสร๎างมิติใหมํโดยเดินทางไปเยือนตํางประเทศ
อยํางเป็นทางการ ทั้งนี้บทบาทของฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ในการเดินทางไปเยือนตํางประเทศ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎สนับสนุนทําทีการเจรจาการค๎าและการเมืองระหวํางประเทศของ
รัฐบาล ชํวยเพิ่มน้ํ าหนั กในการเจรจาของประเทศไทยกับประเทศที่ไปเยือน เป็นการเกื้อกูลการ
ทํางานเพื่อผลประโยชน๑ของชาติอีกทางหนึ่ง โดยมิได๎คิดถึงประโยชน๑ทางการเมืองแบบแบํงฝ๓กแบํง
ฝุ า ยแตํอ ยํ า งใด แสดงให๎ เ ห็ น ถึง การเป็น นัก การเมือ งที่ ยึด ถือ ผลประโยชน๑ข องประชาชน และ
ประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ในขณะเดียวกันก็ทําการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอยํางจริงจัง ใกล๎ชิด
แตํมิได๎มุํงที่จะขัดแย๎งไปทุกเรื่อง หากเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน๑ของชาติ ก็จะให๎การสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลเสียด๎วย ในเวลาตํอมาเมื่อเห็นวํารัฐบาลบริ หารงานผิดพลาด และอาจเป็นผลเสียตํอ
ประเทศชาติ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ก็ทําหน๎าที่ผู๎นําในการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไมํไว๎วางใจ
รัฐบาล ในการอภิปรายครั้งนั้นทํานได๎แสดงให๎เห็นถึงความแมํนยําของข๎อมูลที่ใช๎ และสามารถสรุป
ความได๎อยํางดี มีสาระและหลักฐานเป็นที่เชื่อถื อ (ผลการอภิปรายทําให๎รัฐบาลต๎องประกาศยุบสภา
ในปี พ.ศ. 2538 เกิดการเลือกตั้งทั่วไป ผลการเลือกตั้งครั้ง นั้นพรรคชาติไทยภายใต๎การนําของ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง (92 เสียง) สามารถเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาล
โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ลําดับที่ 21) เมื่อ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
หั ว หน๎ า พรรคชาติไทย และผู๎ นํ าฝุ ายค๎านในสภาฯ รํว มกับ พรรคพั นธมิตรฝุ ายค๎า น เปิด อภิ ปราย
ไมํไว๎วางใจรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ด๎วยประเด็นที่สําคัญ
หลายประการโดยเฉพาะกรณี สปก.4-01 จนรัฐมนตรีผู๎มีหัวหน๎าที่รับผิดชอบได๎ลาออกจากตําแหนํง
กํอนวันเปิดอภิปราย
หลังจากที่คณะรัฐบาลโดยการนําของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี (คนที่ 20) ได๎
ประกาศยุบสภาผู๎แทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 (รักษาการในตําแหนํงวันที่ 13
กรกฎาคม พ.ศ. 2538) อันเนื่องมาจากเหตุการณ๑การอภิปรายไมํไว๎วางใจ ตํอมาได๎มีการเลือกตั้งทั่วไป
ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ผลการเลือกตั้งปรากฏวํา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ได๎รับเลือกเป็น ส.ส. จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 ด๎วยคะแนน 218,376 นับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
อีกครั้ง และเนื่องจากพรรคชาติไทยมี ส.ส. ได๎รับเลือกเข๎าสูํสภาฯ มากที่สุดถึง 92 ที่นั่ง จึงเป็นแกนนํา
ในการจั ด ตั้ ง รั ฐ บาล ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา จึ ง ได๎ รั บ การสนั บ สนุ น ให๎ เ ข๎ า ดํ า รงตํ า แหนํ ง
นายกรั ฐ มนตรี คนที่ 21 ของประเทศไทย โดยมีพรรครํว มรัฐ บาล 7 พรรค ได๎แกํ พรรคชาติไทย
พรรคหวังใหมํ พรรคพลังธรรม พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย พรรคนําไทย พรรคมวลชน โดยมี
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พรรคฝุ ายค๎านที่สําคัญ คือ พรรคประชาธิป๓ ตย๑ พรรคพัฒนา พรรคเสรีธรรม และพรรคเอกภาพ
ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรีคณะที่ 51)4
ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ
เริ่ มตั้งแตํ รั ฐ มนตรีชํ ว ยวําการกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2519 ในรัฐ บาล
หมํอมราชวงศ๑.เสนีย๑ ปราโมช (สมัยที่ 3) แม๎ในชํวงนั้นจะเป็นเวลาไมํนานนัก แตํ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ได๎บริหารราชการด๎วยความตั้งใจ กํอให๎เกิดประโยชน๑แกํประเทศชาติ ผลงานที่สําคัญใน
เวลานั้น คือ การเสนอรัฐบาลให๎ตั้งกรรมการสนับสนุนชาวตํางประเทศเข๎าเมือง เพื่อประโยชน๑ทาง
เศรษฐกิจ อันมีผลทําให๎ขั้นตอนที่ยุํงยากในการเข๎าเมืองซึ่งมีอยูํเดิมได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขให๎ดีขึ้น
ชาวตํางประเทศที่มีความประสงค๑จะเข๎ามาลงทุนได๎รับความสะดวก เป็นแรงจูงใจให๎เข๎ามาลงทุน
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย(ขณะนั้นยังไมํมี (พรบ. สํงเสริมการลงทุน, 2520) นับเป็นผลดีอยํางยิ่ง
ตํอการกระตุ๎นและพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นผู๎ที่เอาใจใสํใน
กิจการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องป๓้นดินเผาในประเทศ จนนํามาสูํการพัฒนางานเครื่องป๓้นดินเผาทั้งใน
รู ป แบบอุ ต สาหกรรมขนาดใหญํ เชํ น งานเซรามิ ค กระเบื้ อ งสุ ข ภั ณ ฑ๑ ตลอดถึ ง ในรู ป แบบสิ น ค๎ า
หัตถกรรมครอบครัวและผลิตภัณฑ๑ชุมชนอยํางแพรํหลาย จนถึงการดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีกระทรวง
ตําง ๆ ดังนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พระบาทสมเด็ จ พระเจ๎ า อยูํ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล๎ า ฯ ให๎ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ให๎ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ในปี พ.ศ. 2523 ในคณะ
รัฐบาล ที่มี พลเอกเปรม ติณสูลานนท๑ เป็นนายกรัฐมนตรี ภารกิจของกระทรวงนี้เกี่ยวข๎องโดยตรง
กับปากท๎องของเกษตรกรอันเป็นประชากรสํวนใหญํและเป็นรายได๎หลักของประเทศ นอกจากนั้น ยังมี
หน๎าที่ดูแลรักษาปุาไม๎อันเป็น ทรัพยากรที่สําคัญ จึงเป็นภาระอันหนักยิ่งของรัฐมนตรีที่กํากับดูแล
ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา ได๎ทุํ ม เทความรู๎ ค วามสามารถเพื่ อแก๎ ไ ขป๓ญ หาความเดื อ ดร๎ อ นของ
เกษตรกร สํงเสริมให๎มีการเพิ่มผลผลิตและรายได๎ ผลงานที่สําคัญสรุปได๎ดังนี้
1. ให๎องค๑การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)จัดซื้อปุ๋ยนาข๎าวโดยตรงจากตํางประเทศ สํงผล
กดดันให๎พํอค๎าคนกลางที่เคยมีอํานาจกําหนดตลาดต๎องลดราคาลงมามาก นอกจากนี้ยังสั่งให๎มีการ
กําหนดแผนคุ๎มครองพื้นที่ถือครองทําการเกษตร เพื่อสงวนพื้นที่ เพาะปลูกในเขตภาคกลางสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนสายพันธุ๑ข๎าวให๎เหมาะกับพื้นที่เพาะปลูกแตํละภูมิภาค สํงเสริมระบบนาหวํานน้ําตม
และปรับปรุงการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ อีกมาก
2. คุ๎มครองปูองกันปุาไม๎โดยกําหนดให๎จัดตั้งศูนย๑เฉพาะกิจปูองกันการบุกรุกทําลายปุา
ทําให๎การปูองกันและปราบปรามดําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังติดตามตรวจปุาอยําง
ใกล๎ชิด เมื่อเกิดไฟไหม๎ปุาก็เดินทางไปบัญชาด๎วยตนเองโดยไมํยํอท๎อตํอความลําบากหรือภัยอันตราย
4

คมเดื อน เจิ ดจรั ส ฟู า , ชี วประวั ติแ ละทั ศ นะ บรรหาร ศิล ปอาชา นายกรั ฐ มนตรี
คนที่ 21ของไทย (กรุงเทพฯ: สร๎อยทอง, 2538), 67-75.
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3. สํ ง เสริ ม และพั ฒ นาชลประทาน จั ด สรรทรั พ ยากรน้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาขุ ด คลอง
ชลประทานและคลองธรรมชาติ เ พื่ อ ให๎ ก ารจั ด สํ ง ระบายน้ํ า สูํ พื้ น ที่ เ กษตรกรรมเป็ น ไ ปอยํ า งมี
ประสิทธิภาพทั่วทุกภาค
4. ประกาศให๎ ห มูํ เ กาะอํ า งทองเป็ น อุ ท ยานแหํ ง ชาติ ท างทะเล เพื่ อ อนุ รั ก ษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน๑ให๎คงความสมบูรณ๑มิให๎ถูกทําลายหรือเสื่อมสภาพ เป็นการแสดง
วิสัยทัศน๑อันก๎าวหน๎าในเรื่องสิ่งแวดล๎อมทําให๎แนวคิดอุทยานแหํงชาติทางทะเลเกิดความแพรํหลาย
และสามารถคงสภาพหมูํเกาะหลายแหํง เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ที่สําคัญของประเทศไทย
แม๎จนป๓จจุบัน5
กระทรวงคมนาคม
พระบาทสมเด็ จ พระเจ๎ า อยูํ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล๎ า ฯ ให๎ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม ในปี 2529 ในคณะรัฐบาลที่มี พลเอก
เปรม ติณสูลานนท๑เป็นนายกรัฐมนตรี และในคณะรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร (7 เมษายน พ.ศ.
2535 ถึง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535) ประเทศไทยกําลังก๎าวสูํเวทีโลกในฐานะประเทศผู๎สํงออกต๎องอาศัย
ศักยภาพของระบบคมนาคมทั้งการขนสํงและสื่ อสาร เพื่อให๎ส ามารถแขํงขันได๎กับนานาประเทศ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีปฏิบัติหน๎าที่จนมีผลให๎กิจการคมนาคมของประเทศก๎าวหน๎า
อยํางรวดเร็ว ผลงานสําคัญสรุปได๎ดังนี้
1. พัฒ นาเส๎ น ทางคมนาคมในเขตเมืองหลวง และภูมิภ าคตําง ๆ ทั่ว ประเทศ ได๎แกํ
พัฒนาทางยกระดับเพื่อแก๎ป๓ญหาจราจรของกรุงเทพฯ ขยายทางหลวงแผํนดินทุกภาคให๎ได๎มาตรฐาน
จั ดสร๎ างถนนรอบเกาะภูเก็ ต และเกาะสมุย เพื่อรองรับการทํ องเที่ยว ปรับปรุ งอาคารผู๎ โ ดยสาร
ทําอากาศยานกรุงเทพฯ ให๎ทัน สมัยรวมทั้งพัฒนาทําอากาศยานพาณิชย๑ในภูมิภาค และยกระดับ
ให๎เป็นทําอากาศยานสากล เชํนทําอากาศยานเชียงใหมํ ทําอากาศยานภูเก็ต เป็นเหตุให๎การคมนาคม
ขนสํงสินค๎าเพื่อเชื่อมตํอทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อการทํองเที่ยวของไทยเจริญขึ้นอยํางรวดเร็ว
2. รวบรวมกิจการของบริษัทเดินอากาศไทยและบริษัทการบินไทยเข๎าด๎วยกันสําเร็จ
ซึ่งเป็นงานที่ซับซ๎อนและละเอียดอํ อนเป็นผลได๎ธุรกิจการบินพาณิชย๑ของประเทศเข็มแข็ง ขยายตัว
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน๎าของโลก สร๎างชื่อเสียงและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ให๎กับประเทศไทยอยํางมาก
3. บุกเบิกระบบสื่อสารโทรศัพท๑เคลื่อนที่ โดยจัดให๎มี บริการคลื่นความถี่วิทยุโทรศัพท๑
ขึ้นเป็นพืน้ ฐานที่ทําให๎โทรศัพท๑เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ๑สื่อสารที่แพรํหลายในประเทศไทย และมีบทบาท
สําคัญตํอการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศ นับเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน๑อันกว๎างไกลในด๎านการ
โทรคมนาคมเป็นอยํางยิ่ง6

5

ธนากิต, ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย (ฉบับปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติม) (กรุงเทพฯ:
สุวีริยาสาส๑นการพิมพ๑, 2552), 415.
6
เรื่องเดียวกัน, 415-416.
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กระทรวงอุตสาหกรรม
พระบาทสมเด็ จ พระเจ๎ า อยูํ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล๎ า ฯ ให๎ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2531 ในคณะรัฐบาลซึ่งมี
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัน เป็นนายกรัฐมนตรี ภาระรับผิดชอบของกระทรวงอุ ตสาหกรรมเกี่ยวข๎อง
กับการผลิตและการสํงออก ซึ่งเป็นรายได๎สําคัญของประเทศ ทั้งยังมี ผลเกี่ยวข๎องกับการสร๎างงานให๎
ประชากร รวมถึงการดูแลกิจการด๎านพลังงานที่สําคัญของประเทศ นับเป็นงานที่ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา มีพื้นฐานและเชี่ยวชาญอยูํแล๎ว ประกอบกับความเป็นนักบริหารที่เอาใจใสํตํองานที่ได๎รับ
มอบหมาย ทําให๎งานของกระทรวงอุ ตสาหกรรมดําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีผลงานสําคัญ
สรุปได๎ดังนี้
1. การจั ดตั้งนิ คมอุตสาหกรรม เพื่อขจัดป๓ญหาแหลํงอุตสาหกรรมที่กระจัดกระจาย
ยากแกํการจัดระเบียบแหลํงอุตสาหกรรมจึงได๎จัดตั้งเป็นนิคมตามจุดที่เหมาะสมในภูมิภาคตําง ๆ รวม
15 นิคม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝ๓่งทะเลตะวันออก (Eastem Seaboad) ซึ่งนอกจาก
จะสะดวกตํ อ การกํ า กั บ แหลํ ง อุ ต สาหกรรมแล๎ ว ยั ง ทํ า ให๎ รั ฐ บาลประหยั ด งบประมาณในด๎ า น
สาธารณูปโภค และทําให๎นักลงทุนชาวตํางประเทศสนใจมาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
2. การจัดตั้งสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประโยชน๑ ตํอการ
ดูแลติดตามและควบคุมด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในแตํละจังหวัด โดยไมํต๎องรออํานาจการตัดสินใจ
จากสํวนกลางเพียงอยํางเดียว สามารถอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎ประกอบการในภูมิภาคได๎ดีขึ้น
แสดงถึงวิสั ย ทัศ น๑ ในการบริ ห ารงานแบบกระจายอํานาจ นอกจากนั้นยังริเริ่มจั ดตั้งศูน ย๑สํ งเสริ ม
อุตสาหกรรมประจําภาคตํางๆ ทําให๎กิจการอุตสาหกรรมของประเทศทุกภูมิภาคมีความเจริญก๎าวหน๎า
โดยทั่วถึง
3. การจั ด ตั้ ง อุ ต สาหกรรมพั ฒ นามู ล นิ ธิ อั น เป็ น รากฐานของการกํ า เนิ ด สถาบั น
อุตสาหกรรมเฉพาะด๎านในประเทศไทย เชํน สถาบันสิ่งทอ สถาบันอาหาร และสถาบันยานยนต๑
เป็นต๎น
4. การสํงเสริมและพัฒนากิจการด๎านพลังงานของประเทศ เป็นต๎นวํา การพัฒนาแทํน
ขุดเจาะน้ํามันทางทะเล และโรงแยกก๏าซธรรมชาติ โรงที่ 1-โรงที่2 ชํวยให๎กิจกรรมด๎านดังกลําวไป
อยํางมีประสิทธิภาพและมีพลังงานสํารองใช๎ในประเทศอยํางเพียงพอ7
กระทรวงมหาดไทย
พระบาทสมเด็ จ พระเจ๎ า อยูํ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล๎ า ฯ ให๎ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย ครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2533 ในคณะรัฐบาล
ซึ่ ง มี พ ลเอก ชาติ ช าย ชุ ณ หะวั น เป็ น นายกรั ฐ มนตรี และอี ก ครั้ ง ในปี พ.ศ. 2538 ในฐานะ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงสําคัญใน
การบริหารราชการแผํนดิน มีหน๎าที่ “บําบัดทุกข๑ บํารุงสุข” แกํประชาชนทั่วประเทศ จึงเป็นภาระอัน
สําคัญยิ่ ง ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา ได๎ทุํมเทให๎กับงานอยํางจิงจัง ผลงานตําง ๆ จึงปรากฎขึ้น
7

เรื่องเดียวกัน, 417.
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มากมายหลากหลายแสดงถึงวิสัยทัศน๑ อยํางสําคัญอันเป็นคุณ สมบัติของนักปกครองที่ดี ทั้งนี้ ผลงาน
บางสํวนที่สําคัญดังนี้
1. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข๎าราชการ และฝุายปกครอง โดยเหตุที่เป็น
ผู๎ที่ทํางานคลุกคลี กับเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน ทําให๎ตระหนักถึงอุปสรรคป๓ญหา ในการปฏิบัติงานของ
เจ๎ าหน๎า ที่ จึงสนับ สนุ นจั ดหาอุป กรณ๑ตําง ๆ ในการปฏิบัติงานเป็นต๎นวํา ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช๎จําเป็นเพื่อให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่บริการประชาชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสนับสนุนสวัสดิการสําหรับผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ระดับลําง เป็นการสร๎างขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นออกตรวจเยี่ยมรับฟ๓งป๓ญหาและให๎ขวัญและกําลังใจแกํ
ผู๎ปฏิบัติงานในภูมิภาคตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง เป็นเหตุให๎ประสิทธิภาพในการปกปูอง คุ๎มครองและ
บริ การประชาชน อัน เป็น หน๎ าที่ห ลั กของกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น เป็นไปอยํางทั่ว ถึงสร๎ าง
ความผาสุขและอบอุํนใจ ได๎แกํประชาชน
2. ได๎เสนอปรับระดับให๎นายอําเภอทั่วประเทศในระดับ 7 บ๎าง และระดับ 8 บ๎าง ให๎ได๎
เป็นระดับ 8 เสมอกันหมด
3. ได๎ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 42 หรือ ปร.42 เพื่อให๎สื่อมวลชนมีเสรีภาพใน
การทําหน๎าที่รายงานข๎อมูลขําวสารแกํ ประชาชนได๎เต็มที่ เป็นเหตุให๎ประสิทธิภาพและศักยภาพ
สื่อมวลชนเพิ่มขึ้นอยํางมาก ประชาชนได๎รับรู๎ขําวสารความเป็นไปของบ๎านเมือง ยกเลิกคณะประวัติ
ดังกลําว แสดงให๎เห็นถึงความเป็นนักประชาธิปไตยและแสดงวิสัยทัศน๑ในการบริหารราชการแผํนดิน
อยํางแท๎จริง8
กระทรวงการคลัง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ๎ า อยูํ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล๎ า ฯ ให๎ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง ในปี 2533 ในรัฐบาลที่มีพลเอก ชาติชาย
ชุณหะวัน เป็ น นายกรั ฐ มนตรี กระทรวงการคลังถือเป็นกระทรวงสํ าคัญ มีห น๎าที่ดูแลเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศนั้นการจัดเก็บรายได๎และงบประมาณแผํนดิน รวมทั้งควบคุมดูแลกิจการด๎าน
การเงิน การธนาคาร ตลอดจนระบบธุรกิจอื่น ๆ จึงเป็นงานที่ยุํงยากซับซ๎อน ต๎องอาศัยความรู๎อยํา ง
ลึกซึ้งเรื่องเศรษฐศาสตร๑ การเงิน การธนาคาร แตํจากการมีประสบการณ๑การเป็นนักธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จ ประกอบกับการเป็นผู๎ใฝุศึกษา เป็นนักฟ๓งและนักปฎิบัติที่ดี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
จึ ง มี ความเข๎ า ใจในงานของกระทรวงการคลั ง อยํา งรวดเร็ว กระทั่ ง ได๎ รั บการยกยํ อ งชมเชยจาก
นั ก เศรษฐศาตร๑ ก ารเงิ น การคลั ง ระดั บ ประเทศหลายทํ า น เชํ น ดร.วี ร พงษ๑ รามากู ร (อดี ต
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) ม.ร.ว. ปรีดียาธร เทวกุล (อดีตรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง)
ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล (อดีตปลัดการกระทรวงการคลัง) คุณวิจิตร สุพินิจ(อดีตผู๎วําการธนาคารแหํง
ประเทศไทย) ดร.สมชัย ฤชุพันธ๑ (อดีตผู๎อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) เป็นต๎น อยํางไร
ก็ตาม การบริหารงานราชการในฐานะรัฐมนตรีวํากระทรวงการคลังของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
มีระยะเวลาไมํนานนัก เนื่องจากเกิดการยึดอํานาจของคณะรักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติ มีผลทํา
ให๎คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน พ๎นสภาพในการบริหารราชการแผํนดิน และมี
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การตรวจสอบทรั พ ย๑ สิ น ของคณะรั ฐ มนตรี ที่ ดํ า รงตํ า แหนํ ง ในเวลาตํ อ มา โดย ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชาได๎รับการประกาศจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย๑สินในอีก 1 ปีถัดมา วําไมํได๎เป็นบุคคล
ร่ํ ารวยผิ ดปกติ อั น ถือ เป็ น เกีย รติ ประวัติที่ ดีงามสํ า หรับ ผู๎ ดํา เนิน กิจ กรรมทางการเมื องที่ ตํอเนื่ อ ง
ยาวนาน9
การดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
พระบาทสมเด็ จ พระเจ๎ า อยูํ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล๎ า ฯ ให๎ ฯพณฯบรรหาร
ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 นาย
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ประธานสภาผู๎ แทนราษฎร เป็นผู๎รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งตํอมา
ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งคณะรัฐมนตรี จํานวน
49 ตําแหนํง นโยบายของคณะรัฐมนตรีสมัยฯ พณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรีแถลงตํอ
รัฐสภา เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2538 กําหนดเปูาหมายหลักของการบริหารราชการ 10 ด๎าน คือ
1) นโยบายการเมืองและการบริหาร 2) นโยบายความมั่นคง 3) นโยบายตํางประเทศ 4) นโยบาย
เศรษฐกิ จ 5) นโยบายสั ง คม 6) นโยบายด๎ า นการศึ ก ษา 7) นโยบายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล๎อม 8) นโยบายวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 9) นโยบายกระจายรายได๎และความเจริญไปสูํ
ภูมิภาค และ 10) นโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รัฐบาลที่มี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี มีเจตนารมณ๑ที่จะพัฒนาคน
จึงกําหนดนโยบายด๎านการศึกษาดังนี้คือ
1. ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาให๎ เ ด็ ก ได๎ รั บ การพั ฒ นาความพร๎ อ มกํ อ นเข๎ า เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษา
2. ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6ปี เป็น 9 ปีให๎ทั่วถึงทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
3. จัดหาทุนการศึกษาและจัดให๎มีกองทุนสวัสดิการเงินกู๎แกํนักเรียน นักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย๑
4. เรํงรัดการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนซึ่งมีความสําคัญตํอการพั ฒนา
ประเทศในอนาคต
5. สนับสนุนให๎สถาบันอุดมศึกษาทําการวิจัยและพัฒนาให๎กว๎างขวาง
6. ผลักดันให๎มีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมํ
7. สํงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบโรงเรียนให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น
8. สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการศึกษา
9. สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาโดยองค๑การชุมชน
10. สนั บ สนุ น ให๎ ผู๎ ด๎ อ ยโอกาสและผู๎ พิ ก ารมี โ อกาสเข๎ า ศึ ก ษาและฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ
มากยิ่งขึ้น
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11. ปรับปรุงระบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐให๎มีความคลํองตัวและมีความเป็น
อิสระในการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ
12. ผํอนคลายกฎ ระเบียบ และกําหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
13. เสริมสร๎างสวัสดิการ ขวัญ กําลังใจ และสิทธิประโยชน๑ตําง ๆ ให๎แกํครู อาจารย๑ และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
14. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู
นโยบายด๎านการศึกษาในสมัย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี แสดงให๎
เห็นวํา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีแนวคิดที่จะพัฒนาการศึกษาสํงเสริมสนับสนุน ด๎านการศึกษา
มาโดยตลอด
เมื่อดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎แสวงหาผู๎ที่มีความรู๎และ
ผู๎เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อให๎การบริหารงานเกิดประโยชน๑อยํางสูงสุด อาทิ 1) ดร.สุรเกียรติ์
เสถียรไทย 2) ดร.สุธาบดี สัตตบุศย๑ 3) ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย 4) นายอาชนัน เกาะไพบูลย๑ และ 5) นาย
วีรศักดิ์ โควสุรัตน๑10
เมื่อมีนักวิชาการซึ่งเป็นทีป่ รึกษาของนายกรัฐมนตรีซึ่งล๎วนมีคุณสมบัติและความสามารถ
เป็นที่ โดดเดํน และเป็นนักกฎหมายมือฉมัง ตํอมา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎จัดตั้ง “สํานักงาน
วิชาการหัวหน๎าพรรคชาติไทย” ขึ้นนับวําเป็นหัวหน๎าพรรคคนแรกที่จัดตั้งสํานักวิชาการเพื่อสนับสนุน
การทํางานของตนเอง คณะที่ปรึกษาและสํา นักวิชาการฯ มีบทบาทสําคัญในการศึกษาข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร, ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ร.บ.ปุาสงวนแหํงชาติ ฯลฯ
ในกรณีป๓ญหาเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ที่พรรคชาติไทยเป็นแกนนําในการยื่นญัตติเปิดอภิปราย
ทั่วไป เพื่อลงมติไมํไว๎วางใจรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 จนต๎อง
มีการประกาศยุบสภาฯ ตํอมาวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีการแตํงตั้งวุฒิสมาชิกชุดใหมํ จํานวน
260 คน ถึ ง จะมี ค ณะที่ ป รึ ก ษาชั้ น ยอด แตํ นั ก ประวั ติ ศ าสตร๑ ท างการเมื อ งได๎ ก ลํ า วไว๎ วํ า รั ฐ บาล
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา กลับได๎ชื่อวําเป็นรัฐบาลที่มีรัฐมนตรี “ยี้” มากที่สุด และยังเป็นรัฐบาลที่มี
ลักษณะคล๎ายคลึงกับรัฐบาล “บุฟเฟุต๑ คาบิเนต” ของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ในปี พ.ศ. 25332534 กํอนที่ถูก คณะรักษาความสงบแหํงชาติ ยึดอํานาจนอกจากนั้นยังมีความแตกแยกทั้งภายใน
พรรคชาติไทยเองและในพรรครํวมรัฐบาลฉะนั้นเมื่อเข๎าบริหารประเทศได๎ไมํนานก็เกิดวิกฤตศรัทธา
จากประชาชน เมื่อฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เข๎าดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศได๎
ระยะหนึ่ง ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 พรรครํวมฝุายค๎านโดยนายชวน หลีกภัย ได๎ยื่นญัตติ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมํไว๎วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จํานวน 10 คน รวมทั้ง ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยด๎วย และกลําวหาสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร
กลุํม 16 เกี่ยวข๎องกับการกู๎เงินธนาคารกรุเทพฯพาณิชย๑การ (BBC.) โดยมิชอบ ผลการอภิปรายและ
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ลงมติรัฐมนตรีฝุายรัฐบาลได๎รับความไว๎วางใจ แตํ ส.ส. พรรคพลังธรรมออกเสียงให๎แกํรัฐมนตรีบางคน
ที่ชี้แจงข๎อกลําวหาอยํางคลุมเครือ11
ผลงานทีส่ าคัญในการดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎ปฏิบัติหน๎าที่นายกรัฐมนตรีที่ผลงานสําคัญเป็นที่ประจักษ๑
บุคคลทั่วไปดังนี้
1. พระราชพิธีกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เนื่องในมหาวโรกาส
อันเป็นมหามิ่งมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี รัฐบาลได๎
พิจารณาเห็นควรจัดงานฉลองขึ้น จึงได๎นําความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ซึ่งได๎รับพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต พร๎อมทั้งได๎พระราชทานชื่อการ
จัดงานวํา “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ” และชื่อเป็นภาษาอังกฤษวํา “The Fiftieth
Anniversary (Golden Jubilee) Cel-ebration of His Majesty’s Accession to The Throne”
หรือที่คนไทยรู๎จักกันวําคือ “พระราชพิธีกาญจนาภิเษก” มีกิจกรรมดังนี้
1.1 กองทัพเรือรํวมกับกรมศิลปากรได๎สร๎าง “เรือพระราชพิธี” ลําใหมํน๎อมเกล๎าฯ
ถวายเพื่อการเฉลิมฉลองในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ได๎ทรงมีพระมหากรุณาธิคุ ณ พระราชทานนาม
วํา “เรือพระที่นั่ง นารายณ๑ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9” ตามหนังสือราชเลขาธิการลงวันที่ 6 สิงหาคม
พ.ศ. 2537 ซึ่งถือเป็นเรือพระที่นั่งลําแรกที่จัดสร๎างขึ้นในสมั ยพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิ พล
อดุลยเดชมหาราช
1.2 กระทรวงกลาโหมจัดสร๎างพระคทาจอมทัพไทยทองคําอันใหมํ เพื่อทูลเกล๎าฯ
ถวายแทนพระคทาจอมทัพภูมิพลที่กระทรวงกลาโหมได๎จัดสร๎างเพื่อทูล เกล๎ าฯ ถวายเมื่อวันที่ 2
ธันวาคม พ.ศ. 2509 ซึ่งนับเป็นเวลา 30 ปีมาแล๎ว12
2. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จยํา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี หรื อ “สมเด็ จ ยํ า ” เสด็ จ สวรรคต ด๎ ว ยพระโรคชรา ณ
โรงพยาบาลศิริ ร าช เวลา 21.17 น. รวมพระชนมายุได๎ 95 พรรษา เพื่อเป็นการสนองพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระองค๑ทํานมีตํอพสกนิกรชาวไทยรัฐบาลได๎จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โดยถวายพระเกี ย รติ ย ศสู ง สุ ด ตามโบราณราชประเพณี การจั ด งานในครั้ ง นี้ รั ฐ บาลได๎ แ ตํ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดงานพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นประธานกรรมการ โดยมีการตั้งอนุกรรมการอีก 7 คณะ
เพื่อรับผิดชอบในการเตรียมงานด๎านตําง ๆ คือฝุายพระราชพิธี ฝุายกํอสร๎างพระเมรุมาศ สิ่งกํอสร๎ าง
ประกอบพระเมรุ ม าศ ราชรถ พระยานมาศ และสํ ว นประกอบพระราชพิ ธี ฝุ า ยประชาสั ม พั น ธ๑
ฝุายรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร๎อยและการจราจร ฝุายจัดทําจดหมายเหตุและหนังสื อ
11

นิ กร จํ านง, บริ หารงานแบบบรรหารศึ กษาแนวคิดและวิธี ตัดสิน ใจ (กรุงเทพฯ:
ม.ป.ท., 2543), 45.
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สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ:
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ที่ระลึก ฝุายเลขานุการและประสานงาน และฝุายจัดทําบันทึกภาพเหตุการณ๑และแสดงนิทรรศการ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา เข๎ารํวมประชุมและติดตามงานอยํางใกล๎ชิด เพื่อให๎สํวนราชการตําง ๆ ได๎เข๎ามามีสํวนรํวม
รับผิดชอบ และไมํเคยขาดในการไปฟ๓งสวดพระอภิธรรม ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เอาใจใสํตรวจ
งานศิลปกรรมของกรมศิลปากร โดยเฉพาะเรื่องราชยาน พระราชรถในการเข๎ารํวมขบวนได๎ทําการ
ซํ อ มแซม และให๎ มี ก ารซ๎ อ มกั น ใหมํ ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา ให๎ ก ารสนั บ สนุ น อยํ า งเต็ ม ที่
ทั้งงบประมาณและอัตรากําลังพร๎อมทั้งเข๎าไปให๎กําลังใจเจ๎าหน๎าที่ทุกระดับ บางครั้งคุณหญิงแจํมใส
ศิลปอาชา ตื่นเช๎าก็จะหิ้วอาหารและขนมไปฝากเจ๎าหน๎าที่ทํางานอยูํบริเวณท๎องสนามหลวงด๎วย13
3. การประชุมนานาชาติ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎มองเห็นป๓ญหาของบ๎านเมือง มี
มากมาย เรื่องใหญํก็คือ ความยากจนของประชาชน และป๓ญหาของระบบราชการ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ครุํนคิดวําทําอยํางไรจะแก๎ไขระบบราชการให๎ทํางานด๎ วยความฉับไวยิ่งขึ้น ระบบราชการ
แก๎ไขยากเหลือเกิน ยิ่งพรรคชาติไทยที่ได๎จัดตั้งรัฐบาล ไมํใชํมีเสียงอยํางทํวมท๎น ยังต๎องอาศัยเสี ยง
สนั บ สนุน จากพรรครํว มรั ฐบาลอีก ถ๎าพรรครํวมรัฐ บาลไมํเห็ นด๎วย แม๎เราคิดจะทําก็ทําไมํสํ าเร็จ
เพราะรัฐบาลประกอบขึ้นด๎วยพรรคการเมืองถึง 7 พรรค มีจํานวนสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร 233 คน
จากจํ านวนสมาชิก ฯ ทั้งสภา ฯ 391 คน นอกจากนี้ ยังมีป๓ญหาอีกอยํางหนึ่ง คือ ในคณะรัฐ บาล
ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา มี บ างคนต๎ อ งการเป็ น นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ป๓ ญ หาหลายอยํ า งเป็ น ผล
สืบเนื่องมา แตํมีป๓ญหาบางอยํางที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เอง เชํน
การตั้งรัฐมนตรีบางตําแหนํงที่ประชาชนไมํยอมรับ จนกลายเป็นความขัดแย๎งของกลุํมตําง ๆ ภายใน
พรรคที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา บริหารประเทศได๎ยังไมํถึงสาม
เดือน เสียงเรียกร๎องให๎ปรับคณะรัฐมนตรี ก็ดังประสานเซ็งแซํ เริ่มจากนักวิชาการ คนชั้นกลางในเมือง
สื่อมวลชน นักการเมืองฝุายค๎าน และนักการเมืองที่อยูํภายในพรรครํวมรัฐบาลที่ไมํได๎ดํารงตําแหนํง
ทางการเมือง14
4. งานครบรอบ 50 ปี องค๑ ก ารสหประชาชาติ ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ได๎นําคณะเดินทางไปรํวมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ ในโอกาส
ครบรอบ 50 ปีแหํงการกํอตั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสมัยพิเศษระดับผู๎นํา ประเทศครั้งใหญํที่สุดของโลก
ณ นครนิวยอร๑ค สหรัฐอเมริกา ระหวํางวันที่ 19-27 ตุลาคม 2538 นอกจากจะได๎กลําวสุนทรพจน๑ ใน
ที่ประชุมสมัชชาการประชุมครั้งประวัติศาสตร๑ที่มีเกียรติยิ่งครั้งนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไทย ยังได๎รับ
เกียรติจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ เชิญให๎ขึ้นไปปฏิบัติหน๎าที่ประธานชั่วคราวในที่
ประชุม ซึ่งนับเป็นเกียรติอยํางยิ่งตํอประเทศไทย รวมทั้งได๎มีโอกาสพบปะและหารือข๎อราชการกับ
บุ คคลสํ าคัญ ประมุ ขแหํ ง รั ฐ และผู๎ นํารัฐ บาลหลายทํา น ตลอดทั้ งเลขาธิการสหประชาชาติใ น
ขณะนั้น ด๎วยจากการประชุมนี้มีสาระเน๎นให๎เห็นถึงการสร๎างสันติภาพระหวํางประเทศอันเป็นปรัชญา
พื้นฐานของการกํอตั้งองค๑การสหประชาชาติ คําปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรีไทยชี้ให๎นานาชาติ
13
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สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ:
จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 49.
14

107
เห็ นคุณคํา และความหมายของสั นติภาพในคํานิยมของชาวไทย คือ สันติธรรม ซึ่งประกอบด๎ว ย
เสรีภาพ และความยุติธรรมซึ่งนําไปสูํสันติสุขในสังคมและการไปรํวมประชุมครั้งนั้น ถือเป็นโอกาส
สําคัญที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎เห็นการจัดประชุมระดับโลกที่ มีผู๎นําของประเทศตําง ๆ 185
ประเทศไป รวมกันอยูํตรงนั้น มี เครื่องบินของผู๎นําประเทศตําง ๆ บินเข๎ามาแทบจะทุก ๆ 3 นาที
เห็นพิธีต๎อนรับในสนามบินจัดอยํางไร ขบวนรถจากสนามบินถึงโรงแรมเห็นวิธีการจัดการจราจร
เห็นระบบดูแลความเรียบร๎อยในและรอบโรงแรม เห็นขั้นตอนตําง ๆ ที่ผู๎นําเหลํานี้ออกจากโรงแรมไป
ยังที่ประชุม และนอกจากเรื่องของขั้นตอนตําง ๆ แล๎ว ยังมีเรื่องการรักษาความปลอดภัยให๎กับผู๎นํา
เขาจะให๎ดาวแกํผู๎นํ าที่ต๎องรั กษาความปลอดภัยให๎ เป็นกรณีพิเศษ ถ๎าได๎ดาวมากถือวําต๎องมีการ
อารั ก ขากัน เข๎มงวด อยํ างอาราฟ๓ต ผู๎ นําปาเลสไตน๑ หรือยิคซัก ราบิน ผู๎ นําอิสราเอล เขาจะเอา
กระโจมไปคลุมไว๎ที่หน๎าโรงแรม แล๎วเอารถกันกระสุนเข๎าไปจอดในนั้น บางขบวนสองหรือสามคัน
เวลาที่ผู๎นําลงมา มากันกี่คน และมาเมื่อไหรํ ข๎างนอกจะไมํรู๎เลยพอมํานที่ กระโจมเปิดออก รถก็แลํน
ออกไป รถเหมือนกันทุกคัน เลยไมํรู๎วําผู๎นํานั่งอยูํคันไหน ซึ่งตอนรถที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
จากโรงแรมไปยังที่ประชุม มีรถนํา ผํานไปตามถนนในเมืองนิวยอร๑ก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
พูดกับคุณหญิงวํา “เราไมํคาดคิดเลยนะวํา ชีวิตของเราจะมาได๎ไกลถึงปานนี้ และได๎มีโอกาสมา
ทํางานสร๎างชื่อเสียงให๎แกํประเทศชาติ มีผู๎คนให๎เกียรติเรามากมายขนาดนี้”
เมื่ อ ไปถึ ง ที่ ป ระชุ ม มี พิ ธี เ ปิ ด ตอนเช๎ า ให๎ เ ฉพาะผู๎ นํ า เข๎ า ไปในห๎ อ งพิ เ ศษ รั ฐ มนตรี
ตํางประเทศกับลํามยังไมํได๎รับอนุญาต มีแตํผู๎นําที่เป็นตัวแทนของประเทศตําง ๆ เทํานั้น ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ได๎จับมือทักทายกับผู๎นํา อยําง โก๏ะจ๏กตง แหํงสิงคโปร๑ ซูฮาร๑โต แหํงอินโดนีเซีย
ได๎ทักทายกับอาราฟ๓ต และรองนายกรัฐมนตรีจากลาว ถัดจากนั้นในการประชุมที่นั่งของไทยอยูํติด
กับสหรัฐ ฯ พอดีได๎ทักทายกับประธานาธิบดี คลินตัน เล็กน๎อย จากนั้น ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ได๎รับเกียรติให๎ขึ้นพูดปาฐกถาพิเศษเพื่อเป็นเกียรติที่องค๑การนี้ดําเนินมาได๎ถึง 50 ปี ผมใช๎ภาษาไทย
แสดงเอกลักษณ๑เรื่อง “ความสุขในความสงบ” มีสาระสําคัญที่เน๎นให๎เห็นการสร๎างสันติภาพระหวําง
ประเทศ อันเป็นปรัชญาพื้นฐานของการกํอตั้งองค๑การสหประชาชาติ และชี้ให๎เห็นถึงสันติภาพใน
คํานิยมของชาวไทย ซึ่งประกอบด๎วยเสรีภาพและความยุติธรรม อันเป็นสภาวะที่เรียกวํา “สันติสุข”
คือ “ความสุข ในความสงบ” นั่นเอง ทุกคนในที่ประชุมให๎ความสนใจฟ๓งเป็นอยํางมาก ตลอดเวลาที่
อยูํ ในการประชุม ผมได๎รั บ การดูแลเอาใจใสํ เป็นอยํางดี จากเอกอัครราชทูต นิตย๑ พิบูล สงคราม
ทูตไทยประจําองค๑การสหประชาชาติ และต๎องการกราบขอบพระคุณ พลเอก เปรม ติณสูลานนท๑
ที่กรุณาโทรศัพท๑ไปสอบถามด๎วยความเป็นหํวงเป็นใย
การประชุมสุดยอดสมัชชาพิเศษ ในสหประชาชาติครั้งนี้ มุํงเน๎นใน 2 เรื่อง คือ หนึ่ง
ทบทวนความสําเร็จและอุปสรรคในอดีต และสอง กําหนดและปรับแนวทางในการดําเนินงานใน
อนาคตให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ เหตุ ก ารณ๑ ข องโลกตํ อ ไป เชํ น การดู แ ลสั น ติ ภ าพหลั ง ยุ ค สงครามเย็ น
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล๎อม เพื่อความสุขอันแท๎จริงของ
มวลมนุษยชาติ15

15

เรื่องเดียวกัน, 50-54.
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สําหรับการประชุมครั้งนี้ แบํงออกเป็น 3 วัน โดยนายกรัฐมนตรีไทยจะเป็นผู๎ขึ้นกลําว
ในวันที่สอง และก็จะเป็นผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ประธานการประชุมพิเศษในวันนั้นเชํนเดียวกัน ในการพูด
เนื้อหาครั้งนี้ นอกเหนือจากการพูดถึงเรื่องสันติสุข และสันติภาพนั้น เรายังได๎ประกาศขยับขยาย
สถานะของไทย จากประเทศผู๎รับมาเป็นประเทศผู๎ให๎ด๎วย ในบางเรื่องก็เป็นการแสดงให๎เห็นถึงความ
รับผิดชอบของไทยที่มีตํอประชาคมโลก เนื่องจากประเทศไทยได๎ก๎าวสูํการพัฒนาประเทศมาได๎ระยะ
พอสมควรแล๎ว ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐบาลไทยก็ได๎ให๎กรมศิลปากรจัดสร๎าง “พระที่นั่งบุษบกมาลา”
จําลองสํงไปให๎แกํ องค๑การสหประชาชาติที่นครเจนีวา สวิสเซอร๑แลนด๑ ในฐานะที่เป็นของที่ระลึก
จากประเทศไทย ในโอกาสที่ฉลองครบรอบ 50 ปี แหํงการกํอตั้งด๎วย
เมื่อเสร็จเรื่องการประชุมของสหประชาชาติ ผมแวะไปทอดกฐินที่วัดไทยในนิวยอร๑ก
เพื่อพบปะสนทนากับ คนไทยที่นั่น พอกับถึงเมืองไทยเผชิญกับป๓ ญหาน้ําทํว มครั้งใหญํที่สุดในรอบ
30 ปี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เข๎ารํวมกับเจ๎าหน๎าที่แก๎ไขป๓ญหาทันที
5. การประชุมสุดยอดผู๎นําเอเปค เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ต๎องเดินทางไปรํวมประชุมผู๎นํากลุํมความรํ วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก
(เอเปค) ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุน มีผู๎นําประเทศที่ เข๎ารํวมประชุมสุดยอดทั้งหมดจาก 18 เขต
เศรษฐกิจ ในการประชุมครั้งนี้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ประทับใจการจัดการประชุมของเขา
เพราะขั้นตอนตําง ๆ กําหนดไว๎ดีมาก กําหนดการตําง ๆ ตรงเวลาหมด กี่โมงมารับ กี่โมงรถออก
แม๎แตํเศษนาทียั งตรงเลย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เห็ นวําญี่ปุนมีประสิทธิภาพมากในเรื่องนี้
สถานที่จัดประชุมก็เชํนกัน ฝุายเจ๎าภาพ คือ รัฐบาลญี่ปุน ใช๎สถานที่ที่พระราชวังในเมืองโอซาก๎า
ไมํใชํที่โตเกียวอันเป็นเมืองหลวง พระราชวังนี้เ ป็นโบราณสถานมีคูน้ําล๎อมรอบ สํวนห๎องประชุมนั้น
จัดสร๎างขึ้นใหมํ เป็นอาคารชั้นเดียวใช๎สถาป๓ตยกรรมที่สอดคล๎องกับพระราชวังเดิมทําด๎วยไม๎ ภายใน
จัดเป็นห๎องรับรองสํวนหนึ่ง มีห๎องโถงใหญํเป็นที่ประชุ ม โดยวางโซฟาเดี่ยวเหลํานี้ไว๎ 18 ตัว ในรูป
วงรี ที่นั่งของผู๎นําทุกคน จึงหันหน๎าเข๎าหากันโดยไมํมีโต๏ะประชุมมาขวางกั้ น สร๎างบรรยากาศแบบ
เป็นกันเอง อกจากนั้นเป็นการนั่งเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่เป็นชื่อประเทศ คือ ออสเตรเลีย
บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮํองกง เกาหลีใต๎ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด๑ ปาป๓วนิวกินี สิงคโปร๑
ไต๎หวัน และไทย รวม 18 เขต เศรษฐกิจพอดี (ไมํเรียก 18 ประเทศ เพราะฮํองกงและไต๎หวันถือ
เป็น สํว นหนึ่ งของจีน ) อีกเรื่ องหนึ่ งที่ผ มชื่นชมก็คือ ระหวํางพักการประชุ มผู๎ นํา เจ๎าภาพเชิญผู๎นํา
ทั้งหมดออกมานั่งพักผํอนในสนามหญ๎า ซึ่งจัดอยํางเรียบงํายแตํก็สวยงาม จากนั้นเจ๎าภาพนําพิธีกรรม
ทางวัฒนธรรมมาแสดงให๎ผู๎นําตําง ๆ ประทับใจ โดยจัดพิธีชงชาเขียวญี่ปุน โดยผู๎ชงแสดงวิธีการชง
แล๎วยกชาสํงให๎ผมเป็นถ๎วยแรก จากนั้น ก็ให๎ผู๎นําอื่น ๆ จนครบพิธีนี้มีการถํายทอดสดผํานดาวเทียม
ไปทั่วโลก
การเข๎ารํวมประชุมกลุํมผู๎นําเอเปคในครั้งนั้น มีความสําคัญตํอการกําหนดทิศทาง
ความรํวมมือของกลุํมเอเปคในอนาคต โดยเฉพาะอยํางยิ่ง แผนงานความรํวมมือในการเปิดเสรีและ
อํานวยความสะดวกทางการค๎าและการลงทุนในเอเปค ภายในปี พ.ศ. 2553 สําหรับประเทศที่พัฒนา
แล๎ว และ พ.ศ. 2563 สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา ตามข๎อตกลงในปฏิญญาโบกอร๑ ทําให๎ประเทศ
ไทยมีอํานาจตํอรองในทางเศรษฐกิจ และการค๎าระหวํางประเทศมากขึ้น
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การประชุมครั้งนั้น ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา ได๎เสนอความเห็นในที่ประชุมวํา
ประเทศพัฒนาแล๎ว ควรให๎ความรํวมมือและชํวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา ในการปรับปรุงโครงสร๎าง
พื้น ฐานทางเศรษฐกิจและสั งคม ในเรื่องการคมนาคมขนสํ ง การสื่ อสาร และการสาธารณูปโภค
พร๎อมกันนั้นยังได๎เสนอให๎เอเปคเน๎นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ด๎วย16
6. ประชุ ม สุ ด ยอดผู๎ นํ า อาเซี ย น การประชุ ม อาเซี ย นซั ม มิ ท นั้ น เป็ น การพบกั น ของ
ผู๎บริหารประเทศในแวดวงการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง และอื่น ๆ มีตั้งแตํระดับปลัดกระทรวง
เรียกวํา “เจ๎าหน๎าที่อาวุโส” ระดับรัฐมนตรีตําง ๆ แล๎วจึงถือระดับสุดยอด คือ ระดับผู๎นํารัฐบาล
ใน พ.ศ. 2538 การประชุมอาเซียนเวียนมาจัดที่กรุงเทพ ฯ ต๎องขอเลําวํา แนวคิดเรื่องการจัดตั้ง
องค๑กรอาเซี ยน หรือองค๑กรภาคีประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎มีมานานแล๎ว และแนวคิดนี้
เกิดขึ้นในการประชุมของรัฐมนตรีตํางประเทศจํานวนหนึ่งที่มาประชุมกันที่กรุงเทพ ฯ
ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา เป็ น ทั้ ง เจ๎ า ภาพและเป็ น ประธานการประชุ ม โดย
รัฐบาลไทย มีคณะกรรมการเตรียมการ 2 คณะ คือ หนึ่ง ด๎านพิธีการ และสอง ด๎านสารัตถะ ในเย็น
วันเดียวกัน ก็ได๎นัดให๎มีการเลี้ย งอาหารค่ํา โดยเชิญอยํางไมํเป็นทางการอีกเชํนเดียวกัน ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ได๎สั่งให๎ตัดเสื้อผ๎าไหมไทยสีตําง ๆ ที่ผู๎นําสามารถเลือกสีได๎เอง และให๎สวมเพื่อไป
ทานอาหารค่ําด๎วยกันในคืนนั้น ที่ห๎องนอร๑มังดี กริลล๑ โรงแรมโอเรียลเต็ล มีวิวแมํน้ําเจ๎าพระยายาม
ค่ําคืนประกอบอยํางสวยงาม ในวันประชุมจริง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จัดให๎มีพิธีเปิดที่โรงแรม
รอยัล ออร๑คิด เชอราตัน ซึ่งก็ติดริมแมํน้ําเจ๎าพระยาเชํนเดียวกัน พิธีเปิดนั้น เปิดในชํวงสาย แตํวํา
ในชํวงเช๎าตรูํ ผมได๎เปิดโอกาสให๎หัวหน๎ารัฐบาลลาว กัมพูชา และพมํา ได๎ทยอยกันเข๎ามาพบแล๎วก็
ปรึกษาหารือเชํนเดียวกัน หลังจากนั้นก็มาพร๎อมกันทั้งหมด ในพิธีเปิดคํากลําวเปิดของผม ตอน
หนึ่ งนั้ น เรี ย กร๎ องให๎ เวทีของอาเซียนมีมิติใหมํ ๆ ที่จะสอดคล๎ องกับประโยชน๑ของประชาชนใน
ประเทศทั้งหลาย ในอาเซียนมากกวําที่เคยเป็นอยูํ เพราะแนวคิดริเริ่มเดิมทีขององค๑กรอาเซียนนั้น
ตั้งขึ้นด๎วยความรู๎สึกรํวมกันคือ ต๎องการตํอต๎านและปูองกันตนเองจากลัทธิคอมมิวนิสต๑ที่แพรํกระจาย
ลงมาในอนาคตหากเข๎ารํวมเป็นสมาชิกของอาเซียนแล๎ว มีเรื่องอะไรที่จะต๎องทําบ๎าง และสบายใจวํา
ไมํมีวาระแอบแฝง ที่จะต๎องทําให๎กังวลใจอะไร หลังเสร็จสิ้นการประชุม ถึงคราวที่ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชานําคณะผู๎นํารัฐบาลทั้ง 10 ประเทศ คือ สมาชิกอาเซียนเดิม 7 ประเทศ และผู๎สังเกตการณ๑
อี ก 3 ประเทศ รวมเป็ น 10 ประเทศ ไปเข๎ า เฝู า พระบาทสมเด็ จ พระเจ๎ า อยูํ หั ว ฯ ที่ พ ระที่ นั่ ง
อนันตสมาคม มีการถํายภาพหมูํรํวมกัน ซึ่งนับเป็นภาพถํายประวัติศาสตร๑ครั้งสําคัญที่ประมุขแหํง
ราชอาณาจักรไทยฉายพระภาพรํวมกับผู๎นํารัฐบาลของประเทศในอาเซียนทั้งหมดเป็นครั้งแรก
สํวนที่ 2 ในด๎านสารัตถะเราก็ได๎นําเอาปฏิญญาการประชุมสุดยอดกรุงเทพฯ มาถอดเป็น
ทํอน ๆ เพื่อจะดูวําหนํวยงานกระทรวง ทบวง กรมไหนที่มีหน๎าที่จะต๎องไปดําเนินการให๎เป็นไปตาม
ปฏิญญาที่ผู๎นําได๎ตกลงกันไว๎ ซึ่งทําให๎ผลความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการเจรจา และลงนามรํวมกันไมํได๎
จบอยูํแคํงานบนแผํ นกระดาษแล๎ วใช๎แถลงขําวเฉย ๆ แตํยังขยายความไปสูํเนื้อหาในทางปฏิบัติ
รวมทั้งได๎จัดให๎มีโครงการที่นํามาสูํการแลกเปลี่ยนเยาวชน และงานวรรณกรรม งานคิด เขียน อําน
16

สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ:
จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 55-57.
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ของผู๎คนในอาเซียน จะได๎ทําให๎ประชาชนในอาเซียนมีความรู๎สึกวําเขามีความใกล๎ชิดกันมากกวําที่
เขาเคย17 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎เป็นตัวแทนเข๎าประชุมรํวมอาเซียนซัมมิต กระชับมิตรกลุํม
อาเซียน คือเกิดขึ้นจากประเทศสมาชิกกลุํมอาเซียนได๎จัดการประชุมขึ้น เรียกวํา การประชุมสุดยอด
ผู๎นําอาเซียน ซึ่งประมุขของรัฐบาลของแตํละประเทศสมาชิกจะมาอภิปรายและแก๎ไขประเด็นป๓ญหาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมไปถึงการจัดการประชุมรํวมกับประเทศนอกกลุํมสมาชิกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ๑
ระหวํางประเทศ การประชุมสุดยอดผู๎นําอาเซียนครั้งแรกจัดขึ้นที่ จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
แล๎วหมุนเวียนกันไปตามตัวอักษรได๎แกํประเทศสมาชิกดังนี้
1. ราชอาณาจักรกัมพูชา นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา เยือนราชอาณาจักร
กัมพูชาอยํางเป็นทางการ ระหวํางวันที่ 19-24 มิถุนายน 2539 รัฐ บาลกัมพูชาขณะนั้นมีลักษณะ
พิเศษ คือ มีน ายกรัฐมนตรีรํวมกัน 2 ทําน ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไทยได๎เสนอให๎บรรดาไม๎ที่จะ
นําเข๎าประเทศไทยที่มีที่มาจากกัมพูชา จะต๎องได๎รับการตรวจสอบจํานวนที่ได๎รับอนุมัติจากรัฐบาล
กัมพูชากํอนที่จะได๎รับอนุญาตให๎นําเข๎าไทย เพื่อมิให๎เกิดความเข๎าใจผิดวําไทยมีการค๎าไม๎กับกลุํมเขมร
แดง และมีการลงนามความตกลงระหวํางไทย-กัมพูชา มีสาระสําคัญ 4 ข๎อ คือ 1) ความตกลงด๎าน
เศรษฐกิจและวิชาการ 2) ความตกลงตั้งอนุกรรมการรํวมด๎านการคลัง 3) ความตกลงขยายสัมปทาน
โทรศัพท๑มือถือไทย-กัมพูชา และ 4) บันทึกความเข๎าใจในโครงการไฟฟูาพลังน้ํา “สตรึงนัม” จากนั้น
นายกรัฐมนตรีไทยได๎มอบเวชภัณฑ๑ให๎แกํกัมพูช า ตามคําขอของสมเด็จเจ๎านโรดมสีหนุ ในการเยือน
ครั้งนี้อีกด๎วย18
2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เยือนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อยํางเป็นทางการตามคํา เชิญของรัฐบาลลาว ระหวํางวันที่ 19-21
มิถุนายน 2539 การไปเยือนลาวครั้งนั้นได๎มีการหารือ และพิจารณาหาทางแก๎ไขป๓ญหาและพัฒนา
ความรํวมมือด๎านตําง ๆ คือ 1) จัดตั้งคณะกรรมการรํวมมือในเรื่องการป๓กเขตแนวชายแดน 2) จัดตั้ง
คณะกรรมการรํวมวําด๎วยการลงทุนไทย-ลาว เพื่อพัฒนาและคุ๎มครองการค๎า การลงทุนระหวํางกัน
3) ไทยมอบรางรถไฟเพื่อประเดิมการสร๎างทางรถไฟสายแรกในประเทศลาว 4) จัดประชุมผู๎วําราชการ
จังหวัดไทย และเจ๎าแขวงลาวรํวมกัน เพื่อวางรากฐานความสัมพันธ๑ระดับท๎องถิ่นให๎แนํนแฟูนขึ้น
5) ลงนามในสัญญาซื้อพลังงานไฟฟูาจากลาวเป็นครั้งแรก และ 6) ไทยและลาวตํางเป็นประโยชน๑ของ
โครงการพัฒนาเส๎นทางยุทธศาสตร๑เศรษฐกิจที่มีลาวเป็นผู๎รํวมเชื่อมโยงเส๎นทางจากไทยไปถึงทะเลจีน
ใต๎ในเวียดนามสายหนึ่งและไปถึงจีนอีกสายหนึ่ง19
3. บรูไนดารุสชาลาม ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา เยือนประเทศบรูไนดารุส ชาลาม
ระหวํางวันที่ 22-24 เมษายน 2539 จากนั้นได๎เข๎าเฝูาสมเด็จพระราชาธิบดีแหํงบรูไน เพื่อหารือ
กระชับความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจระหวํางไทยกั บบรูไน โดยเฉพาะด๎านการพลังงาน รวมทั้งความ
รํวมมือในการกระจายการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข๎าของบรูไน และสํงเสริมการลงทุนของบรูไน
17

เรื่องเดียวกัน, 58-66.
สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ:
จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 50-54.
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ในประเทศไทยด๎ว ยในระหวํางการเยือนนี้ นายกรัฐ มนตรีและคุณหญิงยังได๎เดินทางไปเยี่ยมพบ
แรงงานไทยในบรูไนถึงที่บริเวณกํอสร๎างซึ่งมีแรงงานไทยทํางานอยูํเป็นจํานวนมากแม๎บรูไนจะเป็น
ประเทศขนาดเล็กมาก แตํก็อุดมไปด๎วยทรัพยากรธรรมชาติด๎านพลังงานทั้งก๏าซธรรมชาติและน้ํามัน
ดังนี้ นอกจากจะเป็นสมาชิกอาเซียนด๎วยกันแล๎ว บรูไนยังเป็นแหลํงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่
นําสนใจอยํางมากสําหรับไทยอีกแหลํงหนึ่งเชํนกัน20
4. สหภาพเมียนมาร๑ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา การเยือนสหภาพเมียนมาร๑อยํางเป็น
ทางการระหวํางวันที่ 17-18 มีนาคม 2539 เป็นการเยือนระดับผู๎นํารัฐบาลเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปี
นับแตํการเยือนครั้งสุดท๎าย เมื่อ พ.ศ. 2523 (โดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท๑ ) จึงเป็นการตัดสินใจ
อยํ า งกล๎ า หาญ ภายใต๎ ส ถานการณ๑ ที่ ส ะสมความหวาดระแวงกั น มายาวนาน กํ อ นหน๎ า นี้
นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎เชิญ พลเอกอาวุโส ตานฉํวย ( ในฐานะประมุขแหํงรัฐ
และหัวหน๎ารัฐบาล) และพลโท ขิ่น ยุ๎น (เลขาธิการสภารักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติพมําและ
เห็นความจริงใจของไทยในการประสานงาน ทําให๎บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน
ระดับสูงราบรื่นขึ้นมาก
ผลการเยือนครั้งนั้นได๎แก๎ป๓ญหาสําคัญหลายอยําง เชํน ป๓ญหาด๎านการประมง การ
ป๓กป๓นพรมแดน ชนกลุํมน๎อย การข๎ามแดน การสร๎างเส๎นทางเชื่อมโยงกัน การเปิดดําน นอกจากนี้
ได๎ตกลงปลํอยตัว นักโทษชาวประมงไทยที่ทางการพมําจับกุมไว๎ จํานวน 100 คนด๎วย21
5. สหพันธรัฐมาเลเซีย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เยือนสหพันธรัฐมาเลเซียอยํางเป็น
ทางการ ระหวํางวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2539 สรุปสาระสําคัญ ได๎ดังนี้ 1) ลงนามบันทึกความเข๎าใจ
เรื่องการซื้อขายก๏าซธรรมชาติจากเขต Malaysia-Thailand Joint Development Area (JDA)
และบั น ทึ ก ความเข๎ า ใจการลงทุ น รํ ว มระหวํา งเอกชนไทยกั บ มาเลเซี ย เรื่ องอุ ต สาหกรรมประมง
2) ตกลงกันที่จะละเว๎นมาตรการรุ นแรงในการแก๎ป๓ญหาเรือประมงรุกล้ําเขตแดน นอกจากนั้นยัง
เจรจาจนมาเลเซียปลํอยนักโทษเรือประมงไทย จํานวน 39 คน 3) จัดตั้งสภาธุรกิจไทย-มาเลเซียขึ้น
เป็นครั้งแรก เพื่อให๎มีเวทีหารือกันของภาคธุรกิจได๎สม่ําเสมอ 4) ตกลงความรํวมมือด๎านการศึกษา
โดยให๎แลกเปลี่ยนความรู๎และการเยือนระหวํางกันของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ได๎
ประโยชน๑แกํการพัฒนาการศึกษาของไทยอยํางมาก 5) เห็นชอบโครงการเชื่ อมเส๎นทางรถไฟจาก
สิงคโปร๑ผํานมาเลเซียผํานไทยไปยังคุนหมิงในจีน 6) ได๎ข๎อยุติเรื่องหลักการป๓กป๓นเขตแดนทางบก
ระหวํางกัน และ 7) สร๎างความรํวมมือกันในการพัฒนาเขตการค๎าเสรีในอาเซียน ในเขตการพัฒนา
รํวมของไทย-มาเลเซีย -อินโดนีเซีย หรือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกแกํการข๎ามแดนของสินค๎าและแรงงานระหวํางไทยกับมาเลเซีย22
6. สาธารณรัฐสิงคโปร๑ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร๑อยํางเป็น
ทางการ ระหวํางวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2539 โดยได๎เข๎าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสิงคโปร๑ และ
20

เรื่องเดียวกัน, 52-54.
สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ:
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เข๎าหารื อข๎อ ราชการกับ นายกรั ฐ มนตรีสิ งคโปร๑ นายโก๏ะ จ๏ก ตง เกี่ ยวกับยุทธศาสตร๑ระหวํา ง
ประเทศ และการค๎าการลงทุนที่ไทย และสิงคโปร๑ ควรมีบทบาทรํวมกัน การจัดตั้งสภาธุรกิจไทยสิงคโปร๑ การเพิ่มการลงทุนของสิงคโปร๑ในเขต Eastern Seaboard ของไทยที่ จังหวัดระยอง ใน
ระหวํางการเยือนครั้งนี้รัฐบุรุษอาวุโสในฐานะรัฐมนตรีอาวุโสของสิงคโปร๑ นายลึกวนยู ได๎เข๎าพบ
นายกรัฐมนตรีบรรหาร ที่ห๎ องพักในโรงแรมเพื่อหารือถึงบทบาทการผนึกกําลังของอาเซียน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพด๎านการค๎าและการลงทุนด๎วย
กํอนเสร็จสิ้นการเยือนนายกรัฐมนตรีไทยและคณะได๎ไปเยี่ยมชมกิจการรถไฟฟูาขนสํง
มวลชนและพิพิธภัณฑ๑สัตว๑น้ําสิงคโปร๑ จากนั้นได๎เรียกประชุมทูตแรงงานไทยทั่วทั้งเอเชีย เพื่อหารือ
ป๓ญหาแรงงานไทยในตํางประเทศเป็นครั้งแรก ปิดท๎ายด๎วยการเยี่ยมพบแรงงานไทยในสิงคโปร๑และ
จัดให๎มีการเลี้ยงสังสรรค๑รํวมกับแรงงานไทย ณ บริเวณหน๎าสถานเอกอัครราชทูตไทยที่สิงคโปร๑
เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแกํแรงงานไทยที่หํางบ๎านมาเป็นเวลานาน23
7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส๑ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เยือนสาธารณรัฐฟิลิปินส๑อยํางเป็น
ทางการ ระหวํางวันที่ 30 กันยายน- 1 ตุลาคม 2538 และได๎หารือข๎อราชการกับประธานธิบดี ฟิเดล
รามอส อยํางเป็นกันเองในการเยือนครั้งนี้ รองประธานาธิบดี โจเซฟ เอสตราด๎า เป็นผู๎มารอต๎อนรับที่
สนามบินและดูแลนายกรัฐ มนตรีไทยและคณะตลอดระยะเวลาการเยือนอยํางใกล๎ชิด ผลการเยือน
ครั้งนี้มาสูํการลงนามบันทึกความเข๎าใจในการจัดตั้งศูนย๑เก็บรักษาและแปรรูปการเกษตรไทย-ฟิลิปินส๑
บันทึกความตกลงเพื่อสํงเสริมและคุ๎มครองการลงทุนระหวํางไทย-ฟิลิปินส๑บันทึกความเข๎าใจเกี่ยวกับ
การจั ด ตั้ ง สภาธุ ร กิ จ ไทย-ฟิ ลิ ปิ น ส๑ และบั น ทึ ก ความเข๎ า ใจการรํ ว มลงทุ น ในการพั ฒ นาสนามบิ น
นานาชาติมะลิลา
กํอนจบสิ้นการเยือน ประธานาธิบดี ฟิเดล รามอส จัดเลี้ยงอาหารค่ําอยํางยิ่งใหญํ
ให๎กับคณะของนายกรัฐมนตรีไทยและยังสร๎างความประหลาดใจให๎สื่อมวลชนด๎วยการแอบไปเยี่ยม
เพื่ออําลานายกรัฐมนตรีไทย ณ โรงแรมที่พักของคณะฝุายไทยในเช๎าวันรุํงขึ้นอยํางเป็นกันเองด๎วย
ตลอดเวลาที่ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรีได๎มีโอกาสพบปะกับ
ประธานาธิบดี ฟิเดล รามอสเป็นประจําสม่ําเสมอ และสามารถรํวมกันกําหนดแนวรํวมเชิงยุทธศาสตร๑
ในเวทีนานาชาติได๎เป็นอยํางดี24
8. สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา เยือนสาธารณรัฐ อินโดนีเซีย
อยํางเป็นทางการ ระหวํางวันที่ 24-25 เมษายน 2539 ซึ่งนอกจากจะมีพิธีต๎อนรับอยํางยิ่งใหญํทั้งที่
ทําอากาศยานและที่ทําหน๎าที่ทําเนียบประธานาธิบดีแล๎วก็ได๎เยี่ยมคารวะและหารือข๎อราชการกับ
ประธานาธิบดีซูฮาร๑โตอยํางกว๎ างขวางด๎วย ผลการเยือนครั้งนี้ นํามาสูํการลงนามบันทึกความเข๎าใจ
เรื่องการค๎าตํางตอบแทนระหวํางไทย-อินโดนีเซียและลงนามแลกเปลี่ยนสัญญาแลกเปลี่ ยนเครื่องบิน
ซีเอ็น 235 จากอินโดนีเซียกับข๎าวไทยด๎วยในระหวํางการเยือน ประธานาธิบดีอินโดนีเซียไปสั กการะ
โบราณสถานโปโร พุธโธ ที่เมืองยอร๑กยากาตาร๑ ซึ่งเป็นโบราณสถานทางพุทธศาสนาที่เกําแกํที่สุด
23
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แหํงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ด๎วย หลังเสร็จสิ้นการเยือนเพียงไมํนาน นางสิตี อาร๑ตินาห๑ หรือ
มาดามเตียน ภริยาประธานาธิบดี ซูฮาร๑โต๎ ก็ถึงแกํกรรมด๎วยโรคหัวใจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคุณหญิง
แจํมใสก็เดินทางไปรํวมพิธีศพในทันทีและหลังจากนั้นเหตุการณ๑ทางการเมืองในอินโดนีเซียก็เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงไปขนานใหญํ และนํ า มาสูํ ก ารสิ้ น สุ ด ยุ ค การครองอํ า นาจตํ อ เนื่ อ งยาวนานที่ สุ ด
ในประวัติศาสตร๑อินโดนีเซียลง25
9. เวียดนาม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เยือนเวียดนามอยํางเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2538 โดยได๎เข๎าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดี โดเมือย เข๎าเยี่ยมคารวะนายเหงียน วัน ลินห๑
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต๑เวียดนามและหารือข๎อราชการกับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม โว วัน เกี๊ยต
และคณะรั ฐ มนตรี เวี ย ดนาม นอกจากนั้น ยัง ได๎ไ ปเยี่ ยมคํานั บวางพวงมาลาที่สุ ส านของโฮจิ มิน ห๑
รัฐบุรุษของเวียดนามด๎วยผลการเยือนครั้งนั้น นํามาสูํความคืบหน๎าในการทําความเข๎าใจในเรื่องการ
ดูแลเขตพื้นที่ทับซ๎อนทางทะเลระหวํางไทย-เวียดนาม การคุ๎มครองการลงทุนของนักธุรกิจไทยใน
เวียดนาม การวางหลักการที่ จะมีถนนเศรษฐกิจสายสําคัญในการเชื่อมไทย- เวียดนาม รวมทั้งเจรจา
จนเวียดนามปลดปลํอยลูกเรือประมงไทยที่ถูกจับกุมในนํานน้ําเวียดนามได๎หมดทุกคน26
7. ประชุมสุ ดยอดเอเชี ย -ยุโ รป ครั้งที่ 1 (อาเซม) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ๑ -1 มีนาคม
พ.ศ. 2539 ประเทศไทยได๎รับเกียรติยศอยํ างสูงยิ่งในการเป็นเจ๎ าภาพเวทีพบปะกันของผู๎นําของ
2 ภูมิภาคใหญํในโลก ที่มีความเจริญทั้งทางด๎านอารยธรรม และด๎านเศรษฐกิจให๎มาพบกันเป็นครั้ง
แรกคือการประชุมสุดยอดผู๎นําเอเชีย -ยุโรป หรือเรียกวํา “ASEM” การประชุม ASEM นี้ ยังไมํเคย
เกิดขึ้นเลยในประวัติศาสตร๑ แตํแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากการที่สิงคโปร๑ เสนอวํา ป๓จจุบันโลกแบํงความ
รํวมมือออกมาในทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน หลังยุคสงครามเย็น กลําวคือ ยุคสงครามเย็นเป็นเรื่องคําย
โลกเสรี กับคํายคอมมิวนิสต๑ แตํมาภายหลังโลกของคํายคอมมิวนิสต๑แตกขั้วและสลายตัวลง เหลือแตํ
โลกเสรีที่ยังดําเนินไปเป็นกระแสหลัก แตํในกระบวนการโลกเสรีนั้นเอง ก็มีการสร๎างเวทีความรํวมมือ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งทางเศรษฐกิจความมั่นคงที่แบํงออกเป็นกลุํ ม ๆ อยํางเชํน ความรํวมมือระหวําง
ทวีปอเมริกาเหนือกับยุโรป ในเรื่องความมั่นคง เรียกวํา “NATO” ในเรื่องความตกลงทางด๎าน
เศรษฐกิจระหวํางทวีปอเมริกาเหนือ เรียกวํา “NAFTA”
ดังนั้น แนวคิดเรื่อง ASEM จึงมุํงที่จะชํวยเสริมให๎ความรํวมมือตํอเนื่องครบวงจร
มากขึน้ นั่นคือ ชํองวํางที่ขาดอยูํระหวํางทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย ทั้งที่ไมํมีมหาสมุทรขวางกั้น แตํจะ
เป็นการเชื่อมตํอกันบนผืนแผํนดินใหญํ
การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประมุข และหัวหน๎ารั ฐบาลของประเทศตําง ๆ ใน
เอเชีย จํานวน 10 ประเทศ และของยุโรปอีก 15 ประเทศ รวมทั้งประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
จะมาพบพร๎อม ๆ กัน ซึ่งเราได๎เตรียมการประชุมให๎มีหัวข๎อที่มุํงให๎ ผู๎นําทั้งหลายเข๎ามาหารือก็คือ
การแก๎ไขเรื่องการขาดความเชื่อมโยง ระหวํางเอเชียตะวันออกกับยุโรป การทําความรู๎จักคุ๎นเคยกั น
ในหมูํ ผู๎ นํ าของภูมิ ภ าคทั้ งสอง เพราะแทบจะไมํ เคยติ ดตํ อกั นมาเป็น เวลานานมาก รั ฐ บาลได๎ ตั้ ง
25
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คณะกรรมการขึ้น 2ชุดใหญํ คือ ชุดที่ดูแลในเรื่องของรูปแบบพิธีการ ตั้งแตํการอํานวยความสะดวก
การรั กษาความปลอดภัย การจัดพิธีตําง ๆ ให๎ กับผู๎นําแตํละประเทศ และพิธีที่ใช๎ในการประชุม
สํวนอีกคณะหนึ่งเป็นงานทางด๎านสารัตถะ ซึ่งก็จะเหมือนกับการประชุม ASEAN เพียงแตํมีผู๎นําเข๎า
มาเป็นจํานวนมากกวําอีกหลายเทํานั่นเอง
ในพิธีเปิดประชุมนั้น เนืองแนํนด๎วยแขกระดับนานาชาติ เป็นจํานวนหลายพันคน
ผู๎นําทั้งหมดก๎าวขึ้นสูํเวที โดยมีรัฐมนตรีตํางประเทศและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข๎องขึ้นไปยืนด๎วยแล๎วตัวแทน
ผู๎นําภูมิภาคเอเชีย ตัวแทนผู๎นําภูมิภาคยุโรป ผลัดกันขึ้นกลําวปาฐกถาสําคัญ แสดงวิสัยทัศน๑พอเข๎าถึง
เวลาประชุมจริง บรรดาผู๎นําออกจากห๎องเปิดการประชุมไปเข๎าสูํห๎องประชุม ซึ่งจัดไว๎ในห๎องโถงกลาง
ของศูนย๑การประชุมแหํงชาติสิริกิติ์ ระหวํางนี้แขกที่มารํวมในงานพิธีเปิด ทยอยกันแยกย๎ายกลับไป
การประชุมสุดยอดผู๎นําจะนั่งรํว มประชุมกันในศาลาไทย ผลการประชุม ASEM ที่แถลงก็คือ ผู๎นํา
ทั้งหลายให๎การยอมรับตลอดการประชุมวํา ความแตกตํางด๎านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ และคํานิยม
ทางสังคม ระหวํางเอเชี ย-ยุโรปนั้นมี แตํความแตกตํางนี้จะไมํเป็นอุปสรรคตํอการเสริมสร๎างความ
รํวมมือระหวํางกัน ผลจากการประชุมนํามาสูํ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอเชีย -ยุโรปขึ้นในมาเลเซีย
ตั้ ง มู ล นิ ธิ เ อเชี ย -ยุ โ รปในสิ ง คโปร๑ และตั้ ง ศู น ย๑ พั ฒ นาเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล๎ อ มเอเชี ย -ยุ โ รปขึ้ น ใน
ประเทศไทย การประชุมครั้งนี้ยังได๎ขยายไปถึงการสร๎างความรํวมมือปราบปรามการค๎ายาเสพติด
การฟอกเงิน และอาชญากรรมระหวํางประเทศอีกด๎วย
นอกจากนีผ้ ู๎นําได๎ตกลงกันวําจะจัดให๎มีการประชุมลักษณะเดียวกันนี้ทุก ๆ 2 ปี และ
ครั้งตํอไปหลังจากที่ประเทศไทยเป็นเจ๎าภาพแล๎ ว ก็จะไปจัดกันที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
และจากนั้นจึงจะไปประชุมกันที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต๎27
8. ความสัมพันธ๑แบบพหุภาคีของไทยในเวทีนานาชาติ คือการประชุมความรํวมมือกันระ
หวําสหภาพยุโรปกับเอเชีย ในชํวงระหวําง พ.ศ. 2538-2539 นับเป็นชํวงที่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎มีภาวะรุํงโรจน๑มากที่สุดชํวงหนึ่ง มีการจัดประชุมสําคัญในภูมิภาคนี้ที่ถูกจับตามอง
จากทั่วโลกหลายครั้ง ประเทศไทยได๎รับการจัดวางจากหลากหลายเวทีให๎เป็นผู๎มีบทบาทสําคัญในการ
นําเสนอ หรือเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมมากมาย ไมํวําจะเป็นการประชุมสุดยอดระดับผู๎นํารัฐบาล
ระหวํางชาติตําง ๆ ในสหภาพยุโรปกับเอเชีย ซึ่งเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร๑ความสัมพันธ๑ ระหวําง
ทวีป เอเชีย และทวีปยุ โ รป ทําให๎ มีผู๎ นํารั ฐ บาลนานาชาติมาอยูํในประเทศไทย พร๎อมกันมากที่สุ ด
ครั้งแรก การจัดประชุมสุ ดยอดอาเซียนของชาติสมาชิ ก 7 ประเทศ (ในขณะนั้น) ซึ่งนับเป็นการ
ประชุมครั้งสําคัญที่นําไปสูํการปูพื้นฐานให๎ชาติสมาชิกใหมํอีก 3 ประเทศ คือ ลาว กัมพูชา และเมียน
มาร๑ ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ๎ านของไทยได๎เข๎ารํวมเป็น ภาคีสมาชิกได๎สําเร็จในเวลาตํอมา กิจกรรม
เหลํานี้ นายกรั ฐ มนตรี บ รรหารระดมสรรพกําลังจากฝุ ายตําง ๆ อยํางเต็มความสามารถ เพื่อให๎
ประเทศไทยปฏิบัติหน๎าที่เจ๎าภาพและหน๎าที่ผู๎นําเสนอประเด็นตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ มี
สมดุลในเนื้อหา และมีค วามโดดเดํนในด๎านแนวคิด ซึ่งการเตรียมการตําง ๆ ประสบความสําเร็จ
อยํางดีเยี่ยม ทําให๎ประเทศไทยได๎รับความไว๎วางใจจากนานาชาติในการเป็นผู๎จัดการประชุมสําคัญ ๆ
27
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ระดับโลกได๎อยํางดีตลอดนับแตํนั้นมา เชํน การเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุม การเป็นเจ๎าภาพจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือโลก การเป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันเอเชี่ยมเกมส๑ การเป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันกีฬา
เฟสบิกเกมส๑เพื่อคนพิการ เป็นต๎น
9. จัดประชุมสุดยอดผู๎นําเอเชีย -ยุโรป หรือ อาเซม (อังกฤษ: Asia-Europe Meeting
ยํอวํา ASEM) จัดตั้งขึ้นเพื่อความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของสองกลุํมประเทศ
อาเซมเริ่มต๎นจากข๎อเสนอ ใน พ.ศ. 2537 ของนายกรัฐมนตรีโก๏ะจ๏กตงของสิงคโปร๑ ที่ต๎องการรักษา
ความสมดุลของภูมิภาค โดยให๎มีการเชื่อมโยงระหวําง ฝ๓่งแอตแลนติกกับฝ๓่งแปซิฟิค เพราะในขณะนั้น
มีความเชื่อมโยงระหวํางภูมิภาคเพียง 2 กระแส คือ ความรํวมมือในกรอบเอเปค และความสัมพันธ๑
ใกล๎ชิดระหวํางอเมริกาและยุโรป ดังนี้คือ
9.1 ประเทศญี่ปุน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา มีโอกาสได๎ให๎การถวาย
การต๎อนรับ พระราชวงศ๑ระดับสูงของญี่ปุนหลายครั้ง เชํน เจ๎าชายอากิซิโน และพระชายาเสด็จ
เยือนไทยระดับ 10-21 กันยายน 2538 และได๎พบหารือข๎อราชการกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุนถึง
2 ทําน ได๎แกํ นายโตมิ อิชิ มูรายามาในระหวํางการไปรํวมประชุมสุดยอดเอเปคที่ โอซาก๎า หลังจาก
นั้น นายกรัฐมนตรีคนถัดมาของญี่ปุน คือ นายริวทาโรํ ฮาซิโมโด๎ ก็เดินทางมารํวมประชุมสุดยอด
เอเชีย-ยุโรป ที่กรุงเทพ ฯ และได๎เข๎าเยี่ย มคาราวะนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา นอกจากนี้ยังมี
ผู๎บริหารระดับสูงของญี่ปุนอีกหลายทํานก็ได๎มีโอกาสพบนายกรัฐมนตรีบรรหาร เชํนกัน อาทิ อดีต
นายกรัฐมนตรีญี่ปุน นายมิยาซาวา และนายไคฟู เป็นต๎น อนึ่งในปี พ.ศ. 2538 เกิดแผํนดินไหวใหญํที่
เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุน เกิดความเสียหายมากมาย ในการนี้ รัฐบาลไทยก็ได๎สํงแพทย๑และทีมกู๎ ภัยไป
ชํวยเหลือด๎วย
9.2 ประเทศเกาหลี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี กับนายคิม ยัง ซัม
ประธานาธิบดีเกาหลีใต๎ ได๎พบปะกันหลายครั้ง ครั้งแรกเมื่อคราวไปรํวมประชุมสหประชาชาติที่นคร
นิ ว ยอร๑ ค ตํ อ มาได๎ ห ารื อ สองตํ อสองในระหวํ า งไปประชุ มสุ ด ยอดเอเปคโอซาก๎า ประเทศญี่ ปุ น
จากนั้นก็มาพบกันที่กรุงเทพ ฯ ระหวํางประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป ที่ประเทศไทยเป็นเจ๎าภาพ และ
อีกครั้งในระหวํางการประชุมสุดยอดเอเปคที่ฟิลิปปินส๑ สําหรับประเทศเกาหลีใต๎ เป็นหนึ่งในกลุํมชาติ
ที่ล งทุน ในไทยเป็ น จํ านวนมาก โดยสํ ว นมากเป็นกลุํ มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิ กส๑ กลุํ มยานยนต๑
กลุํมเครื่องใช๎ไฟฟูา เครื่องปรับอากาศ การพบปะหารือกันกับผู๎นําเกาหลี สํงผลให๎เกิดความคืบหน๎า
ในการสร๎างความรํวมมือทางเศรษฐกิจระหวํางกันหลายเรื่องทั้งการทํองเที่ยวระหวํางกัน การลงทุน
และการค๎า ในการนี้ ไทยยั งให๎การสนับสนุนการเจรจารวมชาติของเกาหลีเหนือและ เกาหลีใต๎
รวมทั้งมีสํวนรํวมในกลไกปูองกันข๎อพิพาทในคาบสมุทรเกาหลีอยํางตํอเนื่องด๎วย
9.3 ประเทศจี น ฯพณฯ นายกรั ฐ มนตรี บ รรหาร ศิ ล ปอาชา เยื อ นสาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น อยํ า งเป็ น ทางการ ระหวํ า งวั น ที่ 24-29 มี น าคม 2539 และได๎ เ ข๎ า เยี่ ย ม คารวะ
ประธานาธิ บ ดี เจี ย ง เจ๐ อ หมิน หารือ ข๎อราชการกั บนายกรัฐ มนตรี หลี่ เผิ ง เยี่ยมคารวะนายหลี่
ลุํย หวน ประธานสภาที่ปรึก ษาการเมืองแหํงชาติจีน จากนั้น ก็ได๎หารือข๎อราชการกับอธิการบดี
มหาวิทยาลั ยป๓ กกิ่ง เพื่อจั ดตั้งศูนย๑ไทยคดีศึกษาในมหาวิทยาลัยป๓กกิ่งเป็นครั้งแรก ในการเยือน
ประเทศจีนครั้งนี้ เป็นชํวงเวลาเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพั นธ๑ทางการทูตไทย-จีน 20 ปี ในการนี้
ฝุายรัฐบาลจีน ได๎เชิญให๎เดินทางเยี่ยมชมเมืองใหญํตําง ๆ ที่สําคัญ เชํน นครซีอาน มณฑลสํานซี
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ซึ่งเป็นเมืองหลวงโบราณสมัยกษัตริย๑จิ๋นซีฮํองเต๎ เยือนนครเซี่ย งไฮ๎ เมืองทําอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง
และเมืองซัวเถาแหลํงกําเนิดของชาวไทยเชื้อสายจีนสํวนใหญํในป๓จจุบัน
ผลการเยือนจีนครั้งนั้น นํามาซึ่งการแก๎ไขป๓ญหาการค๎า สินค๎าเกษตรสําคัญหลาย
รายการ โดยจีนรับซื้อข๎าวและยางพาราจากไทยเพิ่มมากขึ้น และอนุญาตให๎สายการบินไทยขยาย
เส๎นทางจากเชียงราย เซียงรุ๎ง ซัวเถา รวมทั้งมีการหารือรํวมกันในป๓ญหาหมูํเกาะสแปรต๑ลี่ย๑ในทะเล
จี น ใต๎ ป๓ ญ หาใต๎ ห วั น รวมทั้ ง กรณี ว งโคจรของดาวเที ย มของไทยและจี น ที่ มี จุ ด ทั บ ซ๎ อ นกั น
นอกจากนั้น ยังมีการหารือเพื่อการคุ๎มครองนักลงทุนไทยในจีน กํอนเสร็จสิ้นการเยือนยังได๎ไปชม
ระบบรถไฟใต๎ดินและหอโทรคมนาคมเซี่ยงไฮ๎ รวมทั้งชมสะพานขึงสายใหมํของเซี่ยงไฮ๎ด๎วย
หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนจีนแล๎ว ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ก็ได๎กลับมายังจังหวัด
สุ พรรณบุ รี และได๎มี ดําริ รํ ว มกับ บรรดาชาวไทยเชื้อสายจี นในจัง หวัด สุ พรรณบุ รี ที่จะกํอสร๎า ง
พิพิธภัณฑ๑ลูกหลานเหลํามังกรแสดงประวัติศาสตร๑จีน 5 พันปี และความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสาย
จี น ในรู ป นิ ท รรศการถาวรในบริ เ วณศาลเจ๎ า พํ อ หลั ก เมื อ งสุ พ รรณบุ รี เพื่ อ เป็ น อนุ ส รณ๑ ฉ ลอง
ความสัมพันธ๑ที่ยิ่งใหญํของไทยกับจีน28
10. การประชุมผู๎ นํ าเขตเศรษฐกิจ ภาคพื้ นเอเชียแปซิฟิ ก (APEC) ณ นครโอซากา
ประเทศญี่ปุน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา ได๎เดินทางไปเข๎ารํวมประชุมผู๎นํากลุํมความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟิก (APEC) 2 ครั้ง คือ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุน
ระหวํางวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2538 และ ณ อําวซูบิค ประเทศฟิลิปปินส๑ ระหวํางวันที่ 28-25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยมีผู๎นําจากเขตเศรษฐกิจเข๎ารํวมประชุมทั้งสิ้น 17 ทําน ซึ่งการประชุม
กลุํมผู๎นําเอเปค นับวํามีความสําคัญตํอการกําหนดทิศทางความรํวมมือในกรอบของเอเปคในอนาคต
อยํางสําคัญ เพราะเป็นที่มาของแผนงานความรํวมมือ และอํา นวยความสะดวกทางการค๎า และการ
ลงทุนในเอเปคยุคตํอมา ซึ่งเป็นประโยชน๑ตํอประเทศไทยอยํางมาก เพราะชํวยเสริมอํานาจตํอรอง
ในทางเศรษฐกิจและการค๎าระหวํางประเทศแกํไทยมากขึ้น นายกรัฐมนตรีบรรหาร ได๎เสนอแนะตํอ
ที่ประชุมให๎มีการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องการคมนาคม การขนสํง
การสื่อสาร และสาธารณูปโภคของแตํละประเทศ และเสนอให๎เอเปคเน๎นความสําคัญของการพัฒนา
ทรั พยากรมนุษย๑ อาทิ การปรั บปรุงมาตรฐานระบบการศึกษาในภูมิภาคเอเซียนแปซิ ฟิก ให๎ มี
มาตรฐานดีทัดเทียมกันและความสร๎างความมั่นคงด๎านอาหารและพลังงาน โดยเสนอให๎เอเปคใช๎
วิธี ก ารของอาเซี ย นในเรื่ อ งระบบสํ า รองอาหารและพลั งงาน นั บ เป็น การแสดงวิสั ย ทั ศน๑ ที่ ผู๎ นํ า
นานาชาติ ตํ า งชื่ น ชม และกํ อ ให๎ เ กิ ด โครงการสํ า คั ญ ของเอเปคติ ด ตามมา จากข๎ อ สั ง เกตที่
นายกรัฐมนตรีไทยได๎แสดงไว๎อีกหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑29
11. ต๎อนรับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามีเสด็จพระราชดําเนินเยือน
ประเทศไทย เสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศไทยอยํางเป็ นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎า อยูํหัว และสมเด็จพระนางเจ๎า ฯ พระบรมราชิ นีนาถ ระหวํางวันที่ 28
28

สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ:
จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 132-137.
29
เรื่องเดียวกัน, 135-137.
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ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2539 เพื่อรํวมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํ หัวทรงครองสิริ
ราชสมบัติครบ 50 ปี ในการนี้ นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา และคุณหญิงแจํมใส ศิลปอาชา
ได๎จัดกิจกรรมถวายการต๎อนรับ ถวายอารักขาและถวายความปลอดภัย ถวายความสะดวกในการ
เยือนครั้งนี้อยํางสมพระเกียรติ เป็นที่ชื่นชมของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งประชาชนชาวไทยและ
ขาวอั ง กฤษอยํ า งกว๎ า งขวาง ในโอกาสนี้ ส มเด็ จ พระราชิ นี น าถเอลิ ธ าเบธที่ 2 ได๎ พ ระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ๑ชั้นสายสะพาย เซนต๑ ไมเคิลและเซนต๑จอร๑จ แกํ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี นับเป็นผู๎นําของไทยน๎อยคนยิ่งที่จะได๎รับเครื่องราชอิสริยาภรณ๑
12. ต๎อนรับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศไทย ด๎วยพระบารมีพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว พ.ศ. 2539 มีผู๎นําคนสําคัญของโลกหลายทํานเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อรํวม
ฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํ หั ว ทรงครองสิ ริราชสมบัติครบ 50 ปี ฯพณฯ นาย
วิลเลี่ยม (บิล) เจฟเฟอร๑สัน คลินตัน ประธานาธบดีสหรัฐอเมริกา และภริยา นางฮิลลารี่ คลินตัน
ได๎เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยํางเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุระ ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎ า อยูํ หั ว และสมเด็จ พระนางเจ๎ าพระบรมราชินี นาถ ระหวํางวันที่ 25-27 พฤศจิก ายน 2539
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และคุณหญิงแจํมใส ศิลปอาชา ได๎จัดให๎มีการต๎อนรับและอํานวยความ
สะดวกแกํประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และภริยาในฐานะประมุขแหํงรั ฐอยํางดีเยี่ยม และยังได๎มี
โอกาสประชุมหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในฐานะผู๎นํารัฐบาล เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและ
ความรํวมมือในด๎านตําง ๆ อยํางกว๎างขวาง ในโอกาสนี้ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ได๎มีการลง
นามในข๎อยกเว๎นภาษีซ๎อนระหวํางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเด็นที่เจรจาค๎างมากกวํา
20 ปีด๎วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีบรรหาร เลําวํา “เมื่อครั้งที่ผมพบประธานาธิบดีคลิน ตันครั้งแรกที่
นิวยอร๑ก ประมาณ 1 ปี กํอนหน๎าที่ทํานจะมาเยือนประเทศไทย ตอนนั้นมีผู๎นํารัฐบาลตั้งหลายคน
กําลังรอทักทายประธานาธิบดีสหรัฐ ผมทราบดีวําเวลามีน๎อยจึงดึงรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง
มาทําหน๎าที่ลําม และเลยถือโอกาสทักทายโดยใสํสาระเข๎มข๎น ระบุถึงความต๎องการที่จะให๎สหรัฐ
และไทย เจรจาภาษีซ๎อนให๎ได๎ข๎อยุติให๎ได๎ ในครั้งนั้น บรรดาที่ปรึกษาและผู๎บริหารระดับสูงที่ยืน
หลังประธานาธิบดีของเขาก็จดกันใหญํถือวําเป็นเรื่ องสําคัญ จากจุดนั้นเองที่ทําให๎การเจรจานํามาสูํ
ผลสําเร็จได๎ในอีก 1 ปีตํอมา”30
13. การพั ฒ นาชี วิ ต คนพิ ก ารและผู๎ ด๎ อ ยโอกาส ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา
นายกรั ฐ มนตรี ไ ด๎ ให๎ ค วามสํ า คัญ กั บ คนพิ ก าร และผู๎ ด๎อ ยโอกาสทางสั งคมเป็น อั น มาก จากการ
เยี่ยมเยียนศูนย๑สงเคราะห๑ผู๎พิการ ทั้งรํางกายและสติป๓ญญาของนายกรัฐมนตรี ทําให๎ตระหนักถึงความ
ต๎องการ ความชํวยเหลืออยํางเรํงดํวน ผลที่ติดตามมา คือ นโยบายและการริเริ่มงานตําง ๆ อยํางเป็น
รูปธรรมในการผลักดันชํวยเหลือให๎เกิดมูลนิธิและกองทุนเฉพาะ เพื่อสวัสดิการสังคมของผู๎พิการ และ
ผู๎ด๎อยโอกาสอยํางไมํเคยปรากฏมากํอน รวมไปถึงการสนับสนุนกีฬาคนพิการ อันเป็นการเปิดโอกาส
ให๎ ผู๎ พิ ก ารที่ มี ค วามสามารถด๎ า นกี ฬ าได๎ แ สดงออก และเข๎ า แขํ ง ขั น ในระดั บ นานาชาติ ทั้ ง นี้
นายกรัฐมนตรีบรรหาร และครอบครัว ได๎ติดตามดูแลและเอาใจใสํอยํางใกล๎ชิด สํงผลให๎กิจกรรม
30

สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ:
จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 132-137.
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กีฬาคนพิการของไทยประสบความสําเร็จ เป็นเจ๎าภาพ จัดการแขํงขันกีฬาเฟสบิกเกมส๑เพื่อคนพิการ
จนมีชื่อเสียงในระดับภูมิภาค ถือเป็นรากฐานสําคัญที่ปรับทัศนคติของคนในสังคมตํอคนพิการมา
จนถึงป๓จจุบัน
14. จัดแขํงขันกีฬาซีเกมส๑ ครั้งที่18 ที่จังหวัดเชียงใหมํนอกจากประเทศไทยจะสามารถ
ครองความเป็นหนึ่งในด๎านกีฬาแล๎ว ยังได๎รับยกยํองชมเชยในความสําเร็จของการเป็นเจ๎าภาพจัดงาน
ในครั้ ง นี้ ด๎ ว ย โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง พิ ธี เ ปิ ด การแขํ ง ขั น ซึ่ ง สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค๑เป็นองค๑ประธานในพิธีเปิดการแขํงขันกีฬ าระดับ
นานาชาติที่มีประเทศตําง ๆ มารํวม เชํนเดียวกับพิธีปิดการแขํงขันก็มีความยิ่งใหญํและไมํยิ่งหยํอน
ไปกวํากัน โดยนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา ได๎เอาใจใสํอยํางใกล๎ชิดในการจัดเตรียมแบบงาน
รองรับทั้งกํอน และระหวํางการจัดการแขํงขัน เพราะในภายหลังที่เข๎ารับตําแหนํงนายกรัฐมนตรีนั้ น
จึงได๎ทราบวําระบบรองรับยังความความบกพรํองมาก แตํด๎วยการทุํมเทติดตามงานด๎วยตนเองของ
นายกรัฐมนตรี จึงทําให๎แก๎ป๓ญหาได๎ทันและการจัดงานลุลํวงไปได๎อยํางราบรื่น
15. ด๎านศิลปวัฒนธรรมประเทศไทยมีวัฒนธรรมยาวนาน มีเอกลักษณ๑เป็นของตนเอง
เป็นที่รู๎จักและชื่นชมของทั่วโลก นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา ตระหนักถึงคุณคําดังกลําวเป็น
อยํางดี จึงผลักดันให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทําการอนุรักษ๑สํงเสริมและเผยแพรํศิ ลปวัฒนธรรมไทย
อยํางมีเปูาหมาย ในการจัดเตรียมงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก รัฐบาลได๎ถือเป็นโอกาสสําคัญใน
การบูรณะ ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมของชาติทุกแขนง โดยเฉพาะโบราณสถานสําคัญในเขตกรุง
รัตนโกสินทร๑ เชํน วัดอรุณราชวรารามบวรมหาวิหาร ซึ่งสร๎างขึ้นในปี พ.ศ. 2310 และเป็นวัดประจํา
รัชกาลที่ 2 นายกรัฐมนตรีได๎มอบหมายให๎บูรณปฏิสังขรณ๑วัดอรุณราชวราราม ฯ ซึ่งขณะนั้นมี สภาพ
ทรุดโทรมเป็นอันมาก จากนั้นได๎ตรวจและติดตามความก๎าวหน๎าของงานอยํางใกล๎ชิดด๎วยตนเอง มีผล
ให๎การดําเนินงานแล๎วเสร็ จทันพระราชพิธีถวายผ๎าพระกฐิน ฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่ องในพระราชพิธี กาญจนาภิ เษก เป็น ที่ป ลาบปลื้ ม ของชาวไทยและประทั บใจอยํ างยิ่ งแกํช าว
ตํางประเทศที่ได๎พบเห็น นอกจากนั้นรัฐบาลยังได๎จัดให๎มีการกําหนดนโยบายอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม
ด๎านอื่น ๆ อยํางเป็นรูปธรรม เป็นต๎นวํา การอนุรักษ๑ฟื้นฟูจิตรกรรมไทย นาฏศิลป์ไทย สถาป๓ตยกรรม
ไทยตลอดถึงงานชํางฝีมือโบราณด๎วย
16. ด๎านแรงงานรัฐบาลได๎ดําเนินการ เพื่อคุ๎มครองผู๎ ใช๎แรงงานมีดังนี้คือ 1) แก๎ไขป๓ญหา
การเอารัดเอาเปรียบผู๎ใช๎แรงงาน โดยสํงเสริมความรู๎เรื่องสิทธิ หน๎าที่ตามกฎหมายแรงงานให๎กับผู๎ใช๎
แรงงาน จัดอบรมด๎านแรงงานให๎แกํนายจ๎าง ลูกจ๎าง บุคลากรของรัฐและผู๎เกี่ยวข๎อง ตรวจสถาน
ประกอบการที่มีลูกจ๎าง เพื่อให๎นายจ๎างปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และชํวยให๎ลูกจ๎างได๎รับความ
เป็นธรรมในการทํางานตามกฎหมาย 2) จัดตั้งกองทุนเพื่อผู๎ใช๎แรงงาน 100 ล๎านบาท เป็นทุนเริ่มแรก
ให๎ผู๎ใช๎แรงงานกู๎ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม โดยผํานสหกรณ๑ออมทรัพย๑เป็นการแก๎ไขป๓ญหาการ
กู๎ยืมนอกระบบ 3) พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให๎กับผู๎ใช๎แรงงาน และผู๎ด๎อยโอกาส โดยจัดตั้ ง
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 200 ล๎านบาท เพื่อพัฒนาคุณภาพ ทักษะและฝีมือแรงงานให๎ตอบสนอง
ตํอภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัว และสามารถแขํงขันกับประเทศอื่น ๆ ได๎ 4) ปราบปรามบริษัทจัดหา
งานเถื่อน โดยจัดตั้งศูนย๑ประสานการปราบปรามผู๎เป็นภัยตํอคนหางานโดยสืบเบาะแส ตรวจจับและ
ดําเนินคดีกับผู๎กระทําผิดอยํางจริงจัง (เฉพาะในปี พ.ศ. 2539 จับกุม 73 ราย) 5) จัดระบบควบคุม
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แรงงานตํางด๎าวที่เข๎าเมืองผิดกฎหมายเพื่อแก๎ไขป๓ญหา ปูองกัน และสกัดกั้ นแรงงานที่จะลักลอยเข๎า
มาใหมํโดยใช๎ระบบกฎหมาย และความรํวมมือจากหนํวยงานที่ มีหน๎าที่ตําง ๆ รํวมกับนายจ๎าง ผู๎ใช๎
แรงงาน องค๑กรปกครองท๎องถิ่นและประชาชนในพื้นที่
18. ด๎ า นการพั ฒ นาสั ง คมรั ฐ บาลได๎ ดํ า เนิ น การ เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คม มี ส าระสํ า คั ญ ดั ง นี้
1) ออกกฎหมายปูองกัน และปราบปรามการค๎าประเวณี เอาผิดชายที่ไปเที่ยวโสเภณีเด็กอายุต่ํากวํา
18 ปี เอาผิดบิดามารดาที่รู๎เห็นเป็นใจให๎ผู๎เยาว๑ไปค๎าประเวณี ตั้งศูนย๑การชํวยเหลือและขจัดการใช๎
แรงงานเด็กและสตรี อยํางไมเป็น ธรรม 2) จัดตั้งมู ลนิธิสํงเสริมสวัส ดิการสังคมไทย พร๎อมกองทุน
ประเดิม 200 ล๎านบาท เพื่อสนับสนุนอาสาสมัคร เจ๎าหน๎าที่ ตลอดถึงครอบครัวและชุมชนที่ชํวยเหลือ
ผู๎ด๎อยโอกาสให๎สามารถพึ่งพาตนเองได๎ และ 3) สํงเสริมสถานภาพของสตรี โดยแตํงตั้งข๎าราชการ
สตรีที่มีความรู๎ความสามารถให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น โดยเฉพาะตําแหนํงที่ในอดีตมีการแตํงตั้งเฉพาะ
ข๎าราชการชาย นายพลหญิงชุดแรก ประกอบด๎วย นายทหารทุกเหลําทัพ รองผู๎วําราชการจังหวัด
หญิ ง นายอํ า เภอหญิ ง ฯลฯ นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บวํ า ด๎ ว ยการลาคลอดของ
ข๎าราชการหญิง และสิทธิอื่น ๆ ของสตรีเพื่อชํวยให๎สตรีได๎รับสิทธิในการลาเพิ่มขึ้นอีกด๎วย
19. ด๎านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคดังนี้ คือ 1) ขยายเขตไฟฟูาให๎ราษฎรในชนบท
ขยายเขตจําหนํายไฟฟูา ทั้งที่อยูํในหมูํบ๎านที่มีไฟฟูาใช๎แล๎ว แตํยังไมํทั่วถึง และในหมูํบ๎าน ที่ยังไมํมี
ไฟฟูา ผลจากการขยายเขตไฟฟูาให๎ราษฎรในชนบทดังกลําวได๎ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชนบทให๎ดีขึ้นและสํงผลดีตํอประเทศโดยรวม 2) พัฒนาระบบประปาเรํงรัดดําเนินการพัฒนาระบบ
ประปาชนบท โดยกําหนดเปูาหมายให๎มีประปาหมูํบ๎านทั่วประเทศ เพื่อประชาชนในชนบทได๎ใช๎
บริการอยํางทั่วถึง ในการนี้ ได๎จัดสรรงบประมาณเพิ่มให๎แกํ 3 หนํวยงานหลัก คือ กรมโยธาธิการ
กรมอนามัย และกรมทรัพยากรธรณี และ 3) โครงการโทรศัพท๑สาธารณะทางไกล มุํงสนองความ
ต๎องการใช๎โทรศัพท๑ของประชาชนที่อาศัยอยูํในชนบท และท๎องถิ่นหํางไกลให๎ได๎ทั่วถึงยิ่งขึ้น เรํงรัด
การเพิ่มเลขหมายโทรศัพท๑สาธารณะทางไกลชนบทให๎ ครบในทุกตําบลภายในปี พ.ศ. 2539 และมี
นโยบายเพิ่มให๎ครบทุกหมูํบ๎านตํอไป
20. ด๎านการพลังงาน ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา นายกรัฐ มนตรีได๎ผ ลั กดันงานด๎าน
การพลั ง งาน ซึ่ง เป็ น ป๓ จ จั ย สํ า คั ญในการผลิ ต มีผ ลตํ อ เศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ ดั งนี้ คื อ
1) สํารวจและพัฒนาพลังงานปิโตรเลียม กําหนดแผนการพัฒนาแหลํงปิโตรเลียมให๎มีปริมาณเพียงพอ
ตํอความต๎องการ เพื่อทดแทนการนําเข๎าโดยเรํงสํารวจและเชื่อมโยงแหลํงพลังงานใหมํ ตลอดทั้ง
พัฒ นาการผลิ ตในแหลํ งที่มี การดํ าเนินการแล๎ ว 2) สํ งเสริมระบบก๏า ซธรรมชาติ เพื่อ เพิ่มขี ด
ความสามารถในการใช๎ก๏าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมตําง ๆ อันเป็นการเพิ่มกําลังการผลิตให๎กับ
ภาคธุรกิจ และลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และ 3) แก๎ป๓ญหาการลั กลอบนําเข๎าน้ํามันเถื่อน โดย
ปราบปรามการขนสํงน้ํามันเถื่อนทั้งทางน้ําและทางบก รวมทั้งมีการดําเนินคดีกับผู๎กระทําผิดอยําง
จริงจัง
21. ด๎านมลภาวะทางอากาศในกรุงเทพมหานคร ป๓ญ หามลภาวะทางอากาศของ
กรุงเทพมหานคร เคยอยูํในระดับวิกฤตและเป็นอันตรายตํอสุขภาพของประชาชนอยํางมาก พ.ศ.
2539 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี ได๎เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด๎วยตนเองวํา
ป๓ญหามลภาวะทางอากาศในกรุงเทพมหานคร เป็นป๓ญหาใหญํและรุนแรง สํงผลโดยตรงกับประชาชน
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โดยเฉพาะเยาวชนที่ต๎องเดินทางไปศึกษาทุกวัน จึงกําหนดมาตรการที่เข๎มงวดในการแก๎ไขแบบครบ
วงจร เชํ น กวดขั ด มาตรฐานควั น เสี ย จากรถยนต๑ รถมอเตอร๑ ไ ซด๑ ปลํ อ งควั น จากโรงงาน
อุตสาหกรรม เมรุเผาศพ การบังคับให๎มีผ๎าใบคลุมรถบรรทุก ผ๎าใบคลุมอาคารที่อยูํระหวํางการ
กํอสร๎าง เป็นต๎น ผลจากการที่นายกรัฐ มนตรีให๎ความสําคัญกับเรื่องนี้ด๎วยตนเอง ทําให๎เกิดความ
ตื่นตัวในการแก๎ไขป๓ญหามลภาวะ สํงผลดีตํอเนื่องและทําให๎บรรเทาสภาพป๓ญหาฝุุนละอองลงมาได๎
อยํางเห็นได๎ชัด คือ
1. การอนุรักษ๑ คู คลอง เคยเป็นเสมือนเส๎น เลือดใหญํหลํ อเลี้ยงผู๎คนในอดีต แตํ
ป๓จจุ บัน คุณภาพน้ํ าในคู คลอง กลับถดถอยลงจนเข๎าสูํ ภาวะวิกฤต เมื่อนายกรัฐมนตรีบรรหาร
ศิลปอาชา ออกตรวจคู คลอง ด๎วยตนเอง พบป๓ญหาที่สั่งสมมานานจึงได๎กําหนดนโยบายขึ้นหลาย
ประการ เพื่อทําการอนุรักษ๑และฟื้นฟูสภาพคู คลอง ประกอบด๎วย พัฒนาคลองแสนแสบให๎สํวน
ราชการที่ เ กี่ย วข๎อ งรํ ว มกับ ภาคเอกชนทํ าการพั ฒ นา คู คลอง ที่ อยูํ ใ นเขตท๎ อ งที่ รั บผิ ด ชอบมี
ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนเห็นความสําคัญของแมํน้ํา คู คลอง ทั้งในด๎านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล๎อมอยํางจริงจัง ตลอดจนเชิญชวนให๎ประชาชนรํวมแรง รํวมใจ พัฒนาแมํน้ํา ลําคลองและ
แหลํงน้ําทั่วประเทศและกําหนดให๎วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ๑คู คลอง
ผลจากการริเริ่ม และเอาใจใสํอยํางจริงจังในอันที่จะแก๎ป๓ญหาเรื่องคู คลอง ทําให๎
คุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเริ่มดีขึ้น และเป็นการปลูกจิตสํานึกให๎เห็นถึงความสําคัญของน้ํา
อันถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ
2. ป๓ ญหาอุทกภั ย ในปี พ.ศ. 2538 เกิดอุ ทกภัย ครั้งใหญํที่สุ ดในรอบหลายสิ บ ปี
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ห ลายภู มิ ภ าคของประเทศ พร๎ อมกั น มีจั ง หวัด ที่ ป ระสบความเสี ย หาย รวมทั้ ง
กรุงเทพมหานครมากกวํา 50 จังหวัด ราษฎรได๎รับความเดือดร๎อนเป็นอันมาก ทั้งเรื่องที่อยูํอาศัย
การขาดแคลนอาหาร น้ําดื่ม ผลิตผลทางการเกษตร ได๎รับความเสียหาย เส๎นทางคมนาคม และระบบ
สาธารณูปโภคตําง ๆ ถูกตัดขาดรวมทั้งโรคภัยไข๎เจ็บที่มากับภาวะน้ําทํวม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ได๎ลงมาแก๎ป๓ญหาด๎วยตัวทํานเองอยํางใกล๎ชิด31
3. โครงการพัฒนาลุํมแมํน้ําปากพนัง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุํมแมํน้ําปากพนัง เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ฯ ในอันที่จะแก๎ป๓ญหาความ
เดือดร๎ อนจากน้ํ าเค็มรุ ก ล้ํ าเข๎าในพื้น ที่เพาะปลู ก อยํางรุนแรง ใน พ.ศ. 2538 รัฐ บาลที่มี ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได๎ดําเนินการสนองพระราชดําริดังกลําวโดยเรํงดํวน และ
เสนอคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให๎ดําเนินการในทันทีที่คณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติให๎ความ
เห็นชอบรายงานการศึกษาผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม นับเป็นการดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริที่
ใช๎เวลารวดเร็วมากที่สุดครั้งหนึ่ง โดยนายกรัฐมนตรีได๎กลําวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวํา “โครงการนี้
เกิดจากพระราชดําริ เพื่อแก๎ไขป๓ญหาของพื้นที่ปากพนังจากการรุกตัวของน้ําเค็มไมํให๎ไหลเข๎าแมํน้ํา
ปากพนังและเก็บกักน้ําจืดไว๎ในแมํน้ํา และลําคลองให๎ราษฎรใช๎ทําการเกษตร และมีน้ําใช๎อุปโภค

31

สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ:
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ตลอดปี รวมทั้งเป็นแหลํงน้ําดิบสําคั ญในการผลิตน้ําประปาของอําเภอปากพนังและพิจารณาขุด
คลองระบายน้ําเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําทํวมลงทะเลให๎เร็วที่สุด”
โครงการพัฒนาลุํมแมํน้ําปากพนัง ประกอบด๎วย ประตูระบายน้ํา (ซึ่งตํอมาได๎รับ
พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัววํ า “ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ์ ”) และ
อาคารประกอบตําง ๆ รวมทั้งอาคารพิพิธภัณฑ๑เฉลิมพระเกียรติ 50 ปี กิจกรรมสําคัญอีกประการหนึ่ง
คือ การสํงเสริมอาชีพให๎กับราษฎรที่ได๎รับผลกระทบจากโครงการ นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา
จึงได๎เรํงรัดกรมประมงให๎การชํวยเหลือราษฎรในการจัดหาพื้นที่ใหมํ ที่ทําการเลี้ยงกุ๎ง สําหรับราษฎร
ที่ประสงค๑จะย๎ายออกนอกพื้นที่ สํวนพื้นที่เดิมก็ให๎มีการสํงเสริมการทําประมงน้ําจืด โดยจัดสาธิต
การเลี้ยงสัตว๑น้ําประเภทตําง ๆ โดยให๎มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนควบคุม เพื่อมิให๎มีการขยาย
พื้นที่นากุ๎งอันจะกํอป๓ญหาระยะยาวตํอไป ตลอดระยะเวลาโครงการพัฒนาลุํมแมํน้ําปากพนังตามแนว
พระราชดําริ นายกรัฐมนตรีบรรหาร ได๎ให๎ความสําคัญในการเดินทาง เพื่อศึกษาข๎อมูลและสภาพ
ป๓ญหาในพื้นที่จริง ตรวจความคืบหน๎าของงานโครงการและติดตามผลอยํางใกล๎ชิดด๎วยตนเองโดย
สม่ําเสมอ ทําให๎อุปสรรคป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นลุลํวงไปด๎วยดี ทําให๎การพัฒนาพื้นที่ลุํมน้ําปากพนัง
เป็นไปตามแนวพระราชดําริทุกประการ ราษฎรพ๎นจากความเดือดร๎อน มีชีวิตความเป็นอยูํและ
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น แม๎ในป๓จจุบัน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ก็ยังคงเดินทางไปตรวจงานโครงการ
พัฒนาลุํมน้ําปากพนังด๎วยตนเอง 32
4. โครงการกํอสร๎างเขื่อนคลองทําดําน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นโครงการเพื่อ
พัฒนาลุํมน้ํานครนายก โดยให๎กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการกํอสร๎างอํางเก็บน้ําที่บ๎านทําดําน
ตําบลหินตั้ง จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นแหลํงเก็บน้ําไว๎ให๎เกษตรกรมีน้ําเพื่อการเกษตรอยํางเพียงพอ
ตลอดปี รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเสี ยหายจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก โครงการนี้ เมื่อ
กํอสร๎างแล๎วเสร็จ จะชํวยให๎เกษตรกรประมาณ 5,000 กวําครัวเรือน ในพื้นที่ประมาณ180,000หมื่น
กวําไรํ มีน้ําเพียงพอเพื่อการเพาะปลูก ชํวยให๎เกษตรกรมีรายได๎เพิ่มขึ้น33
5. ถนนลาดยางในชนบท นายกรั ฐ มนตรี ไ ด๎ กํ า หนดนโยบายให๎ มี ก ารกํ อ สร๎ า ง
ถนนลาดยางเชื่อมตํอระหวํางตําบล-หมูํบ๎านตําง ๆ ในชนบททั่วประเทศ เพื่อให๎เกษตรกรสามารถใช๎
เป็นเส๎นทางขนสํงผลิตผลการเกษตรออกสูํตลาด และใช๎เป็นเส๎นทางคมนาคมที่ปลอดภัยปราศจาก
ฝุุ น ละออง รวมทั้งสามารถใช๎ได๎ทุกฤดูกาล โดยมอบหมายให๎ กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการ
กํอ สร๎ า ง และบู ร ณะถนนลาดยางเชื่ อมตํ อ ระหวํา งตํ าบล-หมูํบ๎ า นทั่ว ทุ กภู มิ ภ าค มีร ะยะทางที่
ดําเนินการได๎ ในปี พ.ศ. 2538 จํานวน 46,572.61 กิโลเมตร ปีงบประมาณ 2539 รัฐบาลได๎จัดสรร
งบประมาณ เพื่อกํอสร๎างถนนลาดยางเพิ่มเติมเป็นระยะทาง 8,712 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังกําหนด
นโยบายให๎มีถนนลาดยางหรือคอนกรีตภายในหมูํบ๎าน เพื่อขจัดฝุุนละอองให๎ชาวชนบทมีสุขภาพ
อนามัยดีขึ้นให๎ครบทุกหมูํบ๎านภายใน 4 ปี34
32
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6. ด๎านการปฏิรูป การเมือง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ทํานมีบทบาทสํ าคัญในการ
ปฏิรูปการเมือง ซึ่ง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎สร๎างไว๎ ทําให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการปกครอง
และบริหารประเทศ มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เกิดขึ้นจากประชาชน โดยไมํมีที่ใดที่ประชาชนมีสิทธิออก
เสียงได๎มากถึงขนาดนี้ ถือเป็นรัฐ ธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับแรกที่ดีที่สุดในประเทศไทย นั่นคือ
คุณูปการอันยิ่งใหญํ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี ผู๎ได๎อุทิศตนรับใช๎บ๎านเมือง และมี
บทบาทสําคัญตํอการพัฒนาประชาธิปไตย ในชํวงปี พ.ศ. 2540 จนเป็นที่ยอมรับกันวําได๎เปิดโอกาส
ให๎ ป ระชาชนและภาคี เ ครื อ ขํ า ยตํ า ง ๆ รํ ว มกั น สร๎ า ง และผลั ก ดั น รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มี ค วามเป็ น
ประชาธิ ป ไตยฉบั บ หนึ่ ง ในประวั ติ ศ าสตร๑ ก ารเมื อ งไทย รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ พ.ศ. 2540 นี้ ถื อ เป็ น
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ริ เ ริ่ ม ขึ้ น โดยพรรคชาติ ไ ทย ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา นายกรั ฐ มนตรี ไ ด๎ แ ตํ ง ตั้ ง
คณะกรรมการปฏิรู ป การเมืองเข๎ามาดําเนินการและได๎ตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณารํ าง
รัฐธรรมนูญขึ้นมา และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภารํางรัฐธรรมนูญ จํานวน 99 คน โดย 76 คนเป็น
ตัว แทนของแตํล ะจั งหวัด และอีก 23 คน มาจากผู๎ เชี่ยวชาญหรือผู๎ มีประสบการณ๑ ซึ่งถือวําเป็น
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง ฉบั บ เดี ย วของประเทศไทย โดยกํ อ นหน๎ า นี้ 15 ฉบั บ มาจาก
คณะรั ฐ มนตรี ที่ ม าจากการแตํ ง ตั้ ง หรื อ รั ฐ บาลทหาร รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ดั ง กลํ า วถู ก เรี ย กวํ า เป็ น
"รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" เนื่องจากการมีสํวนรํวมของประชาชนในการรํางรัฐธรรมนูญ35
7. มอบแนวทางปฏิบัติงานแกํคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา มอบ
แนวทางปฏิบัติงานแกํคณะรัฐมนตรี มีสาระสําคัญสรุป ดังนี้ 1) ให๎รัฐมนตรีทุกคนยึดมั่นในคําถวาย
สัตย๑ปฏิญาณกํอนเข๎ารับหน๎าที่ และขอให๎อัญเชิญกระแสพระราชดํารัสเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2) รัฐมนตรีทุกคนต๎องรํวมมือกันในการปฏิบัติราชการแผํนดินโดยไมํคํานึงสังกัดพรรคการเมืองวํา
พรรคเดีย วกัน หรื อไมํ เพื่อผลประโยชน๑ของชาติบ๎ านเมือง ขอให๎รักษาสัญญาตําง ๆ ที่ให๎ ไว๎กับ
ประชาชนในการหาเสีย งเลื อกตั้ง และ 3) ให๎ รัฐมนตรีแตํละกระทรวงปรึกษาหารือกันเพื่อให๎การ
ทํางานเป็นไปอยํางสอดคล๎องในทิศทางเดียวกัน และขอให๎ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความรวดเร็ว รอบคอบ
กล๎าตัดสินใจและติดตามงานด๎วยความใกล๎ชิด เพื่อผลสําเร็จของงาน นายกรัฐมนตรีให๎ความเคารพ
ตํอความคิดเห็นของรัฐมนตรีทุกคน การตัดสินใจใด ๆ ของคณะรัฐมนตรี ให๎ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลทั้งคณะ หากแตํเรื่องใดที่มีผลกระทบตํอพี่น๎องประชาชนจํานวนมาก ขอให๎มีประชามติ
หรือประชาพิจารณ๑กํอนดําเนินการ
8. การมอบหมายนโยบายแกํ ข๎า ราชการระดับ สู ง ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา
นายกรัฐมนตรี ได๎มอบแนวทางการปฏิบัติงานแกํข๎าราชการประจํา โดยเน๎นย้ําถึงภารกิจสําคัญ 7
ประการ ที่ต๎องเรํงดําเนินการเป็ นเบื้องแรกในเวลานั้น คือ 1) ถวายงานพระราชพิธีพระบรมศพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยํ างสมพระเกียรติยศ 2) จัดเตรียมงานพระราชพิธีมหามงคล
กาญจนาภิเษกเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ 50 ปี ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวอยํางยิ่งใหญํ
โดยสํวนรํวมของทุกฝุายในแผํนดิน 3) เรํงรัดสะสางป๓ญหาตําง ๆ ของชาติที่ยังค๎างอยูํโดยรวดเร็ว
4) ดําเนินงานโครงการพัฒนาชนบทอยํางจริงจัง 5) เรํงรัดใช๎จํายงบประมาณอยํางมีคุณภาพและโดย
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นิกร จํานง, บริหารงานสไตล์บรรหาร ศิลปอาชา (ม.ป.ท., 2543). 65.
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ประหยัด 6) เพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการทํางานของระบบราชการ และ 7) ดูแลความ
สะอาดสวยงามให๎เมืองใหญํ และจัดความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมืองให๎ตํอเนื่อง
ผลจากการมอบนโยบายในครั้งนั้น ทําให๎งานพระราชพิธีสําคัญทั้ง 2 พิธี ผํานไป
ด๎วยความเรียบร๎อย สมพระเกียรติ การบริหารงานเรํงดํวนตําง ๆ ของรัฐบาลมีทิศทางเห็นผลรวดเร็ว
และมีการประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เกิดการปรับปรุงกฎระเบียบหลายเรื่องในเวลา
ตํอมาชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผํนดินอยํางมาก
9. โครงการรถไฟฟูามหานคร ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู๎เสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟฟูามหานครสายเฉลิมรัชมงคล(สายสีน้ําเงิน) เป็นโครงการระบบ
รถไฟฟูาใต๎ดินสายแรกของประเทศไทย ระยะทาง 20 กิโลเมตร ประกอบด๎วย สถานีใต๎ดิน จํานวน
18 สถานี เริ่มจากสถานีรถไฟฟูาหัวลําโพง ผํานถนนพระราม 4 ถนนรัชดาภิเษก ศูนย๑การประชุม
แหํ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ ถนนอโศก สี่ แ ยกพระราม 9 สี่ แ ยกสุ ท ธิ ส าร ถนนลาดพร๎ า ว (แยกรั ช ดาภิ เ ษกลาดพร๎าว) ถนนกําแพงเพชร สิ้นสุดระยะทางที่สถานีรถไฟบางซื่อ โครงการนี้จะสามารถลดป๓ญหา
การจราจร ประหยัดเวลาและคําใช๎จํายในการเดินทางของประชาชนได๎อยํางมาก
10. โครงการสร๎างเขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ โครงการพัฒนาลุํมน้ําปุาสัก เป็นโครงการกํอสร๎าง
เขื่อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มีพื้นที่ดําเนินการ 108,500 ไรํ
ครอบคลุมพื้นที่ 4 อําเภอ 15 ตําบล 65 หมูํบ๎านของจังหวัดลพบุรี และสระบุรี เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์
เป็นเขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญํ ความยาว 5,680 เมตร ปริมาณกักเก็บน้ําสูงสุด 960 ล๎านลูกบาศก๑
เมตร พ.ศ. 2538 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีรับสนองพระราชดําริดังกลําว โดยถือ
เป็นงานเรํงดํวนและให๎ ความสําคัญในการกํากับ ดูแล และติดตามงานโครงการด๎ว ยตนเองอยําง
สม่ําเสมอ “ ... กรณีของแมํน้ําปุาสัก พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงมีพระราชดําริเกือบสิบปี
มาแล๎ว ตั้งแตํผมเป็นรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ เมื่อปี 2523-2524 เป็นเวลา 15 ปี
เพิ่งจะเริ่มทําจุดนี้”
แตํเพื่อไมํให๎ราษฎรได๎รับความเดือดร๎อนจากโครงการ ฯ จึงมีการกําหนดมาตรการ
ชํวยเหลือตําง ๆ ประกอบ 1) เรํงรัดจัดแปลงอพยพ และการจํายเงินคําชดเชยพิเศษ เพื่อให๎การ
ดําเนินงานในสํวนอื่น ๆ เสร็จทันตามกําหนดของแผน2)ยกเว๎นภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาสําหรับ
ราษฎรที่ไ ด๎รั บคําชดเชยทดแทนที่ดินและทรัพย๑สิ น เนื่องจากเป็นผู๎ เสี ยสละโดยไมํต๎องเวนคืน 3)
เรํงรัดการกํอสร๎างให๎เป็นไปตามกําหนด 4)จํายเงินคําทดแทนที่ดินและทรัพย๑สิน ตลอดทั้งเงินชดเชย
พิเศษเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให๎จังหวัด อําเภอที่เกี่ยวข๎องชี้แจงประชาสัมพันธ๑เสริมสร๎ างความ
เข๎าใจแกํประชาชนอยํางทั่วถึง พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เสด็จพระราชดําเนินเปิดเขื่ อนปุาสัก
ชลสิทธิ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 นับเป็นโครงการตามแนวพระราชดําริ ที่กํอประโยชน๑
ตํอการเกษตรกรรม และชีวิตความเป็นอยูํของราษฎรตามเปูาหมาย36
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สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ:
จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 153-155.

124
11. สําหรับทางด๎านการศึกษา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎ดูแลทางด๎านการศึกษาของ
ชาติที่แถลงนโยบายตอนเข๎าตําแหนํงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายด๎านการศึกษา คือจะพัฒนาคน
ในฐานะจุดศูนย๑กลางของการพัฒนาทั้งปวงโดยจะดําเนินการดังนี้ คือ
11.1 ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎เด็กได๎รับการพัฒนาความพร๎อมในทุกด๎าน
กํอนเข๎าเรียนชั้นประถมศึกษา
11.2 ขยายการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ จาก6 ปี เป็ น 9ปี ใ ห๎ ทั่ ว ถึ ง ทั้ งในและนอกระบบ
โรงเรียน
11.3 จัดหาทุนการศึกษาและจัดให๎มีกองทุนสวัสดิการเงินกู๎แกํนักเรียน นักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย๑
11.4 เรํงรั ดการผลิ ตบุคลากรในสาขาวิช าชี พที่ขาดแคลนซึ่งมีความสําคัญตํอการ
พัฒนาประเทศในอนาคต
11.5 สนับสนุนให๎สถาบันอุดมศึกษาทําการวิจัยและพัฒนาให๎กว๎างขวาง
11.6 ผลั ก ดั น ให๎ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและกระบวนการการเรี ย นการสอนให๎
สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมํ
12. สํงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบโรงเรียนให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น
13. สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการศึกษา โดยให๎องค๑กรปกครองท๎องถิ่นมีบทบาท
มากขึ้นในการบริหารและจัดการศึกษา
14. สํงเสริมและสนั บสนุนการมีสํว นรํว มในการจัดการศึกษาโดยองค๑กรชุมชน สถาน
ประกอบการเอกชนและองค๑กรผู๎ปกครอง
15. สนั บ สนุ น ให๎ ผู๎ ด๎อยโอกาสและผู๎พิการมีโ อกาสเข๎าศึกษาและฝึ กอบรมวิช าชีพมาก
ยิ่งขึ้น
16. ปรับปรุงระบบบริหารในสถานบันอุดมศึกษาของรัฐให๎มีความคลํองตัวและมีความ
เป็นอิสระในการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ
17. ผํอนคลายกฎ ระเบียบ และกําหนดมาตรฐานการจูงใจที่เหมาะสม
18. เสริมสร๎างสวัสดิการ ขวัญ กําลังใจ และสิทธิประโยชน๑ตําง ๆ ให๎แกํครู อาจารย๑และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
19. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู
สําหรับการศึกษาของท๎องถิ่นในจัดหวัดสุพรรณบุรี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎นํา
แนวคิดในการจัดตั้งสถานศึกษาซึ่งเป็นความตั้งใจกํอนที่จะดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรีอาทิ เชํน การ
สร๎ า งโรงเรี ย นประจํ า อํ า เภอทุ ก อํ า เภอ โดยเฉพาะการศึ ก ษาของท๎ อ งถิ่ น ได๎ จั ด สร๎ า งโรงเรี ย น
ระดับประถมและระดับมัธยมถึง 7 โรง วิทยาลัยสารพัดชํางบรรหาร-แจํมใส วิทยาลัยชํางศิลปสิบหมูํ
(ศูนย๑ฝึกอบรมชํางสิบหมูํ) วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลสุพรรณบุรี โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี สถาบั นการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑วิทยาเขต
สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิตเปิดสถาบันขงจื๊อ สุพรรณบุรี โรงเรียนสุพรรณบุรี
ป๓ญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย๑การศึกษาสุพรรณบุรี
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ผลงานที่โ ดดเดํน เป็ น สํ ว นตัว คื อการสร๎างสิ่ งตําง ๆ ภายในจังหวั ดสุ พรรณบุรี ได๎แ กํ
โรงเรียนตําง ๆ อาทิ “โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา” รวมทั้งการให๎ทุนการศึกษา และ “วิทยาลัย
สารพัดชํางบรรหารแจํมใส” ตึกคนไข๎ตามโรงพยาบาลตํางๆ วัด สวนดอกไม๎ตามถนนตํางๆ หอนาฬิกา
อาคารสาธารณประโยชน๑ ฯลฯ ซึ่ ง ดํ า เนิ น การมาตั้ ง แตํ กํ อ นเลํ น การเมื อ งระดั บ ประเทศ ในปี
พ.ศ. 2519 จนถึงป๓จจุบัน จังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีนามเรียกกันอยํางกันไมํเป็นทางการอีกชื่อหนึ่งวํา
“จังหวัดบรรหารบุรี” นอกจากการจัดตั้งสถานศึกษาแล๎ว ยังดูแลเกี่ยวกับจัดมอบทุนการศึกษาให๎กับ
นักเรียนในสถานศึกษาตํางๆ ในแตํละปีไมํน๎อยกวํา 30 โรง พร๎อมทั้งดูแลจัดหาอุปกรณ๑การศึ กษา
ให๎ กับ สถานศึก ษาตํ าง ๆ อี กด๎ ว ย ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา ได๎ ปฏิ บั ติเ ชํ นนี้ อ ยํา งเนื่ องมาโดย
ตลอดจนเป็นที่ประจักษ๑กับบุคลทั่วไปฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีความตั้งใจในการอุทิศเวลา อุทิศ
ตัว เพื่อทํางานให๎แกํประเทศชาติบ๎านเมือง เป็นนักบริหารที่รับฟ๓งข๎อเสนอแนะ ทั้งจากบุ คคลรอบข๎าง
และทีมนักวิชาการ นอกจากนั้นยังรู๎จักประสานงานและติดตามงานตรวจสอบอยูํเสมอ
การเข้าสู่ตาแหน่งสูงสุดของนายกรัฐมนตรีและบทบาทหน้าที่
ในปี พ.ศ. 2538 ตําแหนํงสูงสุดที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา ได๎รับคือนายกรัฐมตรี
คนที่ 21 ของประเทศไทย จะเห็นได๎วํา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ
เฉลี ย วฉลาด สามารถปรั บ ตัว ให๎ เข๎ากับสถานการณ๑ในป๓จจุบันและบุคคลทั่ว ไปได๎ดี สมควรดํารง
ตํ าแหนํ งสู งสุ ดของนั กการเมื องได๎ ดี จึ งได๎ การเสนอชื่ อขึ้ นกราบบั งคั บทู ลเพื่ อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล๎ าฯ
ให๎ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี คนที่21ตั้งแตํวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.
2538 เป็นต๎นมาในตําแหนํงนายกรัฐมนตรีที่ทํานรับผิดชอบมีหน๎าที่ที่จะบริหารประเทศ37 ตาม
มาตรา 11 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน๎ารัฐบาลมีอํา นาจหน๎าที่
ดังนี้
1. กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผํนดิน เพื่อการนี้จะสั่งให๎ราชการสํวนกลาง
ราชการสํวนภูมิภาค และสํวนราชการซึ่งมีหน๎าที่ควบคุมราชการสํวนท๎องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น
ทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดตํอ
นโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได๎และมีอํานาจสั่งสอบสวนข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของราชการสํวนกลาง ราชการสํวนภูมิภาค และราชการสํวนท๎องถิ่น
2. มอบหมายให๎รองนายกรัฐมนตรีกํา กับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวง
หนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวง
3. บังคับบัญชาข๎าราชการฝุายบริ หารทุกตําแหนํงซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และ
สํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเป็นกรม
4. สั่งให๎ข๎าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง มาปฏิบัติราชการสํ า นัก
นายกรัฐมนตรี โดยจะให๎ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไมํก็ได๎ ในกรณีที่ให๎ขาดจากอัตรา
เงินเดือนทางสังกัดเดิม ให๎ได๎รับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และขั้นที่ไมํสูงกวําเดิม
37

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534 แก๎ไขเพิ่มเติมถึงป๓จจุบัน
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553,” 5-6.

126
5. แตํงตั้งข๎าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดํา รงตําแหนํงของอีก
กระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง โดยให๎ได๎รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเชํนวํานี้ให๎
ข๎าราชการซึ่งได๎รับแตํงตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข๎าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดํารง
ตําแหนํงนั้นทุกประการ แตํถ๎าเป็นการแตํงตั้งข๎าราชการตั้งแตํตํา แหนํงอธิบดีหรือเทียบเทําขึ้นไปต๎อง
ได๎รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
6. แตํงตั้งผู๎ ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของ
นายกรัฐมนตรี หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ และกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือ
คําตอบแทนให๎แกํผู๎ซึ่งได๎รับแตํงตั้ง
7. แตํงตั้งข๎าราชการการเมืองให๎ปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี
8. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให๎การบริหารราชการแผํนดินเป็นไปโดยรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ เทําที่ไมํขัดหรือแย๎งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
9. ดําเนินการอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย
สรุป
ประวั ติ ข อง ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา นายกรั ฐ มนตรคนที่ 21 เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 19
สิงหาคม พ.ศ. 2475 ที่อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บิดาชื่อนายเซํงกิม ศิลปอาชา มารดาชื่อ นาง
สายเอํง ศิลปอาชา มีพี่น๎อง 6 คน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประทีปวิทยาลัย
สํ า เร็ จ การศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี สาขานิติ ศาสตร๑ และได๎รั บพระราชทานปริ ญญาดุ ษฎี บัณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลั ย รามคําแหง ปี พ.ศ. 2528 และสํ าเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขา
นิติศาสตร๑มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในปี พ.ศ. 2538 สมรสกับ นางสาวแจํมใส เลขวัต
เมื่อ พ.ศ. 2500 มีบุ ตร-ธิดา รวม 3 คน คือ 1) นางสาวกัญจนา ศิล ปอาชา 2) นางสาวภัคณีรัศ
ศิลปอาชา และ 3) นายวราวุธ ศิลปอาชา
งานการเมืองเพื่อชาติสนับสนุนการศึกษาเพื่อเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
เริ่มตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2517-2518 ได๎รับการแตํงตั้งเป็นวุฒิสมาชิก และ ในปี พ.ศ. 2519
ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม ได๎รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร
จังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่ 1 ด๎วยคะแนนเสียง 57,530 คะแนน สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศตํอมา
ในปี พ.ศ. 2521 ได๎รับการแตํงตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ และในปี พ.ศ. 2523 ดํารงตําแหนํง
เลขาธิการพรรคชาติไทย ในปี พ.ศ. 2523-2524 ดําตงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงการเกษตร
และสหกรณ๑ ตํอมาปี พ.ศ. 2526 ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม ได๎รับการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่ 2 ด๎วยคะแนนเสียง 99,104 คะแนน และในปี
พ.ศ. 2529-2531 ดํ า รงตํ า แหนํ ง รั ฐ มนตรี วํ า การกระทรวงคมนาคม ได๎ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุ รี สมัยที่ 3 ด๎วยคะแนนเสียง 151,095 คะแนน ปี พ.ศ.
2531-2533 ดํ า รงตํ า แหนํ ง รั ฐ มนตรี วํ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรมได๎ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่ 4 ด๎วยคะแนนเสียง 120,149 คะแนน และในปี
พ.ศ. 2533 ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรี วําการกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.2533-2534 ดํารงตําแหนํง
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2535 ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ได๎ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู๎ แ ทนราษฎรจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี สมั ย ที่ 5 ด๎ ว ยคะแนนเสี ย ง
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165,615 คะแนน สู งสุดเป็ น อัน ดับ 1 ของประเทศ และในปี พ.ศ. 2536 ได๎รับการเลื อกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่ 6 ด๎วยคะแนนเสียง 165,615 คะแนน สูงสุดเป็น
อันดับ 1 ของประเทศ ตํอมาในปี พ.ศ. 2537 ดํารงตําแหนํงหัวหน๎าพรรคชาติไทย และผู๎นําฝุายค๎าน
ในสภาผู๎แทนราษฎร และในปี พ.ศ. 2538 ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย ได๎รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่ 7 ด๎วย
คะแนนเสียง 218,376 คะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 ของประเทศในปี พ.ศ. 2539-2550
ดํารงตําแหนํงหัวหน๎าพรรคชาติไทย ได๎รับการเลื อกตั้งเป็นสมาชิกผู๎แทนราษฎรจังหวัด
สุพรรณบุรี สมัยที่ 8 ด๎วยคะแนนเสียง 223,724 คะแนน และในปี พ.ศ. 2544 เป็นสมาชิกสภาผู๎แทน
ราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่ 9 ได๎รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี
สมัยที่ 9 ด๎วยคะแนนเสียง 49,816 คะแนน และในปี พ.ศ. 2548 เป็นสมาชิก สภาผู๎แทนราษฎร
จังหวัดสุ พรรณบุรี สมัย ที่ 10 และ ในปี พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู๎ แทนราษฎรจังหวัดสุ พรรณบุรี
เขต 1 สมัยที่ 11
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ถึงแกํอนิจกรรมด๎วยโรคหอบหืด เมื่อวันที่ 23 เมษายน
พ.ศ. 2559 รวมอายุ 83 ปี 8 เดือน
ประวัติการศึกษา
เริ่มเข๎าเรียนชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนประทีป ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนประทีป
วิ ท ยาลั ย เข๎ า เรี ย นการบั ญ ชี โรงเรี ย นกรุ ง เทพวิ ท ยาลั ย สํ ว น ปริ ญ ญาตรี นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัย รามคําแหง และปริ ญญาโท สาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลั ยรามคําแหง
สํวนใน ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร๑ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครุศาสตร
ดุษฎีบั ณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และครุศาสตร๑
อุตสาหกรรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หน้าที่และประสบการณ์การทางาน
ใน พ.ศ. 2516 เป็ น สมาชิ กสภาเทศบาล จังหวัดสุ พรรณบุรี ตํอมาในปี พ.ศ. 2517
สมาชิก สภานิ ติ บั ญ ญั ติแ หํ งชาติ ปี พ.ศ. 2518 สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. 2519 ดํ ารงตํ าแหนํง รอง
เลขาธิการพรรคชาติไทย สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี และรัฐมนตรีชํวยวําการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2521 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหํงชาติ ในปี พ.ศ. 2523 ได๎กํอตั้งบริษัท
สหะศรีชัยกํอสร๎าง จํากัด เลขที่ 226 ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร และในปี พ.ศ. 2523 ได๎
ดํารงตําแหนํงเลขาธิการพรรคชาติไทย ระหวํางปี พ.ศ. 2523-2524 ดํารงตําแหนํง รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ปี พ.ศ. 2526 สมาชิกสภาผู๎ แทนราษฎร จังหวัดสุ พรรณบุรี และ
ระหวํางปี พ.ศ. 2529-2531 ได๎ รั บ เลื อ กเป็ น สมาชิ ก สภาผู๎ แ ทนราษฎร จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และ
รั ฐ มนตรี วํา การกระทรวงคมนาคม สํ ว นระหวํ างปี พ.ศ. 2531-2533 สมาชิ กสภาผู๎ แทนราษฎร
จังหวัดสุพรรณบุรี รั ฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
สําหรับ ปี พ.ศ. 2533-2534 ดํารงตําแหนํง รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง และปี พ.ศ. 2535
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2537 ตํ า รงตํ า แหนํ ง หั ว หน๎ า พรรคชาติ ไ ทย
และผู๎นําฝุายค๎านในสภาผู๎แทนราษฎร สําหรับ ปี พ.ศ. 2538 ดํารงตําแหนํง นายกรั ฐ มนตรีคนที่ 21
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ของประเทศไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2539 สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร
จังหวัดสุพรรณบุรี และในปี พ.ศ. 2540 เป็น ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ ในปี พ.ศ. 2542 เป็ น ประธานที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการการปฏิ รู ป การศึ ก ษากระทรวง
ศึกษาธิการและประธานที่ปรึกษาโครงการสํงเสริมอาหารกลางวันให๎เด็กนักเรียนอิ่มทุกคน ทุกวัน
สําหรับในปี พ.ศ. 2543 ดํารงตําแหนํง นายกสภาประจําสถาบันราชภัฏ สวนสุนันทา ปี
พ.ศ. 2543 ดํารงตําแหนํงนายกสภาสถาบันการพลศึกษาและปี พ.ศ. 2544สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร
จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 4 ปี พ.ศ. 2548 สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 4 ตํอมาใน
ปี พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี ด๎วยคะแนนสูงที่สุด ในประเทศไทย พ.ศ.
2552 – 2558 ดํารงแหนํงนายกสภาสถาบันการพลศึกษา
เกียรติคุณและรางวัลที่ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ๑ ได๎แกํ ทุติยจุลจอมเกล๎า ปฐมดิเรกคุณาภรณ๑ มหาปรมาภรณ๑
ช๎ า งเผื อ ก มหาวชิ ร มงกุ ฎ และชั้ น สายสะพายตระกู ล เซนต๑ ไ มเคิ ล และเซนต๑ จ อร๑ น จากสมเด็ จ
พระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 เหรียญกาชาดชั้น 1 เหรียญราชการชายแดน สํวนรางวัลอื่น ๆ ได๎แกํ
รางวัลเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ รางวัลโลํเกียรติคุณคนดีศรีสังคม สาขาการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ
จากสภาสังคมสงเคราะห๑แหํงชาติ (พ.ศ. 2535) รางวัลชีวิตจากมูลนิธิสร๎างสรรค๑สังคมไทย รางวัล
เสาเสมาธรรมจั กร การสํ งเสริ มพระพุทธศาสนาด๎านสิ่ ง แวดล๎ อม และรางวัล เกียรติบัตรด๎านการ
สํงเสริมการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม จากมูลนิธิสํงเสริมพระพุทธศาสนาแหํงประเทศไทย (พ.ศ. 2540)
หลักคิดและคติการทางาน
หลั กคิดและคติการทํางานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา ได๎แกํ 1) ชีวิตคืองาน
การทํางานให๎ประสบความสําเร็จต๎องดําเนินการรวดเร็ว ติดตามงานอยําง สม่ําเสมอ และเป็นระยะ
ถ๎างานใดไมํมีคุณภาพต๎องแก๎ไขหรื อทําใหมํ 2) ป๓จจัยสําคัญในการทําให๎งานประสบความสําเร็จ
มี 3 อยําง คือ งบประมาณ คน (บุคลากร) ที่พร๎อมจะทํางาน และมีใจที่จะทํางาน 3) ถือสัจจะและ
ความกตัญ๒ูเป็นที่มั่น (สัจจะ คือ รับปากใครไว๎ต๎องทําให๎ได๎ และกตัญ๒ู คือ ตอบแทนผู๎มีพระคุณ )
และ 4) ตํอสู๎ สร๎างตัว สร๎างมิตร ไมํผลิตศัตรู แทนคุณบ๎านเกิด บิดามารดา อุปถัมภ๑ญาติพี่น๎อง
การบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
การบําเพ็ญประโยชน๑เพื่อสังคม ในปี พ.ศ. 2510 ได๎ บริจาคเงิน จํานวน 8 หมื่นบาท
เพื่อบูรณะศาลเจ๎าพํอหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2511 บริจาคเงิน จํานวน 1 ล๎านบาท
สร๎ า งอาคารผู๎ ปุ ว ยพิ เ ศษ “บรรหาร-แจํ ม ใส ศิ ล ปอาชา 1” ประกอบด๎ ว ย ห๎ อ งผู๎ ปุ ว ย 20 ห๎ อ ง
ที่โรงพยาบาลเจ๎าพระยายมราช ปี พ.ศ. 2512 บริจาคเงินสร๎าง “โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา 1”
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแหํงแรกที่ตําบลดอนเจดีย๑ อําเภอดอนเจดีย๑ จังหวัดสุพรรณบุรี ด๎วยการซื้อ
ที่ดิน จํานวน 17 ไรํ 3 งาน 67 ตารางวา พร๎อมสร๎างอาคารเรียน 1 หลัง โรงอาหาร ห๎องน้ํา ห๎องส๎วม
รวมทั้งโต๏ะ เก๎าอี้ วัสดุ ครุภัณฑ๑ตําง ๆ ที่จําเป็นตํอการจัดการเรียนการสอน และครุภัณฑ๑ห๎องสมุด
ด๎วยปณิธาน “ทําเพื่อลูกเพื่อหลาน” ตํอมาในปี พ.ศ. 2514 บริ จ าคเงิ น สร๎ า ง “โรงเรี ย นบรรหาร
แจํมใสวิทยา 2” เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ที่วัดลาดหอย ตําบลโคกคาม อําเภอบางปลาม๎า จังหวัด
สุพรรณบุ รี ปี พ.ศ. 2516 ได๎ บ ริจาคเงินสร๎าง “โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา 3” เป็นโรงเรียน
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มัธยมศึกษา ที่อําเภอดํานช๎าง จังหวัดสุพรรณบุรี ได๎รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว ฯ สมเด็จพระนางเจ๎า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร๎อมด๎วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี และสมเด็ จ พระเจ๎ า ลู ก เธอ เจ๎ า ฟู า จุ ฬ าภรณ๑ ว ลั ย ลั ก ษณ๑ อั ค รราชกุ ม ารี
ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรีย น ปี พ.ศ. 2516 บริจาคเงินสร๎าง “วัดบรรหารแจํมใส” ที่อําเภอ
ดํ า นช๎ า ง ด๎ ว ยการสร๎ า งพระอุ โ บสถ กุ ฏิ พ ระ เมรุ และศาลาบํ า เพ็ ญ กุ ศ ล รวมเป็ น เงิ น 9 ล๎ า น
6 แสนบาท สํ าหรั บ ปี พ.ศ. 2518 ได๎บริจาคเงินสร๎าง “โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา 4” เป็น
โรงเรียนประถมศึกษาที่วัดลาวทอง ตําบลทําพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ได๎รับพระมหา
กรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธานในพิธี
เปิดปูายอาคาร ในปี พ.ศ. 2521 บริจาคเงิน จํานวน 1 ล๎าน 5 แสนบาท สร๎างอาคารผู๎ปุวยพิเศษ
“บรรหาร-แจํมใส ศิลปอาชา 2” ประกอบด๎วยห๎องผู๎ปุวย 16 ห๎อง ที่โรงพยาบาลเจ๎าพระยายมราช
ปี พ.ศ. 2529 ได๎บริจาคเงินสร๎าง “โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา 5” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
ตําบลบางตาเถร อําเภอสองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2530 กํอตั้ง “มูลนิธิบรรหาร-แจํมใส”
เพื่อนํ าดอกผลเป็น ทุน การศึกษาแกํเด็กยากจน จัดซื้อครุภัณฑ๑เกี่ยวกับการศึ กษาและจ๎างครูส อน
ภาษาตํางประเทศ มอบให๎ “โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา” และโรงเรียนอื่น ๆ รวมทั้งชํวยเหลือ
งานสาธารณประโยชน๑ตําง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2533 สร๎างหอคอยบรรหาร-แจํมใส
เป็ น หอคอยชมวิ ว สู ง ที่ สุ ด ในประเทศไทย และ “สวนเฉลิ ม ภั ท รราชิ นี ” เป็ น สวนสาธารณะ
ประกอบด๎ว ยอาคารแสดงผลงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา สวนพักผํ อน และสนามออก
กําลังกาย ในปี พ.ศ. 2534 ได๎ บ ริจาคเงินสร๎าง “โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา 6”เป็นโรงเรีย น
มัธยมศึกษา ที่วัดใหมํศรีสุพรรณ ตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก ปี พ.ศ. 2534 บริจาคเงินสร๎าง
“โรงเรียนบรรหารแจํ มใสวิทยา 7” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ตําบลเดิมบางนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2539 ได๎รํวมกับพํอค๎า ประชาชนชาวสุพรรณบุรีสร๎าง “พิพิธภัณฑ๑
ลูกหลานพันธุ๑มังกร” เป็นอาคารทรงมังกรขนาดใหญํที่สุดในโลก เก็บรวบรวมประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น
แบํงเป็น 21 ห๎อง จัดแสดงประวัติศาสตร๑อารยธรรมของชาวจีนตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน ในปี พ.ศ.
2541บริจาคเงิน จํานวน 21 ล๎านบาท สร๎างอาคารผู๎ปุวยพิเศษ “บรรหาร-แจํมใส ศิลปอาชา 3”
ประกอบด๎วย ห๎องผู๎ปุวย 23 ห๎อง ที่โรงพยาบาลเจ๎าพระยายมราช สมัยเป็นผู๎แทนราษฎรได๎เสนอขอ
งบประมาณที่ได๎จากเงินกู๎ธนาคารโลก ประมาณ 4 ร๎อยกวําล๎านบาท สร๎างถนนสายกรุงเทพฯ ไป
สุพรรณบุรี
สมัย ดํา รงตําแหนํ งรั ฐ มนตรีวําการกรทรวงเกษตรและสหกรณ๑ได๎สร๎างศูนย๑ศิล ปาชีพ
บางไทร จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยรั บ สนองพระราชเสาวนี ย๑ ข องสมเด็ จ พระนางเจ๎ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งได๎เปลี่ยนหลักเกณฑ๑การขอสัมปทานปุาไม๎ ในปุาเสื่อมโทรม ด๎วยการให๎
บริษัทที่ได๎รับสัมปทาน เมื่อตัดต๎นไม๎ในแปลงหนึ่งเสร็จแล๎ว จะต๎องปลูกต๎นไม๎ทดแทนให๎เต็มพื้นที่ใน
แปลงนั้นกํอนไปตัดต๎นไม๎ในแปลงอื่น ๆ โดยให๎ทําเชํนนี้ตํอไปตามลําดับ อันเป็นการชํวยลดป๓ญหาปุา
เสื่อมโทรม นอกจากนั้นได๎ชํวยแก๎ป๓ญหาการทําประมงบริเ วณรอบอุทยานแหํงชาติเกาะตะรุเตา ซึ่ง
ตามข๎อกําหนด ห๎ามการทําประมงเป็นระยะทางนับจากฝ๓่งออกไป 5 กิโลเมตร ด๎วยการทําทุํนปูองกัน
แนวปะการังใต๎ทะเล ทําให๎ชาวบ๎านสามารถทําประมงได๎ รวมถึงการเสนอ “นโยบาย การทํานา
หวํานน้ําตม” ในเขตพื้นที่ใกล๎คลองชลประทาน ทําให๎สามารถเพิ่มผลผลิตข๎าวได๎สูงขึ้น เป็นผลให๎
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ต๎นทุนการผลิตข๎าวตํอไรํลดต่ําลง รวมทั้งชํวยระงับการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพํอค๎าคนกลางในการ
สั่งซื้อข๎าวที่รัฐบาลพยุงราคาไว๎ และยังแก๎ป๓ญหาการฮั้วประมูลราคาปุ๋ยของพํอค๎า ให๎ องค๑การตลาด
เพื่อเกษตรกร (อตก.) สั่งซื้อปุ๋ยจากตํางประเทศแล๎วจําหนํายแกํเกษตรกรโดยตรง ชํวยให๎ต๎น ทุน
ราคาปุ๋ยถูกลง ตํอมาในสมัยดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม ได๎ควบรวมกิจการการ
บินของบริษัทเดินอากาศไทย เข๎ากับบริษัทการบินไทย จํากัด ทําให๎การบินไทยมีเ ครื่องบินจํานวน
มากขึ้น จากนั้นได๎ขยายการสร๎างสนามบินให๎ ใหญํทันสมัยและมีจํานวนเพิ่มขึ้น ทั้งที่จังหวัดเชียงราย
จังหวัดภูเก็ต และจั งหวัดขอนแกํน รวมทั้งวางแผนสร๎างถนนรอบเกาะภูเก็ต ยาวประมาณ 50
กิโลเมตร เพื่อรองรับเครื่ องบินแอร๑บัส เครื่องบินโบอิ้ง 747 และนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น ได๎ขยายถนนเป็นสี่ชํองจราจรจากหาดใหญํถึงดํานสะเดา กําหนดให๎กรมทาง
หลวงจั ด ตั้ ง งบประมาณสร๎ า งทางหลวงแผํ น ดิ น เป็ น สี่ ชํ อ งจราจรจากจั ง ห วั ด สระบุ รี ถึ ง จั ง หวั ด
นครราชสี ม า จากจั ง หวั ด นครราชสี ม าถึ ง จั ง หวั ด ขอนแกํ น และไปสุ ด ทางที่ จั ง หวั ด หนองคาย
นอกจากนั้นยังได๎ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 340 กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี ให๎ไปถึงจังหวั ดชัยนาท
และจังหวัดนครสวรรค๑ ชํวยแก๎ป๓ญหาการจราจรบนถนนพหลโยธินและการเดินทางจากภาคใต๎ไป
ภาคเหนือ หรือจากภาคเหนือลงสูํภาคใต๎ สามารถใช๎เส๎นนี้โดยไมํต๎องผํานเข๎ากรุงเทพฯ ริเริ่มโครงการ
นํ า โทรศั พ ท๑ เ คลื่ อ นที่ เ ข๎ า มาใช๎ ใ นประเทศ และพั ฒ นาแหลงฉบั ง ให๎ เ ป็ น ทํ า เรื อ น้ํ า ลึ ก เป็ น นิ ค ม
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชาติ ตามนโยบายการพัฒ นาพื้นที่ชายฝ๓่ง
ทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) สมัยเป็นรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม ได๎พัฒนาให๎
อุตสาหกรรมแตํละประเภทอยูํรวมในที่เดียวกัน เป็นรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จากเดิมอีก
15 แหํง แล๎วได๎เชิญชวนประเทศตําง ๆ ที่มีกําลังในการผลิตรถยนต๑ให๎ย๎ ายฐานการผลิตเข๎ามาอยูํใน
ประเทศ ทํ า ให๎ ก ารลงทุ น ภาคอุ ต สาหกรรมภายในประเทศมี อั ต ราการเติ บ โตถึ ง ร๎ อ ยละ 11
นอกจากนั้น ได๎กําชับบริษัทที่ได๎รับสัมปทานเหมืองแรํต๎องรับผิดชอบปรับปรุงสิ่งแวดล๎อม รวมทั้ง
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลโรงแยกก๏ า ซแหํ ง ที่ ส อง ที่ ศ รี ร าชาและการขุ ด เจาะน้ํ า มั น ใต๎ ท ะเล สมั ย เป็ น
รั ฐ มนตรี วํ า การกระทรวงมหาดไทย ได๎ ริ เ ริ่ ม นโยบายการสร๎ า งสถานี ตํ า รวจแตํ ล ะแหํ ง ให๎ จั ด ตั้ ง
งบประมาณครุภัณฑ๑ที่เกี่ยวข๎องและจําเป็นให๎เพียงพอ อีกทั้งริเริ่มการตั้ งงบประมาณสํา หรับการ
พิจารณาคดีสอบสวนทุกเรื่องให๎เป็นไปตามความยากงําย รวมถึงการสร๎างบ๎านพักเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ
แก๎ป๓ญหาขบวนการนายหน๎าเกี่ยวกับคนตํางด๎าว และชํวยคนตํางด๎าวที่ถูกจองจําเป็นเวลานานด๎วย
คดีลหุโทษให๎ได๎รับอิสรภาพ เข๎มงวดตํอการไมํอนุญาตให๎มีสนามม๎านัดพิเศษ และสถานอาบอบนวด
เปิดเกินเวลาจากที่กฎหมายกําหนด แล๎วยังแก๎ป๓ญหาการโยกย๎ายนายอําเภอด๎วยการปรับให๎เป็น
นายอําเภอซี 8 เทํากันทุกแหํง
สมัยเป็นนายกรัฐ มนตรี ด๎านการบริห ารงานภายในประเทศ ได๎จัดงาน “พระราชพิธี
กาญจนาภิเษก” (ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ) ได๎อยํางยิ่งใหญํ
งดงาม จัดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็ จยําอยํางสมพระเกียรติยศสูงสุด อีกทั้ง
จั ด สรรงบประมาณสร๎ า งถนนยกระดั บ ลอยฟู า จากเชิ ง สะพานพระปิ่ น เกล๎ า ถึ ง แยกฉิ ม พลี ต าม
พระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จ พระเจ๎าอยูํหั ว ฯ และสร๎างสะพานพระรามแปด ซึ่งชํว ยลดป๓ญหา
การจราจรติดขัดบริเวณสี่แยกอรุณอมรินทร๑ สํวนเมื่อครั้งน้ําทํวมกรุงเทพฯ ก็สามารถแก๎ป๓ญหาได๎
อยํางรวดเร็ว สําหรับการบริหารงานระดับนานาชาติ ได๎กําหนดให๎กรมศิลปากรจัดสร๎าง “พระที่นั่ง
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บุษบกมาลา” จําลอง สํงเป็นของที่ระลึกในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ขององค๑การสหประชาชาติ
ที่นครเจนีวา สวิตเซอร๑แลนด๑ รวมทั้งจัด “การประชุมสุดยอดอาเซียน” ครั้งที่ 5 (Asean Summit)
และ “การประชุมสุดยอดเอเชีย -ยุโรป” (ASEM)
ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ๎าภาพครั้งแรกได๎อยําง
สมศักดิ์ศรี อีกทั้งได๎สร๎างความสัมพันธ๑กับนานาประเทศตามหลักสากล และดําเนินงานสนองเบื้อง
พระยุคลบาท ตามโครงการพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ คือ โครงการลุํมน้ําปุาสัก
โครงการพัฒนาลุํมน้ําปากพนัง และโครงการกํอสร๎างเขื่อนขุนดํานปราการชล
จากการศึกษาประวัติชีวิตโดยละเอียดดังที่พรรณนามานี้จึงทําให๎ เห็ นวําที่มาของกระบวนทัศน๑
ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยมีองค๑ประกอบหลาย
ประการด๎วยกัน กระบวนทัศน๑ เหลํานี้มีทั้งที่อยูํในกรอบทฤษฎี ของโทมัส เอส. คูหน๑ และเฮอร๑เซย๑
และบลั น ชาร๑ ด และที่ อ ยูํ น อกเหนื อ จากกรอบทฤษฎี ข องโทมั ส เอส. คู ห น๑ และเฮอร๑ เ ซย๑ และ
บลันชาร๑ด กระบวนทัศน๑แตํละกระบวนทัศน๑เริ่มพัฒนาขึ้นมาโดยการสั่งสมทีละน๎อยตลอดชํ วงชีวิต
ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สําหรับบทสรุปเกี่ยวกับที่มาของกระบวนทัศน๑ของ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยจะนําเสนอไว๎ในบทที่ 4

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สาระส าคัญ ของบทนี้ คื อ การนาเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับที่ม าและกระบวนทัศ น์
การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศ
ไทย โดยจะแยกนาเสนอเป็นสี่ตอน คือ
ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาและสภาพการบริหารงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ตอนที่ 2 ที่มาของกระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ตอนที่ 3 กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ตามกรอบของทฤษฎีของโทมัส เอส.คูหน์ และเฮอร์เซย์และบลันชาร์ด
ตอนที่ 4 กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาและสภาพการบริหารงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ระบบการปกครองทางการเมืองของไทยเป็นส่วนหนึ่งระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
การดาเนินการตลอดจนพัฒนาการใดๆของระบบการปกครองทางการเมืองกับนโยบายการศึกษา
การเมืองเป็ นเรื่ องของอานาจ ฝุ ายการเมืองใช้อานาจในการดาเนินการปกครองซึ่งอยู่ในรูปของ
กฎหมาย การกาหนดนโยบายและการจัดสรรทรัพยากร ดังนั้น นโยบายการศึกษาจะเป็นอย่างไร
ย่อมขึ้นอยู่กับฝุายการเมืองจะเป็นผู้กาหนด ในอดีตจะเห็นว่าการศึกษาไทยเป็นเรื่องของคนกลุ่มน้อย
สมัยสุ โขทัยจนถึงสมัยรั ตนโกสิ น ทร์ตอนต้น การจัดการศึกษาถื อเป็นเรื่องของวังกับวัด การเมือง
เกี่ยวโดยให้ผู้น้อยรับการศึกษา แบบเพื่อ อ่านออกเขียนได้แล้วมีหน้าที่อ่านให้ผู้ใหญ่ฟังเพราะไม่เห็น
ความสาคัญของการศึกษา
ฝุายการปกครองหรือการเมืองเริ่มให้ความสาคัญกับการศึกษา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาครั้งสาคัญ การขยายการศึกษาที่เริ่มเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนโยบายการศึกษาที่มีผลกระทบจากการถูกบีบจากภายนอกประเทศเพราะ
ฝรั่งทางยุโรปทางอเมริกามาติดต่อค้าขาย พระองค์ท่านก็คิ ดที่ให้คนไทยอ่านออกเขียนได้ เพื่อความรู้
อิทธิพลของข่าวต่างประเทศ เพราะฉะนั้นรัชกาลที่ 5 ได้ให้เอกอัครราชทูตไทยที่อยู่ในอังกฤษ
ได้ศึกษานโยบายการจัดการศึกษาของอังกฤษแล้วนามากาหนดเป็นโครงการศึกษา ซึ่งนาไปสู่การ
จัดตั้งโรงเรีย นประถมศึกษา โรงเรียนมัธ ยมศึ กษา ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการศึกษาเป็นการเมื องการ
ปกครองระดับพระเจ้าแผ่นดิน ต่อมาพระองค์ก็ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมมากขึ้น จนมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความคิดว่าการศึกษาไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการศึกษาในเชิงนโยบาย เริ่มตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การเมืองได้กาหนดนโยบายด้านการศึกษาไว้ในรัฐธรรมนูญ
การแถลงนโยบายของรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรับพัฒนาแผนการศึกษา โดยทางนักปกครอง
ฝุายปกครองเป็ น ผู้ กาหนด ในช่ว งรัฐ บาลของจอมพลสฤชดิ์ ธนะรัตน์ พ.ศ. 2503 ได้เอาวิธีการ
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วางแผนเข้ามาใช้และประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึง
การศึกษาด้วย มีหน่วยงานวางแผนและนโยบายสภาการศึกษาแห่งชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
สานักงบประมาณ สานักสถิติแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ เพื่อที่จะพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
ด้า นการศึก ษาซึ่ง ได้ รั บ ผลด้ว ย เช่น การประกาศการศึ กษาภาคบั งคั บถึ งชั้ นประถมศึก ษาปีที่ 4
สาหรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ได้รับอิทธิพลจากระบบการเมืองการปกครอง ตามหลักของ
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครั้งสาคัญ คือ เรื่องการกระจายอานาจการศึกษาออกไปสู่
ภูมิภาค เมื่อ พ.ศ. 2508 มี การพัฒ นานโยบายการศึกษาประชาบาล ไปขึ้นกับองค์การบริห าร
ส่วนท้องถิ่น อยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลการศึกษา
ประชาบาล การศึกษาจึงเกี่ยวข้องกับการเมืองมากขึ้น และนาไปสู่การปฏิรูปการศึกษา มีการจัดทา
รายงานปฏิรูปการศึกษาออกมาเกี่ยวพันกับการเมืองการปกครอง โดยให้ความสาคัญกับประชาชน
มากขึ้น ต่อมาได้มีการเปลี่ ยนแปลงแผนการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2520 ซึ่งรวมอานาจเข้าสู่ส่วนกลาง
อีกครั้ง นักการเมืองในยุคนั้นให้ความสนใจกับนโยบายการศึกษาไม่มากนัก เพราะจะสนใจกับนโยบาย
ทางเศรษฐกิ จ การค้ า และผลประโยชน์ ในด้า นอื่น ๆ มากกว่า อย่า งไรก็ต ามในระยะหลั ง ๆ นี้
มีนักการเมืองเริ่มให้ความสนใจและตระหนักในความสาคัญของการศึกษามากขึ้น ถึงแม้ว่าการที่
นักการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการศึกษาจะคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ก็ตาม ส่วนปัจจุบันการเมือง
ให้ความสาคัญกับการศึกษามากยิ่งขึ้น ในฐานะที่การศึกษาเป็น เครื่องมือสาคัญในการพัฒนา ส่วน
ต่า ง ๆ ของสั งคม ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการมีบ ทบัญ ญั ติที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาในรั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ตลอดจนการออกพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 (แก้ไข) อันเป็นกฎหมายการศึกษาที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย ตลอดจน
การกาหนดนโยบายของฝุายการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการแถลงนโยบายของรัฐบาลนโยบายของพรรค
การเมื อ งก็ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การศึ ก ษามากขึ้ น ด้ ว ย ฉะนั้ น การเมื อ งเป็ น ฝุ า ยที่ ส าคั ญ
ที่สุด เพราะเป็นฝุายที่มีอานาจและใช้อานาจในการดาเนินการด้านต่างๆของประเทศ ในส่วนของ
การศึกษาหน้าที่ของฝุายการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบริหารการศึกษาจะต้องนาเอาความต้องการ
ของนักการเมืองซึ่งแสดงออกมาในรูป แบบต่าง ๆ นั้น มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อที่จะได้
ดาเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง ที่สาคัญคือ นักการศึกษาจะต้องอธิบายให้นักการเมืองเข้าใจถึง
ความจาเป็น ความสาคัญก่อนหลังเกี่ยวกับการดาเนิน การตามนโยบายนั้น ๆ รวมทั้งการจัดตั้งหรือ
การกระจายทรัพยากรทางการศึกษาด้วย
การเมืองกับนโยบายการศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้านักการศึกษาทาตามใจ
นักการเมืองโดยไม่คานึงถึงหลักการทางการศึกษา การศึกษาจะประสบกับปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งเรื่อง
ของความเสมอภาคในการกระจายทรัพยากรการศึกษา อย่างไรก็ตามถ้าหากนักการศึกษาไม่ตามใจ
นักการเมืองอาจส่งผลกระทบถึงตนเองได้
บทบาทนักการเมือง (คณะรัฐมนตรี) กับการศึกษา
บทบาทหน้าที่ที่สาคัญของนักการเมือง (คณะรัฐมนตรี) คือ การกาหนดทิศทางเปูาหมาย
ของการดาเนินการและพัฒนาส่วนต่างๆ ของสังคมรวมทั้งการศึกษาของประเทศด้วย ดังนั้นการศึกษา
จะดาเนินไปในทิศทางใดนโยบายทางด้านการศึกษาจะเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความสาคัญ ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การศึ ก ษาจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษาท าความเข้ า ใจนโยบายด้ า นการศึ ก ษาของรั ฐ บาล
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(คณะรัฐมนตรี)ให้กระจ่างชัด เจน เพื่อที่จะได้นานโยบายไปสู่การปฏิ บัติให้บังเกิดผลตามเจตนารมณ์
ของรัฐบาลต่อไป
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลปรากฏอยู่ในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่สาคัญได้แก่
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
5. นโยบายของพรรคการเมือง
6. นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา
7. กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เอกสารต่าง ๆ เหล่า นี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาจะต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อจะได้นาหลักการแนวคิดแห่งนโยบายเหล่านั้น ไปสู่การ
ปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป1
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในด้านการศึกษา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ปี 2554)
กาหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวน 500 คน และ
วุฒิสภา มีสมาชิกวุฒิสภา จานวน 150 คน สาหรับบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น
ประกอบด้วยบทบาทภายในสภา ซึ่งได้แก่ อานาจในการตรากฎหมาย อานาจในการควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน และอานาจในการให้ความเห็นชอบเป็นต้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็น
ผู้แทนปวงชนชาวไทย และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสั ตย์ สุ จริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชน
ชาวไทย สภาผู้ แทนราษฎรมีห น้าที่โดยตรงในทางนิติบัญญัติ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ ก็ด้วย คาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วยสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งยังมีอานาจ ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินด้วย เช่น การให้
ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรี การตั้งกระทู้ถาม และการเสนอญัตติ
ขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ทั้งนี้ เป็นไปตามการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา นอกจากนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังต้องสร้างบทบาท
ภายนอกสภาผู้แทนราษฎรในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชน และในด้านเวทีต่างประเทศ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทสาคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย
กับต่างประเทศอีกด้วย
ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงจาเป็นจะต้องมีคุณลักษณะของผู้นาที่ดี รวมทั้งด้าน
คุณสมบัติ ด้านวิชาการ ด้านความสามารถ และคุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ในตาแหน่ง ผู้แทนราษฎร เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้เลือกตั้งและคาดหวังให้ผู้แทนราษฎรของตนเอง
ได้ทาหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และดารงตนอยู่ในบทบาทที่มีความรับผิ ดชอบต่อตนเอง
1

รายวิชา EA625, การศึกษากับการพัฒนาทางการเมือง, เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม
2558, เข้าถึงได้จาก e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code= EA625.
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ต่อประชาชน และต่อสังคมในพื้นที่ของตน เพื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถนะสังคม และมีความผูกพัน
ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ ด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจอย่างยิ่ง2
บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในรัฐสภา
1. อานาจในการตรากฎหมาย การตราพระราชบัญญัติ คือ กระบวนการหรือขั้นตอนในการ
เสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงมีผ ลบั งคับใช้เป็ น กฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกาหนด การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
2. อานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่ในการ 1) การตั้งกระทู้ถาม
คือ คาถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาตั้งถาม รัฐมนตรีในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ได้ และนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อ
ชี้แจงหรือตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่อาจเข้าชี้แจงหรือตอบกระทู้ได้
ต้องแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาทราบก่อนหรือในวันประชุมสภาในเรื่อง
ดังกล่าว 2) การเสนอญัตติ ญัตติคือ ข้อเสนอใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้สภาลงมติหรือวินิจฉัยชี้
ขาดว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร ได้แก่ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล และ 3) การเสนอ
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ในกรณีมีจานวนไม่ถึงเกณฑ์
ตาม 1) หรือ 2) และ 4) ญัตติตั้งคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ คือ บุคคลที่สภาแต่งตั้งขึ้น
ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการ เพื่อให้พิจารณากฎหมาย หรือกระทากิจการใด ๆ อันอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของสภาแล้วรายงานต่อ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอานาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้ง
เป็ น คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ และมี อ านาจเลื อ กบุ ค คลผู้ เ ป็ น สมาชิ ก หรื อ มิ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทากิจการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา
3. สิทธิเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิส ภามีมติถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฏร สมาชิกวุฒิสภา ออกจากตาแหน่งได้
4. อานาจในการควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ สมาชิก สภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ งสองสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ
แล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนาขึ้นทูลเกล้าฯพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมีข้อความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณี เพื่อส่งความเห็นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
2

อานาจหน้าที่ของ ส.ส, เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http:.www.
parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament.../ewt_dl_link.php?nid..
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5. อานาจในการให้ความเห็นชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้คือ 1) การให้
ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ 2) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ 3) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกาหนดเวลา 120 วัน 4) การ
ให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม และ 5) การให้ความเห็นชอบในการทาหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ3
การจัดการศึกษาในอดีต
พัฒนาการของระบบราชการกับการบริหารงานของนักการเมือง สาหรับการปฏิรูประบบ
ราชการ พิธุวรรณ กิติคุณ (2557) ได้กล่าวถึง ระบบราชการถือเป็นกลไกหลักในการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยมีกระทรวง ทบวง กรมเป็นฟันเฟืองสาคัญในการทางาน แม้ว่าระบบราชการไทยจะมีการ
ปฏิรูปติดต่อกันมาอย่างยาวนานและหลายหน่วยงานมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการของตน
โดยมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปแล้วหลายมิติอย่างต่อเนื่องมีการทางานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ
มีแผนยุทธศาสตร์การทางานร่วมกัน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว แต่อย่างไรก็ตามระบบ
ราชการไทยยังมีปัญหาอีกหลายประการ ทาให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม สภาพปัญหาของระบบราชการไทยสรุปได้ดังนี้
1. ปัญหาโครงสร้าง ระบบราชการไทยมีขนาดใหญ่ โครงสร้างซ้าซ้อนกันทั้งในด้าน
ภารกิจ บทบาท อานาจหน้าที่ทาให้ไม่คล่องตัว ไม่สามารถตอบสนองและรองรับกับความสลับซับซ้อน
ของการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการซ้าซ้อนกันของ
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้การบริหารราชการส่วนกลาง โดยใช้
หลักการรวมศูนย์อานาจ ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างของระบบราชการ โดยแบ่งออกเป็นกระทรวง
ทบวง และกรม เป็นศูนย์สั่งการนั้น เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ระบบนี้กลายเป็นปัญหา และ
ไม่เหมาะสม เกิดความล่าช้าในการทางาน และไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน
2. ปัญหาการบริหารงาน การบริหารงานของระบบราชการไม่มีความโปร่งใส บริสุทธิ์
ยุติธรรม และตรวจสอบได้ โดยมีการแทรกแซงจากฝุายการเมืองที่กาหนดนโยบาย นอกจากนี้
บางครั้งระบบราชการไทยมักจะละเลยการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผล การวัดความสาเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน จึงทาให้ส่วนราชการต่าง ๆ ไม่ได้
จัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานในแต่ละด้านไว้เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานให้ดียิ่งขึ้น
3. ปัญหาระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานบุคคลไม่มีความเท่าเทียมกัน ทาให้
ข้าราชการมีความก้าวหน้าในการรับราชการแตกต่างกัน ระบบค่าตอบแทนยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและตลาดแรงงานนอกจากนี้ ยังขาดวิธีการที่เหมาะสมในการผลักดัน
ให้ข้าราชการมีขีดความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาบุคลากร
คือ ข้าราชการยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานหรือเรียกว่าขาดความเป็นมืออาชีพ
ทาให้ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงได้ ขาดความรับผิดชอบ มีทัศนคติและค่านิยม
3

อานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, เข้าถึงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.oknation.net/blog/assistance/2009/08/02/entry-1.
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แบบดั้งเดิม ส่งผลให้ระบบราชการและข้าราชการยังคงยึดติดกับการทางานโดยวิธีการใช้อานาจสั่ง
การเป็นหลัก ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง และใช้ระบบอุปถัมภ์ในการทางาน โดยไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น
4. ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การทุจริตและประพฤติมิชอบนับว่าเป็นปัญหา
ที่สาคัญมากอีกประการหนึ่งของระบบราชการไทย เนื่องจากลักษณะการทางานของระบบราชการ
เป็นแบบผูกขาด และข้าราชการมีพฤติกรรมการทางานช่วยพวกพ้องของตน เปิดโอกาสให้มีอภิสิทธิ์
ชนและเป็นช่องทางให้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่มีต่อระบบ
ราชการและข้าราชการจากสภาพปัญหาของระบบราชการดังกล่าว ส่งผลให้การบริหารราชการ
แผ่นดินต้องมีการปฏิรูประบบราชการ เนื่องจากเป็นเรื่องสาคัญเพราะระบบราชการเป็นระบบใหญ่
ที่สุดของประเทศ มีบุคลากรอยู่ในระบบเป็นจานวนมาก และมีงบประมาณจานวนมหาศาล มีอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสถานะของ
ประเทศชาติ และการปฏิรูประบบราชการได้ถูกบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม
การปฏิ รู ป ระบบราชการที่ ผ่ า นมายั งไม่ ส ามารถดาเนิน การได้อ ย่ างจริง จั งและประสบผลส าเร็ จ
การปฏิรูประบบราชการได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าควบคุมอานาจ
การปกครอง และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 โดยในมาตรา 27 ได้กาหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติทาหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะ เพื่อให้เกิด
การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชน ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ ประกอบกับ “...สานัก
นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับทุกกระทรวงในการดาเนินการปฏิรูประบบราชการ โดยมีการนาข้อเสนอของ
สานักนายกรัฐมนตรีในเรื่องการปฏิรูประบบราชการและแนวทางจริยธรรมสร้างเมืองไทยให้มีความสุข
มาใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการปฏิรูประบบราชการร่วมกัน โดยมีเปูาหมายในเบื้องต้น
ที่มุ่งเน้นให้บริการแก่ประชาชนของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเร่งด่วน โดยเน้น
การอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ และลดช่องทางแสวงหา
ผลประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดการทางานของข้าราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ โดยจะร่วมมือกันปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญกับการนาภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่
สามารถนามาบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนควบคู่กันไป และต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ได้โดยเร็ว โดยร่วมกันกาหนดประเภท ชนิดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมและผลสาเร็จของความ
ตั้งใจในการปฏิรูปครั้งนี้ และมอบหมายให้ทุกกระทรวงไปพิจารณาหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อ
กาหนดแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อเปูาหมายที่กาหนดร่วมกัน รวมถึงการนาเสนอ
ต่อประชาชนเพื่อรับรู้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความตั้งใจในการปฏิรูประบบราชการ
ครั้งนี้ และเมื่อทราบถึงรายละเอียดของการดาเนินการ ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา ในการดาเนินงาน
ของแต่ละกระทรวงแล้ว จากนั้นเป็นช่วงระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ให้สาเร็จ
และสามารถดาเนินการได้ รวมถึงพร้อมที่จะให้บริการประชาชน โดยการปฏิรูประบบราชการครั้งนี้
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จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 20 กระทรวง ซึ่งสานักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากทุกกระทรวงให้ทา
หน้าที่ในการประสานการปฏิบัติงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงความ
ตั้งใจในการปฏิรูประบบราชการ…” (ปฏิรูปราชการครั้งใหม่, 2557) เห็นได้ว่าการปฏิรูประบบราชการ
ในปัจจุบัน ได้มีการนาแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้ามาใช้
แก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปการบริหารงานในระบบราชการการให้ความสาคัญกับผลงานและ
ประสิทธิภาพ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ถือได้ว่าเป็นกระแสหลักของการปฏิรูประบบราชการทั่วโลก
ในปัจจุบัน แต่ในการนาแนวคิดมาปรั บใช้ ควรพิจารณาถึงการนาไปปฏิบัติอย่างละเอียด เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับความต้องการ ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ลักษณะเด่นของการ
บริ ห ารจั ดการภาครัฐ แนวใหม่ จึงอยู่ที่ความพยายามแก้ปัญหาของระบบราชการแบบดั้งเดิม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพและการให้บริการประชาชน4 ส่วน เรืองวิทย์
เกษสุวรรณ (2545) ได้กล่าวถึงการปฏิรูประบบราชการให้ความสาคัญกับผลงานและประสิทธิภาพ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจึงกลายเป็นเครื่องมือหลักของการปฏิรูประบบราชการ เพราะทาให้
ระบบราชการมีการทางานแบบใหม่ โดยอยู่ภายใต้การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลงาน และสามารถวัดผล
งานที่ให้บริการแก่ประชาชนได้ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้นต้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของตัวข้าราชการ รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
จึงจะทาให้การประเมินผลการปฏิบั ติราชการประสบผลสาเร็จ และนาไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างสูงสุดนอกจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในแง่ของการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความสาคัญและ
เป็นประโยชน์ ต่อส่ วนราชการและข้าราชการเป็ นอย่างยิ่ง5 ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ดังนี้ (สานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, สานักงาน ก.พ., 2552)
1. ประโยชน์ต่อส่วนราชการ ส่วนราชการมีกระบวนการที่ต่อเนื่องที่จะช่วยผลักดันให้
ข้าราชการทุกระดับทางานเพื่อผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจ ของส่ว นราชการ ข้าราชการทุกระดับจะ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทางและเปูาหมายของส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาจะสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการในอนาคต
2. ประโยชน์ต่อข้าราชการ ข้าราชการได้รับทราบเปูาหมายผลการปฏิบั ติงานของตน
อย่างชัดเจน ทาให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของงานที่รับผิดชอบกับผลสาเร็จขององค์กรได้อย่างชัดเจน
และข้าราชการจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลมากขึ้น
จะเห็นได้ว่าการปฏิรูประบบราชการมีความละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องใหญ่ การจะปฏิรูประบบ
ราชการให้ประสบผลสาเร็จ จะต้องปฏิรูปการเมือง หรือปฏิรูปประเด็นปัญหาของประเทศด้านอื่น ๆ
ไปพร้อม ๆ กันด้วย โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนไปยังทุกส่วนราชการและพัฒนาระบบราชการให้เกิดความ
ฉับไวและต่อเนื่อง โดยต้องให้การบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการ
4

พิธุวรรณ กิติคุณ, การปฏิรูประบบราชการไทย, เข้าถึงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2557,
เข้าถึงได้จาก http://www.elearning.aru.ac.th.
5
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, การปฏิรูประบบราชการภายใต้กระแสการจัดการภาครัฐใหม่
และข้อวิพากษ์ (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์ จากัด, 2545), 56.
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พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้ข้าราชการมีความเป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยทาให้เกิดความคุ้มค่า ส่งผลให้
ลดความสิ้นเปลืองงบประมาณลดขั้นตอนการทางาน วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ มีการ
ประสานงานร่วมมือกันจากส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น สร้างเสริมความสัมพันธ์ในการ
ทางานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้การนาหลักการ
บริหารที่มีรูปแบบที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มาเป็นตัวแบบในการบริหารราชการ
แผ่นดิน จะทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยประชาชนได้รับความเป็นธรรม ได้รับการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติและประชาชนอย่างแท้จริง6
แนวคิดที่ใช้เป็นกรอบในการปฏิรูประบบราชการ
ในการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงระบบราชการหรือการบริหารงานภาครั ฐจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีกรอบแนวคิดหรือฐานความคิดที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการปฏิรูประบบ
ราชการอย่างเป็น ระบบเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ ถ้าหากการปฏิรูประบบราชการปราศจากกรอบ
แนวคิดหรือฐานความคิดที่ดีและเหมาะสม การปฏิรูปราชการก็อาจจะดาเนินไปอย่างไร้ ทิศทางและ
ไม่บรรลุผลสูงสุดตามที่ได้ตั้งเปูาหมายไว้ ซึ่งในส่วนนี้จะนาเสนอแนวคิดที่ใช้เป็นกรอบในการปฏิรูป
ระบบราชการ จานวน 5 แนวคิด ดังต่อไปนี้
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
“การจัดการภาครัฐแนวใหม่” (New Public Management: NPM) หรือ “การจัดการ
นิยม” (Managerialism) หรือ “การบริหารภาครัฐที่อาศัยระบบตลาด” (Market-based Public
Administration) หรือ “รัฐบาลแบบผู้ประกอบการ” (Entrepreneurial Government) เป็น
แนวทางหนึ่งที่ใช้ในการปฏิรูประบบราชการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดขนาดของระบบราชการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน การวัดคุณค่า การกระจายอานาจ การสละอานาจและการให้บริการด้วย
ระบบตลาด และเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2545)7
เพราะฉะนั้นการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จึงเป็นแนวคิด
พื้นฐานในการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ อันจะนาไปสู่การเปลี่ ยนแปลงระบบและการบริหารงาน
ภาครัฐ รวมทั้งการกาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานด้านต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาระบบ
ราชการให้กลายเป็นระบบราชการสมัยใหม่ ซึ่งการจัดการภาครัฐแนวใหม่มีแนวทางในการบริหาร
(ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2540: 24-43) ได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 1) การให้บริการที่มีคุณภาพ แก่ประชาชน
2) ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน 3) การกาหนด การวัด
และการให้รางวัลแก่ผลการดาเนินงานทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคคล 4) การสร้างระบบ
สนับสนุนทางด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาขีดความสามารถ ระบบค่าตอบแทน และ
6

สานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, สานักงาน ก.พ., คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ: ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ. พิมพ์ครั้งที่ 1๖
กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง จากัด, 2552), 35.
7
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, การปฏิรูประบบราชการภายใต้กระแสการจัดการภาครัฐใหม่
และข้อวิพากษ์ (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์ จากัด, 2545), 61.
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ระบบคุณธรรม) และเทคโนโลยี เพื่อช่ว ยให้ ส่ ว นราชการต่างๆสามารถดาเนินงานได้อย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์ และ 5) การให้ความสาคัญกับแนวคิดเรื่องการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็
ควรทบทวนถึงภารกิจต่างๆว่าว่าสิ่งใดควรดาเนินการเองและสิ่งใดที่ควรให้เอกชนดาเนินการ8
ฉะนั้ นระบบราชการตามแนวคิดการจัดการภาครัฐ แนวใหม่ในปัจจุบัน ของ (ทวีศักดิ์
สูทกวาทิน, 2550) จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 1) เป็นระบบราชการที่มีความหลากหลาย แต่ยึดถือ
ค่านิยมหลักเดียวกัน 2) นิยามความหมายของระบบคุณธรรมใหม่ ให้หมายถึง ระบบคุณธรรมที่เน้นให้
ข้ า ราชการท างานมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง ขึ้ น และยอมรั บ ความแตกต่ า งต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการมี ขี ด
ความสามารถที่ไม่เท่าเทียมกัน 3) มุ่งเน้นสัมฤทธิผลของการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 4) การจ้าง การถนอมรักษา ตลอดจนการส่งเสริมความก้าวหน้าของข้าราชการ เน้นที่
การแสวงหาผู้ที่มีขีดความสามารถสูงและส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า โดยเปิดโอกาสให้ได้ทางานที่มี
ความท้าทาย 5) มีมุมมองต่อข้าราชการที่มีขีดความสามารถว่า เป็นสิ นทรัพย์หรือเป็นทุนมนุษย์ที่มีค่า
ขององค์การ ยิ่งลงทุนให้ได้รับการพัฒนา ยิ่งสามารถทางานสร้างประโยชน์ให้กับระบบราชการได้มาก
ยิ่งขึ้น 6) ลักษณะการจ้างงานไม่เน้นที่ความมั่นคงในการจ้างงาน แต่เน้นที่ผลการปฏิบัติงานถ้าผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ ในระดับ ที่ไม่น่ าพอใจ ก็ส ามารถยกเลิกการจ้างได้ ทั้งนี้เพราะระบบราชการเองก็มี
ข้อจากัดในการหารายได้ไม่แตกต่างจากภาคเอกชน จึงต้องคานึงถึงความสามารถในการจ้างงานของ
ภาครัฐเองด้วย 7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการมีส่วนต่อความสาเร็จของเปูาหมาย
ขององค์การ 8) ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับฝุายบริหารอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างกัน
ในการผลักดันให้องค์การบรรลุเปูาหมาย ในขณะเดียวกันองค์การก็ใส่ใจความพึงพอใจการทางานของ
ข้าราชการ รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้มีส่ ว นร่ว มในกระบวนการทางาน และ 9) องค์การกลาง
บริหารงานบุคคลกระจายอานาจให้หัวหน้าส่วนราชการต่ าง ๆ มีอานาจและหน้าที่บริหารงานบุคคล
ได้อย่างเต็มที9่
แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2550) ได้กล่าว หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 6 ประการ ดังต่อไปนี้
1. หลักนิติธรรม (Rule of Laws) เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมาย กล่าวคือ
การบัญญัติกฎหมายต้องถูกต้องและเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมายต้องเท่าเทียม การปฏิบัติตามกฎ
กติก าที่ ตกลงกั น ไว้อ ย่ างเคร่ ง ครั ด โดยคานึ งถึ งสิ ทธิ เสรีภ าพ และความยุติ ธ รรมของประชาชน
ประกอบด้วยหลักการทั้งหมด 7 ประการ ได้แก่ หลักการแบ่งแยกอานาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝุายตุลาการและฝุายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมาย
8

ทิพาวดี เมฆสวรรค์ , การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ (กรุงเทพฯ: สานักงาน ก.พ., 2540), 28.
9
ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, “การถ่ายโอนความสามารถด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์จาก
องค์ ก ารกลางบริ ห ารงานบุ ค คลภาครั ฐ ให้ กั บ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ,” การประชุ ม วิ ช าการรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2550), 12-14.
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ในทางเนื้ อ หา หลั ก ความเป็ น อิ ส ระของผู้ พิ พ ากษา หลั ก “ไม่ มี ค วามผิ ด และไม่ มี โ ทษโดยไม่ มี
กฎหมาย” และหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม และประพฤติตน
อย่ า งมี คุ ณ ธรรม ประกอบด้ ว ยหลั ก การส าคั ญ 3 ประการ คื อ หน่ ว ยงานปราศจากการทุ จ ริ ต
หน่ ว ยงานปราศจากการท าผิ ด วิ นั ย และหน่ ว ยงานปราศจากการท าผิ ด มาตรฐานวิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณ สาหรับระบบราชการองค์ประกอบของคุ ณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ “การ
ปราศจากการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ” ซึ่ ง ค าว่ า “การคอรั ป ชั่ น ” “การฉ้ อ ราษฎร์ บั ง หลวง” หรื อ
“Corruption” โดยรวมแล้วหมายถึง การทาให้เสียหาย การทาลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรม
ปฏิ บั ติแ ละกฎหมาย นอกจากนี้ ภ าครั ฐ ยัง ควรส่ ง เสริ มสนั บสนุ น ให้ ป ระชาชนพั ฒ นาตนเองด้ า น
คุณธรรมไปพร้อมกัน เพื่อให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน ประกอบอาชีพโดยสุจริต และมี
ระเบียบวินัย อันจะทาให้สังคมมีความสงบสุข
3. หลักความโปร่ งใส (Transparency) ความโปร่งใสจะนามาซึ่งความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันของคนในชาติ ประกอบไปด้ วยหลักการย่อย 4 ประการ ได้แก่ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้าน
โครงสร้าง หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ และ
หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่
ประชาชน ได้แสดงออกในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเมือง ปัญหาในสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งการแสดงออกของประชาชนอาจส่งผลให้มีการนา
ความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ โดยการมี
ส่ว นร่ ว มของประชาชนอาจอาศัย วิธีที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งการมีส่ วนร่ว มของ
ประชาชนอาจอาจอยู่ในรูปแบบของการสนับสนุน หรือต่อต้านก็ได้ โดยการมีส่วนร่วมทางการเมือง
นั้นสามารถทาได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การให้ข้อมูล การแสดงออกต่อประเด็นต่างๆในสังคม
การเลือกตัง้ การออกเสียงประชามติ และการทาประชาพิจารณ์ เป็นต้น
5. หลักสานึกรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และ
ความส านึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยจะต้ อ งสนใจในปั ญ หาสาธารณะของบ้ า นเมื อ ง
ความกระตือรือร้ นในการแก้ไขปัญหา รวมถึงความรั บผิ ดชอบในผลงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุผลตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ ตลอดจนการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะรวมทั้งการ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่จะยอมรับทั้งผลทางบวกและผลทางลบจากการกระทา
ของตนเอง เพราะฉะนั้ น หลั กการนี้จะประกอบไปด้วยหลักการต่างๆ อันได้แก่ การมีเปูาหมายที่
ชัดเจน, ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน, การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอื้อ
การทางานอย่างไม่หยุดยั้ง, การมีแผนการสารอง และการติดตามและประเมินผลการทางาน
6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money) เนื่องจากทรัพยากรในการบริหารงานมีอยู่
อย่ า งจ ากั ด แต่ ปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชนมี อ ยู่ อ ย่ า งไม่ จ ากั ด เพราะฉะนั้ น ในการ
บริหารงานจึงจาเป็นต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะสูงสุด ซึ่งหลักการนี้เป็นผลมาจากการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานนั่นเอง โดยจะต้องคานึงถึงการประหยัด ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสาหรับประชาชน
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จากแนวความคิดดังกล่าวที่นาเสนอไปข้างต้น เป็นเพียงแนวความคิดหลักที่เป็นที่รู้จัก
และถูกนาไปปรับใช้ในการบริหารราชการในหลายประเทศ แต่อย่างไรก็ตามยังมีแนวคิดในการปฏิรูป
ระบบราชการอีกหลายประการซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้ โดยการเลือกที่จะใช้แนวคิดใดในการปฏิรูป
ระบบราชการต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมและปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของแต่ ล ะประเทศหรื อ แต่ ล ะ
หน่วยงานประกอบด้วย เพื่อให้การปฏิรูประบบราชการประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ10
วิวัฒนาการการปฏิรูประบบราชการไทย
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย ระบบราชการหรื อการบริห ารราชการไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดย
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่บ้างตามแต่ละช่วงเวลา ซึ่งสามารถสรุปประเด็น
การปฏิรูประบบราชการที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ (สมาน รังสิโยกฤษฏ์ , 2543: 83-95; สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547: 2-4 และอลงกต วรกี, 2546: 6)
1. สมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2502-2506) ได้มีการแบ่งส่วนราชการ
และจัดอัตราข้าราชการให้เหมาะสมกับส่วนราชการที่ได้แบ่งใหม่
2. สมัยรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ. 2506-2516) ได้มีการแบ่งส่วนราชการ
และจัดอัตราข้าราชการเช่นเดิม แต่ได้อาศัยอานาจคณะปฏิวัติ โดยแก้ไขพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495
โดยการออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 (29 กันยายน 2515) และประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 218 (29 กันยายน 2515) ตามลาดับ และใช้มาจนถึงปี พ.ศ. 2534
3. สมัยรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ (พ.ศ. 2516-2517) ได้มีการแบ่งส่วนราชการ
และจัดอัตราข้าราชการเหมือนเดิม
4. สมัยรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (พ.ศ. 2519-2520) ซึ่งต่อเนื่องจากรัฐบาล
ของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ตามลาดับ เป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี ซึ่งมิได้มีการปฏิรูประบบราชการแต่อย่างใด และสมัยรัฐบาลของ
นายธานินท์ กรัยวิเชียร ก็ทาหน้าที่เหมือน ๆ กับที่ผ่านมา คือ การแบ่งส่วนราชการและจัดอัตรา
ข้าราชการ
5. สมัยรัฐบาลของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (พ.ศ. 2521-2522) นอกจากมีการแบ่ง
ส่ ว นราชการและจั ดอัตราข้าราชการแล้ ว ยังมี การปรับ ปรุงการบริห ารราชการส่ ว นภูมิ ภ าคและ
ส่วนท้องถิ่น และการปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติราชการพลเรือนด้วย
6. สมัยรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2523-2531) ได้มองปัญหา และ
วิธีการแก้ปัญหาระบบราชการแตกต่างไปจากเดิม ดังจะเห็นจากนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา
ซึ่งเน้นการปฏิรูปการให้บริการประชาชน การมอบอานาจและแบ่งอานาจการบริหารราชการให้ส่วน
ภูมิภาคมากขึ้น ผลงานสาคัญสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีอยู่ 2 เรื่อง ได้แก่ การเสนอ
มาตรการจากัดขนาดของส่วนราชการ และอัตราข้าราชการกระทรวง ทบวง กรม ฝุายพลเรือน โดย
ชะลอการขยายส่วนราชการและเพิ่มจานวนข้ าราชการได้ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี (รายละเอียดตาม
10

ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร, รัฐศาสตร์ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 105.
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หนังสือสานักเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี ที่ สร 0203/ว245 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2523) และการ
กาหนดชื่อและความหมายของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น เช่น ส านัก ส านักงาน
คณะกรรมการ สานักเลขาธิการ สถาบัน ศูนย์ ศูน ย์บริการ สถานี สถานีทดลอง เพื่อให้กระทรวง
ทบวง กรมต่ า ง ๆ ถื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ น ระเบี ย บเดี ย วกั น (รายละเอี ย ดตามหนั ง สื อ ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 82 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2525)
7. สมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน (พ.ศ. 2531-2533) ได้ออกระเบียบสานัก
นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติร าชการเพื่อประชาชนของหน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทาการ และหากโดย
สภาพแห่ ง เรื่ องไม่ส ามารถดาเนิ น การให้ แล้ ว เสร็จภายใน 1 วันทาการ ให้ ห น่ว ยงานของรัฐ ออก
ระเบี ย บโดยแจ้ ง ขั้ น ตอน และระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ประชาชนส าหรั บ ค าขอนั้ น ๆ
นอกจากนี้ ยังได้มีการแก้ไขกฎหมายที่สาคัญจานวน 2 ฉบับ ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขในสมัย รสช. คือ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (จากเดิม คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 218) และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 (จากเดิม คือ ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216)
8. สมัย รั ฐ บาลของนายชวน หลี กภัย (พ.ศ. 2535-2538) งานปฏิรูประบบราชการ
ส่วนใหญ่มักเป็นการศึกษา และการจัดทาเป็นข้อเสนอ แต่มีผลในสมัยของรัฐบาลชุดต่อ ๆ มา เช่น
การจัดตั้งศาลปกครอง การออกกฎหมายว่าด้วยข้อมูลและข่าวสารของทางราชการ กฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาการบริการสาธารณะ การปรับปรุงการปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงประสิทธิภาพกรม
ตารวจ และการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการอัยการ เป็นต้น
9. สมัยรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา (พ.ศ. 2538-2539) นอกจากนาข้อเสนอของ
รัฐบาลชุดก่อนมาดาเนินการแล้ว ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา และการจัดทาข้ อเสนอ เช่น การปรับปรุง
การบริหารงานด้านงบประมาณ การปรับปรุงการบริหารงานด้านพัสดุ การปรับปรุงสวัสดิการที่อยู่
อาศัยของข้าราชการ การปรับปรุงการเกษียณอายุราชการ การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการให้ปี พ.ศ.2539 เป็นปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น
10. สมั ย รั ฐ บาลของพลเอก ชวลิ ต ยงใจยุ ท ธ (พ.ศ. 2539-2540) ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการขึ้น โดยมีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
โดยออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2540 และจัดทาแผน
แม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540-2544)
11. สมัยรัฐบาลของ นายชวน หลีกภัย (พ.ศ. 2541-2544) ได้ดาเนินการต่อเนื่องจาก
รัฐบาลชุดที่แล้ว ตามแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540-2544) เช่น การจัดตั้งองค์การ
มหาชนและการถ่ายโอนงานเพื่อมอบให้เอกชนรับไปดาเนินการแทนส่วนราชการสาหรับภารกิจที่จะ
จัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน การยกเลิกสุขาภิบาลและจัดตั้งขึ้น
เป็นเทศบาลตาบล การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล และเมื อ งพั ท ยาให้ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2540
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มาตรา 284 และมาตรา 285 การออกกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยการ
จัดให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) การกระจายอานาจการให้บริการสาธารณะ (งาน
หรือกิจกรรม) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การออกพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การผลิตอาหาร
สาเร็จรูป การแปรรูปองค์การแบตเตอรี่ การยุบเลิกตาแหน่งลูกจ้างประจาที่หมดความจาเป็น และให้
ใช้วิธีการจ้างเหมา (Contracting Out) ให้มากขึ้น การปรับลดบุคลากรและปิดสานักงานใน
ต่างประเทศ คือ กระทรวงกลาโหม (ผู้ ช่ว ยทูตทหาร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สานักงานที่
ปรึกษาการเกษตร) กระทรวงการคลัง (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และสานักงานกรมศุลกากร)
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ่ ง แวดล้ อม การท่อ งเที่ยวแห่ งประเทศไทย การบิน ไทย
สานักงาน ก.พ. กรมประชาสั มพันธ์ สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน ส านักข่าวกรอง
แห่ ง ชาติ กรมต ารวจ และกระทรวงการต่ า งประเทศ การระงั บ หรื อ ชะลอการจั ด ตั้ ง หรื อ ขยาย
หน่วยงานใหม่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และให้ส่วนราชการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่
หรือขยายหน่วยงานในกรมหรือภายในหน่วยงานเทียบเท่ากรมขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 และ
2542 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจถดถอย ยกเว้นการจัดตั้งส่วนราชการ และโอนหรือรวมส่วน
ราชการที่บั ญญัติ ไว้ในรั ฐ ธรรมนู ญ รวมทั้งระงับ การจัดตั้งอาเภอและกิ่งอาเภอขึ้นใหม่ จนถึงสิ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 และการส่งเสริมสนับสนุนการให้รางวัลหน่วยงานดีเด่นและเจ้าหน้าที่ดีเด่น
ของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชน
12. สมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544-2549) มีเจตนารมณ์ของการ
ดาเนินงานปฏิรูประบบราชการเพื่อเป็น “ราชการไทยยุคใหม่” ตามกรอบแนวทางการบริหารรัฐกิจ
ประสิทธิผล (High Performance Governance) โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ นาไปสู่การเริ่มมาตรการ
ในการปฏิรูประบบราชการและการบริหารราชการหลายประการ อาทิเช่น โครงการจั งหวัดทดลอง
บูรณาการเพื่อการพัฒนา (โครงการผู้ว่า CEO) การปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบประมาณให้อยู่ใน
รูปแบบระบบงบประมาณตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล (Strategic-Based Budgeting)
โครงการรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ (E-Government) นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริ หาร
ราชการแผ่ น ดิน ครั้ งส าคัญ ด้ว ยการแก้ไขกฎหมายที่ส าคัญ คือการตราพระราชบัญญัติ ปรับปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 11
แนวโน้มการบริหารราชการไทยในอนาคต
สาหรับแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย หรือแนวโน้มการบริหารราชการไทยใน
อนาคตสามารถพิ จ ารณาได้จ ากแผนยุทธศาสตร์ห รือ แผนพั ฒ นาฉบับต่า ง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับแนว
ทางการบริหารราชการไทย เพราะเปรียบเสมือนแผนแม่บทที่แสดงถึงแนวทางการแก้ปัญหา และ
11

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การปฏิรูประบบราชการในประเทศ
ไทย, เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.opdc.go.th/oldweb/Mission/
File_download/22_12_47/Thai_PSR.pdf
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แนวทางการพัฒนาการบริหารราชการไทย ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การบริหารราชการไทยก็คือ “แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561)” อันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการ
บริหารราชการไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแผนดังกล่าวสามารถแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 หัวข้อ
รวม 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 1) การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 2) การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และ 3) ก้าวสู่สากล ประกอบด้วย 7 ประเด็น คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็น
เลิศในการให้บริการประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุ คลากรมีความเป็น มืออาชีพประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหาร
สินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางระบบการบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความ
โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้าง
ความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
จากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าแนวโน้มการบริหารราชการไทย
ในอนาคตหรือระบบราชการในอนาคต จะมีลักษณะสาคัญ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก การสร้าง
องค์กรที่มีลักษณะของความเป็นเลิศ โดยการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน พร้อมทั้ง
พัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
เกิดการทางานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน ประการต่อมา
คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจ
ของตนให้มีความเหมาะสม และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้างกลไกให้
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ ตลอดจนสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และประการสุดท้าย คือ ระบบราชการไทยก้าวไกลสู่สากล โดยการ
เตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ด้วยการพัฒนาระบบ
การบริหารงาน และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
สรุป
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการบริ ห ารราชการไทย การแก้ ปั ญ หาและการปฏิ รู ป ระบบ
ราชการไทย และแนวโน้มการบริหารราชการไทยในอนาคต โดยปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
ราชการไทยมีหลายประการ อันได้แก่ 1) ปัญหาเชิงโครงสร้าง 2) ปัญหาระบบอุปถัมภ์ 3) ปัญหาใน
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม 4) ปัญหาในการบริหารงานบุคคล 5) ปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 6) ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และ 7) ปัญหาในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
โดยการแก้ไขปัญหาของระบบราชการอาจใช้วิธีการปฏิรูประบบราชการไทยซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการ
ปฏิรู ประบบราชการ ดังนี้ 1) การเน้นผลการปฏิบัติงาน (Performance Oriented) 2) การ
บริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 3) องค์การที่มีความยืดหยุ่นและ
ปรับตัวได้ (Flexible and Adjustable) 4) การปรับเปลี่ยนบทบาทของข้าราชการ 5) การบริหารงาน
ยึดหลักคุณธรรม และ 6) การบริหารราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Center) โดย
แนวโน้มการบริหารราชการไทยในอนาคตจะมีลักษณะสาคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) การยกระดับองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ 2) การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 3) ก้าวสู่สากล
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แนวทางการบริหารแบบโปร่งใส
ในส่วนนี้ผู้เขียนขอนาเสนอถึงแนวทางการบริหารงานแบบโปร่งใส โดยจะกล่าวถึงใน
ภาพรวม ๆ ที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ หากพิจารณาจากหลักหรือกระบวนการบริหาร
ทั่วไป ซึ่งกล่าวถึงกระบวนการในการบริหารว่า ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ประการคือ (สาคร สุขศรีวงศ์,
2550) การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การกาหนดขอบเขตธุรกิจ ตั้งเปูาหมาย ตลอดจน
กาหนดวิธีการเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมายที่ตั้งไว้ การจัดองค์กร
(Organizing) ประกอบด้วย การจัดบุคลากร แบ่งแผนกงาน และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับแผนงานเพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมาย
ที่กาหนด การชี้นา (Leading) ประกอบด้วยเนื้อหา 2 เรื่องที่สาคัญ คือ ภาวะผู้นา (Leadership) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวผู้บริหารเอง และการจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการชักจูงหรือ
กระตุ้นให้ผู้อื่นทางานได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถ การควบคุมองค์กร (Controlling) เป็นการ
ควบคุมองค์กรให้ดาเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้เป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวัง หรือ
มาตรฐานที่กาหนด ดังนั้ น แนวทางการบริห ารงานแบบโปร่งใส โดยอาศัยกรอบแนวคิด
การบริหารงานดังกล่าวข้างต้น สามารถดาเนินการได้ตามแนวทางดังนี้
ประการแรก ในการวางแผน (Planning) ซึ่งประกอบด้วย การกาหนดขอบเขตของธุรกิจ
หรือการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร การตั้งเปูาหมาย ตลอดจนกาหนดวิธีการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมายที่ตั้งไว้นั้น ควรให้บุคลากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดสิ่งต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ควรเริ่มตั้งแต่การกาหนดวิสัยทัศน์
ขององค์ กรที่ น่ า จะมาจากความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งในลั ก ษณะที่ เ รี ย กว่ า
“วิสัยทัศน์ร่วม” (Share Vision) ไปจนถึงการกาหนดวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาหรับหน่วยงานภาครัฐในยุคใหม่มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายของรัฐที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม เพื่อแสดงออกถึง
การบริการงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสอย่างแท้จริง ในทางปฏิบัติพบว่า องค์กรทั้งในภาคเอกชนและ
ภาครัฐจานวนมากที่มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ตลอดจนนโยบาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย โดยกลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูงเพียงไม่กี่คน และไม่เปิดโอกาสให้บุคลากร และกลุ่มมีส่วนได้เสีย หรืแประชาชนเข้า
ไปมีส่วนร่วมแต่อย่างใด พฤติกรรมองค์กรในลักษณะเช่นนี้กล่าวได้ว่า “แค่เริ่มต้น ก็ไม่โปร่งใสเสีย
แล้ว” นอกจากการกาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่มาจากการมี ส่วนร่วม
แล้ว การแสดงออกซึ่งความโปร่งใสอีกประการหนึ่งก็คือ การเปิดเผยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
ต่อ
สาธารณะโดยชัดเจน ไม่คลุมเคลือ ซึ่งต้องอาศัยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่ม รวมไปถึงการจัดเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้อย่างเป็นระบบ ตรงตามข้อเท็จจริง
เพื่อที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบ และขอดูได้เมื่อมีข้อสงสัย
ประการที่สอง ในด้านการจัดองค์กร (Organizing) ซึ่งประกอบด้วย การจัดบุคลากร
การแบ่งแผนกงานหรือการจัดโครงสร้างองค์กร และการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ การบริหารแบบโปร่งใสเริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่
หน่วยงานต้องมุ่งเน้นที่ความสามารถ และระบบคุณธรรม (Merit System) ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์
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(Patron-Client System) ในการรับบุคลากรเข้าทางาน หลักการเช่นนี้ต้องกาหนดเป็นนโยบายที่ชัด
แจ้งขององค์กรและประกาศให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน12
การจัดการศึกษาในส่วนของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ที่มีส่วนดูแลและมีส่ วนร่วมในการจัด
การศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี
การจัดการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี มีกลยุทธ์ต้องการจัดให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมือง
แห่งการศึกษา ตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี คือจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนาในด้านแหล่งผลิต
อาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากลเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการท่องเที่ยว กีฬา โดย
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี ยึดการมีส่วนร่วม โดยมียุทธ์ศาสตร์
คือ 1) การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการ
บริโภคและการส่งออก 2) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3) การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล และ 5) การนาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน และมีเปูาประสงค์ประกอบด้วย 1) เพิ่มมูลค่า
ผลิตค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก
2) เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 3) อนุรักษ์ ฟิ้นฟู และ
บูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้ออานวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 4) เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และแก้ปัญหาความยากจน 5) เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษาชาติ 6) ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล และ
7) ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารด้วยความโปร่งใส13
การจัดการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งหมด 13 แห่ง
ดังนี้
1. สานักคณะกรรมการอาชีวศึกษา
5
แห่ง
2. สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1
แห่ง
3. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
3
แห่ง
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1
แห่ง
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2
แห่ง
6. สานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน
1
แห่ง

12

สาครสุขศรีวงศ์, การจัดการ: จากมุมมองนักบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: จี.พี.
ไซเบอร์พรินท์, 2550), 31.
13
แผนพัฒ นาจั ง หวัด สุ พรรณบุ รี , แผนพัฒ นาจั งหวั ดสุพ รรณบุรี พ.ศ. 2557-2560
(สุพรรณบุรี, 2557), 115-118.
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จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 3 เขต และมัธยมศึกษา
1 เขต ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม) 14
ตารางที่ 6 จานวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู จาแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1-3 ประจาปีการศึกษา 255415
เขต

จานวนโรงเรียน (แห่ง)
ในสังกัด นอกสังกัด
กศน.

เขต 1
เขต 2
เขต 3
รวม

148
137
141
426

140
110
100
350

4
17
4
25

จานวน
นักเรียน

จานวนครู จานวนห้อง

24,037
10,638
20,417
55,092

1,354
1,210
1,418
3,982

1,533
1,596
1,216
4,345

ตารางที่ 7 จานวนครู-อาจารย์ จาแนกในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1-3
จาแนกระดับการศึกษา ประจาปีการศึกษา 255416
เขตการศึกษา
อนุบาล
เขต 1
เขต 2
เขต 3
รวม

203
185
263
651

14

จานวนครู อาจารย์ (คน)
ประถมศึกษา 1-6
มัธยมศึกษา
1,000
879
1,059
2,938

151
146
93
390

รวม
1,354
1,210
1,418
3,982

เรื่องเดียวกัน, 15-16.
กลุ่มนโยบายและแผน ปีการศึกษา2554, สารสนเทศ 54 (สุพรรณบุรี: สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-3, 2554), 18-19.
16
เรื่องเดี่ยวกัน, 33
15
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ตารางที่ 8 จานวนนักเรียนจาแนกระดับการศึกษา จาแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1-3 ปีการศึกษา 255417
ระดับ
การศึกษา

เขต 1
จานวนนักเรียน

เขต 2
จานวนนักเรียน

เขต 3
จานวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ห้อง

ชาย

หญิง

รวม

ห้อง

ชาย

หญิง

รวม

ห้อง

อนุบาล

2,603

2,584

5,187

369

2,756

2,624

2,095

405

2,095

1,934

4,029

260

ประถม
ศึกษาปีที่
1-6

8,590

8,053

16,643

1,052

7,844

16,452

7,547

1,071

7,547

7,014

14,561

871

มัธยม
ศึกษาปีที่
4-6

1,232

975

2207

112

1,159

2,485

996

120

996

831

1,827

85

ปวช.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปวส.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อุดม
ศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

12,425

11,612

24,037

1,533

11,759

21,561

10,638

1,596

10,638

9,779

20,417

1,216

ตารางที่ 9 จานวนสถานศึกษา ห้องเรียน นักเรียน และครู จาแนกตามสังกัดของเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2554)18
สังกัด
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา
สนง.บริหารงานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานเทศบาล
สถาบันการพลศึกษา
สนง.พระพุทธศาสนา

17

อักษรย่อ
สพฐ.
สอศ.
สช.
อปท.
สพศ.
พ.ศ.

จานวน
สถานศึกษา ผู้บริหาร
32
105
6
26
29
29
12
1
3

12
1
3

ครู ห้องเรียน นักเรียน
1,468
971
36,603
231
242
6,631
730
76
2,006
213
42
14

29
19
21

1,220
555
161

กลุ่มนโยบายและแผน ปีการศึกษา2554, สารสนเทศ 54 (สุพรรณบุรี: สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, 2554), 15-16.
18
เรื่องเดียวกัน, 25.
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สาหรับการศึกษาในจังหวัดสุ พรรณบุรี ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีหลากหลายสถาบันการศึกษา
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ที่ให้ความสาคัญทางด้านการศึกษามากเป็น
พิ เ ศษและต่ อ เนื่ อ งมาโดยตลอด ซึ่ ง ท่ า นได้ ดู แ ลด้ า นการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาจนถึ ง
ระดับอุดมศึกษาดังต่อไปนี้คือ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ก่อตั้งขึ้นโดย ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา
เมื่อปี พ.ศ. 2512 ได้ซื้อที่ดิน สร้างอาคารเรียน พร้อมทั้งจัดวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ มอบให้แก่กรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 43 ไร่ 57 ตารางวา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
ที่ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 3 ถนนอู่ยา-ดอนเจดีย์ ตาบลดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้รับความเมตตา
เป็นพิเศษจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา พร้อมครอบครัว โดยให้ความอนุเคราะห์ อุปการะ ดูแล
สนับสนุน ทั้งงบประมาณ อาคารสถานที่ ขวัญและกาลังใจรวมทั้งโอกาสที่ดี ทุกด้านแก่คณะครูและ
นักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา ได้เปิดทาการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1-3) เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา และ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ยังให้การส่งเสริมดูแลให้การสนับสนุนทุกด้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ
เช่น มอบทุนการศึกษาเป็นประจาทุกปีให้กับนักเรียน สนับสนุนอาคารสถานที่ต่าง ๆ คือ อาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงอาหาร โรงฝึกงาน ห้องสุขา สนามฟุตบอล มาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่
ประจักษ์กับบุคคลทั่วไป19
สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จานวน 36 ครั้ง จานวน 2551 ทุน
เป็นจานวนเงิน 2,849,400 บาท20
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ถนนสายสุพรรณบุรี
– บางบั ว ทอง ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จัง หวัดสุ พ รรณบุรี สั ง กัดส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2503 เป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทนายอาเภอ
จัดตั้ง โดยได้อาศัยศาลาการเปรีย ญวัดลาดหอย ต่อมานายทับทิม ประทีปทอง ครูตรีโรงเรียนวัด
19

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 1, รายงานผลการประเมินคุ ณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดสาเนา.
20
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1, หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหารแจ่มใส” ปีที่ 36, (2558), 8-14.
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สวนหงส์ มาช่ วยราชการในต าแหน่ งครู ใหญ่ โดยเปิ ดท าการสอนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 และชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ต่อมา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ได้มาก่อสร้าง
อาคารเรียนถาวรแบบ 017 จานวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ในพื้นที่ดินวัดลาดหอย โดยได้ทาการวาง
ศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ซึ่งมีนายสวัสดิ์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี และได้ทาการก่อสร้างโรง
อาหาร ห้ องน้ า ปูายชื่อโรงเรียน เสาธงชาติ ทาพิ ธีเปิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2505 ใช้ชื่อว่า
“โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2” เลขที่ สพ. 219 ในปีการศึกษา 2515 ได้เปิดทาการสอนถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โยกย้ายนักเรียนจากโรงเรียนวัดสวนหงส์มาเข้าเรียน ปีการศึกษา 2519 เปิดทาการ
สอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ได้เปิดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน และฯพณฯยังให้การส่งเสริมดูแลให้การสนับสนุนทุกด้าน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ เช่น มอบทุนการศึกษาเป็นประจาทุกปีให้กับนักเรียน สนับสนุนอาคาร
สถานที่ต่างๆ คือ อาคารเรียนจานวน อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงอาหาร โรงฝึ กงาน ห้องสุขา
สนามฟุตบอล ตลอดมา เป็นที่ประจักษ์กับบุคลทั่วไป21
สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2558) รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จานวน 29 ครั้ง จานวน 580 ทุน เป็น
จานวนเงิน 323,000 บาท22
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ตั้งอยู่ที่ อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียน
ประจาอาเภอมีเนื้อที่ 180 ไร่ 1 งาน เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ. เป็นโรงเรียนสหศึกษา
โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ ในปีการศึกษา
2517 และได้เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 และต่อมาก็ได้เปิดสอนนักเรียน
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ม.ต้ น ถึ ง ม.ปลาย โรงเรี ยนบรรหารแจ่ มใสวิ ท ยา 3 ตั้ งขึ้ น โดยด าริ ของ ดร.ก่ อ
สวั สดิ พาณิ ชย์ อธิ บดี กรมสามั ญศึกษา (กรมวิสามั ญเดิ ม) เมื่ อครั้ งเดินทางมาตรวจเยี่ ยม โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2513 นายเมี้ยน เครือสินธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดสุ พรรณบุรี
ได้พาคณะมาตรวจสภาพพื้นที่ บริ เวณที่จะตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กิ่ง อาเภอ
ด่านช้าง ซึ่งมีสภาพเป็นปุาไผ่ ใกล้บริเวณโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้า กระเสียว และ อยู่ติดกับโรงเรียน
ประถมศึกษา สั งกัดองค์การบริ หารส่ว นจังหวัดท่านอธิบดีก รมสามัญศึกษาเห็ นว่าเหมาะสมที่จะ
ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ จึงให้หน่วยงานช่างกรม วิสามัญศึกษาทาการสารวจ ออกแบบและ
วางผังบริเวณโรงเรียน แต่ในขณะนั้นกระทรวง ศึกษาธิการยังขาดแคลนงบประมาณ ในการก่อสร้าง
21

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาสุพรรณบุรี เขต1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 2, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดสาเนา.
22
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2, หนังสือพิธี มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิ บรรหารแจ่มใส” ปีที่ 29 (2558), 9.
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อาคารเรียนจึงทาการก่อสร้างไม่ได้ ท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาจึงได้ติดต่อฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ผู้ซึ่งเคยบริจาคเงินก่อ สร้างอาคารโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษามาแล้ว ขอให้ช่วย
บริ จาคเงิน ก่อสร้างอาคารโรงเรีย นมัธ ยมศึกษาที่กิ่งอาเภอด่านช้าง อีก 1 แห่ง ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ก็มีความยินดีบริจาคเงินเป็น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้ตาม ความ
ประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ก็มี
ความยินดี บริจาคเงิน เป็น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้ ตามความประสงค์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ อาคารเรียนและอาคารประกอบที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้บริจาคและ
ควบคุม การก่อสร้างมีดังนี้ 1) อาคารเรียน 2) บ้านพักครู 3) บ้านพักภารโรง 4) ห้ องน้าห้ องส้ ว ม
และ 5) เสาธงประจาโรงเรียน ได้ทาการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2516 โดยการเรี ย นเชิญ ฯพณฯ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอภัย จันทวิมล เป็น
ประธานพิธี นายสวัสดิ์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี เป็นผู้เสนอรายงาน ต่อมาในวันที่ 15
กรกฎาคม พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นาถ เสด็จ
พระราชดาเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูา
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงประกอบพิธีเปิดปูายอาคารเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 และมี
พระราชดารัสกับนักเรียน ความว่า " โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสร้างใหม่ เราควรทาชื่อเสียงให้โรงเรียน
เราต้องตั้งใจเรียน ขยันเรียนให้มาก ๆ เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนและประเทศชาติของเรา
นอกจากนี้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ยังดูแลส่งเสริม สนับสนุน มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนเป็นประจาทุกปีพร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและอาคารสถานที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เป็นภาพที่ประจักษ์กับบุคคลทั่วไป23
สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2558) รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จานวน 30 ครั้ง จานวน 786 ทุน
จานวนเงิน 1,323,500 บาท24
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 (วัดลาวทอง) ตั้งที่หมู่ 4 ตาบลสนามชัย อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 4 (วัดลาวทอง) เดิมชื่อ (พ่วงประชานุกูล) เปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 โดยนายอาเภอเป็นผู้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2478 โดยศาลาการเปรียญของวัดลาวทองเป็นสถานที่เรียน จนถึงเดือนธันวาคม
23

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 3, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดสาเนา.
24
โรงเรีย นบรรหารแจ่มใสวิทยา 3, หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหารแจ่มใส” ปีที่ 30 (2558), 4-5.
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พ.ศ. 2484 พระอธิการพ่วงเจ้าอาวาสวัดลาวทองได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารเอกเทศถาวรขึ้น และได้
ย้ายสถานที่เรี ย นจากศาลาการเปรียญ ของวัดลาวทองมาเรียนที่อาคารเรียนหลั งใหม่ เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2485 เป็นต้นมา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ได้
บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยร่วมกับพระครูสุวรรณกิตติคุณ (หลวงพ่อฟูอน) เจ้าอาวาส
วัดลาวทอง และประชาชน เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารแบบพิเศษ ได้วาง
ศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ก่อสร้างจนเสร็จ และทาการเปิดปูายอาคารเรียน เมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 โดยสมเด็จพระศรีครินทร์ทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระพี่นางเจ้า
ฟูากัล ป์ ยาณิวัฒ นากรมหลวงนราธิว าสราชนครินทร์ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จมาเป็น
องค์ประธานในพิธีเปิดปูายอาคารเรียน และได้ดาเนินการเรียนเป็นต้นมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ยังดูแลส่งเสริม สนับสนุนมาโดยตลอด คือ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้
มอบทุน การศึกษาให้ กับ นั กเรี ย นเป็นประจาทุก ปีพร้อมทั้งยังสนั บสนุน อุปกรณ์การเรี ยน อาคาร
สถานที่มาโดยตลอด25
สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2558) รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จานวน 28 ครัง้ จานวน 515 ทุน
จานวนเงิน 323,000 บาท26
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ 1 ตาบลบางตาเถร อาเภอสองพี่
น้ อง จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 9 เปิ ด สอนระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอนุมัติให้เปิดทาการสอน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
2529 ในระยะเริ่มแรกได้อาศัยตึกปริยัติธรรมของวัดไผ่โรงวัว เป็นอาคารเรียนชั่วคราวเดิมใช้ชื่อว่า
โรงเรียนสาขาสองพี่น้องวิทยา ต่อมาผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคที่ดินจานวน 40 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
เพื่อสร้ างอาคารเรี ยนถาวรปัจจุ บัน ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร คุณหญิง
แจ่มใส ศิลปอาชา ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณในการปรับปรุงแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ
บ้านพักครู ระบบสาธารณูปโภค จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยมีพิธีเปิ ดปูาย
อาคารเรียนโดย ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ประธานองคมนตรี) เป็นประธานเมื่อวันที่ 15 มกราคม
2531 โรงเรียนจึงใช้วันที่ 15 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
นอกจากนี้ ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ได้บริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อ
เครื่องดนตรีสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างครูสอนดนตรีสากล จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการ
25

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 4, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดสาเนา.
26
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4, หนังสือพิธี มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิ บรรหารแจ่มใส” ปีที่ 28 (2558), 5-9.
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เรียนรู้ และทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีเป็นประจาทุกปีการศึกษา ในปีการศึกษา
2539 โรงเรียนได้จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ บรรหาร-แจ่มใส เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จัดทาห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก และถมดินหลังอาคารเรียน ในปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้จัดสร้าง
สนามกีฬามาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดสร้างหอประชุม 2 ชั้นเอนกประสงค์ สร้างอาคาร
เรียน บ้านพักนักเรียน จัดสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ กัญจนา โรงเรียน
ได้จัดสร้างอาคารฝึกงาน จัดสร้างห้องน้าห้องส้วม พร้อมกับปรับปรุงบริเวณโรงเรียน โรงเรียนได้
จัดสร้ างอาคารบ้านพักครูแบบแฟลต ซ่อมแซมโรงฝึ กงานและปรับปรุงบริเวณโรงเรียน จัดสร้าง
ห้องน้าห้องส้วม ก่อสร้างพื้นปูอิฐบล็อก ตัวหนอน จัดทาห้องสมุด มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ โรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมห้องน้าห้องส้วม ทาสีอาคาร ปรับปรุงระบบไฟฟูา ปรับปรุงภูมิทัศน์
สร้างถนน ค.ส.ล.ปรับปรุงบ้านพักครูทั้งหมด ทาสีรั้วสนามกีฬา สร้างสนามบาสเกตบอลมาตรฐาน
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี
วงโยธวาทิต โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ Nanmee Books
Reading Club งบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์กีฬา ห้องคอมพิวเตอร์ห้องที่สอง
พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต และยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา สนับสนุน
งบประมาณจ้างครูพิเศษ วงโยธวาทิต จานวน 1 อัตรา ให้การสนับสนุนวงดนตรีไทย ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันฯพณฯบรรหาร ศิลปะอาชายังดูแลส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอด อาทิ มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนเป็นประจาทุกปีพร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและอาคารสถานที่เป็นที่ประจักษ์
กับบุคลทั่วไป27
สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2558) รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จานวน 26 ครั้ง จานวน 955 ทุน
จานวนเงิน 816,500 บาท พร้อมทั้งยังสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน ทั้งสิ้นจานวนเงิน
12,804,074 บาท28
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ที่ตั้ง 104 หมู่ 1 ตาบลหนองสะเดา อาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6
และ ปวช.1-ปวช.3 เนื้อที่ 52 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เนื้อที่ 52ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา พื้นที่ตาบล
หนองสะเดา ไม่มี โ รงเรี ย นมัธยมศึกษา ราษฎรบ้ านใหม่ศรีสุ พรรณ โดยการน าของ นายวน มีชะนะ
และ นายหอม ลุ่มล่า จึ งได้ยื่นหนั งสื อขอจัดตั้งโรงเรียนมัธ ยมศึกษาขึ้นที่บ้านใหม่ศรีสุ พรรณ โดยมี
พระสมุห์จันทร์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ ศรีสุพรรณ ยินดียกที่ดินของวัดให้จานวน 12 ไร่ 87 ตารางวา เป็น
27

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 5, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดสาเนา.
28
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5, หนังสือพิธี มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิ บรรหารแจ่มใส” ปีที่ 26 (2558), 5, 9.
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สถานที่ก่อสร้างโรงเรียน แต่เนื่องจากจานวนที่ดินยังไม่พอตามเกณฑ์ของกรมสามั ญศึกษา ซึ่งต้องมี
เนื้ อ ที่ 35 ไร่ ขึ้ น ไป ประกอบกั บ ขณะนั้ น ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นมีดาริที่จะสร้างโรงเรียนมัธยม ทางอาเภอจึงเสนอให้ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา พิจารณา ซึ่ง ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ได้เดินทางมาดูสถานที่ที่จะ
สร้างโรงเรียน และได้ติดต่อขอซื้อที่ดินใกล้วัดใหม่ศรีสุพรรณให้อีก 22 ไร่ 73 ตารางวา จากนายสุชาติ
มีชะนะ นายชลอ สว่างศรี และนายเสริม สาเภาทอง ภายหลัง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ติดต่อขอ
ซื้อที่ดินอีก 11 ไร่ จากนายสงัด อินทร์แปลง ในปี พ.ศ. 2537 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ติดต่อขอ
ซื้อที่ดินหลังโรงเรียน ให้อีกจานวน 8 ไร่ รวมเนื้อที่โรงเรียนทั้งสิ้น 52 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
ต่อมาในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ตาบลหนองสะเดา อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้น ปัจจุบันเปิดสอน
ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนพร้อมทั้งอาคารสถานที่ต่าง ๆ
อาทิ เช่น มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจาทุกปีการปฏิบัติของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ได้เป็นที่ประจักษ์เด่นชัดกับบุคลทั่วไป29
สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่ งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จานวน 23 ครั้ง จานวน 451 ทุน
จานวนเงิน 839,500 บาท 30
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ที่ตั้ง 310 หมู่ 4 ตาบลนางบวช อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปิดสอนระดับชั้น ม.1 ถึง
ระดับชั้น ม.6 เนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวาเปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดย
เป็นสาขาของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จากการริเริ่มของคณะกรรมการศึกษา ประชาชนชาวบ้าน
นางบวช พระครูพิทักษ์ ธรรมโชติเจ้าอาวาสวัดนางบวชในสมัยนั้นร่วมกันก่อตั้งโดยขอใช้ที่ดินของวัด
นางบวช จานวน 17 ไร่ 3 งาน ที่ดินสาธารณประโยชน์ จานวน 9 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา และซื้อเพิ่ม
อีก 3 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา และใช้กุฏิพระเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 3 หลัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 ชั้น 1หลัง เป็นอาคารเรียนและบ้านพักครู ต่อมานายวรฉัตร ทีงาม นายอาเภอเดิมบางนางบวช ได้
ทาหนังสือเสนอให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ทราบถึงการจัดตั้งโรงเรียนจึงได้รับการสนับสนุนและให้
ใช้ชื่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 โดยกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่
29

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 6, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดสาเนา.
30
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6, หนังสือพิธีมอบทุน การศึกษา “มูลนิธิ บรรหารแจ่มใส” ปีที่ 23 (2558), 5-7.
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14 มกราคม พ.ศ. 2542 ข้อมูลอาคารสถานที่ อาคารเรียนจานวน อาคารหอประชุม ห้องน้า ยูนิต
สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามกีฬาเอนกประสงค์ แฟลตพักครู และบ้านพักภารโรง เป็นต้น
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพร้อมอุปกรณ์เรียน
อาคารสถานทีอ่ าทิ เช่น มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจาทุกปีซึ่งการปฎิบัติของ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา เช่นเป็นที่ประจักษ์กับบุคคลทั่วไป31
สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จานวนเงิน 365,500 บาท32
วิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร-แจ่มใส
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร–แจ่มใสสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ. 2529 ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะบริจาคที่ดิน จานวน 9 ไร่
3 งาน 93 ตารางวา ให้กับกรมอาชีวศึกษาเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนสารพัด ช่างในจังหวัด
สุพรรณบุ รี ทั้งนี้ เพื่อพี่น้ องประชาชนชาวสุ พรรณบุรีจะได้มีโ อกาสเรียนวิชาชีพให้มีความรู้ และ
ทักษะสูง เพียงพอที่จะนาไปประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มศักยภาพของชีวิตและสังคมที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น
กรมอาชีวศึกษา ได้ดาเนินการเสนอกระทรวงศึกษาธิการขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546 และหลักสูตร
ระยะสั้น มีบุคลากรทั้งหมด 83 คน มีนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 4,705 คน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพร้อม
อุปกรณ์เรียน อาคารสถานที่อาทิ เช่น มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจาทุกปีซึ่ง แนวทาง
ปฏิบัติของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เช่นเป็นที่ประจักษ์กับบุคคลทั่วไป33
ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี
ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรีเกิดขึ้นในช่วงงานฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี หาช่างฝีมือ
ต่างๆได้ย ากโดยเฉพาะช่างสิบ หมู่( หมู่ช่างเขียน หมู่ช่างรัก หมู่ช่างแกะ หมู่ช่างสลั ก หมู่ช่างปั้น
หมู่ช่างหล่อ หมู่ช่างหุ่น หมู่ช่างบุ หมู่ช่างปูน และหมู่ช่างกลึง) ต้องมีการระดมช่า งอายุ 80-90 ปีมา
สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงมีพระราชดาริว่ากรมศิล ปากร ควรรีบ
ดาเนินการสืบทอดโดยฝึกช่างรุ่นใหม่ขึ้นมา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ตระหนักถึงความสาคัญของ
31

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 7, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดสาเนา.
32
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7, หนังสือพิธี มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิ บรรหารแจ่มใส” ปีที่ 8 (2558), 5.
33
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร แจ่มใสวิทยา, เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้
จาก http://www.bunharnpoly.ac.th/htxview.php?doc=htx/bhpoly/home
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แนวพระราชดาริช้างต้น จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมศิลปากร ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบ
หมู่ขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากมีความพร้อมในด้านสถานที่โดยมีที่ดินของราชพัสดุและท่านได้
ซื้อที่ดินบริจาคให้เพิ่มเติมอีก 11 ไร่ ขณะนี้อาคารส่วนใหญ่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และทางศูนย์ฯ
ได้เปิดอบรมรุ่นแรก ในปี 2533 จานวน 20 คน หลักสูตร 6เดือน โดยเปิดได้ 3 หมู่ คือ หมู่ช่างรัก
หมู่ช่างหล่อ และหมู่ช่างแกะ ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรีแห่งนี้ เป็นศูนย์ฯแห่งแรกซึ่งจะ
สามารถช่ว ยแก้ปั ญหาการขาดแคลนช่างศิ ล ปไทยได้ในอนาคต 34 ปัจจุบันยกฐานะเป็น วิทยาลั ย
ช่างศิลปะสิบหมู่ วิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 38 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา ณ เลขที่
16 หมู่ที่ 4 ถนนมาลัยแมน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี ได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2536 โดย
ยกฐานะขึ้นจากศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากรให้เป็นวิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี สังกัด
กองศิลปศึกษา นับเป็นสถานศึกษาช่างศิลปส่วนภูมิภาคแห่งแรกของกรมศิลปากรจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรศิลปศึกษาชั้นกลาง (ศก) โดยในปีการศึกษา 2536 นี้ได้จัดการศึกษาขึ้นเป็นปีแรก มีนายกมล
สุวุฒโฑ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ ปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนมาลัยแมน
ขึ้นมาอีกแผนกหนึ่งเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการให้ความรู้ แก่บุคคลทั่ว ไปในท้องถิ่น โดยเปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมศิล ปะหลักสูตร
ระยะสั้น จานวน 136 ชั่วโมง ใน 3 สาขา คือ จิตรกรรมสีน้า สาขาวิชาภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน สาขาช่าง
สิบหมู่ (ช่างรัก และช่างเขียน ) ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนดังกล่าวอยู่ในรูปของโครงการฝึกอบรมศิลปะ
สาหรั บบุ คคลทั่ว ไปซึ่งจัดการการศึกษาเพิ่มเติมอีกหลายสาขาและระยะเวลาฝึกอบรมที่ แตกต่าง
กัน ในปี นี้กรมศิลปากรได้ปรับ ปรุงส่ว นราชการของกรมใหม่ อาทิ ได้แยกกองศิล ปศึกษาออกเป็น
สถาบันนาฏ ดุริยางคศิลป์ และสถาบันศิลปกรรมวิทยาลัยจึงได้ย้ายสังกัดจากกองศิลปศึกษามาสังกัด
สถาบันศิลปกรรมทาให้การจัดการศึกษาด้านศิลปะของวิทยาลัยมีความคล่องตัวขึ้น ปีการศึกษา 2539
กรมศิ ล ปากรได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รใหม่ ทั้ ง ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและได้เริ่มจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือหลักสูตรศิลปกรรม
ระดับ ประกาศนี บัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ศ.ปวส.) เพื่อเป็นการรองรับนักเรียนที่จบการศึ กษาในระดับ
ศิลปศึกษาชั้นกลาง ( ศก. )และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใน 3สาขาวิชาเอก คือ วิชาเอกจิตรกรรม วิชาเอกออกแบบตกแต่ง
และวิชาเอกภาพพิมพ์ปีการศึกษา 2540 วิทยาลัยได้เปิดการสอนระดับประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูง
(ศ.ปวส.) ในวิชาเอกศิลปะไทยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยมีนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ศ.ปวส.) สาเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก จานวน 45 คน ปีการศึกษา
2555 เป็ น ยุ ค ปฏิ รู ป ระบบราชการตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ มี พ.ต.ท.ดร.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร
เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ประสงค์จะให้มีกระทรวงเพิ่มขึ้นอีกหลายกระทรวง มีกระทรวงวัฒนธรรมเป็น
อาทิ กรมศิลปากรจึงย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกระทรวง
ตั้งใหม่ ให้มีบทบาทตามภาระหน้ าที่การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นเอกภาพต่อไป
และวิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี จึงได้ย้ายสังกัดจากสถาบันศิลปกรรม ไปสังกัดอยู่สถาบันบัณฑิต
34
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พัฒนศิลป์กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในปีนี้วิทยาลัยได้ระดมสรรพกาลังความคิดจากบุคลากร
ทุกฝุายช่วยกัน จัดทาธรรมนูญการศึกษาของวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นาวิทยาลั ย
ให้สมกับยุคปฏิรูปการศึกษาและระบบราชการ ปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยการร่างหลักสูตรสถานศึกษา หรือหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อนามา
จัดการเรียนในวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติโ ดยเริ่มตั้งแต่ปี
การศึกษานี้เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยได้งดการเปิดสอนสาขาวิชาจิตรกรรมในระดับปวส.
เนื่องจากมีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีแล้ว ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยได้รับอนุมัติจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เปิดห้องเรียนสาขาหลักสูตรศิลปบัณฑิตต่อเนื่อง 2 ปี ใน 3 สาขาวิชาเอก คือ
สาขาจิตรกรรม สาขาศิลปะไทย และสาขาประติมากรรม ในปีนี้วิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงต้นสังกัด
ครั้งสาคัญคือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีพระราชบัญญัติยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการมีฐานะขึ้นเป็น
ส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลเทียบเท่ากรม สังกัดกระทรวงวัฒ นธรรม จัดการศึกษาได้สูงสุดถึง
ระดับปริญญาเอกทาให้วิทยาลัยมีฐานะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเป็น
ผู้อานวยการคนปัจจุบันของวิทยาลัยวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีนับว่ามีความพร้อมทุกด้าน ที่จะ
พัฒนาสร้างสรรค์บุคลากรทางด้านศิลปะให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพที่จะออกไปรับใช้
สังคมและประเทศชาติได้อย่างดียิ่ง ซึ่งผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยได้เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และบางส่วนได้จบออกไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนตาม
องค์กรต่างๆได้อย่างสมคุณค่าและน่าภาคภูมิใจ ทั้งนี้เพราะคณาจารย์และบุคคลากรวิทยาลัยเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถมากด้วยประสบการณ์อาคารสถานที่ครบครัน วัสดุอุปกรณ์ทันสมัย และที่สาคัญ
คือ วิทยาลัยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนศิลปะอย่างสร้างสรรค์นับเป็นความภาคภูมิใจของชาว
ช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบั น ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพร้อม
อุปกรณ์เรียน อาคารสถานที่อาทิ เช่น มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจาทุกปีซึ่งการปฎิบัติ
ของฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นที่ประจักษ์กับบุคคลทั่วไป35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิเป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคล ซึ่งได้รั บการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการมีพื้นที่จั ดการศึกษา 4 แห่ง คือ 1) สานักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ที่ ตาบลหันตรา
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศูนย์วาสุกรี ตั้งอยู่ที่ ตาบลท่าวาสุกรี อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) ศูนย์นนทบุรี ตั้งอยู่ที่ ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี และ 4) ศูนย์สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
35
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ประวัติความเป็นมาของวิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นสถาบันการศึกษา
สายวิชาชีพ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มดาเนินการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.
2536 จากแนวความคิดของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศ ซึ่งเป็น
สมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎรจั ง หวั ดสุ พรรณบุรี ในขณะนั้น ได้ร้ องขอให้ กระทรวงศึก ษาธิก ารจัด ตั้ ง
สถาบันการศึกษาระดับสูง สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยพิจารณาเห็นว่า
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายในการจัดการเรียน การสอน
สาขาวิชาชีพ ทั้งในระดับต่ากว่าปริญญา และปริญญาตรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางด้าน
อุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมีเส้นทางในการคมนาคมที่
สะดวกและติด ต่อกับ จั งหวัด ที่มีความเจริ ญด้านอุตสาหกรรม เช่น กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุ รี
อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาออกสู่
ชนบท ได้ ป ระกอบพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ เมื่อ วั น ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดย ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา นายกรัฐนมตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุพรรณบุรี
มีพื้นที่แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตที่ 1 มีพื้นที่ ประมาณ 103 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 450 หมู่ 6 ถนนสุพรรณบุรีชัยนาท ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนในคณะวิชา
บริหารธุรกิจ คณะวิชาไฟฟูา คณะวิชาโยธา และเขตที่ 2 มีพื้นที่ 401 ไร่ อยู่ห่างจากพื้นที่ เขตที่ 1
ประมาณ 2 กม. เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนในคณะวิชาไฟฟูาและคณะวิชาเครื่องกล เริ่มเปิดรับ
นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา 36
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี มีดาริให้จัดตั้งวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา ทาหน้าที่ผลิตและ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางด้านตะวันตก นับเป็นวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธรแห่งที่ 7 ของประเทศ ก่อสร้างที่ศูนย์ราชการแห่งที่ 2 ที่ หมู่ 4บ้านโพธิ์เขียว ตาบลทับตีเหล็ก
อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในเนื้อที่ 60 ไร่ ทิศเหนือ จัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ จัดชุมชนโพธิ์เขียวทิศตะวันออกจั ดถนนสายดินเหนียว-เสาธงทิศตะวันตกจัดที่นาส่วนบุคคล
ประกอบด้วยอาคารหลัก ได้แก่ อาคารอานวยการ อาคารทันตกรรม อาคารเรียนรวม อาคาร
ปฏิบัติการ โรงอาหาร หอประชุม และบ้านพัก และต่อมาได้รับงบประมาณเพิ่มเติมอีก 24.5 ล้านบาท
สร้างหอพักนักศึกษา ขนาด 200 คน และในปี พ.ศ. 2542 การก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ 31 มีนาคม
2542 จึงเริ่มเปิดดาเนินการโดยมีการอบรมระยะสั้นแก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
เวชสาธิต เจ้าหน้าที่เวชสถิติ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและสาธารณสุขมูลฐานโดยได้รับงบประมาณ
สนั บสนุน จากสถาบัน พระบรมราชชนกในเดือนมิถุนายน 2542 วิทยาลัยได้พัฒ นาหลั กสู ตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกันมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องภาคพิเศษแก่
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึง
ได้ จ ากhttp://www.rmutsb.ac.th/2015/aboutus/detail.php?id=content09090622244100
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บุคลากรสาธารณสุขใน 18 จังหวัดภาคกลาง ปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 1 ในเดือนมิถุนายน รับนักศึกษาเข้าเรียน จานวน 4 คน
ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 1
ในเดือนมิถุนายน รับนักศึกษาเข้าเรียน จานวน 20 คน ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่นที่ 1 ในเดือนมิถุนายน รับนักศึกษา
เข้าเรียน จานวน 36 คน ปี พ.ศ. 2550 พัฒนาหลักสูตรเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชนทันตสาธารณสุขเทคนิคเภสัชกรรม) และ พ.ศ. 2555
วิทยาลั ย ได้ร่ ว มจั ด ทาหลั กสู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบัณ ฑิตสาขาวิช าสาธารณสุ ขชุม ชน สาขาวิช า
ทันตสาธารณสุขเพื่อรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีและตอบสนองต่อระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศจนถึงปัจจุบัน37
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
วิทยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง วิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี สุ พ รรณบุ รี เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุ ข ก่ อ สร้ า งขึ้ น โดยดาริ ข อง ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา นายกรั ฐ มนตรี
คนที่ 21 เห็ น ว่ า จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เ ป็ น จั ง หวั ด ทางภาคตะวั น ตกที่ มี โ รงพยาบาลศู น ย์
โรงพยาบาลทั่ ว ไปและโรงพยาบาลชุ ม ชนรวม 10 แห่ ง แต่ ยั ง ไม่ มี ส ถานศึ ก ษาทางด้ า นการ
พยาบาลและสาธารณสุ ข สมควรให้ มี ก ารก่ อ ตั ้ ง สถานศึ ก ษาทางด้ า นการพยาบาลและ
สาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ เ ยาวชนในเขตภู มิ ภ าคนี้ ไ ด้ มี ส ถานศึ ก ษาทางวิ ช าชี พ ด้ า นการพยาบาล
และสาธารณสุ ข ไม่ ต ้ อ งเดิ น ทางไปเรี ย นห่ า งไกลภู ม ิ ล าเนา ด้ ว ยการประสานงานของ
ฯพณฯบรรหาร ศิ ล ปอาชา ดั ง กล่ า ว กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ก่ อ ตั้ ง วิ ท ยาลั ย
พยาบาลขึ ้ น ที ่ จ ั ง หวั ด สุ พ รรณบุ ร ี ตั ้ ง แต่ ป ี ง บประมาณ 2534 เป็ น ต้ น มา โ ดย ฯพณฯ
บรรหาร ศิ ล ปอาชา ได้ มี ส่ ว นสาคั ญ ในการผลั ก ดั น และติ ด ตามงบประมาณการก่ อ สร้ า งมา
โดยตลอดและได้ รั บ งบประมาณเพื่ อ ดาเนิ น การก่ อ สร้ า งในปี ง บประมาณ 2536 ก่ อ สร้ า ง
แ ล้ ว เ ส ร็ จ ใ น ปี 2 538 แ ล ะ ไ ด้ เ ริ ่ ม รั บ นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล รุ ่ น ที ่ 1 เ มื ่ อ เ ดื อ น มิ ถ ุ น า ย น
2538 โดยฝากเรี ย นที่ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุ รี เมื่ อ วิ ท ยาลั ย ก่ อ สร้ า งแล้ ว
เสร็ จ จึ ง ได้ ย้ า ยนั ก ศึ ก ษา รุ่ น ที่ 1 มาจากวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุ รี แ ละเปิ ด รั บ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาล รุ ่ น ที่ 2 โดยวิ ท ยาลั ย ได้ เ ริ ่ ม เปิ ด ดาเนิ น การในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2539
ต่ อ มาในปี ง บประมาณ 2540 วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สุ พ รรณบุ รี ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ เพื่ อ ก่ อ สร้ า งหอพั ก นั ก ศึ ก ษาที่ โ รงพยาบาลเจ้ า พระยายมราช โดยเป็ น อาคาร
หอพั ก 6 ชั้ น สาหรั บ เป็ น ที่ พั ก ของนั ก ศึ ก ษาในขณะฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ เนื่ อ งจากวิ ท ยาลั ย ตั้ ง อยู่
ห่ า งจากโรงพยาบาลเจ้ า พระยายมราชประมาณ 10 กิ โ ลเมตร ในวั น ที่ 19 มี น าคม 2540
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สุ พ รรณบุ รี ได้ เ ข้ า เป็ น สถาบั น สมทบของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและวั น ที่ 4 กั น ยายน 2543 ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จาก
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สมเด็ จ พระเทพรั ต นราช สุ ด าสยามบรมราช กุ ม ารี เสด็ จ พระราช ด าเนิ น มาทรงเป็ น
องค์ ป ระธานเปิ ด วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สุ พ รรณบุ รี จึ ง ถื อ วั น นี้ เ ป็ น วั น สถาปนา
วิ ท ยาลั ย 38
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรี ย นกี ฬ าจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เ ป็ น โรงเรี ย นกี ฬ าสมบู ร ณ์ แ บบแห่ ง แรกที่ ตั้ ง ขึ้ น ใน
ประเทศไทย เพื่ อ ต้ อ งการยกระดั บ และพั ฒ นามาตรฐานทางการกี ฬ าให้ ทั ด เที ย มกั บ นานา
อารยประเทศประกอบกับเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมการกีฬาอย่างกว้างขวางแล ะ
ทั่วถึงเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาเพื่อให้มีขีดความสามารถในการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับนานาชาติ ได้ดียิ่งขึ้นและมติคณะรัฐมนตรีให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ในปี พ.ศ. 2541 และกีฬาโอลิมปิกในปี 2547 ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2532 ในการดาเนินงาน กรมพลศึกษาได้แต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาพลศึกษา และกีฬาของชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและศึกษา
แนวทางดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานทางการกีฬาของต่างประเทศแล้วจัดทาเป็นโครงการ
ที่เป็นรูปธรรมและมีแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนโดยผสมผสานการดาเนินงานทุกระบบเข้าด้วยกันทั้ง
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมการเมืองและวิทยาศาสตร์การกีฬา การดาเนินงานการจัดตั้ง
กรมพลศึกษาโดยอธิบดีกรมพลศึกษานายปรีดา รอดโพธิ์ทอง และรองอธิบดีกรมพลศึกษา นายสุวิทย์
วิสุทธิสิน ได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาต่อ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ในขณะนั้นพิจารณาให้การสนับสนุนและได้เสนอให้ก่อตั้งในวิทยาลัยพล
ศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ และได้มีการหารือกันหลายครั้ ง จนประสบ
ความสาเร็จโดยตกลงที่จะจัดตั้งโรงเรียนกีฬาในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีและได้มีการวาง
แผนการจั ดตั้งโรงเรี ยนโดยใช้งบประมาณการก่อสร้างตลอดจนบุคลากรจากกรมพลศึกษาต่อมา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2533
โดยได้รบั งบประมาณต่อเนื่องตลอดมาทั้งปีงบประมาณ 2534 ซึ่งได้รับความช่วยเหลือ และสนับสนุน
ดาเนินงานจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา (นายกรัฐมนตรีคนที่ 21) อย่างดียิ่งตลอดมา ได้เข้าตรวจ
เยี่ยมดูแลกิจการการดาเนินงานและความเป็นอยู่ของนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรเป็นประจา
นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านงบประมาณการก่อสร้างอาคารสถานที่ คือ
1) อาคารเรียน 2) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 3) โรงอาหาร 4) หอพักนักเรียน 5) สระว่ายน้า
พร้อมสระกระโดด 6) อาคารฝึกกีฬารวม (ยิมส์แฝด) 7) โรงยิมเนเซี่ยมมวย 8) เรือนพยาบาล และ
9) ระบบประปาบาดาลหอถังสูง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ได้สนามฝึกซ้อม
จึงได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารฝึกกีฬาในร่ม อาคารฝึกกีฬา
หลังนี้ ได้ขอพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อว่า “อาคาร
พลศึกษาเจ้ าฟูามหาจักรี สิริ นธร” ในปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมีนักเรียนที่มี
38
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ความสามารถทางด้านกีฬาจั กรยานเพิ่มขึ้นจึงจาเป็นต้องสร้างสนามแข่งขันและฝึ กซ้อมจักรยาน
(เวลโลโดม) เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมของโรงเรียนและเพื่อใช้ในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ
ต่อไป ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 จึงได้ขอที่ตั้งแห่งใหม่จากกรมการศาสนา
ในการใช้ที่ดินว่างเปล่าของวัดร้าง 2 วัด คือ วัดท่าควาย และวัดมรกฎ มีพื้นที่ประมาณ 53 ไร่ เพื่อใช้
ในการก่อสร้างสนามกีฬาเป็นแห่งที่ 2 ประกอบด้วย 1)สนามเทนนิสมีหลังคา (ในร่ม) 2) สนามเทนนิส
กลางแจ้งพร้อมอัฒจันทร์ 3) สนามแข่งขันและฝึกซ้อมจักรยาน (เวลโลโดม) 4) สนามเบสบอลและ
สนามซอฟท์บอล และ 5) บ้านพักครู และเจ้าหน้าที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ดาเนินการจัดหาที่ดินเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนกีฬาเพื่อใช้ในการก่อสร้างสนามยิงปีน โดยประสานงาน
กับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีที่ว่างด้านหลังสนามกีฬาจั งหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่เศษ
และการสนั บ สนุ น ก่ อ สร้ า งสนามยิ ง ปี น มาตรฐาน สนามยิ ง ปี น อั ด ลมปรั บ อากาศ สนามยิ ง ปี น
(เปู า พลิ ก ) สนามยิ ง ปี น ในปี พ.ศ. 2552 ถึ งปั จ จุ บัน โรงเรี ย นกี ฬ าจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี ไ ด้รั บ การ
สนั บ สนุ นอย่ างต่อเนื่ องจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา ที่ได้จัดงบประมาณในการก่อสร้างและ
ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกต่อโรงเรียนกีฬา คือ อาคารเรียนพร้อมห้องสมุด ปรับปรุงโรงอาหารที่
ได้มาตรฐาน อาคารบริการสระว่ายน้าและระบบบาบัดน้าโอโซน อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์
กีฬา อาคารหอพักนักเรียนหญิง ระบบน้า ปรับปรุงสนามกรี ฑาลู่ยางสังเคราะห์และสนามฟุตบอล
อาคารเรี ย น พร้ อ มครุ ภั ณ ฑ์ อาคารชุ ด พั ก อาศั ย สนามฟุ ต ซอล ปรั บ ปรุ ง สนามกี ฬ าจั ก รยาน
(เวลโลโดม) ปรับปรุงสระว่า ยน้า ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอัฒจันทร์สนามฟุตบอลพร้อมห้องพัก
นักกีฬาและห้ องรับรอง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด ห้องเรียนอัจฉริยะ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีช นิดกีฬาที่เปิดสอน 21 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา
กอล์ฟ เซปักตะกร้อ จักรยาน เทนนิส เบสบอล แบดมินตัน ฟุตบอล ฟุตซอล มวยปล้า มวยไทย-มวย
สากล ยกน้าหนัก ยิมนาสติก ยิงปืน ยูโด เทควันโด ว่ายน้า วอลเลย์บอล วูซู และแฮนด์บอล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสถานศึกษามีสนามกีฬา 3 แห่ง ดังนี้ 1) สนามกีฬาแห่ง
แรกตั้งอยู่เลขที่ 1/47 หมู่ 4 ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 93 ไร่
2) สนามกีฬาแห่งที่สอง ตั้งอยู่ที่ถนนสายเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่
ประมาณ 53 ไร่ และ 3) สนามกีฬาแห่งที่สาม ตั้งอยู่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดเมืองสุพรรณบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 1/47
หมู่ 4 ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 (ภายในบริเวณเดียวกันกับสถาบันการพล
ศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านอุปกรณ์และอาคารสถานที่39
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน ตาบล
รั้ ว ใหญ่ อ าเภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี รหั ส ไปรษณี ย์ 72000 หมายเลขโทรศั พ ท์
035-545-744-5 หมายเลขโทรสาร 035-555263 เว็บไซต์ www.ipesp.ac.th เป็นสถาบันการศึกษา
39

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี , สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี (สุพรรณบุร:ี สถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557),1-2.
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ระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีพื้นที่อยู่ในบริเวณ
เดี ย วกั น กั บ โรงเรี ย นกี ฬาจั ง หวัด สุ พรรณบุ รี อยู่ติ ดกั บ สนามกี ฬาจั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ตรงข้ ามกั บ
ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในปี พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัย
พลศึ ก ษาจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เมื่ อ วั น ที่ 25 กุ ม ภ าพั น ธ์ พ.ศ. 2520 สั ง กั ด กรมพลศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตครูพลศึกษาและสุข ศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และเปิดทาการสอนนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 โดยการดาริและ
สนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้น รวมทั้งได้รับความ
อนุเคราะห์จากจังหวัดสุพรรณบุรีและหลวงพ่อถิร ปัญญาปะชาโต เจ้าอาวาสวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร
ให้ใช้พื้นที่อาคารโรงเรียนวัดปุาเลไลยก์ เป็นสถานที่ เรียนครั้งแรก ซึ่งผู้อานวยการคนแรกคือ นาย
บุญเลิศ ศรีสว่าง เป็นต้นมา จนในปี พ.ศ. 2525 เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกพล
ศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิ ชาการกับวิทยาลัยครูกาญจนบุรี พ.ศ. 2528 เปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2534 เปิดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามโครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบัน
ราชภัฏ กาญจนบุรี จนกระทั้งปี พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้วิทยาลัยพลศึกษา
17 แห่ง มีสถานภาพเป็นวิทยาลัยชุมชนอีกบทบาทหนึ่ง เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพชั้น สู ง (ปวส.) ส าหรับวิทยาลั ยพลศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี ใช้ชื่อว่ า
วิทยาลั ย ชุมชนสุ พ รรณเขตในวิ ทยาลั ย พลศึก ษาจั งหวั ดสุ พ รรณบุรี พ.ศ. 2539 เปิ ดหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกสุขศึกษา และ เปิดศูนย์ให้การศึกษาวิทยาลัย
พลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยความร่วมมือกับสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อจัดการศึกษาสาหรับ
บุคลากรประจาการ (กศ.บป.) เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี 2 ปี
หลัง พ.ศ. 2542 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ และ
เปิ ด โครงการหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท ภาคพิ เ ศษ โดยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. 2545
เปิ ด หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) วิ ช าเอกการตลาด การบั ญ ชี วารสารและ
การประชาสั ม พั น ธ์ และหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ตามโครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษเรื่อยมา
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันการ
พลศึ ก ษา วิ ท ยาเขตสุ พ รรณบุ รี ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น การพลศึ ก ษา พ.ศ. 2548 โดยจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา สั งกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รุ่ น แรกในปี การศึกษา2548 แบ่ ง ออกเป็น 3 คณะ ประกอบด้ว ย คณะวิทยาศาสตร์การกี ฬาและ
สุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
ต่อมาใน พ.ศ. 2555 สถาบันการพลศึกษามีพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 มีผลให้วิทยาเขตสุพรรณบุรี สามารถจัดการศึกษาได้จนถึง
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก และใน พ.ศ.2557 เปิ ด โครงการระดั บ ปริ ญญาโทตามหลั กสู ต รสถาบั น การ
พลศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาพลศึกษา รุ่นแรกในปีการศึกษา 2557
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จนถึงปัจจุบัน ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชาได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด40
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิ ลป์ กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถนน
สุพรรณบุรี-ชัยนาท ตาบลสนามชัย อาเภอเมือ งสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีให้เป็นสถานศึกษาเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2534 ภายใต้
ความเพียรพยายามอย่างยิ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี และโดยเฉพาะ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งใน
ขณะนั้นดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นับเป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
แห่งนี้ และยังคงให้การสนับสนุน ด้วยความกรุณาอย่างสูงยิ่งตลอดมา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
เริ่มเปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญและ
ภาระหน้าที่หลักดังนี้ คือ 1) เพื่อขยายการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทางด้านกฎหมายด้าน
นาฎดุริยางคศิลป์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น 2) ให้การศึกษาการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทางด้าน
นาฏดุริยางคศิลป์ผลิตบุคลากรทางศิลปะ ได้แก่ ศิลปิน และครูสอนศิลปะด้ านนาฏศิลป์ ดนตรีให้มี
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพตามความต้ อ งการของสั ง คม
3) อนุ รั ก ษ์ เผยแพร่ ส่ ง เสริ ม และวิ จั ย
ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านนาฏดุริยางคศิลป์ รวมทั้งศิลปะพื้นบ้านประจาภาค โดยเฉพาะเพลงอีแซว
ลาตัด เพลงฉ่อย ลิเก และ 4) เพื่อให้บริการทางวิชาการศิลปะแก่สังคม ทั้งในและนอกระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2534-2548 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 มาโดยตลอด ได้กรุณาจัดสรรงบพัฒนา จัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มากมาย เป็นเหตุให้วิทยาลัยเจริญวัฒนาได้อย่างสมบูรณ์โดยเร็วจนเป็นที่นิยม
ของผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยมากขึ้นทุกปี ทาให้วิทยาลัยมีโอกาสได้คัดเลือก
นักเรียนเพื่อประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามากขึ้นด้วยและตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฯพณฯ
บรรหาร ศิ ล ปะอาชา ได้ ดู แ ลส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ทั้ ง ด้ า นอุ ป กรณ์แ ละอาคารสถานที่ ม าโดยตลอด
จนผลงานเป็นที่ประจักษ์กับบุคคลทั่วไป41
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีนโยบายขยายการศึกษาไปยังท้องถิ่นในภูมิภาค
ต่างๆ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติหลักการขยายวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยของรัฐใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปัจจุบันมีสถานะเป็น
โครงการจัดตั้งวิทยาเขต สังกัดวิทยาเขตกาแพงแสน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นโครงการ
40

สถาบันการพลศึกษา, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, รายงานประจาปี 2558 สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (สุพรรณบุร:ี 2558). 1-2.
41
ทิพวรรณ ดีแดง, นาฏศิลปสุพรณบุรี 12 ปี แห่งความภาคภูมิใ จ (กรุงเทพฯ:
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2549).
1-2.
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หนึ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดยเริ่ ม ด าเนิ น ก ารตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 ซึ่งทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดหาที่สาธารณประโยชน์ลาสมุห์ในอาเภอเมือง
และอ าเภอบางปลาม้ า ประกอบกั บ มู ล นิ ธิ บ รรหารแจ่ ม ใส ได้ จั ด หาพื้ น ที่ ม อบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
เพื่อจัดเป็นพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเปูาหมายในขณะนั้น ได้วางนโยบายการศึกษา
เป็น "วิทยาเขตสารสนเทศ" โดยจะจัดการศึกษาด้านการแพทย์ สาธารณสุข เภสัชศาสตร์ การกีฬา
สุขภาพ และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม เมื่อวันที่ 22
สิ งหาคม 2554 มีมติอ นุ มัติโ อนส านักงานโครงการจัดตั้ งวิทยาเขตสุ พรรณบุรีไ ปสั งกั ดวิทยาเขต
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีสถานะเป็นเพียงแค่โครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี การบริหารและดาเนินการได้โอนจากวิทยาเขต
บางเขน มาอยู่กับวิทยาเขตกาแพงแสน เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 และได้โอนหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนไปให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นจึงมีดังนี้โครงการจัดตั้งสายวิชา
ศิ ล ปศาสตร์ สุ พ รรณบุ รี (เที ย บเท่ า ภาควิ ช า) สั ง กั ด คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ แ ละวิ ท ยาเขตสุ พ รรณบุ รี ได้ ป ระสานงานกั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ -วชิระ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อความ
ร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และจัดหาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันจัดทาหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ
และหน่วยงานดังกล่าวมีคณาจารย์ที่จะสอนวิชาต่าง ๆ ในแต่ละหลักสูตร เช่น กายภาพบาบัด เทคนิค
การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น และคณาจารย์เหล่านี้
ยินดีให้ความร่วมมือและ สนับสนุนการเรียนการสอนที่จะมีขึ้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี42
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดสถาบันขงจื๊อที่ สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี เปิดสถาบันขงจื๊อและ “ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา” เป็นประธานในพิธี รวมทั้งมีMadame Pang Li (มาดาม ผัง ลี่) เลขานุการเอก
ฝุายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์
จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝุายวิชาการ มรภ.สวนดุสิต และ Ms.Huang Wei Yi (ขวาง เวย ยี่)
รองอธิการบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกวางสี ร่วมเปิดสถาบันดังกล่าว อีกทั้งยังมีการแสดง
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับมหาวิทยาลัยกวางสี ณ โรงละคร
แห่งชาติภ าคตะวันออก จังหวัดสุพรรณบุรี สาหรับการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อนั้น เป็นคณะหนึ่งของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สวนดุ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ศู น ย์ สุ พ รรณบุ รี ได้ จั บ มื อ กั บ
มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสนับสนุนและรับรองจากสานักงาน
สภาภาษาจีนนานาชาติ The Office of Chinese Language Council International (Hanban)
จัดตั้งสถาบันขงจื้อ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการให้การศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในภาคกลาง และภาคตะวันตกของประเทศ
42

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , วิทยาเขตสุพรรณบุรี-วิกิพีเดีย, เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม
2558, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/...มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์_วิทยาเขตสุพรรณบุรี.
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ไทย และเป็ น ศู น ย์ ท ดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาจี น ตามมาตรฐาแห่ ง ชาติ ข องจี น
ตามหลักเกณฑ์ของ The Chinese Proficiency Test (HSK) ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ประธาน
ในพิ ธี เ ปิ ด สถาบั น ขงจื๊ อ กล่ า วว่ า การตั้ ง สถาบั น ขงจื้ อ ขึ้ น ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต
ศู น ย์ สุ พ รรณบุ รี นั บ ว่ า เป็ น การสื บ สานและกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ไทย-จี น ซึ่ ง มี ม ายาวนานกว่ า
แปดร้อยปี ให้มีความแน่นแฟูนมากขึ้น เพราะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งจากแผนที่โบราณ
ของชาวตะวันตกและหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งนักวิชาการไทยและนักวิชาการตะวันตก ต่างเห็นพ้องกันว่า
จังหวัดสุ พรรณบุ รี ที่ มีนครอู่ทอง หรือ ตามบันทึกในแผนที่ของชาวตะวันตก เรียกว่า นครมาชิน
(Macin) จึงกล่าว “ขอขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของจังหวัด
สุพรรณบุรี จัดตั้งสถาบัน ขงจื้ อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิ ต ศูนย์สุ พรรณบุรีให้เป็นศูนย์การ
เรี ย นรู้ ภ าษาและวั ฒ นธรรมจี น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชาวสุ พ รรณบุ รี ที่ ต้ อ งการให้
สุพรรณบุรี เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายจีน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกวางสีที่ให้ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในการดาเนินงานของสถาบัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชน
โดยเฉพาะเยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรี และในจังหวัดใกล้เคียง จะได้รับประโยชน์ในการพัฒนาการ
สื่อสารภาษาจีน และเรียนรู้วัฒนธรรมจีน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และสร้าง
ความเข้มแข็งของภูมิภาคตะวันออกร่วมกัน”
ด้าน ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ปราโมทย์ แสงพลสิ ทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์สุ พรรณบุรี มรภ.
สวนดุสิต เปิดเผยว่า สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนและรับรองจาก The Office of Chinese Language Council
International (Hanban) แห่งประเทศจีน ผ่านการลงนามเป็นข้อตกลงในโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง Hanban กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจีน เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2549 ณ กรุงปักกิ่ง และก่อตั้งเป็นทางการในวันที่ 27 ธันวาคม 2549 มีฐานะเป็นองค์การ
ในกากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี มีการบริหารจัดการเป็นอิสระจาก
ระบบราชการ พึ่งตนเองได้และไม่หวังผลกาไร ซึง่ “การตั้งสถาบันขงจื้อที่จังหวัดสุพรรณบุรี ย่อมตรง
กับปรัช ญาการศึกษาของท่านขงจื้ อ ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อทุกชนชั้นจัดการศึกษาในพื้นที่ของเด็ก
เท่ากับใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการกระจายการศึกษาสู่ต่างจังหวัดทางตะวันตกของประเทศไทย
ซึ่งยังขาดสถาบันการศึกษาระดับสูง ตรงกับแนวคิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ว่า อยู่ที่ไหน
ก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานและคุณธรรมเดียวกัน ” ส่วนด้าน Ms.Huang Wei Yi (ขวาง
เวย ยี่) รองอธิการบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกวางสี กล่าวถึงความร่วมมือกับ มรภ.สวนดุสิตว่า
สถาบั น ขงจื๊ อได้รั บ การสนั บ สนุ น และรับรองจากส านั กงานสนับสนุนการเรีย นการสอนภาษาจี น
แห่งชาติ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกวางสีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทางด้าน
การเรียนการสอนภาษาจีนของทั้งสองมหาวิทยาลัย43

43

มรภ.สวนดุสิต เปิดสถาบันขงจื๊อที่ สุพรรณบุรี -Manager, เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม
2558, เข้าถึงได้จาก https://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9500
000005370
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โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรี ย นโรงเรี ย นสุ พ รรณบุรี ปั ญ ญานุ กูล สื บเนื่ องจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 17 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2538 ได้เล็งเห็น
ความสาคัญของการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ควรได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคและทั่วถึง จึงได้จัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี ขึ้นในโครงการจัดตั้งศูนย์
ราชการแห่งที่ 2 ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อ
วันที่ 17 มกราคม 2538 สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญ
ศึกษาเดิม) กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษามีคาสั่งแต่งตั้ง นายประหยัด ทรงคา เป็น
ผู้บริหารโรงเรียน รับนักเรียนพิการประเภทมีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและบกพร่องทางการ
ได้ยินเข้าเรียนโดยให้บริการนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 5 และจังหวัดใกล้เคียง ในปีการศึกษา
2547 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อให้โรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียน
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญาและออทิสติกในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัด ใกล้เคียง ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่
26 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา44 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ส่งเสริมดูแลด้านอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่อาคารสถานีตารวจภูธร อาเภอด่านช้าง เลขที่ 2 หมูที่ 5 ตาบลหนองมะค่าโมง
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180 ก่อตั้งในสมัยของ รองศาสตราจารย์ดร.ดิลก บุญเรืองรอด
อธิการบดี ที่เดินทางมาสารวจพื้นที่และเห็นว่าพื้นที่ทาเล อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่
นักเรียนและประโยชน์แห่งไกลความเจริญ เป็นพื้นที่ชายขอบของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อ
กับอาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อาเภอศรีสวัสดิ์ อาเภอหนองปรือ
อาเภอเลาขวัญ ซึ่งมีความเหมาะสมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่ตั้งศูนย์ เพื่อให้ใช้โอกาสทางการศึกษา
โดยมีแนวทางพันธกิจของศูน ย์เน้นเปิดสาขาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก โดยทางมหาวิทยาลัยได้
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสจารย์ ดร.สัมมา รชนิชย์ เป็นผู้ช่วยรองอธิบดี มหาวิทยาลัยมาบริหารจัดการศูนย์
และดูแลในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดทาการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547
ระดั บ ปริ ญ ญาโท ภาคนอกเวลา คณะครุ ศ าสตรมหาบั น ฑิ ต สาขาบริ ห ารการศึ ก ษาและ
คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ต่อมาในปีการศึกษา 2547 ภาคปกติได้เปิด
ทาการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคนอกเวลา หลักสูตรรัฐประศานศาสตร์
ซึ่งในขณะนั้น ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ดารงตาแหน่ งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สิ้นสุดลงเมื่อปี 2548
44
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โดยศู น ย์ นี้ มี โ ครงการในอนาคตที่ จ ะเปิ ด เป็ น วิ ท ยาเขตโดยคหบดี ใ ห้ พื้ น ที่ นายดิ น
จันทรสุวรรณ มีความประสงค์จะบริจาคที่ดินพื้นที่ใกล้อ่างเก็บน้าเขื่อนกระเสี ยว มีเนื้อที่ 256 ไร่
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งเป็ น อาคารปฏิ บั ติ ก ารและใช้ พื้ น ที่ ใ นการปลู ก พื ช สมุ น ไพร
หลักสูตรปริญญาโทเปิดได้รุ่นเดียว แล้วไม่มีนักศึกษาสมัครเพียงพอที่จะเปิดได้ ส่วนปริญญาตรีสอน
เรื่อยมาจนถึง ปี พ.ศ. 2556 จึงปิดศูนย์นี้ลงเพราะไม่มีนักศึกษาสมัครเรียนเพียงพอต่อการคุ้มทุนใน
การดาเนินการ45
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
เนื่องในวโรกาสแห่งศุภมงคลวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539 กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุ ณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
อย่างล้นพ้น และทรงเล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาในการที่จะพัฒนาบุคคล และประเทศชาติ
ให้เจริญอย่างมีประสิทธิภาพได้ จากพระราชกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นแนวพระราชดาริ
ที่ทรงมุ่งมั่นพระราชหฤทัยที่จะส่งเสริม ทานุบารุงการศึกษา ให้แก่นักเรียนและเยาวชนของชาติ
ซึ่ง เป็ น พสกนิ ก รของพระองค์ที่ เจริญ เติบ โตให้ เป็ นพลเมื องของประเทศชาติที่ ดีใ นภายภาคหน้ า
ประกอบกับรัฐบาลสมัยนั้น มีการเร่งรัดการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงในส่วนกลาง และส่ วนภูมิภาค โดยเฉพาะมีนโยบาย
ที่จะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้มากขึ้น
ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กรมสามัญศึกษาได้เล็งเห็นว่าโรงเรียน
ภปร.ราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุ ล ยเดช ฯ รั บ นั ก เรี ย นประจ าช ายได้ โ อนมาอยู่ ใ นความดู แ ลของกรมสามั ญ ศึ ก ษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เมื่ อ ปี พ.ศ. 2517 โดยคณะกรรมการราชวิ ท ยาลั ย มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การศึ ก ษา
ได้เ รี ย นรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึกษาธิก ารในสมัย นั้น คือ นายอภั ย จั นทวิมล ขอให้ พิจารณา
และได้ รั บ ความเห็ น ชอบในหลั ก การที่จ ะให้ โ รงเรี ยน ภปร.ราชวิ ทยาลั ย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
เป็น โรงเรี ยนตัวอย่ างของโรงเรี ยนประจาที่อาจจะตั้งเพิ่มขึ้นในกาลต่อไปและจากการดาเนินงาน
ปรากฏว่านักเรียนของโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย เป็นนักเรียนที่มีระเบียบวินัย มีจรรยามารยาท
เรียบร้อย มีความเป็นผู้นา เป็นสุภาพบุรุษ มีร่างกายแข็งแรง มีความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ได้ เนื่องในโอกาส อันเป็นมหามงคลนี้ กรมสามัญศึกษา จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการจัดตั้งโรงเรียน
ลักษณะโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ขึ้นในเขตการศึกษาต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี
จากโครงการของกรมสามั ญศึ กษาดั งกล่ าว จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ซึ่ งตั้ งอยู่ ในเขตการศึ กษา 5
ได้ รั บ การพิ จ ารณาจากกรมสามั ญ ศึ ก ษาให้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย น ภปร.ราชวิ ท ยาลั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในมหามงคลวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จ
45
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พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ได้พระราชทานนามโดยใช้ชื่อโรงเรียน
ครั้งแรกว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์
ครบ 50 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี ตาบลไผ่ขวาง อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ” ต่อมาภายหลังได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า
“โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี” เป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พร้อมกันกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลั ยในจังหวัดอื่น ๆ
อีก 8 โรงเรียน คือ โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลั ย
สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา
สาหรับจังหวัดสุพรรณบุ รี โดยการนาของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งในขณะนั้น
ด ารงต าแหน่ ง ผู้ น าฝุ า ยค้ า น ร่ ว มกั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปลั ด จั ง หวั ด
ศึกษาธิการจังหวัด นายอาเภอเมือง ผู้อานวยการสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้เกี่ยวข้องอีก
หลายฝุายได้พิจารณาที่ดิน จานวน 94 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา บริเวณที่สาธารณประโยชน์อยู่บริเวณ
หนองปลาดุก หมู่ที่ 1 ตาบลไผ่ขวาง อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โดยนาโครงการจัดตั้งโรงเรียนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานและโครงการ
ของจังหวัดเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงราชสมบัติครบ
50ปี นอกจากนี้ ยังเป็นโครงการที่สมาคมชาวสุพรรณพระนคร ได้ให้ความสาคัญอีกโครงการหนึ่งใน
อันที่จะพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ เจริญก้าวหน้าต่อไปโดยได้บรรจุโครงการนี้เข้าไว้ในแผนการ
ติดตามงานของสมาคมด้วยรวมทั้งสภาตาบลไผ่ขวางได้ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งโรงเรียนในครั้งนี้
เป็นอย่างดียิ่ง ในปีการศึกษา 2538 ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรกของการจัดตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย สุพรรณบุรี สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน จานวน
2 ห้องเรียน โดยได้ฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 1 ห้องเรียน และ
ฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 1 ห้องเรียน โดยทั้งสองโรงเรียน
ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดครู -อาจารย์สอนให้ทั้งหมด ส่วนปีการศึกษา 2539 โรงเรียนจะต้องรับ
นักเรียนเพิ่มขึ้นจึงได้ย้ ายนักเรียนที่ฝากเรียนไว้ จานวน 2 ห้องเรียน และนักเรียนที่รับใหม่ มาอยู่ที่
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ซึ่งไดรับความอนุเคราะห์จากสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ยืม
อาคารเรียนโรงเรียนวัดไผ่ขวาง จานวน 1 หลัง เป็นที่เรียนชั่วคราว นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้รั บ
ความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดไผ่ขวางให้ใช้ศาลาการเปรียญของวัดในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และในการการศึกษา 2541 โรงเรียนจึงได้ย้ายไปเรียนในสถานที่ตั้ งของโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน46
46

โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี , หนังสือ พิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พุทธศักราช
2546, 45-47.
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สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร – แจ่มใสของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จานวน 8 ครั้ง จานวน
200 ทุน จานวนเงิน 400,000 บาท และมีการการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
และการพัฒนาโรงเรียน จานวนเงิน 115,400,000 บาท47
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2441 ขุนปรีชานุศาสน์ (ปล้อง ธรรมารมณ์) ได้ใช้บ้านท่านสอน
หนังสือลูกหลานและเด็กในละแวกบ้าน โดยไม่คิดค่าตอบแทน เมื่อสมเด็จพระบรมวงศ์กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี จึงรับสั่งให้สร้างอาคารเรียนขึ้นเป็นเรือนทรง
ปั้นหยาชั้นเดียว หลังคามุงจาก และขนานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนปรีชาพิทยากร” มีนายปล้อง
ธรรมารมณ์ เป็นครูใหญ่ และต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนปรีชานุศาสน์ ได้รับ
พระราชทานเงินเดือน ๆ ละ 25 บาท ต่อมาอาคารเรียนชารุด ท่านขุนฯ และบรรดาศิษย์ได้สร้าง
อาคารเรียนใหม่โดยย้ายไปอยู่ใกล้สี่แยกนางพิม พ.ศ. 2461 พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นว่าอาคารเรียนหลังเดิมชารุดมาก จึงได้ย้ายไปก่อสร้างอาคารเรียน
ใหม่บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือ จากนายอาเภอทั้ง
7 อาเภอ จัดหาไม้มาให้ และใช้นักโทษที่มีฝีมือใน ทางช่างเป็นผู้ก่อสร้าง เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ยาว
77 เมตร และขนานนามโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี” พ.ศ.
2481 นายทา พิมพ์พันธุ์ ครูใหญ่ ได้ติดต่อของบประมาณจากทางราชการ และขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในท้องถิ่นร่วมบริจาค เพื่อจัดซื้อที่ดินมีพื้นที่ 12 ไร่ ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งเป็น
บริเวณโรงเรียนสุพรรณภูมิปัจจุบันเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ยาว 47 เมตร จานวน 18 ห้องเรียน ในปี
การศึกษา 2506 นายพิณ โสขุมา ดารงตาแหน่งครูใหญ่ เห็นว่าบริเวณเดิมคับแคบไม่เหมาะสมจะ
ขยายเป็นโรงเรียนใหญ่ สนองความต้องการของชุมชน ซึ่งขณะนั้นโรงเรียนได้เปิดระดับมัธยมศึกษา
และเตรียมอุดมศึกษา จึงได้ติดต่อประสานงานกับ นายพัฒน์ บุญยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
นายประยูร วีระวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัด ให้ช่วยพิจารณาหาที่ดิน และของบประมาณจากทางราชการ
ด้วย ซึ่งก็ได้ที่ดินวัดร้าง 2วัด คือ วัดชุมนุมสงฆ์กับวัดพริก เนื้อที่ 38 ไร่เศษ คือ บริเวณที่อยู่ปัจจุบัน
เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียน โดยสร้างอาคารเรียนแบบ 218 เสร็จเรียบร้อย และย้ายมาอยู่ในปี
การศึกษา 2509 จนถึงปัจจุบันในปีการศึกษา 2521 โรงเรียนได้เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมใน
ส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) ของกรมสามัญศึกษา ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารพลศึกษา หอประชุม
อาคารฝึกงาน 2 หลัง บ้านพักครู 8 หน่วย บ้านพักนักการภารโรง 3 หน่วย เรือนเพาะชา 1 หลัง และ
ปรับปรุงบริเวณจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เป็นจานวนมาก
ปัจจุบันโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในการ
47

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ ทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี , หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา
“มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส” ปีที่ 8 (2558), 5.
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สนับสนุนการจัดสรรเงินงบประมาณ โดยฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่น
ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ยังได้ร่วมบริจาคเงิน อุปกรณ์การศึกษา ให้ความร่วมมือใน ด้านต่าง ๆ
แก่โรงเรียนอยู่เสมอ ทาให้โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยบรรลุเปูาหมาย และสามารถสนองนโยบาย
ด้ า นการศึ ก ษาของประเทศอย่ า งแท้ จ ริ ง ฯพณฯ บรรหาร-คุ ณ หญิ ง แจ่ ม ใส ศิ ล ปอาชา ได้ ม อบ
ทุน การศึกษาให้ กับนั กเรี ย นโรงเรี ยนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุ พรรณบุรี มาตั้งแต่ปีการศึกษา
2525 จนถึง ปีการศึกษา 2558 เป็ นปีที่ 33 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลื อนักเรียนที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ความประพฤติดี มีความสามารถพิเศษ และสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ทาให้ได้มีโอกาส
ศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น
สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 จนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จานวน 33 ครั้ง จานวน 955 ทุน จานวนเงิน
1,422,500 บาท และมีการการจัดสรรงบประมาณสนับ สนุนการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
145,498,443 บาท48
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนสงวนหญิง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2472 โดยแยกมาจากโรงเรียนประจาจังหวัด
กรรณสูตศึกษาลัย เดิมการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีจัดแบบสหศึกษา และมีโรงเรียนประจาจังหวัด
เพี ย งแห่ ง เดี ย ว ต่ อ มาพระยาพิศ าลสารเกษตรและคุณ หญิ ง ซึ่ งขณะนั้ นเป็น ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด
เห็นสมควรจะได้แยกนักเรียนสตรีไว้ต่างหากไม่ปะปนกับนักเรียนชายและเพื่อเป็นการขยายการศึกษา
แก่สตรีในจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้สละทรัพย์ส่วนตัวเรี่ยไรจาก พ่อค้าคหบดีและประชาชน การก่อสร้าง
ได้ เริ่ มขึ้ น ที่บ ริ เ วณวั ดเจดี ย์ ย อดเหล็ ก ซึ่ ง เป็ นที่ ตั้ งศาลากลางจัง หวั ด หลั งเก่า อยู่ใ กล้ ตลาดจั งหวั ด
สุพรรณบุรี มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา ในปีแรกมีชั้นเรียนสูงสุดเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และยังเป็นโรงเรียนสหศึกษา แต่มีนักเรียนชายเรียนรวมตั้งแต่ชั้น เตรียมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เท่านั้น ส่วนชั้นมัธยมมีแต่เฉพาะนักเรียนหญิง
เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนคับแคบ และอยู่ใกล้ตลาด ไม่สามารถจะปรับปรุงขยาย
โรงเรียนได้ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2504 โรงเรียนสงวนหญิงได้ย้ายมาอยู่ ณ บริเวณวัดร้าง ชื่อวัดโรงม้า
มีเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันและขยายชั้นเรียนทุกปีจนถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นับแต่ตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันรวมเวลาได้ 85 ปี ปัจจุบันชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ช่วงชั้ นที่ 3) รั บนั กเรี ยนหญิงล้ วน ยกเว้นนักเรี ยนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลั กสู ตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM) และโครงการส่งเสริมความสามารถ
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMART CLASS) เป็นสหศึกษา ส่วนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ช่วงชั้นที่ 4) เป็นสหศึกษา โดยมีผู้บริหารดาเนินงาน ปรับปรุง ขยายกิจการของโรงเรียนจนถึง
ปัจจุบันนี้รวม 13 ท่าน โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 134 ถนนประชาธิปไตย
ตาบลท่าพี่เลี้ยง อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
48

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี, หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิ
บรรหาร-แจ่มใส” ปีที่ 33 (2558), 28-29.
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โดยปัจจุบันมี นายประชอบ หลีนุกูล เป็นผู้อานวยการโรงเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น
นักเรียนหญิงทั้งหมด ยกเว้นห้องเรียน English Program และห้องเรียน Smart Class และ
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นแบบสหศึกษา โรงเรีย นได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าร่ว ม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากลตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 เมื่อปี
การศึกษา 2539 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพระดับกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
พ.ศ. 2542 และได้รับการรับ รองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 ระดับสากล เมื่อวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2543 ปัจจุบั นโรงเรีย นได้ป ระยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 ในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรี ยนให้ส อดคล้องกับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 โรงเรี ย นสงวนหญิ ง มี อ าคารเรี ย นและอาคารประกอบ ได้ แ ก่
โรงฝึกงาน เรือนเพาะชา โรงฝึกพลศึกษา รวม 11 อาคาร อยู่ในสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่งดงาม
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายนอกร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สภาพภายในห้องเรียนสะอาด
มีพัดลม มีระบบไฟฟูา น้าประปา น้าบาดาล โทรศัพท์สาธารณะ โทรสาร สัญญาณดาวเทียม ระบบ
เครือข่ายภายใน ระบบอินเตอร์เน็ต โรงอาหารมาตรฐาน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์สื่อประสม ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องจริยธรรม ห้องพยาบาล และธนาคาร
โรงเรียน มีครูจานวน 119 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ครูชานาญการ ครูชานาญการ
พิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูต้นแบบ ครูแนวใหม่ ครูประกายเพชร และครูดีเด่นด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ
ที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์พิเศษ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ตาม
หลั กสู ตร โดยใช้กระบวนการเรี ย นการสอนที่เน้นนักเรีย นเป็นศูนย์กลางที่ห ลากหลายรูปแบบมี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน โดยใช้ เทคโนโลยีมาเพื่อพัฒนา
เยาวชนให้มีบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์และได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจาก
โรงเรี ย นสงวนหญิ ง สามารถศึ กษาต่ อ ในระดั บ การศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ นได้ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เป็ น
ประชากรที่ มี คุ ณ ภาพของสั ง คม และดารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ทิ ศ ทางในอนาคต
โรงเรี ย นมุ่ ง พั ฒ นาการศึ ก ษาในทุ ก ๆ ด้ า น ตามแนวทางการจัด การศึ ก ษา ในระบบคุ ณ ภาพให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้มากขึ้น และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายประชอบ หลีนุกูล
เป็ น ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น มี นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย รวม
67 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 2,513 คน49
สรุ ป การมอบทุน การศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนสงวนหญิง ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) จานวน 33 ครั้ง รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จานวน 580 ทุน เป็น
49

หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา, “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส,” ปีที่ 33 (สุพรรณบุรี: โรงเรียน
สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี, 2558), 8-10.
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จานวนเงิน 1,432,500 บาท และได้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนา
โรงเรียน จานวนเงินทั้งสิ้น 65,963,000 บาท50
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2471 โดยขุนสูงสุมารเขต
(เพล จุ ล โพธิ์ ) ก านั น ตาบลจระเข้ ใ หญ่ อ าเภอบางปลาม้ า จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี สร้ า งขึ้ น ในเนื้ อ ที่
ราชพัสดุ เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่เศษ ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท
เป็นอาคารแบบอาคารไม้ใต้ถุนสูง ยาว 24 เมตร ใช้เป็นห้องเรียนได้ 3 ห้อง เดิมทีมีฐานะเป็นโรงเรียน
ประชาบาล เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-4 มีนักเรียนประมาณ 100 คนเศษ เนื่องจากอาเภอบางปลาม้า
ทีท่ าการอาเภออยู่ใกล้กับตัวจังหวัด การศึกษาในระดับสูงขึ้น นักเรียนจะต้องไปเรียนในตัวเมือง จนถึง
พ.ศ. 2475 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนประจาอาเภอ เปิด
ท าการสอนตั้ ง แต่ ชั้ น ป.1-ม.3 พ.ศ. 2479 เมื่ อ นั ก เรี ย นมี ม ากขึ้ น พ่ อ ค้ า ประชาชนชาวอ าเภอ
บางปลาม้า จึงได้ช่วยกันบริจาคเงิน ต่อเติมอาคารเรียนต่อไปอีก 2 ห้องเรียน สิ้นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น
1,795 บาท
พ.ศ. 2482 เริ่ มตัดชั้นประถมศึกษาออกปีล ะชั้น จนถึง พ.ศ.2486 คงเหลื อแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนแบบสหศึกษา พ.ศ. 2487 ทางราชการให้เปิด
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในปีต่อมาตามลาดับ แต่การรับนักเรียน
เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ให้รับเข้าเรียนเฉพาะนักเรียนชาย เท่านั้น ใน พ.ศ. 2494 ได้
งบประมาณก่อสร้ างอาคารเรี ย นตามแบบโรงเรียนประจาอาเภอ 1 หลั ง 5 ห้ องเรียนเป็นเงิน
ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 150,000 บาท พร้อมทั้งอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนเป็นแบบสหศึกษาได้จนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2498 นักเรียนเพิ่มมากขึ้น อาคารเรียน และครุภัณฑ์ไม่พอกับจานวนนักเรียน
ผู้ป กครองนักเรี ย นจึ งพร้ อมใจกัน บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนชั่ว คราวพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลั ง
4 ห้องเรียน เป็นเงินก่อสร้าง 742,000 บาท พ.ศ. 2499 จานวนนักเรียนยิ่งเพิ่มมากขึ้น อาคารเรียน
และห้องเรียนไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียนผู้ปกครองจึงร่วมกันบริจาคเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนให้
อีก 1 หลัง พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงินค่าก่อสร้าง 83,500 (ศาลาสามัคคีธรรม) พ.ศ. 2503 อาคารเรียน
หลังเดิมที่ท่านขุนสูงสุมารเขตสร้างไว้ชารุดทรุดโทรมมาก ประกอบกับจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วขุนสูงสุมารเขตจึงได้บริจาคเงินส่วนตัวจานวนเงิน 200,000 บาท เพื่อให้ก่อสร้างอาคารเรียน
หลังใหม่ สมทบกับเงินอุดหนุนของทางราชการอนุมัติให้ 300,000 บาท รวมกับเงินที่ผู้ปกครอง
นักเรียนรายอื่น ๆ บริจาคอีก 19,800 บาท ทาการรื้ออาคารเรียนหลังเดิมออกแล้วสร้างอาคารเรียน
หลังใหม่แทนหลังเดิม เป็นอาคารเรียนแบบไม้ 2 ชั้น 3 มุข 20 ห้องเรียน สิ้นเงินค่าก่อสร้าง 519,800
บาท ทาพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2503 โดยนายอภัย จันทวิมล ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมาเป็นประธาน พ.ศ. 2516 ทางราชการพิจารณาเห็นว่าสถานที่โรงเรียนหลังเดิมคับแคบ
จะขยายออกไปก็ติดแม่น้าและสถานที่ราชการไม่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนที่มีนักเรียน จานวน
มากทางราชการจึ ง จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ติ ด กั บ ถนนสายบางปลาม้ า -สุ พ รรณบุ รี เป็ น เนื้ อ ที่ ทั้ ง หมด
50

เรื่องเดียวกัน, 15-18.

174
40 ไร่ (ปัจจุบันถูกถนนตัดผ่านเหลือพื้นที่ 34 ไร่ 2 งาน) เพื่อขยายโรงเรียนไปอยู่แห่งใหม่ เริ่มสร้าง
อาคารหอประชุม บ้า นพักครู บ้านพักภารโรงห้องน้า ห้องสุขานักเรียนขึ้นก่อน พ.ศ. 2518 ได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก. 2 ชั้น 16 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 2,080,000 บาท
(อาคาร 1 ปัจจุบัน) และได้รับงบประมาณทารั้วลวดหนามรอบบริเวณโรงเรียน วางท่อประปาและ
ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน บริจาคเงินถมดินใต้ถุนอาคารเรียน ทาเสาธง
และปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.ศ.4-5) จานวน 2 ห้องเรียน และเริ่มแบ่งนักเรียนมาเรียนโรงเรียนแห่งใหม่เป็นบางส่ว น พ.ศ.
2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 10 ห้องเรียน เป็นเงินค่าก่อสร้าง
300,000 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. ครึ่งหลัง บ้านพักครู 1 หลัง
บ้านพักภารโรง 1 หลัง และเปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) 10 ห้องเรียน พ.ศ. 2522 ได้รับ
งบประมาณ สร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ 1 ขนาด 2 ห้อง สาหรับฝึกงาน คหกรรมศิลป์
(102/27) และสุขานักเรียน พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. เพิ่มอีก
ครึ่ ง หลั ง พร้ อ มทั้ ง ทาสี อ าคาร หมดทั้ ง หลั ง และแล้ ว เสร็ จ ประมาณเมื่ อ เดื อ นมี น าคม พ.ศ.
2524(อาคาร 2 ปัจจุบัน) พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค.1 หลัง
(อาคาร 3 ปัจจุบัน) และสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ 2 ขนาด 2 ห้อง 1 หลัง สาหรับฝึกงาน
อุตสาหกรรมและก่อสร้างอาคารหอประชุม จานวน 1 หลัง (หอประชุมใหญ่ปัจจุบัน)
สาหรับ พ.ศ. 2525 ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ทั้งหมด พ.ศ. 2530 ได้รับ
งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน จานวน 1 หลัง (102/27) (อาคารเกษตรในปัจจุบัน) พ.ศ. 2534 ได้รับ
งบประมาณสร้างห้องน้า-ห้องสุขานักเรียน แบบ 6 ที่ /27 ส่วน พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณสร้าง
อาคารเรียนแบบ 216 ล จานวน 1 หลัง (อาคาร 4 ปัจจุบัน) และสร้างรั้วโรงเรียน พ.ศ. 2538 ได้รับ
งบประมาณถมดิน ปรั บ ปรุ งสนามกีฬา พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงอาหารหอประชุม แบบ 101ล/27 (อาคารอเนกประสงค์ปัจจุบัน) พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและถมดินสนามกีฬา พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ
424 ล.(พิเศษ) (อาคาร 5 ปัจจุบัน) พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงอาหาร (อาคารโภช
นาคาร) พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างแฟลตครู 8หน่วย จานวน 1 หลัง จัดสร้างศาลาชุมชน
สัมพันธ์ พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 204/27(อาคารคหกรรม ปัจจุบัน)และ
ได้งบประมาณเพิ่มหม้อแปลงไฟฟูา 250KVA พ.ศ. 2545 ปรับปรุงห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน จัดสร้าง
ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (Resource Center) และจัดสร้างเรือนภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย
จัดสร้างเสาธงโรงเรียน พ.ศ. 2546 สร้างถนนคอนกรีตหน้าโรงฝึกงานและถนนรอบอาคารเรียน พ.ศ.
2547 สร้างลานธรรมและพระประจาวัน ลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าเสาธง ห้องสุขา ชาย 30 ที่
และหญิง 30 ที่ โดยใช้งบประมาณจากการทอดผ้าปุาเพื่อการศึกษาครบรอบ
75 ปี พ.ศ.
2548 สร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ ปรับปรุงท่อน้า อาคาร 1 ขยายทางเท้ารอบสนามพ.ศ.
2549 สร้างศาลาประชาสัมพันธ์ และปูายโรงเรียนด้านทิศเหนือ พ.ศ. 2550 จัดปรับปรุงทาสี อาคาร
1 อาคาร 2 และ อาคาร 3 ห้องสุขา และบ้านพักครู พ.ศ. 2551 จัดสร้างศาลาไทย(ห้องกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)ประปรุงหอประชุมใหญ่ พ.ศ. 2552 ได้จัดสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กจานวน 130 ช่อง
และต่อเติมหลังคาหอประชุมใหญ่ จากเงินทอดผ้าปุา 82 ปี สูงสุมารผดุงวิทย์และสร้างห้องเกียรติยศ
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โรงเรียน (อาคาร 1) ห้องมรกตและที่นั่งพักผ่อน (ที่นั่งปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก) พ.ศ. 2553 ยกระดับ
โรงเรียนก้าวสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล สาหรับ พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณดาเนินการจัดทาคันกั้น
น้า พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 191 เมตร ได้รับงบประมาณถมดิน เพื่อปูองกันการทรุด
ตัวของถนนคอนกรีตความยาว 172 เมตร ได้รับงบประมาณดาเนินการจัดซื้อสนามกีฬามวยไทย
สมัครเล่น เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ พร้อมอุปกรณ์การแข่งขัน 1 เวที และได้ดาเนินการ
จัดสร้างรั้วโรงเรียนห้องเรียนไร้พรหมแดนศูนย์กีฬามวยไทยสมัครเล่นภาคกลางจัดทาคันกั้นน้าพร้อม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรั้วคอนกรีตระยะทาง 191 เมตร และซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่สนับสนุนทางการศึกษาถึงปัจจุบัน
สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุง
วิทย์” ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) จานวน 7 ครั้ง รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จานวน 228 ทุน
เป็นจานวนเงิน 547,000 บาท51 และยังสนับสนุนโดยการจั
การ ดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
และการพัฒนาโรงเรียน จานวนเงินทั้งสิ้น 20,802,460 บาท52
โรงเรียนบางลี่วิทยา
โรงเรียนบางลี่วิทยา อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้ งเมื่อปีการศึกษา 2499
เดิมใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบางลี่(เทพสุธาประชาสรรค์) ”เปิดทาการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในที่ดินของนายเปะ เทพสุ ธ า
จานวน 10 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและแผนการศึกษาแห่งชาติ
เมื่อ พ.ศ. 2503 จึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ยังคงสังกัดกองการศึกษาพิเศษ
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามเดิม ต่อมาโรงเรียนประสบปัญหาเด็กนักเรียนน้อยลง
เรื่อย ๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์กรบริหารส่วน
จั ง หวั ด (โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานการประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ปั จ จุ บั น ) เปิ ด ท าการสอนระดั บ
ประถมศึกษาตอนปลายขึ้นในทุกโรงเรียน ประการหนึ่งกับโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ลุ่ม น้าท่วมทุกปีมีความ
ยากลาบากในการสัญจรไปมาของนักเรียนเป็นอันมาก ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยาก
เข้าเรียนอีก ประการหนึ่ง ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศยุบเลิก โรงเรียนบางลี่ (เทพสุธา
ประชาสรรค์)สังกัดกองการศึกษาพิเศษและได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นและให้ชื่อ
ว่า “โรงเรียนบางลี่วิทยา” สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
2 มิถุนายน พ.ศ. 2518 อนุมัติจัดตั้งชั้นเรียนเป็น 3-2-0 โดยใช้สถานศึกษาและอุปกรณ์ของโรงเรียน
เดิ ม ไปพลางก่ อ นและให้ โ อนทรั พ ย์ สิ น ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ า ไปยั ง สั ง กั ด ใหม่ ทั้ ง หมด
แต่เนื่องจากบริเวณที่ดินเดิมมีน้ อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโรงเรียน จึงได้
ย้ายมาอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ในที่ดินของจ.ส.ต.อั้น -นางละมัย
51

โรงเรี ย นบางปลาม้ า “สู ง สุ ม ารผดุ ง วิ ท ย์ ” จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี , หนั ง สื อ พิ ธี ม อบ
ทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส” (2558), 34.
52
เรื่องเดียวกัน, 10-11.
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สูติวงษ์ และนางกิมเน้ย เหลืองวิไล และคณะกรรมการสถานศึกษามอบให้อีก 10 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียน
มีพื้นที่ทั้งสิ้น จานวน 49 ไร่ 2 งาน 52.4 ตารางวา53
สรุ ป การมอบทุ น การศึ ก ษามู ล นิ ธิ บ รรหาร-แจ่ ม ใสของโรงเรี ย นบางลี่ วิ ท ยา ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) จานวน 9 ครั้ง รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึ กษา จานวน 200 ทุน เป็น
จานวนเงิน 400,000 บาท และได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
จานวนเงินทั้งสิ้น 46,753,000 บาท54
สรุป
การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีหลากหลาย สถาบันการศึกษาซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ที่ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสุพรรณบุรีอีกมากมาย รวมทั้งโรงเรียนในระดับอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิค ระดับอุดมศึกษาใน
ด้านสถานศึกษา ที่ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ให้ความสาคัญทางด้านการศึกษามากเป็นพิเศษพร้อม
ทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
การเตรียมคนไว้สาหรับผู้บริหารของโรงเรียน
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้เตรียมคนวางคนไว้สาหรับผู้บริหารของโรงเรียนโดยใช้
หลักการของธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ตามที่ UN ESCAP กาหนดไว้มี 8 หลักการ คือ
การมีส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความสอดคล้อง ความเสมอภาค
การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีเหตุผล
1. การมีส่วนร่วม (Participatory) คือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งชายหญิงคือ
การตัดสินใจที่สาคัญในสังคมและสร้างความสามัคคีให้เกิดกับประชาชน การมีส่วนร่วมสามารถทาได้
โดยอิส ระไม่มีการบังคับ สมาชิกเต็มใจให้ ความร่ว มมือด้วยตนเอง หรือมีส่ วนร่วมผ่ านหน่วยงาน
สถาบันหรือผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตย
2. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Rule of Law) คือ ธรรมาภิบาลต้องการความถูกต้องตาม
กรอบของกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ลาเอียง มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมกับ
ประชาชนโดยเท่าเทียมกันทุกคนในสังคมอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมายเดียวกัน
3. ความโปร่งใส (Transparency) คือ ความโปร่งใสเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาสิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่นได้ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน สื่อจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการตรวจสอบและรายงานผลงานดาเนินงานโดยการ
นาเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่สังคมได้รับทราบ

53

โรงเรี ย นบางลี วิ ท ยา จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี , หนั ง สื อ พิ ธี ม อบทุ น การศึ ก ษา “มู ล นิ ธิ
บรรหาร-แจ่มใส” (2558), 6
54
เรื่องเดียวกัน, 27, 33.
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4. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) คือ ความรับผิดชอบเป็นการพยายามให้คนทุก
ฝุายทาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในการปฎิบัติงาน กล้าที่จะคิด กล้าที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผล
การคิดและการตัดสินใจนั้น ๆ
5. ความสอดคล้อง (Consensus Oriented) คิอความสอดคล้องต้องกันเป็นการกาหนด
และสรุปความต้องการของคนในสังคม ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยพยายามหาจุดสนใจ
ร่วมกันและความต้องการที่สอดคล้องต้องกันของสังคมมาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งใน
สังคม การจะพัฒนาสังคมได้ ต้องทราบความต้องการที่สอดคล้องต้องกันของสังคมนั้น ๆ ด้วยวิธีการ
เรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ก่อน
6. ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness) คือ ความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับจากรัฐบาล ทั้งการบริการด้านสวัสดิการตลอดจนสาธารณูปโภค
ด้านอื่น ๆ
7. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) คือ เป็นวิธีการ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด โดยการผลิตและจาหน่ายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินที่
ลงทุนหรือการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดต่อมวลมนุษยชาติ โดยมีการพัฒนากระบวนการเพิ่ม
ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
8. การมีเหตุผล (Accountability) คือ การมีเหตุผลเป็นความต้องการในทุกสังคม
ประชาชนทุกคน ต้องตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการกระทาของตนด้วยผลที่สมเหตุสมผล การมี
เหตุผลไม่สามารถกระทาได้ถ้าปราศจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปร่งใส และตรวจสอบได้55
สรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) แม้จะดีเลิศสักเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยากที่
จะกระทาให้สาเร็จให้ครบทุกหลักการ ฉะนั้นก่อนที่จะมาให้ความสนใจการพัฒนาด้านการบริหารและ
การจัดการนั้น ควรให้ความสาคัญกับการศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่
สาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนที่จะนาไปสู่การพัฒ นาด้านอื่น ๆ การพัฒนางานใด ๆ ต้อง
พัฒนาที่อุดมการณ์ของคนให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่แท้จริง
หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา
หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา (Good Governance) การกระจายอานาจการมี
ส่วนร่วมทางการศึกษา นับเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด ในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.
การศึกษาฯ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพื่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา และบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
อาทิ การสร้างหลักสูตรอันเหมาะสมของท้องถิ่นที่ทันสมัย ทันโลก ผสมผสานกับภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น สอคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน (People Needed) ทาให้เกิดการประหยัด
การใช้ทรัพยากร ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาโดย
เข้ามามีส่วนร่วม (Participation) ในความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลจาก
การเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ มีผลทาให้การจัดการศึกษาในท้องถิ่นดีขึ้น สอดคล้องกับ
55
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
ไว้ใน ข้อ 4 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ที่ระบุไว้ในข้อย่อย 4.2 ว่าในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักสาคัญอย่างน้อย
6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าคุ้มทุน โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสาคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้ง
ความเห็น การไต่ส่วนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และข้อ 6
แนวทางปฏิบัติในข้อย่อย 6.3 เร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงในการบริหารภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรูปการศึกษา
ปรัชญาการบริหารการศึกษา
ปรั ชญาการบริ หารการศึกษา บรรดาศาสตราจารย์ทางวิชาบริห ารการศึกษาแห่ ง
สหรัฐอเมริกา ปฏิญญาว่าด้วยความเชื่อพื้นฐานปรัชญาของการบริหารการศึกษา ไว้ 13 ข้อ เป็น
เสมือนสัจธรรม คาจารึกความเชื่ออันควรพึงปฏิบัติของนักบริหารการศึกษา เป็นหลักการสาคัญของ
การบริหารการศึกษา อาจถือได้ว่าเป็นปรัชญาการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นคตินิยมในการดาเนินกิจ
กรรมการบริหารการศึกษา สาหรับผู้บริหารโรงเรียนที่ดี มีความพยายามในการบริหารการศึกษา
เพื่อให้มีวิถีทางพัฒนาไปข้างหน้าอย่างดีและมีหลักเกณฑ์ ผู้ที่ขาดความเชื่อพื้นฐานหรือปรัชญาการ
บริห ารการศึกษานี้ ถึงแม้จะบริ หารงานได้ผลดี อาจเป็นเพราะเกิดขึ้นได้โดยเหตุความเก่งกล้ า
เฉพาะตัว ประสบความสาเร็จด้วยความบังเอิญมากกว่าความสาเร็จ อันเกิดจากเจตนารมณ์ที่แท้จริง
และจะไม่ถึงจุดยอดของผลงานที่ดี CAMBELL and GREGG ได้เสนอไว้ในหนังสือ Administrative
Behavior in Education มีสาระสาคัญและข้อคิดเห็นของผู้เขียนเพิ่มเติมดังนี้
1. การใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ (Application of Intelligence to life
Problem) ผู้บริหารต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เมื่อมีปัญหาควรทาการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาและใช้ความฉลาดไหวพริบของผู้ร่วมงานมาช่วยคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่สาคัญในการ
บริหาร ผู้บริหารต้องมีความเชื่อพื้นฐานยอมรับความสามารถของมนุษย์ ผู้ร่วมงานว่าเขาสามารถ
จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปรับปรุงพัฒนางาน แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมของเขาเองได้ โดยใช้
สติปัญญาของเขาเองผู้บริหารต้องยอมรับความเชื่อพื้นฐานว่า มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาในการจัดการศึกษาทุกระดับ เมื่อมีปัญหาต้องแก้ไข ผู้บริหารควรให้ผู้ร่วมงานช่วยกันแก้ไข
ปั ญ หาปลี ก ย่ อ ยรายวั น ต่ า ง ๆ โดยดู แ ลให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามสมควรภาระหน้ า ที่ ห ลั ก ของ
ผู้บริหาร แต่ไม่ใช่แก้ด้วยตนเองทุกเรื่องราว ต้องสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไข
ปัญหา ผู้บริหารที่ดีซึ่งประสบความสาเร็จในการบริหารจะไม่เข้าแก้ปัญหาปลีกย่อยประจาวัน แต่จะ
เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ร่ว มงานได้ช่ว ยกัน คิด ช่ว ยกันแก้ไขปัญหาปลี กย่อยต่างๆ ประจาวันด้ว ยตัว ของ
เขา เมื่อมีปัญหาด้านนโยบาย ด้านการวางแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารควรใช้วิธีการ
แห่ ง ปั ญ ญา ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห าร ผู้ ร่ ว มงาน ช่ว ยกั น ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก่ อนตั ว ผู้ บ ริ ห ารจะตั ด สิ น ใจ
สั่งการ แต่ถ้าเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหามีความเร่งด่วนผู้บริหารจะต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรองและ
สั่งการได้ในทันที
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2. การทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นสิ่งจาเป็น (Necessity of Social Group
Action) ผู้ บ ริ ห ารควรใช้บุ ค ลากรหลายฝุ ายช่ว ยกัน ทางานและแก้ไ ขปั ญหา ให้ บุ คลากรหลาย ๆ
กลุ่ม คือ เปิดให้บุคคลจานวนมาก หรือบุคคลหลาย ๆ คนของกลุ่ม เข้าร่วมในการกระทา และจะ
ทางานตามลาพังเก่งอยู่คนเดียวไม่ได้ จากผลการวิจัยและการทดลองของนักศึกษา สรุปเป็นความ
เชื่อพื้นฐานได้ว่า วิธีการปรับปรุงพัฒนางาน หรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานที่ดีที่สุด คือ ใช้วิธี
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การปล่อยให้คนเก่ง ทางานคนเดียวเสียทุกอย่าง อาจมีความจาเป็นเพื่อริเริ่ม
งานโดยกลุ่ม แต่ถ้าปล่อยให้เหมางานอยู่คนเดียว เก่งอยู่คนเดียวตลอดไป คณะผู้ร่วมจะไม่ยอมรับใน
การบริห ารงานบุคคล มีบุคคลทางานร่ว มกันเป็นคณะใหญ่ ซึ่ง เปูาหมายปลายทางของการจัด
การศึ ก ษา คื อ การสร้ า งเสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมอั น ดี ง ามจะต้ อ งสร้ า งให้ มี ขึ้ น ในกลุ่ ม คณะ
ผู้ ร่ ว มงาน เพื่ อ ให้ ทุ ก คนเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี การด าเนิ น การให้ ค ณะผู้ ร่ ว มงานทุ ก คนมี จ ริ ย ธรรม ซึ่ ง
หมายถึง คุณค่าเกี่ยวกับความประพฤติของสังคม กริยาวาจาที่ควรประพฤติ ความประพฤติถูกผิด
หรือดีชั่ว ซึ่งคนในหมู่กาหนดนิยมขึ้นไว้ ว่าเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อความสูงความเจริญแห่งวิถีชีวิตของสังคม
และธรรมในระดับศีล ศีลธรรม (Moral) หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่ชอบ ต้องอาศัยพลังการกระทา
ของกลุ่มและความร่วมมื อร่วมใจอันดีต่อกันของบุคลากรในกลุ่มด้วย ผู้บริหารโรงเรียนอย่าเก่งอยู่
คนเดียว คณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้างานเขาจะทิ้งหรือปล่อยให้ท่านเก่งไปคน
เดียวงานต่าง ๆ จะมีโอกาสล้มเหลว ไม่พัฒนา หรือขาดความร่วมมือร่วมใจ เป็นผู้บริหารต้องให้การ
ยอมรับคณะผู้ร่วมงาน ให้คณะผู้ร่วมงานรับผิดชอบทางานของโรงเรียนร่วมกัน เป็นคณะ (Team) ให้
คิดร่วมกัน ทางานร่วมกันจะเกิดความรับผิดชอบเกิดความร่วมมือร่วมใจทางานสาเร็จด้วยความ
ราบรื่น
3. การยอมรับนับถือในปัจเจกบุคคล (Respect for the Individual) ปัจเจกบุคคล คือ
บุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน คาว่า Individual ศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ใช้
ปัจเจกบุคคล ซึ่งไม่คุ้นหู การยอมรับนับถือในบุคคลแต่ละคน คือ พื้นฐานแห่งการยอมรับนับถือใน
บุคลิกภาพความเป็นมนุษย์ของผู้ร่วมงาน ว่าแต่ละคนแตกต่างกัน ผู้บริหารต้องเคารพความเป็นบุคคล
ของแต่ละคน ซึ่งแตกต่างกันโดยต้องให้ความยอมรับนับถือ ในความคิด ความเห็น ความสามารถ
พฤติกรรมและธรรมชาติของบุคคลผู้ร่วมงาน ซึ่งมีความแตกต่างกัน การทางานร่วมกัน การติดตาม
งาน การนิเทศงาน ต้องคานึงถึง และยอมรับในปัจเจกบุคคล เมื่อผู้บริหารยอมรับนับถือว่าในแต่
ละบุคคลมีความแตกต่างกันแล้ว การบริหารงานบุคคล การเอาคนมาใช้งาน จะพิจารณาองค์ประกอบ
ขององค์ ก ร และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย น จัด ให้ ค ณะผู้ ร่ว มงานได้ รับ ผิ ด ชอบได้ท างานตาม
ความรู้ ความสามารถเพื่อโรงเรียน การใช้คนควรกระจายงานให้คนซึ่งมีความแตกต่างกันตามความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ให้ช่วยกันทางาน
4. การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การ (Functional Social Organization)
องค์กรสั งคม ย่ อมมีบทบาทและหน้าที่ ผู้ บริห ารโรงเรียน ซึ่งเป็นหั ว หน้าหน่ว ยงานจะต้องยึด
เปูาหมายปลายทางหรือจุดประสงค์ของการ จัดการศึกษาเป็นหลัก การบริหารโรงเรียนจะไม่มี
ความหมาย ถ้าคณะผู้บริหาร ไม่รู้บทบาทและหน้าที่ว่าจะบริหารโรงเรียนเพื่อให้สนอง “ความมุ่ง
หมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ” และ “จุดหมาย” “หลักการ” ของหลักสูตรอย่างไรในฐานะ
ผู้นา ผู้บริหารจะต้องมีการปรับปรุง การดาเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงการ
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กาหนดที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกคนรู้หน้าที่คือการกาหนดเปูาหมายปลายทางหรือจุดประสงค์
ของภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกฝุาย เพื่อนาโรงเรียนไปสู่จุดหมายผู้บริหารโรงเรียน ย่อมจั ด
หน่วยงาน จัดองค์กร เพื่อมุ่งหวังให้งานสาเร็จ การจัดองค์การมีความแตกต่างกันไปตามสภาพของ
โรงเรียนจะจัดหน่วยงานให้เลอเลิศตามอุดมคติอย่างใด ถ้าคณะผู้ร่วมงานไม่รู้บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ก็ไม่สามารถจะทางานให้บรรลุเปูาหมายปลายทางที่สมบูรณ์ได้
5. ผู้บริหารคือเครื่องมือของกลุ่ม (Administrator a Group Instrument) การบริหาร
โรงเรี ย น เพื่ อ ให้ บ รรลุ จุ ด หมาย จะต้ อ งรั บ บทบาทหน้ า ที่ จะต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ความเห็น ความสนใจผลประโยชน์ และความต้องการของกลุ่มผู้บริหารโรงเยนจะต้องถือ ว่าตนเอง
เป็ น เพีย งตัวแทนของกลุ่ ม ผู้ ทาหน้าที่ประสานประโยชน์คณะบุคคลในโรงเรียน เพื่อช่ว ยให้ การ
ดาเนินงานต่าง ๆ บรรลุจุดหมายได้ผลดีและมีประสิทธิภาพผู้บริหาร ต้องมีความเชื่อในหลักการ
เบื้องต้น ว่า ตนเองเป็นผู้ นาของกลุ่ม เป็นเครื่องมือของกลุ่ ม มีภาระหน้าที่อานวยความสะดวก
ให้บริการรับใช้กลุ่ม และประสานประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน เรียบร้อยเป็นไปตาม
วิถีทางที่ดี และให้บรรลุจุดหมายและหลักการของหลักสูตรซึ่งเป็นเปูาหมายปลายทางาที่กาหนดไว้
6. มีเสรี ภ าพในการติดต่อสื่อสาร (Freedom of Communication) เสรีภ าพแปลว่า
“ความมีเสรี” เสรี พจนานุกรมฯ แปลว่า มีสิทธิที่จะทาจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มีเสรีภาพ
ในการติดต่อสื่อสาร หมายถึง มีเสรีในการติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารที่มีเสรีมีลักษณะการเปิด
โอกาสการติดต่อสื่อสารทาความเข้า ใจต่อกันโดยมีความแพร่กระจายกระทาอย่างสม่าเสมอ ให้รู้กัน
ไปทั่วทั้งโรงเรียนและสาธารณชน เพื่อความเข้าใจกันดีร ะหว่างบุลากร ในโรงเรียน นอกโรงเรียน
การติดต่อสื่อสารนั้นจะต้องเป็นขบวนการไมตรีสองทาง (A Two-way Process) คือ ทั้งรับและให้
ความคิดและข่าวสารซึ่งกันและกันให้ทุกคนมีความเข้าใจอันดีต่อ กันผู้บริหารโรงเรียนจะต้องกาหนด
ระบบของการติดต่อสื่อสารหลายช่องทางและหลาย รูปแบบจะต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝุายเข้า
พบและทาความเข้าใจได้ทุก เมื่อจะต้องเป็นผู้ให้และผู้รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทั้งในโรงเรียน
นอกโรงเรียนจะต้องมีระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเมื่อ
ระบบการสื่อสารประชาสัมพัน ธ์ดี จะช่วยความเข้าใจอันดี ทาให้เกิดวามร่วมมือร่วมใจทางานเพื่อ
โรงเรี ย น และจะช่ว ยขจั ด ความไม่ เข้ าใจกั น ความล าเอีย งและอภิ สิ ท ธิ์ต่ าง ๆที่อ าจจะเกิ ดขึ้ น ได้
หลายทาง การดาเนินการดังกล่าวนั้น คือ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนในอุดมคติ
7. ผู้ บ ริ ห ารในฐานะผู้ นา (Administrator as Leader) ผู้ บริ ห ารโรงเรียนเป็ นตัว จัก ร
สาคัญที่จะกระตุ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อดาเนินกิจกรรมการบริหารงานโรงเรียนให้บรรลุ
เปูาหมายปลายทาง การบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนต้องถือว่าตนเป็นผู้นา ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา
แบบเจ้านายผู้ทรงอานาจ ในฐานะผู้นา จะต้องเป็นตัวแทนของกลุ่ม ผู้ควบคุมดูแลงานการบริหาร
ผู้ ป ระสานประโยชน์ ใ ห้ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นท างานให้ โ รงเรี ย น ได้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด และมี
ประสิทธิภาพผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นา จะต้องเป็นผู้นาในการวางแผน ติดตามดูแลกากับการ
เสริมพลังผู้ร่วมงาน และประเมินผลงาน ให้งานของโรงเรียนบรรลุจุดหมาย ตัวผู้บริหารจะต้องเป็น
ผู้มีชีวิตชีวาและทนทาน มีความสามารถในการบริหารงานและตัดสินใจสั่งการ มีความสามารถใน
การจูงใจคน มีความรับผิดชอบสูงและเป็นผู้มีความฉลาดไหวพริบดีผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นาของนัก
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การศึกษา เป็นผู้นาของคณะครู ฉะนั้นจะต้องสามารถนิเทศ งานการศึกษา ต้องสามารถให้คาแนะนา
ช่วยเหลือสนับสนุน การทางานของครูด้านการเรียนการสอนได้ดี และผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นา
8. ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะนักการศึกษา (Administrator as Educator) ผู้บริหาร
โรงเรี ยนในฐานะผู้ น าของครู ในโรงเรียนนั้น ตัว เองจะต้องเป็นครูที่ดีด้ว ยการบริห ารโรงเรียนให้
บรรลุผลสาเร็จทางการศึกษานั้น คือ เปูาประสงค์ของการบริหาร ภารกิจมูลฐานของผู้บริหาร
การศึกษาก็คือ เป็นผู้นาการบริหารการใช้หลักสูตรให้สัมฤทธิ์ผล ผู้บริหารโรงเรียนที่ดีจะต้องถือว่า
ตนเอง คือ นักการศึกษา ผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ความเป็นครูที่ดีจะต้องปฏิบัติและวางตนอย่างนักการ
ศึกษา เป็นผู้ใฝุใจในการศึกษา หาความรู้ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการศึกษาทั่ว ๆ ไป
ของวิชาชีพครู คือ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเพื่อเป็นครูที่ดี และต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องราวของการบริหารอย่างถ่องแท้ด้วย
9. การอุทิศประโยชน์ในการจัดการศึก ษาเพื่อให้ สั งคมดีขึ้น (Dedication of Public
Education to Community Betterment) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร คือ “การศึกษา
เพื่อพัฒนาชีวิตเพื่อที่ทาประโยชน์ต่อสังคม” อบรมสั่งสอนเยาวชนให้พัฒนาตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
มนุษยชาติ พัฒนาอาชีพด้านความรู้ความสามารถให้เป็นสมาชิกที่ดีของการอาชีพ พัฒนาสังคมให้
เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นผู้เสียสละ มีหน้าที่มีความรับผิดชอบ
มีความสานึกในการรับใช้สังคม จัดการศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสังคม ประชาธิปไตยให้ดีขึ้นในทุก
วิ ถี ท างนั ก การศึ ก ษามี แ นวคิ ด พื้ น ฐานว่ า ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในฐานะผู้ น าการศึ ก ษาในสั ง คม
ประชาธิปไตยนั้นจะไม่ต้องจากัดตัวเองอยู่แต่ในโรงเรียน หรือเพียงควบคุมดูแลแต่ งานในโรงเรียน
ของตนเท่านั้นจะต้องมีส่วนช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนอื่น ชุมชน และสังคมที่ด้อยกว่าให้สังคมโดย
ส่วนรวมดีขึ้นมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนอนุรักษ์และส่งเสริม สิ่งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน นักการศึกษามีความเชื่อพื้นฐานนี้
10. บู ร ณาการรวมหน่ ว ยในการจั ด การศึ ก ษาระหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน (SchoolCommunity Integration in Education) ค าว่ า Integration มี ค วามหมายว่ า “ความ
สมบูรณ์” ปรมาจารย์นักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ของไทย ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ท่านบัญญัติ
ให้ ใช้ “บู ร ณาการ” นั กการศึก ษาไทยใช้จ นติดปาก แต่ไ ม่มีศัพ ท์คานี้ ในพจนานุก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน มีแต่คาว่า “บูรณาภาพ” แปลว่า “ความครบถ้วนบริบูรณ์ ” และ“บูรณาการ
รวมหน่ วย” ศัพท์บัญญัติฉบับ ราชบัณฑิตยสถานแปล Integration ว่าบูรณาการรวมหน่วยให้
ความหมายไว้ว่า “การนาหน่วยที่แยก ๆ กันรวมเข้ าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ”ในการจัดการเรียน
การสอน ท่า นศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บั ว ศรี ท่ านได้เ ขีย นหนั งสื อความรู้ส าหรับครู เรื่อ ง
บูรณาการให้ครูจัดการเรียนการสอน สอนให้นักเรียนมีบูรณาการและการบริหารการใช้หลักสูตรใน
แง่บูรณาการ ในแง่ของปรัชญาการบริหารการศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นนั้น เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการศึกษาของสังคม โรงเรียนจึงควรมีส่วนสาคัญในการร่วมกิจกรรมกับ
สถาบันอื่นในสังคมเพื่อเป็น การร่วมมือทางการศึกษาเพื่อการศึกษาของสังคม ฉะนั้นในการบริหาร
การใช้ ห ลั ก สู ตร การพั ฒ นาหลั ก สู ตร ผู้ บ ริห ารจะต้อ งหาวิ ธี การสร้ า งหลั กสู ต ร ใช้ ห ลั ก สู ตรเพื่ อ
ชุมชน และใช้ประโยชน์ทรัพยากรของโรงเรียน ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด
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การศึกษา การพัฒนาชุมชน และให้ทุกหน่วยมีส่วนช่วยในการพัฒนาเยาวชนของชุมชนเพื่อพัฒนา
ชีวิตเยาวชนที่ จะทาประโยชน์ต่อสังคมตามที่สังคมต้องการ
11. การประเมินค่าการบริหาร 2 ทาง (Two fold Evaluation of Administration)
การประเมินค่า กิจกรรมการบริหารการศึกษา โดยส่วนรวมทั่วไปจะต้องประเมินทั้งวิธีการหรือ
กระบวนการบริหารกับผลผลิตหรือผลสาเร็จที่ได้จากการบริหาร ซึ่งทั้ง 2 ทางดังกล่าว ไม่สามารถ
จะประเมิ น แยกกั น ได้ เพราะผลส าเร็ จ จากการบริ ห ารจะออกมาในลั ก ษณะใดขึ้ น อยู่ กั บ ทั้ ง
กระบวนการและผล ผลิตที่ได้ผู้บริหารจะต้องทาการประเมินผลงานของตนเองอยู่เสมอ ผลผลิตหรือ
ผลสาเร็จของงานเป็นอย่างไร การดาเนินการมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่ ขวัญและกาลังใจของ
ผู้ร่วมงานเป็นอย่างไร การประเมินต้องกระทาทั้ง 2 อย่างไปพร้อมกัน คือ ประเมินวิธีการหรือ
กระบวนการพร้อม ๆ กันไปกับการประเมินผลสาเร็จของงานวิธีการกับผลผลิต เป็นมรรคเป็นผลซึ่ง
กันและกัน การประเมินค่าการบริหารต้องประเมินทั้ง 2 ทาง ไม่ควรแยกกันประเมิน การประเมิน
แต่ผลที่ได้อย่างเดียว นักบริหารการศึกษาเขาไม่ทากัน
12. ความซื่อสัตย์มั่นคงและความรับผิดชอบในวิชาชีพ (Professional Integrity and
Responsibility) นักบริหารการศึกษามีความเชื่อพื้นฐานว่า ผู้บริหารการศึกษาที่พึงปรารถนานั้น
จะต้องมีความซื่อสัตย์มั่นคงและมีความ รับผิดชอบในวิชาชีพ ควรเป็นผู้มีหน้าที่บริหารการศึกษาเพื่อ
รั บ ใช้ สั ง คม ตามที่ สั ง คมต้ อ งการ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ วิ ช าชี พ ทั้ ง โดยส่ ว นตั ว และ
ส่วนรวม ไม่ทาความเสื่อมเสีย ทาความมัวหมองให้ผู้ร่วมงาน หรือทาให้สังคมเหยียดหยามวิชาชีพ
ของนั กบริห าร และจะต้องรั กษาไว้ซึ่งวินัยของผู้ บริหารในสังคมส่ว นรวมความเชื่อพื้นฐานนี้เป็น
เครื่องชี้วัดว่า งานการบริหารโรงเรียนจะต้องมีการพัฒ นาผู้บริหาร การพัฒนาควรมาจากความ
ร่วมมือของราชการและสถาบันวิชาชีพ ผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นผู้บริหารที่ดีได้นั้น จะต้องมีการ
เตรียมตัว ได้ศึกษาด้านการบริหารมาโดยตรงหรือได้ศึกษาด้านการศึกษา และอย่างน้อยผ่านการ
ฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาผู้บริหาร และระหว่างเป็นผู้บริหารได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม เมื่อเป็นผู้บริหารโรงเรียนแล้ว จะต้องมีหน้าที่โดยวิชาชีพรับใช้สังคม เพื่ออุทิศตน
ทาประโยชน์ให้โรงเรียนและสังคมส่วนรวมต่อไป
13. พัฒนาตนในวิชาชี เป็นสิ่งจาเป็น (Necessity for Professional Growth) ผู้บริหาร
การศึ ก ษาจะต้ อ งพั ฒ นาตน ขวนขวายหาความรู้ ใ ส่ ต นเสมอ แสวงหาประสบการณ์ พั ฒ นา
ความรู้ ความสามารถเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของตนพัฒ นาขึ้น ในปั จ จุ บัน งานด้ า นการบริ ห าร
การศึกษามีมากขึ้น โลกมีความสับสนและสลับซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความ
จาเป็นจะต้องพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการทั่วไปและด้านความชานาญในสายงานของตนเองเพื่อ
เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีความมั่นใจ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ผู้บริหารให้เกิดผลดีสูงสุดนักบริหารการศึกษามีความเชื่อเป็นหลักการว่า ในการพัฒนางานการศึกษา
นั้นผู้บริหารมีความสาคัญ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมีความสาคัญต่อสังคมมาก จึงควรมี
การพัฒนาเพื่อให้เป็นผู้บริหารที่ดี มีความเจริญเติบโตในวิชาชีพ การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเพื่อ
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เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนประสบการณ์ ในการบริหารจะต้องมีการดาเนินการพัฒนาด้วย
วิธีการต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาที่เป็นผู้บริหาร56
บทบาทและอานาจหน้าที่ของนักการเมืองต่อการส่งเสริมการศึกษา
พิทักษ์ บุญเสริฐ (2551) ได้กล่าวบทบาทของนายกเทศมนตรี ในการบริหารงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบของเทศบาลนั้น นายกเทศมนตรี เป็นหัวหน้าฝุายการเมือง และการ
บริหาร นายกเทศมนตรีมีบทบาทหลายอย่าง เช่น บทบาทตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายบ้านเมือง
กาหนด บทบาทตามจารีตประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งบทบาทของนายกเทศมนตรี บทจาแนกได้ดังนี้คือ
1. บทบาทของนายกเทศมนตรีในการบริหารงานเทศบาลมีหน้าที่ดังนี้
1.1 มีหน้าที่ในการวางนโยบายในการบริหารงานของเทศบาล นายกเทศมนตรี
จึงเป็นหัวหน้าในการบริหารงานและเป็นผู้กาหนดนโยบายในการบริหารงานของเทศบาล
1.2 หน้าที่ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย เมื่อสภาเทศบาลได้ให้ความ
เห็นชอบแล้วเป็นหน้าที่ของนายกเทศมนตรีจะต้องนานโยบายนั้นมาปฏิบัติให้เกิดผลดีที่สุด และให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งโดยปกติแล้ว
1.3 หน้าที่ในการจั ดทางบประมาณหน้าที่ ในการจัดทางบประมาณนี้นับได้ว่าเป็น
หน้าที่อันสาคัญยิ่งของนายกเทศมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการบริหารงานของไทย
2. บทบาทในฐานะตัวแทนของประชาชน เช่น มีหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชน
นายกเทศมนตรีจะต้องมีความใกล้ชิดกับประชาชน เข้าหาประชาชนในโอกาสต่าง ๆ
3. บทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เช่นมีหน้าที่ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ได้กาหนดไว้57
อดิเซส (ADIZES, 1976) บทบาทการบริหาร หรือ บทบาทของผู้บังคับบัญชานั้นตาม
ทัศนะของอดิเซส (ADIZES, 1976) เห็นว่าถ้าจะบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพแล้ว จะต้องแสดง
บทบาทการบริหาร 4 บทบาทด้วยกัน คือ
1. บทบาทในการเสริมสร้าง (PRODUCING) คาดหวังไว้ว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
หรือหน่วยงานใด เรากาลังมองหานักบริหารที่มีความเก่งพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ เก่งคิด เก่งคน เก่ งงาน
และเก่งข่าวสารข้อมูลเทคโนโลยี คุณสมบัติของผู้ประสบความสาเร็จในบทบาทการเสริมสร้างก็คือ
มีความรู้ ความสามารถในงานสาขาที่ปฏิบัตินั้นเป็นอย่างดี
2. บทบาทในการดาเนิน การ (IMPLEMENTING)คาดหวังไว้ว่า ผู้ บริห ารควรสามารถ
บริห ารบุคคลซึ่งทางานร่ว มกับเขา และแน่ ใจว่าบุคคลเหล่านี้ส ร้างผลผลิตได้ด้วย บทบาทในการ
ดาเนินการนี้ผู้บริหารจะสร้างและกาหนดการประสานงานควบคุม และลงโทษทางวินัย ถ้าผู้บริหาร
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ปรั ชญาการบริ ห ารการศึก ษา, เข้ า ถึง เมื่ อ 25 มกราคม 2559, เข้ าได้ จ าก
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พิทักษ์ บุญเสริฐ, บทบาทผู้นาท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม:
ศึกษาเฉพาะกรณี ตาบลโนนศิลาเลิง อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์: มหาวิทยาลัย
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สวมบทบาทผู้ดาเนินการ เขาจะดูว่าระบบได้ดาเนินการไปตามที่ได้ออกแบบกาหนดไว้ บทบาทในการ
ดาเนินงานเน้นอนุระบบบริหาร/โครงสร้าง
3. บทบาทในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา (INNOVATING) คาดหวังไว้ว่า เนื่องจากทุกวันนี้
สภาพแวดล้ อมและเทคโนโลยี เปลี่ ยนแปลงเคลื่ อนไหวอย่างรวดเร็ ว ตลอดเวลา ผู้ บริห ารต้องใช้
ดุลยพินิจ วินิจฉัย และมีอิสระที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบซึ่งดาเนินการอยู่ได้ด้วยตนเอง บทบาท
ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเน้นในอนุระบบข่าวสารข้อมูล/การตัดสินใจสั่งการ
4. บทบาทในการหล่อหลอม (INTEGRATING) คาดหวังไว้ว่า ผู้บริหารควรสามารถหล่อ
หลอมคนในองค์การได้นั่นคือ การที่ผู้บังคับบัญชาทาให้ “กลุ่มบุคคลสามารถปฏิบัติงานด้วยตัวเอง
โดยมีทิศทางที่ชัดเจนในจิตใจและสามารถเลือกทิศทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุความสาเร็จตาม
เปูาหมายและกลยุทธ์ขององค์การ “การหล่อหลอมเน้นในอนุระบบบุคคล/สังคม”
อดิเชล อภิปรายว่า เมื่อไรก็ตามที่บทบาทการบริหารบทบาทหนึ่งใน บทบาทถูกละเลย
ไม่ได้รับการปฏิบัติในองค์การแล้ว มักจะปรากฏว่ามีสิ่งบอกเหตุ ให้สังเกตได้ว่ารูปแบบการบริหารนั้น
เป็นรูปแบบการบริหารที่ผิดหลักการ เอดิเชสได้เน้นว่า ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ได้แสดงบทบาทในด้านการ
หล่อหลอมแล้ว ผู้บังคับบัญชาเองจะกลายเป็น “ผู้สร้างวิกฤตการณ์ ” “ผู้ติดอยู่กับระบบราชการ”
หรือไม่ก็เป็น “เจ้านายผู้อยู่อย่างโดยเดี่ยว”58
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา นักวิชาการบริหาร ได้เสนอแนะไว้ว่า
บทบาทหน้าที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ ควรจะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ คือ
1. นักวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment)
2. แหล่งข่าว (Information Center)
3. ผู้ตัดสินใจ (Decision Maker)
4. นักวางแผน (Planner)
5. ผู้จัดสายงาน (Organizer)
6. นักบริหารงานบุคคล (Personnel Manager)
7. นักพัฒนา-ฝึกอบรม (Developer, Trainer)
8. ผู้นา (Leader)
9. นักจูงใจ (Motivator)
10. นักปฏิบัติ (Action Taker)
11. ผู้ควบคุมติดตามผล (Controller)
12. นักเปลี่ยนแปลง (Change Agent) \
ประเภทของอานาจหน้าที่
อานาจหน้าที่มีอยู่เมื่อกลุ่มความเชื่อปกติ (มาตรฐาน) ในองค์การระบุว่า การใช้อานาจ
นั้นถูกต้องตามกฎหมายนั่นคือ “ถูกต้องและเหมาะสม”เว็บเบอร์ (Weber, 1994) ได้จัดประเภท
ของอานาจหน้าที่ตามแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายไว้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ
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1. อานาจและบารมี (Charismatic Authority) เป็นการนับถือยกย่องบูชาในตัว
บุคคลเป็นพิเศษ เป็นผู้นาด้วยการได้รับความเชื่อถือไว้วางใจเป็นส่วนตัว และได้รับการนั บถือบูชาใน
องค์คุณลักษณะต่าง ๆ ของเขาว่าเป็นลักษณะที่ดีควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
2. อานาจประเพณี (Traditional Authority) เป็นความเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของ
สถานะของบุคคล ซึ่งได้ใช้อานาจหน้าที่มาแล้วในอดีต ตาแหน่งของอานาจประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เป็น
ตาแหน่งที่ได้รับการเชื่อฟังปฏิบัติตามและบุคคลที่ได้รับตาแหน่งนี้ได้รับอานาจหน้าที่ซึ่งเป็นมรดกตก
ทอดมาจากประเพณีในอดีต
3. อานาจกฎหมาย (Legal Authority) เป็นความเชื่อที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบหรือแบบแผน โดยขึ้นอยู่กับความถูกต้องตามกฎหมาย ตาแหน่งและอานาจหน้ าที่ในการ
ปฏิบัติภารกิจ
ฐานอานาจหน้าที่ โดยทั่วไปฐานอานาจหน้าที่มี 2 ลักษณะ
1. อานาจหน้าที่ตามแบบแผน (Formal Authority) ได้ผนึกแน่นอยู่ในองค์การได้ถูก
สร้างขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับตาแหน่ง 2 ระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ใน
การเข้าร่วมอยู่ในองค์การนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะยอมรับความสัมพันธ์ด้านอานาจหน้าที่เพราะว่า
เขาตกลงเห็นชอบด้วยที่จะออกคาสั่งบังคับบัญชา และเขามีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามพื้นฐาน
อานาจหน้าที่ตามแบบแผนอยู่ บนข้อตกลงสัญญาที่ได้สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่าง
องค์การและพนักงานเจ้าหน้าที่
2. อานาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ (Functional Authority) มีแหล่งที่มากมายซึ่ง
รวมถึ ง อ านาจหน้ า ที่ ด้ า นความสามารถอ านาจหน้ า ที่ ด้ า นบุ ค คล และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผู้บังคับบัญชา-ผู้ใต้บังคับบัญชา59
ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานบริหารของ
คนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและไม่สับสนและควรรู้จักโครงสร้างและขอบเขต
อานาจหน้ าที่ของตนเอง คาพูดที่กล่าวว่า “อานาจหน้าที่เป็นของได้มาโดยยาก แต่การใช้อานาจ
หน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นนับว่ายากยิ่งกว่า” คงเป็นข้อเตือนนักบริหารหรือผู้บังคับบัญชาทั้งหลาย
เป็น อย่ างดี ข้อสาคัญควรระลึกว่าอานาจหน้าที่ที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการยอมรับ และ
ร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเป็นสาคัญ
สรุป ความเป็นมาและสภาพการบริหารงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ของการ
เป็นผู้นาที่มาแนวคิดในการพัฒนาการศึกษา ที่มีประสบการณ์สูงมาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
มีคุณสมบัติที่เหมาะกับการเป็นผู้นาอย่างครบถ้วนดังนี้ คือ
1. เป็นผู้มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการที่ดีตัดสินใจเร็วและกล้ารับผิดชอบ และ
ท่านจะกากับ การปฏิบั ติงานเพื่อให้ เกิดผลโดยเร็ว ที่สุ ดด้ว ย ท่านไม่เคยทิ้งงานไว้ข้ามคืน ถ้าหาก
สามารถทาเสร็จในวันนั้นได้
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2. เป็นผู้ที่มีความละเอียดและความลึกในการปฏิบัติงาน ท่านจะติดตามการทางานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และงานที่อยู่ความรับผิดชอบของท่านตลอดเวลา หากพบข้อบกพร่องหรือเบี่ยงเบน
ไปจากเปูาหมายที่ตั้งไว้ ก็จะสั่งการให้รีบแก้ไขทันที เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด
3. เป็นผู้ที่มีความขยันในการทางาน อุทิศเวลาในงานของบ้านเมืองเต็มที่ ไม่เคยได้ยิน
คาว่าเหนื่อย มีแต่ผลักดันให้ทุกฝุายทางานด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. แม้ว่าตัวท่านเองจะมีประสบการณ์สูง แต่ท่านก็หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และ
ปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
5. เป็ น นั ก ประชาธิ ป ไตย รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของทุ ก ฝุ า ยก่ อ นตั ด สิ น ใจและเป็ น ผู้ ที่
สามารถทางานร่วมกับข้าราชการและบุคคลทุกฝุายได้เป็นอย่างดี
6. เป็นคนที่รักและมีความจริงใจต่อลูกน้องไม่เคยรังแกหรือกลั่นแกล้งข้าราชการในทาง
ตรงกันข้าม กลับส่งเสริมและให้กาลังใจข้าราชการให้ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด สิ่งใดที่ลูกน้องปฏิบัติไม่
ถูกต้องหรือไม่ถูกใจ ท่านจะว่ากล่าวตักเตือนหรือชี้แนะตรงๆ จบแล้วก็ยิ้มแย้มเหมือนเดิม ไม่เก็บ
ความไม่พอใจไว้ ไม่มีอาฆาต
7. มีค รอบครั ว ที่ ดี รั ก ใคร่ ปรองดองกัน วางตนในสั ง คมได้อ ย่า งเหมาะสม ไม่เ ข้า มา
ก้าวก่ายในหน้าที่การงาน
ตอนที่ 2 ที่มาของกระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ที่มาของกระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
จากการศึกษาประวัติของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา โดยละเอียดดังที่ได้พรรณนาไว้
ในบทที่ 3 และจากการศึกษาพบว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ใช้กระบวนทัศน์ต่าง ๆ อย่างไรในการ
บริหารเพื่อพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น ในบทนี้ ทาให้พิจารณาเห็นได้ว่ากระบวนทัศน์ต่าง ๆ ของ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในกรอบทฤษฎีของโทมัส เอส. คูหน์ และเฮอร์เซย์
และบลันชาร์ด ได้เริ่มพัฒนาขึ้นมา โดยลาดับในลักษณะของการสั่งสมมาทีละเล็กที ละน้อยตลอด
ระยะเวลาที่ยาวนานในช่วงชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทา
ให้สรุปได้ว่ากระบวนทัศน์ต่าง ๆ ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีที่มาจากองค์ประกอบสาคัญ
4 ประการของ ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา คื อ ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และ
บุคลิกภาพรวมทั้งคุณสมบัติส่ วนตัว องค์ประกอบทั้ง 4 นี้ เมื่ออยู่ในเงื่อนไขของบรรยายกาศและ
บริบทการบริหารงานในฐานะนักการเมืองเพื่อพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นที่ประสบผลสาเร็จตั้ง แต่
อดีตจนถึงปัจจุ บันตามที่ได้พรรณนาไว้ในตอนต้นของบทนี้ จึงทาให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา
มีกระบวนทัศน์ และสามารถใช้กระบวนทัศน์เหล่ านั้นให้ เกิดประโยชน์ ในการบริห ารงานได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดังที่ได้เสนอไว้ในภาพที่ 6
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บรรยากาศและบริบทการบริหารงานของนักการเมือง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ความรู้

ความสามารถ

ความประพฤติ

บุคลิกภาพและ
คุณสมบัติส่วนตัว

ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา

กระบวนทัศน์ตามกรอบทฤษฎีของโทมัส
เอส คูหน์, เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด

กระบวนทัศน์นอกกรอบทฤษฎีของโทมัส
เอส คูหน์, เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด

การใช้กระบวนทัศน์ต่าง ๆ

ภาพที่ 6 แสดงที่มาของกระบวนทัศน์ต่าง ๆ และการใช้กระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
บรรยากาศและบริบทการบริหารงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในฐานะนักการเมืองที่มี
แนวคิดในการพัฒนาทางการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ตั้งแต่ ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา เข้ามาดารงตาแหน่งนักการเมืองตั้งแต่ในระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ท่านได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาทางด้านการศึกษาโดยเริ่มที่พัฒนาในระดับจังหวัด
และขยายผลไปยังระดับชาติ มีแนวคิดว่าจะต้องเริ่มต้นที่บุคคลให้มีความรู้เสียก่อน จึงมีแนวคิดที่จะ
สร้างโรงเรียนเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงแม้ว่าจะอยู่ในต่างอาเภอ ที่มีปัญหาด้านการ
เดินทาง ที่จะเข้ามาเรียนในเมือง จึงมีความคิดที่จะสร้างโรงเรียนในต่างอาเภอให้ครบทุกอาเภอ โดย
เริ่มตั้งอาเภอดอนเจดีย์ อาเภอด่านช้าง อาเภอสองพี่น้อง อาเภอสามชุก และอาเภอเดิมบางนางบวช
รวมทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาจนครบทุกอาเภอเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ การศึกษาอย่างทั่วถึง
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จะดูแลสนับสนุนทั้งด้านอาคารสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งยังให้ทุนการศึกษา
กับนักเรียนในสถานศึกษาต่างจนถึงปัจจุบันอีกด้วย
ซึ่งจะเห็นได้ว่า “การจัดหลักการศึกษา” ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงให้เป็นนโยบาย
สาคัญประกาศหนึ่งของคณะรัฐบาลแล้วก็ตาม ความสาคัญของกระทรวงก็มิได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
เพราะงานการศึกษาเป็ นงานที่เห็ นผลได้ช้า ไม่มีประโยชน์ตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัด
รวมทั้งยังต้องลงทุนเป็นอย่ างมากอีกด้วยในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งที่มองเห็ นการศึกษาเป็นสิ่ ง
สาคัญในการพัฒนาประเทศ ท่านพยายามขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับต่าง ๆ

188
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงที่มาของกระบวนทัศน์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น จึ งขอขยายความในรายละเอียดของที่มาของ ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา 2 ประการ คือ
บรรยากาศและบริบทการบริหารงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในฐานะนักการเมืองเพื่อพัฒนา
การศึก ษาของท้อ งถิ่ น ตั้ ง แต่อ ดี ตจนถึ งปั จ จุ บัน และองค์ป ระกอบส าคั ญ 4 ประกอบของ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา อีกประการหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้สามารถสรุ ปได้ว่าบรรยากาศและบริบทการบริหารงานของ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ในฐานะนักการเมืองตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ที่มาสาคัญของกระบวนทัศน์ต่าง ๆ ของ
ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา พัฒนาขึ้นมาในตัวเองคือ
1. ความรู้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นบุคคลที่มีความรู้ดี มีความจาเป็นเลิศ คิดเร็ว
ทาเร็ว ติดตามงานที่ทา แม้ว่าจะขาดโอกาสทางการศึกษา ก็พยายามใฝุหาความรู้
2. ความสามารถ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นผู้ที่มีความสามารถในกระบวนการ
คิดและตัดสินใจ โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีความเชื่อในเรื่อง”การคิดเป็น”นี้เป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานมาโดยตลอด รวมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาหลักการ “คิดเป็น” ไปใช้อีกด้วย คือ
หลั กในการคิด ก่อ นการปฏิ บั ติ ตลอดจนร่ ว มกั นระดมความคิด เพื่ อ ตัด สิ นใจกาหนดวิธี ป ฏิบั ติ ที่
เหมาะสม รวมทั้ ง เป็ น ที่ย อมรั บ ของผู้ อื่ นในการบริ ห ารจั ดการด้ านต่ าง ๆ ต้ องประสานงานกั บ
พรรคการเมืองต่างๆ เพื่อจัดตั้งรัฐบาล และยังมีความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ต่างใน
การเมืองเพื่อทาหน้าที่ในการบริหารที่ประสบผลสาเร็จ
3. ความประพฤติคือความเสียสละของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ที่ได้ทุ่มเทให้กับงาน
เป็นอย่างมาก การติดตามงานแต่ละครั้ง ยังสามารถทบทวนประเด็นที่เคยสั่งการเอาไว้ในครั้งที่ผ่าน
มาได้ ทุกสัปดาห์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จะมาตรวจงานตั้งแต่เช้าที่บึงฉวากเฉลิมพระเกีย รติ์ที่
อาเภอเดิมบางนางบวช จนถึงหมู่บ้านมังกรสวรรค์จนถึงเย็นจนจะเดินทางกลับบ้าน
4. บุคคลิกภาพและคุณสมบัติส่วนตัว ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีความละเอียด อ่าน
หนังสือเร็ว จับประเด็นได้เร็ว และสรุปได้ทันทีอย่างชั ดเจน และถ้ามอบหมายงานแล้วจะติดตาม จา
แม่นว่ามอบหมายงานไปวันนั้น ปุานนี้ไม่เสร็จเพราะอะไร ถ้ามีปัญหา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
จะช่วยแนะนาแก้ปัญหาทาให้งานดาเนินต่อไปได้และงานใช้เวลาสั้นก็มีผลสาเร็จ
ตอนที่ 3 กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ตามกรอบทฤษฎีของโทมัส เอส.คูหน์ และเฮอร์เซย์และบลันชาร์ด
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ใช้กระบวนทัศน์การพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นตามกรอบทฤษฎีของโทมัส เอส. คูหน์ และเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด นอกจากนี้ยังใช้
กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นตามแนวคิดของนักการศึกษาของอื่นๆด้วย ซึ่งจะได้กล่าวถึง
ต่อไปในตอนที่ 4
อย่างไรก็ดีแม้ว่าผู้ ที่ให้ข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ส่วนใหญ่จะได้กล่าวสรุปคล้าย ๆ กันว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ใช้กระบวนทัศน์จากการอ้างอิง
(คือการทาตนเองเป็นแบบฉบับ) มากที่สุด รองลงไปคือ การใช้กระบวนทัศน์ที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ
และกระบวนทั ศ น์ จ ะใช้ น้ อ ยที่ สุ ด เท่ า ที่จ าเป็ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการสั ง เกตของผู้ ศึ ก ษาก็ ต าม
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แต่เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับการใช้กระบวนทัศน์แบบต่าง ๆ ดังนั้น
การนาเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ตามกรอบทฤษฎีของโทมัส เอส. คูหน์ และเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด จึงจะนาเสนอโดย
แสดงตัวอย่างและพรรณนาวิธีการและกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ได้กระทาลงไปในแต่ละกรณีเป็นหลักเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกระบวนทัศน์ดังนี้
คือ
สรุปได้ว่า แนวคิดเรื่องกระบวนทัศน์ของ โทมัส เอส. คูหน์ มีทัศนียภาพ หรือรูปลักษณ์
ทางความคิด ดังนี้
1. เป็นกรอบความรู้ (Conceptual Framework) ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนทาง
วิทยาศาสตร์ (Community of Scientist)
2. เป็ น ผลที่ ม าจากความส าเร็ จ ในการศึ ก ษาวิ จั ย โดยอาศั ย กระบวนทั ศ น์ ท าง
วิทยาศาสตร์ก่อนหน้า (Previous Acquisitions) ที่ทาสาเร็จแล้ว
3. แนวคิดทางการศึกษาวิจัยโดยตรง ประกอบด้วย
3.1 คุณลักษณะ (Specification) และตัวเลือก (Choice) ที่เหมาะสม
3.2 กฎเกณฑ์ของสมมติฐาน (Formulation of Hypothesis) ใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ได้
3.3 การจาแนก (Identification) ด้วยเทคนิควิธีเชิงประจักษ์ (Empirical Research
Technique)
ในทางสังคมศาสตร์ (Social Science) มีกระบวนทัศน์สาคัญที่ใช้ในการศึกษาสังคม
และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม 2 กระบวนทัศน์ คือ แนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) และ
คตินิยมแนวการตีความ (Interpretivism) โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์โดยสามคาถามพื้นฐาน คือ
1) อะไร คือ ธรรมชาติของความรู้/ความจริง 2) อะไร คือ ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้แสวงหาความรู้/ความจริง และ ความรู้/ความจริง และ 3) ผู้แสวงหาความรู้/ความจริง มีวิธีการที่จะ
แสวงหาความรู้ความจริงอย่างไร
นอกจากนี้ บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข (2549) กล่าวถึงโทมัส เอส. คูหน์60 ยังได้อธิบายถึง
การเปลี่ยนแปลงของกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์จากกระบวนทัศน์เดิมสู่กระบวนทัศน์ที่แตกต่าง
ออกไป ซึ่งเรียกว่าเป็น “กระบวนทัศน์ใหม่ (NewParadigm)” หรือ “การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
(Paradigm Shift)” ทั้งนี้ในกรณีกระบวนทัศน์ใหม่เชิงวิทยาศาสตร์นั้น คูนส์เสนอว่าประกอบด้วย
3 ช่วง ได้แก่
1. ช่วงก่อนการเกิดกระบวนทัศน์ (Pre-paradigm) เป็นช่วงที่ยังไม่เกิดมีกระบวนทัศน์
อันใดอันหนึ่งเข้ามาครอบงา ทาให้ในยุคนี้มีแนวคิดต่างๆ เกิดขึ้นอย่างหลากหลายและมีการแข่งขัน

60

บุ ณยสฤษฎ์ อเนกสุ ข , “กระบวนทั ศน์การท่องเที่ย วแบบยั่งยืน ในประเทศไทย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” (วิทยานิพนธ์ (ปร.ด.
ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549), 42. ฉบับถ่ายเอกสาร.
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ศึกษาค้นคว้า เพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของแนวคิดตนเอง เห็นได้จากการเกิดขึ้นของการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์และการแพทย์สาขาต่าง ๆ มากมาย
2. ช่วงการเกิดกระบวนทัศน์ (Paradigm) เกิดขึ้นเมื่อสังคมเริ่มยอมรับแนวคิดหนึ่งว่า
สามารถอธิบายความเป็นจริงได้ และขยายการยอมรับแนวคิดนั้นร่วมกันมากขึ้น ดังเช่น วิทยาศาสตร์
และการแพทย์ซึ่งแตกแขนงไปเป็นจานวนมาก แต่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริงได้ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบเดียวกันอันเป็นการยอมรับกระบวนทัศน์โดยปริยาย ทั้งนี้การ
ยอมรับกระบวนทัศน์เชิงวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นนาไปสู่การรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ
(Professional Discipline) เป็นชมรมผลิตตารา หรือทาการวิจัยสิ่งต่าง ๆ แตกต่างสาขากัน โดยใช้
กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3. ช่วงกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) โทมัส เอส. คูหน์ (Kunh, 1970) อธิบายว่า
เกิดขึ้นภายหลังสังคมหนึ่งยอมรับกระบวนทัศน์เดิม แต่ถูกตั้งคาถามจากนักคิดอีกกลุ่มหนึ่งว่ากระบวน
ทัศน์ที่มีไม่สามารถอธิบายความเป็นจริงในอีกแบบหนึ่งหรือเกิดข้อยกเว้นในการอธิบายความเป็นจริง
นั้นๆ การท้าทายดังกล่าวนาไปสู่การปรับปรุงกระบวนทัศน์เก่าหรือสร้างกระบวนทัศน์ใหม่เพื่ออธิบาย
ความเป็นจริงที่ครอบคลุมมากขึ้น จนในที่สุดจึงมีการละทิ้งกระบวนทัศน์เก่าแล้วรับเอากระบวนทัศน์
ที่ปรับปรุงหรือสร้างขึ้นใหม่แทน สาหรับกระบวนทัศน์ใหม่เชิงวิทยาศาสตร์แล้วการเกิดกระบวนทัศน์
ใหม่เห็นได้จากการแสวงหาแนวทางเพื่อ พิสูจน์ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาล นับเป็นคาถาม
กระบวนทัศน์ดาราศาสตร์แบบเก่าของตะวันตกซึ่งถือว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาล กระทั่งได้รับการ
ยอมรับเป็นกระบวนทัศน์ใหม่จนถึงปัจจุบัน (สมจิต พฤกษะริตานนท์ และเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด ได้
นาเสนอแนวคิดการแบ่งผู้นาออกเป็น 4 แบบ คือ
แบบที่ 1 ผู้นาแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผู้นาประเภทนี้จะให้คาแนะนาอย่าง
ใกล้ชิดและดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิด เหมาะสมกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ในระดับที่ 1 คือ (M1)
บุคคลมีความพร้อมอยู่ในระดับต่า
แบบที่ 2 ผู้นาแบบขายความคิด (Selling) ผู้นาประเภทนี้จะคอยชี้แนะบ้างว่าผู้ตาม
ขาดความสามารถในการทางาน แต่ถ้าผู้ตามได้รับการสนับสนุนให้ทาพฤติกรรมนั้นโดยการให้รางวัลก็
จะทาให้เกิดความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นที่จะทางานมากขึ้น ผู้บริหารจะใช้วิธีการ
ติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง และต้องคอยสั่งงานโดยตรง อธิบายให้ผู้ตามเข้าใจ จะทาให้ผู้ตามเข้าใจและ
ตัดสินใจในการทางานได้ดี เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมในการทางานอยู่ในระดับที่ 2 คือ (M2)
บุคคลมีความพร้อมอยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง
แบบที่ 3 ผู้นาแบบเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม (Participation) ผู้นาประเภทนี้
จะคอยอานวยความสะดวกต่างๆในการตัดสินใจ มีการซักถาม มีการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง หรือรับฟัง
เรื่องราว ปัญหาต่างๆจากผู้ตาม คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาให้
ผู้ ตามปฏิบัติงานได้เต็มความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้ อมอยู่ใน
ระดับที่ 3 คือ M3
แบบที่ 4 ผู้นาแบบมอบหมายงานให้ทา (Delegation) ผู้บริหารเพียงให้ คาแนะนา
และช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ตามคิดและตัดสินใจเองทุกอย่าง เพราะถือว่าผู้ตามที่มีความพร้อมใน
การทางานระดับสูงสามารถทางานให้มีประสิทธิภาพได้ดี เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ ในระดับ
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ที่ 4 (M4) คือ ความพร้อมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีทั้งความสามารถและเต็มใจหรือมั่นใจ ใน
การรับผิดชอบการทางาน 61
สรุปตามแนวคิดของเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด ได้นาพฤติกรรมแบบมุ่งงานและพฤติกรรม
มุ่งสัมพันธ์ทั้ง 2 แบบมารวมไว้ในตัวบุคคลเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น 4 แบบดังกล่าว ซึ่งในแต่ละแบบ
จะเป็น การนาไปใช้ตามสถานการณ์โดยมีระดับความรู้ ความสามารถของผู้ตามเป็นตัวกาหนด
ตอนที่ 4 กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ใช้กระบวนทัศน์การพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นตามแนวคิดของนักการศึกษาของอื่นๆด้วย ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป อย่างไรก็ดีแม้ว่า
ผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ส่วนใหญ่จะได้กล่าวสรุป คล้าย ๆ
กันว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ใช้กระบวนทัศน์จากการอ้างอิ ง(คือการทาตนเองเป็นแบบฉบับ)
มากที่สุด รองลงไปคือการใช้กระบวนทัศน์ที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ และกระบวนทัศน์จะใช้น้อยที่สุด
เท่าที่ จ าเป็ น ซึ่ง สอดคล้ องกั บ ผลการสั ง เกตของผู้ วิ จัย ก็ต าม แต่เนื่อ งจากการศึ กษาครั้งนี้ไ ม่ได้ มี
วัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับการใช้กระบวนทัศน์แ บบต่าง ๆ ดังนั้น การนาเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จึงจะนาเสนอโดยแสดง
ตัวอย่างและพรรณนาวิธีการและกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ได้กระทาลงไปในแต่ละกรณีเป็นหลักเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกระบวนทัศน์ ทั้ง
5 กระบวนทัศน์ ดังนี้คือ
1. การพัฒนาบุคลากร ตามกรอบความรู้ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความรู้ ทักษะ
ความชานาญในการทางานตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยใช้วิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมทั้งร่วมประชุมสัมมนา
ทั้งภายในและนอกสถานที่ เพื่อให้บุคลากรจะสามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่ างเต็มที่และนาไปสู่
ความสาเร็จตามเปูาหมายขององค์กร ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้นาไปพัฒนาบุคลากรให้เป็น
คนดี โดยมีแ นวคิ ดที่ จั ด การศึก ษาของจังหวัดสุ พรรณบุรี ขึ้น โดยการรสร้างโรงเรีย นทั้ง ในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดุมศึกษา โรงเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ โรงเรียนพัฒนาด้านกีฬาเพื่อให้มี
ระเบี ย บวิ นั ย มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงและโครงการเยาวชนคนดี ศ รี สุ พ รรณและโครงการต าบลคนดี
ศรีสุพรรณ ที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ได้วางรากฐาน
ของเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีให้ประสบความสาเร็จและเป็นต้นแบบในระดับชาติ จึงได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 11ประการ ให้ซึมซับเข้าไปอยู่ในชีวิตจิตใจของเยาวชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อที่จะได้
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคตและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ซึ่งเชื่อได้
ว่า ถ้าเยาชนทุกคนปฏิบัติตามหลัก เยาวชนคนดีศรีสุพรรณแล้ว จะนาไปซึ่งความสาเร็จในชีวิตอย่าง
แน่นอนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้ง 11 ข้อ คือ ข้อที่ 1 รักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือนและ
61

Hersey, P., and Blanchard, H.B., Management of Organizational
Behavior: Utilizing Human Resources (Englewood, Boston: PWS-Kent, 1988), 5-8.
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ชุมชน ข้อที่ 2 มีจิตสานึกและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ข้อที่ 3 มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ข้อที่ 4 เป็น
ผู้ประหยัดออมและนิยมไทย ข้อที่ 5 ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักธรรมอื่น ๆ
ข้อที่ 6 เป็นผู้มีมารยาทแบบไทย ข้อที่ 7 มีวินัยจราจร ข้อที่ 8 เป็นคนตรงต่อเวลา ข้อที่ 9 ปฏิบัติตน
ในการเข้าแถวเรียงลาดับก่อน-หลัง ในการเข้ารับบริการต่าง ๆ ข้อที่ 10 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนและกลุ่มโดยเคร่งครัด และข้อที่ 11 ไม่พัวพันสิ่งเสพติด62 สอดคล้องกับ ทศ คณนาพร
(2552) ได้กล่าวถึง เบิร์นส์ (Burns) ได้เสนอ 1) ผู้นาการแลกเปลี่ยน ผู้นาที่ติดต่อกับผู้ตามโดยการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และสิ่งแลกเปลี่ยนนั้นต่อมากลายเป็น ประโยชน์ร่วมกัน 2) ผู้นา
การเปลี่ยนแปลง ผู้นาที่ตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนอง
สูงกว่าความ ต้องการของผู้ตาม เน้นการพัฒนาผู้ตาม กระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู้
ตามเป็นผู้นา ต่อไปผู้นาการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเป็นผู้นา จริยธรรม ตัวอย่างผู้นาลักษณะนี้ ได้แก่
ผู้นาชุมชน และ 3) ผู้นาจริยธรรม ผู้นาที่สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ตาม ซึ่งผู้นาจะมี ความสัมพันธ์กับผู้ตามในด้านความต้องการ (Needs) ความปรารถนา
(Aspirations) ค่านิยม (Values) และควรยึดจริยธรรมสูงสุด คือ ความเป็นธรรมและความยุติธรรมใน
สังคม ผู้นาลักษณะนี้มุ่ง ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต้องการ และความจาเป็นอย่างแท้จริง
ของผู้ตาม ตัวอย่างผู้นาจริยธรรมที่สาคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรง
เป็นนักวางแผนและมองการณ์ไกล นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการอีสานเขียว โครงการน้า
พระทัยจากในหลวง โครงการแก้มลิง63
2. การพัฒนาสาธารณประโยชน์ขั้นพื้นฐาน คือ 1) การปรับพื้นที่ 2) การวางแผนระบบ
ขนส่งมวลชน 3) โครงข่ายถนน 4) การปูองกันน้าท่วม 5) สาธารณูปโภค 6) การวางแผนด้าน
สาธารณูปการ และ 7) การประเมินค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับผู้นาแบบเน้นการทางานแบบมี
ส่วนร่วม คือ กับ Arnstein (1969) ได้เสนอบันได 8 ขั้น ของการมีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่ขั้นถูกจัดกระทา
ไปจนถึงขั้นควบคุมโดยประชาชน ในบันได 8 ขั้นของ การมีส่วนร่วมของ Arnstein จาแนกเป็น
3 ระดับ คือ 1) ระดับการมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนร่วม 2) ระดับการมีส่วนร่วมระดับพิธีกรรมหรือ
การมี ส่วนร่วมบางส่วน และ 3) ระดับการมีส่วนร่วมระดับ อานาจเป็นของประชาชน64 และดาฟท์
(Daft, 2002) ได้แยกประเภทผู้ นาออกเปน 4 รูปแบบ คือ 1) ผูนาแบบเผด็จการ 2) ผูนาแบบมี
สวนรวม 3) ผูนาแบบผูพิทักษ และ 4) ผูนาใฝบริการ65 กิตติ์ กาญจน์ปฏิพันธ์ (2555) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ข องผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า
62

สานักงานคนดีศรีสุพรรณ, คู่มือดาเนินงานโครงการคนดีศรีสุพรรณ (สมุทรสาคร:
เจริญพรการพิมพ์, 2550), 24-27.
63
ทศ คณนาพร, CEO สอนพลิกเกมธุรกิจเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นทุน (กรุงเทพฯ: ริช พับ
ลิชชิ่ง, 2552), 16-17.
64
Arnstein, Sherry R., "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, 35, 4 (July
1969): 216-224.
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Daft, R.L., The Leadership Experience. 2nd ed. Fort Worth (TX:
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ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยผู้ บ ริห ารที่มีเพศต่างกันมีร ะดับภาวะผู้ นาเชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน และผู้ บริห ารที่มีอายุ
ต่างกัน มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารต่างกัน มีระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แบะพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฯ
คือปัจจัยแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์66
3. การเลือกคนที่เหมาะสมมาทางาน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ใช้เกณฑ์หลักเกณฑ์
ที่ดีการเลือกดังนี้ 1) มีความรู้ 2) มีประสบการณ์ 3) ผลการศึกษา 4) สถาบันการศึกษา 5) ความ
ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบถือเป็นหลักเกณฑ์ที่สาคัญมากในการตรวจสอบพิจารณา 6) ลักษณะ
บุคลิกภาพ และ 7) มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางการศึกษาวิจัยโดยตรงและ
ผู้นาแบบมอบหมายงานให้ทาของกับ Pejza (1985) กล่าวว่า “ผู้นาที่ประสบความสาเร็จคือผู้ที่มีเข็ ม
แข็งมุ่งมันอันแน่วแน่ที่จะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งคนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้และลงมือทาทันที67
4. การควบคุม กากับ ติดตาม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ใช้การอานวยการหรือการ
สั่งการการใช้ทักษะในการบริหารตลอดจนความสามารถของผู้บริหาร ในการติดต่อประสานงาน
สั่งการและกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้งานนั้นบรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จะใช้วิธีการ การสั่งการโดยตรง การสั่ง
การแบบขอร้ อ ง การสั่ ง การแบบขอเสนอแนะหรื อค าแนะน า และการสั่ งการแบบอาสาสมัค ร
สาหรับการมอบหมายงาน จะมอบหมายโดยการประชุมหัวหน้าหน่วยเป็นประจาทุกเดือนพร้อมทั้ง
ติดตามงานทุกครั้งที่มีการประชุม ซึ่งสอดคล้องกับ ผู้นาแบบบอกทุกอย่างของสโตน, รัสเซล และ
แพตเตอรสัน (Stone, Russell and Patterson, 2004) จึงไดวิเคราะหภาวะผูนาทั้งสองแบบจนได้
ขอสรุ ป วาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงและภาวะผู้ น าใฝบริ ก ารมี อ งคประกอบพื้ น ฐานที่ มี ค วาม
คลายคลึงกันซึ่งองคประกอบไดแก มีวิสัยทัศน สรางความไววางใจ เปนแบบอย่าง แสดงการตระหนัก
ถึงผูอื่น รับผิดชอบ มอบอานาจแกผูตาม สอน สื่อสาร ฟง และมีอิทธิพลตอผูตาม68
5. การกากับติดตามงาน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้มีการกากับ ติดตามงานโดยการ
วางคนให้เหมาะสมกับงาน และจัดวางองค์กรที่รับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับ ผู้นาแบบขายความคิด
Pounder (2001) เสนอภาวะผู้นาควรมีลักษณะ 6 ประการ ดังนี้ 1) ผู้นามีความสามารถที่จะสร้าง
ความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ และคุณค่าของผู้นา 2) ผู้นาที่ยึดหลักคุณธรรมและผู้นามีคาพูดและแนว
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 3) ผู้นาที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
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กิตติ์ กาญจน์ปฏิพันธ์, “โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555),
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4) ผู้นาให้ความสาคัญกับความจาเป็นของผู้ตาม และดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตการทางาน 5) ผู้นาที่
คานึงถึงตัวตนของบุคลากรโดยการทางานร่วมกันเหมือนเป็นโค้ชที่มีความสามารถในการสอนงาน
แนะนา ตาหนิและชมผลงานของพนักงานอย่างสร้างสรรค์ และที่สาคัญยิ่งเป็นผู้ที่ให้กาลังใจผู้ตามได้
อย่างดีเยี่ยม และ 6) ผู้นาควรจะกระตุ้นให้ผู้ตามคิดในทิศทางใหม่ ๆ69
สรุป ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานบริหาร
ของคนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและไม่สับสนและควรรู้จักโครงสร้างและขอบเขต
อานาจหน้ าที่ของตนเอง คาพูดที่กล่าวว่า “อานาจหน้าที่เป็นของได้มาโดยยาก แต่การใช้อานาจ
หน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นนับว่ายากยิ่งกว่า” คงเป็นข้อเตือนนักบริหารหรือผู้บังคับบัญชาทั้งหลาย
เป็น อย่ างดี ข้อสาคัญควรระลึกว่าอานาจหน้าที่ที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการยอมรับ และ
ร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเป็นสาคัญซึ่ง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ใช้กระบวนทัศน์ การพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นโดยยึดหลัก “สัจจะ และกตัญญู”เป็นแนวในการบริหาร ดังภาพที่ 7

1.การพัฒนา
บุคลากร

สัจจะ

5.การ
กากับ
ติดตาม
งาน

2.การพัฒนา
กระบวนทัศน์การพัฒนา
สาธารณ
การศึกษาท้องถิ่น ของ
ประโยชน์
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ขั้นพื้นฐาน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
ของประเทศไทย

กตัญญู

3.เลือก
บุคลากรที่
เหมาะสม
มาทางาน

4.การควบคุม
กากับ ติดตาม
และ

ภาพที่ 7 กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี
คนที่ 21 ของประเทศไทย
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บทที่ 2
วิธีการดาเนินการวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อทราบกระบวน
ทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศ
ไทย ทาการศึกษาจากกรณีศึกษาผู้เป็นตัวแทนของผู้นาทางการศึกษาโดยใช้กระบวนทั ศน์การพัฒนา
การศึกษาท่านหนึ่ง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีรายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
การศึ กษา เรื่ อง “กระบวนทั ศน์ การพั ฒนาการศึกษาท้องถิ่ นของ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา” โดยวัตถุประสงค์ เพื่อทราบกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ของ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา จะใช้ทฤษฎีของโทมัส เอส. คูหน์ (Thomas S. Kuhn)1 เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทั้ง 3
ขั้น และทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard)2 เกี่ยวกับ
รูปแบบของผู้นา 4 แบบ เป็นกรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย สาหรับสาระสาคัญของทฤษฎี
เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทั้ง 3 ขั้น โทมัส เอส. คูหน์ (Thomas S. Kuhn) และทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของ
เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด (Hersey-Blanchard) มีดังนี้ คือ
กระบวนทัศน์เป็นตัวกาหนดทุกอย่างในการวิจัย ขั้นตอนในการพัฒนา กระบวนทัศน์ของ
คูห์น แบ่งออกเป็น 3 ขั้นคือ ขั้นแรกคือ Preparadigmatic ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อสันนิษฐานและ
ความเชื่อ ขั้นที่สอง Paradigmatic เป็นการตรวจสอบกระบวนทัศน์และขั้นที่สามคือ Revolutionary
ซึ่งเป็นการแทนที่กระบวนทัศน์เดิมด้วยกระบวนทั ศน์ใหม่และทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของเฮอร์เซย์
และบลันชาร์ด (Hersey-Blanchard) ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาเรื่องกระบวนทัศน์และทฤษฎี
เชิงสถานการณ์ของ เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด Hersey and Blanchard ไว้โดยการพิจารณาสิ่งที่มีอิทธิ
ซึ่งเกิดแก่บุคคล (P) กระบวนทัศน์ของผู้นา (O) ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล บทบาท ปทัสถาน กลุ่มบุคคล หรือ
บางส่วนของกลุ่มบุคคล ก็ได้ การมีกระบวนทัศน์ของผู้นาต่อกรณีใดกรณีหนึ่ง (a) ในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งของบุคคลย่อมทาให้เกิดผลขึ้นได้เป็น 2 กรณี คือ 1) การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามทิศทางที่ผู้นา
ประสงค์ และ 2) การต่อต้านอิทธิพลที่ผู้นาต้องการ อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ประการนี้จะต้อง
เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของผู้นาที่ใช้กระบวนทัศน์โดยตรงเท่านั้น จึงจะจัดได้ว่าเป็นไปตามกรอบ
ทฤษฎีนี้ ถ้ามีอิทธิพลอื่นเข้ามาแทรกซ้อนด้วย เช่น มีอิทธิพลของบุคคลอื่น ๆ เข้ามาร่วมด้วย หรือ
บุคคลอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย หรือบุคคลที่ถูกใช้อานาจ มีความต้องการเฉพาะตัวอยู่แล้ว ทาให้ยอม
ปฏิบัติตามทิศทางที่ผู้นาใช้กระบวนทัศน์ประสงค์ แม้ว่า จะตรงกันข้ามกับความต้องการที่แท้จริงของ
1

Thomas S. Kuhn, The Structure of Science Revolutions (Chicago: The
University of Chicago Press, 1970), 10.
2
สุพิชญา สีโยธา และกัญญามน อินหว่าง, ภาวะผู้นาและการพัฒนาทีมงาน (พิษณุโลก:
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2556), 19.
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ตนก็ ต ามกรณีเ ช่ น นี้ ไ ม่ ถื อว่ า พฤติ ก รรมที่ เ กิด ขึ้ น นั้น เป็ นไปตามทฤษฏี ซึ่ ง โทมั ส เอส. คู ห น์ และ
เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด ได้เสนอสมการของข้อสรุปดังกล่าวข้างต้นไว้ดังนี้
กระบวนทัศน์ของ O / P = ( f a , x - f a , x )

เมื่อ

0
P
f a,x
fa,x
max

=
=
=
=
=

max

กระบวนทัศน์
บุคคล
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามทิศทางที่ผู้นาประสงค์
การต่อต้านอิทธิพลที่ผู้นาต้องการ
ผลสรุปสุดท้ายของกระบวนทัศน์

สาหรับกระบวนทัศน์และรูปแบบผู้นาต่าง ๆ ที่ผู้ใช้กระบวนทัศน์นารูปแบบผู้นามาใช้จาก
ฐานกระบวนทัศน์และรูปแบบผู้เหล่านั้นมาใช้ได้ Hersey and Blanchard ได้สร้างแบบภาวะผู้นาขึ้นมา
โดยแสดงให้เห็นรูปแบบของผู้นา 4 แบบ คือ3
1. แบบสั่งการ (Telling) เป็นรูปแบบผู้นาที่มีความสัมพันธ์ต่าและมุ่งงานสูง จึงต้องใช้
ภาวะผู้นาที่บงการอย่างมากซึ่งจะรวมถึงการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการกาหนดทิศทางเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย รูปแบบนี้เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมต่าเพราะพนักงานและ
ไม่เต็มใจไม่ตั้งใจที่จะรับผิดชอบในงานของตน
2. การขายความคิด (Selling) เป็นรูปแบบผู้นาที่มุ่งความสัมพันธ์สูงและมุ่งงานสูง มีการ
กาหนดทิศทางของการทางาน และสนับสนุนความต้องการของพนักงาน มีกลวิธีชักจูงพนักงานด้วย
การขายความคิดให้ พนั กงานปฏิบั ติตามรูปแบบที่ เหมาะกับ ผู้ ตามที่มี ความพร้อมในระดับปานกลาง
เนื่ องจากผู้ ตามขาดความสามารถแต่มีความเต็ม ใจและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงาน ดังนั้นการที่ผู้ นา
แสวงหาข้อมูลจากหลายแหล่งแล้วอธิบายให้ผู้ตามทราบพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ตามทาความเข้าใจก็จะ
ช่วยกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
3. การมีส่วนร่วม (Participating) เป็นรูปแบบผู้นาที่มุ่งความสัมพันธ์สูงและมุ่งงานต่า
ดังนั้นผู้นาจะสนับสนุนพนักงานด้วยการพัฒนาทักษะร่วมกันและการแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันตัดสินใจ เช่น มีการใช้ข้อมูลร่วมกันกับพนักงาน
หรือมีการใช้การติดต่อสื่อสารเพื่อการตัดสินใจร่วมกัน รูปแบบนี้เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมปานกลาง
เนื่องจากผู้ตามมีความสามารถแต่ขาดความเตาใจและความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน ดังนั้น การที่ผู้นา
มีการเปิดโอกาสให้ผู้ตามแบ่งปันความคิดและให้ความสะดวกในการตัดสินใจก็จะสามารถดึงความมั่นใจ
ของผู้ตามออกมาได้
4. การมอบหมายงาน (Delegating) เป็นรูปแบบผู้นาที่มุ่งความสัมพันธ์ต่าและมุ่งงานต่า
ดั ง นั้ น ผู้ น าจะช่ ว ยก าหนดทิ ศ ทางและสนั บ สนุ น การท างานเพี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น แต่ จ ะมอบ
3

สุพิชญา สีโยธา และกัญญามน อินหว่าง, ภาวะผู้นาและการพัฒนาทีมงาน (พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2556), 20-21.

13
ความรับ ผิ ดชอบในงานส่ วนใหญ่ ให้ แก่พนักงานเพื่อความสาเร็จขององค์การ รูปแบบนี้เหมาะกับ
ผู้ตามที่มีความพร้อมสูงเนื่องจากผู้ตามมีทั้งความสามารถและความเต็มใจมั่นใจที่จะปฏิบัติงาน ดังนั้น
ผู้นาไม่จาเป็นต้องบอกกล่าวอย่างละเอียดผู้ตามก็สามารถรับผิดชอบงานให้สาเร็จได้
รูปแบบของภาวะผู้ นาทั้ง 4 แบบนี้ จะมีประสิทธิผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยใช้
วุฒิภาวะหรือความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของกลุ่มของผู้ตามเป็นตัวแปรเดียวสาหรับการวิเคราะห์
ธรรมชาติของสถานการณ์ ซึ่งในการศึกษาวิจัยต่อมาได้มีการนาแนวคิดของ Hersey and Blanchard
มาใช้ โดยใช้แ บบวัดผู้ นาตามสถานการณ์ ที่เรียกว่า LEAD (Leader Effectiveness and
Adaptability Description) มาทาการศึกษาและดัดแปลงให้เหมาะสมกับลักษณะและธรรมชาติของ
องค์การที่ศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เนื่ อ งจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ มี ร ะเบี ย บวิ ธี วิ ทยาการวิ จั ย ที มี
รายละเอียดเป็นพิเศษ การนาเสนอวิธีดาเนินการวิจัยจึงจะแยกเสนอเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลักษณะและประวัติของการวิจัยเชิงคุณภาพลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในทางสังคมศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีทฤษฎีที่สาคัญอยู่สองทฤษฎี คือ 1) ปฏิฐาน
นิยม (Positivism) เป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานแบบวิทยาศาสตร์ และเป็นทฤษฎีที่มุ่งหาความจริงและ
สาเหตุของปรากฏการณ์สั งคมและเชื่อว่าเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ที่ดีที่สุ ด และเป็นสิ่งที่มนุษย์
สามารถรับรู้ได้ด้วยหู ตา จมูก ลิ้น และสัมผัส เป็นสิ่งที่เป็นจริงและเป็นความรู้ที่ยอมรับได้ ฉะนั้นเมื่อนา
แนวคิดปฏิฐานนิยมมาใช้ในสาขาสังคมศาสตร์ โดยการเน้นวิธีการแสวงหาความรู้จากข้อมูลเชิงประจักษ์
ทฤษฎีนี้จึงเป็นที่มาของการวิจัยเชิงปริมาณ และ 2) ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) เป็นทฤษฎี
ที่มุ่งหาความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ให้ความสาคัญแก้ข้อมูล ความสนใจแก่ความคิด ความรู้สึก โลกทัศน์
และแรงดลใจของมนุษย์ จะเน้นวิธีการเชิงคุณภาพ ทฤษฎีนี้คือที่มาของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น
ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยประเภทที่สนใจศึกษาคุณลักษณะ และ
ความหมายของปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง
การวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะสาคัญ ได้แก่ การมองจากหลายมิติ (Multi Dimension) การเห็นภาพรวม
(Holistic) โดยการมองจากหลายแง่มุม การเฝูาสังเกตเป็นระยะเวลานาน และการไม่ใช้เกณฑ์ของผู้วิจัย
ในการตั ด สิ น ปรากฏการณ์ หรื อ ให้ ค วามหมายแก่ พ ฤติ ก รรมของผู้ ถู ก วิ จั ย หรื อ กรณี ศึ ก ษา
(Phenomenology) ส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางสังคมวัฒนธรรมบางประการ
และข้อมูลที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งไม่อาจจัดทาในรูปปริมาณได้ ข้อมูลเหล่านี้มีอาทิ ความรู้สึกนึกคิด
โลกทัศน์ ประวัติชีวิ ต ค่านิยม และประสบการณ์ หรือปัญหาในการดาเนินชีวิตบางประการ รวมทั้ง
อุดมการณ์ต่าง ๆ ด้วยการใช้คาว่า “คุณภาพ”
การวิ จัยเชิงคุณภาพจะศึกษาเรื่องราวตลอดจนสภาพแวดล้อมของเรื่องราวที่ศึกษาอย่าง
ละเอียดและเป็นการศึกษาชนิดติดตามระยะยาว (Longitudinal Study) ทาให้เกิดตัวแปรเป็นจานวน
มากในการวิ จั ย ด้ว ยเหตุ นี้ การวิ จั ยลั กษณะนี้ จึง ต้อ งทากับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งขนาดเล็ กรวมทั้ งยั งเป็ น
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกตามกรอบแนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนั้น ๆ อีกด้วย โดยส่วนใหญ่แล้ว
กลุ่มตัวอย่างจึงมักจะเป็นกรณีศึกษาซึ่งอาจจะมีจานวนเพียงคนเดียวก็ได้
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สาหรับวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ มีหลาย
วิธีการ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสาร การใช้แบบสอบถาม การใช้ชุดเครื่องมือใน
แบบต่าง ๆ เช่น แบบสารวจ แบบบันทึกรายการ แบบมาตราประมาณค่า แบบการจัดอันดับ เป็นต้น
ส่วนวิธีการและเครื่องมืออื่น ๆ ได้แก่ การศึกษาประวัติชีวิต การใช้กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง และ
แบบทดสอบเฉพาะด้าน ฯลฯ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนวิธีดาเนินการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏอยู่ในแผนภูมิที่ 2 จากแผนภูมิ
จะเห็นว่าการวิจัยครั้งนี้ เริ่มจากผู้วิจัยใช้ทฤษฎีกระบวนทัศน์ ของ โทมัส เอส.คูหน์ (Thomas S. Kuhn)
เป็นกรอบแนวคิดสาหรับการวิจัย จากนั้นได้เลือกกรณีศึกษาท่านหนึ่งตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เมื่อได้
กรณีศึกษาแล้วก็จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยพหุวิธีการ ก่อนที่จะ
นาเสนอผลการวิจัยต่อไป สาหรับรายละเอียดของการดาเนินการแต่ละขั้นตอน ปรากฏดังต่อไปนี้
ทฤษฎี
ของ
โทมัส
เอส.คูหน์
และ
เฮอร์เซย์
และบลัน
ชาร์ด

กรณี
ศึกษา

เก็บ
รวบ
รวม
ข้อมูล

ตรวจสอบ
ข้อมูล

วิเคราะห์
ข้อมูล

นาเสนอ
ผลการ
วิจัย

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
การศึกษารายกรณี (Case Study)
การศึกษารายกรณีเป็นวิธีการในการรวบรวม และจัดระบบข้อมูลเชิงสังคม เพื่อนาเสนอ
สภาพความเป็นจริงเชิงสังคมของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หน่วยในการศึกษาของการศึกษารายกรณีนั้น อาจจะเป็น
บุ คคล ครอบครั ว กลุ่ ม บุ คคล สถาบั นทางสั ง คม หรือแม้แต่ ชุมชนก็ไ ด้ จุ ดมุ่ง หมายในการศึกษา
เพื่อที่จะทาความเข้าใจวงจรชีวิต (Life Cycle) หรือช่วงเวลาใดเวลาช่วงหนึ่งของวงจรชีวิตในหน่วยที่
จะศึกษา สาหรับแนวทางในการศึกษานั้นจะเป็นการศึกษาแบบเจาะลึก และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งอธิบายสถานภาพปัจจุบันของหน่วยที่ศึกษา หรือมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ ของหน่วยที่ศึกษา การศึกษารายกรณีเป็นการศึกษาระยะยาวเพื่อนาเสนอพัฒนาการ
ของสิ่งนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติแล้วอาจแบ่งการศึกษารายกรณีออกได้เป็น 4 ประเภท
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คือ 1) การศึกษารายกรณีทางชาติพันธุ์วรรณนา 2) การศึกษารายกรณีเพื่อการประเมินผล 3) การศึกษา
รายกรณีทางการศึกษา และ 4) การศึกษารายกรณีในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ4
ประวัติการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประวัติของการวิจัยเชิงคุณภาพในต่างประเทศ
การสังเกต การสัมภาษณ์ และวิธีการเชิงคุณภาพอื่น ๆ เกิดมาพร้อม ๆ กับการบันทึก
ประวัติศาสตร์ การศึกษาภาคสนามและการจดบันทึกเริ่มมีมาตั้งแต่สมั ยเฮโรโดตัส จนถึงสมัยของ
มาร์โคโปโล งานศึกษาทางสั งคมวิทยาเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชนของชาวยุโรป โดย เฟรด เดอริค
เลอเพล ในปีคริสต์ศักราช 1855 จัดได้ว่าเป็นงานที่มีอัจฉริยภาพในการวิจัยด้วยการสังเกตอย่างมี
ส่ว นร่ วมที่ดี ที่สุดเรื่ องหนึ่ ง และในทางมานุษยวิทยา โบแอสและมาลินอฟสกี้ ได้ชื่อว่าเป็นผู้กาหนด
รูปแบบการวิจัยภาคสนามของการศึกษาวิจัยในทางมานุษยวิทยาอันใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ อย่าไงก็ดี
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพมีบทบาทลดน้อยลงอยู่ชั่วระยะหนึ่งจนถึงปีคริสต์ศักราช 1927 โดยการริเริ่มของ
โทมัส และซานานิคกิ ด้วยการใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการสั งคมวิทยา เขาทั้งสองสามารถเสนอ
งานวิจัยเกี่ยวกับชาวนาเชื้อสายโปแลนด์ในยุโรป และสหรัฐอเมริกาให้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
และเป็นการจุดความนิยมยุคใหม่ต่องานวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างน่าชมเชย
ดังนั้น ในปัจจุบันวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเริ่มกลับมาเป็นสิ่งที่น่าสนใจใหม่ งานวิจัยในทาง
สังคมวิทยา มานุ ษยวิทยา จิตวิทยา และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับทางสั งคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ตลอดจนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังกล่าวจึงหันมาสนใจวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมากขึ้น
ประวัติและตัวอย่างของงานวิจัยเชิงคุณภาพในประเทศไทย
หากจะถือเอาวิธีสังเกต และจดบันทึกเป็นวิธีหลักอย่างหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพงาน
ของชาวต่ า งประเทศที่ เ ข้ า มาติ ด ต่ อ กั บ ชาวไทยในภารกิ จ ต่ า ง ๆ หลายฉบั บ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี
ของงานวิจัยประเภทนี้ในประเทศไทย อาทิ จดหมายเหตุของเดอลาลูแบร์ และผลงานของสังฆราช
ปัลเลอกัวล์ เป็นต้น งานของเบนเนติค เกี่ยวกับลักษณะนิสัยประจาชาติของคนไทยตลอดจนความรู้
เกี่ย วกับ สั งคมวัฒ นธรรมไทยเป็ น ตัว อย่างของงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ดีอีกเรื่องหนึ่ง และถ้าจะนับ
งานวิจัยเชิงคุณภาพที่ดาเนิน การอย่างถูกต้องตามหลักวิธีวิจัยเชิ งคุณภาพอย่างแท้จริงในปัจจุบัน
ก็น่ าจะได้แก่งานวิจัย ของ ลอรี ส ตัน ชาร์ป ในการศึกษาหมู่บ้านบางชันในประเทศไทยเพื่อศึกษา
ถึงอิ ทธิ พลของเทคโนโลยี และวัฒ นธรรมทั้ งใน และนอกประเทศที่ ไหลบ่ าเข้า สู่ ชุ มชนในชนบท
ของประเทศไทย ในสมัยที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีนักมานุษยวิทยา และ
นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันเป็นจานวนมากเข้ามาทาการวิจัยเชิงคุณภาพในประเทศไทยจนมีผู้กล่าวว่า
ระยะเวลาดังกล่าวเป็น “ช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองของการวิจัยเชิงมานุษยวิทยาในประเทศไทย”5

4

นพดล เจนอักษร, การใช้อานาจในการบริหารของผู้นาทางการบริหารการศึกษาไทย:
กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), 60-61.
5
เรื่องเดียวกัน, 61-62.
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การเลือกกรณีศึกษา
เนื่ องจากในการศึกษาเบื้ องลึ กทาให้ นั กวิจั ยต้องใช้ เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมู ลและ
วิเคราะห์กรณีศึกษาแต่ละกรณีศึกษา ดังนั้นการเลือกกรณีศึกษาแบบสุ่ม (Random) เช่นเดียวกับการ
การเลือกตัวอย่าง (Sampling) จึงไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องผู้เขียนพบว่ามีนักวิจั ยเชิงปริมาณจานวนมาก
ไม่เข้าใจว่าวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษาไม่ใช่การศึกษาแบบเลือกตัวอย่างดังนั้น การพิจารณาว่าจานวน
กรณีศึกษา ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจานวนประชากรจึงเป็นความเข้าใจผิด ดังนั้น คุณภาพของ
งานวิจัยเชิงกรณีศึกษาจึงขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเลือกกรณีศึกษาเพื่อ เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ที่ต้องการ
ศึกษา Flyvbjerg (2011)6 ให้แนวทางในการเลือกกรณีศึกษาดังนี้
1. การเลือกกรณีศึกษาที่มีความเป็นที่สุดในเรื่องนั้น ๆ (Extreme Case) การเลือกวิธีนี้
จะให้ข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลที่คาดการณ์มากที่สุด เพื่อศึกษาเนื้อหาเฉพาะในกรณีศึกษานั้น ๆ
เหมาะกับการทาความเข้าใจในระยะแรก
2. การเลือกกรณีศึกษาที่มีความแตกต่างกันมากที่สุด (Maximum Variation Cases)
การเลือกวิธีนี้จะให้ข้อมูลที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปแต่ละกรณีศึกษาที่สุดเพื่อรวบรวมสิ่งที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ
3. การเลือกกรณีศึกษาเพื่อหักล้าง (Critical Case) การเลือกวิธีนี้จะให้ข้อมูลที่ใช้
หักล้างสมมติฐานหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเลือกกรณีศึกษาวิธีนี้มักใช้เพื่อพิสูจน์องค์ความรู้ที่มีอยู่
บางเรื่องเช่นเดียวกับที่ Eisenhardt (1989)7 กล่าวถึงในการใช้กรณีศึกษาเดี่ยวในการวิจัย
4. การเลือกกรณีศึกษาตามกระบวนทัศน์ (Paradigmatic Case) การเลือกวิธีนี้ต้องการ
พัฒนาการอุปมาเทียบหรือการสร้างกลุ่มแนวคิดตามกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ
5. การเลือกกรณีศึกษาแบบอันตรภาคชั้น (Stratified Sample Case) การเลือกวิธีนี้
ต้องการจะพัฒนาองค์ความรู้โดยแบ่งตามอันตรภาคชั้นของกรณีศึกษาอย่างไรก็ดี การเลือกกรณีศึกษา
วิธีนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้เบื้องต้น ซึ่งอาจมีการทาวิจัยเชิงปริมาณเสริม หากต้องการสร้าง
องค์ความรู้เพื่อจัดให้เป็นหมวดหมู่อาจต้องออกแบบงานวิจัยให้มีลักษณะเป็นกรณีศึก ษาเชิงสารวจ
ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการศึกษาข้อมูลเชิงลึกตามระเบียบวิธีวิจัย
ดังนั้น ในการศึกษาเรื่อง กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯบรรหาร
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ครั้งนี้ การเลือกกรณีศึกษาเป็นขั้นตอนที่สาคัญ
ที่สุดขั้นตอนหนึ่ง เพราะผู้วิจัยจะต้องพิจารณาเลือกกรณีศึกษาท่านที่มีความเหมาะสมที่สุดสาหรับ
เรื่องที่จะศึกษา ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา จึงได้กาหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกกรณีศึกษาขึ้นเพื่อให้สามารถคัดเลือกกรณีศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับคาจากัดความที่ ใช้ใน
การวิจั ย รวมทั้งได้ก รณีศึกษา ที่มีคุณสมบั ติในการเป็ นผู้ เชี่ยวชาญส าหรับ การบริห ารการศึกษา
6

Flyvbjerg, B., “Case Study.” in N. K. Denzin, and Y. S.Lincoln (Eds.), The
Sage Handbook of Qualitative Research, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage
Publications, Inc., 2011), 301-316
7
Eisenhardt, “Building Theories from Case-Study Research,” The Academy
of Management Review 14, 4 (1989): 532-550.
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อีกด้วย การเลือกกรณีศึกษาสาหรับการวิจัยครั้ งนี้ได้เลือกไว้เพียงท่านเดียว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใน
การที่ผู้วิจัยจะสามารถศึกษาตัวแปรที่เกิดขึ้นในการวิจัยได้อย่างหลากหลาย (Bogdan and Biklen)8
สาหรับคาจากัดความของผู้เชี่ยวชาญนั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542:
738) ให้ความหมายผู้เชี่ยวชาญ คือผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในทางศิลปะ วิทยาศาสตร์ การฝีมือ การค้า
หรือการทางานหรือในกฎหมายต่างประเทศซึ่งความเห็นของผู้นั้นอาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัย
ชี้ขาดข้อความในประเด็นแห่งคดีแพ่งไม่ว่าผู้นั้นจะมีอาชีพในการนั้นหรือไม่ก็ตาม9
ดัลคีย์ (Dalkey, 1967: 11, อ้างถึงใน นพดล เจนอักษร, 2537: 64)10 อธิบายคา
ผู้เชี่ยวชาญว่าหมายถึง “ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่งในเรื่องที่เขามีความสนใจ”
บราวน์ (Brown)11 มีความเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญ คือ “ผู้ที่มีประสบการณ์นานปีในฐานะ
มืออาชีพ และมีศักยภาพสูงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากมายที่ชี้ให้เห็นถึงความ
เป็นผู้เชี่ยวชาญของเขาในเรื่องนั้น ๆ”
สรุปจากคาจากัดความเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญข้างต้น การวิจัยในครั้งนี้ผู้นาทางการบริหาร
การศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษาด้วย
จึงขึ้นอยู่กับเกณฑ์ 4 ประการต่อไปนี้ คือ
1. เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารการศึกษาระดับสูงในหน่ว ยงานเดียวกัน
หรือต่างหน่วยงานเป็นอย่างดี
2. มี ป ระสบการณ์ ใ นการด ารงต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อธิ บ ดี ขึ้ น ไป
ในหลายหน่วยงานทางการศึกษา
3. มีประสบการณ์ในการบริหาร หรือเป็นกรรมการบริหารในองค์กรระหว่างประเทศที่มี
บทบาทเกี่ยวกับการศึกษา
4. มีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกั บการบริหารการศึกษา ทั้งที่เป็นเอกสาร การอภิปราย
สาธารณะและการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอยู่เป็นประจา
ส าหรั บ การคั ด เลื อ กกรณี ศึ ก ษาตามเกณฑ์ ทั้ ง สี่ ข้ อ ข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี
ที่เมอร์เรียม (Merriam, 1988)12 เสนอไว้ กล่าวคือ ผู้วิจัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
8

Bogdan, R,C., and Biklen, S.K., Qualitative Research for Education: An
Introduction to Theory and Methods (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982), 58.
9
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์,
2542), 738.
10
Dalkey, (1967: 11, อ้างถึงใน นพดล เจนอักษร, 2537), การใช้อานาจในการ
บริหารของผู้นาทางการบริหารการศึกษาไทย: กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537), 64.
11
Brown, B.B.. Delphi Process: A Methodology Used for the Evaluation
of Opinions of Experts (Santa Monica, California: RAND Corporation.1968), 4.
12
Merriam, S.B., Case Study Research in Education (San Francisco:
Jossey-Bass Pulishers, 1988), 47-48.
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เลือกกรณีศึกษาโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เพียงคนเดียว คือ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้กรณีศึกษาที่เหมาะสมสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มากที่ สุด การคัดเลือกด้วยวิธี
เจาะจงนี้มีนักวิชาการเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปบ้าง อาทิ การเลือกกรณีศึกษาโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติที่ตั้งไว้ (Criterion -based Sampling) การเลือกกรณีศึกษาโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น
(Non-probability Sampling) และการเลือกตัวอย่างตามแนวทฤษฎี (Theoretical Sampling)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2557 และเมื่อได้พิจารณาเกณฑ์ในการคัดเลือก
กรณีศึ กษาร่ ว มกับ อาจารย์ ที่ ป รึ กษาทั้งสองท่า นแล้ ว มีความเห็ นตรงกันในการที่จะเลื อก ฯพณฯ
บรรหาร ศิ ล ปอาชา เป็ น กรณี ศึ ก ษา เพราะมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นเหมาะสมตามเกณฑ์ ก ารเลื อ ก
กรณีศึกษาที่วางไว้ ข้อปฏิบัติเร่งด่วนที่จะต้องกระทาในขณะนั้นก็คือ การติดต่อกับกรณีศึกษาที่วางไว้
ข้อปฏิบัติเร่งด่วนที่จะต้องกระทาในขณะนั้นก็คือการติ ดต่อกับกรณีศึกษาเพื่อขออนุญาต เมื่ อบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประกาศอนุมัติ หัวข้อวิทยานิพนธ์ในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช
2558 ผู้ วิจั ยจึงเริ่ มดาเนิ นการติดต่อ ซึ่งค่อนข้างจะมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ อาทิ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา เป็นนักการเมืองระดับผู้นาประเทศที่มีภารกิจมาก การติดต่อขอเข้าพบกระทา
ได้ยาก นอกจากนี้ในขณะนั้นผู้วิจัยยังเป็นข้าราชการครูอยู่ในโรงเรียน โรงเรียนหนึ่ง โดยมีตาแหน่ง
ประจาปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนประจาจังหวัดสุพรรณบุรีในภาคกลางของประเทศไทย ท่านอดีต
ผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยที่ผู้วิจัยปฏิบัติราชการอยู่ซึ่งท่านได้เมตตาจะเป็นผู้พาเข้าไปพบ
กับกรณีศึกษา การติดต่อนัดหมายให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา กับท่านอดีตผู้อานวยการโรงเรียน
กรรณสู ตศึ ก ษาลั ย ซึ่ง สองท่า นมีเ วลาว่ างตรงกัน ค่ อนข้า งจะกระท าได้ย าก ในที่ สุ ด เมื่อ วั นที่ 21
ธันวาคม พุทธศักราช 2557 โดยการช่วยเหลือของเลขานุการของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ท่านหนึ่ง
และท่านผู้อานวยการ ดร.ชาญชัย ทิพเนตร ผู้วิจัยจึงได้มีโอกาสเข้าพบ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
เพื่อสัมภาษณ์ท่านโดยลาพัง เพื่อยื่นหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขออนุญาตให้
ผู้วิจัยได้เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้ เมื่อ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา พิจารณาแล้วได้
กรุณาอนุญาต รวมทั้งได้กรุณามอบหมายให้ ท่านผู้อานวยการ ดร.ชาญชัย ทิพเนตร เป็นที่ปรึกษา
ของผู้วิจัย ผู้วิจัยได้นาเรียนผลการเข้าพบครั้งนั้นให้ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ นับว่าเป็นความโชคดี
ของผู้วิจัยที่ได้รับความเมตตาและช่วยเหลือจากท่า นผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน ซึ่งผู้วิจัยมีความจาเป็นที่
จะต้องสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และการยอมรับ จากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้งานเก็บ
ข้อมูล เพื่อการวิจัยของผู้วิจัยสามารถดาเนินการไปได้โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ผู้วิจัยสามารถ
กระทาโดยการสร้ า งความสั มพัน ธ์กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและการศึกษาวิจัยเอกสารที่ท่านได้ใ ห้
สัมภาษณ์ในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
อื่น ๆ
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การศึกษาประวัติชีวิตของกรณีศึกษา (Life History)
การศึกษาประวั ติชีวิตของกรณีศึกษา คือ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในครั้งนี้ผู้วิจัย
มุ่งศึกษา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในบริบททางวัฒนธรรมเพื่อหาคาอธิบายว่า ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา จึงมีความคิดเช่นนั้น ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้รับแรงจูงใจจากสิ่งใดทาให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างที่เป็นอยู่ ประวัติชีวิตได้ทาให้ผู้วิจัยมองเห็นความเกี่ยวพันระหว่าง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
กั บ การศึ ก ษาที่ ห่ อ หุ้ ม ท่ า นอยู่ สภาพนี้ เ องที่ ท าให้ ป ระวั ติ ชี วิ ต แตกต่ า งไปจากชี ว ประวั ติ เพราะ
ชีวประวัติให้เพียงแค่รายละเอียดของบุคคล ซึง่ ได้พิจารณาว่าความสัมพันธ์ของบุคคลกับกระบวนทัศน์
การพัฒนาทางการศึกษาเป็นอย่างไร
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และจากการบันทึกของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ถือเป็น
ข้อมูลปฐมภูมิและเป็นข้อมูลส่วนตัว แหล่งข้อมูลอื่นที่ผู้วิจัยแสวงหาเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์ของ
ประวัติชีวิตในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กระทาตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้แก่
1. แหล่ งทั่ ว ๆ ไป เช่ น หนั งสื อพิมพ์ ข้ อมู ลจากสถานที่ ที่ เจ้ าของประวั ติ คื อ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ได้เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง
2. หนังสือเกี่ยวกับ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ทางด้านการพัฒนาทางการศึกษา
3. ข้อมูลจากรายงานของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้าของประวัติ
4. ข้อมูลจากความทรงจา หรือความประทับใจของเจ้าของประวัติ
5. ข้อมูลจากข้อเขียนต่าง ๆ ที่เจ้าของประวัติกล่าวถึงตนเองและความสัมพันธ์ที่มีกับ
ผู้อื่น (สุภางค์ จันทวานิช, 2557)13
การศึกษาประวัติชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นี้ ผู้วิจัยได้เดินทางไปยังสถานที่
เป็นบ้านเกิดของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา ซึ่งผู้วิจัยก็เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนกับ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา เพื่อศึกษาและสัมภาษณ์ตลอดจนเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวสัมพันธ์กับ
ประวัติชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา ผู้วิจัยพบว่าแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ มีทัศนคติในแง่ดีต่อ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นส่วนใหญ่
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กระบวนทัศน์ (Paradigm)
กระบวนทัศน์ (Paradigm) มีรากศัพท์ มาจากภาษากรีก จากคาว่า para (beside) และ
deigma (example) และในความหมายดั้งเดิม หมายถึง แบบจาลอง (Model) แบบแผน (Pattern)
หรือ ตัวอย่าง (Example) ที่เป็นที่ยอมรับ อันมีนัยยะ ว่า เป็นตัวอย่าง สาหรับการทาซ้า
สาหรับ โทมัส เอส. คูหน์ (Thomas S. Kuhn) นิยาม คาว่า กระบวนทัศน์ (Paradigm)
ในเชิงวิทยาศาสตร์ ไว้ว่า หมายถึง กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา (Conceptual framework) หรือ
โลกทั ศ น์ (Worldview) ที่ แ ตกต่ า งหลากหลายกั น ไปขึ้น อยู่ กั บ แต่ ล ะชุ ม ชนทางวิ ท ยาศาสตร์
(Scientific Community)" กระบวนทัศน์ ในเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มีนัยยะเพียงแค่การทาซ้า แต่เป็น
13
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สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรุงเทพฯ: 2557), 113-

20
สิ่งที่จะต้องมีการเชื่อมโยง (Articulation) และ ระบุอย่างเฉพาะเจาะจง (Specification) ต่อไปได้
ภายใต้ปัจจัยเงื่อนไขใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น14
Robert T. Holt and John M. Richardson15 กล่าวว่า กระบวนทัศน์ หมายถึง แบบแผน
หรื อกรอบเค้ า โครงที่ ก าหนดรู ป แบบและแนวทางการศึก ษาเชิ งวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ง มี อ งค์ป ระกอบ
5 ประการ คือ 1) แนวความคิดเชิงทฤษฎี 2) ทฤษฎี 3) กฎ 4) ปัญหา และ 5) ข้อเสนอแนะ
ฟริตจอฟ คาปร้า (Fritj of Capra) นิยามคาว่า กระบวนทัศน์เชิงสังคม (Social Paradigm)
ใน The Concept of Paradigm and Paradigm Shift ในเวลาต่อมาว่าหมายถึง "มโนทัศน์
(Concepts) ค่านิยม (Value) การรับรู้ (Perceptions) และการปฏิบัติ (Practices) ที่ชุมชน
(Community) หนึ่งมีหรือกระทาร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ (vision) แห่งความเป็นจริง ที่เป็น
พื้นฐานของการจัดระบบตนเองของชุมชนนั้น" ดังนั้น สาหรับ คาปร้า กระบวนทัศน์จึงมีนัยยะของทัศนะ
แม่บทที่เป็นรากฐานของทัศนะอื่น ๆ16
วิลลิส ฮาร์แมน (Willis Harman) ที่ว่า "กระบวนทัศน์ คือ แนวทางพื้นฐานว่าด้วย
ความคิด การรับรู้ คุณค่า และการปฏิบัติที่สัมพันธ์เป็นการเฉพาะกับวิสัยทัศน์แห่งความจริง"17
ติน ปรัชญพฤทธิ์ ได้ให้ความหมายว่า “แผนที่ เข็มทิศ ลายแทงหรือเครื่องมือที่ชุมชน
นักวิชาการนามาใช้เป็นเครื่องมือในการบรรยาย อธิบาย และพยากรณ์ปรากฏการณ์และพฤติกรรม
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตราบที่ยังมีความแกร่ง หรือ พลัง (Vigor or Force) ในการบรรยาย
อธิบาย และพยากรณ์ แต่ถ้าความแกร่ง หรือพลัง ดังกล่าวหมดลง และมีกระบวนทัศน์ใหม่เข้ามาแข่งขัน
ชุมชนนักวิชาการก็จะหันไปใช้กระบวนทัศน์ใหม่เช่นกัน18
ประเวศ วะสี กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ (พ.ศ. 2545) อธิบายเรื่อง
กระบวนทัศน์ ด้วยแนวคิดเชิง พุทธปรัชญา เรื่อง ทิฏฐิ ว่า กระบวนทัศน์ หรือ ทัศนะ หรือ ทิฏฐิ นั้น
จะนาไปสู่การปฏิบัติ กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิจะนาไปสู่ สัมมาปฏิบัติ และมิจฉาทิฏฐิ จะนาไปสู่ มิจฉา
ปฏิบัติ19
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โทมัส เอส. คูหน์ (Thomas S. Kuhn), The Structure of Scientific
Revolutions (New York: Macmillan, 1962): 10.
15
Robert T. Golembieski, Public Administration as a Developing Discipline
Part I Perspectives on Past and Present (New York: Marcel Dekker Inc., 1977), 205.
16
Fritjof Capra, The Concept of Paradigm and Paradigm Shift, 1986: 3.
17
Willis Harman, The spread of tumors in the human body. 3rd ed.,
(London: Butterworth, 1976), 1–282.
18
ติน ปรัชญพฤทธิ์, รัฐศาสตร์ 60 ปี (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย คณะ
รัฐศาสตร์, 2551), 1-8.
19
ประเวศ วะสี, กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุ ขภาวะ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2545), 24.

21
เฉลิมพล ศรีหงษ์ กล่าวว่า กระบวนทัศน์ หมายถึง การกาหนดแก่นของปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาในลักษณะภาพรวม ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
และใช้เป็นพื้นฐานร่วมกันในการศึกษาค้นคว้าหาคาตอบ หรืออธิบายรายละเอียดต่อไป20
สรุปความหมายของ กระบวนทัศน์ (Paradigm) ได้ว่า หมายถึง "กระบวนทางความคิด
ทางการรั บ รู้ ทางวิ ธี คิ ด และแนวทางการศึ ก ษาที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการศึกษา และการสะท้อนความคิดให้เป็นความหมายหรือให้มีคุณค่าของมนุษยชาติ และแก้ปัญหา
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการ ในช่วงเวลาหนึ่ง"
Henry (1975)21 ได้แบ่งกระบวนทัศน์ออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่
กระบวนทัศน์ที่ 1 การแยกการเมืองออกจากการบริหาร (ค.ศ. 1900-1926)
กระบวนทัศน์ที่ 2 หลักของการบริหาร (ค.ศ. 1927-1937)
กระบวนทัศน์ที่ 3 รัฐประศาสนศาสตร์คือ รัฐศาสตร์ (ค.ศ. 1950-1970)
กระบวนทัศน์ที่ 4 รัฐประศาสนศาสตร์คือ วิทยาการบริหาร (ค.ศ. 1956-1970)
กระบวนทัศน์ที่ 5 รัฐประศาสนศาสตร์คือ รัฐประศาสนศาสตร์ (ค.ศ. 1970-ปัจจุบัน)
กระบวนทั ศ น์ ที่ 1: การแยกการเมื อ งออกจากการบริ ห าร (The
Politics/
Administration Dichotomy)
Goodnow
(1960) ได้ ก ล่ า วว่ า “การเมื อ งเป็ น เรื่ อ งของการก าหนดนโยบาย
ส่ ว นการบริ ห ารทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์เ ป็น เรื่ องของการน านโยบายไปปฏิบั ติ ได้ มีนั กวิ ช าการ
อีกหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ไว้หลายประเด็น โดยเฉพาะ
Henry (1980) ได้ส รุ ป เกี่ย วกับ กระบวนทัศน์ที่ 1 ไว้ว่า ในช่ว งเวลานี้ นักรัฐ ประศาสนศาสตร์
จะทาการศึกษาถึงการศึกษาระบบราชการของรัฐ แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะทาการศึกษาอย่างไร
ซึ่งจากแนวความคิดของ Henry กล่าวได้ว่าได้เริ่มมีการให้ความสาคัญต่อการศึกษาระบบราชการ
แต่ยังไม่มีแนวทางที่แน่นอนว่าควรใช้กระบวนการวิธีใดบ้างเป็นเครื่องมือของการศึกษา
Goodnow (1960) ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะในช่ ว งกระบวนทั ศ น์ ที่ 1 ไว้ 2 ประการ
ต่อการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คือ
1. การปกครอง มีองค์ประกอบทางหน้าที่ 2 ประการ คือ
1.1 หน้าที่ทางการเมือง หมายถึง การกาหนดนโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐ
1.2 หน้ าที่ ท างการบริ ห าร หมายถึง การบริ ห ารและการปฏิ บั ติต ามนโยบายรั ฐ
Goodnow ให้ข้อคิดว่าทั้ง 2 หน้าที่ จะต้องแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด เช่น ฝุายตุลาการและ
ฝุายนิติบัญญัติ มีหน้าที่กาหนดนโยบายรัฐและฝุายบริหารมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายรัฐ
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เฉลิมพล ศรีหงษ์, เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา PS 705 แนวความคิด
เชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ (กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารทางวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2548), 51.
21
Henry, N., Public Administration and Public Affairs (Englewood Cliffs,
N.J.: Prentice-Hall, 1975), 5-23.

22
2. ในการปฏิรูปการปกครองจะต้องสามารถทาให้การเมืองกับการบริหารสามารถแยก
ออกมาอย่างแท้จริงให้ได้ ซึ่งการบริหารนั้นไม่ควรอยู่ภายใต้อานาจของทางการเมืองและผลประโยชน์
ดังนั้น หลักในการบริหารควรเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์และเป็นการบริหารที่เป็นสากลได้22
White (1926)23 ผู้แต่งหนังสือเรื่อง Introduction to the Study of Public
Administration ได้ขยายแนวความคิดของ Goodnow ว่า “การบริหารงานของรัฐเป็นเรื่องของ
การจัดการคนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐ” โดยเสนอแนวความคิดที่ว่า
1. การเมืองไม่ควรเข้าแทรกแซงการบริหาร
2. การศึกษาเรื่องการบริหารและการจัดการควรอาศัยวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์
3. การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องของข้อเท็จจริง
ซึ่งในขณะที่การเมือง เป็นเรื่องของค่านิยม ความเชื่อ และการอุปมาอุปมัย
4. วัตถุประสงค์เปูาหมายของการบริหาร คือ การบริหารงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
กระบวนทัศน์ที่ 1 สรุปได้ว่า การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นั้น ควรเน้นหนักไปทางการ
ศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ เพราะมีความเป็นเหตุเป็นผลและสามารถพิสูจน์ทราบได้โดยทางทฤษฎี โดย
กรอบเค้าโครงความคิดนั้นจะมุ่งประเด็นไปที่การแยกการเมืองกับการบริหารออกจากกัน และได้มี
นักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ข้อคิดสนับสนุน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า นักวิชาการเหล่านี้นั้นไม่มีการกล่าว
อ้างถึงผลเสีย เมื่อมีการแยกการเมืองกับการบริหารออกจากกัน
กระบวนทัศน์ที่ 2: หลักของการบริหาร (The Principles of Administration)
ช่ ว งการศึ ก ษาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ในกระบวนทั ศ น์ ที่ 2 นี้ ได้ เ น้ น ถึ ง การให้
ความส าคัญกับการศึกษาค้น คว้าทฤษฎีใหม่ เพื่อการบริห ารงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความชานาญ
เกี่ยวกับหลักการในการบริหาร ในกระบวนทัศน์ที่ 2 ได้มีแนวคิดเกิดขึ้นเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ มที่ 1 เรียก
ตัวเองว่า “การจัดการโดยฝุายบริหาร” (Administration Management) โดยมุ่งเน้นในการบริหาร
ระดั บ บนของการบั ง คั บ บั ญ ชาภายในองค์ ก าร และกลุ่ ม ที่ 2 เรี ย กตั ว เองว่ า “การจั ด การแบบ
วิทยาศาสตร์ ” (Scientific Management) เน้นถึงการศึกษาการเคลื่อนไหวทางกายภาพใน
การทางาน แต่ในการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ไม่มีความสาคัญมากนัก ในการศึกษาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ในช่วงนี้ Gulick and Urwick ถือว่าเป็นนักวิชาการที่มีความสาคัญมากในช่วงนี้ โดยเป็น
ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Papers on the Science of Administration ได้เสนอแนวความคิดทาง การ
บริหารหรือภารกิจของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ P แทนคาว่า Planning หรือการวางแผน คือ
กระบวนการขั้นหนึ่งของการบริหารงานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หรือการใช้ความคิดใน
การตระเตรียมวิธีการต่าง ๆ เพื่อเลือกทางที่ดีที่สุด O แทนคาว่า Organizing หรือการจัดองค์การ คือ
การจัดเตรียมและจัดความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเลือกทางเลือกภายในองค์การ โดยการแบ่ง
22

1960), 4-5.
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Goodnow, F.J., Politics and Administration (New York: Macmillan,

White, L.D., Introduction to the Study of Public Aadministration
(New York: Macmillan, 1926), 38-42.
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งานภายในองค์การกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบ การมอบหมายอานาจหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงาน S
แทนคาว่า Staffing หรือการจัดคนเข้าทางาน คือ เริ่มกระบวนการตั้งแต่ การจัดคนเข้าทางาน การ
พัฒนาประสิทธิภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงาน และการรักษาบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้อยู่กับองค์การให้
นานที่สุด จนกระทั่งพ้นจากองค์การไป D แทนคาว่า Directing หรือการสั่งการ คือ การสั่งการต่าง ๆ
ของผู้บังคับบัญชาในการสั่งการต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบั ติตามผู้บังคับบัญชาได้ใกล้เคียงมากที่สุด
Co แทนคาว่า Coordinating หรือการประสานงาน คือ การพยายามประสานงานความร่วมมือของ
ทุกคนในองค์การในการปฏิบัติการ R แทนคาว่า Reporting หรือการรายงาน คือ การจัดหาข้อมูลต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ เช่น การรายงานการดาเนินงาน การทาบันทึก การทาวิจัย การตรวจสอบ เป็น
ต้น B แทนคาว่า Budgeting หรือการงบประมาณ คือ การวางแผน การตรวจสอบและการควบคุม
ทางการเงิน Gulick and Urwick (1937)24 ได้เสนอว่า หน้าที่ทั้ง 7 ประการนี้ เป็นหน้าที่ที่สาคัญของ
ฝุายบริหารที่จะต้องจัดการกระจายหน้าที่ทั้ ง 7 ประการนี้ ให้อยู่ในการบริหารงานขององค์การให้ได้
โดยสามารถแยกหน้าที่ทั้ง 7 ประการนี้ ออกเป็นแผนกต่าง ๆ ภายในองค์การการแยกแผนกขอให้
ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของกิจการนั้นต่อมา ในปี ค.ศ. 1938-1947 ได้มีกลุ่มนักวิชาการ ได้ท้า
ทายแนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยได้แบ่งประเด็นการคัดค้านออกเป็น 2 ประเด็น คือ
1. การคัดค้านที่ว่าการบริหารกับการเมืองไม่สามารถแยกออกจากกันได้
2. การคัดค้านที่ว่าหลักการต่าง ๆ ของการบริหารไม่มีความสอดคล้องลงรอยกันตาม
หลักเหตุผล Mornstein (1946) เขียนหนังสือเรื่อง Elements of Public Administration ได้
คัดค้านและโจมตีในประเด็นที่ 1 ว่า “การบริหารที่ปลอดจากค่านิยมแล้วนั้น แท้จริงแล้วเป็นการเมือง
ที่บรรจุไว้ด้วยค่านิยมต่างหาก” ยกตัวอย่างเช่น “การตัดสินใจตามหลักวิชาการในเรื่องงบประมาณ
หรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนั้น มีลักษณะที่ไม่เป็นเรื่องส่วนตัวและไม่ฝักใฝุ
การเมืองอย่างแท้จริงหรือไม่ ซึ่งมีลักษณะของการเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นการเมืองอย่างมากหรือไม่
การบริหารและการเมืองแท้จริงแตกต่างกันหรือไม่ หรือเป็นเพียงการพยายามมองให้ทั้ง 2 ประเด็น
แตกต่างกัน” ในขณะที่กลุ่มทางด้านพฤติกรรมการบริหาร (Administrative Behavior) Simon
(1947) เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Administrative Behavior: A Study of Decision-making Process
in Administrative Organization ได้ชี้ให้เห็นว่า “หลักทุกอย่างของการบริหารจะมีหลักที่ตรงกัน
ข้ามเสมอ” Simon ได้ยกตัวอย่างหลักการควบคุมภายในองค์การ โดยเสนอว่า ภายในองค์การจะต้อง
มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารและมี ก ารปฏิ บั ติ ง านอยู่ ภ ายในตั ว องค์ ก าร โดยมี ผู้ มี อ านาจเป็ น คนควบคุ ม
การทางานทั้งหมด ทั้งนี้ ความสามารถในการควบคุมคนงานต้องขึ้นอยู่กับปริมาณของคนงานและ
ปริมาณของผู้ควบคุมต้องมีความสัมพันธ์กัน ถ้าปริมาณคนงานมากเกินไปกว่าจานวนผู้ควบคุมจะทาให้
การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ถูกบิดเบือนมากขึ้นและจะลดประสิทธิภาพในการควบคุมด้วย เพราะฉะนั้น
ถ้าองค์การใดดาเนินการตามหลักการนี้จะมีโครงสร้างแบบสูง ต่อมา Simon (1947)25 ได้พบงานเขียน
ที่ได้ เสนอหลั กเกณฑ์อื่นที่ตรงข้ามกับหลั กเกณฑ์แรก คือ ถ้าภายในองค์การต้องการให้ มีการติดต่ อ
24
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สื่ อสารที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพควรจะต้องจัด ให้ มีขั้นของการบัง คับบัญชาให้ น้อยที่สุ ด โดยมีโ ครงสร้ า ง
“แบนราบ” เพราะการบังคับบัญชาหรือการควบคุมภายใต้โครงการองค์การแบบราบนั้นจะลด
ขั้ น ตอนการบิ ด เบื อ นข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ได้ ม าก โดยที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถฟั ง ค าสั่ ง โดยตรงจาก
ผู้บังคับบัญชา
จากข้อขัดแย้งดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ขององค์การแบบสูงและแบบราบ จะเป็นส่วนที่
ทาให้ผู้บริหารงานองค์การสามารถตัดสินใจได้ว่า สมควรจะนาโครงสร้างแบบใดเข้ามาปฏิบัติงาน
ภายในองค์การ ทั้งนี้ ผู้เขีย นขอแนะนาว่า ทั้งโครงสร้างองค์การแบบสูงและแบบราบ ต่างมีข้อดี ข้อเสียภายในตัวเอง ประเด็นที่สาคัญในการที่จะตัดสินใจในการเลือกว่าจะนาโครงสร้างองค์แบบใด
เข้ามาบริหารงานในองค์การ ควรจะต้องคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงาน
ภายในองค์การ ความสามารถของผู้บังคับบัญชา บรรยากาศภายในองค์การ และ ความสามารถ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
กระบวนทัศน์ที่ 3: รัฐประศาสนศาสตร์ คือ รัฐศาสตร์ (Public Administration as
Political Science)
สื บ เนื่ อ งมาจากการวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ แ ละการต่อ ต้ านแนวความคิด ของการบริ ห ารรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ในช่วงกระบวนทัศน์ที่ 2 ซึ่งมีผลทาให้นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มุ่ง
กลับ ไปให้ความสนใจกับ แนวความคิดแบบดั้งเดิม คือ รัฐศาสตร์ ดังนั้นนักวิช าการต่าง ๆ ในช่ว ง
กระบวนทัศน์ ที่ 3 ได้เสนอแนวความคิดว่า “นักรัฐ ประศาสนศาสตร์ห รือนักบริห ารรัฐ มีบทบาท
เป็นนักการเมือง ภาพพจน์ที่ว่าการบริหารควรแยกกับการเมืองนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง”
Leiserson and Morstein-Marx (1972)26 ได้อธิบายว่า “ในส่วนของการกาหนด
นโยบายฝุายบริหารจะถูกควบคุมโดยฝุายนิติบัญญัติและยังต้องขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ต่าง ๆ ด้วย ซึ่ง
กลุ่มผลประโยชน์ นี้มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายของฝุายบริ หารด้วย เช่น การสนับสนุน ทางด้าน
ความคิดในการกาหนดนโยบายหรือการต่อต้านการทางานของฝุายบริหาร กลุ่มผลประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่ง
ที่ทางฝุายบริหารจะต้องคานึงถึงในการกาหนดนโยบายด้วย ก็คือ สื่อมวลชนและประชาชน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม
มีอิทธิพลอย่างมากในการกาหนดนโยบายของรัฐ”
จากการวิจัยสรุปได้ว่า ก่อนที่จะทาการกาหนดนโยบาย ผู้บริหารของรัฐจะต้องคานึงถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ปัจจัยทางการเมือง (การสนับสนุนของฝุายนิติบัญญัติ)
2. ปัจจัยทางเทคโนโลยี
3. ปัจจัยส่วนบุคคล (ความสาคัญของผู้นาและบทบาทของกลุ่ม)
Leiserson and Morstein-Marx ได้ยกตัวอย่างอีกว่า “การบริหารงานของรัฐจะต้อง
ดาเนินไปท่ามกลางสภาพแวดล้อมของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ บ่อยครั้งที่การกาหนดนโยบายของรัฐ
เกิดขึ้นเพราะแรงผลักดันทางการเมือ งของกลุ่มผลประโยชน์อธิบายได้ว่า ความอยู่รอดของรัฐและ
องค์การของรัฐจะขึ้นอยู่กับการได้รับความสนับสนุนต่าง ๆ จากกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอานาจ ซึ่งขัดแย้ง
กับทฤษฎีดั้งเดิมที่ว่า “ระบบราชการ ต้องทางานและกาหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของทุกคน
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และระบบการบริหารต้องเป็นกลางเพราะมีระเบียบการทางานที่กาหนดเอาไว้ ” Appleby (1949)27
เป็นนักวิชาการที่เห็นว่าการบริหารไม่สามารถแยกกับการเมืองได้โดยเห็นว่า “การบริหารงานของรัฐ
อย่างแท้จริ งเป็นเรื่องของการเมือง กระบวนการบริหารเป็นกระบวนการสาคัญกระบวนการหนึ่ง
ของการเมื อ ง เรื่ อ งของการบริ ห ารนโยบายและการเมื อ งเกี่ ย วข้ อ งผู ก พั น อย่ า งใกล้ ชิ ด ”
Appleby (1949) ได้ เ สนอวิ ธี ก ารที่ ท าให้ ร ะบบการบริ ห ารงานมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ได้มากขึ้น ซึ่งการใช้กลุ่ มต่าง ๆ ทาให้เกิดการแข่งขันในการกาหนดนโยบายสาธารณะ Appleby
เรียกความคิดแบบนี้ ว่า “Administrative Pluralism” เป็นการเสนอว่า ระบบราชการและกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางการเมืองสามารถทางานร่วมกันได้ ทั้งนี้ ยังได้กล่าวถึงนักบริหารงานของรัฐหรือ
นักรัฐประศาสนศาสตร์ว่า ควรเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยกาหนด
คุณสมบัติไว้ดังนี้
1. มีความรู้สึกรับผิดชอบ
2. สนใจในงานบริหารงานบุคคล รู้จักเลือกคนมาช่วยงาน
3. มี ค วามสามารถในการใช้ ท รั พ ยากรและการหาทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถร่วมทางานเป็นทีมกับผู้อื่นได้
5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าเสนอความคิดใหม่ ๆ มองโลกในแง่ดี มีความเที่ยงธรรม
สรุปว่า ในกระบวนทัศน์ที่ 3 วิชาการบริหารรัฐประศาสนศาสตร์ ได้กลับคืนเป็นสาขา
หนึ่งของวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์ไม่สามารถแยกจากกันได้ การศึกษาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ไม่มีความก้าวหน้ามากนักในช่วงกระบวนทัศน์ที่ 3
กระบวนทัศน์ที่ 4: รัฐประศาสนศาสตร์ คือ วิทยาการบริหาร (Public Administration
as Administrative Science)
ช่ว งกระบวนทัศน์ ที่ 4 มีผ ลสื บเนื่องมาจากกระบวนทัศน์ที่ 3 ที่ว่าวิช ารัฐ ประศาสน
ศาสตร์ ได้ตกต่าลงอย่างมาก ดังนั้น จึงได้มีนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ค้นหาทางเลือกใหม่
โดยได้ใช้บริห ารศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการบริห ารทางรัฐประศาสนศาสตร์ แต่ถึงอย่างไร
ในช่วงกระบวนทัศน์ที่ 3 และกระบวนทัศน์ที่ 4 นักรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ยอมรับว่า ในสองช่วงนี้เป็น
ช่วงของการขาดเอกลั กษณ์ที่เป็ น ลั กษณะเฉพาะของสาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ส าหรับคาว่า
“วิทยาการบริหาร” (Administrative Science) ในช่วงของกระบวนทัศน์ที่ 4 เป็นคาที่มีความหมายถึง
การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ (Organization Theory) และวิทยาการจัดการ (Management
Science) (Appleby, 1949) ช่วงกระบวนทัศน์ที่ 4 จะเป็นช่วงของการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีองค์การว่า
องค์การจะต้องดาเนินการอย่างไร ศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมองค์การว่ามีพฤติกรรมอย่างไร สุดท้าย
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจและการตัดสินใจ โดยทั้งหมดนี้จะต้องอาศัยวิชาการต่าง ๆ มาช่วยใน
การศึ กษา ซึ่ ง ได้แ ก่ วิ ช าทางจิ ตวิ ท ยาสั ง คม สั งคมวิ ท ยาบริ ห ารธุ ร กิ จ ในเชิ ง ผลงานวิ ช าการของ
นักวิชาการได้มีเอกสารชื่อ Administrative Science Quarterly พิมพ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1950 ได้นาเสนอว่า
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Appleby P.H., Policy and administration (Tuscaloosa, AL: University of A
Lablama Press, 1949), 1-5..

26
“การบริหารนั้ นไม่ว่าจะเป็ นการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารธุรกิจหรือการบริหาร
องค์การใดก็ตาม ไม่มีความแตกต่างกันเพราะว่าการบริหารงาน ก็คือ การบริหารนั่นเอง”
กระบวนทั ศ น์ ที่ 5: รั ฐ ประศาสนศาสตร์ คื อ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ( Public
Administration as Public Administration)
กระบวนทัศน์ที่ 5 ซึ่งนับตั้งแต่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีนักวิชาการทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ได้ เ ริ่ ม กลั บ ให้ ค วามสนใจอี ก ครั้ ง โดยได้ มี ก ารเรี ย กร้ อ งให้ สั ง เคราะห์ ค วามรู้
ความสามารถในแขนงสาขาวิชาต่าง ๆ ในส่วนของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้มุ่งเน้นไปศึกษาถึงชีวิต
ในชุม ชนเมื อ ง ความสั ม พั น ธ์ ทางการบริห ารระหว่า งองค์ การของรั ฐ กั บ องค์ก ารของเอกชนและ
ความร่ ว มมื อ กัน ทางเทคโนโลยี แ ละสั ง คมในช่ ว งนี้ นั กรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ยั ง ได้ใ ห้ ค วามสนใจ
ต่อเรื่องนโยบายศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง กระบวนการกาหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
รวมถึงการวัดผลของนโยบายผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนกระบวนทัศน์ที่ 5 นักรัฐประศาสนศาสตร์
ได้หั น มาให้ ความสนใจเกี่ย วกับ การบริห ารของภาครัฐ มากขึ้น โดยพยายามเน้นถึ งความร่ ว มมื อ
กับภาคเอกชน โดยการนาเทคนิคและวิธีการบริหารรวมทั้งเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกาหนดและการบริห ารนโยบายสาธารณะ หลักวิช าเศรษฐศาสตร์เข้า มา
เกี่ยวข้องกับการบริหารการเมืองโดยตรง จะเห็นได้ว่าในช่วงกระบวนทัศน์ที่ 5 ไม่ได้มีการกล่าวถึง
การแบ่งแยกการเมืองกับการบริหารงานรัฐในขณะที่ทัศนะที่น่าสนใจของ ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535)
เห็นว่า ปัจจุบันถือว่าเป็นช่วงของกระบวนทัศน์ที่ 6 คือ ช่วงภายหลังโครงสร้างนิยม (post - structuralism)
และภายหลังสมัยใหม่นิยม (Post-modernism) เมื่อศึกษากระบวนทัศน์ ก็ย่อมจะต้องศึกษาเกี่ยวกับ
ผู้ ใ ช้ ก ระบวนทั ศ น์ ด้ ว ย เพราะต้อ งศึ ก ษาควบคู่ กั น ไป ผู้ ใ ช้ ก ระบวนทั ศ น์ ที่ จ ะศึ ก ษานั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ
สถานภาพ หรือบทบาทของผู้ใช้กระบวนทัศน์ เป็นหลัก กล่าวคือ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย หมายถึง
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เป็นกรณีศึกษา ผู้ใช้กระบวนทัศน์ในการพัฒนา
ทางการศึกษา
กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) กับปัญหาของชาติ
วันชัย วัฒนศัพท์ ได้พูดถึงกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) กับปัญหาของชาติ
ทาให้หลายคนที่ได้รับรู้เหตุการณ์บ้านเมืองในรอบสิบปีที่ผ่านมา ที่เผชิญกับการประท้วง ความขัดแย้ง
การชุมนุมคัดค้านที่บางครั้งนาไปสู่ความรุนแรง นอกจากบ่นและเบื่อ แล้วหลาย ๆ คนก็ตั้งคาถาม
ขึ้นมาว่า สงสัยต่อไปนี้ไม่ต้องคิดพัฒนา คิดสร้างอะไรแล้ว โรงไฟฟูาก็ไม่ให้สร้าง เขื่อนก็ไม่ให้สร้าง
แม้แต่ที่ทิ้งขยะที่ทุกๆ คน รวมทั้งผู้ประท้วงก็สร้างขยะขึ้นทุกวี่ทุกวันก็สร้างไม่ได้ เพราะทุกคนก็จะบอก
ว่าจะไปสร้างที่ไหนก็แล้วแต่ แต่ห้ามมาสร้างใกล้บ้านฉัน หลายคนมองไปถึงว่า นี่หรือคือประชาธิปไตย
และบางคนก็พูดหนัก ๆ ไปเลยว่า เป็นประชาธิปไตยของกู เรียกร้องให้เผด็จการกลับคืนมาก็มี คาถามก็
คือว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองนี้ ทาไมจึงสับสนวุ่นวาย ไม่รู้จบ คาตอบคงจะมีหลายอย่าง แต่อย่าง
หนึ่งก็คือว่า ประเทศไทยกาลังอยู่ในระหว่างเปลี่ยนผ่านของกระบวนทัศน์เดิม เป็นกระบวนทัศน์ใหม่
(New Paradigm) จากประชาธิปไตยแบบตัวแทน เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หรือจากการโอน
อานาจอย่างเบ็ดเสร็จจากประชาชนให้กับผู้แทนมาเป็นการโอนอานาจให้เช่นเดิมแต่ยังสงวนอานาจที่
จะตรวจสอบ โดยการที่ผู้แทนจะไปคิดอะไรทาอะไรก็แล้วแต่ หากมีผลกระทบต่อประชาชนหรือต่อ
สิ่งแวดล้อม จะต้องมาถามมาปรึกษา หรือแม้แต่มาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมพิจารณาตัดสินก่อนที่จะ
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ดาเนินการใดๆ ก็แล้วแต่ ฝุายที่อยู่ในกระบวนทัศน์ยังไม่เข้าใจตรงกัน หรือกาลังปรับวิธีคิด ปรับ
กระบวนการ แสวงหากระบวนการที่ดีที่สุดที่จะทาให้เกิดผลที่ดีกว่า หรือดีที่สุด จะมีความรู้สึกไม่
มั่นคง ไม่มั่นใจ ไม่ค่อยจะถนัด จะทาได้ไหม และอีกหลาย ๆ อย่าง ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เหมือนกับเวลา
เราเปลี่ยนกระบวนทัศน์เมื่อตอนเด็ก ๆ จากคืบคลานมาเป็นเดิน เราอาจจะอยากเดิน แต่เดินไปก็ล้มไป
คุณพ่อคุณแม่ต้องตามมาช่วยจั บช่วยจูง กว่าเราจะเดินคล่อง หรือเมื่ อเราหัดขี่จักรยาน เราก็มีความ
หวั่นไหว กลัวล้ม ไม่แน่ใจว่าเราขี่ไปได้หรือเปล่า ระยะเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ จะรู้สึกทุกอย่างยากไปหมด
เหมือนกับช่วงเปลี่ยนผ่านของกระบวนทัศน์ ประชาธิปไตย กระบวนทัศน์การบริห ารที่กาลังเกิดขึ้น
ความไม่เข้าใจชัดเจนของกระบวนการมีส่วนร่ว ม การประชาพิจารณ์ รวมถึงแนวคิดของคนที่ยังไม่
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ยังอยู่ในกระบวนทัศน์เดิม ก็เป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึง28
ต่อมา อดัม สมิท (Adam Smith) จากหนังสือ Power of the Mind ก็มาให้คาจากัด
ความที่กระชับขึ้นว่า “กระบวนทัศน์ คือ วิถีทางที่เรามองโลก ดังเช่ น ปลามองน้า กระบวนทัศน์
อธิบายเรื่องราวของโลกต่อเรา ช่วยให้เราคาดเดาพฤติกรรมของโลกได้ การคาดเดามีความสาคัญ
มาก” และยังมีอีกหลายๆ คนที่มาพยายามอธิบายความหมายของกระบวนทัศน์ แต่ผู้ที่ให้ความหมาย
ที่น่าจะเข้าใจง่ายที่สุด คือ โจเอล อาร์เธอร์ บาร์เคอร์ (Joel Arthur Barker) ผู้ เขียนหนังสื อ
Paradigm และ Future Edge ได้ให้ความหมายว่า “กระบวนทัศน์” คือ ชุดของกฎและกติกา (ที่เป็น
หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร) ที่ทาสองอย่าง: 1) ทาหน้าที่วางหรือกาหนดกรอบ และ 2) ทาหน้าที่บอก
เราว่าควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรภายในกรอบเพื่อให้เกิดความสาเร็จ” รวมไปถึง “เราวัดความสาเร็จ
นั้ นอย่ างไร” บาร์ เคอร์ ส รุ ป ว่า กีฬาทุกชนิ ดมีกระบวนทัศน์ข องตนเอง กระบวนทัศ น์ของเทนนิ ส
แน่นอนมีกรอบ มีกติกา มีกระบวนการที่จะต้องแก้ปัญหาให้เกิดความสาเร็จ เมื่อเผชิญกับลูกบอลที่
กระดอนข้ามเนตมา เราจะแก้ปัญหาโดยการตีห รือตบอย่ าไรให้ลงคอร์ทตามกฎกติกาของเทนนิส
กระบวนการแก้ปัญหาเหล่านี้ เราต้องใช้ไม้แรคเก็ตเทนนิสตีหรือตบ ไม่ใช่ใช้ไม้แบดมินตัน หรือใช้มือตี
หรือใช้เท้าเตะ และถ้าเราตีกลับไปด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง ข้ามเนตไปตกอยู่ในเส้นกรอบของคอร์ท เรา
ก็ได้แก้ปัญหานั้นสาเร็จ และก็กลายเป็นปัญหาให้คู่ตีของเราต้องแก้ปัญหาบ้าง เกม กีฬาทุกชนิดจึงมี
กระบวนทัศน์ของตนเอง คนที่มีอาชีพต่าง ๆ กัน ก็มีกระบวนต่างไปในการประพฤติปฏิบัติและประสบ
ความสาเร็จ มีความแตกต่างบางประการระหว่างกระบวนทัศน์วิทยาศาสตร์และกระบวนทัศน์อื่น ๆ คือ
กระบวนทั ศน์ ทางวิ ทยาศาสตร์ ถ้ า เราท าการทดลองส าเร็ จ เรื่ อ งใดก็ ต าม เมื่ อ คนอื่ น ท าตามด้ ว ย
เครื่องมือแบบเดียวกันและขั้นตอนเหมือนกันจะประสบความสาเร็จเหมือนกัน แต่กระบวนทัศน์อื่น ๆ
เช่น ด้านกีฬาและศิลปะ จะแตกต่างกันที่เราเอาไม้แรคเก็ตก็ดี แปรงสี สีและกระดาษให้คนสองคน
ทาตามทุกขั้นตอนเหมือนกัน แต่อาจจะประสบความสาเร็จหรือไม่สาเร็จต่างกันก็ได้
กระบวนทัศน์ใหม่ของการปฏิรูประบบราชการ
ค าศั พ ท์ ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ค าใหม่ ที่ น ามาใช้ ใ นการปฏิ รู ป ระบบราชการ ได้ แ ก่ การให้
ความสาคัญกับลูกค้า (Customers) มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality) การให้สิ่งที่มีคุณค่า (Value) การจูงใจ
28

วันชัย วัฒนศัพท์, “กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) กับปัญหาของชาติ,” เอกสาร
ประกอบคาบรรยาย หลักสูตร ปขส. 1 วันที่ 14 มีนาคม 2546 ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า,
2546.

28
(Incentives) นวัตกรรม (Innovation) การมอบอานาจ (Empowerment) และมีความยืดหยุ่น
(Flexibility) อีกทั้งการลดกฎระเบียบที่ไม่จาเป็น (Deregulation) ตลอดจนการเนรมิตระบบราชการ
(Reinventing-Government) เป็นต้น เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ของการปฏิรูปการ
บริหาร (Government Reform) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 29 ดังตารางเปรียบเทียบกระบวนทัศน์
ระบบราชการแบบเก่า และกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่30
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่าและกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่
กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่า
(Bureaucratic Paradigm)
1. คานึงถึงประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)
2. ให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพ (Efficiency)

กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่
(Post-Bureaucratic Paradigm)
1. ให้ประชาชนได้รับสิ่งที่มีคุณค่า (Results Citizens Value)
2. ให้ความสาคัญกับคุณภาพและสิ่งที่มีคุณค่า (Quality and

value)
3. มุ่งเน้นการบริหารแบบนายสั่ง
(Administration)
4. เน้นการควบคุมสั่งการ (Control)
5. กาหนดโครงสร้างอานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน (Specify
Functions, Authority and Structure)
6. คานึงถึงต้นทุน (Justify Costs)
7. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ (Enforce
Responsibility)
8. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวน
การทางาน (Follow Rules and Proce)
9. การปฏิบัติตามระบบการบริหาร (Operate
Administrative)
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3. เน้นการเพิ่มผลผลิตหรือมุ่งเน้นงาน (Production)
4. การยึดมั่นในปทัสถาน (Winning Adherence to Norms)
5. กาหนดภารกิจที่ชัดเจน ปรับปรุงบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และเน้นผลลัพธ์ (Identify Mission,
Services, Customers and Outcomes)
6. การส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า (Deliver Value)
7. การสร้างระบบตรวจสอบและ เสริมสร้างความสัมพันธ์ใน
การทางานที่แข็งแกร่ง (Build Accountability, Strengthen
Working Relationship
8. สร้างความเข้าใจในปทัสถาน หาวิธีการ แก้ปัญหา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Understand and Apply norms,
Identity and Solve Problems, Continuously Improve
Processes)
9. การแยกการบริการออกจากการควบคุม, การสร้างปทัสถาน,
การเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า, สร้างความร่วมมือ, การให้สิ่งจูงใจ,
การวัดผลงานและวิเคราะห์ผลลัพธ์, การรับฟังผลสะท้อน
กลับจากผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพสูง
(Separate Service From Control, Build Support for
Norm, Expand Customer Choice, Encourage Collective
Action, Provide Incentives, Measureand Analyze
Results, Enrich Feedback)

Michael Barzelay, and Babak J. Armajani, The Post-Bureaucratic
Paradigm in Historical Perspective (California: University of California Press, 1992),
116.
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John Naisbitt, Megatrends, Ten New Directions Transforming Our Lives
(U.K.: Macdonal & Co., 1984), 119.
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กล่าวโดยสรุปกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่า และกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบ
ใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้ง 9 ประการ ดังกล่าว มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน กระบวนทัศน์ระบบ
ราชการแบบใหม่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจสามารถนามาเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบราชการไทยได้
นอกจากนี้ผู้เขียนขอเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการไทยเพิ่มเติม ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
1.1 รัฐบาลควรส่งเสริมการปฏิรูประบบราชการอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยกาหนด
เป็นวาระแห่งชาติ
1.2 ควรนาการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้อย่างกว้างขวาง
1.3 การนาแนวคิดและเทคนิคการบริหารจากภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ เช่น Balanced
Scorecard, Re-engineering, Kaizen and Total Quality Management ฯลฯ
1.4 การลดอานาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
1.5 นาหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) มาใช้อย่างกว้างขวางและ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง
1.6 สนับสนุนให้มีการกาหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
1.7 ให้ความสาคัญกับการควบคุมตรวจสอบขององค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญมากขึ้น
1.8 ให้ความสาคัญกับประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส
1.9 กาหนดวาระของผู้ดารงตาแหน่งการบริหาร
1.10 การพัฒนาองค์การเพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
2. ด้านการให้บริการประชาชน (Citizen Service)
2.1 คานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
2.2 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะโดยนาระบบ One Stop Service มาใช้
อย่างกว้างขวาง
2.3 สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะมากขึ้น
2.4 ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
2.5 จัดตั้งหน่วยงานกลางอานวยความสะดวก และให้บริการประชาชน
2.6 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนาไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน
2.7 ปรับปรุงสานักงานให้ทันสมัย สะดวกในการติดต่อ
2.8 นานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ
3. ด้านพฤติกรรมการทางานของข้าราชการ (Civil Servants)
3.1 ใฝุรู้ ตื่นตัวในการศึกษาหาความรู้อย่างเสมอ (Alert) โดยเฉพาะความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3.2 สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence)
3.3 ยืนหยัดในความถูกต้อง (What’s Right)
3.4 คิดใหญ่ (Big Thinking) และทาให้ได้
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3.5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiatives) ข้าราชการยุคใหม่จะต้องกล้าคิดกล้าทา
กล้าวิพากษ์ และสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทางาน
3.6 จะต้องทางานเชิงรุก (Proactive)
3.7 ปรับปรุงการทางานอยู่เสมอ (Continuous Improvement)
สรุป
กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการที่ได้นาเสนอดังกล่าว เป็นแนวทางหนึ่ง
ในการนาไปพัฒนาระบบราชการให้ก้าวไปสู่การเป็นราชการยุคใหม่ และพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ต่อไป ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการให้ประสบความสาเร็จนั้น
จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนในสังคม นับตั้งแต่ผู้บริหารระดับประเทศ
ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ ข้ าราชการ สื่อมวลชน ภาคเอกชน และประชาชน ที่จะต้องช่วยกัน
ปฏิ รู ป ให้ ส าเร็ จ เพื่ อ ให้ บ รรลุ จุ ด มุ่ ง หมายของการปฏิ รู ป ภาครั ฐ ที่ ว่ า “เพื่ อ ให้ ป ระชาชนคนไทย
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข สังคมไทยมีเสถียรภาพ ชาติไทยมีเกียรติภูมิ ได้รับ
ความเชื่อถือ และมีความสามารถสูงในการแข่งขันในเวทีโลก”
ชาย โพธิสิ ตา (2552) ได้นาข้อมูล เปรียบเทียบจุดยืนของกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม
(Positivism) กับกระบวนทัศน์ทางเลือก (Alternative Paradiagm) จากบางตอนของหนังสือศาสตร์
และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ดังนี้
1. ภววิทยา (Ontology): ธรรมชาติของความจริง/ความรู้
กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม เห็นว่า ความจริง/ความรู้ มีอยู่โดยตัวของมันเอง เป็นอิสระ
จากผู้รู้ เป็นภววิสัย (Objective) ความจริงหรือความรู้ที่ถูกค้นพบและผ่านการพิสูจน์แล้ว มีคุณสมบัติ
เป็นสากล ความจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว (Single Reality) เป็นจุดยืนแบบสัจนิยม
(Realism) หรือสัจนิยมสามัญ (Naive Realism)
กระบวนทัศน์ทางเลือก หรือแนวคิดหลังปฏิฐานนิยม (postpositivism) เห็นว่า
ความจริงและความรู้ที่นักวิจัยอ้างว่าตนได้ค้นพบ ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น เป็นภาพสร้าง (construct)
ความจริง/ความรู้จึงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว แต่มีได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับบุคคลและบริบท ดังนั้นจึงมี
ลักษณะจาเพาะเจาะจง เป็นอัตวิสัย (subjective) ทัศนะของกระบวนการทางเลือกจึงเป็นแบบ
สัมพัทธนิยม (relativism)
2. ญาณวิทยา (Epistemology): ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้
กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม เชื่อว่า ความจริง/ความรู้ มีอยู่อย่างเป็นเอกเทศ ดังนั้น
นักวิจั ย (ผู้ รู้) กับ คนหรื อสิ่ งที่ถูกวิจัย (สิ่งที่ถูกรู้) จะต้องไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อกัน มิฉะนั้นจะ
เกิดอคติ และสิ่งที่ถูกวิจัยจะเสียความเป็นภววิสัย
กระบวนทัศน์ทางเลือก ผู้ทาการวิจัยกับผู้ที่ถูกวิจัยมีปฏิสัมพันธ์กัน และต่างมีอิทธิพล
ต่อกันและกัน แยกจากกัน ไม่ได้ ความสั มพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับผู้ถูกวิจัย เป็นกุญแจส าคัญของ
การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็น แต่ต้องระวังไม่ให้ความสัมพันธ์ที่ดีเกินไป เป็นอุปสรรคต่อ
การเก็บข้อมูล
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3. วิธีวิทยา (Methodology): วิธีการเข้าถึงความจริง/ความรู้
กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม ใช้วิธีที่นักวิจัยสามารถควบคุมหรือจัดการกับสิ่งที่ศึกษาได้
เช่นวิธีการทดลอง วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ดาเนินการวิจัยแบบนิรนัย (Deductive Approach) คือ
สร้างสมมติฐานจากความรู้หรือแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่ก่อน (Hypothetico-deductive Method)
กระบวนทั ศ น์ ท างเลื อ ก ความจริ ง /ความรู้ ขึ้ น อยู่ กั บ บริ บ ท การเริ่ ม ต้ น
กระบวนการวิจัยด้วยสมมติฐานไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด สมมติฐานควรจะถูกสร้างขึ้นมาจากข้อมูลโดยตรง
ไม่ใช่ตั้งมาก่อนการมีข้อมูล การวิจัยไม่ได้มุ่งเพื่อพิสู จน์สมมติฐ าน แต่มุ่งสร้างสมมติฐ านเพื่อการ
ทดสอบในภายหลัง ดาเนินการวิจัยแบบอุปนัย (Inductive Approach) คือสร้างสมมติฐานขึ้นมาจาก
ข้อมูลที่เก็บมา ในการวิจัยนั้นโดยเฉพาะ (Hypothesis Grounded in the Data) นักวิจัยเข้าไป
มีส่ วนร่ วมโดยตรงกับสถานการณ์หรือกับประชาชนผู้ ถูกศึกษา มีการออกแบบการวิจัยที่ยืดหยุ่น
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพหลายแบบ นักวิจัยเป็นเครื่องมือสาคัญในการเก็บข้อมูล ใช้การสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยใช้ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ เป็นสะพานเชื่อมไปสู่การได้
ข้อมูลที่ดี
4. ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causality)
กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม จุดมุ่งหมายคือการพิสูจน์สมมติฐานที่นักวิจัยตั้งขึ้น หรือ
พิสูจน์ทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว เหตุย่อมมาก่อนผล หรืออย่างน้อยเหตุกับผลในเวลาไล่เลี่ ยกันหรือพร้อมกัน
เหตุกับผลสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นเส้นตรง (linear) หรือเส้นตรงหลายมิติ (Multilinear)
กระบวนทัศน์ ทางเลื อก ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุ ผล แต่มุ่งทา
ความเข้ าใจด้ ว ยการตี ค วามหรื อ ปรากฎการณ์ ที่ ศึ ก ษาเป็ น หลั ก สรรพสิ่ ง ย่ อ มอยู่ ใ นฐานะที่ จ ะมี
ผลกระทบต่อกันและกันได้ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลเป็นความสัมพันธ์เชิ งพหุ ดังนั้น การวิจัย
เชิงคุ ณภาพจึ ง ศึกษาวิเ คราะห์ อย่ างเป็นองค์ร วม มุ่ งทาความเข้ าใจความหมาย และการอธิบาย
มากกว่าพิสูจน์หาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างปัจจัยต่างๆ
5. ค่านิยม (Values) และอคติในการวิจัย
กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม การวิจัยเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินไปอย่างปราศจาก
ค่านิยมหรืออคติ วิธีการที่เป็นภววิสัย (objective) จะช่วยทาให้การวิจัยเป็นสิ่งที่ปราศจากค่านิยมหรือ
อคติได้
กระบวนทัศน์ทางเลือก การวิจัยเป็นกระบวนการที่หนีไม่พ้นค่านิยมหรืออคติ (Valueleden) ซึ่งอาจมาจากภายในตัวนักวิจัยหรือจากบริบทภายนอกนักวิจัยก็ได้ นักวิจัยเปิดเผยผลการวิจัย
ให้เห็นว่า มีค่านิยมหรืออคติอะไร อย่างไร ในการวิจัย แยกการตีความของกลุ่มตัวอย่างที่ถูกศึกษาออกจาก
การตีความของนักวิจัย เพื่อไม่ให้ผู้อ่านสับสน ค่านิยมหรืออคติในการวิจัย ความจริงไม่ใช่สิ่งที่เสียหาย
เสมอไป แต่เป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องพึงสังวรระวัง
6. สามัญการ (Generalization): มโนทัศน์ที่ใช้เพื่อหมายถึงการที่ ผลการศึกษาจากที่หนึ่ง
ณ เวลาหนึ่ง สามารถนาไปใช้ในที่อื่นและในเวลาอื่นได้
กระบวนทัศน์ ป ฏิฐ านนิยม เชื่อว่า สามัญการเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญของการวิจัย
ความจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีเพียงหนึ่งเดียว และมีคุณสมบัติเป็นเสมือนกฎในเรื่องนั้น ๆ (Law-like
Reality) ผลการวิจัยย่อมไม่ถูกจากัดด้วยเวลาและบริบท (Time-and-Context-free) นั่นคือ ใช้ได้
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ทั่วไปนั่นเอง จุดมุ่งหมายของการวิจัยคือการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีลักษณะเป็นกฎ (Nomothetic)
สามารถนาไปใช้ได้ทั่วไป31
กระบวนทัศน์ทางเลือก จุดมุ่งหมายของการวิจัย คือการพัฒนาองค์ความรู้หรือคาอธิบาย
สาหรับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ในรูปของสมมติฐานเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเพื่อใช้เฉพาะกรณีเป็นหลัก
หรือในรูปของข้อสรุปเชิงทฤษฎีที่สามัญการได้ภายใต้เงื่อนไขที่จากัด
วั น ชั ย วั ฒ นศั พ ท์ ได้ อ้ า งกระบวนทั ศ น์ ข อง อดั ม สมิ ท ที่ กล่ าวว่ า กระบวนทั ศน์ นี้
เหมือนกับปลาที่มองไปที่น้าที่ตัวเองว่ายอยู่ เมื่อปลาอยู่ในน้า ว่ายในน้า สิ่งที่ปลามองเห็นคงไม่ใช่น้า
เพราะปลาคงมองไม่ เห็ น ว่ าเป็ น น้ า ก็จะเหมือ นกับ ที่อ ดัม สมิ ท พูดอี กว่ า “เมื่อ เราอยู่ท่า มกลาง
กระบวนทัศน์ใด เราจะนึกไม่ออกถึงกระบวนทัศน์อื่นๆ มีคาถามที่ โจเอล อาร์เธอร์ บาร์เคอร์ ถามคือ
“ทาไมคนฉลาดๆ ที่มีความมุ่งมั่นอย่างดี แต่มักจะทาอะไรไม่ค่อยดีนักในการมองทะลุไปข้างหน้า ”
จะตอบคาถามนี้ ได้ ต้องฟังเรื่องราวที่บาร์เกอร์เล่ าให้ฟัง ถึงประวัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิ ต
นาฬิกาดังนี้
ตราบจนกระทั่งถึง ปี ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) ประเทศสวิสได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตนาฬิกา
ที่ไม่มีใครทาบติด แต่เหตุใดเวลาผ่านมาถึงปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) ตลาดนาฬิกาของสวิสได้ตกลง
จากร้อยละ 65 เหลือเพียงน้อยกว่าร้อยละ 10 รายได้อันมหาศาลได้ลดลงถึงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 20
สวิสได้ตกจากตาแหน่งจ้าวแห่งนาฬิกา ภายในเวลาสิบสองปีเท่านั้นเอง เกิดอะไรขึ้นหรือ สิ่งที่ปรากฏขึ้น
ก็คือ มีการเคลื่อนของกระบวนทัศน์ นั่นคือ มีการเปลี่ยนกฎ กติกาพื้นฐานของการผลิตนาฬิกาจากเดิม
ที่เป็นเรื่องของการพัฒนาส่วนของฟันเฟือง สปริง และการหมุนรอบที่ไม่มีแรงเสียดทาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สวิส
มองว่านั้นคือสิ่งที่เขาจะต้องพัฒนาไม่ใช่เรื่องกลไกอื่น ๆ
ความจริ ง ก็ คื อ คนสวิส นั่ น เองได้ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต การเคลื่ อ นไหวของนาฬิ กาโดยใช้ ร ะบบ
อิเลคทรอนิกส์ที่เรารู้จักกันว่า ควอทส์ ที่สถาบันวิจัย ชื่อ บอยชาเทลที่สวิสเซอร์แลนด์ ทั้ง ๆ ที่นักวิจัย
สวิสนี้ได้นาเสนอในการปฏิวัติแนวคิดใหม่ของนาฬิกาให้กับผู้ผลิตนาฬิกาของสวิส เมื่อปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ.
2510) แต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธ ไม่มีใครสนใจและผู้ผลิตนาฬิกามองเห็นว่า นี่ไม่ใช่นาฬิกา ไม่น่าจะใช่
นาฬิกาแห่งอนาคต และผู้ผลิตนาฬิกาสวิสมองไม่เห็นประโยชน์ของนาฬิกาปฏิวัติวิธีคิดใหม่นี้ และ
ยอมให้ นั ก วิจั ย น าผลงานนี้ ไปเสนอผลงานในการประชุม ระดับ โลกด้า นนาฬิ กาในปี เดี ยวกัน ผู้ ที่
มองเห็นและมองทะลุ คือ บริษัทนาฬิกาไซโก นั่นเอง ทาให้ประวัติศาสตร์ด้านนาฬิกาเปลี่ยนโฉมไป
สิ้นเชิง ระหว่างในปี พ.ศ. 2522 ถึงปี พ.ศ. 2524 เหตุการณ์ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้น คือ มีคนงานผลิ ต
นาฬิกา สวิสตกงานถึงหกหมื่นสองพันคน และตลาดนาฬิกาโลก ได้เปลี่ยนจากสวิสเป็นของญี่ ปุนที่เคย
ครองตลาดเพียงน้อยกว่าร้อยละหนึ่ง เพิ่มเป็นถึงร้อยละสามสิบสาม
ทาอย่างไรเราจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดของสวิสที่เกิดขึ้นดังเรื่องที่ปรากฏ ซึ่งเรื่องเช่นนี้
ไม่ใช่เฉพาะแต่กับบริษัทหรือโรงงานของสวิสแต่เกิดขึ้นกับเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย เราไม่อาจจะเปลี่ยน
อดีตได้ เหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้น ในปัจจุบันเท่านั้น และเวลาของปัจจุบันก็ผ่ านไปอย่างรวดเร็ว
อนาคตเท่านั้นเป็นเรื่องที่เรามีเวลาที่จะเตรียมเนื้อเตรียมตัว เพื่อเมื่อเวลาปัจจุบันมาถึง เราจะได้ไม่พลาด
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ชาย โพธิสิตา, ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2552), 61-63.
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บาร์เกอร์บอกว่า อนาคต คือเวลาที่เราจะเดินเข้าไปหาตลอดช่วงชีวิต ฉะนั้นจะไม่เป็นประโยชน์กว่า
หรือที่เราจะรู้จักเตรียมตัวเราให้ดี สาหรับอนาคตก่อนที่เราจะเดินเข้าไปถึง32
ทาไมผู้ผ ลิตนาฬิกาสวิสจึงมองไม่ทะลุสู่ อนาคต เพราะผู้ผ ลิ ตเหล่ านี้มีกรอบมีกติกาที่
ยึดถือมาตลอด ไม่สามารถมองออกนอกกรอบได้ ผู้คนแต่ละอาชีพ ก็จะมีกรอบของตนเองที่ ยึดถืออยู่
คนเป็นแพทย์ เป็นพยาบาล เป็นวิศวกร นักบัญชี นักกฎหมาย นักธุรกิจ ข้าราชการ นักการเมือง
ต่างก็มีกรอบของตัวเอง ทาอย่างนี้ได้ ทาอย่างนี้ไม่ได้ คนไม่สามารถมองทะลุกรอบได้ ก็คือ ขาดความคิด
วิเคราะห์ที่เรียกว่า Critical Thinking หรือ Lateral Thinking (คิดออกนอกกรอบ) หรือบางคน
เรียกว่า Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) ความคิดสร้างสรรค์เช่นนี้ อดีตประธานาธิบดี
อเมริกัน จอห์น ควินซี่ อาดัมส์ (President John Quinsey Adams) ได้กล่าวว่า ก็จะเหมือนกับ
Reactive Thinking (การคิดแบบ “เอ๊ะ”) ซึ่งถ้าดูให้ดีระหว่างคาว่า Creative กับ Reactive คือ ตัว “C”
ที่อยู่คนละตาแหน่ง หรือที่ อาดัมส์ บอกว่า “C” ก็คือ “See” (มอง) ฉะนั้นอยู่ที่ “ซี” (หรือการมอง)
หมายถึงว่าแล้วแต่ใครจะมองอย่างไร สมมติมามองคาว่า “Opportunity is NOWHERE” เราจะอ่าน
ว่าอย่างไรก็ได้ อ่านว่า “Opportunity is No Where” (โอกาสไม่เห็นมีเลย) ก็ได้ หรือ Opportunity
is Now Here” (โอกาสมาอยู่ที่นี่แล้ว) บางคนมองน้าที่เหลืออยู่ครึ่งแก้วว่า “เหลืออีกตั้งครึ่งแก้ว ”
บางคนก็มองว่า “เหลืออยู่แค่ครึ่งแก้วจะพอหรือ” เป็นต้น
เมื่อพูดถึง “Opportunity” หรือ “โอกาส” ก็ยังมีมุมมองอีกว่า อะไรคือ “โอกาส” และ
อะไรคือ “วิกฤต” หลาย ๆ ครั้งคนเรามองผิดพลาด เรามักจะมองโอกาสที่จริง ๆ ไม่ใช่โอกาส เช่น ยุค
เศรษฐกิจฟองสบู่ หลาย ๆ คนมองว่าเป็นโอกาสที่จะซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไร สร้างบ้านจัดสรรเพื่อผลกาไร
รวมไปถึง สร้างโรงพยาบาลเพื่อกอบโกย ด้วยสุภาษิต “น้าขึ้นให้รีบตัก” เราก็รีบตักกันใหญ่ โดยหารู้
ไม่ถึงวิกฤตที่จะเกิดขึ้น เพราะจริง ๆ ไม่ใช่โอกาสแล้ วกาลังกลายเป็นวิกฤต เพราะเมื่อทุก ๆ คน
มองเห็นว่า เป็นโอกาสแล้วจริง ๆ ไม่ใช่โอกาส เหมือนกับการที่เราชอบแห่ไปลงทุนอะไรเหมือน ๆ กัน
จนมากเกินพอ กลายเป็นวิกฤต เพราะจานวนบ้านจัดสรรที่ดินก็มากเกินความต้องการ โรงพยาบาลเอกชน
ก็มากเกินไปถึงร้อยละ 300 เล่าจื้อ (Lao Tru) จึงบอกว่าเมื่อคนทั้งหลายเดินไปทางทิศตะวันตก
สูเจ้าจะเดินไปทางทิศตะวันออก โอกาสจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราหรือกลุ่มเราเท่านั้ นมองเห็น โอกาส
จะเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ฉะนั้น การรู้ว่ากระบวนทัศน์ กาลังเปลี่ยนหรือไม่ จึง
เป็นสิ่งสาคัญที่มนุษย์เราจะต้องรู้ หากไม่รู้ว่าจะผลักดันเพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์อย่างไร ก็ควรจะรู้ว่า
ถึงเวลาแล้วที่กระบวนทัศน์ กาลังเปลี่ยน กระบวนทัศน์จะเปลี่ยนเมื่อการแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถึง
ภาวะตีบตัน หรือถึงทางตัน
กระบวนทัศน์ การสื่ อ สารได้เ ปลี่ ย นจากการใช้ควั นไฟ เช่น อินเดีย แดง หรื อกระจก
สะท้อน เช่น ทหารเรือสมัยโบราณ มาเป็นการใช้ม้าเร็ว ใช้จดหมายผูกติดขานก หรือเขียนจดหมาย
ลอยใส่ขวด มาเป็นการใช้จดหมายทางไปรษณีย์ ใช้การส่งรหัสมอร์ส โทรเลข จนมาถึงการใช้โทรศัพท์
ตามสายโทรศัพท์ไร้สาย จนถึงเครื่องโทรสาร หรือ e-mail ซึ่งสามารถส่งกระดาษที่มีข้อความตั้งแต่
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วันชัย วัฒนศัพท์, “กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) กับปัญหาของชาติ,” เอกสาร
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หนึ่งหน้าไปจนถึง เอนไซโคล ปีเดียว เป็นเล่ม ๆ ภายในเวลาไม่กี่นาที ไม่กี่วินาที ข้ามทวีปไปในที่
ต่าง ๆ ได้ กระบวนทัศน์การสื่อสารในปัจจุบันถึงเล่าให้คนในอดีต 50 ปี 100 ปี ก็จะไม่เข้าใจเพราะ
กระบวนทัศน์ ยุคก่อนนั้น ไม่สามารถอธิบายกฎ กติกา กระบวนการทฤษฎีและเครื่องมือที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันได้ เราก็ ไม่อาจจะคาดเดาไปได้ในอนาคต แต่จินตนาการนั้นไปได้ไกลกว่า วิทยาศาสตร์ที่ ยัง
อธิบายหลาย ๆ เรื่องที่มนุษย์มีจินตนาการไม่ได้ เช่น การเคลื่อนย้ายมวลสาร เช่น ตัวตนคนจากจุด
หนึ่งไปยังจุดหนึ่ง เหมือนในหนังเรื่อง Star Trek หรือ The Fly อ้ายแมลงวัน แต่ความฝันเหล่านั้นสักวัน
หนึ่ง อาจจะเป็นจริงไปได้ จินตนาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในอดีตก่อนจะเป็นความจริง เช่น ความฝันที่จะบินได้
แบบนกของมนุษย์จนได้มีความพยายามที่จะบินอย่างนกมาหลายต่อหลายครั้งและมาสาเร็จเมื่อพี่น้อง
ตระกูลไรท์ ได้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการบินสาเร็จ ความคิดเห็น หรือจินตนาการของคนเราจึงมักถูก
จะมองว่าสติไม่ดีหรือบ๊อง ๆ จนกว่าจินตนาการนั้นเป็นความจริงคนที่มองทะลุก่อนใครไปในอนาคต
จึงจะเห็น โอกาสไม่ต้องดูอื่นไกล กระบวนทัศน์แห่งการสื่อสารที่เปลี่ยนจากโทรศัพท์มีส ายไปเป็น
กระบวนทัศน์โทรศัพท์ไร้สายก็ดี หรือ การสื่อสารทางไปรษณีย์ไปเป็นโทรสาร ไปเป็นอิเลคโทรนิคเมลล์
(electronic-Mail หรือ e-mail) ก็ดีผู้ที่มองเห็นก่อนและดาเนินธุรกิจด้านนี้ก็จะประสบความสาเร็จอย่าง
มากมายได้
เมื่อกระบวนทัศน์เปลี่ยนทุกคนจะเริ่มต้นจากศูนย์พร้ อม ๆ กัน แต่ถ้าคนที่มองทะลุกรอบ
รู้ว่ากระบวนทัศน์กาลังจะเปลี่ยน แล้วเตรียมตัวก่อนเสียก่อน ก็มีโอกาสถึงเส้นชัยก่อนเราลองมาดูจาก
นักคิดว่า กระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนไปที่บรรดานักมองอนาคตหรือผู้มีวิสัยทัศน์ได้พยายามบอกเราว่า
อะไรกาลังเปลี่ยน หรือเพิ่งจะเปลี่ยนไปของกระบวนทัศน์มีอะไรบ้าง33
การจัดการตามหลักบริหาร (Administrative Management)
เฮนรี่เฟยอล (Henri Fayol) วิศวกรและนักบริหารชาวฝรั่งเศสได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
วิธีการบริหารและคนในองค์การที่เหมาะสมโดยสรุปสาระสาคัญของการศึกษาวิวัฒนาการของแนวคิด
ทางการจัดการได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ (Management Function)
โดยระบุหน้าที่ 5 ประการของการจัดการซึ่งหน้าที่ทาการบริหารจัดการทั้ง 5 ของเฮนรี่เฟยอล ที่ได้กล่าว
ไว้เมื่อ ค.ศ. 1916 ได้แก่
1. การวางแผน (Planning) คือ การกาหนดแนวทางของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทาใน
อนาคต
2. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดหาและใช้ทรัพยากรเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผน
3. การสั่งการ (Commanding) คือ การคัดเลือกชี้นาและประเมินผลพนักงานเพื่อ
ประกันผลการทางานสูงสุดตามแผนที่วางไว้
4. การประสานงาน (Coordinating) คือ การผนึกความพยายามและความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การเข้าด้วยกันการแบ่งปันข้อมูลและการร่วมกันแก้ปัญหา
5. การควบคุม (Controlling) คือ การสร้างหลักประกันว่างานต่างๆจะเป็นไปตามแผน
และการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องหน้าที่ทางการบริหารที่เฮนรี่ เฟยอล กล่าวไว้ 5 หน้าที่นั้นได้ถูก
33

เรื่องเดียวกัน, 4-5.
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นามาใช้จนกระทั่งปัจจุบันและถือเป็นหัวใจของการบริหารเพียงแต่ในปัจจุบันคงเหลือหน้าที่เพียง
4 อย่างเท่านั้น เพราะหน้าที่การสั่งการและการประสานงานถูกยุบรวมเข้าด้วยกันเป็นหน้าที่การนา
และการบั ง คั บ บั ญ ชาส่ ว นที่ ส องเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะต้ อ งมี
คุณลักษณะพร้อมด้วยความสามารถทางร่างกายจิตใจไหวพริบมีการศึกษาหาความรู้เทคนิคในการ
ทางาน และประสบการณ์ต่างๆซึ่งรวมเรียกว่า "ความสามารถทางด้านการจัดการ" ซึ่งต่างจากพนักงาน
ระดับปฏิบัติการที่จะเป็นหน้าที่เทคนิควิธีการทางานเป็นสาคัญและส่วนที่สามเขายังได้เขียนหลักการ
ทางาน 14 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อมีสาระสาคัญและนามาใช้ในการทางานได้จนกระทั่งปัจจุบันถึงแม้เวลา
จะล่วงเลยมาแล้วเป็น 100 ปีหลักการทางานที่กล่าวถึงนั้นได้แก่
1. หลักการแบ่งงานตามความถนัด (Division of Labor) การแบ่งงานกันทาตามความ
ถนัดเป็นหนทางนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพทั้งงานด้านบริหารและงานปฏิบัติการโดยเสนอแนะให้มี
การเพิ่มเนื้อหาของงานและเพิ่มความรับผิดชอบให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน
2. หลักอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility ผู้บังคับบัญชา
มีสิ ทธิในการออกคาสั่งให้ ผู้ใต้บั งคับบัญชาปฏิบัติตามได้อานาจหน้าที่นี้มาจากตาแหน่งอย่างเป็น
ทางการและคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นตั ว อื่ น ๆคื อ ความเชี่ ย วชาญความรอบรู้ ค วามน่ า เคารพนั บ ถื อ และ
ความสามารถชักนาและโน้มน้าวจนได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา
3. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) คนใดคนหนึ่งควรได้รับ
คาสั่งและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้นหากไร้ ซึ่งความมีเอกภาพคือผู้บังคับบัญชา
มากกว่า 1 คน สั่งการไปที่ผู้ใต้บังคับบัญชาคนเดียวจะทาให้เกิดความสับสนกัดกร่อนความมีระเบียบ
วินัยขององค์การ
4. หลักสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) สายการบังคับบัญชาคือสายที่แสดงอานาจ
ในการสั่ งการที่ลดหลั่ นจากบนลงล่ างในองค์การ เฟยอลเป็นนั กคิดคนแรกๆที่เสนอให้ มีการจากัด
ความยาวของสายการบังคับบัญชาด้วยการควบคุมจานวนชั้นของการบริหารเพราะยิ่งมีลาดับชั้นของ
การบริหารมากเท่าไรสายการบังคับบัญชายิ่งจะยาวมากขึ้นเท่านั้น
5. หลักการรวมอานาจ (Centralization) ปัญหาที่ท้าทายส าหรับผู้บริหารคือจะคง
อานาจหรือจะกระจายอานาจไปสู่ผู้บริหารระดับล่างและพนักงานขนาดไหน เฟยอลเชื่อว่าอานาจไม่ควร
จะกระจุกตัวอยู่ ณ ระดับบนของสายการบังคับบัญชาเท่านั้นแต่การจะรวมอานาจหรือการกระจายอานาจ
ขนาดไหนย่ อมขึ้นอยู่ กับสถานการณ์โดยมีเปูาหมายที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถของคนให้
มากที่สุด
6. หลักเอกภาพในเปูาหมาย (Unity of Direction) องค์การจะต้องมีเอกภาพใน
เปู าหมายเพื่อให้ การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันหากไม่มีทิศทาง
เดี ยวกั นแล้ วองค์ การจะปราศจากประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการใช้ ท รั พ ยากรจะเป็ น ไปอย่ า ง
สิ้นเปลืองและนามาซึ่งความขัดแย้ง
7. หลักความยุติธรรม (Equity) เฟยอล กล่าวว่าพนักงานจะปฏิบัติงานด้วยความอุทิศตัว
ทุ่มเทและจงรั กภักดีกั บองค์ การ ก็ต่อเมื่ อเขาได้ รับการปฏิบั ติด้ วยความยกย่ องให้ เกี ยรติ และได้รั บ
ความเป็นธรรม
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8. หลักการจัดวางงานที่เหมาะสม (Order) งานวัตถุดิบเครื่องมือและอุปกรณ์ตลอดจน
พนักงานจะต้องได้รับการจัดวางในองค์การ ณ จุดที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์การ
สาหรับพนักงานควรจะมีการระบุตาแหน่งอย่างชัดเจนและชี้ให้พนักงานเห็นถึงโอกาสที่เขาจะเติบโต
ในสายงานด้วย เฟยอลเสนอแนะให้ใช้ผังองค์การ เพื่อแสดงตาแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของ
พนักงานแต่ละคน
9. หลักการริเริ่ม (Initiative) ผู้บริหารผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงออกซึ่งความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ให้พนักงาน มีมุมมองใหม่ไม่ต้องมีการชี้นาจากผู้บังคับบัญชาการริเริ่มสามารถนาไปสู่
นวัตกรรมที่อาจเป็นจุดแข็งขององค์การได้
10. หลักระเบียบวินัย (Discipline) ระเบียบวินัยเป็นสิ่งจาเป็นในการสร้างพนักงานให้มี
ความรับผิดชอบและทางานอย่างสม่าเสมอเสียสละตนเพื่อเปูาหมายร่วมกันผู้บริหารมีส่วนสาคัญที่จะต้อง
ทาตนเป็นตัวอย่างให้เกิด ความเคารพนับถือมีความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
11. หลักผลตอบแทน (Remuneration of Personnel) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน
มีส่วนสาคัญต่อความสาเร็จขององค์การ เฟยอลเชื่อว่าระบบค่าตอบแทนที่ดีจะต้องมีความเป็นธรรม
ทั้งต่อพนักงานและองค์การจะต้องตอบแทนความพยายาม ที่นาไปสู่ผลผลิตอย่างแท้จริงปราศจาก
การบิดเบือน
12. หลักเสถียรภาพในการจ้างงาน (Stability of Tenure of Personnel) เฟยอลเห็น
คุณค่าของการจ้างงานในระยะยาวหากพนักงานอยู่กับองค์การยาวนานเขาย่อมมีการพัฒนาฝีมือและ
ทักษะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงการผลิตและการใช้ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวนี่เอง
เป็นหนึ่งในหลายๆปัจจัยความสาเร็จในการบริหารงานของบริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุน
13. หลักประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน (Subordination of Individual
Interests to the Common Interest) เพื่อความอยู่รอดขององค์การทุกคนในองค์การจะต้องเล็งเห็นว่า
ผลประโยชน์ขององค์การโดยส่วนรวมจะต้องมาก่อนผลประโยชน์ของบุคคลหรือของกลุ่มเสมอ
14. หลักความสามัคคี (Esprit de Corps) องค์การที่ประสบผลสาเร็จจะต้องสามารถ
พัฒนาความสมานฉั นท์ของพนั กงานในองค์การได้นั่นคือความสามารถสร้างความรู้สึ กเป็ นอันหนึ่ ง
อันเดียวกันความกระตือรือร้นและความอุทิศเสียสละตนเพื่อเปูาหมายร่วมกันผู้บริหารต้องหมั่นกระตุ้น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในหมู่ผู้บริหารและพนักงานกระตุ้นการสื่อสารการแสวงหาทางออก
ของปัญหาคุณลักษณะผู้นาตามหลักการบริหารของเฟยอล พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชา หรือพนักงานยอมรับ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งคนใดคนหนึ่ งในฐานะที่ เ ป็ น แหล่ ง ของอ านาจหน้ า ที่ แ ละปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การ
มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว กาหนดขนาดการควบคุมที่เหมาะสม34

34

Henri Fayol, Industrial and General Administration (New Jersey:
Clifton, 1923), 325-331.
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การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
การจัดการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี มีกลยุทธ์ต้องการจัดให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมือง
แห่ ง การศึ ก ษาตามวิ สั ย ทั ศ น์ และยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา
มีส่วนร่วมทาให้เกิดขึ้น ดังนี้
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี 35 สุ พ รรณบุ รี เ ป็ น จั ง หวั ด ชั้ น น าในด้ า นแหล่ ง ผลิ ต
อาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการท่องเที่ยว โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี ยึดการมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์
1. การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถด้ า นเกษตรเชื่ อ มโยงสู่ เ กษตรอุ ต สาหกรรม
และ
พาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก
2. การพั ฒนาด้ านการท่ อ งเที่ ยวสู่ สากลคู่ การอนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
5. การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
เปูาประสงค์
1. เพิ่มมูลค่าผลิตค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการ
บริโภคและการส่งออก
2. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
3. อนุรักษ์ ฟิ้นฟู และบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้ออานวย
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และแก้ปัญหาความยากจน
5. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ
6. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล
7. ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารด้วยความโปร่งใส
การจัดการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี36
จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งหมด 13 แห่ง
ดังนี้
1. สานักคณะกรรมการอาชีวศึกษา
5
แห่ง
2. สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1
แห่ง
3. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
3
แห่ง
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1
แห่ง
35

สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.
2557-2560 (กรุงเทพฯ: อรรถพลการพิมพ์, 2557), 115-118.
36
เรื่องเดียวกัน, 15-16.
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5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2
แห่ง
6. สานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน
1
แห่ง
ที่มา: ข้อมูลจากรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.2554, สานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานสถิติแห่งชาติ
จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 3 เขต และมัธยมศึกษา 1
เขตดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ตารางที่ 2 จานวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู จาแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1-3 ประจาปีการศึกษา 255437
เขต

จานวนโรงเรียน (แห่ง)
ในสังกัด นอกสังกัด
กศน.

เขต 1
เขต 2
เขต 3
รวม

148
137
141
426

140
110
100
350

4
17
4
25

จานวน
นักเรียน

จานวนครู

จานวน
ห้อง

24,037
10,638
20,417
55,092

1,354
1,210
1,418
3,982

1,533
1,596
1,216
4,345

ตารางที่ 3 จานวนครู- อาจารย์ จาแนกในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1-3
จาแนกระดับการศึกษา ประจาปีการศึกษา 255438
เขตการศึกษา
อนุบาล
เขต 1
เขต 2
เขต 3
รวม

203
185
263
651

37

จานวนครู อาจารย์ (คน)
ประถมศึกษา 1-6
มัธยมศึกษา
1,000
879
1,059
2,938

151
146
93
390

รวม
1,354
1,210
1,418
3,982

กลุ่มนโยบายและแผน ปีการศึกษา2554, สารสนเทศ 54 (สุพรรณบุรี: สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-3, 2554), 18-19.
38
เรื่องเดี่ยวกัน, 33.
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ตารางที่ 4 จานวนนักเรียนจาแนกระดับการศึกษา จาแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1-3 ปีการศึกษา 255439
ระดับ
การ
ศึกษา
อนุบาล
ประถม
ศึกษา
ปีที่ 1-6
มัธยม
ศึกษา
ปีที่ 4-6
ปวช.
ปวส.
อุดม
ศึกษา
รวม

เขต 1
จานวนนักเรียน

เขต 2
จานวนนักเรียน

เขต 3
จานวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ห้อง

ชาย

หญิง

รวม

ห้อง

ชาย

หญิง

รวม

ห้อง

2,603
8,590

2,584
8,053

5,187
16,643

369
1,052

2,756
7,844

2,624
16,452

2,095
7,547

405
1,071

2,095
7,547

1,934
7,014

4,029
14,561

260
871

1,232

975

2207

112

1,159

2,485

996

120

996

831

1,827

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,425

11,612

24,037

1,533

11,759

21,561

10,638

1,596

10,638

9,779

20,417

1,216

ตารางที่ 5 จานวนสถานศึกษา ห้องเรียน นักเรียน และครู จาแนกตามสังกัดของเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ( เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2554)40
สังกัด
สนงเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
สนงคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สนงบริหารงานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานเทศบาล
สถาบันการพลศึกษา
สนงพระพุทธศาสนา

อักษรย่อ
สพฐ.

จานวน
สถานศึกษา ผู้บริหาร
32
105

ครู
1,468

ห้องเรียน
971

นักเรียน
36,603

สอศ.
สช.

6
29

26
29

231
730

242
76

6,631
2,006

อปท.
สพศ.
พ.ศ.

12
1
3

12
1
3

213
42
14

29
19
21

1,220
555
161

สรุป
การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัย ระดับการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับอุมดมศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีหลากหลายสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากนักการเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ที่ให้ความสาคัญ
ทางด้านการศึกษามากเป็นพิเศษและต่อเนื่องมาโดยตลอด
39

กลุ่มนโยบายและแผน ปีการศึกษา2554, สารสนเทศ 54 (สุพรรณบุรี: สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, 2554), 15-16.
40
เรื่องเดียวกัน, 25.
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นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการประเมิ น ผลการปฎิ รู ปการศึ กษาในทศวรรษที่ ผ่ านมา การศึ กษาวิ จั ยทิ ศทาง
การศึ ก ษาและปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การศึ ก ษาไทยในอนาคต ทั้ ง การประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเคลื่อนย้ายคน เงิน เทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และ
ความรู้อย่างเสรี จึงกาหนดหลักการและกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ เปูาหมาย และกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง บนฐานของหลักการและแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีหลักการและกรอบแนวคิด เน้นการ
ปฎิรูประบบการศึกษา และการเรียนรู้ และเสนอกลไกลที่ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบไม่ใช่ส่วนใดส่วนส่วนหนึ่งของระบบ และพิจารณาระบบการศึกษา และ
เรียนรู้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่น
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม สาธารณสุข และการจ้างงาน มีระบบการศึกษาประกอบด้วย
ปั จ จั ย ต่า ง ๆ ที่ ส าคัญ คือ ครู หลั กสู ตรสถานศึกษา และกระบวนการสร้ างและถ่ายทอดความรู้
ประเด็นที่สาคัญที่สุดในการปฏิรูปการศึกษานี้คือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั้งยืน เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า
ปัจจัยสาคัญอื่น ๆ คือ ระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมภิบาล มีการกระจายอานาจและทรัพยากรสู่
ท้อ งถิ่น การเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษา และการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ว มของทุก ภาคส่ ว นส่ งผลให้
การศึกษามีสัมฤทธิผลสาหรับผู้เรียนทั้งประเทศ ทั้งในเมืองและชนบท ทั้งที่มีฐานะดี และยากจน
ระบบการเรียนรู้ สาหรับระบบการเรียนรู้ คือ ระบบที่เอื้ออานวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝุเรียนรู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และมีคุณธรรมนา
ความรู้ โดยอาจอยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา และมีปัจจัยและเครื่อ งมือต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ ทั้งที่มาจากระบบการศึกษาปกติ
และจากนอกระบบ เช่น สื่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกแห่งและทุกเวลา ประเด็นสาคัญ
ระบบการเรี ย นรู้ คือ การเน้ น ความส าคัญของปัจจัย ที่เอื้ออ านวยให้ เกิด การเรีย นรู้ นับ ตั้งแต่ค รู
ผู้ปกครอง ชุมชนบุคคลตัวอย่าง สื่อมวลชน รวมถึงสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์
สาหรับการปฏิรูปการศึกษา คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีเปูาหมายในการจัด
การศึกษา ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษา และการเรีย นรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็น
หลักสามประการ คือ
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย พัฒนาผู้เรียนสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึง
คนเก่ง ดี และมีใจรักมาเป็นครู คณาจารย์ ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1. โอกาสทางการศึ กษาและเรี ยนรู้ เพิ่ มโอกาสการศึ กษาและเรี ยนรู้ อย่ างทั่ วถึ งและมี
คุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
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2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดย
เพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วยซึ่ง จากประเด็นหลักทั้งสามประการนี้จะส่งผลให้
คนไทยยุคใหม่ มีลักษณะที่พึงประสงค์ คือ
3. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทางานเป็นกลุ่ม
6. มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก และความภูมิใจในความเป็นไทย
ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และ
ต่อต้านการซื้อสิทธ์ ขายเสียง และสามารถก้าวทันโลก41
รัฐ บาลตระหนัก ถึง ความส าคัญ ของเด็ก และเยาวชน ซึ ่ง เป็น วัย ที ่ม ีพ ลัง ความคิด
สร้างสรรค์เปี่ยมด้วยศักยภาพ และเป็นอนาคตของชาติ จึงต้องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ให้แก่เด็กและ
เยาวชน รวมทั้งสนับสนุนให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาและแสดงออกตามความถนัดของแต่ละคน เพื่อ
สร้างคุณค่าความภาคภูมิใจ และความเชื่อมั่นอันจะเป็นสิ่งสาคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป และ
ในการนี้คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายและยุ ทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก ปฐมวัย (0-5 ปี)
ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนและเป็นกรอบส าหรั บการดาเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย อันเป็น วัยเริ่มต้น ของเด็กและ
เยาวชนต่อไป ซึ่งถือว่า เป็นครั้งแรกและเป็นประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยได้มีการจัดทานโยบายและ
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การพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นต้อง เริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิ โดยเฉพาะในช่วง
ปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐาน ของการพัฒนาทั้งปวง โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลัก ชุมชนและสังคม
เป็ น ฐานที่มี ส ่ว นร่ว มในการพัฒ นาเลี ้ย งดูเ ด็ก ทุก ขั ้น ตอน การศึก ษาคือ เครื่อ งมือ ส าคัญ ในการ
ประสิทธิภาพจาเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ ที่
ยั่งยืนและปูองกันปัญหาสังคมได้ในระยะยาว โดยเน้น ครอบครัว เป็นแกนหลักในการพัฒนา และชุมชน
สังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเด็กทุกขั้นตอน
สรุปนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550
นับเป็ นนิมิตหมายที่ดีของการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นทรัพยากรที่มี
ความสาคัญยิ่งต่อ การพัฒนาประเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0-5 ปี เป็นช่วงวัยที่มีอัตรา
การเรียนรู้สูงสุด เป็นช่วงเวลาที่สาคัญและจาเป็น ที่สุดในการพัฒนาสมองของมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ในวัยนี้ ต้องถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นการลงทุนที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการตามแก้ปัญหาของสังคม
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สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, ข้อเสนอแนะการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2552), 9-12.
42
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค ,
2552), 13.
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ที่เกิดขึ้นเพราะความไม่มีคุณภาพของประชาชน "... การให้การศึกษาแก่เด็กต้องเริ่มตั้งแต่เกิดขึ้นต้น
ก็ต้องสอนให้รู้จักใช้อวัยวะและประสาทส่วนต่าง ๆ ต้องคอยควบคุมฝึกหัด จนสามารถใช้อวัยวะและ
ประสาทส่วนนั้น ๆ ทากิจวัตรทั้งปวง ของตนเองได้ เมื่อสามารถทากิจวัตรของตัวได้แล้ว ถัดมาก็ต้อง
สอนให้รู้จักทาการต่าง ๆ ให้รู้จักแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ตามที่ต้องการให้ได้มากขึ้น เพื่อทาให้ชีวิตมีความ
สะดวกมีความสบาย การให้การศึกษาขั้นนี้ ได้แก่การฝึกกายให้มีความคล่องแคล่วชานิชานาญและ
สามารถในการปฏิบัติ ประกอบกับการสอนวิชาความรู้ต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัว การให้การศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือการสอนและฝึกฝนให้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นไป
พร้อมทั้งการฝึกฝนให้รู้จักใช้เหตุผลสติปัญญาและหาหลักการของชีวิต เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์
ความเจริญงอกงามทั้งทางกายและทางความคิด ผู้ทางานด้านการศึกษาจึงมีความสาคัญเป็นพิเศษ
และได้รับความยกย่องเป็นอย่างสูงตลอดมา ในฐานะที่เป็นผู้ให้ชีวิตจิตใจตลอดจนความเจริญทุกอย่าง
แก่อนุช43
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติถึงสิทธิ
ของบุคคลในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย โดยรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ต้องได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นด้วย การจัดการศึกษาอบรม
ขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 80(3) ได้บัญญัติให้มี
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการจัด การศึ กษาในทุก ระดั บและทุ กรู ป แบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนา
การศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของ ความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข44
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กาหนดบทบัญญัติที่ถือเป็นกรอบและแนวทางในการ
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ส านั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, ประกาศส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานปีการศึกษา 2556 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), อัดสาเนา.
44
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550,
เข้าถึงเมื่อ 21พฤษภาคม 2550, เข้าถึงได้จาก htpp://www.thailandlawyercenter.com/index.
php?lay=show&ac.
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ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ทั้งในเรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะในหมวดที่ 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาที่กาหนดให้การศึกษาต้องจัดให้บุคคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมี ความบกพร่องทางร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือ มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือ
บุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิ เศษ การศึกษาสาหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิด หรือ
พบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อบริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง การจัดการ
ศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความสามารถ
ของบุคคลนั้น45
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้จัดทาขึ้น
ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10
สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สั งคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
ช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒ นาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้ เกิดภูมิคุ้มกันและ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ "สังคม
อยู่ ร่ วมกันอย่ างมีความสุ ข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ ยนแปลง"
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิ จด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี
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นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ขณะเดีย วกัน ยั งจ าเป็ น ต้องบริ ห ารจัดการแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 ให้ บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย
ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และ
ความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวน
ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อ
ประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยให้ความสาคัญ กับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิ ต ภาคเกษตร และการประกอบการของวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
ขณะเดียวกันจาเป็นต้องปรับตัว ในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมี
พันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุ้มกันของทุนที่มี
อยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ขณะเดียวกัน
จาเป็นต้องสร้างความพร้อมสาหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่
กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งในแผนพัฒนาฯ
ฉบับนี้ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ข้อ 5.5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในข้อ 5.5.3 การสร้างความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชน ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยังคงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การ
พัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยยังคง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานสากล46
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
เป็นแผนระยะยาวภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เน้นนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลาง
บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลกเป็นแนวทาง
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สานักนายกรัฐมนตรี,
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.pld.rmutt.ac.th/? wpfb_dl=210.
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ในการดาเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน”
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีวัตถุประสงค์และแนวนโยบาย ดังนี้
1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา มีแนวนโยบาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างให้
ผู้เรียน มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสานึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย
มีระเบี ยบวินั ย มีจิตสาธารณะ คานึงถึงประโยชน์ ส่ว นรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์
ขายเสียง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพยากจน อยู่ในท้องถิ่น
ห่างไกล ทุรกันดาร ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีแนวนโยบาย
ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาระบบ
บริหารจัดการความรู้และสร้างกลไกการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
3. พัฒ นาสภาพแวดล้ อมของสั งคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีแนวนโยบาย พัฒนาและนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ โดยเร่งรัดกระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุก
ภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของ
การศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและ
เกื้อกูลกัน47
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สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.
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แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 จัดทาขึ้น
ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมี
คุณภาพ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจิตสานึกของความเป็นไทย มีความเป็น
พลเมืองที่ดี ตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัด
และพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาที่จาเป็นต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ยังอยู่ใน
ระดับต่า ตลอดจนสภาพการบริหารและจัดการศึกษาที่ยังต้องเพิ่มเติม ในด้านประสิทธิภาพ ซึ่งได้
กาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ที่ครอบคลุมทั้งการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน
ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา การผลิตและพัฒนาคุณภาพกาลังคนรองรับ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอด
องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา อีกทั้งได้กาหนดกลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถดารงชีวิตใน
สังคมได้ อย่างมีความสุข ส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ได้รับการรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
2. ผลิ ต และพั ฒ นาคุ ณ ภาพก าลั ง คนรองรั บ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
การแข่งขันของประเทศ มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน มีสมรรถนะ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนและกาลังแรงงานรองรับ
การเข้าสู่สังคมและประชาคมอาเซียน
3. ส่งเสริมการวิจั ยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทั้งด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ การให้การบริการ
รักษาพยาบาลและเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาการศึกษาและในเชิงพาณิชย์
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4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เร่งขยายการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึ งทั้งในเมืองและชนบททุกระดับ /ประเภท กระจาย
โอกาสและสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ให้ได้รับบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรีย นและนอกระบบโรงเรียนเพื่อให้ผู้ เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ตลอดจนการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ ให้สามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างเหมาะสม
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มุ่งปรับระบบบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน
การศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็งให้กับสานักงานเขตพื้นที่และ
สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้มีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ และมีความเข้มแข็ง
รองรับการกระจายอานาจ รวมทั้งปรับปรุงระบบการสนับสนุนการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาการศึกษาและการสร้างภาคีเครือข่ายทางการบริหารจัดการศึกษา48
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2555-2558
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555-2558 โดยยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและ
ชนบทบนพื้นฐานที่ว่าประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน
โดยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทุกคนให้เท่าเทียมกันทั้งในเมือง
และชนบท ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 6 และเทียบเท่า พัฒนาความเป็นพลเมืองโลก
ที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลกโดยบูรณาการการจัด
การศึกษาภายใต้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ อันได้แก่
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเปูาหมายคือนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง
2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3. การปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึ กอาชีพให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6. การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
7. การเพิ่ มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อ รองรับ การเปิ ดเสรีป ระชาคม
อาเซียน
โดยมีกรอบแนวคิดหลักของคุณภาพและความเท่าเทียม รวมทั้งการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ต้องมุ่งเน้นหลักการในการดาเนินงาน ประกอบด้วยโอกาสใน การเข้าถึง
ทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสามารถได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โอกาสในการเข้าถึง
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สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2551), 20.
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แหล่งทุน ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ โดยขึ้นกับฐานะของผู้ปกครอง โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝน
ทักษะ ผู้เรียนทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกที่เป็นจริงผ่านการเรียนรู้บนฐานกิจกรรม (ActivityBased Learning) โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยใช้เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
ศูนย์วัฒนธรรม
และแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการศึกษาโดยยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสามารถพัฒนาสมอง สร้างจินตนาการได้อย่างไม่
มีขีดจากัด ได้รับการดูแลอย่างรอบด้านประหนึ่งลูกหลานในครอบครัว ดูแลครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาดั่งญาติพี่น้อง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ และบริหารจัดการทุกระดับ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จึงยึดแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ เพื่อนาหลักการสู่การปฏิบัติ
ดังนี้
1. คานึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู้เรียน
2. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทัดเทียมอารยะ
ประเทศด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. มุ่งสู่ เปู าหมายของการเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ งขั นและยกระดับศักยภาพให้
แข่งขันได้ในระดับสากล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ จึงกาหนดกรอบ
แนวคิดว่าการศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ผลผลิตของการศึกษาจะต้องนาไปสู่
การเตรียมประชาชนคนไทยในอนาคตที่มีความเป็นไทย มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพเพียง
พอที่จะก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบทสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สนองนโยบาย
รัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2556
กล่าวคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุ่งเน้นเปูาหมาย
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
1. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
3. การพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การจัดการศึกษาปฐมวัย
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
6. นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณ ธรรมในสถานศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลป์ไทย กีฬาไทยและกีฬา
พื้นบ้าน
8. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
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9. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน
11. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา
12. ส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนระดับตาบลมีงานทา
13. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจั ดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกเน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคันและจบ ม.6 ที่ไม่เรียน
ต่อและนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลาบาก
3. การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ
4. การจัดการศึกษาสาหับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ
2. ครูคลังสมอง
3. สนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพ
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ส่งเสริมให้นักเรียนทางานหารายได้ระหว่างปิดภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทัดเทียมกับ
นานาชาติ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 7: การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
3. ส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
4. สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่า การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังคงได้รับการ
พัฒนาต่อไป เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นและยังเป็นการเตรียมการรับมือกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งการศึกษาขั้น
พื้นฐานสามารถจัดการศึกษาได้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศั ย ซึ ่ง มีร ะบบการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในเพื ่อ น าไปสู ่ก ารพัฒ นาคุณ ภาพ และ
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มาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 49
แนวคิดทฤษฎีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความหมายและความสาคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คาว่า“การศึกษาพื้นฐาน” (Basic Education) เป็นคาที่มีความหมายหลากหลายใน
สหรัฐอเมริกา การศึกษาพื้นฐาน หมายถึง “การสอนให้มีทักษะในการสื่อสาร คิดคานวณ และเข้าสังคม
เพื่อให้บุคคลสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดคานวณเป็น สามารถค้นคว้าหาความรู้ต่อไปได้ รู้จักโลกแห่ง
การงาน หน่วยสวัสดิการสังคม ทางานกับนายจ้างได้ รู้จักการบริโภคที่เหมาะสม รู้จักการปรับปรุง
สุขภาพ”50 ตามความหมายนี้มุ่งถึงการศึกษาเบื้องต้นเป็นสาคัญ องค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นศูนย์รวมของ
นานาชาติ ในด้านการศึกษา ได้ให้คานิยามการศึกษาพื้นฐานไว้ว่า “การศึกษาสาหรับคนทุกเพศทุกวัย
ให้มีโอกาสได้เรียนความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ปลูกฝังให้เกิดความอยากเรียนอยากรู้ มีทักษะใน
การเรียนด้วยตนเอง รู้จักถาม สังเกต วิเคราะห์ ตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และผู้อื่น”51
การศึกษาพื้นฐาน (Basic Education) หมายถึง การศึกษาที่มุ่งให้ตอบสนองความ
ต้องการทางการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนในระดับต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานให้แก่การ
เรียนรู้ขั้นต่อไป เช่นการศึกษาสาหรับเด็กวัยเริ่มต้น การศึกษาระดับประถม การสอนให้รู้หนังสือ
ทักษะความรู้ทั่วไป ทักษะเพื่อการดารงชีวิต สาหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ ในบางประเทศ การศึกษา
พื้นฐานยังขยายขอบเขตไปถึงระดับมัธยมด้วย
ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ได้ ว่ า การศึ ก ษาพื้ น ฐานมิ ไ ด้ ห มายความจ ากั ด อยู่ เฉพาะการศึ ก ษาชั้ น
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาชั้นต้นเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งบุคคล
ส่วนใหญ่มีโอกาสได้เข้าเรียนด้วย สอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้กล่าวไว้
ในหมวดที่ 3 แนวนโยบายการศึกษาว่า “ให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ปวงชน รัฐพึงเร่งรัดและขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชนอย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้สูงขึ้น”52 และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้
ระบุไว้ว่า“มาตรา 43 บุคคล ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ที่รัฐจะต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย…”53 ซึ่งเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า
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การศึก ษาขั้น พื้น ฐานมี ขอบเขตขยายถึ งการศึก ษาระดับ มัธ ยมปลายซึ่ งใช้เ วลาเรีย นตั้ งแต่ร ะดั บ
ประถมศึกษาสิบสองปี
สรุปได้ว่า การศึกษาพื้นฐานตามความหมายเป็นการศึกษาที่จัดให้ตั้งแต่ระดับก่อนวัย
เรียนไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจากการศึกษาเอกสารพบสาระสาคัญที่เกี่ยวกับการศึกษาพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาพื้นฐาน
1.1 สิทธิในการรับการศึกษาพื้นฐาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ระบุไว้ในมาตรา 43 ว่า
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้
กล่าวเป็นความนาของแผนว่า “รัฐมีหลักความเชื่อพื้นฐานว่า การศึกษาเป็นกระบวนการที่สาคัญยิ่ง
ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และมีความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่จะมาถึง และเชื่อว่าการศึกษาที่จะเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศจะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย
รัฐตระหนักว่าการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถสนองความต้องการในการพัฒนา
บุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งกาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้นได้ดีเท่าที่ควร”54 และมี
หลักการสาคัญ 4 ประการคือ การสร้างความเจริญงอกงามทางปัญญาความคิดจิตใจและคุณธรรมการใช้
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมโดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม การก้าวทันความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และความสมดุลระหว่างการพึ่งพาอาศัยกันกับการพึ่งตนเองพร้อมด้ว ย
ความมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคคลทั้งในด้านปัญญา ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย และด้านสังคม ให้สมดุล
กลมกลืนกัน โดยที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ และ
กาหนดการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียนไว้เป็น 4 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา และได้ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อ 5 ถึงการขยาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับมัธยมว่า “ข้อ 5. ให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของปวงชน รัฐพึงเร่งรัดและขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชนอย่างทั่วถึงเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น”
1.2 การบังคับเข้าเรียน และการจัดแบบให้เปล่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติไว้ว่า “มาตรา
69 บุคคลมีหน้าที่รับการศึกษาอบรม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และ มาตรา 43 ที่ว่า การเข้ารับ
การศึกษาพื้นฐาน รัฐจะไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ได้บัญญัติ
ไว้ว่า “มาตรา 6 ให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่แปด ส่งเด็กนั้นเข้าเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาจนกว่าจะมีอายุย่างเข้าปีที่สิบห้าเว้นแต่เป็นผู้สอบได้ชั้นประถมปีทีหกตามหลักสูตร หรือ
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หลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ข้อสังเกต พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ไม่ได้ระบุไว้
ที่ใดว่าการจัดการศึกษาภาคบังคับ เป็นการศึกษาให้เปล่า ซึ่งต่างกับ พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2478
ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 7 ว่า “โรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนเทศบาล สอนให้โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน….”
ข้อสังเกต แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นเพียงแนวการดาเนินงานของรัฐเกี่ยวกับการศึกษา ไม่มีผลบังคับ
ให้ต้องปฏิบัติเช่นกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ทางราชการก็ได้ถือปฏิบัติว่า การศึกษาภาคบังคับ
เป็นการศึกษาให้เปล่า ตามที่ได้เคยปฏิบัติต่อ ๆ กันมา จากข้อ 2.1.2 จะเห็นได้ว่า ได้มีการกล่าวถึง
การศึกษาภาคบังคับไว้ในเอกสารต่างๆ คือ
1.2.1 หน้าที่ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ มีกล่าวไว้ในมาตรา 69 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2533
1.2.2 การจัดการศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่า มีกล่าวไว้ในมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2478 (เลิกใช้แล้ว) และข้อ 4 หมวด 3 แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีข้อที่ควร
สังเกตว่า พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 มิได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาภาคบังคับ
แบบให้เปล่าแต่อย่างใด
1.2.3 จานวนปีตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ได้กาหนดชั้นการศึกษาภาคบังคับไว้ถึงชั้นประถมปีที่ 6 แต่ต่อมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กาหนดให้บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี (ไม่กาหนดว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับ ) ในขณะเดียวกัน แผนการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้กาหนดไว้ในหมวด 3 ข้อ 5 ให้การศึกษาระดับมัธยมเป็นการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประชาชน (ไม่ได้กล่าวว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับ)
1.2.4 อายุของผู้อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ มีระบุไว้ในเอกสารฉบับเดียว
คือ พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ซึ่งกาหนดไว้ในมาตรา 6 ว่า เด็กที่มีอายุย่างเข้า
ปีที่แปด จะต้องเรียนในโรงเรียนประถมศึก ษาจนกว่าจะมีอายุย่างเข้าปีที่สิบห้า (เว้นแต่จะสอบไล่ได้
ชั้นประถมปีที่ 6 ก่อน)
1.3 การยกเว้นไม่ต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ พระราชบัญญัติประถมศึกษา
พุทธศักราช 2523 มาตรา 8 ได้กาหนดไว้ว่า เด็กที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาความบกพร่องในทางร่างกายและจิตใจ เป็นโรคติดต่อตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ต้องหาเลี้ยงผู้ปกครองซึ่งทุพพลภาพ ไม่มีหนทางหาเลี้ยงชีพและไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดูแทน มีความจาเป็น
อย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ในกรณีตาม (3) ถ้าผู้ปกครองซึ่งทุพพลภาพมีเด็กซึ่งต้องเข้า
เรี ย นในโรงเรี ย นประถมศึ กษาพร้ อ มกัน หลายคน ให้ ยกเว้น เพีย งหนึ่ ง คนต่ อ มาได้มี ก ารออก
กฎกระทรวง ตามความใน พ.ร.บ. ข้างต้น ขยายความว่า โรคที่อาจขอยกเว้นไม่ต้องเข้าเรียน ได้แก่
โรคเรื้อนและวัณโรคในระยะอันตราย ส่วนความจาเป็นที่อาจขอยกเว้นไม่ต้องเข้าเรียน ได้แก่ อยู่ห่างจาก
โรงเรียนประถมศึกษาที่สอนให้เปล่าตามเส้นทางคมนาคมเกิน 3 กิโลเมตรหรือมีอุปสรรคต่อการเดินทาง
เช่น สภาพภูมิประเทศเป็นปุาภูเขาและแม่น้า
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1.4 การกระจายอานาจการจัดการศึกษาพื้นฐาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาไว้ ในมาตรา 43 ดังนี้ “การจัดการศึกษา
อบรมของรัฐต้องคานึงถึง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” และได้กล่าวไว้ในมาตรา 289 อีกแห่งหนึ่งว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิ
ที่จะจัดการศึกษาอบรมและ การฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น
และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐแต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา 43 และ 81 ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” ที่ว่าไม่ขัดต่อมาตรา 43 ก็คือ การมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 12 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ส่วนมาตรา 81 ก็คือ แนวทางในทางจัดการศึกษา เช่น ให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้กล่าวถึง
เรื่องนี้ในหมวดที่ 3 ข้อ 17 ไว้ดังนี้ “ปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาให้มีเอกภาพด้านนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งให้กระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา
มีความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในของสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้บุคคล
และองค์กรในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการจัดการศึกษาของชุมชน”
จากข้อความดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แผนการศึกษาแห่งชาติได้กล่าวถึงการกระจายอานาจ
ไว้ด้วย แต่ได้ขยายความไว้ว่านอกจากกระจายอานาจให้ท้องถิ่นแล้ว ยังต้องกระจายอานาจให้
สถานศึกษาด้วยแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้กาหนดนโยบายการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึง
ความพยายามที่รัฐจะขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเดิม 6 ปี ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และเป็นการศึกษาภาคบังคับ ออกไปสู่ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งได้กาหนดไว้เป็นสองตอน ตอนละ 3 ปี
คือมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ “การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ พัฒนาคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่อจาก
ระดับประถมศึกษา ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการประกอบการงาน และอาชีพตามควรแก่วัย ”
“การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัด
และความสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือเพื่อให้เพียงพอ
แก่การประกอบการงานและอาชีพที่ตนถนัด ทั้งอาชีพอิสระและรับจ้าง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคมที่จาเป็นสาหรับการประกอบการงาน และอาชีพ
และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข ”สาหรับแนวทางการจัดการศึกษานั้น แผนการศึกษา
แห่งชาติได้เสนอแนะเอาไว้ในเรื่องการจัดเครือข่ายการเรียนรู้และบริการการศึกษาเพื่อปวงชนว่า
“ขยายบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยคานึงถึงสภาพปัญหา
ข้อจากัด และความสามารถพิเศษของผู้เรียน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท
ห่างไกล ในเขตชุมชนแออัดในเมือง เขตภูเขาและชายแดน รวมทั้งเด็กที่ต้องย้ายถิ่นตามพ่อแม่
ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพ สามารถได้รับการศึกษาถึงระดับมัธยมอย่างทั่วถึง ปรับปรุงและพัฒนา

54
รูปแบบการรับเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เพื่อกระจายโอกาสในการเข้ารับ
การศึกษาให้เป็นธรรม”55
หลักการสาคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจั ดการศึกษาขั้น พื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐ ต้องจัดให้ มี
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียงสาหรับการใฝุรู้ใฝุเรียนตลอดชีวิต รวมทั้ง
เพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้าง
รากฐานที่แข็งแกร่งสาหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่สาคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้
1. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ
สังคม ความรู้ และคุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ใฝุรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน
สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาดและมีความเป็นประชาธิปไตย
2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพื้นฐาน สาหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์
ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีทั้งของครอบครัว ชุมชน
สังคมไทย และสังคมโลก
3. หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความ
แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม
4. หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับการกระจายอานาจ
5. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 นโยบาย
การศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษา56
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 71 (23 มิถุนายน 2535): 10.
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สานักทดสอบทางการศึกษา, มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย
เพื่ อการประกั นคุณภาพภายในของสถานศึกษา (กรุ งเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน), 19.
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แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาหนดจุด หมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เปูาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้น การกระจายอานาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มี
บทบาทและมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพ และความต้ อ งการ
ของท้องถิ่น ซึ่งการติดตามการนาหลักสูตรสู่การปฏิบั ติได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาและ
ความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการนาหลักสูตร
สู่การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึก ษา สถานศึกษาส่วนใหญ่กาหนดสาระและผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังไว้มาก ทาให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อ
ปัญหาการจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพ
ของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
ซึ่งจาก ข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒ นาคนในสั งคมไทย และจุด เน้ นของกระทรวงศึก ษาธิ การในการพั ฒ นาเยาวชน
สู่ศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปูาหมาย
ของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทา
หลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กาหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่าของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลา
เรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบ
การศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการนาไปปฏิบัติ
การจั ดท าหลั กสู ตรฯ นี้ สถานศึ ก ษาได้ น าไปใช้ เ ป็ น กรอบและทิ ศ ทางในการจั ด ท า
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานให้ มี คุ ณ ภาพด้ า นความรู้ และทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การด ารงชี วิ ต ในสั ง คมที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
แนวคิด ทฤษฎีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาไว้หลายประการ และได้เสนอประเด็นที่เน้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การจัดการศึกษาแนวใหม่
ที่มีลักษณะเป็นการปฏิรูปการศึกษา โดยกล่าวถึงความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
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ระบบการศึกษาแนวการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประเด็นที่กฎหมายระบุนี้ถื อได้ว่าครอบคลุมสาระเนื้อหาที่จาเป็น
ในการจัดการศึกษามากอยู่แล้ว และผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษามีภาระในการขยายความ หรือ
ลงรายละเอียดภาคปฏิบัติเพื่อนาไป ดาเนินการให้เกิดผล57 สาระของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542โดยสังเขป ดังนี้
ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่ วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ตาม
ความข้างต้น เปูาหมายของการจัดการศึกษาจึงอยู่ที่คนไทยโดยทั่วไป ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาให้เป็น
คนดี มีประโยชน์ มีความครบถ้วนทุกด้าน คือ
1. ทางกาย คือมีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง หมายความว่าการจัดการศึกษาต้อง
ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น ส่งเสริมการออกกาลังกาย ส่งเสริมกีฬาส่งเสริม
ความรู้ด้านโภชนาการ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อสุขลักษณะ ปลอดจากภาวะ
มลพิษ ปลอดจากยาเสพย์ติด และปลอดจากภัยทั้งหลายที่อาจกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นภัยจากมนุษย์ (อุบัติเหตุ การประทุษร้าย) หรือธรรมชาติ (น้าท่วม ไฟไหม้ พายุ
โรคภัยไข้เจ็บ) นอกเหนือจากหน้าที่ในการส่งเสริมสุขอนามัยแล้ว ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้อง
คาดการณ์และเตรียมการปูองกันไว้ล่วงหน้าเพื่อผ่อนคลายหรือแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์
2. ทางจิตใจ คือมีจิตใจที่อดทนเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหาหลากหลายที่เกิดได้อย่าง
มีสติ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตัวเอง สามารถอดทนอดกลั้นต่อแรงกดดันต่างๆ
3. ทางสติปัญญา คือการใช้ความคิดและเหตุผล
4. ความรู้ คือการมุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของสังคม
ปัจจุบันได้แก่ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้และทักษะด้านภาษา
คณิตศาสตร์ ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
เรื่องการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
5. คุณธรรมและจริยธรรม แสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มีความละอายต่อการประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้อื่น
และสังคม
6. มีวัฒนธรรมในการดารงชีวิต รักวัฒนธรรมไทย มีเอกลักษณ์ไทย มีมรรยาทและการวาง
ตนในสังคม รู้จักประมาณตนเอง
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7. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ผู้ได้รับการศึกษาจะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ประนีประนอม มีความเมตตากรุณา มีสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และดาเนิน
บทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสม
โดยสรุป คุณลักษณะที่กล่าวข้างต้นเป็นเปูาหมายของการจัดการศึกษานั้น เริ่มต้นที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาซึ่งจะเป็นผู้ปลูกฝังถ่ายทอดอบรม หมายความว่าครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นตัวอย่างที่ดี คือรักษาหรือพัฒนาคุณลักษณะที่ดีไว้เป็นแบบอย่าง
คุณลักษณะที่ดีอันเป็นที่พึงประสงค์นี้ ถือเป็นมาตรหรือดัชนีชี้วัดครู ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยผู้นาชุมชน และประชาชนต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องและตั้งความ
คาดหวังให้แม่แบบสาหรับลูกหลานตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะดังกล่าว เพราะหาก
แม่แบบไม่ดี เยาวชนก็จะยึดถือเป็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติของพวกเขาตามไปด้วย
หลักการในการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดหลักการศึกษาไว้ และใช้
หลั กการดังกล่ าวเป็ น ตัว กาหนดสาระเนื้อหาของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาหลั กส าคัญในการจัด
การศึกษา (ตามมาตรา 8) กาหนดไว้ 3 ประการ คือการศึกษาตลอดชีวิต การมีส่วนร่วม และการ
พัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. การศึกษาตลอดชีวิต ถือว่าการจัดการศึกษานั้นเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับ
ประชาชนหลั กการคือคนทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษานี้ต้อง
ครอบคลุมทุกด้าน มิใช่เฉพาะชีวิตการงานเท่านั้น เพราะไม่เพียงบุคคลต้องพัฒนาตนเองและ
ความสามารถในการประกอบอาชีพของตน คนแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน
และประเทศโดยส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
วัฒนธรรมด้วย ทั้งนี้ เพราะสังคม เศรษฐกิจสภาพแวดล้อม และพัฒนาการทางเทคโนโลยีเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว จึงจาเป็นต้องศึกษาความเป็นไปรอบตัวเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม
2. การมีส่วนร่วม สังคมต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมนั้นแสดงออก
ได้หลายลักษณะ เช่น ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
ร่วมสนับสนุนทรัพยากร ร่วมติดตามประเมิน ส่งเสริมให้กาลังใจและปกปูองผู้ปฏิบัติงานที่มุ่ง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม หลักการนี้ถือว่าอนาคตของประเทศและความจาเริญรุ่งเรืองของสังคมไทย
เป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนมิใช่ถูกจากัดโดยตรงในการจัดการศึกษาดังนั้นจึงเป็นทั้งสิทธิ
และหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะเข้ามีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคของการจัดการศึกษา ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
และช่วยดูแลการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามทานองคลองธรรม
3. การพัฒนาต่อเนื่อง การศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้ทันกับความรู้
ที่ก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนานี้มีทั้งการค้นคิดสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ การประยุกต์
ปรับปรุงเนื้อหาสาระที่มีอยู่ และการติดตามเรียนรู้เนื้อหาสาระที่มีผู้ประดิษฐ์คิดค้นมาแล้ว ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุายไม่ว่าครูผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ต้องถือเป็นภาระหน้าที่สาคัญ ในการปรับปรุงตนเอง
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ให้ทันโลก และทันสมัย แต่ขณะเดียวกันก็ต้องทาความเข้าใจสภาพแวดล้อมเพื่อประยุกต์ความรู้ได้
อย่ า งเหมาะสม ทั้ งนี้ การรั บ ความรู้ม าถ่ ายทอดโดยปราศจากดุล ยพินิ จอาจก่ อความเสี ย หาย
โดยไม่คาดคิด จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝุายที่จะช่วยกันดูแลให้ความรู้ใหม่ เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
สังคมอย่างแท้จริง
นอกจากนี้กฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยังได้ระบุหลักในการ
จัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาไว้ด้วยในมาตรา 9 ซึง่ ปรัชญา เวสารัชช์ (2546) ได้
อธิบายไว้ดังนี้
1. หลักเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ หมายความว่า การจัด
การศึกษาจะเน้นนโยบาย หลักการ และเปูาประสงค์ร่วมกัน แต่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ดุลยพินิจ
เลือกเส้นทางและวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทางาน ของตน
2. หลักการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่ การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการบริหารที่ให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้เอง (Schoolbased Management) ตามหลักการนี้ จาเป็นต้องแยกภาระงานด้านนโยบายเกณฑ์และมาตรฐาน
ออกจากงานด้านปฏิบัติหรืองานบริการ ทั้งนี้ หน่วยงานส่วนกลางทาหน้าที่กาหนดนโยบาย เกณฑ์
และมาตรฐาน ส่ว นเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ดาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จึงจาเป็นต้องกระจายอานาจให้หน่วยปฏิบัติดูแลและรับผิดชอบ
การตัดสินใจด้วยตนเองโดยหน่วยงานส่วนกลางทาหน้าที่ตดิ ตาม ประเมิน ตรวจสอบส่งเสริมสนับสนุน
ให้หน่วยปฏิบัติที่ได้รับมอบอานาจสามารถทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา ตามหลักการนี้ ในเมื่อหน่วยปฏิบัติได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการได้อย่ างคล่องตัว
พอควรแล้ว ก็จาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการศึกษาให้หน่วยปฏิบัติรับผิดชอบ เพราะการมอบอานาจ
โดยไม่มีกติกาก็เท่ากับมอบให้ทางานโดยไม่มีเปูาหมาย ซึ่งไม่สามารถประเมินได้ในเมื่อรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทรัพยากรสนับสนุนแก่สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ซึ่งอาจเปรียบ
เสมือนการซื้อสินค้าหรือบริการก็ต้องมีสิทธิกาหนดคุณค่าและลักษณะของสิ่งที่ต้องการซื้อ โดยยึด
เปูาหมายผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ได้แก่ มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งหน่วยปฏิบัติเองก็ต้อง
วางระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อสินค้าและบริการของตน จากนั้นจาเป็นต้องมี
การประเมินผลการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝุาย อย่างน้อยผลการประเมินจะส่งเสริมให้ผู้จัดการศึกษาแต่ละระดับได้ตระหนักว่า
ผลการดาเนินการของตนเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับมาตรฐานการศึกษาและเกณฑ์ชี้วัดของระบบ
ประกันคุณภาพ และต้องหาทางปรับปรุงผลการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานและรักษาระดับ
การประกันคุณภาพของตนให้จงได้ รวมทั้งยกระดับการจัดการศึกษาให้สูงขึ้นด้วย
4. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนา
ต่อเนื่อง โดยกาหนดมาตรการต่างๆ เช่น การกาหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกาหนด
มาตรฐานวิชาชีพ การส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรการอบรมมาตรฐาน
ต่าง ๆ ทั้งนี้โ ดยมีเจตนาเพื่อรั กษาคุณภาพของผู้ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้อยู่ในระดับ

59
ที่พึงประสงค์ และกระตุ้นส่งเสริมให้พัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับ
การศึกษาโดยตรง
5. การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้เพื่อการจัดการศึกษา ทรัพยากรต่าง ๆ
ที่จาเป็นสาหรับการจัดการศึกษา ได้แก่ ทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความ
ชานาญในการเรียนการสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ล้วนเป็นทรัพยากรจาเป็น
แต่รัฐไม่สามารถจัดหามาสนับสนุนได้อย่างเพียงพอ จึงถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกคน ในการจั ดการศึกษาจะเข้ามาช่ว ยเหลื อสนับสนุน เพื่ อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในแต่ละท้องถิ่น
6. การมีส่วนร่วม การให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ
จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมเสนอแนะ กากับติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์
ของสังคมโดยรวม
โดยสรุ ปหลั กในการจั ดระบบโครงสร้ าง และกระบวนการจั ดการศึ กษานั้ น ได้ แก่
หลักเอกภาพด้านนโยบาย หลักการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาและการพัฒนาต่อเนื่อง การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้เพื่อการจัดการศึกษา และ
หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นส่วนที่สาคัญที่จะทาให้การดาเนินการจัดการศึกษาดาเนินไปได้
อย่างเป็นระบบระเบียบ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวได้
มากที่สุด อันจะส่งผลให้มีประชากรที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศในลาดับต่อไป
อย่ างไรก็ ดี การจั ด การศึ กษาโดยค านึง ถึ งหลั งการดั ง กล่ าวขั้ นต้ น นั้น ยั งต้ อ งค านึง ถึ ง
ความแตกต่างของผู้เรียนด้วย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษามีความสาคัญและเป็นสิ่งที่ทุกคน
ต้องได้รับอย่างเสมอภาคกันโดยไม่มีการจากัดวัย หรืออายุ ในการเข้ารับการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การจัด
การศึกษาสามารถสนองความต้องการของผู้เรียนได้ในทุ กระดับจึงต้องมีการกาหนดระบบการจัด
การศึกษาขึ้นในรูปแบบระบบที่หลากหลายซึ่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ได้
กล่าวถึงระบบการจัดการศึกษาไว้เช่นกัน
ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ระบบการศึกษาในแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่ยึดแนวทางมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงระหว่างกันได้ ยิ่งสังคมโลกพัฒนาไปมากเท่าใดความใกล้ชิด
ที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโทรคมนาคม ก็ยิ่งทาให้แต่ละประเทศ
มีระบบการศึกษาใกล้เคียงกันมากเท่านั้น ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงระบบการศึกษาของประเทศไทยเป็น
สาคัญ ตามสาระต่อไปนี้
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รูปแบบของการจัดการศึกษา
รูปแบบการศึกษาที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดนั้นแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ซึ่งปรัชญา เวสารัชช์ (2546) ได้อธิบายไว้ดังนี้
1. การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
การศึกษาในระบบเช่นนี้ หมายถึง การศึกษาที่จัดรูปแบบไว้แน่นอนเป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน
ส่วนใหญ่จัดในโรงเรียน วิทยาลัยมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ซึ่งเรารู้จัก
คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว การศึกษาในระบบอาจจัดในชั้นเรียนหรือเป็นการศึกษาทางไกลก็ได้
2. การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของ
การสาเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มตัวอย่างของการศึกษานอกระบบ ได้แก่ การศึกษานอกโรงเรียน
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นต้น
3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือ
แหล่งความรู้อื่นๆการศึกษารูปแบบนี้มีความยืดหยุ่นสูง เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนรู้สามารถเลือก
เนื้อหาที่สนใจเป็นประโยชน์กับตนได้ และสามารถใช้เวลาที่ปลอดจากภารกิจการงานอื่ นศึกษา
เล่าเรียนได้ จึงเรียกว่าเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้รูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัยมีหลากหลาย
เช่น การฟังบรรยายพิเศษ การศึกษาจากเอกสาร การเยี่ยมชม การชม การสาธิต การรับฟังรายการ
วิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ การสืบค้นเนื้อหาสาระจากอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากรัฐมีหน้าที่ร่วมกับชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ผู้บริหารและครูควรเข้ามามีส่วนใกล้ชิด
ร่วมมือกับประชาชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ
โดยสรุป ระบบการจัดการศึกษาของประเทศมี 3 รูปแบบใหญ่ ๆ ได้แก่ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีเปูาหมายที่จะสนองความต้องการและความ
พร้อมที่แตกต่างกันของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้การศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับประโยชน์จากการจัด
การศึกษาอย่ างสูงสุด ซึ่งนอกจากจะจัดการศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้ องการที่ห ลากหลาย
ของผู้เรียนแล้ว ยังต้องมีการแบ่งระดับการศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพตามระดับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละวัย
ระดับการศึกษา
การจั ดการศึก ษาอาจแบ่ งออกได้ ห ลายระดั บแล้ ว แต่ วัต ถุป ระสงค์ ของผู้ จัด เช่ น
แบ่งออกเป็นการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา เป็นต้น พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือระดับต่ากว่า
ปริญญา และระดับปริญญา
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การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับบุคคลเพื่อการดารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพในสังคม แต่อาจไม่เพียงพอในการประกอบอาชีพ ยกเว้นอาชีพที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาจาก
ครอบครัว หรือจากสภาพแวดล้อมวัยเยาว์ การศึกษาระดับนี้ถือเป็นเงื่อนไขจาเป็นที่รัฐต้องดูแล
จัดหาให้ หรือส่งเสริมให้เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประชาชนร่วมจัดให้มีขึ้น และถือว่า
ประชาชนทุกคนควรต้องผ่านการศึกษาระดับพื้นฐานหากมองสภาพตามความเป็นจริง ประชาชน
ยังได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ครบถ้วน รัฐก็ต้องกาหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับเป็นขั้นต่าไว้ก่อน
สาหรับประเทศไทยได้กาหนดการศึกษาภาคบังคับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้เก้าปี ซึ่งรัฐต้องกากับ
ดูแลให้เกิดผลให้ได้มากที่สุด หลังจากนั้นก็ควรยกระดับการศึกษาภาคบั งคับให้สูงขึ้นในโอกาสต่อไป
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้การศึกษาขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดว่า
ประกอบด้วยการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา
การแบ่ ง ระดั บ และประเภทของการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา 16) ตามมาตรา 18 กาหนดให้การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา คาว่า สถานศึกษานั้นมีความหมาย 3 ประการ ซึ่ง ปรัชญา เวสารัชช์
(2546) ได้อธิบายไว้ดังนี้
1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น
2. โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาอื่น
3. ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล
ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันทาง
สังคมอื่นเป็นผู้จัดการจัดการสถานศึกษานั้น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้มีคณะกรรมการและผู้บริหาร
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยแต่ละโรงเรียนต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาหน้าที่กากับ
และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา กรรมการประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู
ผู้ แ ทนองค์ ก รชุม ชน ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ แทนศิ ษ ย์ เ ก่ า ของสถานศึ ก ษา
และผู้ทรงคุณวุฒิ (มาตรา 40) โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ สาหรับ
โรงเรียนเอกชนซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้เป็นนิติบุคคลก็ต้องมี
คณะกรรมการบริหารด้วยเช่นกัน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิการจัดการสถานศึกษาที่มี
คณะกรรมการและผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบนั้น โดยทั่วไปผู้อานวยการสถานศึกษาจะทาหน้าที่
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ สิ่งที่ต้องทาความเข้าใจร่วมกันคือ การแยกบทบาทระหว่าง
คณะกรรมการกับผู้บริหาร คณะกรรมการมีส่วนร่วมตัดสินใจกาหนดนโยบายทิศทาง ให้ความเห็นชอบ
การตัดสินใจสาคัญของสถานศึกษา และกากับให้ผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์หรือระเบียบ
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ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษา แต่ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารและต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ดาเนินการของตน ความรับผิดชอบนี้ไม่อาจปัดเลี่ยงไปให้คณะกรรมการ58
การปฏิรูปการศึกษาไทยได้ดาเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยฝุายที่เกี่ยวข้องต่างพยายาม
พัฒ นาและด าเนิ น การปฏิรู ป การศึก ษาไทยอย่า งมาก ซึ่ งการจะพัฒ นาการศึ กษาไทยจะประสบ
ความสาเร็จได้ในสภาพยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จาเป็นต้องวางแผนและดาเนินการในเชิงรุก
ร่วมด้วยนั่นหมายความถึงการให้ความสาคัญกับการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทางด้านการศึกษา
เพื่อนามาใช้ประกอบการจัดการศึกษาไทยได้สอดคล้องสภาพการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงอุปสรรค
ปัญหา และใช้ประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มอนาคตที่จะมาถึงในปัจจุบันการศึกษาเชิงอนาคตได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาเรื่องอนาคตถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญที่จะสามารถพยากรณ์
หรือคาดการณ์แนวโน้มผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งนักอนาคตนิยมมีความเชื่อว่า อนาคตเป็นเรื่อง
ที่สามารถทาการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ เขาเชื่อว่าความเชื่อของมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
การตัดสินใจของมนุษย์ เขาเชื่อว่ามนุษย์สามารถจะควบคุมอนาคตได้ นั่นคือเชื่อว่ามนุษย์สามารถ
ที่จะสร้างอนาคตได้ นี่เป็นความเชื่อพื้นฐานที่เป็นต้นกาเนิดของอนาคตนิยม และก็เป็นต้นกาเนิด
ของการคิ ด ระเบี ย บวิ ธี วิจั ย อนาคตทั้ ง หมด เพราะฉะนั้ น จุ ด นี้ เ ป็ น จุ ด ที่ ส าคั ญ มากซึ่ ง อาจจะเป็ น
จุดเริ่มต้นทีอาจจะแตกต่างจากความเชื่อพื้นฐานของการวิจัยแบบอื่นๆ59
สภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาทั้ง 7 โรง
ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาทั้ง 7 โรงที่ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชามีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ที่ตั้งอยู่เลขที่-หมู่ที่ 3 ถนน อู่ยา- ดอนเจดีย์ ตาบล
ดอนเจดีย์ อาเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
โทรศัพท์ 03-5591-012 โทรสาร 03-5592-040 e-mail bj88882009@hotmail.com website
www.banharn1.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) เนื้อที่ 43 ไร่ 57 ตารางวา เขตพื้นบริการทางการศึกษาใน
เขตอาเภอดอนเจดีย์ ได้แก่ ตาบลดอนเจดีย์ หมู่ที่ 1-9 ตาบลไร่รถ หมู่ที่ 1-10 ตาบลหนองสาหร่าย
หมู่ที่ 1-10 และตาบลทะเลบก หมู่ที่ 3-8, 12 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ก่อตั้งขึ้นโดย
ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่ มใส ศิล ปอาชา ได้ซื้อที่ดิน สร้างอาคารเรียน พร้อมทั้งจัดวัส ดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ มอบให้แก่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 43 ไร่
57 ตารางวา มีการรับนักเรียนในเขตพื้นที่ 100 % และพิจารณารับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิชาการ ด้านภูมิปัญญา ศิลปะ ดนตรี กีฬาฟุตบอลและโยธวาทิต พร้อมทั้งรับนักเรียนในเขต
พื้นที่บ ริการของส านักงานเขตพื้นที่ มัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนเป็นลาดับ
รองลงมา ได้เปิดทาการสอนระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ปัจจุบัน
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ปรัชญา เวสารัชช์ , หลักการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ: สานักงานปฏิรูปการศึกษา,

2546), 15-16.
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วิโรจน์ สารรัตนะ, “Creating the Future,” เอกสารประกอบบรรยายหลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2556, 37.

63
ได้รับยกย่องให้เป็น “โรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ 1” เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบั ตรวิช าชีพ (ปวช. 1-3) โรงเรียนเข้า
โครงการโรงเรีย นในฝันรุ่ นที่ 1 ปี 2546 และโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝั นโรงเรียนผู้ นาการใช้
หลักสูตร โรงเรีย นแกนนา การนากระบวน การคิดสู่ ห้องเรียน การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอานวยการ
งบประมาณและบุคคล 2) ด้านบริหารงานวิขาการ 3) ด้านกิจการนักเรียน 4) ด้านบริหารทั่วไป
และ 5) ด้านนโยบายและแผนงาน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา นานโยบาย เปูาหมายในการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการประเมินมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 3 นาผล
คะแนนการทดสอบระดับ ชาติ รวมทั้งนาสรุปรายงานการพัฒ นา ประจาปี 2555 มาศึกษาและ
วิเคราะห์ เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา
2. การติดตามคุณภาพการศึกษา เมื่อมีแผน/โครงการในการพัฒนาในแต่ละด้านแล้วมี
การนิเทศตรวจติดตามโดยการประชุม สอบถาม ตรวจสอบ และมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน60
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ถนนสายสุพรรณบุรี
–บางบัวทอง ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72150 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 0-3558-7409 Website ของ
โรงเรี ย น คื อ http://www.facebook.com/BanhyanJamsai2 เปิ ด สอนตั้ ง แต่ ระดั บ ชั้ นอนุ บ าล
ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5, 6, 10 และ
หมู่ที่ 12 ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2
(วัดลาดหอย) ได้รับ อนุ มัติให้จั ดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2503 เป็ นโรงเรียนประชาบาลประเภทนายอาเภอจัดตั้ง โดยได้อาศัย
ศาลาการเปรียญวัดลาดหอยเป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนจานวน 55 คน ครู 2 คน คือ นายทับทิม
ประทีปทอง ครูตรีโรงเรียนวัดสวนหงส์ มาช่วยราชการในตาแหน่งครูใหญ่ และนายอัมพันธุ์ จิบสมาน
บุญ ครูตรีโรงเรียนวัดบ้านหมี่ โดยเปิดทาการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึ กษาปีที่ 2
ต่อมา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และคุณหญิง แจ่มใส ศิลปอาชา ได้มาก่อสร้างอาคารเรียนถาวร
แบบ 017 จานวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ในพื้นที่ดินวัดลาดหอย โดยได้ทาการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่
14 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งมีนายสวัสดิ์
มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี และได้ทาการก่อสร้างโรงอาหาร ห้องน้า
ปูายชื่อโรงเรียน เสาธงชาติ ทาพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2505 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 2” เลขที่ สพ. 219 ในปีการศึกษา 2515 ได้เปิดทาการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โยกย้ายนักเรียนจากโรงเรียนวัดสวนหงส์มาเข้าเรียน ปีการศึกษา 2519 เปิดทาการสอนถึงระดับชั้น
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 1, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดสาเนา.
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ประถมศึกษาปีที่ 7 ในปีการศึกษา 2523 ได้โอนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
มาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ และในปีการศึกษา
2542 ได้มาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัด
ลาดหอย) เป็นชุมชน 2 ลักษณะ คือ หมู่ที่ 5 เป็นชุมชนเมือง หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 ผู้ใหญ่แก้ว เป็น
ชุมชนชนบท ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางและยากจน ประกอบอาชีพทาการเกษตร และ
รับจ้างบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดลาดหอย ที่ว่าการอาเภอบางปลาม้า เทศบาลตาบล
โคกคราม โรงพยาบาลบางปลาม้า ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาเป็นอย่างดี และให้ความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาเสมอ มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตักบาตรเทโวการแข่งขันเรือยาวเป็ นต้น ผู้ปกครองนักเรียน
ส่ วนใหญ่ จบการศึกษาระดั บประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพทานาเป็ นหลั ก คิดเป็ นร้ อยละ 75
นอกนั้ น ประกอบอาชีพค้าขาย เลี้ ยงสั ตว์ และรับจ้างทั่วไป ส่ วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ คิดเป็น
ร้อยละ 90 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 28,000 บาท61
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ตั้งอยู่ที่ อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประชากร
ส่วนใหญ่มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือ ศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพเกษรกรรม เป็นโรงเรียน
ประจาอาเภอมีเนื้อที่ 180 ไร่ 1 งาน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น
สายสามัญ ในปีการศึกษา 2517 และได้เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 และต่อมา
ก็ได้เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ ม.ต้น ถึง ม.ปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ตั้งขึ้น โดยดาริ
ของ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา (กรมวิสามัญเดิม) เมื่อครั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยม
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2513 นายเมี้ยน เครือสินธุ์ ศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้พาคณะมาตรวจสภาพพื้นที่บริเวณที่จะตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กิ่ง
อาเภอด่านช้าง ซึ่งมีสภาพเป็นปุาไผ่ ใกล้บริเวณโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้า กระเสียว และอยู่ติดกับ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาเห็นว่า เหมาะสมที่
จะก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ จึงให้หน่วยงานช่างกรม วิสามัญศึกษาทาการสารวจ ออกแบบและ
วางผังบริเวณโรงเรียน แต่ในขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังขาดแคลนงบประมาณ ในการก่อสร้าง
อาคารเรียนจึงทาการก่อสร้างไม่ได้ ท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาจึงได้ติดต่อ คุณบรรหาร ศิลปะอาชา
ผู้ซึ่งเคยบริจาคเงินก่อ สร้างอาคารโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษามาแล้ว ขอให้ช่วย
บริจาคเงิน ก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่กิ่งอาเภอด่านช้างอีก 1 แห่ง คุณบรรหาร ศิลปอาชา
ก็มีความยิน ดีบ ริจ าคเงินเป็น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้ตาม ความประสงค์ของ
กระทรวงศึกษาธิการอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่คุ ณบรรหาร ศิลปอาชา ก็มีความยินดี บริจาค
เงิน เป็น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้ ตามความประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 2, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดสาเนา.
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อาคารเรียนและอาคารประกอบที่ คุณบรรหาร ศิลปอาชา ได้บริจาคและควบคุม การก่อสร้างมีดังนี้
1) อาคารเรียนแบบ 216 ใต้ถุนสูง 1.80 เมตร 8 ห้องเรียน กว้าง 12.30 เมตร ยาว 45 เมตร สิ้นค่า
ก่อสร้ าง 860,000 บาท 2) บ้ านพักครูขนาด 6 x 7.50 เมตร 1 หลง เป็นเงิน 60,000 บาท
3) บ้านพักภารโรง ขนาด 4 x 6 เมตร 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท 4) ห้องน้าห้องส้วม ขนาด
3 x 7 เมตร 1 หลัง เป็นเงิน 35,000 บาท และ 5) เสาธงประจาโรงเรียน เป็นเงิน เป็นเงิน 15,000 บาท
รวมบริจาคค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,000,000 บาท ได้ทาการประกอบพิธีวางศิล าฤกษ์ในการ
ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2516 โดยการเรียนเชิญ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายอภัย จันทวิมล เป็นประธานพิธี นายสวัสดิ์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี เป็นผู้เสนอ
รายงาน
ต่ อ มาในวั น ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว สมเด็ จ
พระนางเจ้ าพระบรมราชิ นี น าถ เสด็ จ พระราชดาเนิ น พร้ อมด้ ว ย สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า
สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงประกอบพิธีเปิดปูายอาคารเรียน
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 และมีพระราชดารัสกับนักเรียน ความว่า " โรงเรียนเราเป็นโรงเรียน
สร้างใหม่ เราควรทาชื่อเสียงให้โรงเรียน เราต้องตั้งใจเรียน ขยันเรียนให้มาก ๆ เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียน
และประเทศชาติของเรา "ปัจจุบันมีข้าราชการครู 64 คน ลูกจ้างประจา 11 คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จานวน 52 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 2,004 คน 62
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 (วัดลาวทอง) ตั้งที่หมู่ 4 ตาบลสนามชัย อาเภอเมือง
จังหวัดสุ พรรณบุ รี สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 1 เปิดสอน
ระดับชั้นช่วงชั้นที่1 ถึงระดับชั้นช่วงชั้นที่ 2 (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 1-6) มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน
97ตารางวา เขตพื้นที่บริการหมู่บ้าน ได้แก่ หมูที่ 3, 4 และ5 ตาบลสนามชัย อาเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 (วัดลาวทอง) เดิมชื่อ (พ่วงประชานุกูล) เปิดทาการสอน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียน
แห่งที่ 26 ของอาเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยนายอาเภอเป็นผู้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
พ.ศ. 2478 โดยศาลาการเปรียญของวัดลาวทองเป็นสถานที่เรียน จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2484
พระอธิการพ่วงเจ้าอาวาสวัดลาวทองได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.2 มีมุขข้างขนาดกว้าง
9 เมตร ยาว 27 เมตร เป็นอาคารเอกเทศถาวรขึ้น และได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญของ
วัดลาวทองมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2485 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ.
2518 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และคุณหญิงแจ่มใส ศิ ลปอาชา ได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียน
หลังใหม่ เป็นเงิน 1,400,000 บาท โดยร่วมกับพระครูสุวรรณกิตติคุณ (หลวงพ่อฟูอน) เจ้าอาวาสวัด
ลาวทองและประชาชนหาเงินสมทบอีกจานวน 316,435 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.716,435 บาท
เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารแบบพิเศษ ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม พ.ศ. 2518 และดาเนินการก่อสร้างจนเสร็จ และทาการเปิดปูายอาคารเรียนเมื่อวันที่ 11
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สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีเขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 3, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดสาเนา.
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กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 โดยสมเด็จพระศรีครินทร์ทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระพี่นางเจ้าฟูา
กั ล ป์ ย าณิ วั ฒ นากรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ทรงโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มเสด็ จ มาเป็ น
องค์ประธานในพิธีเปิดปูายอาคารเรียน
ตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียน การจัดการศึกษาตั้งอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน
เขตบริการของโรงเรียนประกอบด้วยหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 บ้านหัวเกาะ หมู่ที 4 บ้านหัวเวียง
และหมูที่ 5 บ้านสนามชัย ตาบลสนามชัย อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี63
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ 1 ตาบลบางตาเถร อาเภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72110 โทรศัพท์ (035) 461642 โทรสาร (035) 461642
website:www.banharn5.ac.th สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 11 หมู่บ้าน ได้รับอนุมัติให้เปิด
ทาการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2529 ในระยะเริ่มแรกได้อาศัยตึกปริยัติธรรมของวัดไผ่โรงวัว
เป็ น อาคารเรี ย นชั่ว คราวเดิ มใช้ชื่ อ ว่า โรงเรีย นสาขาสองพี่น้ อ งวิ ทยา โดยมี นายมานพ พลเสน
เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ต่อมาผู้ มีจิตศรัทธา คือ กานันบุญพร้อม คชินทรและเครือญาติ (นางจุรี
คชินธร นางประนอม ช่างสุพรรณ นางปณิตา คชินทร นางสาวยุพาพร คชินทร และ รศ.นายแพทย์
อุดม คชินทร) ได้บริจาคที่ดินจานวน 40 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เพื่อสร้างอาคารเรียนถาวรปัจจุบัน
ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ให้ความอนุเคราะห์
งบประมาณในการปรั บ ปรุ ง แบบอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครู ระบบสาธารณู ปโภค
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยมีพิธีเปิดปูายอาคารเรียนโดย ฯพณฯ สัญญา
ธรรมศักดิ์ (ประธานองคมนตรี) เป็นประธานเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2531 โรงเรียนจึงใช้วันที่ 15
มกราคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน นอกจากนี้ ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส
ศิลปอาชา ได้บริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อ เครื่องดนตรีสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างครูสอนดนตรีสากล
จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ และทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี
เป็นประจาทุกปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ บรรหาร –
แจ่มใส เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จานวน 20 เครื่อง จัดทาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
และถมดินหลังอาคารเรียน 2 ในปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้จัดสร้างสนามกีฬามาตรฐานการกีฬา
แห่งประเทศไทย จัดสร้างหอประชุม 2 ชั้นเอนกประสงค์ สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29)
บ้านพักนักเรียนแบบ 35 คน จัดสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ กัญจนา
ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารฝึกงานแบบ 204/27 จัดสร้างห้องน้าห้องส้วมแบบ 6
ที่ /27 พร้อมกับปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารบ้านพักครู
แบบแฟลต 8 หน่วย ซ่อมแซมโรงฝึกงานและปรับปรุงบริเวณโรงเรียน จัดสร้างห้องน้าห้องส้วมแบบ 6
ที่/27 ก่อสร้างพื้น ปูอิฐบล็อก ตัวหนอน จัดทาห้องสมุด มหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 6 รอบ
ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมห้องน้าห้องส้วม 6 ที่ /27 ทาสีอาคาร 1 ปรับปรุงระบบ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 4, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดสาเนา.
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ไฟฟูา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างถนน ค.ส.ล.ปรับปรุงบ้านพักครูทั้งหมด ทาสีรั้วสนามกีฬา ปีการศึกษา
2544 สร้างสนามบาสเกตบอลมาตรฐาน (งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา
2545 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์
ดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ Nanmee Books
Reading Club ปีการศึกษา 2546 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องวิ ทยาศาสตร์ และได้รับความ
อนุเคราะห์ เครื่องคอมพิวเตอร์จาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จานวน 20 เครื่อง อุปกรณ์กีฬา
และจัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์ห้องที่สอง พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
กระทรวง ICT จัดตั้งโครงการศูนย์ข้อมูลเครือข่ายบริการข้อมูลแก่โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว โรงเรียนตลาด
ขุนขยัน โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ และโรงเรียนวัดใหม่บารุงธรรม ปีการศึ กษา 2547 ได้รับงบประมาณ
ทาสีอาคารเรี ยนใหม่ โรงเรียน ผู้บริหาร และครูได้รับการคัดเลือกจากสานักงานพระพุทธศาสนา
ให้เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธดี เด่น ผู้บริหารได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารโรงเรียน
วิ ถี พุ ท ธดี เ ด่ น ครู ผู้ ส อนได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รเป็ น ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด กิ จ กรรมโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธดี เ ด่ น
ปีการศึกษา 2548 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สนับสนุนงบประมาณจ้าง
ครูพิเศษ วงโยธวาทิต จานวน 1 อัตรา มีตัวแทนนักเรียนได้รับทุนการศึกษา ส่วนใน ปีการศึกษา 2550
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ให้การสนับสนุนวงดนตรีไทย เป็นเงิน 150,000 บาท ปีการศึกษา 2553
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มอบงบประมาณ 190,000 บาท เพื่อปรับปรุง พื้นอาคารที่ทรุด ได้รับ
งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555: SP2
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประจาห้องปฏิบัติการ (CL 20) วงเงิน 566,460 บาท และจัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอร์ประจาห้องสมุด (CDL) วงเงิน 112,840 บาท รับงบปฏิบั ติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตาม
โครงการลงทุนต้นทุนการศึกษา และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SP2-2) เป็นค่าจัดซื้อ
หนังสือประกอบสื่อดิจิตอล อุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นเงิน 300,000 บาท
จัดจ้างครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SP 2) โรงเรียนจัดงบประมาณซื้อเครื่องฉายภาพ
(โปรเจคเตอร์) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระพัฒนา
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทาสีอาคาร 1 ปรับปรุงโรงอาหาร และปูกระเบื้องซ่อมอาคาร 3
อาคารโรงฝึ ก งาน 3 หลั ง ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งโสต ฯ ทาสี ห อประชุ ม และโต๊ ะ รั บ ประทานอาหาร
เชิ ญวิ ท ยาการจากโรงพยาบาลสมเด็ จ พระสั งฆราชองค์ ที่ 17 ให้ ความรู้ด้ านสถานที่ท างานน่าอยู่
น่าทางานแก่ครูและนักเรียน (เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนกพิราบ การให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย ฯ)
เนื่องจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด
นครปฐม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนที่มาศึกษาต่อที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
ส่ ว นใหญ่ จึ ง มีภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นจั ง หวั ด ดั งกล่ า วข้ า งต้ น โดยมาจากโรงเรี ย นในจั ง หวั ด สุ พรรณบุ รี
โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนในเขตจังหวัดอื่น ๆ64
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สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีเขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 5, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดสาเนา.
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โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ที่ตั้ง 104 หมู่ 1 ตาบล หนองสะเดา อาเภอ สามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์ 035-571017
โทรสาร 035-035-571017 e-mail banharn_@ yahoo.com website School_obec.go.th/banharn 6
เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 และ ปวช.1-ปวช.3 เนื้อที่ 52 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ
ตาบลหนองสะเดา ตาบลหนองผักนาก ตาบลกระเสียว และตาบลบ้านสระ โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 6 มีเนื้อที่ 52ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เดิมพื้นที่ตาบลหนองสะเดา ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา
ราษฎรบ้านใหม่ศรีสุพรรณ โดยการนาของ นายวน มีชะนะ และนายหอม ลุ่มล่า จึงได้ยื่นหนังสือขอจัดตั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่บ้านใหม่ศรีสุพรรณ โดยมีพระสมุห์จันทร์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ ศรีสุพรรณ ยินดี
ยกที่ดินของวัดให้จานวน 12 ไร่ 87 ตารางวา เป็นสถานที่ ก่อสร้างโรงเรียน แต่เนื่องจากจานวนที่ดิน
ยังไม่พอตามเกณฑ์ของกรมสามัญศึกษา ซึ่งต้องมีเนื้อที่ 35 ไร่ขึ้นไป ประกอบกับขณะนั้น ฯพณฯ
บรรหาร ศิล ปอาชา รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยสมั ยนั้ น มี ดาริ ที่ จะสร้ างโรงเรี ย นมั ธ ยม
ทางอาเภอจึงเสนอให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิ ลปอาชา พิจารณา ซึ่ง ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส
ศิลปอาชา ได้เดินทางมาดูสถานที่ที่จะสร้างโรงเรียน และได้ติดต่อขอซื้อที่ดินใกล้วัดใหม่ศรีสุพรรณให้
อีก 22 ไร่ 73 ตารางวา จากนายสุชาติ มีชะนะ นายชลอ สว่างศรี และนายเสริม สาเภาทอง ในราคา
ไร่ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 632,250 บาท ภายหลัง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ติดต่อ
ขอซื้ อที่ ดิ น อี ก 11 ไร่ จากนายสงั ด อิ นทร์ แปลง ในราคาไร่ ล ะ 90,000 บาท โดยให้ คุ ณ จองชั ย
เที่ย งธรรม สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดสุ พรรณบุรี เป็นผู้ ประสานงาน และในปี พ.ศ. 2537
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ติดต่อขอซื้อที่ดินหลังโรงเรียน ให้อีกจานวน 8 ไร่ รวมเนื้อที่โรงเรียน
ทั้งสิ้น 52 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 6 ตาบลหนองสะเดา อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้น โดยในระยะแรกศึกษาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี นายโชติ แย้มแสง ได้แต่งตั้งให้ นายปรารมภ์ จาปาศรี ศึกษาธิการอาเภอสามชุก
เป็นผู้ประสานงานรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 25-31 มีนาคม พ.ศ. 2534 และ
ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิ การ ได้มีคาสั่ งแต่งตั้งให้ นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
เปิดทาการสอนตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 จานวน 2 ห้องเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์
ครู-อาจารย์ จากโรงเรีย นสามชุกรัตนโภคาราม มาช่วยสอน 7 คน โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 2 คน
และโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1 คน รวมครู–อาจารย์ที่มาช่วยสอน 10 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 78 คน
เป็นชาย 38 คน หญิง 40 คน ปีการศึกษา 2549 ได้ริเริ่มให้มีการดาเนินการ ขออนุญาตเปิดการเรียน
การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 1 ห้องเรียน จนถึงปัจจุบัน วิธีดาเนินการในด้านการบริหารจัด
การศึกษา โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน ใช้การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ มีการพัฒนา
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดสภาพแวดล้อมและห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
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ของนักเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.65
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ที่ตั้ง 310 หมู่ 4 ตาบลนางบวช อาเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทร. 035 – 433062
โทรสาร - e-mail Banharnseven@hotmail.co.th website http://school.obec.go.th /BJ7,/
Banharnseven เปิดสอนระดับชั้น ม.1 ถึงระดับชั้น ม.6 เนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
ชื่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ที่ตั้ง 310 หมู่ 4 ตาบลนางบวช อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เขตพื้นบริการ 13 โรงเรียน โรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยเป็นสาขาของโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย จากการริเริ่มของคณะกรรมการศึกษา ประชาชนชาวบ้านนางบวช พระครูพิทักษ์
ธรรมโชติเจ้าอาวาสวัดนางบวช นายประสิทธิ์ ดาราธร ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยในสมัย
นั้นร่วมกันก่อตั้งโดยขอใช้ที่ดินของวัดนางบวช จานวน 17 ไร่ 3 งาน ที่ดินสาธารณประโยชน์ จานวน
9 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา และซื้อเพิ่มอีก 3 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา และใช้กุฏิพระเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น
3 หลัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1หลัง เป็นอาคารเรียนและบ้านพักครู ต่อมานายวรฉัตร
ทีงาม นายอาเภอเดิมบางนางบวช ได้ทาหนังสือเสนอให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ทราบถึงการจัดตั้ง
โรงเรียนจึงได้รับการสนับสนุนและให้ใช้ชื่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 โดยกรมสามัญศึกษาได้
ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2542 โดยมีนายธวัช เพ็ญพาน ผู้ช่วย
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยรักษาการผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มต้น และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เป็นคนแรก อาคารสถานที่ อาคารเรียน
จานวน 2 หลัง อาคารหอประชุม จานวน 1 หลัง ห้องน้า จานวน 6 ยูนิต สนามฟุตบอล จานวน
1 สนาม สนามบาสเกตบอล จานวน 1 สนาม สนามกีฬาเอนกประสงค์ จานวน 1 สนาม แฟลต
พักครู 8 ยูนิต และบ้านพักภารโรง ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม คือ 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณ
โรงเรี ย นมีลั ก ษณะเป็ น หมู่บ้ า นขนาดใหญ่ มี ประชากรประมาณ 500-1,000 คน บริเวณใกล้ เคี ยง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดนางบวช เทศบาลตาบลนางบวช อาชีพหลักของชุ มชน คือ รับจ้างทั่วไป
เกษตรกรรมและค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ตักบาตรเทโว (ออกพรรษา) ลอยกระทงสงกรานต์ 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ รับจ้าง, เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 90,000 บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3-5 คน
และ 3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน โอกาสของโรงเรียน คือ อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น ตั้งอยู่ใน
บริเวณวัด ริมแม่น้าท่าจีน วัดเขานางบวช (หลวงปูุพระอาจารย์ธรรมโชติ) อีกทั้ง บริเวณใกล้เคียงยัง
ใกล้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ เช่ น บึ ง ฉวากเฉลิ ม พระเกี ย รติ เขานมนาง โรงงานทานตะวั น เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ด้านงบประมาณจากสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
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สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีเขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 6, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดสาเนา.
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คุณภาพเยาวชน (สสค.) ในการพัฒนานักเรียนผ่านโครงการต่างๆ ตามที่โรงเรียนเสนอ รวมทั้งเทศบาลตาบล
นางบวชและวัดเขาดิน และยังมีข้อจากัดของโรงเรียน ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจบริเวณรอบๆ โรงเรียน ชุมชน
รวมทั้งฐานะ ของผู้ปกครอง อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างยากจน ผู้ปกครองมีความรู้ค่อนข้างน้อย ผู้นาชุมชน องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นยังคงให้ความสาคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย สังคมของ
ยาเสพติดยังคงมีอยู่กระจายโดยรอบโรงเรียนทั้งผู้เสพ และผู้ค้ายา ส่งผลให้มีผลต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนยังคงไม่บรรลุตามเปูาหมายในระดับที่ตั้งไว้66
บทบาทหน้าที่ของสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรในด้านการศึกษา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ปี 2554)
กาหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน 500 คน
และวุฒิสภา มีสมาชิกวุฒิสภา จานวน 150 คน สาหรับบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น
ประกอบด้วยบทบาทภายในสภา ซึ่งได้แก่ อานาจในการตรากฎหมาย อานาจในการควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน และอานาจในการให้ความเห็นชอบเป็นต้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็น
ผู้แทนปวงชนชาวไทย และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ
ปวงชนชาวไทย สภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่โดยตรงในทางนิติบัญญัติ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติหรือ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ ก็ด้วย คาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งยังมีอานาจ ควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินด้วย เช่น การให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรี การตั้ง
กระทู้ถาม และการเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ทั้งนี้ เป็นไปตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา นอกจากนั้น สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรยังต้องสร้างบทบาทภายนอกสภาผู้แทนราษฎรในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชน
และในด้านเวทีต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทสาคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอีกด้วย
ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงจาเป็นจะต้องมีคุณลักษณะของผู้นาที่ดี รวมทั้งด้าน
คุณสมบัติ ด้านวิชาการ ด้านความสามารถ และคุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ในตาแหน่ง ผู้แทนราษฎร เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้เลือกตั้งและคาดหวังให้ผู้แทนราษฎรของตนเอง
ได้ทาหน้าที่ส ภาชิกสภาผู้ แทนราษฎร และดารงตนอยู่ในบทบาทที่มีความรับผิดชอบต่ อตนเอง
ต่อประชาชน และต่อสังคมในพื้นที่ของตน เพื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถนะสังคม และมีความผูกพัน
ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จ ตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ ด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจอย่างยิ่ง

66

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 7, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดสาเนา.
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บทบาทภายในสภา
1. อานาจในการตรากฎหมาย
1.1 การตราพระราชบัญญัติ คือ กระบวนการหรือขั้นตอนในการเสนอและการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมีผลบังคับใช้เป็น
กฎหมาย
1.1.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 1) ผู้มีสิทธิเสนอร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ได้แก่คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา และศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาลและประธาน
องค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และ 2) การพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนจากนั้นจึง
ให้วุฒิสภาพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไปเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วก่อนนาขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนซึ่งต้อง
กระทาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องหากเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความไม่ขัด
หรื อแย้ งต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ให้ น ายกรั ฐ มนตรีน าขึ้น ทู ล เกล้ า ฯถวายพระมหากษัต ริย์ เ พื่อ ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป แต่ถ้ามีข้อความขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไปในกรณีที่วินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าว
เป็นสาระส าคัญหรือร่างพระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นั้นเป็นอันตกไป
1.1.2 พระราชบัญญัติ ประกอบด้วย 1) ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้แก่
คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า 20 คน โดยไม่ต้องให้พรรคการเมือง
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้ และศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เฉพาะกฎหมายที่เกี่ย วกับ การจัดองค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็น
ผู้รักษาการ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน และ 2) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อน จากนั้นจึงให้วุฒิสภาพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบต่อไป เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ ว ให้ นายกรัฐ มนตรีนาขึ้นทูลเกล้ าฯ ถวาย
พระมหากษัต ริ ย์ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเ บกษา เพื่อ ใช้บังคับเป็ น
กฎหมายต่อไป
1.2 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกาหนด พระราชกาหนดคือ กฎหมายที่
พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นให้ใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติโดยคาแนะนาของคณะรัฐมนตรี
หลังจากใช้บังคับแล้วให้นาเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติต่อไป
1.3 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
1.3.1 ผู้มีสิทธิเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนสมาชิกทั้งหมด
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เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน ตามกฎหมาย
ว่าด้วย การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
1.3.2 การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ให้กระทาในที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา โดยพิจารณาเป็น 3 วาระ คือวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดย
เปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา วาระที่ 2 ขั้นพิจารณาเรียงลาดับมาตรา โดยให้ถือเอาเสียง
ข้างมากเป็นประมาณ เมื่อการพิจารณาวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้ 15 วัน เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้ว
ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป วาระที่ 3 ขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนาขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้
บังคับต่อไป
2. อานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
2.1 การตั้งกระทู้ถาม คือ คาถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาตั้ง
ถาม รัฐมนตรีในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ และนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องเข้าร่วม
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อชี้แจงหรือตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้ นด้วยตนเอง เว้นแต่มี
เหตุจาเป็นไม่อาจเข้าชี้แจงหรือตอบกระทู้ได้ ต้องแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธาน
วุฒิสภาทราบก่อนหรือในวันประชุมสภาในเรื่องดังกล่าว
2.2 การเสนอญัตติ คือ ข้อเสนอใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้สภาลงมติหรือวินิจฉัย
ชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร
2.2.1 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
2.2.2 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น
รายบุคคล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า 1ใน 6 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฏร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคล
2.2.3 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี ในกรณีมีจานวนไม่ถึงเกณฑ์ตาม 2.2.1 หรือ 2.2.2
กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรคที่สมาชิกมิได้ดารงตาแหน่ง
รัฐมนตรีมีจานวนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสนอตาม 2.2.1 หรือ 2.2.2 ได้ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวน
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้ เมื่อคณะรัฐมนตรีบริหารงาน
มาแล้วเกินกว่า 2 ปี

73
2.2.4 ญัตติตง้ั คณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิ ก าร
คื อ
บุ ค คลที่ ส ภาแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ประกอบเป็ น
คณะกรรมาธิการ เพื่อให้พิจารณากฏหมาย หรือกระทากิจการใด ๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภา
แล้ ว รายงานต่ อ สภาผู้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภามี อ านาจเลื อ กสมาชิ ก ของแต่ ละสภาตั้ ง เป็ น
คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ และมี อ านาจเลื อ กบุ ค คลผู้ เ ป็ น สมาชิ ก หรื อ มิ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทากิจการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา
3. สิทธิเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฏร สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ ออกจากตาแหน่งได้
4. อานาจในการควบคุมการตรากฎหมายที่ขั ดหรือ แย้ งต่ อรั ฐ ธรรมนูญ สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเห็ นว่าร่างพระราชบัญญัติที่รัฐ สภาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนาขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อ พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณี เพื่อส่งความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
5. อานาจในการให้ความเห็นชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้คือ 1) การให้
ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ 2) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ 3) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกาหนดเวลา 120 วัน 4) การ
ให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม และ 5) การให้ความเห็นชอบในการทาหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ
บทบาทภายนอกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรต้องสร้างบทบาทในการช่วยเหลื อแก้ไขปั ญ หาต่างๆ ของ
ประชาชน วิธีการนั้นคือการพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนนี้มี
นัยสาคัญ 3 ประการ คือ
1. เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงการให้ความสาคัญและการเอาใจใส่ทุกข์สุขของประชาชน
2. เป็ น โอกาสที่ ส มาชิก สภาผู้ แทนราษฎรจะได้พ บปะและรับฟั งปั ญหาโดยตรงจาก
ประชาชน เพื่อนาปัญหานั้นไปแก้ไขโดยเร็วที่สุด
3. ทาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับข้อมูลโดยตรงจากประชาชน เพื่อใช้ควบคุม
การทางานของรัฐบาล และเพื่อเสนอแนะการตรากฎหมายต่าง ๆ ในรัฐสภาต่อไป
เมื่ อสมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ รั บข้ อ มูล ปัญ หาความเดื อ ดร้ อนของประชาชนแล้ ว
วิธีดาเนินการต่อไป คือ
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1. ทาหนังสื อถึงรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบต่อปัญหานั้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงปัญหาและให้
ดาเนินการแก้ไข
2. พบราษฎรที่เดือดร้อนไปพบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ดาเนินการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหา
3. ให้ความช่วยเหลือตามกาลังความสามารถและความพร้อมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้นั้นเอง
4. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน และนาเรื่องดังกล่าวทาเป็นหนังสือเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไป
5. นาเรื่องเข้าสู่คณะกรรมาธิการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
บทบาทด้านต่างประเทศ
เป็นบทบาทที่มีความสาคัญยิ่งในการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ในระดับ
โลกและระดับภูมิภาค ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ เพื่อช่วยแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ของประชาคมโลกด้วยวิถีทางการทูตรัฐสภา ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์
ระหว่างสภานิติบัญญัติได้แก่ การรับรองคณะทูตานุทูต สมาชิกรัฐสภา และบุคคลสาคัญชาวต่างประเทศ
การจั ดตั้ งกลุ่ ม มิ ต รภาพสมาชิ ก รั ฐ สภาไทยกั บ สมาชิ ก รั ฐ สภาต่ า งประเทศ
การแลกเปลี่ ย น
การเยี่ยมเยือน เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับรัฐสภาของนานาประเทศและเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานด้านต่างประเทศของฝุายบริหาร
2. บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์พหุภาคีกับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ รัฐสภา
ไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศหลายองค์กร เช่น สหภาพรัฐสภา (Inter
Parliamentary Union: IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภาและแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentarians’
Union : APPU) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter- Parliamentary Assembly: AIPA)
รัฐสภาไทยยังได้เป็นสมาชิกและเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ รัฐสภาไทย
ยังได้เป็นสมาชิกและเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์ก ารรัฐสภาระหว่างประเทศ อีกหลายองค์กร เช่น
องค์การสมาชิกรั ฐ สภาแห่ งเอเชียว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒ นา (Asia Forum of
Parliamentarian on Population and Development : AFPPD) องค์กรสมาชิกรัฐสภาฝุายแพทย์
และสาธารณสุข (International Medical Parliamentarians Organization: IMPO) องค์กรการ
ประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentary Forum: APPF)
3. บทบาทในการสร้างความเป็นผู้นาและเกียรติภูมิให้แก่รัฐสภา และประเทศไทย รัฐสภา
ไทยไดรั บ เกีย รติใหเป็ น เจ้ าภาพจั ดประชุม ระหวางประเทศขององคการระหว่างประเทศมาแล้ ว
หลายองค์การ เชน 1) สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union: IPU) 2) สหภาพสมาชิกรัฐสภา
เอเชียและแปซิฟ ก (Asia-Pacific Parliamentarians’ Union: APPU) และ 3) สมัชชารัฐสภา
อาเซียน(ASEAN Inter- Parliamentary Assembly: AIPA)67
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สานักวิชาการ, อานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, เข้าถึงเมื่อ 22 สิงหาคม
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/assistance/2009/08/02/entry.
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สรุปบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
บทบาทส าคั ญ ของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี โดยเฉพาะ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ผู้ที่ให้ความสาคัญในด้านการศึกษาด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นว่า การศึ กษาเป็นการ
สร้างคน สร้างชุมชนและสร้างชาติให้เจริญก้าวหน้า หากคนมีการศึกษาดีชีวิตและความเป็นอยู่ก็จะดี
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ
ศุภกิจ วงศวิวัฒนนุกิจ (2550) กลาววา การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
หมายถึง การวิจัยที่มุงหาความเขาใจ ตีความ และใหความหมายแกปรากฏการณทางสังคมที่เกี่ยวของ
กับความรู สึกนึกคิด ความเชื่อ เจตคติ พฤติกรรม และวัฒนธรรมของมนุษย โดยมีวิธีการเก็บขอมูล
หลาย ๆ วิธีในทุกเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน การสัมภาษณ การสังเกต นักวิจัยอาจแฝงตัวเองเขาไปคลุก
คลี อยูกับประชากรในชุมชนหรือทองถิ่นที่ตองการศึกษาเพื่อใหไดขอมูล ไมเนนการเก็บและวิเคราะห
ขอมูล ที่เปนตัวเลข แตใหความสาคัญกับการตีความและสังเคราะหขอคนพบบนพื้นฐานของขอเท็จ
จริงที่เก็บได แลวนาเสนอขอคนพบในรูปแบบ การบรรยาย หรืออาจสรางออกมาเปนทฤษฎีที่ใช
อธิบายพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของมนุษย หรือปรากฏการณ ทางสังคมไดหรือชวยสรางสมมติฐาน
เพื่อใชประโยชนในการวิจัยตอไป ตัวอยางการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก การวิจัยเชิงชาติพันธุ วรรณา
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร68
เกียรติสุดา ศรีสุข (2552) กลาวว า การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปน
การวิจัยที่มีการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพเปนหลัก ซึ่งอาจไดแก คุณลักษณะ พฤติกรรม สภาพการณ
หรื อปรากฏการณตาง ๆ เปนตน การวิเคราะหขอมูล เหลานี้ต องอาศัยประสบการณ หรือความ
เชี่ยวชาญของผูวิจัยในเรื่องนั้น ๆ เปนอยางมากในการที่จะวิเคราะห ใหความหมาย วิพากษวิจารณ
ขอมูลที่รวบรวมได ไดอยางถูกตอง ละเอียดลึกซึ้ง69
สุมิตร สุวรรณ (2552) กลาววา การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการแสวงหาความรู โดยการ
พิจารณาปรากฏการณสังคมจากสภาพแวดลอมตามความจริงในทุกมิติ สนใจขอมูลดานความรูสึกนึกคิด
การใหความหมายหรือคุณคากับสิ่งตาง ๆ ตลอดจนคานิยมหรืออุดมการณของบุคคล เนนการเขาไป
สัมผัสกับขอมูลหรือปรากฏการณโดยตรง มักใชเวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาวไมเนนการใช
สถิติตัวเลขในการวิเคราะหขอมูล ใชการสังเกตและการสัมภาษณเปนวิธีหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย(Inductive) 70
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ศุภกิจ วงศวิวัฒนนุกิจ, พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550), 101.
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เกียรติส์ ุดา ศรีสุข, ระเบียบวิธีวิจัย, พิมพครั้งที่ 2 (เชียงใหม ครองชาง, 2552),7.
70
สุมิตร สุวรรณ, เอกสารคาสอน วิชากระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชนในองค์กร (เกษตรศาสตร์: ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, 2552), บทคัดย่อ.

76
สรุปไดวา การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาจากสถานการณและสภาพแวดลอมที่มี
ความเปนจริงตามธรรมชาติของมนุษยและสังคม เพื่อใหทราบถึงสถานการณและสภาพความเปนจริง
ของบุคคลหรือสังคมนั้น ๆ โดยถือวามนุษยเปนเครื่องมือใหขอมูลที่ดีกวาแบบสอบถาม ขณะเดียวกัน
ตัวนักวิจัยก็เปนเครื่องมือสาคัญในกระบวนการวิจัยตองอาศัยประสบการณหรือความเชี่ยวชาญของ
ผูวิจัยใน การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดอยางละเอียด รอบคอบ และถูกตอง การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ ข้อมูล การตีความหมายของข้อมูล วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการดาเนินงาน
ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยมีบุคคลที่ทาการวิจัยเป็นเครื่องมือสาคัญในการรวบรวมข้อมูล
การดาเนิ น งานในลั กษณะเช่น นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางการศึกษา
ที่เกิดขึ้นและดาเนินไปตามสภาพความเป็นจริง และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการรวบรวมหลักฐาน
และข้อมูลที/ได้จากแหล่งที่ทาการศึกษา ฉะนั้นกระบวนการดาเนินงานส่วนใหญ่ จะไม่มีทฤษฎีหรือ
สมมติฐานเกี่ยวกับประเด็นที่ทาการศึกษาวางไว้เป็นกรอบอย่างแน่ชัด แต่จะมีการรวบรวมความรู้ที่
เป็ นพื้น ฐานในการศึกษาก่อน เพื่อวางกรอบแนวคิดในการดาเนินงานอย่างหลวม ๆ หรือถ้าหาก
จะตั้งสมมติฐานไว้ก่อน ก็จะเป็นไปในลักษณะสมมติฐานชั่วคราว (Tentative Hypothesis) หรือ
สมมติฐานเชิงปฏิบัติ (Working Hypothesis) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อเข้าสู่สนามวิจัย และ
มีข้อมูล เพิ่มขึ้น เพื่อให้ ส อดคล้ องกับความเป็นจริง ในการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยในสภาพ
ธรรมชาตินั้น นักวิจัยจาเป็นต้องศึกษาปรากฏการณ์อย่างลุ่ มลึก คลุกคลีกับสถานการณ์และกับบุคคล
ที่ท าการศึ กษาแบบตั ว ต่ อ ตั ว ให้ ความส าคั ญกั บ สภาพแวดล้ อม และข้ อ มูล ภาคสนามโดยที่ ไ ม่ มี
การควบคุมตัวแปรหรื อกาหนดมิติของปรากฏการณ์ไว้อย่างตายตัวรวมทั้งต้องมองปรากฏการณ์
เป็นภาพรวม (Holistic Viewpoint) จากหลายแง่ หลายมุม ลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพเช่นนี้
นักวิชาการบางกลุ่มก็เรียกชื่อว่า การวิจัยที่มีฐานปฏิบัติการในภาคสนาม (Field-based Research)
วิธีก ารวิจั ย เชิง คุณ ภาพ เป็น การศึ กษาความคลี่ คลายของปรากฏการณ์ ในลั ก ษณะ
กระบวนพลวัต (Dynamic Process) และเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี การดาเนินงานเช่นนี้ เป็น
การศึกษาระยะยาว (Longitudinal Study) และต้องทาการศึกษาอย่างลุ่มลึกให้ครบวัฏจักรของ
ประเด็นที่ทาการวิจัย เพื่อให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งความคลี่คลายของปัญหาในแต่ละ
ขั้นตอน ตัวอย่างเช่น การศึกษาเรื่อง "คุ ณภาพการศึกษาของโรงเรีย นประถมศึกษาในชนบท" ของ
สุภางค์ จันทวานิช (2557)71
ผู้วิจัยก็ได้ใช้เวลา 1 ปี การศึกษาในภาคสนามเพื่อให้เห็นวงจรชีวิตความเป็นอยู่และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษาและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในสังคมเกษตรกรรมที่เป็น
กรณีศึกษา วิธีการศึ กษาที่เน้นหนักในเรื่องกระบวนการเช่นนี้ สามารถสะท้อนภาพออกมาให้เห็นใน
ลักษณะที่เคลื่อนไหว รวมทั้งให้ทราบถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ถูกศึกษา ในสภาพแวดล้อมที่แปรผัน
ไปในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการดาเนินงานเหล่านี้ ก็สามารถ
ที่จ ะบอกให้ ทราบถึงสาเหตุ ของปรากฏการณ์ หรือของปัญ หาที่ท าการศึกษาวิจัย ได้ วิธีการวิจั ย
เชิงคุณภาพเสนอข้อมูลหรือปรากฏการณ์ที่ทาการศึกษา โดยการบรรยายความและทาการวิเคราะห์
71

สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2557), 35.

77
โดยใช้วิธีการเชิงอุปมาน (The Inductive Method) การรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น
กระทาได้หลายวิธี เช่น การสังเกต ซึ่งก็มีทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบไม่มีส่วนร่วม หรือแบบ
ไม่ให้รู้ตัว การทดสอบ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและสื่อ
ชนิดต่าง ๆ ในการนี้ ผู้วิจัยจาเป็นต้องบรรยายรายละเอียดของภาพรวม หรื อสภาพทั่วไปของกรณี
ที่ทาการศึกษา รวมทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านงานวิจัยได้เข้าใจบริบทที่ทาการศึกษา
และรายละเอียดเหล่านี้ก็ เป็นหลักฐานสาคัญที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ ปรากฏการณ์อีกด้วย
สาหรับการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการเชิง อุปมานนั้น ผู้วิจัยจะรวบรวมข้อมูลรูปธรรมย่อย ๆ หรือความรู้
ย่อย ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ในแหล่งกรณีศึกษา มาวิเคราะห์หาความเกี่ยวโยง หรือหาลักษณะร่วม
ที่พบเห็นได้ชัด หรือหาความหมายที่แฝงเร้นของปรากฏการณ์นั้น ๆ เพื่อหาข้อสรุปเชิงนามธรรม
วิธีการเช่นนี้ นาไปสู่การสร้างองค์ความรู้จากระดับ ล่างขึ้นสู่ระดับบน ซึ่งเรียกว่า วิธีการของทฤษฎี
พื้นฐาน (The Methodology of the Grounded Theory)
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการดาเนินงานที่คานึงถึงศักดิ์ศรีของผู้ที่ถูกวิจัยในฐานะที่เป็น
เพื่ อ นมนุ ษ ย์ โดยให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด และการตี ค วามหมายของปรากฏการณ์
ที่ทาการศึกษาจากแง่คิดหรือมุมมองของบุคคลเหล่านั้น การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือ
ความเป็นไปในแต่ ละองค์กรนั้น นักวิจัยเชิงคุณภาพต้องเข้าสัมผัสปรากฏการณ์และมีความสัมพันธ์
แบบตัวต่อตัวกับบุคลที่ถูกวิจัย ฉะนั้นข้อกาหนดที่สาคัญก็คือ ผู้ที่ดาเนินวิจัยจะต้องไม่ยึดติดกับกรอบ
ความคิ ด หรื อ ทั ศ นะของตนเอง แต่ จ ะต้ อ งท าความเข้ า ใจและยอมรั บ แนวคิ ด รวมทั้ ง วั ฒ นธรรม
ของบุคคล องค์กรหรือชุมชนที่ตนทาการศึกษา โดยถือว่าเขาเหล่านั้นมีฐานะและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์เท่าเทียมกับตนเอง การยอมรับเช่นนี้ก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และช่วยให้นักวิจัยเข้าถึงระบบ
ความคิ ดของบุ คคลที่ ถู กศึกษา และสามารถสะท้อนความเป็นจริง ของปัญ หา และปรากฏการณ์
ที่ ท าการศึ ก ษาได้ จ ากทั ศ นะของคนในองค์ ก รหรื อ ชุ ม ชนนั้ น ๆ การศึ ก ษาเฉพาะกรณี ใ นแวดวง
ทางการศึกษาซึ่งมีครูผู้สอน ทาหน้าที่เป็นผู้วิจัยพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนก็ เช่นกัน เมื่อใดที่ครู
สามารถเข้ าใจและสื่ อความคิ ดของนั กเรี ยนได้ อย่ างถู กต้ องก็ จะท าให้ เข้ าใจเหตุ การณ์ หรื อบริ บท
ที่ทาการศึกษาได้อย่างลุ่มลึก
ความตรงและความเชื่อถือได้ของการวิจัย
ความเที่ยงตรง (Validity) ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง ความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์
(Apparent Validity) และความเที่ยงตรงเชิงคุณลักษณะ (Construct Validity) ในการรายงาน
เกี่ยวกับกรณีศึกษา ในการดาเนินงานวิจัยไม่ว่าจะเป็ นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ตามสิ่งสาคัญ
ซึ่ ง เป็ น รากฐานที่ จ ะท าให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ ก็ คื อ คุ ณ ภาพหรื อ ความเที่ ย งตรง
ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สาหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Instrumental Validity) หมายความถึงความเที่ยงตรงของ
นักวิจัยและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ในการถ่ายทอดเรื่องราวจากภาคสนาม ซึ่งสิ่งนี้
ก็ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และการเข้าถึงความจริงโดยไม่ ใช้ทัศนะของตนเองเข้า
ครอบงา ในการตีความหมายของปรากฏการณ์ที่ทาการศึกษา การที่นักวิจัยสามารถให้อรรถาธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะภายนอกที่ปรากฏเห็นชัดของบุคคล องค์กรรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ตนได้คลุกคลี
ในช่วงระยะที่ทาการศึกษา ได้ถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงก็ถือว่างานวิจัยนั้น มีความเที่ยงตรงเชิง
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ประจักษ์ และความเที่ยงตรงชนิดนี้ก็ เป็นพื้นฐานของความเที่ยงตรงเชิงคุณลักษณะ ซึ่งเป็นหัวใจ
สาคัญของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ความเที่ยงตรงเชิงคุณลักษณะนี้หมายความถึง การที่นักวิจัยสามารถ
ถอดรหัสระบบความคิดของผู้ที่ถูกศึกษา และให้อรรถาธิบายเกี่ยวกับความหมายของปรากฏการณ์ได้
ถูกต้องตามเกณฑ์ รหั ส หรื อ ทัศนะของบุคคลเหล่ านั้น กล่ าวโดยสรุปแล้ ว การดาเนิ นงานวิ จัยเชิ ง
คุณภาพเป็นการสร้างความรู้ใหม่ จากความรู้ย่อยๆในระดับล่างหรือระดับรากเหง้า ซึ่งในการนี้ ก็ต้อง
ศึกษาจากสภาพที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง และต้องใช้เวลาเพื่อทาความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นอย่างลุ่มลึก ผลที่ได้จากการวิจัยประเภทนี้ทาให้เราทราบสภาพความเป็นไปของบุคคลหรือ
องค์กรที่ถูกศึกษาอย่างลึกซึ้ง ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเฉพาะกรณีเช่นนี้แม้ว่าจะไม่ สามารถนาไป
สรุปอ้างอิงยังกรณีอื่นๆ ได้ดังเช่นความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเชิงปริมาณก็ ตามแต่ ความรู้ใหม่ ที่ได้นี้
ก็สามารถนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดาเนินงานหรือเป็นสมมติฐานชั่วคราว สาหรับการศึกษาวิจัย
ประเภทเดียวกัน ในภายภาคหน้าได้
ขั้นตอนของการดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
กระบวนการด าเนิ น การวิ จั ยเชิง คุ ณภาพนั้ นเป็ นไปในเชิง บูร ณาการ แม้ ว่ าจะมีก าร
กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานไว้ตามลาดับก่อน-หลังก็ตาม แต่เมื่อลงมือปฏิบัติจริงแล้ว การทางาน
ในขั้น ตอนต่ างๆ อาจจะเหลื่ อมกัน หรือ ดาเนิ นไปพร้อม ๆ กัน หรือ ย้อนกลั บไปมาก็ ได้ ดั งเช่ น
การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และการกาหนดกลุ่ มเปูาหมายในการศึกษา ซึ่ งได้กระทาไว้
ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสัมผัสปรากฏการณ์จริง แต่ เมื่อใดที่นักวิจัยลงสนามได้สัมผัสกับความเป็นจริง
แล้วก็อาจปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด หรือเพิ่มเติมส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ในแหล่ งที่ท าการศึกษาได้ และนอกจากนี้ก ารรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้ อมูล นั้น อาจจะทาไป
พร้อมกันหรือย้อนกลับไปมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการตีความหมายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ได้เช่นเดียวกัน รายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินการวิจัยแสดงไว้ในภาพที่ 4 ต่อไปนี้
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ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนของกระบวนการดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประโยชน์ของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในวงการศึกษา
นับตั้งแต่ได้มีการเผยแพร่วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาในวงการศึกษาไทยอย่างจริงจัง
นักวิจัยทางการศึกษาในหลายๆ สาขาวิชาต่างก็ ให้ความสนใจ และได้มีการนาวิธีการเชิงคุณภาพมาใช้
ในการตอบคาถามการวิจัยระดับจุลภาคมากขึ้นตามลาดับ ผลประโยชน์ที่/นักการศึกษาได้รับจาก
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพหลายประการดังต่อไปนี้
1. การใช้วิธีการเชิงคุณภาพในงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) ทาให้
ทราบความเป็นมา ปรากฎการณ์สาคัญๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน และบางครั้งความรู้ที่ได้จากการย้อนรอยอดีตก็ สามารถช่วยให้นักการศึกษา หลีกเลี่ยง
การกระทาใดใดที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดดังที่เคยเป็นมาแล้ว
2. การใช้วิธีการเชิงคุณภาพในงานวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) ทาให้การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงที่ดาเนินงานวิจัย เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง และ
เหมาะสมกับสภาวะของบุคคลที่เป็นเปูาหมายในการพัฒนา
3. การใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพในการประเมิ น โครงการ และการประเมิ น หลั ก สู ต ร
โดยเฉพาะในช่วงการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ทาให้ได้ทราบถึงความคลี/คลาย
ของปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งเงื่อนไขของการดาเนินงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในเรื่องของการประเมินหลักสูตรนั้น ผลที่ได้จากการประเมินเชิงคุณภาพสามารถนาไปเป็น
ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
4. การใช้วิธีการเชิงคุณภาพผสมผสานกับวิธีการเชิงปริมาณ ในการวิจัยเพื่อพัฒ นา
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลทาให้ได้แบบทดสอบเชิงวินิจฉัย (Diagnostic Test) ที่มีประสิทธิผล
สาหรับนักวัดผลการศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถในเชิงปริมาณเป็นอย่างดีนั้น การนาวิธีการเชิง
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คุณภาพเข้าไปใช้ในช่วงที่เรียกว่า กล่องดา (Black Box) หรือช่วงที่นักเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพื่อแก้ ปัญหาในการตอบข้อสอบในแต่ ละช่วงนั้น ทาให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ และ
การแก้ปัญหาของนักเรียนในการตอบคาถามแต่ละข้อ นอกเหนือจากเกณฑ์ค่ าสถิติ ซึ่งสิ่งนี้ก็ช่วยให้
การตัดสินใจคัดเลือกข้อสอบในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาแบบทดสอบประเภท Tailor Tests เช่น
Flexi-level Test, Pyramidal Tests หรือ Stradaptive Tests เป็นไปอย่างแม่นยายิ่งขึ้น
5. การใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เกี่ยวกับพฤติกรรม
การเรียนรู้ พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของนักเรียน หรือคุณลักษณะทางด้านจิตพิสัยของคนไทยในบริบท
ของสังคมไทยในแต่ ละท้องถิ่น ทาให้นักการศึกษาสะสมความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้จากกรณีศึกษาเพื่อนาไป
เป็นกรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัยหรือพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมของบุคคลต่อๆ ไป
ข้อพึงระวังในการดาเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ
การด าเนิ น งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ วลาในการศึ ก ษาพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ และ
ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างลุ่มลึกนั้น สิ่งสาคัญที่นักวิจัยต้องตระหนักเป็นอันดับแรก ก็คือจรรยาบรรณ
ในการดาเนินและการเผยแพร่ งานวิจัยนอกเหนือจากความเชื่อในกระแสความคิดเชิงปรากฏการณ์
นิยมหรือเชิงธรรมชาตินิยมแล้ว นักวิจัยจะต้องมีความจริงใจและให้เกียรติกับผู้ที่ถูกศึกษา ในการเข้า
ไปคลุกคลีเพื่อให้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ทาการศึกษานั้น ผู้วิจัยจะต้องปกปูองสิทธิ์
ส่วนบุคคลหรือองค์กรที่ ทาการศึกษา โดยปกปิดชื่อเสียงเรียงนามที่แท้จริง เพื่อมิให้ ข้อมูลบางเรื่องที่
นามาเสนอนั้นส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของผู้ที่ถูกศึกษาในภายภาคหน้า และนอกจากนี้การมี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่ถูกศึกษา จนกระทั้งเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และได้รับข้อมูลต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง
นั้น นักวิจัยจะต้องมีจรรยาบรรณเพียงพอที่จะหยุดยั้ง และกาหนดขอบเขตของความลึกซึ้งของข้อมูล
ได้ ว่ า ควรจะอยู่ ที่ ใ ดจึ ง จะเพี ย งพอที่ จ ะใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานในการวิ เ คราะห์ ป รากฏการณ์ นั้ น คื อ
การกาหนดขอบเขตระหว่างเสรีภาพทางวิชาการและสิทธิ์ ของบุคคลที่ถูกศึกษา โดยที่ไม่ ไปล่วงล้า
ก้าเกินสิทธิ์ เบื้องต้นของมนุษยชนของเขาเหล่านั้น และในส่วนของการเผยแพร่ งานวิจัยนั้น นักวิจัย
เชิงคุณภาพหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผลงาน ควรจะต้องตรวจสอบว่าผลงานใดเผยแพร่ได้
ทั่วไป ผลงานชนิดใดต้องสงวนไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนแล้วจึงจะเผยแพร่ได้ หรือผลงานชนิดใด
ที่เผยแพร่ได้เฉพาะในแวดวงบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทั้งนี้ ก็เพื่อปกปูองสถานภาพของบุคคลหรือ
องค์กรที่ถูกศึกษานั้นเอง
ประเด็นสาคัญอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิจัยเชิงคุณภาพพึงตระหนัก และไม่ควรให้เกิดขึ้น
ก็คือ "อคติทางวิชาการ" ในการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพใดใดก็ตาม คาถามที่นักวิชาการมักจะ
ถามกันเป็นประโยคแรกก็ คือ "ผู้ดาเนิน งานวิจัยคือใคร ?" และเมื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนักวิจัย
แล้ว การวิเคราะห์ผลงานมักจะเชื่อมโยงมายังสถานภาพทางวิชาการของนักวิจัยเสมอ เมื่อใดก็ตามที่
ผู้วิเคราะห์ผลงานได้อ่านข้อเท็จจริงในรายงาน และตรวจสอบจากข้อสรุปของงานวิจัยแล้วไม่สามารถ
ที่จ ะโต้แ ย้ งหรื อสรุ ป เป็ น อย่ างอื่น ได้ก็แ สดงว่า ผลงานวิจั ยนั้น มีความสมเหตุส มสมผล ด้ ว ยเหตุ นี้
นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงควรเป็นบุคคลที่มีสหวิทยาการในตนเอง ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ จะช่วยให้นักวิจัย
มีความเที่ยงธรรม และไม่มีอคติในการดาเนินงานวิจัย
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
ปราณี เลาหบุตร (2549) ได้ทาการวิจัยเรื่อง แนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษา ด้านการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ตั้งโรงเรียนบ้านบางม่ว ง
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เครื่องมือ
วิจั ย เปน แบบสอบถามความพึ งพอใจในดานการจั ดการเรีย นการสอนของคนในชุ มชนที่ เ ขามา
ชวยสอนโดยใชกับกลุ มตัวอยาง ซึ่งเปนคณะครู นักเรียน ตัว แทนชุมชน และแบบสัมภาษณเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนที่ เขามาชวยสอนในดานปจจัยสนับสนุน และปญหาอุปสรรคใน
ด้านการเรียนการสอน จากปัญหาการขาดแคลนครู พบว่า บุคลากรในโรงเรียนและคนในชุมชน
มีความตระหนักและร่วมมือกันแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนบ้านบางม่วง ด้วยวิธีสร้าง
ความร่ ว มมือระหว่างบุ คลากรในโรงเรียนและคนในชุมชนที่ตั้งโรงเรียนบ้านบางม่ว ง และชุมชน
ใกล้เคียงเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู โดยหาผู้ที่มี ความรู้จัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเข้ามา
ช่วยสอน ระดมเงินบริจาคเพื่อจ้างคนในชุมชนเข้ามาช่วยสอนตลอดปีการศึกษา และการวางแผน
การสอนร่วมกันระหว่างครูประจาชั้นกับคนในชุมชนที่ เข้ามาช่วยสอน นอกจากนี้คณะผู้วิจัยพบว่า
โครงการวิจัยนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกั บชุมชน มีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
ร่วมกัน และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนดีขึ้นด้วย72
มัณฑริกา วิฑูรชาติ (2549) ได้ทาการวิจัยเรื่อง พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่
1-2
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งการดาเนินการวิจัยออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
การประมวลกลยุทธ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของ
กลยุทธ ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใชกลยุทธ ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผลการทดลองใชกลยุทธ
และขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงกลยุทธ์ พบว่า การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม
การจัด การเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานช่วงชั้ นที่ 1-2 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก คือ 1) กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นาซึ่งมีกลยุทธ์
รอง16 กลยุทธ์ 2) กลยุทธ์การพัฒนาครู ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 7 กลยุทธ์ 3) กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการ ซึ่ง
มีกลยุทธ์รอง 52 กลยุทธ์ 4) กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 13 กลยุทธ์
5) กลยุ ทธ์การพัฒ นาความร่ว มมือกับชุมชนและเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 8 กลยุทธ์
ผลการประเมินการทดลองใช้กลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของสถานศึกษาเอกชน พบว่า กลยุทธ์ ทั้ง 5 กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความ
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ปราณี เลาหบุตร, “การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:
กรณีศึกษาการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนบ้านบางม่วงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549), บทคัดย่อ.

82
เหมาะสมทุกกลยุทธ์อยู่ในระดับมากทั้ง 4 มาตรฐาน คือ ด้านอรรถประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้
ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง73
ประคอง รั ศ มี แ ก้ ว (2551) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณ ภาพ
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร การครองตนของผู้บริหาร
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และบุคลิกภาพของผู้บริหาร ส่วนแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
ผู้บริหารควรจะมีการพัฒนาคุณลักษณะผู้นา โดยศึกษาเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษาต่อ
การศึกษาดูงาน การเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ74
กิตติ์ กาญจน์ปฏิพันธ์ (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นาเชิง
สร้ างสรรค์ ของผู้บ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับ
การแสดงออกภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้บริหารที่มีเพศต่างกันมีระดับภาวะ
ผู้นาเชิงสร้ างสรรค์ไม่แตกต่างกัน และผู้ บริหารที่มีอายุต่างกัน มีประสบการณ์การเป็นผู้ บริหาร
ต่างกัน มีระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และพบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ฯ คือ ปัจจัยแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลรวม
สูงสุดต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์75
สิ ริ ลั ก ษณ์ พิ ชั ย ณรงค์ (2556) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง ภาวะผู้ น ากั บ คุ ณ ภาพในการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาภาวะผู้ นากับคุณภาพในการให้บริการอย่ างมีคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยไทย (กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) เนื่องจากปี พ.ศ. 2507 ได้เริ่มมีแนวคิด
ในการน ามหาวิ ท ยาลั ย ออกนอกระบบหรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในก ากั บ ของรั ฐ บาล ซึ่ ง หลาย
มหาวิทยาลั ย จ าเป็ น ต้องมีก ารปรั บตั ว ในด้านการศึกษา และการบริก าร ซึ่ง ในงานวิ จัยชิ้นนี้ ไ ด้
ทาการศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้นามีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ในมหาวิทยาลัยตาม
ความรั บ รู้ ของอาจารย์ เจ้ าหน้ า ที่ห รือพนักงาน และนักศึก ษา และปัจ จัยด้านความผู กพันต่ อ
องค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพบริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย ตามความรั บ รู้ ข องอาจารย์
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มัณฑริ กา วิฑู ร ชาติ, “การพัฒ นากลยุทธ์ การบริห ารสถานศึกษาเพื่ อส่ ง เสริ มการ
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ประคอง รัศมีแก้ว , “คุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ” (ดุษฎี
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กิตติ์ กาญจน์ปฏิพันธ์, “โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา.” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2555),
บทคัดย่อ.

83
เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน และนักศึกษา และได้ทาการเก็บรวบรวมจากผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
หรือพนักงาน และนักศึกษาทั้ง 4 วิทยาเขต ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้นาส่งผลต่อปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งปัจจัยด้านความผูกพันยังส่งผลต่อคุณภาพบริการ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คุณภาพการบริการนั้นมีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์76
งานวิจัยต่างประเทศ
เพอร์สัน (Person: 1993) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมี
ส่ว นร่ ว มกับ การรั บ รู้ ป ระสิ ทธิผ ลของสถาบันวิทยาลั ยขุมชนในนอร์แคโรไลนา โดยศึกษากับกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร คณะครู แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ใ นวิ ท ยาลั ย พบว่ า การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับประสิทธิผลและพบว่าระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของผู้บริหาร
ไม่มผี ลต่อการรับรู้ ในประสิทธิผลของวิทยาลัย77
ดอนเดโร (Dondero: 1993) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การจัดการโรงเรียนที่อาศัยโรงเรียน
เป็นฐานระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครู ประสิทธิผลของโรงเรียนและความพึงพอใจในงาน
ผลการศึ ก ษา พบว่ า การจั ด การของโรงเรี ย นที่ อ าศั ย โรงเรี ย นเป็ น ฐานมี ก ารจั ด การโรงเรี ย น
ตามข้ อ เสนอแนะของครู ผู้ ร่ ว มงาน โดยก าหนดบทบาทหน้ าที่ ใ ห้ มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจและ
การกาหนดกฎระเบียบในการปกครองตนเอง พบว่า ครูที่ได้รับความรับผิดชอบและให้มีส่วนร่ว ม
ในการตัดสินใจร่วมกันมีความสุขุมรอบคอบโรงเรียนมีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น78
สรุป
จากแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ กระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาทาง
การศึกษาของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้รับการสนับสนุนยืนยันว่า การบริหารโรงเรียนจะส่งผล
ถึงความสาเร็จในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เป็นตัวบ่งชี้รูปแบบ
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลที่เหมาะสมกั บกระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาของ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งความสาเร็จในการบริหารนั้นต้องอาศัยหลักการ แนวคิดทฤษฎี เป็นกรอบใน
การดาเนินงาน อาศัยความมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับนโยบายและสภาพการณ์ที่ทาให้โรงเรียนเกิดการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษา มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนสืบต่อไป
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การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล, จัดหมวดหมู่ของข้อมูล ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่เดิม
ให้ ถูกต้ องตรงกัน และใช้ข้อมูล ให้ เป็ นประโยชน์ใ นการศึ กษาวิ จัยเกี่ย วกับเรื่องราวของ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา โดยศึกษาเอกสารรวมสองประเภทตามข้อเสนอของ เอคแมน (Ekman)79 ซึ่ง
ได้แก่
1. เอกสารที่เป็นทางการ อาทิ หนังสือราชการ บทความในวารสารทางวิชาการ และ
วารสารอื่น ๆ ที่เขียนโดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา หรือเขียนกล่าวถึง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
สิ่งพิมพ์ของรัฐบาลต่าง ๆ รายงานการประชุมและรายงานต่าง ๆ ของรัฐสภา และเอกสารการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา
2. เอกสารที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ สรุปข่าวประจาวันประจาสัปดาห์ ที่คณะเลขานุการ
ตัดเสนอ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา บันทึกข้อความ บันทึกหลังนามบัตร จดหมายแสดงความชื่นชม
ยินดี หนังสือและจดหมายสนเท่ห์ เอกสารต่าง ๆ ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา แผนพัฒนาที่กาลังจัดทา
ข้อมูลและสถิติที่รวบรวมไว้ ข้อมูลที่ได้จากการบรรยาย การประชุม และการติดต่อเป็นการส่วนตัว
และจดหมายข่าวของกรมกองและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในส่ ว นที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวของ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
สาหรับการวิเคราะห์เอกสารในครั้งนี้ เมื่อได้กาหนดจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ และ
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของเอกสาร อ่านและ
วิเคราะห์เอกสาร สังเคราะห์หมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร สรุปข้อความ แล้วใช้
ประกอบการเขียนรายงานผลการวิจัยต่อไปตามหลักการที่เสนอไว้โดย วันทนีย์ ชูศิลป์ (2524: 35,
อ้างถึงใน นพดล เจนอักษร, 2537) การใช้อานาจในการบริหารของผู้นาทางการบริหารการศึกษาไทย:
กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 69)80
ข้ อจ ากั ดในการศึ กษาเอกสารประการหนึ่ งก็ คื อ การรู้ จั กความควรไม่ ควร และความ
เหมาะสมพอดี เนื่องจากเอกสารบางอย่างมีชั้นความลับ และเอกสารบางประเภทผู้วิจัยก็ไม่แน่ใจว่า
จะได้รับอนุญาตให้ศึกษาหรือไม่ การติดต่อเพื่อศึกษาเอกสารบางรายการจึงต้องขออนุญาตเลขานุการ
ของฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา เสียก่อนแม้ว่าฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา จะได้เคยอนุญาตโดยวาจา
เป็ น ส่ ว นตัวให้ ผู้ วิจั ย ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ในห้ องทางานของฯพณฯบรรหาร ศิล ปอาชา ได้ก็ตาม
อย่างไรก็ดีคณะเลขานุการก็ได้อานวยความสะดวกในการศึกษาเอกสารเป็นอย่างมาก สาหรับเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้อยู่ในสายงาน อาทิ หนังสือ บทความจากวารสารต่าง ๆ ฯลฯ ผู้วิจัยได้รับ
ความสะดวกในการศึกษาไม่ติดขัดแต่อย่างใด
79

Ekman, P. Lying and NonVerbal Behavior, “The Oretical Issues and New
Findings,” Journal of Nonverbal Behavior 12, 3 (July 1988): 203.
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วันทนีย์ ชูศิลป์, (2524: 35, อ้างถึงใน นพดล เจนอักษร, 2537), การใช้อานาจในการ
บริหารของผู้นาทางการบริหารการศึกษาไทย: กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537), 69.
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การศึกษาหลักฐาน หรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติ (Unobtrusive Methods)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกวิธีหนึ่งที่ผู้วิจัยใช้สาหรับการวิจัย เชิงคุณภาพครั้งนี้ ก็คือ
การศึ ก ษาหลั ก ฐานหรื อข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ต ามสภาพปกติ ด้ ว ยการเพิ่ ม ความสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม
(Non-participant Observation) ให้มากยิ่งขึ้น และใช้วิจารณญาณเพิ่มเติมหลังจากที่ได้พิจารณา
หลักฐาน หรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติแล้ว การเก็บข้อมูลด้วยวิธีนี้ไม่ขึ้นอยู่กับระดับความร่วมมือ
ของกรณีศึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นเทคนิคที่ไม่แปลกปลอมจากสภาพโดยปกติที่แวดล้อม
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และบุคคลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากผู้วิจัยได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ที่ทางาน
ร่ วมกั บ ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา เป็ นอย่ างดี เยี่ ยม โดยปกติ ข้ อมู ลประเภทนี้ แบ่ งตามลั กษณะ
ออกได้เป็น 3 ประเภทตามข้อเสนอของสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549)81 ซึ่งผู้วิจัยก็ได้ใช้เป็นหลักในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้แก่
1. ข้อมูลเกี่ยวกับร่องรอยทางกายภาพ (Physical Traces) อาทิ ตาแหน่งของเก้าอี้
ท างานหลั งจากการเข้ าพบของบุ คคล ต าแหน่ งการยื นสั่ งการเลขานุ การ ร่ องรอยการใช้ แฟู มงาน
ประจาวัน ฯลฯ
2. ข้อมูลเชิงบันทึกหรือสถิติต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้อย่างสม่าเสมอ
เช่น แบบรายการลงเวลามาปฏิบัติราชการ บันทึกสถิติต่าง ๆ ของหน่วยงาน เอกสารกาหนดงานรายวัน
ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ตารางปฏิบัติงานของเลขานุการ ฯลฯ
3. ข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตได้โดยตรง เช่น ลักษณะทางกายภาพภายนอกในการติดต่อกับ
ผู้อื่น ภาษาท่าทางในขณะสนทนากับผู้อื่น การเคลื่อนไหว พฤติกรรมการใช้ภาษา และพฤติกรรมของผู้อื่น
ที่มีผลมาจากทัศนคติ เป็นต้น
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ผู้วิจัย
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้ เพราะผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่อยู่กับผู้ใกล้ชิดและผู้ที่ทางานร่วมกับ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา อยู่แล้ว การสังเกตการณ์ใช้ กระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาของ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ตลอดจนการรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นที่แวดล้อม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีหลักการ
ที่สาคัญ 4 ประการ คือ
1. เป็นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยครั้งนี้
2. มีการวางแผนการสังเกตอย่างรอบคอบชัดเจน
3. มีการจดบันทึกผลการสังเกตอย่างเป็นระบบ และ
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สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, “เทคนิคการวิจัยโดย ใช้ UNOBTRUSIVE MEASURES,” ใน
การรวมบทความที่เกี่ยวกับการวิจัยการศึกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2549), 134-137.
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4. มี การระมั ดระวั งในเรื่ องของความตรง และความเที่ ยงในการแปลผลการสั งเกต
(Kidder, 1981: 264) ซึ่งผู้วิจัยยึดหลักในการพิจารณาความตรงและความเที่ยงในการสังเกตตาม
ข้อเสนอของบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2553)82 ดังนี้
1. ความตรงและการตรวจสอบ ในการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตนี้ ผู้วิจัยพยายามให้
มี ค วามตรงตามเนื้ อ หาเป็ น ส าคั ญ คื อ ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ะต้ อ งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น และตรงกั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย นอกจากนี้ ผู้ วิจัยได้พยายามสร้างสมรรถนิสั ยของการเป็นผู้ สั งเกตที่ดี
เนื่องจากความสามารถของผู้วิจัยจะมีผลอย่างยิ่งต่อความตรงของงานวิจัยครั้งนี้เพราะในการวิจัยเชิง
คุณภาพนั้นผู้วิจัย ที่ดีก็คือ เครื่ องมือที่ดีสาหรับการวิจัย สมรรถวิสั ยของผู้สัง เกตที่ดีที่จะทาให้ เกิด
ความตรองในการสังเกต ได้แก่ ลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 มีประสาทสัมผัสที่ไว และใช้การได้ดี พอมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อย
ก็สามารถสังเกตผลได้
1.2 ต้องมีความไวที่จะประเมินพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้อย่างถูก ต้อง
แม่นยา และสม่าเสมอ
1.3 ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการไปสังเกต
1.4 ต้องสามารถควบคุมความลาเอียงส่วนตัว (Halo Effect) ที่จะมีผลต่อการสังเกตได้
เพราะการลาเอียง จะทาให้เกิดการเบี่ยงเบนของข้อมูล
1.5 ต้องมีความสามารถแยกประเด็นที่จะสังเกต และไม่สังเกตออกจากกันได้ รวมทั้ง
ต้องสามารถแยกแยะพฤติกรรมที่สาคัญมากกับสาคัญน้อยออกจากกันได้ด้วย
2. ความเที่ยงและการตรวจสอบ ความเที่ยงของการสังเกตเกิดจากความสอดคล้องของการ
สังเกตสาหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตด้วยตนเอง วิธีตรวจสอบความเที่ยงที่
ผู้วิจัยใช้ก็คือ การนาผลจากการสังเกตสองครั้ง หรือมากกว่าในเรื่องเดียวกันไปเปรียบเทียบกันถ้ามีความ
สอดคล้องต้องกันสูงก็แสดงว่า การสังเกตนั้นมีความเที่ยงสูง สาหรับกรณีที่เกิดการสังเกตขึ้นพร้อมกัน
หลายคนในเวลาเดียวกัน ผู้วิจัยก็ใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมู ลที่ได้จากการสังเกตของผู้วิจัยกับผู้สังเกต
คนอื่น ๆ แล้วดาเนินการเช่นเดียวกับวิธีที่ใช้เมื่อผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตเอง
มีข้อทฤษฎีทางการสั งเกตอีกบางประการที่นักวิชาการหลายท่านเสนอไว้ และผู้วิจัย
ยึ ดถือ เป็ นหลั กส าหรั บการสั งเกตในการวิจั ยครั้ งนี้ ซึ่ งมีรายละเอี ยดที่ผู้ วิจัยขอแสดงไว้ด้วย ดั งนี้คื อ
(Selltiz, Jahoda, Deutsch and Cook, 1959; Goetz and LeCompte, 1984 and Patton, 1980,
อ้างถึงใน Merriam, 1988: 90-91)83
1. สภาพสังคมที่ศึกษา (Setting) คือ การพิจารณาว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็น
อย่ างไร สามารถให้ คาอธิ บายสภาพดังกล่ าวได้อย่างไร พฤติ กรรมต่าง ๆ ในสั งคมนั้นเป็นอย่ างไร
สิ่งเหล่านี้จะช่วยทาให้ผู้สังเกตเข้าใจสภาพของสังคมที่กรณีศึกษาเป็นผู้นาอยู่มากยิ่งขึ้น
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บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัย
(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2553), 47-49.
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Selltiz, Jahoda, Deutsch, and Cook, 1959., Goetz and LeCompte, 1984.,
and Patton, 1980 (อ้างถึงใน Merriam, 1988: 90-91).
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2. การมีส่วนร่วมในสังคม (Participants) คือ การพิจารณาว่าในสังคมนั้นประกอบด้วย
ใครบ้าง บุคคลต่าง ๆ เหล่านั้นมีความสั มพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะใด และมีความสัมพันธ์กับ
กรณีศึกษาอย่างใด การสังเกตเช่นนี้จะทาให้ผู้วิจัยเข้าใจใคร : สร้างของความสัมพันธ์ที่ดีและการขัดแย้ง
ในสังคมนั้นได้ชัดเจนขึ้น
3. กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Activities and Interactions) คือ การพิจารณาว่า
บุคคลต่าง ๆ ในสังคมมีกิจกรรมใด ๆ บ้าง กิจกรรมนั้น ๆ ประสานสัมพันธ์กับกิจกรรมของบุคคลอื่น ๆ
อย่างไร ลักษณะการสัมพันธ์เหล่านั้น ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้าง กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่
ผู้วิจัยใช้ ในการสังเกตจะช่วยในการจดบันทึกความสัมพันธ์ เหล่านี้ และตอบสนองวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยได้
4. ความถี่ และห้วงระยะเวลาของการเกิดสถานการณ์ (Frequency and Duration)
คือ การสังเกตดูว่าสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งมีการเกิดขึ้นแล้ว เกิดซ้าอีกอย่างไรหรือไม่ การเกิด
สถานการณ์ต่าง ๆ นั้นมีวงรอบของการเกิดหรื อไม่ หรือเกิดเพียงครั้งเดียว หรือมีลักษณะการเกิด
สถานการณ์เป็นอย่างไร การสังเกตในจุดนี้จะช่วยอธิบายเรื่องความเที่ยงในการแสดงพฤติกรรมการใช้
พลังอานาจของกรณีศึกษาได้
5. องค์ประกอบที่อาจมีความหมาย หรือให้ความนัยได้ (Subtle Factors) คือ การ
พิจารณาที่องค์ประกอบบางอย่างในสังคมที่ดาเนินอยู่ตามปกติดูไม่สาคัญอะไรมากนัก แต่อาจส่อความ
นับที่สาคัญบางอย่างสาหรับการสังเกตได้ อาทิ กิจกรรมบางอย่างที่ไม่เป็นทางการณ์ หรือเกิดขึ้นโดย
ปัจจุบัน สัญลักษณ์บางอย่างหรือถ้อยคาที่แฝงความหมายอะไรบางอย่างระหว่างคู่สนทนา ภาษา
ท่าทางที่ใช้ สื่อความหมายได้ อาทิ การแต่งกาย การรักษาระยะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
บุคคล หรือบุคคลกับกลุ่ม เป็นต้น และอะไรบางอย่างที่ไม่เกิดขึ้น ทั้ง ๆ ที่โดยปกติจะต้องเกิดขึ้น
สาหรับบทบาทของผู้วิจัยในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) ครั้งนี้
ได้พัฒนาไปตามข้อเสนอของ แฟรงเคิล และวอลเลน (Fraenkel and Wallen)84 กล่าวคือ เริ่มบทบาทใน
การสังเกตจากผู้มีส่วนร่วมไปจนกลายเป็ นผู้สังเกตอย่างเต็มตัวในที่สุด เงื่อนเวลาและการวางตัวของ
ผู้วิจัยจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อบทบาทในการสังเกตดังกล่าว สาหรับบทบาทของผู้วิจัยในการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมสามารถแสดงได้โดยภาพที่ 5

84

Fraenkel and Wallen, N.E., How to Design and Evaluate Research in
Education (Singapore: McGraw-Hill Inc., 1993), 384.
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ผู้มีส่วนร่วม

ผู้มีส่วนร่วม
ในฐานะผู้สังเกต

ผู้สังเกต
ในฐานะผู้มีส่วนร่วม

ผู้สังเกต

(พัฒนาการของการเปลี่ยนบทบาทจากผู้มีส่วนร่วมไปสู่การเป็นผู้สังเกต)
ที่มา แฟรงเคิล และ วอลเลน (Fraenkel and Wallen, 1993 : 384)
ภาพที่ 5 แสดงบทบาทของผู้วิจัยในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
การสัมภาษณ์ (Interview)
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ คือ สถานการณ์ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
มีบทบาทในการแสดงปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยการที่ผู้หนึ่งถามและอีกผู้หนึ่ง และ หรือคนที่เหลือ
ร่วมกัน ตอบคาถาม โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ซึ่งมีอยู่สองแบบ คือ แบบเป็นทางการ (Formal Interview)
และแบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) จะถามข้อมูลรวม 3 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลเชิงพฤติกรรม
ข้อมูลเชิงสถิติหรื อส ามะโน และข้อมูลที่เป็นปัญหา (Kerlinger, 1986)85 และ (สุ ภางค์ จันทวานิช,
2557)86
สาหรับขั้นตอนในการสัมภาษณ์แบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นเตรียมการ ได้แก่ การกาหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ การศึกษาข้อมูลและ
ประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์ การกาหนดนัดหมายเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ การเลือก
ประเภทการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และวัตถุประสงค์ การเตรียมคาถามแบบสัมภาษณ์
และวัสดุอุปกรณ์ และการทดลองเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์
2. ขั้นการสั มภาษณ์ ได้ แก่ การแนะน าตัวและวัตถุประสงค์ ในการสั มภาษณ์ และการ
ดาเนิ นการสั มภาษณ์ด้ว ยมรรยาทที่เหมาะสมสุ ภ าพเรียบร้อย และได้ เนื้อหาข้อมูล ครบตามแบบ
สัมภาษณ์ หรือการสัมภาษณ์ครั้งนั้น
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Kerlinger, F.N., Foundations of Behavioral Research 3rd ed. (Fort
Worth, TX: Holt, Rinehart and Winston, 1986), 441.
86
สุภางค์ จันทวานิช , วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2557), 75-76.
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3. ขั้นการจดบันทึกผลการสัมภาษณ์ ได้แก่ การบันทึกผลการสัมภาษณ์ในทันที ในแบบ
สัมภาษณ์ถ้าเป็นการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และบันทึกเนื้อหาโดยวิธีสรุปความ ถ้าเป็นการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ การบันทึกควรบันทึกตามข้อเท็จจริง ไม่มีอคติและไม่ใส่ความคิดเห็นของตนลงไปด้วย
อาจมีการทบทวนผลการสัมภาษณ์ได้ตามความเหมาะสม และมีการสรุปผลการสัมภาษณ์ทุกครั้ง
4. ขั้นปิดการสัมภาษณ์ ได้แก่ การขอบคุณผู้ให้การสัมภาษณ์
เรื่ องส าคั ญอี กประการหนึ่ ง ก็ คื อ การตรวจสอบคุ ณภาพของการสั มภาษณ์ และแบบ
สั มภาษณ์ ซึ่ ง ได้ แ ก่ ความตรงตามเนื้ อ หาและความเที่ ย งส าหรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย เป็ น
ผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง กระทาตามข้อเสนอของบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2553)87 ดังนี้
1. ความตรงตามเนื้อหาตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางเนื้อหา
2. ความเที่ยงตรวจสอบโดยการหาความสอดคล้องของการตอบด้วยวิธีการสัมภาษณ์ซ้า
หรือการทบทวนเนื้อหาที่สัมภาษณ์ไปแล้ว แล้วนาผลทั้งสองครั้งมาหาความสอดคล้องของการตอบ
โดยการหาความคงที่ในการตอบ ถ้าพบว่ามีความคงที่สูงก็แสดงว่าการสัมภาษณ์นั้นมีความเที่ยงสูง
สาหรับ การศึกษาครั้ งนี้ ผู้ วิจัยได้สั มภาษณ์กรณีศึกษา และบุคคลอื่นที่เ กี่ยวข้องด้ว ย
ตนเองรวมสองลักษณะ คือ
1. ใช้การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) กับ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา หนึ่งครั้ง ในลักษณะของการสัมภาษณ์ทั่วไป กึ่งแนะนางานวิจัยของผู้วิจัย
2 ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เป็นส่วนทั้งในการ
สัมภาษณ์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง สิ้ น รวม 21 คน รวมเป็ น การสั ม ภาษณ์ 30 ครั้ ง นอกจากนี้ ยั ง ใช้ เ ทคนิ ค “การเงี่ ย หู ฟั ง
(eavesdropping)” คือ การรั บ ฟังข้อมูลจากการสนทนาของผู้ อื่น โดยผู้ วิจัยไม่ต้องตั้งคาถามเอง
เพียงแต่นั่งอยู่ใกล้แหล่ง ข้อมูลพอที่จะรับฟังคาสนทนาต่าง ๆ ได้ เรื่องนี้อาจจะดูเหมือนเป็นการผิด
จรรยาบรรณในการวิจัยแต่อย่างไรก็ดีการสนทนาเหล่ านั้นไม่ได้เป็นความลับที่กระทา โดยคู่สนทนา
แต่อย่างใดล้วนเป็นการสนทนาที่เปิดเผยทั้งสิ้น หน้าที่ของผู้วิจัยก็เพียงแต่ตรวจสอบข้อมูลให้มีความ
ถูกต้องที่สุดเท่านั้น ข้อมูลที่ได้จากการเงี่ยหูฟังนี้มีประโยชน์ในการวิจัยมากพอสมควร และช่วยให้ผู้วิจัย
สามารถปะติดปะต่อเรื่องราวที่กาลังศึกษาอยู่ได้แนบเนียนยิ่งขึ้น สาหรับการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
ที่ผู้ วิจั ย ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ครั้ง นี้อาจแบ่งออกได้เป็ นสี่ ลั กษณะตามแนวทางของสุ ภ างค์
จันทวานิช (2557)88 คือ
3. แบบเปิดกว้างไม่จากัดคาตอบ (Open-ended Interview) โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ให้
ผู้ให้สัมภาษณ์มีอิสระที่จะอธิบายแนวความคิดของตนไปได้อย่างอิสระ ผู้วิจัยจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจใน
เรื่องต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดทางทฤษฎีในการวิจัยที่ชัดเจนอยู่แล้ว
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บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัย
กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2553), 57-62.
88
สุภางค์ จันทวานิช , วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
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4. แบบมีจุดสนใจเฉพาะ (Focus Interview) หรือแบบเจาะลึก (In-depth Interview)
เพื่อค้นหาข้อมูลที่ผู้วิ จัยมีความสนใจอยู่แล้วเป็นพิเศษ โดยไม่ปล่อยให้ผู้สัมภาษณ์หันเหไปสนทนา
ในเรื่องอื่น ๆ การสัมภาษณ์ลักษณะนี้ต้องใช้สมาธิและความสามารถในการสัมภาษณ์เป็นอย่างมาก
เพื่อไม่ให้ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความรู้สึกไม่พอใจ หรือไม่อยากให้ความร่วมมือ
5. แบบตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) เป็นการสัมภาษณ์เพื่อล้วงความรู้สึกนึกคิด หรือ
ทัศนคติจริงที่มีต่อเรื่องที่ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ลักษณะนี้เกิดเมื่อผู้วิจัยต้องการจะทราบทัศนคติ
หรือเรื่องราวในทางลบที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีต่อ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
6. แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant Interview) เพื่อสัมภาษณ์บุคคล
พิเศษที่มีข้อมูลที่ดี ลึกซึ้งและกว้างขวางเป็นพิเศษในเรื่องที่กาลังทาการวิจัยอยู่
ปัญหาสาหรับผู้วิจัยในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป แต่ก็สามารถ
สรุปได้เป็นกรณีสาคัญ ๆ ดังนี้ คือ เมื่อแรกเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์นั้น การติดต่อขอสัมภาษณ์เป็น
เรื่องที่ตดิ ขัดมาก และไม่ได้กาหนดเวลาตามที่ต้องการ เพราะผู้ให้สัมภาษณ์ล้วนมีภารกิจด้วยกันทั้งสิ้น
เมื่อทราบว่าเป็ นการขอสั มภาษณ์เพื่อทาวิจัยประกอบการศึกษาลาดับความสาคัญก็ยิ่งน้อยลงไป
กว่าราชการ หรือภารกิจอื่น ๆ ครั้นเวลาล่วงเลยไปผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านจาได้ว่าผู้วิจัย รู้จักคุ้นเคย
กับผู้ใหญ่หลายท่านที่ทางานร่วมกับ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จึงมักจะให้โอกาสในการสัมภาษณ์
แก่ผู้ วิจั ยเป็ นพิเศษ แต่กรณีเช่น นี้ผู้ วิจัยก็ต้องคานึงถึงเรื่องความเที่ยงของข้อมูล เป็นพิเศษเช่นกัน
เพราะข้อมูลมักจะเบี่ยงเบนไปในทางที่เป็นบวก ปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือแม้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์
จะยินดีให้ข้อมูลแต่ก็มักจะไม่อนุญาตให้บันทึกการสัมภาษณ์ด้วยเครื่องบันทึกเสียง ภาระในการจด
บัน ทึกการสัมภาษณ์จึ งเกิ ดขึ้นเป็ นอย่างมากแก่ผู้ วิจัย เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
จากผู้ให้สัมภาษณ์จริงในระยะหลัง ผู้วิจัยจึงบันทึกภาพการให้สัมภาษณ์ไว้ด้วย ผู้ให้สัมภาษณ์บางคน
เมื่อให้สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าการให้สัมภาษณ์อาจจะเป็นผลลบต่อตนเองได้จึงขอเทป
บั น ทึ ก การสั ม ภาษณ์ ไ ปจากผู้ วิ จั ย ก็ มี รวมทั้ ง ขอให้ ผู้ วิ จั ย ไม่ ใ ส่ ร ายการสั ม ภาษณ์ ค รั้ ง นั้ น ไว้ ใ น
บรรณานุกรม กรณีนี้ผู้วิจัยต้องปฏิบัติตามคาร้องขอ โดยใส่รายการสัมภาษณ์ไว้ในบรรณานุกรมเพียงว่า
เป็นการสัมภาษณ์ผู้ไม่ประสงค์ออกนามเท่านั้น นอกจากการสัมภาษณ์ที่เป็นกิจจะลักษณะแล้ว ผู้วิจัย
ยังทาการสอบถามสาธารณะ (Incidental Interview) เกี่ยวกับทัศนคติของบุคคลทั่ วไป ที่มีต่อ
ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา อี กด้ว ย ทั้ง นี้ เพื่อ วิ เ คราะห์ ความนิ ยมและทัศ นคติข องบุ คคลทั่ ว ไป
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่ทางานร่วมงานที่มีต่อ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
การตรวจสอบข้อมูล
เมื่ อ ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล โดยพหุ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ดั ง ที่ ไ ด้ พ รรณนาไว้ ข้ า งต้ น แล้ ว เพื่ อ ให้
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูล
โดยพิจารณาข้อมูลที่เก็บมาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ
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การตรวจสอบความตรง (Validity)
1. ความตรงภายใน (Internal Validity) วิธีที่ผู้วิจัยใช้ในการตรวจสอบความตรงภายใน
คือวิธีที่ เมอร์เรียม (Merriam, 1988)89 เสนอไว้ กล่าวคือ การทาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเริ่มต้นทาการวิจัยด้วย
การกาหนดสมมติฐาน มุมมอง และกรอบทฤษฎีในเรื่องที่วิจัยไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงเป็นการขจัด
อคติในการทาวิจัยของผู้วิจัย (Researcher’s Biases) มาตั้งแต่ต้น นอกจากนี้จากการที่มีส่วนร่วมใน
การเก็บข้อมูลของผู้วิจัย (Participatory Modes of Research) มาโดยตลอด ทาให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เพราะเป็นการสังเกตระยะยาว หรือการสังเกตซ้า ในปรากฏการณ์เดิม
(Long-term Observation or Repeated Observation) นั่นเอง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความตรง
ภายในมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยก็ได้อาศัยวิธีการในการตรวจสอบสามประการ คือ
1.1 การใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่า
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ด้วยการเปรียบเทียบข้ อมูลเดียวกันที่เก็บมาได้จากเวลา สถานที่
หรือบุคคลที่แตกต่างกัน หากข้อมูลยังสอดคล้องกันอยู่ก็แสดงว่ามีความตรงภายใน
1.2 การใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถามซ้า (Member Checks-taking Data
and Interpretations) คือ การพิจารณาข้อมูลที่เก็บมาได้หากข้อมูลใดเป็นที่สนใจ ผู้วิจัยก็จะตรวจสอบ
ความตรงภายในด้วยการสอบถามซ้าอีกครั้งหนึ่ง และ
1.3 การสอบวัดเปรียบเทียบ (Peer-examination) โดยการสอบถามนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องข้อมูลที่ผู้วิจัยสงสัยเพื่อเปรียบเทียบความตรงของข้อมูล ตัวอย่างของการตรวจสอบ
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ อาทิ การตรวจสอบเนื้อหาเกี่ยวกับพี่น้องในครอบครัวของ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ผู้วิจัยตรวจสอบจากเอกสารที่เป็นชีวประวัติของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งหนึ่งเสนอให้
มู ล นิ ธิ แ ห่ ง หนึ่ ง พิ จ ารณาประกอบการคั ด เลื อ ก เป็ น บุ ค คลตั ว อย่ า งของประเทศ การสั ม ภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และการสัมภาษณ์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เอง ปรากฏว่า
มีความถูกต้องตรงกันจึงเขียนลงในงานวิจัย ดังนี้เป็นต้น
โดยผู้ วิ จั ย ได้ ท าการสั ม ภาษณ์ ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา เมื่ อ วั น ที่ วั น ที่ 20
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14. 15 น. ณ ห้องทางานหมู่บ้านมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สุ พ รรณบุ รี กระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21ของประเทศไทยพร้อมทั้งสังเกตการประชุมหัวหน้าหน่วยงานเป็นประจาทุก
สัปดาห์
2. ความตรงภายนอก (External Validity) ได้แก่ การพิจารณาว่าผลของการศึกษา
เชิ ง คุ ณ ภาพเรื่ อ งหนึ่ ง จะสามารถประยุ ก ต์ ใ ห้ สั ม พั น ธ์ กั บ สถานการณ์ อื่ น ได้ ห รื อ ไม่ เรื่ อ งนี้ ผู้ วิ จั ย
ดาเนินการเช่นเดียวกับวิธีที่ เมอร์เรียม (Merriam, 1988)90 เสนอไว้หลังจากศึกษาข้อคิดของนักวิจัย
ท่านอื่น ๆ หลายท่านเกี่ยวกับการตรวจสอบความตรงภายนอก (Goetz and LeCompte, 1984;
Lincoln and Guba, 1985, and Erickson, 1986) กล่าวคือ ในการนาเสนอข้อมูลของงานวิจัยจะต้อง
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กว้างขวางและเพียงพอ เพื่อให้ ผู้ที่ส นใจที่จะศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็น
ประโยชน์ในการอ้างอิง ถ่ายโอน หรือกล่าวพาดพิงถึงได้ นอกจากนี้ ในการนาเสนอข้อมูลของงานวิจัยครั้ง
นี้ ยั งได้ เสนอรายละเอี ยดของเรื่ องที่ ศึ กษาไว้ อย่ างชั ดเจนทุ กขั้ นตอนเพื่ อให้ ผู้ สนใจอื่ น ๆ สามารถ
เปรียบเทียบกับงานศึกษาของเขาได้
การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
ปั ญหาของการวิจั ย ทางสั งคมศาสตร์ประการหนึ่ง ก็คือ พฤติกรรมของมนุษ ย์ ไม่คงที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยเหตุนี้การวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์จึงมักจะได้ผลไม่คงที่
คือ เกิดความเที่ยงได้ยาก ด้วยเหตุนี้ในการวิจัยเชิงคุณภาพจึงมักใช้คาว่า “ความวางใจได้ (Dependable)”
และ “ความอยู่กับร่องกับรอย (Consistency)” แทนคาว่าความเที่ยง (Reliability) (Lincoln and
Guba, 1985) สาหรับเทคนิคในการยืนยันว่างานวิจัยครั้งนี้มีความวางใจได้ หรือมีความเที่ยงมากที่สุด
คือ เมื่อทาการวิจัย เรื่ องนี้ อีกครั้ งหนึ่ง ผลของการวิจัยก็น่าจะเหมือนเดิม ผู้ วิจัยจึงดาเนินการตาม
ข้อเสนอของ เมอร์เรียม (Merriam, 1988)91 ดังต่อไปนี้ คือ
1. ผู้วิจัยได้แสดงจุดยืนไว้อย่างชัดเจนว่าในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดกรอบทฤษฎีที่ใช้
ในการวิจัยอย่างไร มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร และจากแหล่งใดบ้าง
2. ผู้วิจัยใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ในการตรวจสอบความเที่ยง
เช่นเดียวกับการตรวจสอบความตรงภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยพหุวิธี
เช่นการวิจัยครั้งนี้
3. นักวิจัยผู้อื่นสามารถทาการสอบทาน (Audit trail) งานวิจัยครั้งนี้ได้โดยใช้ข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยแสดงไว้อย่างชั ดเจนในรายงานการวิจัย เช่น วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลหรือรายละเอียด
ของวิธีวิทยาการวิจัยที่ใช้ในการศึกษา เป็นต้น เพราะผู้วิจัยเชื่อว่างานวิจัยที่ได้รับการสอบทานหรือ
พร้อมที่จะรับการสอบทาน คือ งานวิจัยที่วางใจได้
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญ และยากสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่ใช้สถิติเป็นหลักในการวิเคราะห์ หากจะใช้ก็เป็นเพียงข้อมูลสนับสนุนเท่านั้น
ดังนั้ น ผู้ วิจั ย จึ งมี บ ทบาทส าคั ญ อย่ างยิ่ง ในการวิ เคราะห์ ข้อ มูล รวมทั้ งจะต้ อ งมีค วามเป็น ผู้ ร อบรู้
ในสหวิ ท ยาการ และสามารถสร้ า งข้ อ สรุ ป ให้ เ ป็ น กรอบแนวคิ ด รวมทั้ ง เปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก าร
ที่จะตีความหมายของข้อมูลได้หลาย ๆ แบบ สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค
วิธีดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ใช้สาหรับการวิเคราะห์เอกสารด้วยวิธีการ
เชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ โดยเน้นที่องค์ประกอบสาคัญสามประการ คือ มีความเป็นระบบ มีสภาพ
เป็ นวั ตถุ วิ สั ย และอิ งกรอบแนวคิ ดทฤษฎี ส าหรั บขั้ นตอนในการวิ เคราะห์ เนื้ อหาแบ่ งออกได้ เป็ น
5 ขั้นตอน คือ (สุภางค์ จันทวานิช, 2557)92 และวีเบอร์ (Weber, 1990)
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1. การตัง้ กฎเกณฑ์สาหรับการเลือกเอกสาร และหัวข้อที่จะทาการวิเคราะห์
2. การวางเค้าโครงของข้อมูลโดยแบ่งออกเป็นชนิด (Categories) เพื่อสะดวกในการ
วิเคราะห์
3. การคานึงถึงบริบท (Context) ของเอกสารด้วยเช่นเอกสารของใคร ใครเป็นคนเขียน
เขียนเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ฯลฯ เพื่อให้การวิเคราะห์เป็นไปได้อย่างลึกซึ้ง
4. วิเคราะห์เฉพาะเนื้อหาที่ปรากฏเท่านั้น (Manifest Content) ไม่กระทากับเนื้อหาที่
เป็นความนับหรือแฝงอยู่ (Latent Content)
5. สาหรับบางครั้งการใช้วิธีสรุปใจความจะช่วยสนับสนุนผลการวิเคราะห์ความถี่ของคา
หรื อ เนื้ อ หาที่ ส นใจ ได้ แ ม่ น ย ากว่ า การวิ เ คราะห์ ค วามถี่ แ ต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กใช้
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์93
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป แบ่งออกได้เป็น 3 วิธี คือ (สุภางค์ จันทวานิช,
94
2557)
1. การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) คือ วิธีตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจาก
รูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น โดยใช้ได้ทั้งกับการวิเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการรวบรวมด้วยพหุวิธีการ โดยการตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมมาได้ ด้วยเหตุนี้
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ไปพร้ อ ม ๆ กั บ การรวบรวมข้ อ มู ล และต้ อ งให้
ความระมัดระวังในการตัดสิน ข้อมูล เป็นอย่างมากด้วย ตัว อย่างของการวิเคราะห์ ข้อมูล นี้ปรากฏ
ในภาคผนวกของงานวิจัยเรื่องนี้
2. การวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดของข้อมูล (Typological Analysis) คือ การ
จาแนกข้อมูลเป็นชนิด ๆ โดยจาแนกแบ่งวิธีการได้เป็น 2 แบบ คือแบบที่ใช้เป็นแนวคิดทฤษฎี และแบบ
ไม่ใช้ทฤษฎี
2.1 แบบใช้ทฤษฎี คือ การจาแนกข้อมูลเป็นชนิดต่าง ๆ ในเหตุการณ์หนึ่ง ๆ แยกออก
เป็ น การกระท า กิ จกรรม ความหมาย ความสั มพั นธ์ การมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม และสภาพสั งคม
หรือสถานการณ์ เป็นแนวทางในการจาแนกสาหรับการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้พยายามตอบคาถามอยู่เสมอ
ว่าสิ่งที่วิเคราะห์มีรูปแบบอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุ ใด และจะมีผลกระทบต่อเรื่องอื่น ๆ
อย่ า งไร เนื่ อ งจากการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพไม่ ไ ด้ เ น้ น เรื่ อ งการตั้ ง สมมติ ฐ านที่ ชั ด เจน การหาสาเหตุ
ของปรากฏการณ์จึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งต้องทาอยู่ตลอดเวลาโดยผู้วิจัย
2.2 แบบไม่ใช่ทฤษฎี คือ การจาแนกข้อมูลที่จะวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับข้อมูล
อาจใช้ความสามัญสานึกหรือประสบการณ์ของผู้วิจัยก็ได้ โดยผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็นชนิดง่าย ๆ
ตามประเภทที่ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง ที่ ผู้ วิ จั ย สั ง เกตเห็ น เช่ น แบ่ ง เป็ น ชนิ ด ของเหตุ ก ารณ์ ระยะเวลา
ที่เหตุการณ์ชนิดนั้ นเกิดขึ้น บุคคลที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อม แล้วนามาพิจารณาหาความสัมพันธ์
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ของข้อมูลต่าง ๆ ที่แบ่งนี้เพื่อดูความสม่าเสมอของการเกิดข้อมูลชนิดต่าง ๆ อันจะเป็นพื้นฐานสาหรับ
อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์ต่อไป
3. การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) คือ การที่ผู้วิจัยนา
เหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ที่ได้จาแนกชนิดของข้อมูลนั้นแล้วมาเปรียบเทียบกั นโดยทาเป็นตาราง
หาความสัมพันธ์ การใช้วิธีการเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์เช่นนี้จะนาไปสู่การสร้างข้อสรุปเชิงนามธรรม
และการสร้างทฤษฎีต่อไป
สรุป
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามพหุวิธีการข้างต้น เพื่อนามาตรวจสอบข้อมูลในด้านความตรง
และความเที่ยง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเรียบเรียงนาเสนอเป็นรายงานการวิจัยในเชิงพรรณนา และ
พรรณนาวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาทาการศึกษากรณีศึกษา คือ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ทั้งสิ้น
ประมาณ 14 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2559 โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา แบบปลายเปิด จานวน 5 ข้อ และสัมภาษณ์ผู้บริหาร
การศึกษาท้องถิ่น

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยในครั้งนี้จะนาเสนอประเด็นดังต่อไปนี้คือ วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการวิ จัย วิธีดาเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อทราบกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย
กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
เนื่องจากข้อเสนอและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนทัศน์มีนักวิชาการเสนอไว้เป็นหลายกรณี
ด้วยกันเมื่อสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า ทฤษฎีของโทมัส เอส.
คูหน์ (Thomas S. Kuhn, 1970) เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทั้ง 3 ขั้น และทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของ
เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด (Hersey-Blanchard, 2556) เกี่ยวกับรูปแบบของผู้นา 4 แบบ มีการ
รวบรวมเป็นกรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทราบกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยตามกรอบทฤษฎี
ของโทมัส เอส. คูหน์ และทฤษฎีเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด
โดยศึกษากระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยตามรายละเอียดในภาพที่ 8
ทฤษฎี
ของ
โทมัส
เอส.คูหน์
และ
เฮอร์เซย์
และ บลัน
ชาร์ด

กรณี
ศึกษา

เก็บ
รวบ
รวม
ข้อมูล

ตรวจสอบ
ข้อมูล

ภาพที่ 8 แสดงวิธีดาเนินการวิจัย
195

วิเคราะห์
ข้อมูล

นาเสนอ
ผลการ
วิจัย
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สาหรับรายละเอียดในการดาเนินการวิจัยมีดังต่อไปนี้คือ
1. การเลือกกรณีศึกษา ผู้วิจัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาได้กาหนดเกณฑ์
คุณสมบัติของกรณีศึกษาไว้ 4 ข้อ คือ
1.1 เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารทางการเมืองระดับสูงในหน่วยงาน
เดียวกัน หรือต่างหน่วยงานเป็นอย่างดี
1.2 มีประสบการณ์ในการดารงตาแหน่งผู้บริหารทางการเมืองระดับสูง ตั้งแต่ระดับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไป ในหลายหน่วยงานทางการเมืองที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
1.3 มีประสบการณ์ในการบริหาร หรือเป็นกรรมการบริหารในองค์กรระหว่างประเทศที่มี
บทบาทเกี่ยวกับการศึกษาในฐานะนักการเมืองระดับสูง
1.4 มีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในฐานะนักการเมืองที่ส่งเสริม
และสนับสนุนทางการศึกษา ทั้งที่เป็นเอกสาร การอภิปรายสาธารณะ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
ด้วยเกณฑ์ดังกล่าวนี้ผู้วิจัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาได้เลือกกรณีศึกษา
ด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) ตามที่เมอร์เรียม (Merriam,1988) เสนอไว้เพื่อให้ได้
กรณีศึกษาที่เหมาะสมกับการศึกษาในเชิงคุณภาพมากที่สุด ได้แก่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลรวม 5 วิธี คือ การศึกษาประวัติ
ชีวิต การวิเคราะห์เอกสาร การศึกษาหลักฐานหรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติ การสังเกตแบบมี
ส่ ว นร่ ว มและการสั มภาษณ์ ทั้งนี้ โ ดยผู้ วิจัยได้ข ออนุญาตร่ว มสั งเกตในส านักงานของกรณีศึกษา
เพื่อการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2559
รวมเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 14 เดือน
3. การวิเ คราะห์ ข้ อมู ล ข้ อ มูล ที่ ไ ด้จ ากการเก็ บ รวบรวมจะนามาตรวจสอบเพื่ อ หา
ความตรง (Validity) และความเที่ ย ง (Reliability) จากนั้ น จะวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content Analysis) และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ซึ่งแบ่งออกเป็นวิธีย่อย ๆ สามวิธี คือ
1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) 2) การวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดของข้อมูล
(Typological Analysis) และ 3) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison)
แล้วนาเสนอโดยวิธีพรรณนา (Description ) และพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเชิงคุ ณภาพเกี่ยวกับประวัติชีวิตและกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ในฐานะกรณีศึกษา
ของผู้นาทางการเมืองเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้ องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ตามที่ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 3 และบทที่ 4 ของ
งานวิจัยครั้งนี้ ทาให้สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้เป็นหัวข้อดังนี้คือ
1. ที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย
2. การใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย
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ซึ่งจะได้นาเสนอเป็นลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒ นาการศึกษาท้องถิ่น ของ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย
จากการศึกษาประวัติชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของ
ประเทศไทยเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ต่าง ๆอย่างไรบ้าง จึงทาให้พิจารณา
เห็นได้ว่ากระบวนทัศน์ต่างๆ ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย
ทั้งที่อยู่ในกรอบทฤษฎี ของโทมัส เอส. คูหน์ และเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด และที่อยู่นอกเหนือจาก
กรอบทฤษฎีของนักวิชาการทั้งสามได้เริ่มพัฒนาขึ้นโดยลาดับในลักษณะของการสั่งสมมาทีละเล็กทีละ
น้อยตลอดระยะเวลาที่ยาวนานในช่วงชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งอาจสรุปได้ว่ากระบวน
ทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นต่างๆ เหล่านั้น มาจากองค์ประกอบสาคัญของ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา รวมสี่ประการ คือ ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติและบุคลิกภาพ และคุณสมบัติ
ส่ ว นตั ว ซึ่ ง องค์ป ระกอบที่ 4 นี้ เมื่ออยู่ในเงื่อ นไขของบรรยากาศและบริ บทการบริห ารงานของ
นักการเมืองที่เห็นความส าคัญทางด้านการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทาให้ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา มีกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น จึงทาให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
จากการอธิบายประวัติและที่มากระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ
บรรหาร ศิล ปอาชา จึ งมีข้อสรุ ป อยู่ 2 ประเด็น คือ บรรยากาศและบริบทการบริห ารงานของ
นักการเมืองที่เห็นความสาคัญทางด้านการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และอีกประเด็นหนึ่งคือ
องค์ประกอบสาคัญ 4 ประการของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และนอกจากบรรยากาศและบริบท
การบริหารของนักการเมืองที่เห็นความสาคัญทางด้านการศึกษาที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ประวัติและ
ที่มากระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาที่สาคัญประกอบ 4 ข้อ ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ได้แก่
1. ด้านความรู้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นบุคคลที่มีความรู้ดี เฉลียวฉลาดจากข้อ
หลักฐาน “การสอบไล่ระดับประโยคมัธยมในเวลานั้น นักเรียนของโรงเรียนประทีปวิทยาลัยและ
โรงเรียนอื่นๆที่เป็นโรงเรียนราษฎรทุกแห่งต้องไปสอบที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียน
รัฐบาลประจาจังหวัด เพื่อให้ข้อสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันการสอบไล่ในเวลานั้นถือว่ายากมากใช้
คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์ผ่าน นักเรียนโรงเรียนประทีปวิทยาลัย ที่สอบรุ่นเดียวกันคราว
นั้ น 10คน สอบผ่ านเพีย ง 3 คน ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา เป็ นหนึ่งในนั กเรียนที่ส อบผ่ านและ
เนื่องจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สอบข้ามชั้นจาก ม.4 ขึ้นมา ม.6 เมื่ออายุประมาณ 14 ปี
รุ่นเดียวกันนี้มี ป็อก แซ่ตั้ง อีกคนหนึ่งที่จบ ม.6 ตั้งแต่ อายุ14 เหมือนกัน” หลังจากจบการศึกษา
ฯพณฯ บรรหาร ได้ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อช่วยพี่ชายทางาน เนื่องจากเป็นช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 จึงพักการเรียนไปชั่วระยะหนึ่ง โดยหันไปทากิจการของตนเอง แต่ได้เรียนภาษาจีน และ
ศึกษาต่อที่ กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย และฝึกงานด้านขนส่งสินค้า ภายหลังเมื่อเป็นนั กการเมืองได้
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรามคาแหง คณะนิติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2529 ต่อมาได้รับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง เมื่อปี พ.ศ. 2531 และศึกษาต่อจนสาเร็จการศึกษา
ปริญญาโทจากนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้ ได้รับปริญญา
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ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิจ์ ากมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งแล้ว ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นผู้ที่เห็น
คุณค่าของการศึกษา ดังจะเห็นได้ว่าตลอดชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ทุ่มเทให้กับด้าน
การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด ด้วยการกระทาเช่นนี้
นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เองแล้ว ยังเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงการเป็นผู้สนับสนุนและดูแลการศึกษาของสุพรรณบุรีเป็นอย่างดี รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้อีกด้วย พิจารณาได้ว่าองค์ประกอบข้อนี้เป็นที่มาของกระบวนทัศน์การ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นที่เกิดจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญ และกระบวนทัศน์จากการอ้างอิง พร้อมทั้ง
กระบวนทัศน์ที่เกิดจากบารมีของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
2. ด้านความสามารถ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี มีความเฉลียว
ฉลาดดี คิดเร็ว ทาเร็ว ติดตามงานตลอด ทาให้ได้รับโอกาส และได้แสดงความสามารถเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางการศึกษา จนได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่าง ๆ รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ
ถึงการดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย
2.1 การมีความสามารถในกระบวนการคิดและตัดสินใจ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
มีความเชื่อในเรื่อง “การคิดเป็น”และตัดสินใจเร็ว รวมทั้งยังใช้กระบวนการคิดเป็นนี้เป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานมาโดยตลอดและยังส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาหลักการในการ “คิดเป็น” นาไปใช้ในการ
คิดก่อนการปฏิบัติพร้อมทั้งร่วมกัน ระดมความคิดเพื่อตัดสินใจกาหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม จึงทาให้
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สามารถนาเพื่อนนักการเมืองและผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบจนเกิดผลสาเร็จ และได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ
2.2 มีความสามารถซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีชื่อเสีย ง
เป็นที่รู้จักกันในวงการนักการเมืองและผู้นาการบริหารด้านต่างๆ ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล เรื่องของการใช้คนให้ตรงตามความสามารถ คือ ทางานจะประสบผลสาเร็จและมีคุณภาพได้
ต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ ต้องมีทุน (เงิน) มีคน และต้องมีใจ พร้อมทั้งถือหลักในการบริหาร “สัจจะ
และกตัญญู ” สอดคล้องกับคาพูด คุณวิษณุ เครืองาม ช่วงร่วมงาน พ.ศ. 2538-2539 “...ท่านก็บอก
ความลับแก่ผม ท่านว่า คุณเก็บเอาไว้ให้ดีนะคุณหญิงแจ่มใสยังไม่รู้ นั่นคือรายชื่อคณะรัฐมนตรี ท่าน
ว่า มันไม่ค่อยจะตรงกับที่เป็นข่าว แต่คุณไม่ต้องไปยุ่งกับใคร แล้วก็ไม่ต้องปฏิเสธให้ยุ่ง ๆ กันไปอย่าง
นั้ น แหละ แต่ข องจริ ง ตามนี้ คุณไปช่ ว ยตรวจดูคุณสมบัติด้ว ย ผมก็ ไม่ได้แ พร่งพรายให้ ใ ครทราบ
จนกระทั่งวันที่ตั้งรัฐมนตรีเสร็จ ท่านก็เข้าไปถวายชื่อรัฐมนตรีผมตามเข้าไปเฝ้าฯ ด้วย พอทรงลง
พระปรมาภิไธยเสร็จ พระองค์ก็ทรงปฏิสันถารตามปกติ เพราะมีเวลา ผมรู้สึกว่าเราเข้ามาด้วยกัน
ควรจะอยู่ต่อหรือไม่ควร ผมรอจังหวะอยู่สักพัก พอเห็นเป็นเรื่องที่ผมไม่ควรจะอยู่ต่อ ผมก็รีบคลาน
ออกมารออยู่ข้างนอก เมื่อท่านกลับออกมาด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แล้วเล่าให้ฟังว่า ได้กราบบังคม
ทูลอะไร ทรงรับสั่งอะไร ตอนหนึ่งท่านเล่าว่าพระองค์รับสั่งถึงข้าราชการประจาที่ต้องทางานให้กับ
นักการเมืองแล้วท่านพลันนึกขึ้นได้ จึงถามผมตรงๆว่า คุณก็เป็นข้าราชการประจาคนหนึ่ง คุณจะ
ทางานกับผมได้ไหม ผมก็เรียนท่านว่าผมเป็นลูกน้อง ท่านเป็นนาย เมื่อท่านทางานกับผมได้ ผมซึ่ง
เป็นลูกน้อง ทาไมจะทางานกับท่านซึ่งเป็นนายไม่ได้ ท่านก็เลยว่า อ้าว ถ้างั้นคุณทางานกับผม ขอให้
ทาให้เต็มที่ทางานอบย่างสบายใจ ตั้งแต่นั้นมา ผมทางานกับท่านด้วยความสบายใจมาตลอดแล้ว
ตลอดเวลาที่ทางานกับท่านหนึ่งปี ผมประทับใจในตัวท่าน คือท่านไม่เหมือนกับที่ผมเคยนึกเอาไว้
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ท่านเป็นคนขยันเอามากๆ นี่คือจุดที่จะหาคนมาเปรียบเทียบท่านยากมาก ท่านนอนน้อย นอนดึก
ตื่นเช้า วิธีการของท่าน ไม่ว่าวันไหน เวลาใดก็ตาม ท่านนึกถึงอะไรขึ้นมาได้ ท่านก็จะมีกระดาษแผ่น
เล็ก ๆ ขึ้นมา แล้วท่านก็เขียน หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า แล้วพอเจอหน้าใคร ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด ท่านก็
แจกงานว่าเอ้า ของคุณข้อ 4 นั่นข้อ 3 นี่เป็นวิธีจ่ายงานของท่าน ท่านจะจ่ายงานโดยจดเตรียมหัวข้อ
เอาไว้ แล้วท่านก็บอกผมเองว่าบางทีท่านนอนไปราวตีสามฝันอะไรขึ้นมา ยังต้องลุกขึ้นมาจด ว่านี้เป็น
การบ้าน ผมเคยถูกท่านเรียกให้ไปนั่งทางานบางอย่างที่บ้าน เพราะว่ากลางวันที่ทาเนียบ ต่างคน
ต่ า งท างาน ไม่ มี เ วลา ท่ า นก็ เ รี ย กผมไปประมาณ 4-5 ทุ่ ม กิ น ข้ า วกั บ ไข่ เ จี ย ว และผั ด ถั่ ว งอก
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งทางานกัน นึกอะไรขึ้นมาได้ท่านก็โทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่เขาว่า เรื่องนี้เป็น
อย่างไร ผมเคยบอกว่าท่านนายกฯ ตอนที่ท่านหมุนโทรศัพท์ไปนี่มันตีสามนะครับ ผมว่าปลัดกระทรวง
คนนี้ กาลังนอนอยู่แน่ๆ ท่านก็บอกว่า ไม่เป็นไรหรอก ก็ขอโทษขอโพยกันเสียหน่อยจาเป็นจริง ๆ ที่
ต้องปลุกเขาขึ้น มา เมื่อซักถามข้อมูล อะไรเสร็จก็มานั่งทางานกันต่อ นี่คือความขยันของท่านเคย
โทรศัพท์มาถึงผมตอนสองทุ่มแล้วพอสัก 7 โมงเช้า ท่านก็โทรมาว่า เสร็จหรือยัง ไปถึงไหน ผมก็บอก
ว่า โธ่.. ตอนท่านโทรฯ ครั้งแรก ผมกาลังแปรงฟันเข้านอน พอท่านโทรฯ มาครั้งที่สอง ผมกาลั ง
แปรงฟันพึ่งตื่นนอนผมยังไม่ทันไปทาอะไรให้ท่านเลย ท่านก็บอกขอโทษผมใจร้อน นี่คือความขยัน ใจ
ร้อน ติดตามงาน จี้งาน ตอนท่านทา ท่านคงไม่ได้นึกอะไร แต่ว่าแน่นอนครับคนที่รับคาสั่งบางคน
อาจจะไม่พอใจเมื่อถูกจี้อย่างนี้ จึงเป็นที่มาของคาว่า ล้วงลูก ผมว่าตอนท่านทา ท่านไม่ได้นึกหรอกว่า
จะล้วงหรือไม่ล้วงท่านก็นึกอยู่อย่างเดียวว่า มีอะไรที่ท่านอยากรู้ สงสัย ก็จะถาม บางทีท่านต้องการ
ถามในเรื่องเล็ก ๆ ตอบแล้วก็จบ แต่บางคนไม่เปิดช่องทางให้ท่านถามต่อ หรือว่าตอบให้ท่านไม่ได้
ท่านก็ต้องซัก เมื่อถามตรงตอบตรงไม่ได้ ท่านก็ต้องถามอ้อมเพื่อให้ได้คาตอบออกมาให้ได้ ตอนถาม
อ้อมนั่นแหละ พออ้อมไปอ้อมมากลายเป็นที่มาของคาว่า ล้วงลูก ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่ง ท่านโทรฯ
ไปถึงอธิบ ดีคนหนึ่ง ถามว่าได้ยิ นว่าน้าในเขื่อนมันมีน้อย มันมีอยู่เท่าไหร่ นี่คือคาถามธรรมดา
อธิบดีคนนั้นตอบไม่ได้ ท่านก็บอกว่า คุณเป็นอธิบดีมานานเท่าไหร่แล้ว เขาบอกว่าจะต้องถามไปที่
เขื่อนยันฮี ท่านก็ถามว่า ทาไมที่เขื่อนถึงไม่รายงานมาให้อธิบดีทราบ แล้วใครเป็นคนดูแลเขื่อนยันฮี
อยู่มานานเท่าไหร่ ย้ายมาจากไหน ตาแหน่งอะไร ถามอย่างนี้คืออ้อมไปอ้อมมา แล้วพอวางหูกันจบ
จะได้คาตอบหรือไม่ อธิบดีอกสั่นขวัญแขวน เอาไปพูดต่อว่าถูกไล่เบี้ยแล้ วอยู่ไปไม่ช้าไม่นานก็มีการ
ย้ายกันขึ้นมา พอเอาเรื่องมาปะติดปะต่อก็คือได้ภาพว่า ล้วงลูก ถ้ามีเรื่องอย่างนี้กันทุกวัน ก็จะมี
เรื่องให้ครหากันได้ทุกวัน ผมว่าพื้นฐานมาจากความขยัน อดทน เอาใจใส่งานของท่านเป็นหลัก ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ผมประทับใจในตัวท่านเป็นอย่างมากท่านเป็นคนที่ผมพิศวง เพราะว่าท่านไม่เคยทาราชการ
แต่เข้าใจระบบราชการ ผมเคยถามท่านว่าทาไมท่านเข้าใจระบบราชการ ท่านบอกว่า ท่านทางาน
กับระบบราชการมาตลอด เช่น การประมูลรับเหมาก่อสร้าง ได้คลุ กคลีกับข้าราชการ ก็เลยได้รู้กฎ
รู้ระเบียบ ซึ่งท่านเป็นคนความ จาแม่น แล้วทั้งหมดนี้ พอท่านเป็นนายก ฯ ซึ่งก่อนหน้านั้น ท่านเป็น
รัฐมนตรี มาหลายกระทรวงแล้ว ท่านก็เอาประสบการณ์ทั้งหมดมาใช้ได้ทันทีเลย ท่านมาเรียน
กฎหมายเมื่ออายุมากแล้ว แสดงว่าท่านต้องมีความจาที่ดี เรื่องตัวเลขที่ท่านจาได้แม่นมาก เวลาท่าน
อ่านงานที่มีคนนามาเสนอ ท่านจะดูช้าง ๆ อย่างใคร่ครวญ หยิบแว่นตาขึ้นมาสวมครุ่นคิด แหงนหน้า
ดูเพดานบ้าง แล้วท่านก็จะบอกได้เลยว่า ตัวเลขตรงไหนผิด ที่ถูกควรเป็นอะไร ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ท่านทางานอย่างนี้ มาตลอด จับงานอย่างนี้มาตลอด ชินกับการคิดเลข ในใจ เรื่องขยันติดตามงาน
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ต้องยกย่อง เพราะในสมัยที่ท่านเป็นนายกฯ ก็มีเหตุการณ์ที่สาคัญ ๆ มากมาย อย่างหนึ่งก็คือเตรียม
ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ ท่านเอาใจใส่มากไปที่สนามหลวง ไปที่วัดพระ
แก้ว ไปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทติดตามจี้งาน มาเป็นประธานการประชุมคณะทางานเอง ท่าน
เป็นคนจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาก อะไรที่เป็นพระราชประสงค์พระราชปรารภ
จะสนองด้วยความกระตือรือร้น เรื่องนี้เด่นชัดมาก ในบรรดานายกฯ ทั้งหมดนี่ ผมได้ตามท่านไป
เข้าเฝ้าฯ มากที่สุด เพราะว่าตัวท่านเข้าเฝ้าฯ บ่อยที่สุดในบรรดานายกรัฐมนตรีทั้งหมด สังเกตได้ว่า
เวลาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็จะมีพระราชปฏิสันถารด้วยความคุ้นเคย เพราะบางทีก็เป็น
เรื่องเบ็ดเตล็ดเล็กน้อย สนุก ๆ ไม่เคร่งเครียด พระอามรณ์ดี ลักษณะเด่นของท่านคือหนึ่ง ท่านก่อร่าง
สร้างตัวมาด้วยความอดทนตั้งแต่เด็ก ความอดทนนั้ นก็กลายเป็นความอดทนเมื่อใหญ่จะทางานใหญ่
ท่านก็ทาด้วยความอดทนรอได้ สอง ท่านเป็นพ่อค้าวานิชทาธุรกิจกับภาคราชการ ซึ่งมีลักษณะที่ต้อง
ง้อภาคราชการ พึ่งพาอาศัยภาคราชการ และก็ต้องเข้าใจภาคราชการ เข้าใจทั้งคนทั้งกฎทั้งระเบียบ
ทั้งระบบ ท่านจึงเป็น คนที่มองเห็ นวงจรของระบบราชการได้ดีว่า จุดอ่อนอยู่ตรงไหน จุดแข็งอยู่
ตรงไหน ท่านเคยสอนผมว่า เรื่องบางเรื่องเวลาจะถามความเห็น ต้องถามอธิบดีหรือปลัดกระทรวงที่
เป็นหัวหน้าเขา แต่บางเรื่องถ้าให้ได้ข้อเท็จจริงอาจต้ องมีหนังสือไปสอบถามหัวหน้ากอง หรือใช้
ความคุ้นเคยอะไรสักอย่ างหนึ่ง พูดโทรศั พท์ถามรองอธิบดี อย่าได้ถามอธิบดี ก็จะได้คาตอบที่
หลากหลายกัน แล้วค่อยมาชั่งน้าหนักเอาว่าอย่างไหนก็เป็นตัวตั้ง ท่านมีหลักของท่านว่า ปัญหาอยู่
ที่ไหนก็เจาะลงไปตรงนั้น แล้วเราก็จะได้คาตอบที่ตรงจุดมากที่สุด เป็นประสบการณ์ของท่านเวลา
ติดต่อราชการ นี่แหละที่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท่านมักถูกกล่าวหาว่า ล้วงลูก”
2.3 มีความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ไม่ว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
จะดารงตาแหน่งใด ก็สามารถทางานได้ด้วยความถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยเสมอ นอกจากนี้ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ยังมีความสามารถในการมอบหมายงานให้ผู้อื่นกระทาพร้อมทั้งติดตามงานที่
มอบหมายให้ทาอยู่ตลอด ลักษณะสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้าน
ต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ คือ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีความละเอียดแม่นยาในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและติดตามงานอย่างสม่าเสมอ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ยั งทาหน้ าที่เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น และเชื่อถือ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็ นของผู้ รับผิ ดชอบพร้อมทั้ง ยัง
กลั่นกรองงานติดตามงานตามสายบังคับบัญชา เมื่อไตร่ตรองรายละเอียดแล้วก็ดาเนินการสั่งการตาม
กฎหมาย ไม่ว่ากรณีใด ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จะทาหน้าที่ประนีประนอมและประสานประโยชน์
มากกว่าหั กหาญแต่เพีย งอย่ างเดียว เช่นในกรณีการจัดตั้งรัฐ บาลแต่ล ะครั้งหลั งจากการเลื อกตั้ง
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จะเป็นผู้ทาหน้าที่นี้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ยังมีความสามารถที่สาคัญ คือมีความฉลาดในการใช้คนได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจด้านต่าง ๆ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา สามารถวินิจฉัยได้อย่างชัดแจ้งว่าผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดมีความ
เหมาะสมกับงานในลักษณะใดก็จะมอบหมายงานในลักษณะนั้น ๆ ให้ ปฏิบัติจึงทาให้งานสาเร็จลุล่วง
ได้ตามเป้ าหมาย ทาให้ ผู้ ร่ ว มงานหรือผู้ ใต้บังคั บบั ญชามี ความภาคภูมิใจในตนเองและเกิดความ
ศรั ทธาต่อ ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา อีก ด้ว ยเช่น กัน ด้ว ยเหตุนี้เองจึงทาให้ ฯพณฯ บรรหาร
ศิล ปอาชา ได้ชื่อว่า เป็ นผู้ มีบริ ว ารแวดล้ อมมากมาย จะมีผู้ มาเสนอตัว รับใช้ในกิจการงานต่าง ๆ
อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
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3. ด้านความประพฤติ ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สามารถกล่ าวได้ว่า ท่านเป็น
บุคคลที่โชคดี อยู่ในตลาดทรัพย์สิน ต้องพบกับบุคคลมากหน้าหลายตา มีการพึ่ งพาอาศัยไหว้วาน
ญาติๆ พี่น้องทั้ง 6 คน เกิดในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางแบบคนในชนบท บ้านติดกับแม่น้าท่าจีน
ครอบครัวค้าขาย มารดาจึงต้องทางานเคียงบ่าเคียงไหล่กับบิดา มารดาเป็นคนเจ้าระเบียบ ละเอียด
รอบคอบและขยันขันแข็ง เลี้ยงดูลูก ๆ อย่างเข้มงวด ส่วนบิดาก็ขยันทางาน ใจบุญสุนทาน และชอบ
ช่วยเหลือคนอื่น ในบรรยากาศเช่นนี้จึงทาให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้รับการถ่ายทอดลักษณะ
นิ สั ย มาจากทั้ งบิ ด าและมารดา พี่น้ องทุก คนขยั นทางาน มี ห น้าที่ ช่ว ยกั นรับผิ ดชอบ ตามที่ได้รั บ
มอบหมายเป็นอย่างดี จึงอาจกล่าวได้ว่าโดยความประพฤติของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ที่หล่อ
หลอมมาตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงปัจจุบัน มีช่วยสร้างสมลักษณะนิสัยที่ดีให้กับ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ท่านยึดหลัก สัจจะ กตัญญู นอกจากนี้ยังประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและคุณธรรมอย่างดี
มาโดยตลอด ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา ได้ ตั้ ง มู ล นิ ธิ บ รรหาร-แจ่ ม ใส เพื่ อ น าดอกผลมาเป็ น
ทุน การศึกษาแก่เด็กยากจนไม่เพีย งแต่ให้ กับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสเท่านั้น แต่ ฯพณฯบรรหาร
ศิลปอาชา ยังดูแล ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนอื่นๆในจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้ง ยังช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์อื่ นอีกมากมายในจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นที่ประจักษ์เห็นกับบุคคลทั่วไป
4. บุคลิกภาพและคุณสมบัติส่วนตัว โดยสภาพทางกายภาพ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
มีรูปร่างเล็ก เป็นลูกคนไทยเชื้อสายจีน ปู่ ย่า เข้ามาพึ่งเงาร่มแห่งพระบรมโพธิสมภาร เติบโตได้ดีด้วย
น้าใจคนไทย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชาเลือกแล้วว่า ไม่มีที่ใด ร่มเย็นเป็นสุขเท่าประเทศไทย แผ่นดิน
แม่ แผ่ น ดิ น เกิ ด แห่ ง นี้ นิ สั ย หลายอย่ า งตั้ง แต่ เ ด็ ก ที่ ติด ตั ว มาจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ คื อ อดทน ละเอี ย ด
รอบคอบ เป็นเด็กที่ผู้ใหญ่ว่า เป็นคนอยู่ไม่สุข ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ สิ่งเหล่านี้ได้มาจากการ
อบรมของมารดา ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา เป็ น ผู้ ข วนขวายและยิ่ ง กระตื อ รื อ ร้ น อยากมี
ความก้ า วหน้ า ในชี วิต ต้ อ งหาอาชี พ ให้ ไ ด้ สั ก อย่ าง เพื่ อ เป็ น หลั ก ให้ กั บ ชี วิ ต จึ ง กล้ า คิ ด ต้ อ งกล้ า
เปลี่ยนแปลง จึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อให้ได้ความมั่นใจให้กับตนเอง จึงหาที่พึ่งทางใจ
โดยนึกถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สิ่งศักดิ์ สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสุพรรณบุรีและเป็นสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ที่
ครอบครัว ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา กราบไหว้อยู่ประจา พร้อมทั้งจุดธูปตั้งจิตอธิษฐานกับท่า นว่า
“หากผมไปอยู่กรุงเทพฯ ได้ทางานมีความเจริญรุ่งเรือง มีฐานะดีจะกลับมาสร้างศาลเจ้าถวายเจ้าพ่อ
ให้ ใหญ่โต ให้ สวยสง่ามีร าศี และจะไม่ลื มเมื องสุ พรรณฯ บ้านเกิดเป็นอันขาด” ซึ่งปรากฏว่า คา
อธิษฐานนั้นสัมฤทธิ์ผลทาให้คามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าพ่อ กลายเป็นพันธะทางใจที่ ฯพณฯ บรรหาร
ศิล ปอาชา ยึดมั่น และน ามาปฏิบัติ มากว่าค่อนชีวิต จนตราบทุกวันนี้ จากการที่ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา เคยผ่านสังคมมาแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงทาให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
รู้จักวางตนให้เหมาะสมกับกิจกรรมงานต่างๆได้เป็นอย่างดี เมื่อรวบรวมคุณสมบัติส่วนตัวด้านอื่นจะ
เห็ น ได้ว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา คิด เร็ว ทาเร็ว จาแม่น ติดตามงาน รอบคอบ จึงทาให้ มี
ตาแหน่งหน้าที่ทางการเมืองหลายตาแหน่ง ทาให้มีบุคลิกภาพในด้านภาวะความเป็นผู้นาสูง การมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดี มีครอบครัวที่เป็นคนดี เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประนีประนอม ทาให้สามารถ
ประสานกับ บุคคลได้ดีและเป็นที่ย อมรับของบุคคล ทาให้ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมทั่วไปอย่างดี นั่นคือ ฯพณฯ บรรหาร “บริหาร” แบบไม่มีตารา เพราะตาราคือ
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ตัว ฯพณฯ บรรหารเอง คือ 5 ยุทธวิธีและ 4 เคล็ดลับ ได้แก่ คิดเร็ว พูดเร็ว ตัดสินใจเร็ว ทาเร็ว
และกล้าได้-กล้าเสีย ส่วน 4 เคล็ดลับคือ ยึดมั่นกตัญญูต่อผู้มีคุณ ไม่ทรยศต่อน้าใจแห่งมิตรสหาย
ชื่นชม-ชื่นชอบคนเก่ง และฝังรัก แต่ไม่ฝังแค้น นั่นคือ ยุทธวิธีอันเป็นรูปแบบ และในยุทธวิธีอันเป็น
รูปแบบนั้น ยังแฝงอยู่ด้วย “เคล็ดลั บ” เฉพาะตน สั มผัสได้ แต่ไม่ง่าย ถ้าไม่สังเกต 1 คุณลักษณะ
เหล่านี้ทาให้พิจารณาได้ว่าเป็นองค์ประกอบให้เกิดกระบวนทัศน์
ตอนที่ 2 การใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลป
อาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย
สาหรับการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
อาจจาแนกออกได้เป็ น 2 ส่ ว นคือ การใช้กระบวนทัศน์ตามกรอบทฤษฎี โทมัส เอส. คูห น์ และ
เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด และการใช้กระบวนทัศน์นอกเหนือจากกรอบทฤษฎีของโทมัส เอส. คูหน์
และเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การใช้กระบวนทัศน์ของฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ตามกรอบทฤษฎี โทมัส เอส. คูหน์
และเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด
จากการศึกษาพบว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่นตามกรอบทฤษฎีของโทมัส เอส.คูหน์ และเฮอร์เซย์และบลันชาร์ด ครบ 7 ข้อ
1. กรอบความรู้ ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สิ่งที่สั่งสมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า การสังเกต รวมทั้งประสบการณ์ ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ
หรือจากสื่อต่าง ๆ
2. ความสาเร็จในการศึกษาวิจัย โดยอาศัยกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนหน้า ที่ทา
สาเร็จแล้ว
3. แนวคิดทางการศึกษาวิจัยโดยตรง ประกอบด้วย
3.1 คุณลักษณะ (Specification) และตัวเลือก (Choice) ทีเ่ หมาะสม
3.2 กฎเกณฑ์ของสมมติฐาน (Formulation of Hypothesis) ใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์
3.3 การจาแนก (Identification) ด้วยเทคนิควิธีเชิงประจักษ์ (Empirical Research
Technique)
4. ผู้นาแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผู้นาประเภทนี้จะให้คาแนะนาอย่าง ใกล้ชิดและ
ดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิด เหมาะสมกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ในระดับที่ 1 คือ (M1) บุคคล มีความ
พร้อมอยู่ในระดับต่า
5. ผู้นาแบบขายความคิด (Selling) ผู้นาประเภทนี้จะคอยชี้แนะบ้างว่าผู้ ตามขาด
ความสามารถในการทางาน ผู้บริหารจะใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง และต้องคอยสั่งงาน
โดยตรง อธิบายให้ผู้ตามเข้าใจ จะทาให้ผู้ตามเข้าใจและตัดสินใจในการทางานได้ดี เหมาะกับผู้ตามที่มี
ความพร้อมในการทางานอยู่ในระดับที่ 2 คือ (M2) บุคคลมีความพร้อมอยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง
1
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6. ผู้นาแบบเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม (Participation) ผู้นาประเภทนี้จะคอย
อานวยความสะดวกต่างๆในการตัดสินใจ มีการซักถาม มีการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง หรือรับฟัง
เรื่องราว ปัญหาต่าง ๆ จากผู้ตาม คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาให้
ผู้ตามปฏิบัติงานได้เต็มความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ใน
ระดับ3 (M3) ผู้นาแบบส่วนร่วม (Participation Leadership) ได้แก่ผู้นาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนจะทาให้เกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของและเกิดความภูมิใจในตนเอง
7. ผู้นาแบบมอบหมายงานให้ทา (Delegation) ผู้บริหารเพียงให้ คาแนะนาและ
ช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ ผู้ตามคิดและตัดสินใจเองทุกอย่าง เพราะถือว่าผู้ตามที่มีความ พร้อมในการ
ทางานระดับสูงสามารถทางานให้มีประสิทธิภาพได้ดี เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ ในระดับ 4
(M4) คือ ความพร้อมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีทั้งความสามารถและเต็มใจหรือมั่นใจ ในการ
รับผิดชอบการทางาน
การใช้กระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของ
ประเทศไทย
นอกเหนือจากการใช้กระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ตามกรอบทฤษฎี
โทมั ส เอส.คูห น์ และเฮอร์ เซย์ และบลั น ชาร์ด แล้ ว ยัง พบว่ า ฯพณฯ บรรหาร ศิล ปอาชา ได้ใ ช้
กระบวนทัศน์อื่นๆนอกเหนือจากกรอบทฤษฎีดังกล่าวอีกด้วย กระบวนทัศน์บางประการมีกล่าวไว้
โดยกรอบทฤษฎีของนักวิชาการท่านอื่นๆแต่ บางกระบวนทัศน์ ก็มีลักษณะไม่เหมือนกับท่านใด ซึ่ ง
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ใช้กระบวนทัศน์ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้คือ
1. การพัฒนาบุคลากร ตามกรอบความรู้ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความรู้ ทักษะ
ความชานาญในการทางานตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยใช้วิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมทั้งร่วมประชุมสัมมนา
ทั้งภายในและนอกสถานที่ เพื่อให้บุคลากรจะสามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และนาไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้นาไปพัฒนาบุคลากรให้เป็น
คนดี โดยมีแ นวคิ ดที่จั ดการศึก ษาของจังหวัดสุ พรรณบุรี ขึ้น โดยการรสร้างโรงเรีย นทั้ง ในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดุมศึกษา โรงเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ โรงเรียนพัฒนาด้านกีฬาเพื่อให้มี
ระเบี ย บวิ นั ย มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงและโครงการเยาวชนคนดี ศ รี สุ พ รรณและโครงการต าบลคนดี
ศรีสุพรรณ ที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยสอดคล้องกับ
ปราชญา กล้าผจัญ (2551) ได้กล่าวผู้นาในเชิงปฏิรูปของเบิร์นส์ สรุปลักษณะผู้นาเป็น 3 แบบ ได้แก่
1) ผู้นาการแลกเปลี่ยน ได้แก่ ผู้นาที่ติดต่อกับผู้ตามโดยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และ
สิ่งแลกเปลี่ยนนั้นต่อมากลายเป็นประโยชน์ร่วมกัน ลักษณะนี้พบได้ในองค์กรทั่วไป เช่น ทางานดีก็ได้
เลื่อนขั้น ทางานก็จะได้ค่าจ้าง 2) ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ผู้นาที่ตระหนักถึงความต้องการของ
ผู้ตาม พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองสูงกว่าความต้องการของผู้ตาม เน้นการพัฒนาผู้ตาม
กระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้นา และมีการเปลี่ยนต่อๆกันไป เรียกว่า
Domino Effect ต่อไปผู้นาการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเป็นผู้นาจริยธรรม ตัวอย่างผู้นาลักษณะนี้
ได้แก่ ผู้นาชุมชน และ 3) ผู้นาจริยธรรมได้แก่ ผู้นาที่สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้อง
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กับความต้องการของผู้ตาม ซึ่งผู้นาจะมีความสัมพันธ์กับผู้ตามในด้านความต้องการ (Needs) ความ
ปรารถนา (Aspirations) ค่านิยม (Values) และควรยึดจริยธรรมสูงสุด คือ ความเป็นธรรมและความ
ยุติธรรมในสังคม ผู้นาลักษณะนี้มุ่ง ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต้องการ และความจาเป็น
อย่างแท้จริงของผู้ตาม ตัวอย่างผู้นา จริยธรรมที่สาคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ท่านทรงเป็นนักวางแผนและมอง การณ์ไกล นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการอีสานเขียว
โครงการน้าพระทัยจากในหลวง โครงการแก้มลิง 2 และสอดคล้องกับ Pounder (2001) ได้เสนอ
ภาวะผู้นาเชิงปฏิรูป แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) ผู้นาจะต้องมีบารมี ที่มีความสามารถพิเศษใน
การโน้มน้าวดึงดูดใจผู้อื่น 2) ผู้นาที่มีการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดัน 3) ผู้นาที่คานึงถึง
ตัวตนของบุคลากร และ 4) ผู้นาที่สามารถกระตุ้นความคิดผู้ตาม 3 และ Simons (1999: cited in
Pounder) ยังได้เสนอภาวะผู้นาควรมีลักษณะ 6 ประการ ดังนี้ 1) ผู้นามีความสามารถที่จะสร้าง
ความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และคุณค่าของผู้นา 2) ผู้นาที่ยึดหลักคุณธรรมและผู้นามีคาพูดและแนว
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 3) ผู้นาที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
และพร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และใช้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆต่อไป 4) ผู้นาให้ความสาคัญกับความจาเป็นของผู้ตาม และดูแลเอาใจ
ใส่คุณภาพชีวิตการทางาน หรือที่เรียกว่าการบริหารความประทับใจ 5) ผู้นาที่คานึงถึงตัวตนของ
บุคลากรโดยการทางานร่วมกันเหมือนเป็นโค้ชที่มีความสามารถในการสอนงานแนะนา ตาหนิและ
ชมผลงานของพนักงานอย่างสร้างสรรค์ และที่สาคัญยิ่งเป็นผู้ที่ให้กาลังใจผู้ตามได้อย่า งดีเยี่ยม และ
6) ผู้นาควรจะกระตุ้นให้ผู้ตามคิดในทิศทางใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ตามเกิดความสนใจและท้าทายในงานที่ทา
และสนับสนุนให้เกิดการคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง4และสอดคล้องกับ Rensis Likert ได้เสนอ
ลักษณะผูนาเปน 4 แบบ คือ 1) แบบใชอานาจ (Explorative-Authoritative) ผูบริหารใชอานาจ
เผด็จ การสู ง ไววางใจ ผู ใตบั งคับบัญ ชาเล็ กนอยบังคับบัญชา แบบขู เ ข็ญมากกวาการชมเชย
การติดตอสื่อสารเปนแบบทางเดียว จากบนลงลาง การตัดสินใจอยู ในระดับเบื้องบนมาก 2) แบบใช้
อานาจเชิงเมตตา (Benevolent-Authoritative) ปกครองแบบพ่อปกครองลูก ให้ ความไววางใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา จูงใจโดยการให้ รางวัลแต่บางครั้งขู่ลงโทษยอมให้การติดต่อสื่อสารจาก เบื้องล่างสู
เบื้องบนไดบ้าง รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง และบางครั้งยอมให้ตัดสินใจแต่อยู่ภายใต้
การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผูบังคับบัญชา 3) แบบปรึกษาหารือ (Consultative-Democratic)
ผู้ บ ริ ห ารจะให้ ค วามไววางใจ และการตั ดสิ นใจแต่ ไมทั้ ง หมด จะใช้ ค วามคิด และความเห็ นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ให้รางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจ จะลงโทษนานๆครั้งและการใช้การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมมีการติดต่อสื่อสารแบบ2ทางจากระดับล่างขึ้นบน และจากระดับบนลงล่าง การวางนโยบาย
2

ปราชญา กล้าผจัญ, การบริหารภายใต้สภาวการณ์การมีทรัพยากรจากัด (กรุงเทพฯ:
ปราชญา พับบลิชซิ่ง, 2551), 39-42.
3
Pounder, James S., “New Leadership and University Organizational
Effectiveness: Exploring the Relationship,” Leadership & Organization Development
Journal 22, 6 (2001): 281-290
4
Simons (1999, cited in Pounder, 2001): 282.
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และการตั ดสิ น ใจมาจากระดั บ บน ขณะเดีย วกั นก็ย อมให้ การตั ดสิ นใจบางอย่า งอยู ในระดับ ล่ า ง
ผูบริหารเป็นที่ปรึกษาในทุกด้าน และ 4) แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative-Democratic)
ผูบริหารให้ ความไววางใจ และ เชื่อถือผู้ใต้ บังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผู ใตบังคับบัญชา
เสมอ มีการให้ ร างวัล ตอบแทนเป็น ความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกกลุ่ มมีการบริห ารแบบมี ส่ว นร่ว ม
ตั้งจุดประสงค์ร่วมกัน การประเมินความก้าวหน้ามีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง ทั้งจากระดับบนและ
ระดับล่าง ในระดับเดียวกันหรือในกลุ่มผู้ร่วมงานสามารถ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารไดทั้งในกลุ่ม
ผู้บริหาร และกลุมผูรวมงาน Likert พบวา การบริหารแบบที่ 4 จะทาให้ผู้นาประสบผลสาเร็จและ
เป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพ5
2. การพัฒนาสาธารณประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ ผู้นาแบบเน้นการทางาน
แบบมีส่วนร่วม (Participation) ผู้นาประเภท นี้จะคอยอานวยความสะดวกต่างๆสอดคล้องกับ เรนสิส
ลิเคอร์ท (Rensis Likert) และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน (อ้างถึงใน Miner, 1992: 236)
ทาการวิจัยด้านสภาวะผู้นาโดยใช้เครื่องมือที่ Likert และกลุ่มคิดขึ้น ประกอบด้วย ความคิดรวมยอด
เรื่ อง ภาวะผู้ น า แรงจู งใจ การติ ด ต่ อสื่ อสาร การปฏิ สั มพั นธ์ และการใช้ อิ ท ธิ พ ล การตั ด สิ น ใจ
การตั้งเป้าหมาย การควบคุมคุณภาพและสมรรถนะของเป้าหมาย โดยแบ่งลักษณะผู้นาเป็น 4 แบบ
คือ 1) แบบใช้อานาจ (Explorative Authoritative) ผู้บริหารใช้อานาจเผด็จการสูง ไว้วางใจ
ผู้ได้บังคับบัญชาเล็กน้อย บังคับบัญชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการชมเชย การติดต่อสื่อสาร เป็นไปทาง
เดียวจากบนลงล่าง การตัดสินใจอยู่ในระดับเบื้องบนมาก 2) แบบใช้อานาจเชิงเมตตา (Benevolent
Authoritative) ปกครองแบบพ่อ ปกครองลูก ให้ความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา จูงใจโดยการให้
รางวัล แต่บางครั้งขู่ลงโทษ ยอมให้การติดต่อสื่อสารจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนได้บ้าง รับฟังความคิดเห็น
จากผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง และบางครั้งยอมให้การตัดสินใจแต่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของ
ผู้บังคับบัญชา 3) แบบปรึกษาหารือ (Consultative Democratic) ผู้บริหารจะให้ความไว้วางใจและ
การตัดสินใจแต่ไม่ทั้งหมด จะใช้ความคิดและความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอให้รางวัลเพื่อ
สร้างแรงจู งใจจะลงโทษนาน ๆ ครั้ง และใช้การบริหารแบบที่มีส่ว นรวม มีการติ ดต่อสื่อสารแบบ
2ทาง จากระดับล่างขึ้นบนและจากระดับบนลงล่าง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน
ขณะเดียวกันก็ให้ยอมการตัดสินใจบางอย่างอยู่ในระดับล่างผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาในทุกด้าน และ
4) แบบมีส่วนรวมอย่างแท้จริง (Participative Democratic) ผู้บริหารให้ความไว้วางใจและเชื่อถือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ มีการให้รางวัลตอบแทนเป็นความ
มั่น คงทางเศรษฐกิ จ แก่ก ลุ่ ม มีก ารบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ตั้ง จุ ด ประสงค์ ร่ว มกั น มี ก ารประเมิ น
ความก้าวหน้า มีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง ทั้งจากระดับบนลงล่างในระดับเดียวกัน หรือในกลุ่ม
ผู้ร่วมงานสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารได้ทั้งในกลุ่มบริหารและกลุ่มผู้ร่วมงานลักษณะสภาวะ
ผู้นาทั้ง 4 แบบนี้ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับผู้ตามการที่จะประความสาเร็จกับ
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น ผู้นาสามารถวิเคราะห์ตนเองในพฤติกรรมสภาวะผู้นาต่าง ๆ กัน
และแบบที่ดีที่สุด คือ ลักษณะของผู้นาแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
5

Rensis Likert, The Human Organization: Its Management and Value
(New York: McGraw-Hill Kogakusha, 1967), 112- 115.
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3. เลือกบุคลากรที่เหมาะสมมาทางานสอดคล้องกับแนวคิดทางการศึกษาวิจัยโดยตรง
ประกอบด้วย คุณลักษณะ และตัวเลือกที่เหมาะสม กับของเบลค และมูตัน (Blake and Mouton)
กล่าวว่า ภาวะผู้นาที่ดีมีปัจจัย 2 อย่าง คือ คน(People) และผลผลิต(Product) โดยกาหนดคุณภาพ
และลักษณะสัมพันธภาพของคนเป็น 1-9 และกาหนดผลผลิตเป็น 1-9 เช่นกัน และสรุปว่าถ้าคนมี
คุณภาพสู งจะส่งผลให้ผ ลผลิ ตมีปริมาณและคุณภาพสู งตามไปด้ว ย เรียกรูปแบบนี้ ว่า Nine-Nine
style (9,9 style) ซึ่งรูปแบบของการบริหารแบบตาข่ายนี้จะแบ่งลักษณะเด่น ๆ ของผู้นาไว้ 5 แบบ
คือ แบบมุ่งงานเป็นหลัก แบบมุ่งคนเป็นหลัก แบบมุ่งงานต่ามุ่งคนต่า แบบทางสายกลาง และแบบ
ทางานเป็นทีม ซึ่งได้แสดงแบบภาวะผู้นาในมิติเน้นคนและผลงาน ตามแนวคิดของ Blaake and
Mouton รูปแบบของผู้นามี 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) แบบมุ่งงาน สนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ
จะเป็นผู้วางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติ และออกคาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามเน้นผลผลิต
ไม่ ส นใจสั ม พั น ธภาพของผู้ ร่ ว มงาน ห่ า งเหิ น ผู้ ร่ ว มงาน 2) แบบมุ่ ง คนสู ง ผู้ น าจะเน้ น การใช้
มนุษย์สัมพันธ์และเน้นความพึงพอใจของผู้ตามในการทางาน ไม่คานึงถึงผลผลิตขององค์การส่งเสริม
ให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ที่มีความสุข นาไปสู่สภาพการณ์สิ่งแวดล้อมและ
มีความสุ ข ในการทางาน การนิ เทศในการทางานควรมีเพี ยงเล็ กน้ อยไม่จาเป็นต้องมีก ารควบคุ ม
ในการทางาน ลักษณะคล้ายการทางานในครอบครัวที่มุ่งเน้นความพึงพอใจ ความสนุกสนานในการทางาน
ของผู้ร่วมงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อต้านต่าง ๆ 3) แบบมุ่งงานต่ามุ่งคนต่า ผู้บริหารจะสนใจคนและ
สนใจงานน้อยมาก ใช้ความพยายามเพียงเล็ กน้อยเพื่อให้งานดาเนินไปตามที่มุ่งหมาย และคงไว้ซึ่ง
สมาชิกภาพขององค์การ ผู้บริหารมีอานาจในตนเองต่า มีการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาน้อย
เพราะขาดสภาวะผู้นา และมักจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาเป็นส่วนใหญ่ 4) แบบทางสายกลาง
ผู้บริหารหวังผลงานเท่ากับขวัญและกาลังใจของปฏิบัติงาน ใช้ระบบราชการที่มีกฎระเบียบแบบแผน
ผลงานได้จากการปฏิบัติตามระเบียบ โดยเน้นขวัญ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใช้กาลังและอานาจ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามความคาดหวังของผู้บริหาร มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการทางานหลีกเลี่ยง
การท างานที่ เ สี ย งเกิ น ไป มี การประนี ป ระนอมในการจั ด การกั บ ความขั ดแย้ ง ผู้ ร่ ว มคาดหวั ง ว่ า
ผลประโยชน์มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้กระทาลงไป และ 5) แบบทางานเป็นทีม ผู้บริหาร
ให้ความสนใจทั้งเรื่องงานและขวัญกาลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา คือ ความต้องการขององค์การและความ
ต้องการ ของคนทางานจะไม่ขัดแย้งกัน เน้นการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการทางาน
สนุกผลสาเร็จ ของงานเกิดจากความรู้สึกยึดมั่นของผู้ปฏิบัติตามอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิก
สัมพันธ์ภาพระหว่างผู้บริหารกับผู้ตาม เกิดจากความไว้ใจ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารแบบนี้
เชื่อว่า ตนเป็นเพียง ผู้เสนอแนะหรือให้คาปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น อานาจการวินิจฉัยสั่งการ
และอานาจการปกครองบังคับบัญชายังอยู่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีการยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทางานผู้วิจัยได้สรุปว่าผู้นาตามความคิดนี้จะ วัดที่ คุณภาพของคน
และผลผลิ ตของงาน และพบว่าลั กษณะผู้ นาที่มี พฤติกรรมแบบทางานเป็นทีมจะมีประสิ ทธิภ าพ
มากที่สุด
4. การควบคุม กากับ ติดตามสอดคล้องกับผู้นาแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผู้นา
ประเภทนี้ โรเบิร์ต เจ เฮ้าส์ ได้กาหนดรูปแบบภาวะผู้นาไว้ 4 แบบ คือ 1) ผู้นาแบบสั่งการ ได้แก่ ผู้ที
กาหนดมาตรฐานตารางเวลาในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างเคร่งครัดและแจ้งให้
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ผู้ใต้บั งคับ บัญชาให้ทราบว่า คาดหวังผลงานอะไรจากพวกเขา พฤติกรรมผู้นาแบบนี้จะเป็นไปใน
ลักษณะอานาจนิยม 2) ผู้นาแบบสนับสนุน ได้แก่ ผู้นาที่เอาใจใส่ความเป็ นอยู่ และความต้องการ
ส่วนบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นเพื่อนร่วมงานและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
จะทาให้บรรยากาศของการทางานเป็นที่น่าพึงพอใจ 3) ผู้นาแบบร่วมงาน ได้แก่ ผู้นาที่เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้นาจะปรึกษาหารือขอคาเสนอแนะ ความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงานมาประกอบการตัดสินใจของผู้นา และ 4) ผู้นาแบบมุ่งความสาเร็จของงาน ได้แก่ ผู้นาที่
กาหนดเป้ าหมายท้าทายและพยายามให้ บรรลุ ผ ลส าเร็จ มีการปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง
สร้างความคาดหวังสูงต่อความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทางานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
5. การกากับติดตามงาน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้มีการกากับ ติดตามงานโดยการ
วางคนให้เหมาะสมกับงาน และจัดวางองค์กรที่รับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับ ผู้นาแบบขายความคิ ด
สอดคล้องฟีดเลอร์ (Fiedler’s Contingency Theory of Leadership) และทฤษฎีภาวะผู้นาตาม
สถานการณ์วงจรของชีวิต (Life Cycle Theory of Leadership) ซึ่งแต่ละทฤษฎีมีรายละเอียดพอสรุป
ได้ดังนี้ ภาวะผู้นาตามทฤษฎีสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fred E. Fiedler) พบว่าภายใต้สถานการณ์ที่
แตกต่างกันผู้บริหารที่ประสบความสาเร็จจะมีภาวะผู้ นาหรือมีพฤติกรรมการเป็นผู้นาแตกต่างกัน
ออกไปด้วยปัจจัยที่นามาใช้ในการกาหนดสถานการณ์และแบบภาวะผู้นานั้นมีอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน คือ
1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับผู้ตาม (Leader Follower Relations) หมายถึงความเชื่อถือศรัทธา
และการยอมรับของผู้ตายที่มีต่อ 2) ผู้นาระบบโครงสร้างของงาน (Task Structure) หมายถึงการจัด
ระบบงานและแนวปฏิบัติในการทางานรวมทั้งเป้าหมายของงานไว้ชัดเจน และ 3) อานาจโดย
ตาแหน่งของผู้นา (Position Power) หมายถึงว่าผู้นามีขอบเขตของการใช้อานาจเพียงพอทั้งในแง่
ของการให้คุณและให้โทษแก่ผู้ตาม6
อภิปรายผล
ตอนที่ 1 ที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย
การสรุปถึงที่มาของกระบวนทัศน์ การพัฒนาการศึกษาเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง เพราะ
เป็ น จุ ดเริ่ มแรกในการศึกษาที่เกี่ย วกับกระบวนทัศน์และการใช้กระบวนทัศน์ ต่างๆในการพัฒ นา
การศึกษาท้องถิ่น เมื่อพิจารณาทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของนักวิชาการทั้งหลายก็จะพบว่ามีอยู่
หลายหลากมากทฤษฎีและไม่เหมือนกันทีเดียวนัก กระบวนทัศน์บางกระบวนทัศน์จากทฤษฎีมีชื่อ
เรียกต่างกันแต่มีคาอธิบายที่ทาให้เข้าใจได้ว่ากระบวนทัศน์ที่มีชื่อต่างกั นนั้นก็คือกระบวนทัศน์ชนิด
เดียวกันนั่นเอง สาหรับการศึกษาเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ครั้งนี้ผู้วิจัย สรุปได้ว่ากระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา เริ่มพัฒนาขึ้นโดยลาดับในลักษณะของการสั่งสมมาทีละเล็กทีละน้อยตลอด
ระยะเวลาที่ยาวนานในช่วงชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จนพัฒนากลายเป็นองค์ประกอบ
6

Fiedler, F., A Theory of Leadership Effectiveness (New York : McGraw–
Hill Book, 1967), 45.
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4 ข้อ คือ ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และบุคลิกภาพและคุณสมบัติส่วนตัวของ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งองค์ประกอบสาคัญทั้ง 4 ข้อนี้ มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบรรยากาศและบริบท
การบริหารงานของนักการเมืองที่สนับสนุน ดูแล เกี่ยวกับด้านการศึกษาของท้องถิ่นมาโดยตลอด
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทาให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีกระบวนทัศน์และการใช้กระบวนทัศน์
ต่างๆในการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้
อย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ อาจสรุ ป ที่ ม าของกระบวนทั ศ น์ ข อง ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา ได้เป็น 2 ประเด็น คือ บรรยากาศและบริบทการบริหารงานของนักการเมืองที่สนับสนุน
ดูแ ล เกี่ย วกั บ ด้า นการศึ ก ษาของท้อ งถิ่น ตั้ งแต่อ ดี ตจนถึง ปัจ จุ บัน เป็ นประเด็น ที่ ห นึ่ ง และมี
องค์ประกอบสาคัญ 4 ข้อของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อีกประเด็นหนึ่ง
ข้อสรุปเกี่ยวกับที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ข้างต้นที่เกิดจากผลการศึกษาในครั้งนี้ มีทั้งส่วนที่
เหมือนและไม่เหมือนกับข้อเสนอเกี่ยวกับที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น โดย
นักวิชาการท่านอื่น ๆ เช่น ไม่เคยมีการกล่าวถึงบรรยากาศและบริบทการบริหารงานของนักการเมือง
ที่สนับสนุน ดูแล เกี่ยวกับ ด้านการศึกษาของท้องถิ่น เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็ นอย่าง
ชัดเจนว่า กระบวนทัศน์ การพัฒ นาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีที่มาจาก
ประเด็นดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับผลสรุปข้างต้นหลายเรื่อง
ด้วยกัน อาทิแนวคิดของเข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2555) เกี่ยวกับบทบาทที่สาคัญในการบริหารจัดการ
เรี ย นรู้ ในสถานศึ ก ษาพบว่ า 1) มี บ ทบาทเป็น ผู้ จัด การระบบการเรี ยนรู้ คื อ ก าหนดนโยบายจั ด
โครงสร้างการจัดระบบการเรียนรู้ จัดบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งต่าง ๆ ตามความสามารถและความถนัด
รวมทั้งกาหนดช่องทางในการติดต่อประสานงาน 2) มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการจัดระบบการจัด
การเรียนรู้ ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุน คือ จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาผู้สอน
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ส่งเสริมให้กาลังใจในการปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณ
ส่งเสริ มสนั บสนุ นให้ สถานศึกษา 3) บทบาทผู้ อานวยความสะดวก ผู้ บริห ารสถานศึกษาต้องให้ มี
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ดาเนินไปอย่างราบรื่น คือ จัดหาสื่อ วัส ดุ
อุปกรณ์ จัดหารแหล่งเรียนรู้ จัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประสานกับบุคคลและหน่วยงาน และ
4) บทบาทผู้ นิเทศ ผู้บ ริ หารสถานศึกษาต้องมีบทบาทเป็นผู้ นิเ ทศ คือ ดาเนินการนิเทศ วางแผน
การนิเทศร่วมกับผู้สอน จัดให้มีกิจกรรมนิเทศ และ5) บทบาทผู้กากับ ติดตาม ประเมินผล ผู้บริหาร
สถานศึกษา ต้องมีบทบาทเป็นผู้กากับติดตามและประเมิน ด้วยวิธี คือ วางแผน กากับติดตามและ
สื่อสารทุกฝ่าย กาหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ในการประเมิน ดาเนินการกากับติดตามและ
ประเมิ น อย่ า งสม่ าเสมอและต่ อ เนื่ อ ง ส่ ว นที่ ม าของกระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
นักการศึกษาต่างเข้าใจดีว่า หลักสูตรที่ดีนั้น เกิดจากระบวนการที่ดาเนินอย่างต่อเนื่องของการคิด
การวิจัยและประเมินจากผลสะท้อนกลับของการนาหลักสูตรไปใช้ 7 ดังนั้น ไทเลอร์ (Tyler, 1949)
7

เข็มทอง ศิริแสงเลิศ, “หน่วยที่6 การบริหารจัดการเรียนรู้.” ใน ประมวลชุดวิชาการ
จัดและบริหารองค์การทางการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 51-52.
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กล่าวว่า การที่จะได้มาซึ่งผลของการคิดที่ครอบคลุม การวิจัยที่เชื่อถือและยืนยันได้ และผลสะท้อน
กลับของการใช้หลักสูตร จึงต้องเกิดจากบุคคลที่หลากหลายแต่ละบุคคล จากแต่ละฝ่ายจะมีแง่คิด
มุมมองและความตั้งใจ รวมถึงเป้าหมายในการพัฒนาคน ผ่านกระบวนการทางการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม การร่างและการออกแบบหลักสูตร รวมถึงการพิจารณายอมรับในหลักสูตรไม่สามารถจากัด
อยู่เพียงแค่แวดวงของครู ผู้บริหารการศึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรเท่านั้น การตัดสินใจใน
การกาหนดหลักสูตรจะเกิดขึ้นภายใต้บ ริบทที่เป็นปัจจุบันของชุมชน จังหวัด ภาค หรือประเทศใด
ประเทศหนึ่งเท่านั้น8 (Webb, Metha and Jordan, 2003) หลักสูตรที่ดี และเป็นที่ยอมรับของ
สถานที่หนึ่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ดีและเกิดสัมฤทธิผลที่ดีกับอีกสถานที่หนึ่ง หรือที่เดี่ยวกัน
แต่ในเวลาที่ต่างกันหรือใช้กับผู้เรียนต่างกลุ่มกัน9 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดว่าแนวทางดีผู้นาไปใช้ได้ดี
ก็จะทาให้สถานศึกษาพัฒนาและเจริญก้าวหน้าไปด้วย ส่วน รัตนา ดวงแก้ว (2556) เสนอว่าปัจจัยใน
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีแนวคิด ดังนี้ 1) ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงต้อง คานึงถึงหลักการจัดสรรทรัพยากร 4 ประการได้แก่ความเสมอภาค
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ความเพียงพอหรือความเหมาะสม โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาประจาปี ที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบต้องมีขอบเขตสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ของประเทศ เป็นสาคัญ 2) วิธีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องคานึงถึงความเสมอภาค และ ความเหมาะสมตาม
ความต้องการจาเป็นพิเศษของนักเรียนและสถานศึกษา โดยอาจใช้สูตรการจัดสรร งบประมาณใน
3 ลักษณะ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณแบบพื้นฐาน การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม สาหรับ
นักเรียนที่มีความจาเป็นพิเศษ และการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสาหรับนักเรียนและสถานศึกษาที่มี
ความจาเป็นพิเศษ และ 3) การบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงเป็นความรับผิดชอบร่วมทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ และควรใช้กรอบ
แนวคิดการบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิดที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันของ สภาพแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า กระบวนการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยนาออก
และข้อมูลย้อนกลับ โดยพิจารณาร่ วมกับองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านหลักสูตร สื่อการสอนเทคโนโลยี การประเมินผลผู้เรียน การประเมิน
และพัฒนาครู การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาปัจจัยในการ
เข้าสู่กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษา10
ส าหรั บ ข้ อสรุ ป ของที่ ม าของกระบวนทัศ น์ การพัฒ นาการศึก ษาท้ อ งถิ่ น ของ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา อีกประเด็นหนึ่งคือการมีองค์ประกอบสาคัญ 4 คือ ความรู้ ความสามารถ
8

Tyler, R.W., Basic Principles of Curriculum and Instruction (Chicago:
University of Chicago Press, 1949), 145-146.
9
Webb, L.D., Metha, A., and Jodan, K.F., Foundation of American
Education, 4th ed. (Upper Saddle River, N.J.: Merrill Prentice-Hall, 2003), 15.
10
รัตนา ดวงแก้ว, การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหน่วย 11 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), 26.
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ความประพฤติ และบุคลิกภาพ และคุณสมบัติส่วนตัวนั้น ค่อนข้างจะสอดคล้องกับความเห็นของ
นักวิชาการส่วนใหญ่ มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอเกี่ยวปัจจัยในการเข้าสู่กระบวนทัศน์การพัฒนา
การศึกษา ได้แก่การบริหารจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลตามที่คาดหวังยังต้องอาศัยเงื่อนไขสาคัญ
4 ประการของ Levin (2012) ได้กล่าวไว้ว่าภาครัฐต้องรับผิดชอบในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม
ได้แก่ 1) ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลและผู้บริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการต้องมีภาวะผู้นาที่
เข้มแข็งและมีมุมมองทางการเมืองที่สร้างสรรค์ พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณ ออกกฎหมาย และ
ส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยอื่น ๆ เพื่อให้คุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนและระดับ
นานาชาติ 2) ต้องกาหนดให้การศึกษาเป็นวาระที่สาคัญของชาติโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน
และมีพลั งซึ่งหมายถึงสามารถสร้ างแรงบันดาลใจให้ ทุกภาคส่ ว นของสั งคมร่ว มกันรับผิ ดชอบต่อ
คุณภาพ การศึกษาของประเทศ 3) ทุกภาคส่วนของการศึกษาร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาอย่าง
เข้มแข็ง โดยมองว่าเป็น ภาระหน้าที่ของตนที่ต้องรับผิดชอบและมีพันธะผูกพันในการขับเคลื่อน
นโยบายการศึกษาให้บรรลุผล และ 4) เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะของสถานศึกษา โดยยกระดับ
ความรู้ความสามารถของ สมาชิกทุกคนในองค์การเพื่อที่จะจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามที่คาดหวัง11
ดังนั้ น ที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒ นาการศึกษาอาจสรุปลงได้เป็น 2 ส่ ว น คือ
กระบวนทัศน์ที่มาจากตาแหน่งหน้าที่ และกระบวนทัศน์ที่มาจากคุณสมบัติของตัวบุคคล อธิบายเรื่อง
นี้ไว้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อเขาจาแนกที่มาของกระบวนทัศน์ 2 ส่วน ออกเป็นรายละเอียดชัดเจนว่าอะไร
เป็นที่มาของกระบวนทัศน์ใด กล่าวคือ ความสามารถในการให้สิ่งที่ต้องการเป็นที่มาของกระบวนทัศน์
ความสามรถในการประยุกต์ใช้วิธีการให้รางวัลและการลงโทษซึ่ง ที่มาของกระบวนทัศน์ตามกฎหมาย
ความรู้ และประสบการณ์ อ ย่ า งดี เ ลิ ศ เป็ น ที่ ม าของกระบวนทั ศ น์ ที่ เ กิ ด จากความเชี่ ย วชาญ
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการมีเสน่ห์เป็นที่มาของกระบวนทัศน์ส่วนบุคคล การล่วงรู้ข้อมูลอย่าง
ลึกซึ้งเป็นที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษา ที่เกิดจากข่าวสาร และการรู้จักสนิทสนมกับคน
เป็นจานวนมากซึ่งเป็นที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาที่ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน นอกจาก
ความเห็นของนักวิชาการแล้วยังมีงานวิจัยจานวนมากที่ยืนยังข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ กล่าวคือ
ในส่วนที่เกี่ยวกับที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาอันเนื่องมาจากด้านความรู้
สอดคล้องกับของ Nonaka and Takeuchi (2000) ไดนาเสนอแนวคิดเรื่องการสร้างและกระจาย
ความรูในองคกร ซึ่งเกิดเปนวงจรความรู ระหวางความรูที่อยู่ในตัวคนและความรู้โดยนัยกับความรู ที่
ชัดแจง โดยใชโมเดล SECEI knowledge conversion ในการอธิบาย ซึ่งแบงการสรางความรู้เปน
4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1: กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการแบงปัน ประสบการณและการ
สรางความรู้ทเี่ ป็นนัย โดยที่บุคคลสามารถรับความรูที่เปนนัยไดโดยตรงจากผูอื่น โดยปราศจากการใช
ภาษาหรือการคุยกัน คือ บุคคลจะไดรับความรู ผ านการดารงชีวิตรวมกันกับผู อื่น มีการสังเกตซึ่งกัน
และกัน และการอาศัยอยู ในสภาพแวดลอมเดียวกันสิ่งสาคั ญของขั้นตอนนี้คือ “ประสบการณ”
11

Levin, B., “Building Capacity for Sustained School Improvement,” In
L. Darling-Hammond, and A. Lieberman (Eds.), Teacher Education Around the
World (New York, N.Y.: Routledge, 2012), 98-109.

211
ประสบการณเกิดไดจากการสังเกต การลอกเลียนแบบการฝึกหัด การลงมือปฏิบัติ เชน พนักงาน
เข้าใหม่จะเรียนรูจากพนักงานที่มีประสบการณผานการฝึกอบรมแบบ On the Job Training ดังนั้น
ความรู ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ในขั้ น ตอนนี้ จึ ง มี ลั ก ษณะที่ เ รี ย กวา “ความรู ที่ เ ห็ น พ้ อ งตองกั น ” ขั้ น ที่ 2:
กระบวนการกระจายสูภายนอก ระหว่างขั้นตอนนี้ความรูที่เป็นนัยหรือทีอ่ ยู่ในตัวคนจะเชื่อมต่อเขากับ
ความคิดที่ชัดแจง กลาวคือ ความรู ที่ไดมาจากขั้นที่ 1 จะถูกนามาแสดงใหเห็นในรูปแบบที่สามารถ
เขาใจไดกวางและครอบคลุมมากขึ้น ขั้นตอนนี้เป็น หัวใจของกระบวนการสราง ความรู เพราะเปนขั้น
ที่ความรู ที่เปนนัยถูกทาใหเปนความรู ที่ชัดเจนโดยผานการ เปรียบเทียบการใชตัวอยางการสราง
แนวคิดคือตัวแบบขั้นตอนนี้จึงมีลักษณะที่เรียกวา “ความรูที่เกี่ยวกับการสรางแนวคิด” Conceptual
Knowledge ขั้นที่ 3: การรวมเขาดวยกัน ในขั้นตอนนี้เปนกระบวนการของการทาใหความคิดตาง ๆ
เปนระบบเพื่อใหกลายเปนความรู ความรูที่ชัดแจงจะถูกรวมกันโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนของบุคคล
เปนหลั ก ความรู จ ะเกิ ด การรวมตั ว กัน ผานสื่ อ ตาง ๆ เชน การประชุม การสั ม มนา การสนทนา
การติ ด ตอผานเครื อ ขายคอมพิ ว เตอร เปนตน ความรู ลั ก ษณะนี้ เ รี ย กวา“ความรู ที่ เ ปนระบบ”
Systematic Knowledge และขั้นที่ 4: กระบวนการรวมเข้าสู่ภายใน ขั้นตอนนี้เปนกระบวนการของ
การประมวลใหความรูที่ชัดแจง กลายเปนความรูที่เปนนัย กลาวคือ ความรูที่ชัดแจง (เปนที่ประจักษ์)
จากขั้นที่ 3 จะเปลี่ยนกับไปเปนความรูโดยนัยอีกครั้ง ซึ่งเปรียบเทียบไดกับ การเรียนรู้จากการกระทา
ประสบการณที่ผาน ขั้นที่ 1-2 -3 ซึ่งประสบการณเหลานั้น จะทาใหบุคคลกลายเปนทรัพยสินที่มี
คาความรูที่ถูกสรางขึ้นจึงมีลักษณะที่เรียกวา “ความรูเชิงปฏิบัติการ”12
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ที่ ม าของกระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาอั น เนื่ อ งมาจากด้ า น
ความสามารถ สอดคล้องกับงานของ ศุภรี รอดสิน (2549) ที่กลาววาผู ที่ประสบความสาเร็จหรือ
ผู ที่สรางคุณประโยชนที่ยิ่งใหญใหกับสังคม ที่จะมีมุมมองวาคนจะประสบความสาเร็จจะมองความ
ยากลาบากวาไมใชเรื่องที่เปนอุปสรรคเสมอไป แตตองเปลี่ยนอุปสรรคให้เปนความทาทายเปลี่ยน
ความทาทายให้เปนโอกาส และโอกาสนี่เองที่จะเปนหนทางไปสู ความสาเร็จ ผู ที่มีความสามารถใน
การฟนฝาอุปสรรคจะปรับตัวไดเปนอยาง.ดีมีความสุขในชีวิต13 สรุปว่าที่มาของกระบวนทัศน์ของการ
พัฒนาการศึกษาของบทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2555) กล่าวว่า
ไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่เป็น “ผู้เรียนรู้” เรียนพร้อมกับศิษย์กล้าสารภาพว่าไม่รู้ เพื่อยุให้ศิษย์ค้น
เรียนรู้พร้อมกับเพื่อนครู .... PLC เรียนรู้จากการปฏิบัติการทาหน้าที่ “ครูฝึก” การออกแบบการ
เรียนรู้ ฯลฯ สร้างความรู้ขึ้นใช้เอง เพื่อทาหน้าที่ “คุณอานวย” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู
12

Nonaka,kujiro and Takeuchi, Hirotaka, “Classic “ork: Theory of
Organizational Knowledge Creation,” In Morey, D., Maybury, M.T., and Thuraisingham,
B.M. Knowledge Management: Classic and Contemporary Work (Mass.: The MIT
Press, 2000), 37- 42.
13
ศุภรี รอดสิน, “ความสัมพันธระหวางความสามารถ ในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค
กับ ความเหนื่ อยหนาย จากการทางาน: กรณีศึกษาบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร, 2549), บทคัดย่อ.
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และเผยแพร่ เ ป็ น ผลงานวิ ช าการเป็ น นั ก รุ ก ออกไปใช้ ท รั พ ยากรการเรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชน ในสถาน
ประกอบการ ฯลฯและในโลก จัดให้ศิษย์เรียนรู้จากชีวิตจริง ... PBL เรียนรู้จากการปฏิบัติเรียนรู้จาก
ความซับซ้อนและไม่ชัดเจน 5ส่งเสริมให้ศิษย์สร้างความรู้ขึ้นใช้เอง ส่งเสริมให้ศิษย์เรียนรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับโลกเป็นตัวอย่างและเสวนากับศิษย์เรื่องความดี คุณธรรม จริยธรรม เชื่อมโยงกับเหตุการณ์
จริง ชีวิตจริ ง 14 สอดคล้องกับ Danielson (2002) การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเป็นการทบทวน
ตรวจสอบการดาเนินการ ว่าจะสอดคล้องกับ ความเชื่อและความรู้จากงานวิจัยอย่างไร นักการศึกษา
อาจต้องเขียนผังการทางานซึ่งกรอบการ ดาเนินงานประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐาน 3 ส่วน ได้แก่
รูปแบบของสี่ประสาน (The Four Circles Model) นโยบาย (Policies) และแผนงาน (Programs)
เมื่อส่วนประกอบทั้งสามส่วนประสานกันจะส่งผลให้นักเรียน พัฒนาการเรียนรู้ซึ่งแสดงให้เห็นตรง
ศูน ย์กลางของกรอบคือ งานส่ว นที่ 1: รู ปแบบสี่ประสาน (The Four Circles Model)
แนวดาเนินการในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนส่วนมากมีพื้นฐานมาจากองค์ประกอบ 3 ประการของ
รูปแบบสี่ประสาน ได้แก่ เราต้องการอะไร (what we want) เราเชื่ออะไร (what we believe) และ
เรารู้อะไร (what we know) ดังได้กล่าวในตอนแรกแล้ว นั่นก็คือ ทั้ง 3 องค์ประกอบเป็นพื้นฐานใน
การกาหนดนโยบาย ของโรงเรียนและโครงสร้างองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญขององค์การในภาพรวม
ส่วนที่ 2: ตอนที่ 1: นโยบาย โรงเรียนในฐานะองค์การทางการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากร ใน
โรงเรียนทั้งในเรื่องเวลา พื้นที่ หรือบริเวณโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรใน โรงเรียน เป็นประเด็นที่สาคัญ
โรงเรียนจึงต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 1) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 2) การกาหนดเวลา และ
3) การจัดสรรพื้นที่ในบริเวณ และนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียน นโยบายและแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียนต้องสะท้อนว่า โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนโดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์มีความ
เคารพ และปลูกฝังความเชื่อในความสาเร็จ นโยบายและการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียน
ควรมีลักษณะดังนี้ 1) ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ ดังที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า วัฒนธรรมในโรงเรียนมี
อิทธิพลมากต่อ ทัศนคติการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบางแห่งนักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียน
เห็นว่าการเรียนสาคัญ สนุก และมีคุณค่า แต่บางโรงเรียน นักเรียนจะมีทัศนคติต่อการเรียนอย่าง
ตรงกันข้าม ดังนั้น ถ้าจะปลูกฝังให้ นักเรียนเห็นคุณค่าของความสาเร็จถ้านักเรียนมีความขยันและ
ใส่ใจในการเรียน โรงเรียนต้องพิจารณาว่า นักเรียนควรมีทักษะและความสามารถอะไรบ้าง พร้อมจัด
การศึกษาให้สมดุลย์ทั้งด้านวิชาการและดนตรี -กีฬา และให้ โอกาสนักเรียนทุกคนได้ประสบกับ
ความสาเร็จ 2) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับวินัยและการมาเรียน ทั้งวินัยและการมาเรียนถือเป็นนโยบาย
ที่สาคัญของโรงเรียน และ 3) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบ้านและการให้คะแนน เนื่องจากนโยบาย
เกี่ยวกับวินัยและการมา เรียน เป็นสิ่งที่โรงเรียนนามาปฏิบัติต่อนักเรียนโดยคานึงถึงความเป็นมนุษย์
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลากร เครือข่ายอื่ น ๆ ของโรงเรียน ส่วนที่ 2: ตอนที่ 2: แผนงาน
ในส่วนที่ 2 นี้แผนงาน (Programs) เป็นส่วนประกอบที่สาคัญของการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ ทั้ง
ผู้บริหารและครูจึงต้องใส่ใจและตัดสินใจอย่างรอบครอบเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1) หลักสูตร
การกาหนดเป้าหมายของหลักสูตร 2) การประเมินผล ครูควรได้ร่วมกันพัฒนาการวัดและประเมินผล
14
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ของโรงเรียน 3) การวางแผนเป็นหมู่คณะ การทางานของครูควรเน้นการทางานเป็นทีมให้มากขึ้น
และ 4) การสนับสนุนการเรียนรู้โรงเรียน 15 ในส่วนที่เกี่ยวกับที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนา
การศึกษาอันเนื่องมาจากความประพฤติมีงานวิจัยของ ลลดา วฤทธิไกรกิตติ (2558) ได้แนวทางใน
การพัฒนา “คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชน ดังนี้ 1) เพิ่มศักยภาพผู้นา
ท้องถิ่นทุกระดับ 2) พัฒนาบุคลากรทั้งสองส่วนพร้อมกัน ประชาชนกับนักการเมืองท้องถิ่น 3) พัฒนา
กระบวนการหาเสียงเลือกตั้งแบบคุณธรรม 4) พัฒนาภาพลักษณ์ในด้านสมรรถนะนักการเมืองท้องถิ่น
และ 5) พัฒนาคุณภาพคุณชีวิตนักการเมืองตามหลักพุทธธรรม16
สาหรับที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาอันเนื่องมาจากด้านความประพฤติ
สอดคล้องกับงานวิจัยของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม, สานักงานปลัดกระทรวงศึกษา (2553) พบว่า
การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบั ติงานเพื่อการพัฒ นาข้าราชการของข้าราชการ สั งกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพบว่า 1) ข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความ
คิดเห็น เกี่ยวกับรายการพฤติกรรมตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ของบุคลากรในหน่ วยงาน
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และ 2) ข้ อ เสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่
ควรเสริมสร้าง และพัฒนาพฤติกรรมของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานให้เป็นต้นแบบที่ดี ควรให้
รางวัล เสริม ขวัญกาลังใจ ทาให้เกิดการกระตุ้น การทางานดียิ่งขึ้นควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องสม ่าเสมอ ควรจัดบุคลากรให้เต็มตามกรอบอัตรากาลัง และจัดการพัฒนาบุคลากรให้ ตรงกับ
หน้าที่การงาน เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ควรนาระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานมาใช้
กับบุคลากรอย่าง
สาหรับที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาอันเนื่องมาจากด้านบุคลิกภาพและ
คุณสมบัติส่วนตัวมีงานวิจัยของ สมบัติ บุญเลี้ยง และคณะ (2555) จากการศึกษาว่า ลักษณะภาวะ
ผู้นาที่ดีจะต้อง ประกอบไปด้วย 1) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ 2) ผู้บริหารต้องมีบุคลิกภาพที่ดี
3) ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นในการทางานและอดทน 4) ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม จริยธรรม
5) ผู้บริหารต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 6) ผู้บริหารต้อง มีมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
ที่ดี 7) ผู้ บริ ห ารต้องเป็ น ผู้ มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง 8) ผู้บริห ารต้องมี
ความสามารถในการสื่อสาร 9) ผู้บริหารต้อง ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา
10) ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ และ 11) ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากภาวะผู้นาแล้ว นาต้องบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบ ไปด้วย
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หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า17
ตอนที่ 2 การใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่ นของ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย
จากผลการศึกษาที่นาเสนอในบทที่ 4 ทาให้ทราบว่ากระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่นที่ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ที่ดารงตาแหน่ง
ของนักการเมืองที่มีการใช้กระบวนทัศน์การบริหารผสมกลมกลื นอยู่ระหว่างบรรยากาศปกครอง
แบบเดิมได้รับการหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมของสังคมไทยในระยะนั้นกับการใช้กระบวนทัศน์การ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นาทางการเมืองในระดับสูงที่ส่งเสริมดูแล สนับสนุน
การพัฒนาทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเสมอมา แม้ว่าท่านเป็นนักการเมืองซึ่งอันเป็นผู้แทนปวงชน
มี อ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลการบริ ห ารของข้ า ราชการประจ าเพิ่ ม มากขึ้ น
ย่อมทาให้การใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษายิ่งขึ้น สาหรับกรณีการใช้
กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ไม่ว่าจะใช้กระบวนทัศน์
การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ตามกรอบทฤษฎี โทมัส เอส. คูหน์ และเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด คือ
กระบวนทัศน์ การพัฒ นาการศึกษาท้องถิ่น ในสภาพการณ์ เช่นนี้การใช้กระบวนทัศน์ การพัฒ นา
การศึกษาท้องถิ่นในฐานะนักการเมืองที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่ทาหน้าที่ในการบริหารประเทศอีกด้วย
ท่านใช้กระบวนทัศน์ในการดาเนินการด้วยความประสานประโยชน์บริหารตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
ควรจะใช้กระบวนทัศน์แบบใด นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสถานที่
โดยกระบวนทัศน์อื่นๆที่พบจากการศึกษาครั้งนี้อีก 5 กระบวนทัศน์ ดังนี้
1. การพั ฒ นาบุ ค ลากร ตามกรอบความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากชุ ม ชนทาง
วิทยาศาสตร์ ได้แก่สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรีย น การค้นคว้า การสังเกต รวมทั้งประสบการณ์
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ หรือจากสื่อต่าง ๆ ด้านความรู้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชาซึ่ง
สอดคล้ องกับ ความเห็ น ของประคอง รั ศมีแก้ว (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง คุณลั กษณะผู้ นาของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารในสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร การครองตนของ
ผู้บริหาร ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และบุคลิกภาพของผู้บริหาร ส่วนแนวทาง
การพัฒนาคุณลั กษณะผู้ นาของผู้ บริห ารในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน คื อ ผู้ บ ริ ห ารควรจะมี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ น า โดยศึ ก ษาเอกสารและคู่ มื อ การ
ปฏิบัติงาน การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ18 ซึง่ เพียงความรู้ที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนมาใช้
17

สมบัติ บุญเลี้ยง และคณะ, “ลักษณะภาวะของผู้นาที่ดีในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น,” วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 29, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555): 55.
18
ประคอง รัศมีแก้ว, “คุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ,” (ดุษฎี
นิพนธ์ปรัชญดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2551), บทคัดย่อ.

215
ร่วมกับประสบการณ์เหล่านี้ก็กลายเป็นกระบวนทัศน์ที่สาคัญ ในการนามาให้ผู้ปฎิบัติตาม เช่นกรณีที่
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่เห็น ด้วยในนโยบายที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เชิญชวนให้นาโครงการ
เยาวชนคนดีศรี สุ พรรณมาปฏิบั ติ ในสถานศึกษา แต่ก็นามาปฏิบัติ อย่างเต็มที่โ ดยไม่โ ต้แย้งอย่า ง
เปิดเผย และสอดคล้องกับของ
2. การพัฒนาสาธารณประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ ผู้นาแบบเน้นการทางาน
แบบมีส่วนร่วม (Participation) ผู้นาประเภท นี้จะคอยอานวยความสะดวกต่างๆสอดคล้องกับ
Arnstein (1969) ได้เสนอบันได 8 ขั้น ของการมีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่ขั้นถูกจัดกระทา ไป จนถึง
ขั้นควบคุมโดยประชาชน ในบันได 8 ขั้นของ การมีส่วนร่วมของ Arnstein จาแนกเป็น 3 ระดับ คือ
1) ระดับการมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนร่วม (Pseudo-participation or Non-participation)
2) ระดับการมีส่วนร่วมระดับพิธีกรรมหรือการมี ส่วนร่วมบางส่วน (Degree of Tokenism or
Partial Participation) และ 3) ระดับการมีส่วนร่วมระดับ อานาจเป็นของประชาชน19 (degree of
citizen power) ซึ่งก็คล้ายกับการมีส่วนร่วมของ Dusseldorp ที่ว่าการมีส่วนร่วมมีอยู่ด้วยกัน 2 ทาง
คือทางตรงและทางอ้อม หรืออาจจะมีแนวทางการมีส่วนร่วมในทางที่ 3 คือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดเวลาและตรงกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมี ส่วนร่วม คือ
ทฤษฎีตารางการบริหาร (Managerial Grid) ของ Blake และ Mouton ทฤษฎี X และ Y ของ
MaGregor และทฤษฎีการบริหาร 4 ระบบ ของ Likert (สุดารัตน์, 2553) ที่ว่าการบริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม มีแนวคิดหลักคือ การให้ความสาคัญกับทรัพยากรมนุษย์ เป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนให้
กลุ่มงานมี ส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางของการดาเนินการ โดยมีการพัฒนาติดต่อสื่อสาร การฝึกอบรม
และการใช้พลังอานาจทางภาวะผู้นา การจูงใจ และร่วมมือ การให้บุคคลมีส่วนร่วมนั้น บุคคลจะต้องมี
ส่วนเกี่ยวข้อง ในการดาเนินการ หรือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ การที่บุคคลมีส่วนร่วมจึงเป็นการที่บุคคล
หรือคณะบุคคล เข้าช่วยเหลือกัน สนับสนุน ทาประโยชน์ในเรื่องต่างๆ อาจจะมีส่วนร่วมในการ
ตัดสิ นใจ หรื อในกระบวนการบริห าร ซึ่งก็คือ มีส่ วนร่วมในการ ร่ว มคิด ร่ว มทา ร่วมตัดสิ นใจ
ช่วยเหลือ สนับสนุน ทาประโยชน์ใน เรื่องต่าง ๆ20 สอดคล้องกับความเห็นของ ดอลล์ (1968) ได้
ศึกษาคุณลักษณะของผู้ทางการศึกษาที่ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติงานต้องเป็นคนที่มี ลักษณะ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา และมีความรู้สึกไวต่อความต้องการหรืออารมณ์ของสมาชิกของกลุ่ม มิได้ มอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้นแต่จะมองเขาในฐานะที่เป็นคนมีชีวิตจิตใจ
มีความคิดต้องการส่วนตัวด้วย เป็นคนกระฉับกระเฉง มีความกระตือรือร้ นมีความตื่นตัวด้วยและ
แจ่มใสร่าเริ งและควรได้รับ การยอมรับว่า เป็นสมาชิกของกลุ่มด้ว ยในที่นี้ มิได้หมายความว่าเป็น
สมาชิกธรรมดาของกลุ่มเท่านั้น แต่หมายถึงพฤติกรรมของผู้นา เป็นที่พึงของสมาชิกเป็นผู้ที่ควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ เป็นผู้มีสติปัญญา มีความทางวิชาการอย่ างดีและเป็นผู้ที่สนใจในบทบาทเป็น
19

Arnstein, Sherry R., "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, 35, 4 (July
1969): 216-224.
20
สุดารัตน์ ไชยเลิศ, “การสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา, 2553), บทคัดย่อ.
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ผู้นาของตนมีความรับผิดชอบว่าความสาเร็จในการศึกษาวิจัย การใช้กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
ก่อนหน้าที่สาเร็จ ที่ว่าเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อผ่านการวิจัยมาแล้วจะทาให้สาเร็จได้ดี และสอดคล้องกับ
คีเซลลี่ (Ghiselli, 1971) ได้สรุปลักษณะผู้บริหารการศึกษาที่ประสบความสาเร็จ ในการปฏิบัติงานมี
7 ประการ คือ 1) ความสามารถในการให้คาแนะนา 2) ความรอบรู้งาน 3) ความสามารถในการ
ตัดสินใจ 4) ความมั่นใจในตนเอง 5) ความต้องการความสาเร็จในอาชีพ 6) การรู้จักตนเองอย่าง
ถ่องแท้ และ 7) ความไม่ผูกพันกับตาแหน่ง
3. เลือกบุคลากรที่เหมาะสมมาทางานสอดคล้องกับ แนวคิดทางการศึกษาวิจัยโดยตรง
ประกอบด้วย คุณลักษณะ และตัวเลือกที่เหมาะสม กฎเกณฑ์ของสมมติฐาน ใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ การจาแนก (Identification) ด้วยเทคนิควิธีเชิงประจักษ์ (Empirical Research
Technique) นี้สอดคล้องกับธีระ รุญเจริญ (2546) ได้เสนอลักษณะการบริหารการศึกษามืออาชีพ
ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวทางที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้คือ 1) ลักษณะพื้นฐานธรรมชาติเดิมเป็นทุน (ผู้นาตามธรรมชาติ)
ได้แก่ความถนัดใน การเป็นผู้นาลักษณะนิสัยในการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น และเข้าใจธรรมชาติของ
มนุ ษย์ 2) การศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบริห ารการศึกษาขึ้นไป
3) บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ 4) คุณธรรมจริยธรรม และ 5) ความสามารถหรือความชานาญการในด้าน
การบริหารและจั ดการศึกษาตามหลัก วิชาและการปฏิบัตินาองค์กรไปสู่เป้าหมายโดยยึดองค์ค ณะ
บุคคลมีส่วนร่วม ส่งเสริมการทางานเป็นกลุ่มทีมประสานงานเพื่อผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
และสามารถปรั บ เปลี่ ย นเทคนิ ค เพื่ อ สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง 21 และสอดคล้ อ งกั บ กิ ต ติ์
กาญจน์ปฏิพันธ์ (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้บริหารที่มีเพศต่างกันมีระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ไม่แตกต่างกัน และผู้บริหารที่มีอายุต่างกัน มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารต่างกัน มีระดับภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แบะพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฯ คือ ปัจจัยแรงจูงใจภายในมีอิ ทธิพลรวมสูงสุดต่อภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องเพอร์สัน (Person, 1993) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารแบบมี
ส่ ว นร่ ว มกั บ การรั บ รู้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสถาบั น วิ ท ยาลั ย ขุ ม ชนในนอร์ แ คโรไลนา โดยศึ ก ษากั บ
กลุ่ มตัวอย่างที่เป็ นผู้ บริ หาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ในวิ ทยาลัย พบว่า การบริห ารแบบมีส่ว นร่ว ม
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับประสิทธิผลและพบว่าระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของผู้บริห าร
ไม่มีผลต่อการรับรู้ ในประสิทธิผลของวิทยาลัย22

21

2546), 15.

22

ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา, พิมพ์ลักษณ์ (กรุงเทพฯ.

Person, J.L., “An Examination of the Relationship Between Anticipative
Management and Perceived Institutional Effeteness,” in Dissertation Abstract
Internation North Carolina Community Colleges 53, 9 (1993), 30-71.
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4. การควบคุม กากับ ติดตาม สอดคล้องกับผู้นาแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผู้นา
ประเภทนี้จะให้คาแนะนาอย่าง ใกล้ชิดและดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิด เหมาะสมกับผู้ตามที่มีความ
พร้อมและสอดคล้องกับผู้นาแบบมอบหมายงานให้ทา (Delegation) ผู้บริหารเพียงให้ คาแนะนาและ
ช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ตามคิดและตัดสินใจเองทุกอย่าง สอดคล้องกับ Pejza (1985) กล่าวว่า
“ผู้นาที่ประสบความสาเร็จคือผู้ที่มีเข็มแข็งมุ่งมันอันแน่วแน่ที่จะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งคนอื่นไม่สามารถ
มองเห็ น ได้และลงมือท าทัน ที 23 สอดคล้ องกับ มาร์เลย์ (2003) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้ นาที่ มี
ประสิทธิผลของอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายพบว่า การใช้แรงบันดาลใจที่มีวิสัยทัศน์
ร่วมกันอาจจะเป็นพื้นฐานของความสาเร็จได้ด้วย ข้อมูลบ่งชี้ว่าการทาให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติได้ หรือ
การมีอานาจ และการมอบอานาจอย่างมีประสิทธิผลนั้น มีอิทธิพลต่อความสาเร็จ 24และสอดคล้องกับ
วิมล จันทร์แก้ว (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี พบว่า คุณลักษณะภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนามี 5 คุณลักษณะ คือ การเป็นผู้นาการเรียนรู้
แบบทีม ผู้นาของผู้นา ผู้นาที่สร้างความคิดสร้า งสรรค์ ผู้นาการบริหารความเสี่ยง และผู้นาที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่งผลให้
ครูผู้สอนและนักเรียนมีความพึ งพอใจต่อการใช้ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
5. การกากับติดตามงาน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้มีการกากับ ติดตามงานโดยการ
วางคนให้เหมาะสมกับงาน และจัดวางองค์กรที่รับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับ ผู้นาแบบขายความคิด
ผู้นาประเภทนี้จะคอยชี้แนะบ้างว่าผู้ ตามขาดความสามารถในการทางาน สอดคล้องกับกาญจนา ศิลา
(2556) พบว่าภาวะผู้นาเชิง สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพฯคือ ต้องมีด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการไว้วางใจ ด้านการเจรจาต่อรอง ด้านการใช้
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ด้ า นการสื่ อ สาร ด้ า นการท างานเป็ น ที ม และด้ า นการบริ ห ารเวลา 25
สอดคล้องดอนเดโร (Dondero, 1993) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการโรงเรียนที่อาศัยโรงเรียนเป็นฐาน
ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ดสิ น ใจของครู ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นและความพึ งพอใจในงาน
ผลการศึ ก ษา พบว่ า การจั ด การของโรงเรี ย นที่ อ าศั ย โรงเรี ย นเป็ น ฐานมี ก ารจั ด การโรงเรี ย น
ตามข้ อ เสนอแนะของครู ผู้ ร่ ว มงาน โดยก าหนดบทบาทหน้ าที่ ใ ห้ มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจและ

23

1985.

24

Pejza ,J.P. The Cathollc School Principal: A Different Kind of Leader.

MacNeil, C., and Silcox, M., Educational Leadership: Culture and
Diversity (Gateshead: Athenaeum Press, 2003),
25
กาญจนา ศิล า, “การศึกษาภาวะผู้ นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริห ารสถานศึกษาของ
โรงเรี ยนสังกัด กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน” (สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2556), บทคัดย่อ.
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การกาหนดกฎระเบียบในการปกครองตนเอง พบว่า ครูที่ไ ด้รับความรับผิดชอบและให้มีส่วนร่ว ม
ในการตัดสินใจร่วมกันมีความสุขุมรอบคอบโรงเรียนมีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากข้อมูล ทั้ งหมดที่ได้ รับจากการศึกษาครั้ งนี้ อาจสรุ ปได้ว่า กระบวนทัศ น์การพัฒ นา
การศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย นั้น
เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีแนวคิดที่จะพัฒนาทางการศึกษาให้กับ
บุคคลทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ด้านอาชีพต่าง เช่น วิทยาลัย
พยาบาล วิทยาลั ยสารพัดช่าง วิทยาลั ยช่างสิ บหมู่ เด็กด้อยโอกาส (โรงเรียนปัญญานุกูล) และ
สถานศึกษาอื่น ๆ อีกมากมายที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ให้ความสนับสนุนทั้ง ที่ดิน สถานที่ตั้ง
สถานศึกษา สื่ อ-อุป กรณ์การเรี ย น ทุนการศึกษาสาหรับนักเรี ยนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์พร้อมยัง
สนับสนุนงบประมาณในการสร้างสถานที่ประกอบการเรียนอีกมากมาย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรที่จะทาความเข้าใจเกี่ยวกับ ที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
ในประเภทต่าง ๆ และการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเหล่านั้นของกรณีศึกษาให้
ชัด เจนเพื่ อทราบกระบวนทั ศ น์ การพั ฒ นาการศึ ก ษาท้อ งถิ่ น ในการใช้ ก ระบวนทั ศ น์ก ารพั ฒ นา
การศึกษาท้องถิ่น ของนั กการเมื องท่านอื่น ๆ ว่ามีความสอดคล้ องหรือแตกต่างกันในกรณีศึกษา
อย่างไรหรือไม่ทั้งนี้เพื่อนาไปวิเคราะห์ว่าที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นลักษณะใด
น่าจะมีความเหมาะสมกับผู้นาการเมืองท่านใดที่เน้นการด้านศึกษาพร้อมทั้งนาไปเป็นแบบอย่างและ
เป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นต่อไป
2. สถาบันพัฒนาผู้บริหารและสถาบันอุดมศึกษาที่สอนและมีวิจัยเกี่ยวกับวิชาบริหาร
การศึกษา ควรนาผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปทาการศึกษาเพิ่มเติมโดยการเลือกกรณีศึกษาจากผู้นา
นักการเมืองที่สนใจกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นท่านอื่นๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อ
กาหนดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น รวมทั้งสามารถจัดเป็น
เนื้อหาส่วนหนึ่งสาหรับการอบรมให้ความรู้กับนักการเมืองและผู้บริหารการศึกษาระดับต่างๆได้ใช้
ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักการเมืองสู่มืออาชีพต่อไป
3. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลและประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การ
โดยส่วนรวมควรนาผลการวิจัยนี้ไปใช้ประกอบเกณฑ์การคัดสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งของ
ผู้บริหารต่อไป
4. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในวิชาการบริห ารการศึกษาควรนาผลการวิจัยนี้ไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นตามความเชื่อ
ของสังคมไทยต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจะมีการศึกษาเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของท่านอื่น ๆ ด้วย
การวิจัยเชิงคุณภาพเช่นนี้โดยกรอบทฤษฎีอื่น ๆ ต่อไป
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2. ควรจะมีการศึกษาเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นท่านอื่น ๆ ด้วยการ
วิจั ย เชิ งคุณภาพเช่ น นี้ โ ดยกรอบทฤษฎี เดียวกั น ทั้ง นี้เพื่อ เปรียบเทียบหาความสอดคล้ องและไม่
สอดคล้องของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้
3. ควรจะมีการศึกษาเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นด้วยการวิจัยเชิง
ปริมาณ
4. เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับวิชาผู้นาทางการเมืองที่เน้นด้านการศึกษา ควรจะ
มีการวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวผู้นาด้วย
5. ควรจะมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทราบกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ
นักการเมืองอื่น ๆ แล้วเปรียบเทียบผลการศึกษากับงานวิจัยครั้งนี้
6. ควรมีการวิจัย เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาทัศนคติและความเห็ นของกระบวนทัศน์การ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา โดยศึกษาจากผู้ทางานร่วมกับ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ภายหลังจากที่ไม่ได้อยู่ในวงการการเมืองแล้ว
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กรอบคาถามในการสัมภาษณ์
เรื่อง
กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในงานวิจัย ว่ากระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยเป็นอย่างไร
ขอบข่ายการสัมภาษณ์
โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ของ ฯพณฯ บรรหาร
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ดังนี้
1. แนวคิดที่ท่านสนใจส่งเสริมการศึกษา “ทาเพื่อลูกเพื่อหลาน” ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา
อย่างไร
..................................................................................................................................... ...........................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
2. การศึก ษาทุก ระดับ ใช้เวลานานถึงจะส าเร็จ เพราะเหตุใด ท่า นยังคงมุ่งมั่ นตั้งใจ
ส่งเสริมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................... .......................
3. ท่านเป็นบุคคลและเป็นผู้นาระดับประเทศ ซึ่งมีภาระรับผิดชอบมาก แต่ท่านมุ่งมั่น
ส่งเสริมการศึกษา สาหรับลูกหลานเมืองสุพรรณบุรีอย่างชัดเจน ท่านมีแรงบันดาลใจอย่างไร
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
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4. การส่ งเสริ มดูแ ลการศึก ษาของจังหวัดสุ พรรณบุ รี ท่านใช้ห ลั กธรรมข้อใดในการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรของจังหวัดสุพรรณบุรีให้สามารถปฏิบัติตนตามแนวทางที่ท่านกาหนดไว้
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ....................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
5. แนวคิดในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีตามยุทธศาสตร์ “เมืองแห่ง
การศึกษา” ท่านมีแนวคิดอย่างไร
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................

238
ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2556
ประวัติการทางน
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบันครู

นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์
282 หมู่ 6 ตาบลโพธิ์พระยา อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประถมศึกษาโรงเรียนวัดวรจันทร์ ตาบลโพธิ์พระยา
อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงวนหญิง อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสงวนหญิง อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ครุศาสตรบัณฑิต คบ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
อาจารย์ 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ครู คศ. 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
คศ.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

