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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคาม และพัฒนากลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารนโยบาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 145 แห่ง โรงเรียน 345 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน เทคนิค PNImodified และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย 1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบาย พบว่า ผู้มีส่วนสาคัญในการ
กาหนดนโยบายคือนักการเมือง เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้นักเรียนทุกคนได้ใช้เพื่อการเรียนรู้ 1 คนต่อ 1
เครื่อง สภาพที่พึงประสงค์ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการกาหนดนโยบาย และการนาผลงานวิจัยมาใช้
กาหนดยุทธศาสตร์และแผนงานของนโยบาย สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึง
ประสงค์ ได้แก่ การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือ สารวจความพร้อม และวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยการ
สนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 2) จุดแข็ง ได้แก่ การที่นโยบายเป็นประโยชน์ต่อสังคม
การกาหนดเป้าหมาย แบบแผนการควบคุม กลไกการกากับติดตาม และค่านิยมส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ จุดอ่อน
ได้แก่ การขาดการมีส่วนร่วม การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จและขั้นตอนการปฏิบัติ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาส ส่วนสภาพเศรษฐกิจและสังคมเป็นภาวะคุกคาม 3) กลยุทธ์การกาหนดนโยบาย
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์หลัก (1) ยกระดับการยอมรับในนโยบายอย่างกว้างขวางและยั่งยืน (2) กาหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
ที่คานึงถึงแนวโน้มของการศึกษาในอนาคตควบคู่กับเทคโนโลยี กลยุทธ์การนานโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
หลัก (1) กาหนดห่วงโซ่ความรับผิดชอบของหน่วยงานแต่ละระดับในการนานโยบายสู่ การปฏิบัติ (2) ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
ในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ และ (3) กาหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน
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This research aimed to study the current and the desirable states, to analyze the strengths,
weaknesses, opportunities and threats and to develop strategies for policy formulation and
implementation concerning the provision of tablet PC to schools. This study was conducted by using
mixed research methods. The policy board members, 145 primary educational service area offices and
345 schools were used as research sample. The instruments were semi-structured interviews and
questionnaire. The frequency, percentage, average, standard deviation, PNImodified and content analysis
were used in the data’s analysis.
The research findings showed that the politicians played the major role in policy
formulation which aimed to provide one table PC per student without strategic planning based on
research and less participation of stake holders. The overall view of the current states of policy
implementation were at high level. The desirable states were the collaboration among policy
implementation organizations on brainstorming, preparation inspecting, and planning with fully and
continuously supports for any related resources from the ministry. It was found that the strengths were
the policy with provides public benefits and interests, target and values setting, patterns of control,
monitoring mechanisms and values for implementation enhancement while the weaknesses were lack of
collaboration, success criteria definition and organizational procedures. The opportunities were the
government education policies and technological advancement while the threats were the economic
and social conditions. The policy formulation strategies were (1) to broadly and sustainably raise the
level of policy acceptance (2) to identify the policy strategic directions concerning education and
technology trends. The policy implementation strategies were (1) to assign the accountability chain for
policy implementation of each organization level (2) to strict to good governance on policy
implementation and (3) to create KPI target to improve students outcome.

Department:

Educational Policy, Management,
and Leadership
Field of Study: Educational Administration
Academic Year: 2014

Student's Signature
Advisor's Signature
Co-Advisor's Signature

ฉ
กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สาเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาของ ผศ. ดร. ชญาพิมพ์ อุสาโห อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และ ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ที่ท่านได้กรุณาให้
คาแนะนาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนากรอบแนวคิด การสร้างเครื่องมือการวิจัยและการ
พัฒนากลยุทธ์ และเป็นกาลังใจแก่ศิษย์เสมอมา
ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร. ปองสิน วิเศษศิริ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผศ. ดร. นันทรัตน์ เจริญกุ ล
และ อ. ดร. ปิ ย พงษ์ สุ เ มตติ กุ ล กรรมการสอบวิ ทยานิ พ นธ์ รศ. พ.ต.อ. ดร. นพรุจ ศั ก ดิ์ศิ ริ กรรมการภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ จนทาให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย อันประกอบด้วย ดร.วัชรินทร์ ฮ่ารัตนาพร ผู้อานวยการ
สานัก งานเลขานุ ก ารกองทุน พัฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อการศึก ษา (สกท.) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รศ.สุ พร ชั ย เดชสุริ ย ะ
ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และรองคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.
เนาวนิตย์ สงคราม รองคณบดี คณะครุศ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ ภาควิชาเทคโนโลยี
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญของการวิจัย
สืบเนื่องจากรัฐบาลภายใต้การนาของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (2554)
ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยมีนโยบายเร่งด่วนข้อหนึ่งที่จะเริ่ม
ดาเนินการในปีแรกคือการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มดาเนินการใน
โรงเรียนนาร่องสาหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหา
ที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดทาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตาม
มาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่กาหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นโยบายดังกล่าว หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “One Tablet Per Child” หรือ OTPC ได้รับความ
สนใจอย่างมากจากทุกภาคส่วน เนื่องจากถูกมองว่าเป็นนโยบายประชานิยมของพรรคการเมืองที่
ถูกนามาใช้ในการหาเสียงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก่อนการเลือกตั้ง เป้าหมายของนโยบายมุ่งเน้นที่การ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้นักเรียนได้ใช้เพื่อการเรียนรู้ในลักษณะ 1 คนต่อ 1 เครื่อง โดย
เริ่มจากนักเรียนชั้น ป. 1 ในปีการศึกษา 2555 รวมมากกว่า 8 แสนคนทั่วประเทศที่จะได้รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และจะขยายให้ครบนักเรียนทุกระดับชั้นภายใน 4 ปี
ด้วยขั้นตอนการเกิดของนโยบายที่รวดเร็ว ขาดรายละเอียดในเนื้อหาของนโยบาย ทาให้เกิด
คาถามมากมายต่อผู้วิจัย เป็นต้นว่า นโยบายนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ใครเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบาย
นี้บ้าง มีข้อมูลหรืองานวิจัยใดรองรับหรือไม่ว่าการแจกแท็บเล็ตจะช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาได้
อย่างไร การนานโยบายสู่การปฏิบัติเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด และจะต้องดาเนินการอย่างไร เป็นต้น
แม้การกาหนดนโยบายสาธารณะจะเป็นกลไกสาคัญของการบริหารงานของภาครัฐ แต่การ
ดาเนินนโยบายสาธารณะให้ประสบผลสาเร็จนั้นยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของทรัพยากร การบริหารจัดการ ผู้ปฏิบัตินโยบาย การสนับสนุนและการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้น ฯลฯ รายงานการศึกษาวิจัยหลายฉบับแสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของไทย
ยังไม่ประสบผลสาเร็จ เป็นต้นว่า รายงานการสังเคราะห์สภาวการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึ กษาของไทย ของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ระบุว่า แม้ในช่ว งการปฏิรูป
การศึกษาจะมีการกาหนดเทคโนโลยีการศึกษาไว้เป็นหมวดหนึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
แต่ถึงปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปตามที่หวัง ด้วยปัญหาการขาดแคลนคน งบประมาณ และขาด
ระบบรองรับ แม้เห็นจานวนคอมพิวเตอร์ทเี่ พิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ
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การบริ ห ารงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของโรงเรี ย นต้ น แบบในโครงการ
หนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน พบปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่จาเป็นคืออุปกรณ์
เครือข่ายและการสื่อสารไม่เพียงพอ ข้อมูล ในระบบไม่ทันสมัย การดาเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารล่าช้า ไม่เป็นไปตามกาหนด ข้อมูลสารสนเทศในคลังข้อมูลของโรงเรียน
มีน้อย ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ (ศิริลักษณ์
นาทัน, 2550)
สานักงานสถิติแห่งชาติ (2556) ได้รายงานแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ
โทรศัพท์มือถือของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2552-2556 พบว่า ผู้ใช้
คอมพิวเตอร์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.3 (จานวน 17.9 ล้านคน) เป็นร้อยละ 35.0 (จานวน
22.2 ล้านคน) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.1 (จานวน 12.3 ล้านคน) เป็นร้อยละ 28.9
(จานวน 18.3 ล้านคน) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 56.8 (จานวน 34.8 ล้านคน) เป็น
ร้อยละ 73.3 (จานวน 46.4 ล้านคน แต่จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2
ของประเทศไทย โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2552) กลับสรุปว่า แม้ประเทศ
ไทยจะมีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่
ผ่านมา โดยมีจุ ดแข็งหลายด้าน แต่ก็มีจุดอ่อนค่อนข้างมาก และควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่ว น
คื อ เรื่ อ งคนที่ ต้ อ งพั ฒ นาทั้ ง ในด้ า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพ และเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในระดับชาติ ที่ต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสาเร็จของการนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึก ษาไปปฏิบั ติ ในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ได้แก่ ทัศนคติของผู้ ปฏิ บัติ บุค ลากรในหน่ ว ยงาน
สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม ทรั พ ยากรขององค์การ มาตรฐานและวัตถุ ประสงค์ ของนโยบาย การ
ติดต่อสื่อสาร และสภาพแวดล้อมทางการเมือง (นพรุจ ศักดิ์ศิริ, 2550)
นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน หรือ OTPC เป็นนโยบายด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวดที่ 9 ว่าด้วยเรื่อง
เทคโนโลยีทางการศึกษา มาตรา 63-66 กาหนดให้รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่และโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จาเป็นต่อการสื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา ต้องส่งเสริมสนับสนุน ผลิตและพัฒนาสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีขีดความสามารถในการ
ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อการศึก ษาในการแสวงหาความรู้ ด้ว ยตนเองได้ อย่ างต่อ เนื่ องตลอดชีวิ ต ดัง นั้ น
นโยบาย OTPC จึงไม่ควรดาเนินการเพียงการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ ต
ใส่เข้าไปในระบบการศึกษาเท่านั้น แต่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนและบุคลากร
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ทางการศึกษา หรือแม้แต่ตัว ผู้ปกครองเอง ให้ส ามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ของเด็กได้อย่างเต็มที่ การจัดหลักสูตรเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่ อ เชื่ อ มโยงเข้ า ถึ ง แหล่ ง ความรู้ ใ นส่ ว นกลางและอี ก มากมายบนอิ น เทอร์ เ น็ ต รวมถึ ง การจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การวิจัยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เป็นฐาน สอดคล้องกับผลวิจัยโครงการรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
แล็ปท็อป (OLPC - One Laptop per Child) ของ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553)
พบว่า สามารถใช้ แล็ป ท็อปเป็ นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนได้ โดยครูเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการ
กระตุ้นการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ Constructionism ของ Seymour Papert ที่กล่าวว่า
คอมพิว เตอร์ ส่ ว นตั ว คือ เครื่ อ งมื อการเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถน ามาใช้ ได้ ต ลอดเวลา เด็ ก จะสามารถใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการทากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม การ
สืบค้นข้อมูล การเขียนบทความ การวาดภาพ การถ่ายภาพ และอื่นๆ อีกมากมายที่เขาต้องการ การมี
คอมพิวเตอร์และการสอนวิธีใช้คอมพิวเตอร์ถึงแม้จะสาคัญ แต่ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการนาคอมพิวเตอร์
เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และทางานต่างๆ (อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ, 2553)
จะเห็นว่า Papert กล่าวถึงระบบการเรียนรู้ทั้งระบบ ประกอบด้วย ครู เนื้อหาข้อมูล และเครือข่าย
ที่จะเชื่อมโยงและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กมากกว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว
นโยบาย OTPC ยั งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากภาคประชาสังคม รศ.ดร. สมพงษ์
จิตระดับ เห็นว่าเป็นนโยบายที่ตกยุค เพราะเน้นเรื่องของโครงสร้าง ไม่ได้เน้นเรื่องคุณภาพการศึกษาที่
เป็นวิกฤตอยู่ในปัจจุบัน และควรแจกเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับเด็กที่มีวุฒิภาวะและเป็นวัย
ที่กระตือรือร้นในการฝึกทักษะและแสวงหาข้อมูลต่างๆ ไม่ใช่แจกเด็ก ป. 1 ซึ่งเป็นวัยที่ยังอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ (สานักข่าวอิศรา, 2554) การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และนาไป
เล่นเกมรุนแรง ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เป็นประเด็นที่ผู้ปกครอง นักวิชาการ และผู้ที่อยู่ในแวดวงทางาน
ด้านเด็กมีความกังวลตั้งแต่รู้ว่ามีนโยบายแจกแท็บเล็ตให้กับเด็ก ป. 1 โดย รศ.พญ.นิตยา คชภักดี
กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด ล ให้ความเห็นว่า เด็กวัย
6-8 ขวบ ต้องเรียนรู้จากของจริง หากสัมผัสจอแท็บเล็ตตลอดเวลา เด็กจะสายตาสั้น สมองผิดปกติ
คอเอียง เพราะนั่งนานติดต่อกันหลายชั่วโมง จะมีปัญหาการสื่อสารกับพ่อแม่ มีแนวโน้มจะเป็นโรค
อ้วน-เตีย้ (คมชัดลึก, 2555) ซึ่งสอดคล้องกับ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (2555) ซึ่งได้พิจารณารายงาน
เรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมง: กรณีเด็กไทยกับไอที ของคณะกรรมการ
วิชาการ มีความตระหนักว่า เด็กจานวนมากใช้เวลาเกินควรกับ ไอทีจนก่ออันตรายต่อสุขภาพ และมี
ผลกระทบด้ า นลบต่ อ พั ฒ นาการ รวมทั้ ง ได้ รั บ ผลร้ า ยจากการรั บ เนื้ อ หาที่ ไ ม่ เ หมาะสมผ่ า นทาง
ซอฟต์แวร์ เกม เว็บไซต์ ปัญหาการติดเกมและอินเทอร์เน็ตของเด็กไทยอยู่ในขั้นวิกฤตและมีแนวโน้ม
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ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเด็กสามารถเข้าถึงร้านเกมและอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ในขณะที่ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่และสังคมยังไม่เข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของไอทีต่อเด็ก จึงมีความกังวลและห่วงใยว่าการ
เติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจสื่อไอที ระบบเครือข่าย และเกมออนไลน์ ผนวกกับนโยบายแจกเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้นักเรียนของรัฐบาล ในขณะที่ยังไม่มีการป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสม จะ
ทาให้อันตรายจากไอทีต่อเด็กและเยาวชนทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว จึงมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 5 เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ว่าจะต้องมีการดาเนินการอย่างเร่งด่วนแบบบูรณาการ จริงจัง และ
ต่อเนื่องกับหน่วยงานต่างๆ ที่เ กี่ยวข้อง ในการดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหากรณีผลเสียของไอทีต่อ
เด็กและเยาวชน
ประเด็นที่ถูกจับตามอง ยังมีเรื่องของการใช้งบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจานวน
มากที่อาจเปิ ด ช่องให้ เกิดการคอรั ปชั่น ซึ่ งเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นในการบริห ารโครงการขนาดใหญ่
ของภาครัฐมาโดยตลอด มาตราที่ 67 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ยังกล่าวถึงการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ของคนไทยด้วย
จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมองเห็นว่า นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์และมีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นนโยบาย
สาธารณะที่รัฐต้องการนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาทางการศึกษา ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มาของนโยบาย
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการกาหนดนโยบาย แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการกาหนดนโยบาย
เป้าหมายและค่านิย ม ตลอดจนยุทธศาสตร์และแผนงานการนานโยบายไปสู่ การปฏิบัติ ล้ว นเป็น
สิ่ งส าคัญ ที่จ ะทาให้ น โยบายประสบผลส าเร็ จ จึงเป็นที่มาของการศึ กษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคามของการกาหนดนโยบาย และการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนากลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบาย
การจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ เล็ ต ให้ แ ก่ โ รงเรี ย น เพื่ อ น าข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
กระบวนการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายนี้ รวมถึงเป็นแนวทาง
สาหรับผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบายอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตให้ประสบความสาเร็จ
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1.2 คาถามการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน เป็นอย่างไร
2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการกาหนดนโยบายและการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน เป็นอย่างไร
3. กลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับ นโยบายการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ควรเป็นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการก าหนดนโยบายและ
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
2. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการกาหนดนโยบายและการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบาย
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
1.4 นิยามศัพท์
การกาหนดนโยบาย หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคม
ประเด็น ปั ญ หาหรื อที่ม าที่น าไปสู่ การกาหนดนโยบาย หลั ก การและเหตุผ ล ค่า นิยมที่ใช้ก าหนด
นโยบาย แนวโน้มของนโยบาย การกาหนดกรอบของนโยบาย และประโยชน์ที่มตี ่อสังคม
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ หมายถึง การที่องค์การรับนโยบายมาปฏิบัติ โดยมีการกาหนด
เป้าหมาย เกณฑ์ของความสาเร็จ แบบแผนการควบคุม ขั้นตอนการปฏิบัติ กลไกการกากับติดตาม
และกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์การกาหนดนโยบาย หมายถึง แนวทางเชิงรุกที่ นามาพัฒนาการกาหนดนโยบาย
ประกอบด้วย การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคาม และการกาหนดกลยุทธ์
กลยุทธ์การนานโยบายสู่การปฏิบัติ หมายถึง แนวทางเชิงรุกที่นามาพัฒนาการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การตรวจสอบสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภาวะคุกคาม และการกาหนดกลยุทธ์
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เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
ใช้งานขณะเคลื่อนที่ได้ ขนาดกลาง มีหน้าจอสัมผัสในการใช้งานเป็นหลัก ในงานวิจัยนี้ หมายถึง
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรุ่นที่แจกให้แก่นักเรียนชั้น ป. 1 ในปีการศึกษา 2555 ตามนโยบายการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนของรัฐบาล ซึ่งเครื่องมีคุณสมบัติหลักคือมีหน่วย
ประมวลผล 1.2 กิกะเฮิร์ตซ หน่วยความจาหลัก 1 กิกะไบต์ หน่ วยความจาภายใน 8 กิกะไบต์ และ
เพิ่ ม SD Card ได้ สู ง สุ ด 32 กิ ก ะไบต์ แบตเตอรี่ ลิ เ ธี ย ม 3600 แอมป์ หน้ า จอ 7 นิ้ ว
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ เล็ ต นี้ มี ก ารติ ด ตั้ ง เนื้ อ หาบทเรี ย นใน 5 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สื่ อ และ
แอพพลิเคชั่นสาหรับนักเรียนชั้น ป. 1 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนาไปใช้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้
นักเรียนยังสามารถนาแท็บเล็ตเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ได้อีกด้วย
นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน หมายถึง นโยบายเร่งด่วน
ข้ อ หนึ่ ง ของรั ฐ บาล ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร แถลงต่ อ รั ฐ สภาเมื่ อ วั น ที่
23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สาระสาคัญของนโยบายคือการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่
โรงเรียน โดยจะเริ่มดาเนินการในโรงเรียนนาร่องสาหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
2555 ควบคู่กั บ การเร่ งพัฒ นาเนื้ อหาที่เหมาะสมตามหลั ก สู ตรบรรจุล งในคอมพิ ว เตอร์ แท็บเล็ ต
รวมทั้งจัดทาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่กาหนดโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย
สภาพปัจจุบัน หมายถึง
สภาพการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2555 - 2557
สภาพที่พึงประสงค์ สภาพการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2558-2561
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนามากาหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒ นากลยุ ทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่ การปฏิบัติ ประกอบด้ว ย
2 ส่วน ดังนี้
1.5.1 การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ใช้แนวคิดการวิเคราะห์นโยบาย
ของ เทย์เลอร์และคณะ (Taylor et al., 1997) ทีน่ าเสนอเป็น 2 ส่วน โดย เบล และ สตีเวนสัน (Bell
& Stevenson, 2006) ได้แก่ การกาหนดนโยบาย และ การนานโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้
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1) การกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ประกอบด้ว ย การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการเมือง-สังคม (Socio-Political Environment) เกี่ยวกับประเด็นปัญหา/ที่มา
ของการกาหนดนโยบาย หลักการและเหตุผล/ความน่าเชื่อถือ ค่านิยมที่ใช้กาหนดนโยบาย และ
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) คือแนวโน้มของนโยบาย ที่นาไปสู่การกาหนดกรอบ
ของนโยบาย และประโยชน์ต่อสังคม
2) การนานโยบายสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) ประกอบด้วย หลักของ
องค์การ (Organizational Principles) คือการที่องค์การรับนโยบายมากาหนดเป้าหมายและเกณฑ์
ของความสาเร็จ รวมถึงแบบแผนการควบคุม และ ขั้นตอนและการปฏิบัติ (Operational Practices
and Procedures) ได้แก่ การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ กลไกการกากับติดตาม และค่านิยมที่ส่งเสริม
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.5.2 การพัฒนากลยุทธ์ ใช้แนวคิดการพัฒนากลยุทธ์ของ วีเลนและฮังเกอร์ (Wheelen &
Hunger, 2004) ประกอบด้วย การตรวจสอบสภาพแวดล้อม โดยใช้วิธีวิเคราะห์ SWOT และ การ
กาหนดกลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix
จากแนวคิดดังกล่าว สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

22
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
การกาหนดนโยบาย
Taylor et al. (1997)
Bell and Stevenson (2006)
1) สภาพแวดล้อมทางการเมือง-สังคม
 ประเด็นปัญหำ/ที่มำของนโยบำย
 หลักกำรเหตุผล/ควำมน่ำเชื่อถือ
 ค่ำนิยมที่ใช้กำหนดนโยบำย
2) ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
 แนวโน้มของนโยบำย
 กรอบของนโยบำย
 เป็นประโยชน์ต่อสังคม

การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
Taylor et al. (1997)
Bell and Stevenson (2006)
1) หลักขององค์การ
 กำหนดเป้ำหมำย
 กำหนดเกณฑ์ของควำมสำเร็จ
 กำหนดแบบแผนกำรควบคุม
2) ขั้นตอนและการปฏิบัติ
 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติ
 กำหนดกลไกกำรกำกับติดตำม
 กำหนดค่ำนิยมส่งเสริมกำรนำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ

การพัฒนากลยุทธ์
Wheelen and Hunger (2004)
1. กำรตรวจสอบสภำพแวดล้อมโดยวิเครำะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ ภำวะคุกคำม
2. กำรกำหนดกลยุทธ์

กลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สาหรับนโยบาย
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน

1.6 ขอบเขตการวิจัย
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การกาหนดนโยบาย และกลยุทธ์การ
นานโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการกาหนดนโยบาย เป็นการศึกษา 1) สภาพแวดล้อมทางการเมืองและ
สังคมที่ทาให้เกิดประเด็นปัญหาที่นาไปสู่การกาหนดนโยบาย หลักการและเหตุผล แนวคิดทฤษฎีหรือ
งานวิ จั ย ที่ อ ยู่ เ บื้ อ งหลั ง การก าหนดนโยบาย ค่ า นิ ย มที่ ใ ช้ ก าหนดนโยบาย และ 2) ทิ ศ ทาง
เชิงยุทธศาสตร์ของนโยบาย ได้แก่ แนวโน้มของนโยบาย กรอบของนโยบายที่ถูกกาหนดขึ้น และ
ประโยชน์ที่มตี ่อกลุ่มเป้าหมายและสังคม
การน านโยบายสู่ การปฏิบัติ เป็นการศึกษา 1) หลักขององค์การ ในการกาหนด
เป้าหมาย เกณฑ์ของความสาเร็จ แบบแผนการควบคุม และ 2) ขั้นตอนและการปฏิบัติ ได้แก่ การ
กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ กลไกการกากับติดตาม และการกาหนดค่านิยมขององค์การที่ส่งเสริมการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.6.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สาหรับการศึกษาการกาหนดนโยบาย ประชากรผู้ให้ข้อมูล คือ คณะกรรมการบริหาร
นโยบาย ผู้บริหารกระทรวงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกาหนดนโยบาย
การศึกษาการนานโยบายสู่ การปฏิบัติ ประชากรผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่มผู้ บริหารและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติใน 3 ระดับ ได้แก่
o ระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง ประชากรผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหาร
กระทรวง ผู้บริหาร สพฐ.
o ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เก็ บ ข้ อ มู ล จาก ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา(สพป.) ประชากรผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ อานวยการ สพป. รองผู้ อานวยการ สพป. หรื อ
ผู้รับผิดชอบงานด้าน ICT และ ศึกษานิเทศก์
o ระดับ สถานศึก ษา เก็บ ข้อมู ล จาก โรงเรี ยนในสั ง กัดส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.) ที่มีการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ที่ได้รับแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจากรัฐบาล
ประชากรผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการหรือผู้ รับผิดชอบงานด้าน ICT
ครู ป. 1 และ ครู ป. 2
1.6.3 ขอบเขตด้านเวลา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและดาเนินการในปีการศึกษา 2555-2557
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o สภาพปัจจุบันของการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับ
นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน เป็นการศึกษาสภาพจริงในปีการศึกษา
2555 – 2557
o สภาพที่พึ งประสงค์ของการก าหนดนโยบายและการน านโยบายสู่ ก ารปฏิบั ติ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน เป็นการศึกษาสภาพที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2558-2561
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงานในระดับนโยบาย สามารถนากลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่
การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้ แก่โรงเรียน ที่พัฒนาขึ้นจาก
งานวิจัย นี้ไปใช้เป็น แนวทางในการปรับปรุงนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ และใช้เป็น
แนวทางในการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติสาหรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาอื่นๆ ที่จะมีในอนาคต
2. หน่วยงานในระดับปฏิบัติ ได้แก่ หน่ว ยงานระดับกระทรวง/ราชการบริห ารส่วนกลาง
หน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา สามารถนาข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปใช้เป็น
แนวทางในการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. หน่วยงานด้านวิชาการในสาขาบริหารการศึกษาและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนา
ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ไปศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายและ
การนานโยบายสู่การปฏิบัติให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในอนาคต
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบาย
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการนาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการศึกษา
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ
2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ก่ อ นที่ จ ะกล่ า วถึ ง การก าหนดนโยบายและการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ จะขอกล่ า วถึ ง
ความหมายของคาว่า นโยบาย หรือ นโยบายสาธารณะ เสียก่อน ดังนี้
คาว่า นโยบาย (Policy) หรือ นโยบายสาธารณะ (Public Policy) เป็นคาที่มีความหมาย
หลากหลาย และเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก เช่น นโยบายคือแผนการดาเนินงานที่กาหนดขึ้นเพื่อชี้นาการ
ตัดสินใจและบรรลุเป้าหมายอย่างมีเหตุผล หรือ นโยบายอาจหมายถึงกระบวนการตัดสินใจที่สาคัญ
ขององค์ ก าร รวมไปถึ ง การก าหนดทางเลื อ กต่า งๆ ที่ แ ตกต่ างกั น เช่ น แผนงาน โครงการ หรื อ
มาตรการ เพื่อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายที่พึ งประสงค์ นโยบายอาจถูกเข้า ใจว่ าเป็นกลไกทางการเมือ ง
การบริหาร การเงิน การจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดขึ้น
อีสตัน (Easton, 1983) ได้ให้คานิยามนโยบายสาธารณะว่าเป็นการจัดสรรคุณค่าให้กับสังคม
โดยผู้มีอานาจอันชอบธรรม ซึ่งได้แก่รัฐบาล และทุกๆ สิ่งที่รัฐบาลเลือกทาหรือไม่ทาให้กับสังคมโดย
ส่วนรวม
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ฟรี ดริ ช (Friedrich, 1993) ได้กล่ าวว่า ส่ ว นส าคัญของนโยบายจะต้องมี เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ลาสเวลล์ (Lasswell, 1963) ได้ให้คาจากัดความของนโยบายคือแผนงานที่คาดไว้ ที่มีการ
กาหนดเป้าหมาย คุณค่า และแนวปฏิบัติ
ดาย (Dye, 1978) ได้เขียนหนังสือชื่อ Understanding Public Policy ได้ให้คาจากัดความ
ว่า “นโยบายสาธารณะคืออะไรก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะทาหรือไม่ทา”
เจนกินส์ (Jenkins, 1978) ได้ให้คาจากัดความของนโยบายว่า คือชุดของการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยบุคคลที่มีบทบาททางการเมือง หรือกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทที่ เกี่ยวข้องกับ
การกาหนดเป้าหมายและวิธีการทางานให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์หนึ่งๆ ในหลักการที่ว่า
การตัดสินใจเหล่านั้นดาเนินการภายใต้ขอบเขตอานาจของกลุ่ มบุคคลที่มีบทบาทเหล่านั้น เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย
โจนส์ (Jenkins, 1978) ได้นิยามคาว่านโยบายตามแนวคิดของ เฮคโล (Heclo) ว่า “นโยบาย
คือชุดของการกระทาที่ได้ตั้งใจไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายบางอย่าง และจาเป็นต้องรวมไปถึง
สิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นผลลัพธ์ของความตั้งใจนั้นด้วย”
แอนเดอร์สัน (Anderson, 1994) ได้ประมวลคานิยามจานวนมาก แล้วให้ความหมายใหม่
ของนโยบายว่า เป็นชุดของกิจกรรมที่มุ่งหวังได้ ซึ่งได้ดาเนินการโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ในการ
แก้ไ ขปั ญ หาหรื อ เรื่ อ งที่ อยู่ ใ นความสนใจ และคากล่ า วนี้เ น้นในเรื่องที่ได้ มีก ารน าไปปฏิ บัติจ ริง ๆ
มากกว่าสิ่งที่ได้เสนอไว้หรือสิ่งที่ตั้งใจไว้เท่านั้น
ทศพร ศิ ริ สั มพั น ธ์ (2539)ได้ ส ารวจความหมายของนโยบายสาธารณะของนั ก วิ ช าการ
ต่างประเทศจานวนมาก เช่น โธมัส ดาย (Thomas Dye) เจมส์ แอนเดอร์สัน (James Anderson)
โรเบิร์ต ไลน์เบอร์รี่ (Robert Lineberry) เดวิด อีสตัน (David Easton) และ ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ กับ
อับราแฮม แคปแลน (Harold Lasswell and Abraham Kaplan) และนามาสรุปเสนอเป็นนิยามว่า
“นโยบายสาธารณะ หมายถึง นโยบายที่ถูกกาหนดขึ้นโดยรัฐบาล ซึ่งอาจจะเป็นองค์กรหรือตัวบุคคล
ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ โ ดยตรงตามกฎหมายภายใต้ ร ะบบการเมื อ งนั้ น ๆ ทั้ ง นี้ นโยบายสาธารณะ
จะครอบคลุมตั้งแต่สิ่งที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะกระทาหรือไม่กระทา การตัดสินใจของรัฐบาลในการแบ่งสรร
ทรัพยากรหรือคุณค่าต่างๆ ในสังคม กิจกรรม หรือการกระทาต่างๆ ของรัฐบาล รวมจนถึงผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นติดตามมาจากการดาเนินงานของรัฐบาล”
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540) ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะว่า “นโยบาย
สาธารณะเป็น แนวทางปฏิบั ติของรัฐบาล ซึ่งกาหนดวัตถุประสงค์แน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาในปั จ จุ บั น เพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ หลี ก เลี่ ย งปั ญ หาในอนาคต และเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผล
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ที่พึงปรารถนา รัฐบาลมีความจริงใจและจริงจังที่จะนานโยบายไปปฏิบัติ และนโยบายอาจเป็นบวก
หรือเป็นลบหรืออาจเป็นการกระทาหรืองดเว้นการกระทาก็ได้
หากศึกษาจากมุมมองของนักรัฐศาสตร์ ส่วนใหญ่จะให้ความหมายคาว่า นโยบาย เหมือนกับ
นโยบายสาธารณะ เห็นได้จากกรณีของ จุมพล หนิมพานิช (2547) ที่ได้ศึกษาความหมายของคาว่า
นโยบายอย่างหลากหลาย และเสนอว่า ในระยะแรก คาว่านโยบายมักใช้ในการจัดทานโยบายของ
รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐที่เรียกว่า นโยบายสาธารณะ มากกว่าองค์กรภาคเอกชน แต่ในระยะหลัง
องค์กรภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงหากาไรอื่นๆ ได้นาคาว่านโยบายมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานของตนด้วย
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550) กล่าวว่า “นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการดาเนิน
กิจกรรมของรัฐบาล ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมที่ผ่านมาในอดีต กิจกรรมที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน และ
กิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต” ทั้งนี้ ศุภชัย ได้สารวจคานิยามความหมายของคาว่า “นโยบาย
สาธารณะ” จากนักวิชาการต่างประเทศ ได้แก่ โธมัส ดาย (Thomas Dye) ไอรา ชาร์ แคนสกี้ (Ira
Sharkansky) ลาสเวลล์ และ แคปแลน (Lasswell and Kaplan) เจมส์ แอนเดอร์สัน (James
Anderson) คาร์ล ฟรีดริช (Carl Friedrich) เดวิด อีสตัน (David Easton) และนักวิชาการ
ในประเทศไทย เช่น อมร รักษาสัตย์ และ กุลธน ธนาพงศธร แล้วสรุปว่า นักวิชาการทั้งหลายมีทั้งที่
ให้ความหมายที่กว้างขวางและสั้นกระชับ แต่ต่างมีความเห็นคล้อยตามกันว่า นโยบายสาธารณะ ก็คือ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมของรัฐบาล นั่นเอง
กล่าวโดยสรุป นโยบายหรือนโยบายสาธารณะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก หมายถึง
แนวทางในการดาเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และคุณค่า
ที่กาหนดไว้ในระดับชาติ รัฐบาลมีอานาจโดยชอบธรรมในการกาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือจัดสรรคุณค่าให้กับประชาชนในสังคม
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย
การกาหนดนโยบายสาธารณะเป็นขั้น ตอนแรกของกระบวนการนโยบายสาธารณะ
นโยบายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาเป็นต้องผ่านขั้นตอนของการกาหนดนโยบาย ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย
ได้แก่ การก่อตัวของนโยบายหรือการตั้งประเด็นวาระเชิงนโยบาย (Policy Formation or Agenda
Setting) การจัดทาหรือการร่างนโยบาย (Policy Formulation) การตัดสินใจหรือรับร่างนโยบาย
(Decision Making or Policy Adoption) และการทาให้นโยบายชอบด้วยกฎหมาย (Policy
Legitimation) ดังนี้
1) การก่อตัวของนโยบาย (Policy Formation)
2) การพัฒนาทางเลือกนโยบาย
3) การอนุมัตินโยบาย (Policy Adoption)
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4) การทาให้นโยบายชอบด้วยกฎหมาย (Policy Legitimation)
แต่ละขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
1) การก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) คือ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในสังคม
ปัญหาบางประการเท่านั้นที่ได้รับการเอาใจใส่หรือได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนั้น ผู้ที่
เดือดร้อนจากปัญหานั้นๆ จาเป็นต้องคิดว่าจะทาอย่างไรให้รัฐบาลมาพิจารณาหรือสนใจในปัญหา
ที่ตนประสบ การก่อตัวของนโยบายสามารถอธิบายได้เป็น 2 ส่วนคือ ปัญหานโยบาย (Policy
Problems) และ การจัดระเบียบวาระนโยบาย (Policy Agenda)
ปัญหานโยบาย หมายถึง ปัญหาที่มีความสาคัญเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการกาหนด
นโยบายขึ้นเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ ลักษณะของปัญหานโยบายอาจแบ่งเป็น 3 ประการ ประการแรกคือ
ปัญหาเกิดจากเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความจาเป็น หรือความไม่พึงพอใจในกลุ่มประชาชน
และจาเป็นต้องได้รับการเยียวยาแก้ไข นั่นคือปัญหาก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนส่วนใหญ่
ประการที่สอง ปัญหาต่างๆ ในสังคมมักมีพลวัตสูง มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัญหาในช่วงเวลา
หนึ่ ง อาจไม่ถื อเป็ น ปั ญ หานโยบาย แต่เ มื่อสั งคมเปลี่ ยนไปอาจเกิ ดเป็ นปัญ หานโยบายขึ้ นมาก็ไ ด้
ประการที่ ส าม ในการพิ จ ารณาว่ าเป็น ปัญ หานโยบายหรื อไม่ ขึ้น อยู่ กับ ความรับ รู้ข องฝ่ า ยต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
การจัดระเบียบวาระนโยบาย หมายถึง การที่ปัญหานโยบายเพียงบางเรื่องเท่านั้น
ที่ได้ถูกนาเข้าสู่วาระการพิจารณาเพื่อจัดทาข้อเสนอนโยบาย แม้จะมีการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไข
ปัญหาหลายเรื่อง แต่จะมีปัญหานโยบายเพี ยงบางเรื่องเท่านั้นที่รัฐบาลหรือผู้มีส่วนในการกาหนด
นโยบายของรั ฐ จะให้ ค วามสนใจหรื อ เอาใจใส่ อ ย่ า งจริ ง จั ง ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ หรื อ ผู้ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายไม่มีเวลามากพอ ขาดแคลนทรัพยากรในการแก้ปัญหา ให้ความ
สนใจน้อย ขาดข้อมูลและแรงจูงใจที่ จะพิจารณาปัญหา การจัดระเบียบวาระนโยบาย จึงถือเป็นเรื่อง
สาคัญที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่จะเสนอเรื่องของตนเข้าสู่การจัดระเบียบวาระ
นโยบาย ทั้งนี้ขึ้นกับการจัดลาดับความสาคัญของระเบียบวาระนโยบาย ข้อเรียกร้องต่างๆ ที่ให้ผู้มี
ส่วนในการกาหนดนโยบายเลือกที่จะดาเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือวิธีการใดๆ ก็ตามที่ทาให้
ผู้มีบทบาทกาหนดนโยบายเกิดความรู้สึกว่าเป็นปัญหาสาคัญที่ควรได้รับการแก้ไขในขณะนั้น จึงอยู่ใน
ขั้นของการจัดระเบียบวาระนโยบาย
2) การพัฒนาทางเลือกนโยบาย เป็นการพัฒนาชุดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แก้ไขปั ญหาสาธารณะหรื อการดาเนินการอย่างไรในการจัดการกับปัญหา ได้แก่ ทางเลื อก หรือ
ข้อเสนอต่างๆ ในการแก้ปัญหา และไม่ใช่ว่าทุกทางเลือกหรือทุกข้อเสนอจะได้รับการตอบสนองด้วย
การออกเป็นกฎหมายหรือคาสั่งของรัฐ การจัดระเบียบวาระนโยบายที่เข้าสู่การพิจารณาของผู้กาหนด
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นโยบายแล้ว อาจไม่เกิดผลที่ออกมาเป็นนโยบายเชิงบวกเสมอไป ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการวางนโยบาย และ กระบวนการทางเทคนิคในการวางนโยบาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดหรือวางนโยบายโดยตรงคือรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาของประเทศชาติตามนโยบายที่ได้กาหนดไว้ กลุ่มต่อไปได้แก่
ข้าราชการระดับ ต่า งๆ ตามกระทรวง ทบวง กรม ที่จะต้ องรับผิ ด ชอบในการสนับสนุน ส่ งเสริ ม
ปกครอง และดูแ ลความเป็ น อยู่ ป ระชาชน อี กกลุ่ ม หนึ่ง ได้แ ก่ สมาชิก รั ฐ สภา โดยพิจ ารณาผ่ า น
คณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังข้อเท็จจริง และพิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
สาธารณะ กลุ่มผลประโยชน์มักมีหลายกลุ่ม ซึ่งอาจมีเป้าหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน และที่ขัดแย้ง
หรือแตกต่างกัน
กระบวนการทางเทคนิคของการวางนโยบาย ขั้นแรกคือการวิเคราะห์ข้อเสนอหรือ
ทางเลือกต่างๆ ในการตอบสนองประเด็นปัญหาที่ได้เข้าสู่การจัดระเบียบวาระนโยบาย โดยพิจารณา
ว่า จะแก้ไขปัญหานโยบายอย่างไร มีวิธีการในการแก้ไขปัญหานโยบายอย่างไรบ้าง ใครบ้างที่จะได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายที่กาหนดขึ้น ขั้นที่สองคือวิธีการในการร่างกฎหมายหรือคาสั่งของฝ่ายบริหาร
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่วางไว้ ซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิคที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจาก
การเขียนบทบังคับหรือข้อยกเว้นใดๆ มักมีผลกระทบต่อการบริหารงาน และเนื้อหาสาระที่เป็นจริง
ของนโยบายอย่ างมาก การร่ า งกฎเกณฑ์ ข้อบั งคับต่างๆ ที่ผิ ด พลาดย่อมเป็นผลเสี ยต่อนโยบาย
ที่ได้วางหลักการไว้แล้วเป็นอย่างดี
3) การอนุมัติน โยบาย (Policy Adoption) เป็นขั้นการตัดสิ นใจนโยบาย
โดยเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ที่จะยอมรับทางเลือก ปรับปรุงทางเลือก หรือการ
ปฏิเสธทางเลือกต่างๆ ที่เสนอมา ซึ่งประกาศออกมาในรูปกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือคาสั่งของ
ส่ ว นราชการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การตั ด สิ น ใจนโยบายมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ กั บ นโยบาย
สาธารณะ ซึ่งผ่านกระบวนการในการตัดสินใจที่ผ่านขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการกาหนดนโยบาย
สาธารณะ ในขั้นตอนของการยอมรับหรืออนุมัตินโยบายนี้ เป็นการเลือกดาเนินการตามนโยบายที่เห็น
ว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ ในช่วงระหว่างการวางนโยบายจนถึงขั้นการยอมรับหรือ
อนุมัตินโยบาย อาจมีบางวิธีการในการแก้ปัญหาที่เสนอมาถูกตัดออก เพิ่มเติมเข้ามา หรือปรับแต่งให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น มีการเจรจาต่อรอง ประนีประนอมด้วยวิธีการต่างๆ จนได้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมา
เป็นการตัดสินใจที่เป็นทางการว่านโยบายที่กาหนดขึ้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร การตัดสินใจที่เป็น
ทางการขั้นสุดท้ายมักจะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือแม้แต่
หน่ ว ยงานของรั ฐ ในระบบประชาธิ ป ไตย การตั ด สิ น ใจอนุ มั ติ น โยบายมั ก จะผ่ า นกระบวนการ
นิติบัญญัติ โดยรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ซึ่งสมาชิกของสภาดังกล่าวถือ
เป็นตัวแทนที่จะสะท้อนความต้องการของประชาชนในประเทศ ซึ่งถือว่ามีความชอบธรรม
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4) การทาให้นโยบายชอบด้วยกฎหมาย (Policy Legitimation) เมื่อนโยบาย
สาธารณะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้ว ก่อนนานโยบายไปปฏิบัติ จาเป็นต้องทาให้นโยบาย
นั้นชอบด้วยกฎหมายก่อน เพื่อให้สามารถนานโยบายไปใช้บังคับได้ตามกฎหมาย หรือ นโยบายมี
กฎหมายมารองรับ ซึ่งจะทาให้น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
โดยสรุป การกาหนดนโยบายเริ่มจากการพิจารณาปัญหานโยบายที่เป็นเรื่องสาคัญ
เพีย งพอที่ จ ะน าไปจั ดระเบี ย บวาระนโยบาย การพั ฒ นาชุด กิจ กรรมที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่ อแก้ไ ขปั ญหา
นโยบาย วิเคราะห์ ข้อเสนอหรือทางเลือกที่ตอบประเด็นปัญหาที่เข้าสู่การจัดระเบียบวาระ แล้ ว
ตัดสินใจอนุมัตินโยบาย และทาให้นโยบายถูกต้องด้วยกฎหมายก่อนนาไปปฏิบัติ
2.1.2 การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ จะกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ ได้แก่
1) ความหมายของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2) กระบวนการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
1) ความหมายของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ หรือ การนานโยบายไปปฏิบัติ
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
มีเตอร์ และ ฮอร์น (Van & Van, 1975) ให้นิยามว่า “การนานโยบายไปปฏิบัติ
ประกอบด้ ว ยการกระท าโดยคนหรื อ กลุ่ ม คนของภาครั ฐ และเอกชนที่ มุ่ ง ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ที่กาหนดไว้ตามการตัดสินใจของนโยบายก่อนหน้านั้น การกระทานี้มีทั้งความพยายามครั้งเดียวที่จะ
แปลงการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ และความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะทาให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลง
อย่างขนาดใหญ่หรือทีละน้อยตามที่กาหนดไว้ในการตัดสินใจของนโยบาย”
วิลเลียมส์ (Williams, 1975) อธิบายว่า การนานโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอน
ที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจและการปฏิบัติ เริ่มต้นด้วยการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือ ออกแบบคุณสมบัติ
จากนั้นก็เคลื่อนไปสู่ขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยาวนานในการทางานซึ่งเผชิญกับปัญหาอันหลากหลายและ
เป็นปัญหาใหม่ๆ เช่น ปัญหาทางเทคนิค การบริหาร บุคคลและสถาบัน การทางานนี้จบลงเมื่อเริ่ม
มองเห็นว่าพร้อมที่จะทดสอบการทดลอง หรือถ้าไม่ได้เป็นการทดลองก็จบลงด้วยดุลพินิจที่คิดว่าการ
ปฏิบั ตินั้ น สมบู ร ณ์แล้ ว ขั้น ตอนนี้ บ างที ก็มี การประเมินผลการปฏิบั ติงานเพื่อ นาข้ อมู ล ไปเริ่ มต้ น
กระบวนการใหม่อีก
ฮาร์โกรฟ (Hargrove, 1975) อธิบายว่า การนานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง
กระบวนการแตกต่างกันที่เกี่ยวข้อ งกัน 2 กระบวนการ กระบวนการหนึ่ง ได้แก่ การถามคาถาม
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การน านโยบายไปปฏิบั ติป ระเภทที่ว่า อะไรคือผลลั พธ์ของการจัดการตามกลยุทธ์และแผนหนึ่ ง
มากกว่าอีกแผนหนึ่ง ส่วนกระบวนการที่สองจะถามว่า เราจะทาตามกลยุทธ์และแผนที่เลือกนั้นได้
อย่างไร ในทางปฏิบัติ ยากมากที่จะแยกคาถามทั้งสองออกจากกัน เพราะกลยุทธ์และแผนมีผลต่อการ
บริหาร อย่างไรก็ตาม กระบวนการทั้งสองนี้เกิดขึ้นในเวลาต่างกันและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของตัวแสดงที่แตกต่างกัน กระบวนการกาหนดกลยุทธ์เกิดขึ้นช่วงที่มีการตัดสินใจ ปกติถูกกาหนดโดย
กิจกรรมและความสนใจของผู้กาหนดนโยบายระดับสูง ครั้งเมื่อได้ออกแบบเนื้อหาของการบริหารแล้ว
ผู้กาหนดนโยบายระดับสูงจะให้ความสาคัญน้อยลง และมอบให้อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่
เอ็ดเวิร์ดที่สาม (Edwards III, 1980) อธิบายว่า การนานโยบายไปปฏิบัติเป็น
ขั้ น ตอนที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการก าหนดนโยบายกั บ ผลลั พ ธ์ ข องนโยบายที่ ค นได้ รั บ ถ้ า หากนโยบาย
ไม่เหมาะสม ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ออกแบบได้ ก็อาจจะล้มเหลวตั้งแต่แรกโดยไม่ต้องไปสนใจว่าการ
นาไปปฏิบัติจะดีเพียงใด แต่ถ้าเป็นนโยบายที่หลักแหลม หากปฏิบัติไม่ดีก็อาจจะไม่สามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ การนานโยบายไปปฏิบัติมีกิจกรรมหลายอย่างมาก ตั้งแต่การกาหนดและบังคับให้
เป็ น ไปตามทิ ศ ทาง การกระจายทุ น การให้ เ งิ น กู้ ให้ ร างวั ล เป็ น เงิ น ให้ เ ปล่ า ลงนามในสั ญ ญา
เก็บรวบรวมข้อมูล กระจายข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา มอบหมายและจ้างงานบุคลากร สร้างหน่วยงาน
เสนอทางเลือก วางแผนเพื่ออนาคตและต่อรองกับเอกชน นักธุรกิจ กลุ่ มผลประโยชน์ หน่วยงาน
ราชการหรือแม้แต่กับต่างประเทศ
แมซมาเนียน และซาบาเตียร์ (Mazmanian & Sabatier, 1981) นิยามว่า “การนา
นโยบายไปปฏิบัติเป็นการนาการตัดสินใจของนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งปกติกาหนดในรูปพระราชบัญญัติ
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติตามธรรมดากระทาผ่านขั้นตอนต่างๆ หลายขั้น เริ่มตั้งแต่การเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติไปจนเกิดการทาตามโดยหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ และการทาตามของ
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเกิดผลกระทบที่เป็นไปตามที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ และท้ายที่สุด มีการแก้ไขหรือ
พยายามแก้ไขพระราชบัญญัติ”
ริปลีย์ และแฟรงกลิน (Ripley & Franklin, 1986) อธิบายว่า การนานโยบาย
ไปปฏิบัติคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่กฎหมายได้ให้อานาจแก่แผนงาน นโยบาย หรือให้ผลประโยชน์หรือ
ผลผลิตบางอย่างที่จั บต้องได้ คานี้ หมายถึงกลุ่ มของกิจกรรมที่ตามมากับเจตนาของแผนงานหรือ
ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา การนานโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วยการกระทาหรือไม่กระทาของตัวแสดง
หลายคน โดยเฉพาะข้าราชการ การออกแบบให้แผนงานบังเกิดผลมีวิธีการที่มองเห็นได้ชัดว่าจะบรรลุ
จุดมุ่งหมาย
วรเดช จันทรศร (2551) อธิบายว่า การนานโยบายไปปฏิบัติเป็นการศึกษาที่ให้ความ
สนใจเกี่ ย วกั บ ความสามารถที่ จ ะผลั กดั น การท างานของกลไกที่ ส าคั ญ ทั้ ง มวลสามารถบรรลุ ผ ล
ตามนโยบายที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ เนื้อหาสาระและขอบเขตของการศึกษา มุ่งเน้นและครอบคลุม
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ถึงการแสวงหาคาอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการ
ของการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บัติ เพื่อที่จะศึกษาบทเรียน พัฒนาแนวทางและสร้างกลยุทธ์
ที่จะทาให้การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติบังเกิดความสาเร็จ
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550) ได้รวบรวมความหมายของการนานโยบายไปปฏิบัติ
ที่นักวิชาการต่างชาติหลายรายได้รวบรวมไว้ พร้อมทั้งกล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่น่าสังเกตคือนักวิชาการ
ส่วนใหญ่เห็นพ้องในประเด็นสาคัญอย่างน้อย 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ การนานโยบายไปปฏิบัติ
เป็นกระบวนการ นั่นคือ มีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีขั้ นตอนในการดาเนินกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรม
ที่เ กิ ดขึ้ น ชั่ ว ครั้ ง ชั่ว คราวแล้ ว เลื อ นหายไป ประเด็ นที่ ส องคื อ เป็ น การด าเนิ น การให้ ส าเร็ จลุ ล่ ว ง
ตามเป้ าหมายของนโยบาย คือ ต้องมีตัว นโยบายและเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์กาหนดมาก่อน
นั่ น คื อ การน านโยบายไปปฏิ บั ติ เป็ น ขั้ น ตอนหนึ่ ง ในขั้ น ตอนนโยบายทั้ ง หมด โดยเป็ นขั้ น ตอนที่
สืบเนื่องมาจากการกาหนดนโยบาย
โดยสรุป การนานโยบายสู่การปฏิบัติหรือการนานโยบายไปปฏิบัติ เป็นเรื่องของ
การศึกษาว่าองค์กรต่างๆ ที่รับผิดชอบสามารถนาและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจน
กลไกที่ส าคัญทั้ง หมดทั้งมวลมาปฏิบั ติง านให้ บ รรลุ ตามเป้าหมายหรือวั ตถุป ระสงค์ของนโยบาย
ที่กาหนดไว้
2) กระบวนการนานโยบายสู่การปฏิบัติ เบอร์แมน (Berman, 1978) ได้
ทาการศึกษากระบวนการของการนานโยบายไปปฏิบัติ โดยแบ่งแยกออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ
ขั้นตอนในระดับมหภาค (macro) และ ขั้นตอนในระดับจุลภาค (micro) ดังนี้
2.1) หน่วยงานระดับสูง ทาหน้าที่กาหนดนโยบายและต้องทาให้หน่วยงานระดับ
ล่างน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติโดยใช้วิธีที่เหมาะสม เรียกว่า การนานโยบายไปปฏิบัติในระดับ
มหภาค (Macro Implementation)
2.2) หน่ ว ยงานระดับล่ า งเมื่อ ได้รับ การถ่ ายทอดนโยบายจากระดับบนแล้ ว
ก็จะต้องกาหนดนโยบายภายในของตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ เรียกว่า การนานโยบาย
ไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro Implementation)
การนานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro Implementation) มีขอบเขต
กว้างขวางครอบคลุมไปจนถึงการนานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคด้วย จึงเกิดปัญหาถ้าหน่วยงาน
ในระดับสูงไม่สามารถทาให้หน่วยงานระดับล่างหรือหน่วยงานที่ให้บริการของรัฐนานโยบายไปปฏิบัติ
ได้ตรงตามเจตจ านงของนโยบาย ทาให้ เกิดความล้ มเหลวหรือ ล่ าช้าในการนานโยบายไปปฏิบั ติ
เบอร์แมนและแม็คลาฟลิน (Berman & McLaughlin, 1977) ได้ทาการสรุปปัจจัยที่ทาให้การนา
นโยบายระดับมหภาคไปปฏิบัติเกิดความไม่แน่นอนหรือล้มเหลวไว้ 4 ปัจจัย ได้แก่ ความขัดแย้งของ
เป้าหมาย การให้ความสนับสนุนหรือให้อานาจในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน การขาดแคลนทรัพยากร
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และ อุปสรรคด้านการสื่ อสารระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร นอกจากปัจจัยเหล่ านี้แล้ ว นโยบาย
ระดับมหภาคส่วนใหญ่จะต้องอาศัยการนานโยบายไปปฏิบัติโดยหน่วยงานหลากหลายแห่ง ดังนั้น
หน่วยงานจึงต้องทาหน้าที่เป็นผู้ส่งผ่านนโยบายด้วย เบอร์แมน พบว่า ยิ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การส่งผ่านนโยบายมากเท่าใด ก็ยิ่งจะมีปัญหามากขึ้นเท่านั้น
วรเดช จันทรศร (2551) ได้ทาการศึกษาการนานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค
โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการนานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค
ฝ่ายการเมือง/บริหาร
ขั้นของการแปลงนโยบาย
หน่วยงานระดับล่าง
ขั้นของการยอมรับ

การปฏิบัติ

ที่มา : วรเดช จันทรศร (2551)
ขั้นตอนการแปลงนโยบาย เป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก เพราะหากมีการแปลงนโยบาย
ผิดไปจากวัตถุประสงค์ ก็จะนาไปสู่ความล้มเหลวของนโยบาย ในประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการแปลงนโยบาย ได้แก่ กระทรวง และ กรม ซึ่ง เป็นราชการบริห ารส่ ว นกลางที่จะเป็นฝ่ า ย
แปลงนโยบายออกมาให้ห น่ วยงานระดับล่างนาไปปฏิบัติ มีปั จจัยหลายปัจจัยที่ส่ งผลให้นโยบาย
ถูกแปรเปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์เดิม ได้แก่
o ความคลุมเครือหรือการขาดความเฉพาะเจาะจงของนโยบายเอง
o ความหลากหลายในเป้าหมายของนโยบาย
o ระดับความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายที่หน่วยงานรับผิดชอบมี
o ระดับความร่วมมือและความจริงใจในการปฏิบัติของหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
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แผนภาพที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องในการแปลงนโยบาย
ความชัดเจนของนโยบาย

ความสอดคล้องกันระหว่าง
เป้าหมายของนโยบาย

ความเข้าใจในนโยบาย
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความร่วมมือและความจริงใจ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผลของการแปลงนโยบาย

ที่มา : วรเดช จันทรศร (2551)
ขั้น ตอนของการยอมรับ เป็นขั้นตอนต่อไปของการนานโยบายไปปฏิบัติในระดับ
มหภาค คือการทาให้หน่วยงานในระดับล่างยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลง
นโยบายนั้นไปปฏิบัติต่อไป การทาให้หน่วยงานในระดับล่างยอมรับแนวทางดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายอย่าง เช่น ลักษณะของหน่วยงานท้อ งถิ่น สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจสั งคมและการเมือง
ของท้องถิ่นนั้น ตลอดจนประโยชน์ที่รัฐควรจะให้กับหน่วยงานระดับล่าง
การนานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro Implementation) เริ่มต้นจาก
การที่หน่วยงานระดับล่างรับนโยบายแผนงานหรือโครงการมาจากเบื้องบน แล้วนานโยบาย แผนงาน
หรื อโครงการนั้ นมาปรั บเปลี่ย นให้ เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน การนานโยบายไปปฏิบัติในระดับ
จุลภาค ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นการระดมพลัง หน่วยงานในระดับล่างจะต้องดาเนิน งานใน 2 กิจกรรม คือ
การพิจารณารับนโยบาย และการแสวงหาความสนับสนุน ในกิจกรรมแรกนั้น หน่วยงานจะพิจารณา
ว่านโยบายจากส่วนกลางมีความเหมาะสม มีความสาคัญเร่งด่วน ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและ
สามารถสนองตอบความต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมายหรื อ ไม่ เพี ย งใด การตั ด สิ น ใจดั ง กล่ า ว
ถือเป็นจุดสาคัญ หากหน่วยงานในระดับล่างเห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่มีความสาคัญ ไม่เกี่ยวกับหน้าที่
หลักของหน่วยงาน หน่วยงานในระดับล่างก็จะไม่มีความผูกพันต่อนโยบายนั้น กิจกรรมที่สองเป็นการ
แสวงหาความสนับสนุนจากสมาชิกในหน่วยงาน รวมถึงบุคคลสาคัญและองค์กรอื่น การสร้ างการ
มีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันออกแบบหรือ
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กาหนดโครงการของท้องถิ่น ตั้งแต่แรก มีความส าคัญต่อการสร้างความส าเร็จและความต่อเนื่อง
ให้เกิดขึ้นในการนานโยบายไปปฏิบัติ
2. ขั้นการปฏิบัติ ขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการในการปรับเปลี่ยนนโยบาย
หรื อโครงการที่ได้มีการยอมรั บ แล้ ว ออกมาในรู ปของการปฏิ บัติจริง จึง เกี่ยวกับผู้ ป ฏิบัติโ ดยตรง
ผู้ปฏิบัติอาจทาการตัดสินใจหรือกาหนดแนวทางการปฏิบัติที่เห็นว่าเหมาะสม พฤติกรรมดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล จึงไม่มีทางที่จะทาให้เป็นแบบฉบับเดียวกันได้ โดยเฉพาะ
นโยบายด้ า นการบริ ก ารสั ง คมซึ่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ จ ะต้ อ งปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารโดยตรง การสร้ า ง
ความส าเร็ จ ของการปฏิ บั ติใ ห้ เ กิดขึ้ นจริ ง จึ งขึ้ นอยู่ กับการแสวงหาแนวทางในการปฏิบั ติงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการหรือสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา
3. ขั้น การสร้างความเป็นปึกแผ่ นหรือความต่อเนื่อง ความส าเร็จหรือผลลั พธ์
ในระยะยาวของนโยบายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนโยบายนั้นถูกนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า
ระยะเวลานโยบายจะสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม
แผนภาพที่ 4 ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จของนโยบาย
การนานโยบาย
ไปปฏิบัติในระดับมหภาค

การนานโยบาย
ไปปฏิบัติในระดับจุลภาค






ความต่อเนื่อง
ความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบัน
การดาเนินงานที่เป็นประจา
การดาเนินงานแบบยั่งยืน

ความสาเร็จของการ
นานโยบายไปปฏิบัติ

ที่มา : วรเดช จันทรศร (2551)
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนานโยบายไปปฏิบัติและ
ขั้นตอนอื่นในขั้นตอนนโยบาย พบว่า การนานโยบายไปปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ
ตรากฎหมายหรือพระราชบัญญัติแล้ว กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะครอบคลุมถึงการแปลงวัตถุประสงค์
หรือเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ ซึ่งโดยปกติมักจะกว้าง คลุมเครือและ
กากวม ให้ เป็ น โครงการหรื อกิจ กรรมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม การระดมทรัพยากรต่างๆ ได้แก่
บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็น เพื่อดาเนินการให้สาเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้แล้ว ดังแผนภาพที่ 5
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แผนภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการนานโยบายไปปฏิบัติและขั้นตอนอื่นในขั้นตอนนโยบาย
การกาหนดนโยบาย
การตีความนโยบายและ
การนานโยบายไปปฏิบัติ
การประเมิน
เพื่อปรับปรุงนโยบาย
กาหนดนโยบาย

กฎหมาย/
พระราชบัญญัตินโยบาย
ในรูปอื่น
โครงการ/แผนงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลกระทบของนโยบาย

กล่าวโดยสรุป การนานโยบายสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการหลังจากที่กฎหมายผ่านสภาหรือ
นโยบายได้รับการอนุมัติ เป็นกิจกรรมของการนานโยบายที่อยู่ในรูปของกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ
คาสั่ ง หรื อ รู ป แบบอื่น ๆ ไปปฏิบั ติ การนานโยบายไปปฏิบั ติจริง นั้นอาจไม่ ตรงกั บที่ก าหนดไว้ใ น
วัตถุประสงค์ของนโยบาย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่แน่นอนและควบคุมไม่ได้จานวนมาก เช่น จานวน
หน่ ว ยงาน ผลประโยชน์ ข องหน่ ว ยงาน ผลประโยชน์ ข องคนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การน านโยบาย
ไปปฏิบัตินี้อาจมองจากข้างบนลงข้างล่าง หรือข้างล่างขึ้นข้างบน หรือมองทั้งสองแบบก็ได้
การศึ กษาการน านโยบายไปปฏิบัติจ าเป็ นจะต้ องศึ กษาการก าหนดนโยบายด้ ว ยหรือไม่
นักวิชาการส่ วนมากเห็น ว่าสามารถแยกการกาหนดนโยบายออกจากการนานโยบายไปปฏิบัติได้
เพราะการกาหนดนโยบายเป็นการออกพระราชบัญญัตินโยบายหรือคาพิพากษาของศาลหรือนโยบาย
รูปแบบอื่น ส่วนการนานโยบายไปปฏิบัติเป็นการกระทาของหน่วยงานทางบริหาร หรือบางครั้งอาจ
เป็นหน่วยงานย่อยๆ การศึกษาสมัยใหม่ยังสามารถนานโยบายเดิมมากาหนดใหม่ซ้าได้อีก โดยอาศัย
ประสบการณ์ความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของนโยบายเดิม รวมทั้งมีการศึกษาการนานโยบาย
นวัตกรรมต่างๆ ไปปฏิบัติโดยระบบราชการหลายเรื่อง และมีความพยายามจาแนกงานนโยบายออก
จากงานประจา แนวคิดของนักวิชาการเหล่านี้อิงอยู่กับหลักการแยกการเมืองกับการบริหารออกจาก
กั น โดยถื อ ว่ า ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ เ ป็ น ผู้ ก าหนดนโยบายและฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น ผู้ น านโยบาย
ไปปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม ในงานการศึกษาการนานโยบายไปปฏิบัติพบว่า การกาหนดนโยบายกับการนา
นโยบายไปปฏิ บั ติ นั้ น แยกกั น ไม่ อ อก เพราะเป็ น เรื่ อ งต่ อ เนื่ อ งกั น ไป เบอร์ แ มน (Berman)
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และแม็คลาฟลิน (McLaughlin) เห็นว่า ในระหว่างการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติก็จะปรับแก้จุดมุ่งหมายและ
กลยุ ทธ์ไปตลอด การน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นการปรับตัว และบูรณาการการกาหนดนโยบาย
ไปพร้อมกัน แม้การเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์นโยบายของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
แต่ก็จาเป็นต้องทา ทั้งนี้เพื่อปรับนโยบายให้เข้ากับข้อจากัดและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
เมื่อนโยบายถูกนาไปปฏิบัติ นโยบายจะถูกปรับแก้อยู่เสมอๆ ยิ่งทาให้ภาพความแตกต่างระหว่างการ
กาหนดนโยบายกับการนานโยบายไปปฏิบัติเลือนราง ยิ่งนโยบายออกมาแต่แรกกากวม เมื่อนาไป
ปฏิบัติก็ยิ่งกากวมเข้าไปอีก แมซเมเนี ยนและซาบาเตียร์ (Mazmanian & Sabatier, 1989) เห็นว่า
แม้ในความเป็นจริงจะแยกกันไม่ได้ แต่ในเชิงความคิดและการวิเคราะห์ก็ควรจะให้มีการแยกกันไป
เพราะหากมองว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องนโยบายเปลี่ ย นไปตลอดตามปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องตั ว แสดงหรื อ
สถานการณ์แล้ว ก็จะไม่มีเกณฑ์วัดความสาเร็จ ทาให้ไม่มีทางประเมินผลนโยบายได้ และที่สาคัญคือ
การมองเป็นแนวที่ต่อเนื่องกันไปจะทาให้การศึกษาเชิ งประจักษ์หรือเชิงปทัสถานเกิดความคลุมเครือ
พวกเขาเห็นว่าไม่ควรปฏิเสธแนวคิดที่แยกการกาหนดนโยบายออกจากการนานโยบายไปปฏิบัติ เพื่อ
จะได้ เห็ น ภาพของการพัฒ นานโยบายที่ เปลี่ ยนไปในแต่ล ะระยะ การแบ่ ง กระบวนการนโยบาย
ออกเป็ น 3 ขั้ น ได้ แ ก่ การก าหนดนโยบาย (Formulation)
การน านโยบายไปปฏิ บั ติ
(Implementation) และการกาหนดนโยบายใหม่ (Reformulation) จะทาให้สนใจว่าผลลัพธ์ของ
การนานโยบายไปปฏิบัตินั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากนโยบายเดิมเพียงใด นอกจากนี้ยังช่วยให้สนใจการ
ใช้ดุลพินิจทางการบริหารซึ่งเป็นประเด็นที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน เราอาจตั้งคาถามต่างๆ ได้ เช่น
1. ขั้นตอนย่อยขั้นตอนใดของการนานโยบายไปปฏิบัติที่มีการใช้ดุลพินิจที่สาคัญ
เกิดขึ้น เช่น ระหว่างที่เขียนแนวทางการปฏิบัติโดยหน่วยงานกลาง หรือระหว่างนาแนวทางดังกล่าว
ไปปฏิบัติในภายหลัง ใครเป็นผู้เปิดเผยปัญหานี้ ผู้ตรวจสอบหรือว่าการประเมินผลหรื อเป็นกลไกอื่น
ที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ
2. การใช้ดุลพินิจเป็นเรื่องการทาให้แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ขัดกันนั้น
เป็นผลดี หรือดัดแปลงเจตนาของพระราชบัญญัติเพื่อปรับวัตถุประสงค์ให้เหมาะกับการเมืองหรือ
การริเริ่มนโยบายในพื้นที่ ซึ่งพระราชบัญญัติแต่เดิมไม่ทราบ ใช่หรือไม่
3. การใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติมีความสาคัญแค่ไหน เป็นการปรับวัตถุประสงค์พื้นฐาน
ของฝ่ายนิติบัญญัติโดยสิ้นเชิงหรือเป็นเพียงกลยุทธ์ที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
4. การปรับแก้นโยบายเกิดขึ้นช่วงการนานโยบายไปปฏิบัติ เป็นผลมาจากความเห็น
ของผู้บริหารเองหรือเป็นการทาตามการตัดสินใจของศาลหรือการควบคุมของฝ่ายนิติบัญญัติ
5. การปรั บ แก้นี้ ได้ รั บความเห็ น ชอบหรื อ ไม่ เ ห็ น ชอบจากผู้ ก าหนดนโยบายเดิ ม
แค่ไหน หากมองในแง่ของการกาหนดนโยบายใหม่
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สรุปได้ว่า สาหรับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างการกาหนดนโยบายกับการนานโยบายไป
ปฏิบัติ ถึงแม้ในความเป็นจริงจะมีหลายกรณีที่พบว่าแยกออกจากกันไม่ได้เพราะเป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องกันไป แต่ในแง่ของการศึกษาและวิเคราะห์นั้นก็สามารถแยกจากกันไป
เทย์เลอร์และคณะ (Taylor et al., 1997) ได้พัฒนากรอบแนวคิดการวิเคราะห์นโยบาย
เกี่ย วกับองค์ประกอบ 3 ส่ วน ได้แก่ สภาพแวดล้ อม (Context) เนื้อหา (Text) และ ผล
(Consequence)
สภาพแวดล้อม (Context) หมายถึง สิ่งที่มีมาก่อน และ แรงกดดันต่างๆ ที่นาไปสู่การพัฒนา
นโยบายเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ท าให้ ต้ อ งวิ เ คราะห์ ตั ว แปรทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ ง
ที่ก่อให้เกิดประเด็นปัญหานโยบาย รวมถึงการศึกษาถึงบทบาทของกลุ่มกดดันและการเคลื่อนไหว
ทางสั ง คมที่ ท าให้ ผู้ ก าหนดนโยบายต้ อ งตอบสนองต่ อ ประเด็ น ปั ญ หา การท าความเข้ า ใจเรื่ อ ง
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของนโยบายที่กาลังจะพัฒนากับนโยบายที่มีมาก่อน ในแง่ของการต่อเติม
เสริมสร้าง หรือการขัดแย้ง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนี้เกิดขึ้นได้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนานโยบายระดับประเทศหรือนโยบายระดับองค์การต่างก็มีสภาพแวดล้อมของตนเอง
เนื้อหา (Text) หมายถึง ตัวเนื้อหาของนโยบายว่านโยบายสื่อสารว่าอย่างไร ถูกตีกรอบไว้
อย่างไร เป้าหมายของนโยบายคืออะไร คุณค่าของนโยบายคืออะไร ชัดเจนหรือไม่ นโยบายต้องการ
การดาเนินการอย่างไร โดยใครบ้าง การวิเคราะห์เนื้อหาและการตีความนโยบายก็เพื่อให้ทราบถึง
สิ่งที่ซ่อนเร้นหรือสิ่งที่ไม่ได้สื่อสารออกมาอย่างชัดเจนในนโยบาย
ผล (Consequence) หากผู้ ป ฏิบัติเป็นผู้ ตี ค วามนโยบายเพื่อนาไปปฏิบัติ การตีความ
ที่แ ตกต่ างกั น ก็ ย่ อ มทาให้ ก ารปฏิบั ติ แตกต่ า งกั น ความแตกต่า งดั ง กล่ า วเกิด จากสภาพแวดล้ อ ม
ในแต่ละองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามนโยบาย
กรอบการวิเคราะห์นโยบาย ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ สภาพแวดล้อม เนื้อหา และผล
ของนโยบาย ของ เทย์เลอร์และคณะ นาไปสู่ตัวแบบการวิเคราะห์นโยบาย แต่การที่จะเข้าใจการจัด
รูปนโยบายด้านการศึกษาและการที่นโยบายเปลี่ยนแปลงไปโดยผู้มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัตินโยบาย
นั้นจาเป็นต้องเพิ่มมิติการมองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เบล และ สตีเวนสัน (Bell & Stevenson, 2006) ได้เพิ่ม
มิติการมององค์ประกอบ 3 ส่วนของ เทย์เลอร์ เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมทางการเมืองสังคม (Socio-Political Environment) ซึ่งเป็นที่มาของประเด็นปัญหานโยบาย หลักการเหตุผล/
ความน่ า เชื่อ ถื อ และการก าหนดค่ า นิ ย มของนโยบาย 2) ทิ ศทางเชิ ง ยุ ทธศาสตร์ (Strategic
Direction) แสดงแนวโน้มของนโยบาย การกาหนดกรอบของนโยบาย และประโยชน์ต่อสังคม 3)
หลักขององค์การ (Organizational Principles) เริ่มจากการที่องค์การรับนโยบายมาปฏิบัติ โดยการ
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กาหนดเป้าหมาย เกณฑ์ของความสาเร็จ แบบแผนการควบคุม และ 4) ขั้นตอนและการปฏิบัติ
(Operational Practices) เป็นการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งตั้งอยู่บนกฎระเบียบและหลักการ
ขององค์การ กลไกการกากับติดตาม เป็นการจัดการในรายละเอียดที่จาเป็นต่อการปฏิบัตินโยบายใน
ระดับองค์การ และการแปลงการปฏิบัตินโยบายสู่ขั้นตอนและแผนงานขององค์การ
ในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบทั้ง 4 ระดับ มีความสัมพันธ์กันเป็นลาดับขั้น
โดย 2 ส่วนแรกเกี่ยวข้องกับ การกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) และ 2 ส่วนหลังเกี่ยวข้อง
กับ การนานโยบายสู่ การปฏิบัติ (Policy Implementation) องค์ประกอบทั้ง 4 ระดับ
เมื่อถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (Barr & Dreeben, 1983) ทาให้เห็นว่านโยบายทางการศึกษาเป็นผลมาจาก
ประเด็นปัญหาทางการเมือง-สังคม สู่การกาหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในบริบทระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค สู่โรงเรียนและห้องเรียนในรูปแบบของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ
องค์ประกอบ 4 ระดับ ดังกล่าว ทาให้เข้าใจกรอบการวิเคราะห์ นโยบาย ของเทย์เลอร์และ
คณะ มากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเมือง-สังคม ทาให้เข้าใจนโยบาย
ในแง่ ของสภาพแวดล้ อ ม (Context ) ที่ ท าให้ เ กิด นโยบาย ทิศ ทางเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละหลั ก ของ
องค์การ ทาให้เข้าใจลึกซึ้งถึงเนื้อหา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของนโยบาย (Text) ส่วนสุดท้ายคือ
ขั้ น ตอนและการปฏิ บั ติ จะมุ่ ง พิ จ ารณาที่ ก ารตี ค วาม กา รปฏิ บั ติ และ ผลของนโยบาย
(Consequence)
กล่ า วโดยสรุ ป การวิ เ คราะห์ น โยบายสาธารณะ คื อ การศึ ก ษาท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ตัวนโยบาย ตั้งแต่สภาพแวดล้อมที่ มาที่ไปที่ทาให้ เกิดนโยบาย หลักการและเหตุผล ค่านิยม และ
เจตนารมณ์ของนโยบาย ไปจนถึงการนานโยบายสู่การปฏิบัติขององค์การที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย โดยการแก้ปัญหาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในงานวิจัยนี้ จะใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์นโยบายของ เทย์เลอร์ และคณะ ที่ เบล และ
สตีเวนสัน ได้เพิ่มมิติการมองเป็น 4 ระดับ จัดวางเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การกาหนดนโยบาย และ การนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ในแต่ละส่วนมี 2 องค์ประกอบย่อย ดังแผนภาพที่ 4
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แผนภาพที่ 6 ตัวแบบการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

การกาหนดนโยบาย
(Policy Formulation)

การนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ
(Policy Implementation)

สภาพแวดล้อมทางการเมือง-สังคม
 ประเด็นปัญหำ/ที่มำของนโยบำย
 หลักกำรเหตุผล/ควำมน่ำเชื่อถือ
 ค่ำนิยมที่ใช้กำหนดนโยบำย
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
 แนวโน้มของนโยบำย
 กรอบของนโยบำย
 เป็นประโยชน์ต่อสังคม

หลักขององค์การ
 กำหนดเป้ำหมำย
 กำหนดเกณฑ์ของควำมสำเร็จ
 กำหนดแบบแผนกำรควบคุม
ขั้นตอนและการปฏิบัติ
 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติ
 กำหนดกลไกกำรกำกับติดตำม
 กำหนดค่ำนิยมส่งเสริมกำรนำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ

เทย์เลอร์ และคณะ (Taylor et al.,1997)
เบล และ สตีเวนสัน (Bell & Stevenson, 2006)
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3)
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ
มยุรี อนุมานราชธน (2549) กล่าวว่า ในทางปฏิบัติก่อนจะนานโยบายสู่การปฏิบัติ จะต้องมีปัจจัย
เกิดขึ้นก่อน 10 ประการ เพื่อให้การนานโยบายสู่การปฏิบัติบรรลุผล ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่เอื้ออานวยต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ
2. เวลาและทรัพยากรที่เพียงพอสาหรับดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
3. การวางแผนจัดสรรทรัพยากรที่ต้องการใช้
4. นโยบายที่มีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎี/หลักสาเหตุและผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้
5. ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งสาเหตุ แ ละผลลั พ ธ์ เ ป็ น ความสั ม พั น ธ์ ท างตรงโดยไม่ มี
ความสัมพันธ์อื่นใดมาแทรกซ้อน
6. ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาระหว่างหน่วยงาน อยู่ในระดับต่า
7. ความเข้าใจและความเห็นพ้องต้องกันในวัตถุประสงค์
8. การจัดกิจกรรมตามลาดับอย่างเหมาะสม
9. การติดต่อสื่อสารและการประสานงานอย่างเต็มที่
10. ผู้มีอานาจหน้าที่ในการนานโยบายสู่การปฏิบัติต้องได้รับการยอมรับ
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550) อธิบายปัจจัยกาหนดความสาเร็จหรือล้มเหลวของการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้
1. ลั กษณะของนโยบาย ได้แก่ ประเภทของนโยบาย ผลประโยชน์สั มพัทธ์ของ
นโยบาย ความสอดคล้องของนโยบายกับค่านิยมและความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย
ความเป็นไปได้ในการทดลองปฏิบัติ ความเห็นผลได้ของนโยบาย คุณภาพของการส่งข้อมูลย้อนกลับ
2. วัตถุประสงค์ของนโยบาย ได้แก่ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้อง
ต้องกันของวัตถุประสงค์ ความยากง่ายในการรับรู้วัตถุประสงค์ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของนโยบาย
ความเที่ยงตรงของข้อมูลข่าวสารที่มีไปยังเจ้าหน้าที่ผู้นานโยบายไปปฏิบัติ
3. ความเป็นไปได้ทางการเมือง ได้แก่ การเจรจาระหว่างรัฐบาลกับเอกชน การ
สนั บ สนุ น จากฝ่ า ยต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง ผลกระทบของนโยบายที่ มีต่ อกลุ่ มอาชี พที่ มีอิ ทธิ พล ความ
สนับสนุนจากชนชั้นนาและสื่อมวลชนและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
4. ความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีที่เชื่อถือได้ ลักษณะของ
เทคโนโลยี การร่างนโยบายต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีจานวนผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินการไม่มากนัก
5. ความเพีย งพอของทรัพยากร ได้แก่ การสนับสนุนด้านการเงินอย่างเพียงพอ
กาลังและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ ปัจจัยทางด้านบริการเช่น วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ทาการ เครื่องมือ
เครื่องใช้มีเพียงพอหรือไม่
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6. ลั กษณะของหน่ว ยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ ได้ แก่ ประเภทของหน่ว ยงาน
โครงสร้างและระดับชั้นการบังคับบัญชา ความสามารถของผู้นา ความสัมพันธ์กับหน่วยงานกาหนด
นโยบาย ลาดับขั้นของการสื่อสารแบบเปิด
7. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่นานโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ทัศนคติต่อวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย ผลกระทบที่ จ ะมีต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ความขัดแย้งที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติ ผลกระทบต่องาน อานาจ ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
8. ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกต่างๆ ที่นานโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ จานวนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จานวนจุดตัดสินใจ ความสัมพันธ์ดั้งเดิมระหว่างหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติตามนโยบาย
การแทรกแซงของหน่วยงานระดับบน
ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2539) กล่าวว่า ประเด็นที่มักประสบเกี่ยวกับการนานโยบาย
สู่การปฏิบั ติ คือ ปั ญหาช่องว่างของการนานโยบายสู่ การปฏิบัติห รือความไม่สมบูรณ์ของการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งเกิดจากข้อจากัดและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆ จึงได้เสนอปัจจัย
ที่สาคัญที่ทาให้การนานโยบายสู่การปฏิบัติไม่ประสบผลสาเร็จ ตามแนวคิดของ Hogwood และ
Gunn 3 ประการ ได้แก่
1. ปั ญ หาในการบริ ห ารงาน กล่ า วคื อ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ
ขาดระบบการวางแผนและควบคุมที่ดี ขีดสมรรถนะด้านต่างๆ มีจากัด เกิดความขัดแย้งภายใน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต่อต้านไม่ยอมรับ
2. ปัญหาในตัวนโยบาย คือ นโยบายก่อให้เกิดความยุ่งยากในการนาไปปฏิบัติ เช่น
ต้องอาศัยเทคโนโลยีสูง หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหลายฝ่ายเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่
ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาขัดขวางหรือประท้วง หรือตัวนโยบายเองมีความสับสนขัดแย้งกันและขัดหลัก
เหตุผลที่ถูกต้องในการเชื่อมโยงทรัพยากร กิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์ของนโยบายเข้าด้วยกัน
3. การที่โ ชคไม่เ ข้า ข้าง คื อ สถานการณ์ ด้า นเศรษฐกิ จ การเมือ ง สั ง คม ไม่ เอื้ อ
ต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ
วรเดช จันทรศร (2551) ได้อธิบายว่า ความส าเร็จและความล้มเหลวของการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติ สามารถอธิบายได้ 3 แนวทาง ดังนี้
1. วัดจากระดับของความร่ว มมือที่ผู้ รับนโยบายไปปฏิบัติมีต่อผู้ ออกคาสั่งหรือ
ผู้กาหนดนโยบาย ถ้าระดับความร่วมมือมีสูง ระดับความสาเร็จก็มีสูงตามไปด้วย
2. วัดจากการบรรลุผลการปฏิบัติตามนโยบายนั้นตามภาระหน้าที่ขององค์การ
ที่รับผิดชอบด้วยความราบรื่นและปราศจากปัญหา
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3. วัดจากการที่นโยบายนั้นก่อให้เกิดผลการปฏิบัติในระยะสั้นและ/หรือก่อให้เกิด
ผลกระทบตามที่พึงปรารถนาหรือไม่
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการนาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการศึกษา
ประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่
2.2.1 คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเพื่อการศึกษา
2.2.2 การเรียนรู้แบบ Constructionism
2.2.3 การดาเนินนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.2.1 คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเพื่อการศึกษา
โครงการโอแอลพีซี (OLPC - One Laptop Per Child) หรือ XO-1 หรือชื่อเดิมคือ
โครงการ $100 Laptop เป็นโครงการจัดการคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปราคาประหยัดเพื่อการศึกษา โดย
ใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) ซึ่งทางองค์การในประเทศสหรัฐอเมริ การ่วมมือกับเอ็มไอทีแล็ป
(MIT Lab) ได้ทาการศึกษาวิจัยและผลิตคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อปราคาประหยัดขึ้น เพื่อต้องการสร้าง
โอกาสแห่งการเรียนรู้ให้แก่เด็กยากจนทั่วโลก
ในประเทศไทย เริ่มจากการพัฒ นาไมโครคอมพิว เตอร์ 32 บิต โดย ดร.พันธ์ศักดิ์
ศิริรัชตพงษ์ ในช่วงประมาณปี 2526 เป็นผลทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลราคาต่าลง โดยการ
สนับสนุนของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC National Electronics and Computer Technology Center) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนา
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จากการศึกษาและเก็บข้อมูล
การใช้งาน ICT ในประเทศ ทาให้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของคอมพิวเตอร์และการรับรู้
ข่าวสารในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งนาไปสู่จุดเริ่มในการพัฒนาโครงการคอมพิวเตอร์ราคาประหยัดครั้งใหญ่
อีกครั้งหนึ่งในช่วงตั้งแต่ปี 2542 จนมาถึงโครงการคอมพิวเตอร์ไอซีที ในช่วงปลายปี 2547 หลังจากที่
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อานวยการเนคเทคในขณะนั้นได้พบกับ นิโคลัส เนโกรพอนตี (Nicholas
Negroponte) เพื่อรับทราบเกี่ยวกับโครงการ OLPC ก็ได้ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ
อย่างไกล้ชิด จนกระทั่งได้รับบอร์ดต้นแบบมาทดสอบและพัฒนาซอฟต์แวร์
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ได้มีการศึกษาโครงการคอมพิวเตอร์ราคาประหยัดจากโครงการ
อื่นๆ ด้วย เช่น เอเอ็มดี รุ่น 50x15 และ อินเทล รุ่น Affordable PC (APC) คู่ขนานกันมาโดยตลอด
ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2549 เนคเทคพบว่า โครงการ OLPC เป็นโครงการซึ่งมีความก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็วมาก มีผลงานใหม่ๆ ออกมาแทบทุกสัปดาห์ รวมถึงความเอาจริงเอาจังในการผลักดัน
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เครื่องตัวอย่างระดับการผลิตสู่ตลาดใหญ่ ความก้าวหน้านี้มีความสาคัญในระดับที่เป็นเครื่องมือเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ ที่ทรงประสิทธิภาพ ด้วยแนวความคิดที่แตกต่าง รวมถึงการจัดระบบ
เครือข่ายแบบ Mesh Wireless Network กับระบบฏิบัติการที่มีโปรแกรมเปลือกตามรูปแบบของ
Instant Messaging โดยติดกล้องเว็บแคมเข้ากับ OLPC ทุกเครื่อง และเมื่อปิดเครื่อง ระบบเครือข่าย
ของ OLPC แต่ละตัวยังคงทางานอยู่ได้ด้วยตนเอง เพื่อทาหน้าที่เป็นตัวจัดส่งข้อมูลไร้สายที่ทางาน
อย่างอิสระ
โครงการในประเทศไทย เนคเทคและสถาบั น หุ่ น ยนต์ ภ าคสนาม ได้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
การศึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิคฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการแบบโอเพ็นซอร์ส รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ ที่ใช้ในระบบ โดยมูลนิธิศึกษาพัฒน์ และโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ
ซึ่งประสานความร่วมมือระหว่าง OLPC สานักงานใหญ่ มีเดียแล็ป โดยผู้บริหารระดับสู งของ
หน่วยงานดังกล่าว ได้มีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางด้านต่างๆ เป็นประจาเสมอมา รวมถึง
ได้มีความร่ ว มมือในการดาเนิ น งานโครงการนาร่องรูป แบบการพัฒ นาการเรียนรู้โ ดยผ่ านเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์พกพา OLPC กับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553)
ศาสตราจารย์ วอลเตอร์ เบนเดอร์ หัวหน้าคณะทางานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์และ
เนื้อหาให้กับโครงการ OLPC หนึ่งในผู้ก่อตั้งเอ็มไอทีแล็ป แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมซซาซูเสตต์ หรือ
เอ็มไอที กล่าวว่า Innovation Learning หรือการเรียนรู้และสร้างสรรค์โดยปัญญา มีการนามาใช้ใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2541 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านการปฏิบัติจริง หรือ Learning by
doing เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทักษะการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้ง
โดยการเรียนรู้และสร้างสรรค์ด้วยปัญญา หรือ Innovation Learning ขั้นเริ่มต้นเด็ก
ต้องมีความรักในสิ่งที่ตนเองทา ยิ่งทามาก ความละเอียดลออก็จะมีมากตามไปด้วย แล็ปท็อป ถือเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการให้โอกาสเด็กท่องสู่โลกกว้าง เพราะปัจจุบัน ระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
ทาให้ยากต่อการเข้าใจมากขึ้น การมีแล็ปท็อปจึงช่วยพัฒนาทักษะ กระตุ้นให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลง
หลักการสาคัญของ OLPC คือ การมีแล็ปท็อปจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เด็กสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่ สามารถเป็นผู้เรียนและผู้สอนในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงครูและผู้เรียน
เด็กสามารถนาความรู้ไปใช้งานได้ในชีวิตจริง ซึ่งสิ่งที่ได้รับมี 3 ประการที่ชัดเจน คือ 1)เด็กสามารถใช้
แล็ปท็อปและไอพอด 2)สามารถใช้โปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา 3)สามารถเรียนรู้และร่วมมือกับผู้อื่น
ในการแก้ปัญหา โดยสิ่งที่สาคัญที่สุดของหลัก OLPC คือจะต้องมองผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้ผู้เรียน
มีอัตลักษณ์ และนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จากที่กล่าวมาแล้ว พอสรุปได้ว่า ประเทศไทยก็ได้มีความพยายามในการพัฒนาเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพาราคาประหยัดมาใช้ในวงการการศึกษา รวมถึงได้มีความร่วมมือในการวิจัยเพื่อหา
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รูปแบบการศึกษาเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ Learning
by doing อันนาไปสู่ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Constructionism ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป
2.2.2 การเรียนรู้แบบ Constructionism
อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ (2553) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบ Constructionism หรือที่
นิ ย มเรี ย กเป็ น ภาษาไทยว่ า “การเรี ย นรู้ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์ ด้ ว ยปั ญ ญา
ใน 2 มุ ม มอง คื อ
1) Constructionism ที่เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ และอธิบายพัฒนาการของสติปัญญามนุษย์ และ
2) Constructionism ในลักษณะของปรัชญาการจัดการเรียนการสอนที่มีใช้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่เกิดจากการตีความทฤษฎีโดยรวมเอาปัจจัยทางสังคม การบริหารจัดการ และข้อจากัดต่างๆ ใน
บริบทของสังคมไทยเข้าไปด้วย
ทฤษฏี Constructionism ถูกคิดค้นขึ้นโดย Seymour Papert ผู้ซึ่งเป็นศาตราจารย์
ทางการเรียนรู้ที่เอ็มไอที (MIT - Massachusetts Institute of Technology) มหาวิทยาลัยชั้นนา
ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นแนวคิดที่ Papert ต่อยอดมาจาก
ทฤษฎีที่ใกล้เคียงกันชื่อว่า Constructivism ซึ่งคิดค้นโดยอาจารย์ของ Papert ชื่อ เปียเจ (Jean
Piaget) นักญาณวิทยา (Epistemologist) และนักปรัชญาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เปียเจได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยบุคคลสาคัญที่สุดของศตวรรษที่ 20 โดยนิตยสารไทมส์ ด้วยเหตุที่เขา
ค้นพบพื้น ฐานสาคัญหลายอย่างของการพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ (โดยเฉพาะเด็ก) โดยทฤษฎี
Constructivism เป็นที่รู้จักและอ้างอิงอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการและการศึกษา ดังนั้นการที่
จะศึกษา Constructionism นั้นจึงควรทาความรู้จักกับ Constructivism เสียก่อน
เปียเจเป็นที่รู้จักมากจากการทดลองของเขากับเด็ก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่
น่าสนใจหลายประการเกี่ยวกับการพัฒนาสติปัญญา เปียเจ พบว่า ความรู้ของเด็กไม่ได้เกิดจากการ
สอน (อย่ างเดี ย ว) แต่ เด็ กจะต้ องสร้ างความเข้ าใจของเขาขึ้ นมาด้ ว ยตนเอง นี่คื อจุ ดเริ่ม ต้น ของ
Constructivism เปียเจ ยังพบว่า เมื่อเด็กพัฒนาความเข้ าใจเรื่องดังกล่าวแล้วเด็กจะจาไม่ได้ว่าเขา
เคยคิดอย่างไรในอดีต เปียเจ อธิบายว่าความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ของคนเรานั้นถูกเก็บไว้ในโครงข่าย
ที่เรียกว่า Schema (ซึ่งจินตนาการคร่าวๆ ได้ว่ามีรูปร่างคล้ายใยแมงมุม) โดยมีองค์ประกอบพื้นฐาน
คือ ประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจต่างๆ ที่เ ชื่อมโยงกัน อยู่ โดยเด็กทารกจะเริ่มต้ นด้ว ย
Schema ที่มีความซับซ้อนน้อย ดังนั้นการตีความสิ่งที่อยู่รอบตัวจึงทาได้อย่างจากัด โครงข่าย
Schema นี้ จะมีความซับซ้อนขึ้นทุกครั้งที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโลกรอบๆ ตัวเขา ไม่ว่าจะผ่านการ
มองเห็น การรับฟัง การลูบ การจับ การอม ฯลฯ เมื่อมีการรับรู้สิ่งใหม่ๆ เข้ามา สมองก็จะนาสิ่งนั้นไป
ต่อเพิ่มกับ Schema ของตน ทาให้เด็กมีทรัพยากรในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ มากขึ้น
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เมื่อเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ Schema จะมีความซับซ้อนมากและจะมีรายละเอียดส่วนบุคคลที่ไม่ซ้ากัน
กับคนอื่นแม้อาจจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายๆ กันก็ตาม
การค้ น พบของ เปี ย เจ ถู ก น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานวิ จั ย และการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ค่อนข้างมาก ซึ่งพอจะสรุปสาระสาคัญได้ดังต่อไปนี้
1. เปลี่ยนจากการสอนมาเป็นการชี้นา (Facilitate) ในเมื่อการรับรู้และเข้าใจสิ่งที่ต่างๆ
ที่ได้พบของเด็กนั้นขึ้นอยู่กับ Schema ของเขา ดังนั้นการชี้นาเพื่อให้เกิดพัฒนาการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของสิ่งที่เด็กมีอยู่จะมีความสาคัญมากกว่าการสอนหรือป้อนความรู้ให้กับเด็ก ถึงแม้ว่าบางครั้งการชี้นา
ดั ง กล่ า วจะไม่ ไ ด้ น าไปสู่ ค าตอบหรื อ ความรู้ ที่ ถู ก ต้ อ งในทั น ที ก็ ต าม แนวคิ ด นี้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
พัฒนาการมากกว่าคาตอบที่ถูกต้อง แทนที่ครูจะตั้งคาถามแล้วเฉลยคาตอบที่ถูกต้อง ควรชี้นาด้วย
การตั้งคาถามในสิ่งที่เด็กอาจอธิบายไม่ได้ในขณะนั้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการคิดและการเรียนรู้หาคาตอบ
ของเด็กต่อไป
2. นาทีทอง บ่อยครั้งที่มีคนตีความทฤษฎี Constructivism ว่าจะต้องปล่อยให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ ขึ้น เองและห้ามทาการสอนเด็ดขาด การห้ามสอนนั้นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่า
ทฤษฎี Constructivism จะให้ความสาคัญกับการชี้นาเพื่อพัฒนาความเข้าใจโดยตั้งอยู่บนพื้น ฐาน
ความพร้อมของเด็ก แต่ทฤษฎีนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธการสอนเสียทีเดียว แนวคิดใหม่เพียงแค่ต้องการชี้ให้เห็น
ว่าการเรียนรู้นั้นใช้การสอนเพียงอย่างเดียวล้วนๆ ไม่ได้ เปียเจชี้ให้เห็นว่าการสอนที่เกิดผลนั้นจะต้อง
เลือกเวลาให้ดี เพราะสิ่งที่ครูอาจารย์พูดไปหากผู้เรียนไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับตัวเองได้ โอกาสที่
ความรู้นั้นจะถูกดูดซึมเข้าไปก็เป็นไปได้น้อย แนวคิดนี้ตรงกับแนวคิดของการสอนแบบผู้เรียนเป็น
สาคัญนั่นเอง เมื่อเวลาเอื้ออานวย เช่น หากผู้เรียนกาลังติดปัญหาและต้องการความรู้ใหม่ที่จะทาให้
เขาบรรลุเป้าหมายได้ เขาก็จะพร้อมรับสิ่ งที่ครูอาจารย์จะสอนให้กับเขา เวลาเช่นนี้เรียกว่า “นาที
ทอง” โดยเด็กแต่ละคนอาจมีนาทีทองที่แตกต่างกันไป การสอนจึงขึ้นอยู่กับการสังเกตของอาจารย์ว่า
ลู กศิษย์ ของตนพร้ อมเมื่อ ใด และพร้อ มที่จะเรียนในเรื่องใด และครูอาจารย์ที่ดีจะสามารถสร้า ง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทาให้ เกิดนาทีทองเหล่านี้ได้บ่อยๆ อย่างไรก็ดีต้องไม่ลืมว่า “การสอน” เป็น
เครื่องมือชิ้นหนึ่งเท่านั้นท่ามกลางเครื่องมืออื่นๆ ที่สามารถเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
การทาโครงงาน การวางแผน การนาเสนอ รับฟังความคิดเห็น ฯลฯ เป็นตัวอย่างของเครื่องมืออื่นๆ
ทีส่ ามารถใช้ได้ดีไม่แพ้กัน
3. การได้รับคาตอบไม่ได้นาไปสู่ความเข้าใจเสมอไป ตัวอย่างของเปียเจ แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนแล้วว่าการได้รับคาตอบที่ถูกต้องไม่ได้นาไปสู่ความเข้าใจเสมอไป มาร์วิน มินสกี (Marvin
Minsky) หนึ่งในผู้ก่อตั้งศาสตร์ทางปัญญาประดิษฐ์ได้กล่าวไว้ว่ า “เราไม่เข้าใจอะไรเลยหากเราไม่
เรียนรู้มันมากกว่าหนึ่งทาง” บ่อยครั้งที่เพียงแค่การนาความรู้ในตาราเรียนมาแสดงให้ผู้เรียนเห็นและ
รับทราบนั้นไม่เพียงพอ การเรียนรู้ที่เกิดผลต้องอาศัยการชี้นาเพื่อสร้างมุมมองใหม่ให้ผู้เรียนซึมซับสิ่ง
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ที่ได้รับรู้เข้ากับ Schema ของตนเองได้ดีขึ้น และช่วยให้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นได้มาก
ขึ้น การอ่านจากตาราเป็นเพียงมิติเดียวที่บ่อยครั้งไม่เพียงพอที่จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้จริงๆ การได้
ทาความรู้จักกับความรู้จากหลายๆ มุมมอง เช่น การนาไปทดลองใช้ การเห็นกรณีตัวอย่างในชีวิตของ
ผู้เรียน การได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ฯลฯ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างผู้เรียน
กับ “เพื่อนใหม่” ทางปัญญาของเขา
ทฤษฎี Constructionism หรื อ ทฤษฎี ก ารเรีย นรู้ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์ ด้ ว ยปั ญ ญานั้ น
Seymour Papert ได้เพิ่มเติมจาก Constructivism ว่า กระบวนการเรียนรู้แบบที่เปียเจได้อธิบายไว้
นั้น เกิดขึ้นได้ดีเป็นพิเศษในขณะที่ผู้เรียนทาการสร้างชิ้นงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ไม่ว่าชิ้นงานนั้น
จะเป็น เรียงความ ตุ๊กตา รูปภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ บทเพลง หรืออะไรก็ได้ที่ทาออก
มาแล้วผู้อื่นเห็นเป็นรูปธรรม เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานที่ Constructivism กล่าวถึงนั้นมี
ลักษณะเป็นวัฏจักรคือ 1) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมของเขา (เช่นพบเห็นสิ่งใหม่
หรือต้องการทาอะไรบางอย่าง) 2) ผู้เรียนคิดวิธีการตอบสนองการกระตุ้นที่ได้รับ โดยใช้ Schema ที่มี
อยู่ของตน 3)ผู้เรียนแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า 4) ผลที่เกิดขึ้นจะสะท้อนกลับมาที่ผู้เรียน เกิด
เป็นการกระตุ้นในรอบใหม่ และวนกระบวนการกลับไปยังข้อที่ 1 ซึ่งในแต่ละรอบนั้น ข้อ 2 จะมี
โอกาสดีที่สุดในการนาไปสู่กระบวนการดูดซึม (Assimilation) หรือกระบวนการปรับโครงสร้าง
(Accommodation) ของ Schema ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานของ Constructivism ที่ทาให้เกิด
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของมนุษย์
Papert มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
กระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism นั้นเกิดขึ้นได้อย่างแพร่หลายและเกิดขึ้นได้กับ
องค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ตามทฤษฎี Constructionism เช่น โลโก (Logo) ภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับเด็ก เปิดให้เด็กเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทดลองผล ทาการแก้ไข ทาให้เด็กเข้าใจในหัวข้อต่างๆ มากยิ่งขึ้น ชุดสมองกล
หุ่นยนต์สาหรับเด็ก (Programmable Bricks) ที่ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย และใช้ทา
โครงงานตามหัวข้อที่เด็กสามารถคิดเองได้ การสร้างหุ่นยนต์ด้วย Programmable Bricks ส่งเสริม
การเรียนตามแนวทฤษฎี Constructionism คล้ายคลึงกับภาษา Logo เพราะในระหว่างการทา
โครงงานเด็กจะต้องถ่ายทอดความคิดของตนเองออกมาเป็นโครงสร้างหุ่นยนต์ที่ตนต้องการ และมี
โอกาสได้เห็นว่าแนวคิดของตนเองเมื่อทาออกมาแล้วใช้งานได้จริงตามที่คิดไว้หรือไม่ โครงงานแบบนี้
เด็ ก มั ก มี ก ารแกะการรื้ อ ท าใหม่ อ ยู่ บ่ อ ยๆ ซึ่ ง ก็ ช่ ว ยให้ วั ฏ จั ก รการเรี ย นรู้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
การถ่ายภาพดิจิทัลและสื่อข่าว (Digital Photography and Journalism) ทาให้ผู้เรียนค้นคว้า
สร้างบทความ (ข่าว) ของตนผ่านทางการถ่ายภาพและเขียน ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
เช่นระบบ Blogazine ช่วยให้สมาชิกเขียนบทความของตน ส่งเอกสารนั้นผ่านกระบวนการตรวจ
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ก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ตี พิ ม พ์ อ อกทางวารสารออนไลน์ ไ ด้ โดยจะต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบของ
บรรณาธิการหรือได้รับการโหวตจากกลุ่มเพื่อนนักเขียนก่อน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ย่อมเอื้อให้ผู้เขียน
บทความได้รับความเห็นและคาแนะนาเกี่ยวกับบทความของตน และทาการแก้ไขงานของตน กว่าที่
งานชิ้นหนึ่งจะถูกตีพิมพ์อาจต้องผ่านหลายขั้นตอน การปรับแก้บทความให้ดีขึ้นในแต่และขั้นเหล่านี้
ก็ช่วยให้เกิดวัฏจักรการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
แม้ว่า Constructionism นั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ใช้เทคโนโลยี แต่ Papert เชื่อว่า
การที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความยืดหยุ่นสูง ทาให้เป็นกุญแจสาคัญที่ทาให้แนวทางการเรียนรู้
แบบใหม่นี้ (1) เกิดขึ้นได้ดีพอ (2) เกิดขึ้นกับหลากหลายสาขาวิชาเพียงพอ และ (3) เกิดขึ้นในรูปแบบ
ที่ ส ามารถจั ด การได้ ง่ า ยพอที่ จ ะท าให้ ร ะบบการศึ ก ษาทั้ ง ระบบ ยอมหั น มามองและจริ ง จั ง กั บ
แนวทางการเรียนรู้แบบใหม่นี้
Papert ได้ทานายไว้ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 แล้วว่าสักวันหนึ่งการที่เด็กทุกคนจะมี
คอมพิว เตอร์ เป็ น ของตนเองจะเป็ นเรื่องปกติ ทุกวันนี้คอมพิว เตอร์พกพามีราคาที่ล ดลงจนทาให้
คาทานายของ Papert ใกล้เป็นความจริงเข้ามาเรื่อยๆ Papert ได้มีส่วนในการผลักดันแนวคิดของ
เขา เมื่อเขาร่วมมือกับ Nicholas Negroponte ผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยมีเดียแล็ปที่สถาบัน MIT โดย
ทั้งสองได้จัดตั้งโครงการ One Laptop per Child หรือ OLPC ขึ้นมาในปี ค.ศ. 2005 ซึ่งเป็นองค์กร
ไม่แสวงหากาไรที่ออกแบบและผลิตคอมพิวเตอร์พกพาที่นอกจากจะมีราคาถูกกว่าคอมพิวเตอร์พกพา
ทั่วไปแล้ว ยังได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับการเรียนรู้ของเด็กโดยเฉพาะอีกด้วย
การที่ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์พกพาเป็นของตนเองนั้น Papert ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลเป็นอย่ างมากต่อโอกาสทางการเรียนรู้ของเขา และแตกต่างจากรูปแบบการใช้งานคอมพิวเตอร์
ในปัจจุบันมาก ซึ่งทากันในห้องคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะถูกจัดให้แบ่งกันใช้คอมพิวเตอร์เหล่านี้ใน “วิชา
คอมพิวเตอร์” ซึ่งให้เวลาเขาเพียงสัปดาห์ละไม่กี่ชั่วโมง และสิ่งที่สอนในวิชานั้นก็มักจะเกี่ยวกับการใช้
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าการนาคอมพิวเตอร์ไปใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ การมีคอมพิวเตอร์
พกพาเป็ น ของตนเองจึ งต่างจากสถานการณ์ใ นปัจจุบันนี้ม าก แต่ส ถานศึกษาตลอดจนผู้ กาหนด
นโยบายการใช้งบประมาณของรัฐมักจะยังตั้งคาถามถึงความจาเป็นที่จะต้องมีคอมพิ วเตอร์จานวน
มากเช่นนี้
Papert กล่าวว่าคอมพิว เตอร์ส่ว นตัวคือเครื่องมือการเรียนรู้ที่สามารถนามาใช้ได้
ตลอดเวลา เด็กจะสามารถชักคอมพิวเตอร์เหล่านี้ออกมาจากกระเป๋าเพื่อใช้งานเมื่อใดก็ได้ และเขา
จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการทากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม
การสืบค้นข้อมูล การเขียนบทความ การวาดภาพ การถ่ายภาพ ฯลฯ สาหรับผู้เรียนแล้วคอมพิวเตอร์
พกพาไม่ ไ ด้ มี บ ทบาทต่ า งไปจากสมุ ด กั บ ปากกา มั น เป็ น เครื่ อ งมื อ ชิ้ น หนึ่ ง ในชี วิ ต เขา เพี ย งแต่
คอมพิวเตอร์มีประสิ ทธิภาพที่ดียิ่งในการใช้เป็นเครื่องมือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่เขา
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ต้องการ การสอนวิธี ใช้ คอมพิว เตอร์ถึ งแม้จ ะส าคัญ แต่ท้า ยที่ สุ ดแล้ ว บทบาทส าคัญ ที่สุ ด คือ การ
นาคอมพิวเตอร์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการทางานต่างๆ
สุชิน เพ็ชรักษ์ (2548) กล่าวถึงหลักการของทฤษฎี Constructionism ดังนี้
1. หลักการที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการให้ผู้เรียนได้ลงมือสร้างสิ่งของ
หรือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีความหมาย
ซึ่งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตัวของผู้เรียนเองกับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก
สามารถเชื่อมโยงและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่
2. หลักการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ครูต้องจัดบรรยากาศการเรียนการ
สอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง โดยมีทางเลือกที่หลากหลายและ
เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่าได้ ส่วนครูทาหน้าที่
เป็นผู้ช่วยและคอยอานวยความสะดวก
3. หลักการเรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม หลักการนี้เน้นให้เห็นความสาคัญ
ของการเรียนรู้ร่วมกัน ทาให้ผู้เรียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหนึ่งที่สาคัญ การสอนตาม
ทฤษฎี Constructionism เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมคนออกไปเผชิญโลก ถ้าผู้เรียนเห็นว่า
คนเป็นแหล่งความรู้สาคัญและสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ เมื่อจบการศึกษาออกไปก็จะปรับตัว
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. หลักการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ หลักการนี้เน้นการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้
จากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่นเมื่อผู้เรียนเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้
อย่างไร (Learning how to Learn) หลักการของทฤษฎี Constructionism เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนลงมือปฎิบัติหรือสร้างสิ่งที่มีความหมายกับตนเอง ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ต้องมีลักษณะเอื้อต่อการ
ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติหรือสร้างเป็นชิ้นงานได้สาเร็จ ตอบสนองความคิดและจินตนาการของผู้เรียน
แนวการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling)
ขั้นที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching)
ขั้นที่ 3 นาพาสู่การปฏิบัติ (Studying )
ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing)
ขั้นที่ 5 นาเสนอควบคู่การแบ่งปัน (Show and Sharing)
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนและนาเสนอผ่านผลงานที่จัดทา ดังนั้นครูผู้สอนต้องดาเนินการ
จัดการเรียนรู้ดังนี้
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1. เชื่อมโยงสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่ผู้เรียนกาลังเรียน
2. การให้โอกาสผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มทาโครงการที่ตนเองสนใจ
3. เปิดโอกาสให้มีการนาเสนอความคิด ผลงาน ผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้
ของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
4. ให้เวลาทางานอย่างต่อเนื่อง
ในการจั ดการเรี ย นรู้ ตามทฤษฎี Constructionism ครูเ ป็นบุค คลส าคั ญที่ต้อ งมีการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ดังนี้
1) ต้องไม่ถือว่า ครูเป็นผู้รู้แต่ผู้เดียว ผู้เรียนต้องเชื่อตามที่ครูบอก แต่ครูต้องตระหนัก
ว่าตนเองมีความรู้ที่จะช่วยเหลือนักเรียนเท่าที่จะช่วยได้ ดังนั้นครูจึงไม่อับอายผู้เรียนที่จะพูดว่า “ครูก็
ยังไม่ทราบ พวกเรามาช่วยกันหาคาตอบดูซิ ”
2) ต้องพยายามให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้ว ยตนเองมากที่สุ ด อดทนและปล่อยให้
นักเรียนประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง อย่ารีบบอกคาตอบ ควรช่วยเหลือแนะนาผู้เรียนที่เรียนช้าและ
เรียนเร็วให้สามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองให้มากที่สุด
3) ไม่ควรถือว่า “ผู้เรียนที่ดีต้องเงียบ” แต่ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4) ต้องไม่ถือว่าการที่ผู้เรียนเดินไปเดินมาในการทากิจกรรมการเรียนรู้เป็นการแสดง
ถึงความไม่มีระเบียบวินัย แต่ต้องคิดว่าการเดินไปเดินมาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้การเรียนรู้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และช่วยทาให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน
5) ไม่ควรยึดติดกับหลักสูตรมากเกินไป ไม่ควรจะยัดเยียดเนื้อหาที่ไม่จาเป็นให้กับ
ผู้เรียน ควรคิดว่าการให้เนื้อหาที่จาเป็นแม้จะน้อยอย่างก็ยังดีกว่าสอนหลายๆ อย่างแต่ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้น้อยมากหรือนาความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ไม่ได้
6) การจัดตารางสอนควรจัดให้ยืดหยุ่น เหมาะสมกับเวลาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมภายในเวลาที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยไป
สรุ ป ได้ว่า การที่นั กเรียนมีคอมพิว เตอร์พกพาเป็นของตนเอง ถือเป็นโอกาสต่อการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ในแบบ Constructionism ซึ่งนักเรียนจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์นี้เพื่อ
ทากิจกรรมการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เป็นต้นว่า การสืบค้น การเขียนบทความ การถ่ายภาพ ฯลฯ แล้ว
นาเสนอผลงานต่อเพื่อนๆ หรือครู ซึ่งจะทาให้เขาได้รับฟังความคิดเห็น มุมมอง ได้เปรียบเทียบผลงาน
กับเพื่อนๆ ได้ปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดีขึ้น เป็นการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้เองโดยครูหรือ
พ่อแม่เป็นเพียงผู้ชี้แนะช่วยเหลือเท่านั้น
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2.2.3 การดาเนินนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
จากการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินนโยบายจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ให้แก่โรงเรียน ที่เว็บไซต์โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย www.otpc.in.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์
ที่ให้ข้อมูลเชิงนโยบายระดับประเทศ พบว่า
หลังจากที่รัฐบาลภายใต้การนาของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายต่อรัฐสภาเมื่อ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการใน
ปีแรกข้อ 1.15 จัดหาเครื่องแท็บเล็ตพีซีให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดาเนินการในโรงเรียนนาร่อง
สาหรั บระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒ นาเนื้อหา
ที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในแท็บเล็ตพีซี รวมทั้งจัดทาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐาน
การให้บริการในสถานศึกษาที่กาหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงการ “แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC)” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แถลงในงานว่าได้มี
การประชุมหารือและร่วมกันวางแผนการดาเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ภารกิจหลัก
4 ประการ ได้แก่ 1) การจัดหาแท็บเล็ตพีซี และการบริหารจัดการศึกษา 2) การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3) การพัฒนาครูและบุคลากร 4) การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็ ว สู ง โดยกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเป็ น ผู้ ด าเนิ น การจั ด หา
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ เล็ ต และทะยอยส่ ง ให้ กั บ โรงเรี ย นทั่ ว ประเทศจนครบจ านวน ส่ ว น
กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดูแลหลักสูตร การพัฒนา
บุคลากร การจัดส่งสู่มือผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ
ตารางที่ 1 รายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
สังกัด
1
2
3
4
5
6
7
8

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
สานักการศึกษาเมืองพัทยา
กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ (พม.)
รวม

โรงเรียน

ห้องเรียน

นักเรียน

ครูประจาชั้น งบประมาณ

28,413
2,187
30
176
804
430
10
3

33,611
5,550
84
186
1,643
1,179
36
3

584,368
183,340
3,785
3,165
50,000
39,000
1,393
39

40,864 1,182.65
5,550 428.14
84
12.91
186
1.12
1,643
170
1,179
36
3
-

32,053

42,292

865,090

49,545 1,794.82
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สาหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่
1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา (Education Equality) ให้เด็ก
ชั้น ป. 1 ทุกคน ได้ใช้แท็บเล็ตพีซีเพื่อการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามความสนใจ
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา (Education Quality) ให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เป็น และสนุกกับการเรียนรู้ไม่จากัดเวลาและสถานที่
ในส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย
1. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดาเนินโครงการแท็บเล็ต
พีซีเพื่อการศึกษาไทย ด้านการประสานข้อมูลสารสนเทศของทุกโรงเรียนทุกสังกัดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
การพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหา ตลอดจนการคัดเลือกเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของนักเรียนแต่ละช่วงชั้นในลักษณะ Digital Content เพื่อบรรจุลงในเครื่องแท็บเล็ตพีซี การวิจัย
และพัฒ นา การพัฒ นาบุ คลากรที่มีส่ ว นเกี่ยวข้อง การประชาสั มพันธ์ การเตรียมห้ องเรียน
การลงทะเบียนและจัดส่งให้ถึงตัวนักเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องแท็บเล็ตพีซี การซ่อม
เมื่อพ้นระยะเวลาประกัน การติดตามประเมินผล และการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น
2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการ
กาหนดคุณลักษณะเครื่องแท็บเล็ตพีซี การดาเนินงานจัดซื้อ การตรวจรับ การแปลงข้อมูลเพื่อใช้ใน
เครื่องแท็บเล็ตพีซี และการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น
3. กระทรวงต่างประเทศ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบอานวยความสะดวกทางด้านศุลกากร
เมื่ อ เครื่ อ งแท็ บ เล็ ต พี ซี เ ดิ น ทางมาถึ ง ประเทศไทย การติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ประเทศคู่ ค้ า
การตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
4. สานักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านประสานข้อมูลทุกภาคส่วนเพื่อ
ร่วมตัดสินใจและแก้ปัญหา รับฟังรายงานความก้าวหน้าของโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการ
ในส่วนของแผนการดาเนินงาน ประกอบด้วย แผนงาน กิจกรรมการดาเนินงาน ขั้นตอน
การดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบตลอดจนติดตามประเมินผลได้ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การจัดหาเครื่องแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ปีงบประมาณ 2555
1.1 การจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตพีซีให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป. 1 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2555
1.2 การควบคุมการผลิตเครื่องแท็บเล็ตพีซีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดโดย
ครบถ้วน และผู้ใช้สามารถใช้งานเครื่องแท็บเล็ตพีซีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 การส่งมอบเครื่องแท็บเล็ตพีซีจากผู้ผลิตได้ตามแผนการส่งมอบที่กาหนดไว้
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1.4 การส่งมอบเครื่องแท็บเล็ตพีซีจากสานักงานเขตพื้ นที่ไปยังโรงเรียนทุกสังกัดที่
แสดงเจตจานงเข้าร่วมโครงการ ส่งมอบเครื่องแท็บเล็ตพีซีจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังโรงเรียนต่างๆ
ทั่วประเทศ โดยบริษัทพัสดุภัณฑ์ไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้แจกจ่ายให้ โรงเรียนทุกสังกัด (สพฐ. สช. สกอ.) ซึ่งจะทยอย
ขนส่งไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบทุกเขตพื้นที่การศึกษาภายในประมาณวันที่ 10 สิงหาคม 2555
1.5 การพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) ในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งสามารถรองรับการใช้งานได้ในปริมาณมาก โดยจัดสร้างฐานข้อมูลของ
Access Point เพื่อทาหน้าที่รับ-ส่งข้อมูลคลื่นความถี่และพัฒนาเทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อ
รองรับโปรแกรมประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาการเรียนการสอน รวมถึงจัดตั้งศูนย์ควบคุม ติดตาม
ประเมินผลในส่วนกลางเพื่อควบคุมและกากับการใช้คอมพิวเตอร์พกพาของเด็กนักเรียน
1.6 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยการจัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ดาเนินงานต่อสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทาสื่อและรายการต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
และสร้ างความเข้าใจเกี่ย วกับ เครื่ องคอมพิว เตอร์พกพา (แท็บเล็ ต) ให้ แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน
นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
2. การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร
2.1 งานด้านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
o จั ด ท าและพั ฒ นาเนื้ อ หาตามหลั ก สู ต รในรู ป แบบของอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-content) ระดับชั้น ป. 1 เพื่อบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โดยพิจารณาเนื้อหาสาระ
ให้เหมาะสม
o จั ด ท าและพั ฒ นาเนื้ อ หาตามหลั ก สู ต รในรู ป แบบของอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ระดับชั้น ป. 2 – ป. 6 เพื่อบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
o ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม แต่ละวัย และตามสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
o พัฒนาคู่มือเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
2.2 งานด้านพัฒนาบุคลากร
o จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแก่ครูผู้สอนระดับชั้น ป. 1 ของสถานศึกษาทุกสังกัด
o จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ทุกสังกัด เพื่อการ
สนับสนุนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและเนื้อหา การจัดการ
เรียนการสอน และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความพร้อมในการใช้งาน
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o จัดประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป. 1 เพื่อสนับสนุนการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาของนักเรียน
o จัดอบรมผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผู้อานวยการสานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา และ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการบริหารจัดการ สนับสนุน ซ่อมแซม และติดตาม
2.3 งานด้านการวิจัย นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
o นิเทศและติดตามการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้กับครูผู้สอน
o สารวจความเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
o สรุปประเมินผลและรายงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการดาเนินงานโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย คาดว่าจะได้รับผล ดังนี้
1. นักเรียนชั้น ป. 1 ทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการและ
สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย สนุกสนาน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสุข
2. นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์นาไปสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 คือ เป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ เกิดทักษะ
ในการติดต่อสื่อสาร สร้างสรรค์และอยู่ร่วมกับผู้อื่น อันนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของ 5 วิชาหลักที่สูงขึ้น
3. โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่มีประสิทธิภาพสาหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ รวมถึงมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายที่เพียงพอ สามารถ
รองรับการจัดการเรียนการสอนได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ซึ่งจากข้ อมูล การดาเนิ น นโยบายดังกล่ าว ผู้ วิ จัยจะได้ นามาใช้ประกอบในการออกแบบ
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผลข้อมูล ตลอดจนการสรุปอภิปรายผลต่อไป
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์
แนวคิ ดเกี่ย วกับ การพัฒ นากลยุทธ์มี ความเชื่อมโยงกั บการกาหนดกลยุ ทธ์ การก าหนด
กลยุทธ์จะต้องมีขั้นตอนของการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์ที่กาหนดไว้เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสม
และเป็นไปได้มากที่สุด การกาหนดกลยุทธ์เป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดการเชิงกลยุทธ์ จึงต้องทาความ
เข้าใจในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนดกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
2.3.1 ความหมายของกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.3.2 ความสาคัญของกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.3.3 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
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2.3.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการกาหนดกลยุทธ์
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.3.1 ความหมายของกลยุทธ์ และ การจัดการเชิงกลยุทธ์
เซอร์โต (Certo, 1991) ให้นิยามว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการดาเนินงานที่มั่นใจได้ว่าจะ
น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ตามวั ต ถุป ระสงค์ ข ององค์ก าร และนิ ย ามการจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ หมายถึ ง
กระบวนการที่ต่อเนื่องและมีการทบทวนกระบวนการเวียนไปมาตลอดเวลา เพื่อให้องค์การโดยรวม
สามารถดารงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
ไรท์ และคณะ (Wright et. Al, 1998) ให้นิยามว่า กลยุทธ์ หมายถึง แผนของผู้บริหาร
ระดับสูงที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์การ ส่วนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการต่อเนื่องในการกาหนดภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์การ
ภายใต้บริบทของสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ การกาหนดกลวิธีที่เหมาะสม การปฏิบัติงานตาม
กลวิธีที่กาหนดไว้ การใช้อานาจในการควบคุมกลยุทธ์ เพื่อทาให้มั่นใจว่ากลวิธีขององค์การที่นามาใช้
สามารถนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) ให้ความหมายกลยุทธ์ว่าหมายถึง แผนที่กาหนดขึ้นเพื่อ
สร้างหรือคงไว้ซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การกาหนดการดาเนินการขององค์กรในระยะยาว ซึ่งมี
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรค ประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อ
หาจุดเด่น และจุดด้อย รวมไปถึง การกาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินและ
ควบคุมกลยุทธ์ (Wheelen & Hunger, 2004)
จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางเชิงรุกในการวางแผนที่คานึงถึง
สภาวะแวดล้อมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ส่วนการจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึงกระบวนการดาเนินงาน
ที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า จะน าองค์ ก ารไปสู่ ค วามส าเร็ จ ตามเป้ า หมายขององค์ ก าร
ประกอบด้วยการกาหนดเป้าหมายขององค์การภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อม การกาหนดกลวิธีการ
ปฏิบัติงาน และการควบคุมกลยุทธ์
2.3.2 ความสาคัญของกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์
จากสภาพแวดล้ อมและบริบทการดาเนินงานที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
รุนแรงขึ้นทุกขณะ ทาให้ผู้บริหารในองค์การต่างๆ ไม่สามารถบริหารองค์การโดยขาดทิศทางและ
แผนงานที่ชัดเจนได้ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เริ่มเข้ามามีบทบาทในองค์การ ถ้าเปรียบองค์การ
เป็นเรือลาใหญ่ลาหนึ่ง กลยุทธ์ก็เปรียบเสมือนหางเสือเรือที่ช่วยในการกาหนดและกากับทิศทางของ
เรื อ รวมทั้ ง เปรี ย บเสมื อ นเครื่ อ งยนต์ ที่ ช่ ว ยให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นเรื อ ไปถึ ง จุ ด มุ่ ง หมายที่ ต้ อ งการ
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(พสุ เดชะริ นทร์ และ ชัย วัฒ น์ หฤทัยพันธุ์ , 2553) การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นวิธีบริหารที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารในยุคปัจจุบัน เมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารจึงต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถ
ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อองค์ การได้อย่าง
เหมาะสม ดังที่ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2544) กล่าวไว้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์กลายเป็นหัวใจ
สาคัญต่อความส าเร็จ ของธุรกิจ สมัยใหม่ ดังนั้น ผู้บริห ารที่จะประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
สาหรับอนาคต จะต้องเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่ดีด้วย
จินตนา บุญบงการ และ ณัฏ ฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2544) กล่าวถึงประโยชน์ของการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อองค์การ 4 ประการ ดังนี้
1. กาหนดทิศทางขององค์การ (Set Direction) กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้
ผู้ บ ริ ห ารเกิ ด ความเข้ า ใจต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและมี วิ สั ย ทั ศ น์ ต่ อ อนาคต ท าให้ ส ามารถก าหนด
วัตถุประสงค์และทิศทางการดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติ (Harmony) การจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ความสนใจ
กับการกาหนด การประยุกต์ การตรวจสอบ และควบคุมกลยุทธ์ในฐานะที่เป็นระบบหนึ่ง ซึ่งแนวคิด
นี้ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของสมาชิกในองค์การ ทาให้การจัดสรรทรัพยากรและการดาเนินงาน
เป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ
3. สร้างความพร้อมให้แก่องค์การ (Provide Readiness) การศึกษาและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการเชิงกลยุทธ์ จะช่วยให้ผู้บริหาร และสมาชิก
ขององค์การเกิดความเข้าใจในภาพรวมและศั กยภาพขององค์การ ตลอดจนอิทธิ พลของปัจจั ย
แวดล้ อ มที่ มี ต่ อ องค์ ก าร ท าให้ อ งค์ ก ารมี ค วามพร้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ความท้ า ทาย
ของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
4. สร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน (Improve Competitive Efficiency) เนื่องจาก
การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร ขณะเดียวกันก็ช่วยพัฒนาศักยภาพ
แก่สมาชิก ตลอดจนช่วยสร้างความเข้าใจและแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
และคู่ แ ข่ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ช่ ว ยให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ใจภาพรวม
ความต้องการขององค์ การ และความสามารถปัจจุ บันขององค์ก าร จึง ทาให้ ส ามารถจัด ล าดั บ
ความสาคัญในการดาเนินงานและเป้าหมาย ทาให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.3 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานหลายองค์ประกอบ
ตามทรรศนะของนักวิชาการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้
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วีเลน และ ฮังเกอร์ (Wheelen & Hunger, 2004) เสนอองค์ประกอบพื้นฐานของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 4 องค์ประกอบซึ่งมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องดังนี้
1. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)
กระบวนการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ เ ริ่ ม ต้ น จากการวิ เ คราะห์ ตรวจสอบและประเมิ น
สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก าร โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ระบุ ปั จ จั ย เชิ ง กลยุ ท ธ์
(Strategic factors) ทั้งปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อเป็น
ตัวกาหนดอนาคตขององค์การ ซึ่งวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่นิยมใช้กันมากคือ การวิเคราะห์
SWOT (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส
(Opportunities) และภาวะคุกคาม (Threats)
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยตัวแปร 2 ตัว คือ
โอกาสและอุปสรรค ซึ่งอยู่ภายนอกองค์การ เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ในระยะสั้น มีการ
เปลี่ ย นแปลงอยู่ เสมอ และมีผ ลกระทบเกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรง ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับงาน
(ลูกค้า กลุ่มผลประโยชน์ คู่แข่ง ชุมชน ฯลฯ) และปัจจัยทางสังคม (เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย
เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม)
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยอีก 2 ตัว คือ จุดแข็ง
และจุดอ่อนขององค์การ ซึ่งได้แก่ โครงสร้าง วัฒนธรรม และทรัพยากรขององค์การ ซึ่ งจุดแข็งที่
สาคัญจะกลายเป็นความสามารถหลัก (Core Competencies) ที่สามารถนามาใช้สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันได้
2. การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
การกาหนดกลยุทธ์ คือ การจัดทาแผนระยะยาวเพื่อนามาใช้บริหารงาน ให้เหมาะสม
กับโอกาสและปัญหาอุปสรรคที่เป็นอยู่ในขณะนั้น รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับจุดแข็งจุดอ่อนของ
องค์การ โดยมักจะกาหนดเป็นพันธกิจ (Mission) ขององค์การ กาหนดวัตถุประสงค์ (Objective)
การพัฒนากลยุทธ์ (Strategies) และการกาหนดนโยบาย (Policy)
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation)
การปฏิบัติตามกลยุทธ์เป็นกระบวนการดาเนินงานโดยนากลยุทธ์ที่กาหนดไว้มาสู่การ
ปฏิบัติ ด้วยการจัดทาเป็นโปรแกรมการดาเนินงาน การจัดทางบประมาณ และวิธีการดาเนินงาน
ในขั้นนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างและระบบการจัดการทั้งหมด
ทั่วทั้งองค์การก็ได้ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ โดยทั่วไปจะเป็นหน้าที่ของสมาชิกองค์การในระดับกลาง
และระดั บ ล่ า ง โดยที่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ต รวจสอบ เนื่ อ งจากเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก าร
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การปฏิบัติตามกลยุทธ์จึงเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจประจาวันในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อไปใช้ในการ
ดาเนินงาน
4. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
การประเมิน ผลและการควบคุม เป็ นการตรวจสอบกิ จ กรรมและผลการปฏิ บั ติง าน
ทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบดูว่าผลการปฏิบัติงานจริงกับที่ตั้งความมุ่งหวังไว้ บรรลุผลตามเป้าหมาย
หรือไม่ เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินไปแก้ไขต่อไป
จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2544) ได้กาหนดองค์ประกอบของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนดทิศทาง
องค์การ การกาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ การควบคุมและการประเมิน
เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เป็นศาสตร์เชิงรุกจะมี
ขั้นตอนที่สาคัญอยู่ 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน การนาแผนไปปฏิบัติ และการควบคุมและประเมินผล
2.3.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการกาหนดกลยุทธ์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นขั้นตอนที่จะต้องทาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์
และกาหนดกลยุ ทธ์ต่อไป ซึ่งการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้ อม แบ่งเป็นสภาพแวดล้ อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งเทคนิคที่เป็นที่นิยมทากัน คือ การทา SWOT Analysis และการทา SWOT
matrix
เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) กล่าวว่า SWOT คือ เทคนิคอย่างหนึ่งที่นามาใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ ใ นรู ป แบบของจุ ด แข็ ง
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) มากาหนดเป็น
กลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผนและพัฒนาองค์กร และแม้ว่า SWOT จะถูกคิดค้นมาด้วยปัญหาของธุรกิจ
แต่ก็เหมือนกับทุก ๆ เรื่อง ที่วิชาการหรือเทคนิคใด ๆ ที่พัฒนาขึ้นมา สุดท้ายก็สามารถที่จะนาไป
ประยุกต์ต่อในภาคอื่น หรือสาขาอื่นได้อีกด้วย ดังนั้นในยุคต่อมา ก็มีผู้ นา SWOT ไปใช้กับองค์กรที่
ไม่ใช่ธุรกิจคือองค์กรภาครัฐและองค์กรที่ไม่หวังผลกาไรอื่นๆ ปรากฏว่า สามารถนาไปใช้ได้เป็นอย่างดี
สาหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นโอกาส (O) หรือ
ภาวะคุกคาม (T) เอกชัย บุญยาทิษฐาน ได้รวบรวมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจากรูปแบบ
ต่างๆ ที่มีผู้นิยมใช้หลายรูปแบบ เช่น STEP Analysis, PESTE Analysis, STEER Analysis,
DESTEP Analysis, SPEEPLED Analysis, SPECTACLES Analysis สรุปเป็นปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก ที่นามาวิเคราะห์ 12 ปัจจัย ดังนี้
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1. Political Factors ปัจจัยทางการเมือง
2. Economic Factors ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
3. Social Factors ปัจจัยทางสังคม
4. Technological Factors ปัจจัยทางเทคโนโลยี
5. Legal Factors หรือ Regulatory Factors ปัจจัยทางกฎระเบียบหรือกฎหมาย
6. Environmental Factors หรือ Ecology Factors ปัจจัยสภาพแวดล้อม
7. Demographic ปัจจัยทางด้านประชากร
8. Ethical ปัจจัยทางจริยธรรม
9. Culture ปัจจัยทางวัฒนธรรม
10. Aesthetic ปัจจัยทางความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความดีงาม
11. Customer ปัจจัยทางด้านลูกค้า
12. Sectorial ปัจจัยด้านกลุ่มที่องค์กรสังกัดอยู่
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจุดแข็ง (S) หรือจุดอ่อน
(W) เอกชัย บุญยาทิษฐาน ได้รวบรวมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจากรูปแบบต่างๆ ที่มีผู้นิยม
ใช้หลายรูปแบบ ประกอบด้วย PRIMO-F Analysis, 4P, Seven –S Framework of McKinsey,
MMPF สรุปเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ที่นามาวิเคราะห์ 12 ปัจจัย ดังนี้
1. People ปัจจัยด้านบุคลากร
2. Resource ปัจจัยด้านทรัพยากร
3. Innovations and Ideas ปัจจัยด้านนวัตกรรมและความคิด
4. Management ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
5. Marketing ปัจจัยด้านการตลาด
6. Operations ปัจจัยด้านการปฏิบัติการ
7. Finance ปัจจัยด้านการเงิน
8. Properties ปัจจัยด้านทรัพย์สิน
9. Processes ปัจจัยด้านกระบวนการ
10. Products and service ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
11. Strategy ปัจจัยด้านกลยุทธ์
12. Structure ปัจจัยด้านโครงสร้าง
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เมื่อได้ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในแล้ว วิเคราะห์โดยจัดทา
เป็นตาราง ที่เรียกว่า SWOT matrix หรือ เรียกอีกอย่างว่า TOWS matrix ซึ่งจะจับคู่ระหว่าง SO,
WO, ST และ WT เพื่อกาหนดกลยุทธ์ต่อไป
การกาหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาได้โดยใช้ TOWS Matrix จาก
การศึกษาวิธีการของ ไวริช และ คูนท์ (Weihrich & Koontz, 2005) พบว่ามีแนวคิดที่สาคัญสรุปได้
ดังนี้
การประเมินสถานการณ์โดยใช้ TOWS Matrix มีขอบเขตที่กว้างและให้ความสาคัญกับ
มุมมองที่ต่างออกไป ตารางการคิดแบบ TOWS นี้ เป็นกรอบการวิเคราะห์การคิดอย่างเป็นระบบที่
ช่วยในการจับคู่เอาโอกาสและภาวะคุกคามภายนอกกับจุดอ่อนและจุดแข็งภายในองค์กรเข้าด้วยกัน
เป็นเรื่องธรรมดาที่บริ ษัทจะระบุจุ ดแข็งจุดอ่อนของตนเอง เช่นเดียวกับการระบุโอกาสกับภาวะ
คุกคามสภาพแวดล้อมจากภายนอก แต่สิ่งที่มักจะมองข้ามคือการเชื่อมโยงปัจจัยที่สาคัญเหล่ านี้
ซึ่งต้องการกลยุทธ์ในการดาเนินการที่แตกต่างกันในการจัดการทางเลือกที่จะนาไปสู่ยุทธศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ถูกกาหนดจากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก คือ โอกาสและภาวะ
คุกคาม และสภาพแวดล้อมภายใน คือ จุดแข็งและจุดอ่อน ดังนี้
1. ยุ ทธศาสตร์ WT เป็ นยุ ท ธศาสตร์ ที่มี เ ป้า หมายเพื่ อ ลดจุ ดอ่ อ นและภาวะคุ กคาม
ซึ่งองค์กรอาจต้องดาเนินการ เช่น รวมบริษัทเข้าด้วยกัน ตัดทอนค่าใช้จ่าย หรือสะสางหนี้ชาระ
2. ยุทธศาสตร์ WO เป็นความพยายามที่จะลดจุดอ่อนและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโดย
อาศัยความสามารถหรือสมรรถนะจากภายนอก เช่น เทคโนโลยีหรือคนที่มีความสามารถตามที่
ต้องการที่จะช่วยให้บรรลุความสาเร็จจากการใช้ประโยชน์ในโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอก
3. ยุทธศาสตร์ ST อยู่บนพื้นฐานของจุดแข็งขององค์กรที่จะจัดการกับภาวะคุกคาม
ภายนอก โดยมีจุ ดมุ่ งหมายที่ จ ะเพิ่ มศั กยภาพก่อ น แล้ ว ค่ อยลดข้อ ที่เ ป็น ภาวะคุก คามภายหลั ง
ซึ่งองค์กรอาจใช้เทคโนโลยี การเงิน การจัดการ หรือความเข้มแข็งทางการตลาดเพื่อจัดการภาวะ
คุกคามที่มาจากคู่แข่งขัน
4. ยุทธศาสตร์ SO สภาวการณ์ที่องค์กรต้องการจะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรสามารถใช้จุดแข็ง
ภายในเพื่อสร้างประโยชน์จากโอกาสภายนอก สิ่งนี้คือเป้าหมายของการประกอบการในการเปลี่ยน
จุดยืนตามข้อมูลในตาราง หากมีจุดอ่อนองค์กรจะต้องพยายามต่อสู้เพื่อเอาชนะให้ได้ ซึ่งจะทาให้
เข้มแข็งขึน้ หากเผชิญกับภาวะคุกคามก็จะต้องรับมือให้ได้เพื่อมุ่งจัดการให้เป็นโอกาสสาหรับองค์กร
วีเลน และ ฮังเกอร์ (Wheelen & Hunger, 2004) กล่าวว่า การประเมินสถานการณ์
องค์กรด้วย SWOT Analysis สามารถใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมได้จานวนมาก การใช้
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TOWS Matrix (TOWS เป็นคาเรียกอีกคาหนึ่งของ SWOT) จะช่วยอธิบายถึงวิธีการในการเชื่อมโยง
สภาพแวดล้ อ มภายนอก ทั้ งโอกาส ภาวะคุ กคามที่ อ งค์ก รเผชิ ญ อยู่ กั บจุ ด แข็ง และจุ ด อ่ อนจาก
สภาพแวดล้ อ มภายในเพื่ อ น าไปสู่ ผ ลการก าหนดยุท ธศาสตร์ 4 ด้ า น สามารถน าไปกาหนดเป็ น
ยุทธศาสตร์ระดับองค์กรและยุทธศาสตร์ระดับฝ่ายได้อีกด้วย
การคิดชุดของยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับองค์กรนั้น วีเลน และ ฮังเกอร์ กล่าวว่าจะต้อง
อยู่บนพื้นฐานของการเชื่อมโยงมุมมองทั้ง 4 ด้านเข้าด้วยกัน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ SO กาหนดขึ้นโดยการพิจารณาถึงวิธีการที่องค์กรจะใช้จุดแข็งภายใน
เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากโอกาส
ยุทธศาสตร์ ST พิจารณาถึงจุดแข็งขององค์กรหรือหน่วยงานเพื่อหาวิธีหลีกเลี่ยงภาวะ
คุกคาม
ยุ ท ธศาสตร์ WO เป็ น ความพยายามที่ จ ะเอาประโยชน์ จ ากโอกาสโดยการหาทาง
เอาชนะจุดอ่อน
ยุทธศาสตร์ WT พิจารณาถึงการตั้งรับหรือลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม
TOWS Matrix เป็นประโยชน์มากในการกาหนดชุดทางเลือกที่จะใช้เป็นยุทธศาสตร์
สาหรั บ ผู้ที่มีอานาจตัดสิน ใจซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ไม่ได้คานึ งถึง TOWS Matrix สามารถใช้กับ
หน่วยงานในภาพรวมทั้งหมดหรืออาจใช้สาหรับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในองค์กรเท่านั้น อย่างไร
ก็ดี TOWS Matrix เป็นเพียงวิธีการเดียวในหลายๆ วิธีการที่จะกาหนดเป็นทางเลือกสาหรับสร้าง
ยุทธศาสตร์ได้ วิธีการอื่นเป็นการประเมินแต่ละหน่วยงานในองค์กรตามกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้
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ตารางที่ 2 TOWS Matrix สาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์
จุดแข็งภายใน (S)
จุดอ่อนภายใน (W)
เช่น ด้านการบริหารจัดการ
เช่น ด้านการบริหารจัดการ
การปฏิบัติงาน การเงิน การตลาด การปฏิบัติงาน การเงิน การตลาด
การวิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพัฒนา
การดาเนินงานต่างๆ เป็นต้น
การดาเนินงานต่างๆ เป็นต้น
SO
WO
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพในการ Mini-Maxi เป็นยุทธศาสตร์เพื่อ
ประสบความสาเร็จสูงสุดโดยการ เอาชนะจุดอ่อนให้ได้รับประโยชน์
ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งขององค์กร
จากโอกาสภายนอก
เพื่อให้ได้ประโยชน์จากโอกาส
ภายนอกมากที่สดุ

โอกาสภายนอก (O)
รวมถึงความเสี่ยงด้วย เช่น
สภาพเศรษฐกิจและการเมือง
ในปัจจุบันและอนาคต
การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการ
และเทคโนโลยี
ภาวะคุกคามภายนอก (T)
ST
WT
เช่น การขาดแคลนพลังงาน Maxi-Mini เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้จุด Mini-Mini เป็นยุทธศาสตร์เพื่อลด
การแข่งขันสภาพเศรษฐกิจและ แข็งเพื่อจัดการกับภาวะคุกคาม จุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม
การเมือง การเปลี่ยนแปลงทาง
หรือหลีกเลี่ยงปัญหา
เช่น การลดค่าใช้จ่าย การสะสาง
สังคม ผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
หนี้สินหรือการรวมธุรกิจ
ให้บริการและเทคโนโลยี
แหล่งที่มา : Weihrich, Heinz. and Koontz, Harold, 2005.
Management: a global perspective. 11thed. Singapore: McGraw-Hill. pp.94.

จากแนวคิดการกาหนดยุทธศาสตร์โดยใช้ตาราง TOWS Matrix สรุปได้ว่าการเชื่อมโยง
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในเข้าด้วยกันเพื่อนาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์ของ
องค์กรนั้น เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกมิติที่ส่งผลทาให้ได้ยุทธศาสตร์ที่ตรงประเด็น
ชัดเจนและท้าทายต่อการพัฒนาศักยภาพเชิงรุกขององค์กร โดยยุทธศาสตร์ SO นั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่
เน้นการใช้จุดแข็งในองค์กรร่วมกับโอกาสที่เอื้อจากภายนอก เป็นการคิดในเชิงรุกที่ดึงเอกลักษณ์ความ
โดดเด่นขององค์กรมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ยุทธศาสตร์ WO เป็นวิธีการที่จะลดจุดอ่อนภายในองค์กรให้
หมดไปหรือให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้ข้อได้เปรียบหรือโอกาสจากภายนอกมาช่วยแก้ไข เช่น กาลังคน
เทคโนโลยี ฯลฯ ยุทธศาสตร์ ST เป็นวิธีดาเนินการในลักษณะที่เสริมจุดแข็งภายในก่อนเพื่อป้องกัน
ภาวะคุกคามจากภายนอก ส่วนยุทธศาสตร์ WT นั้น เป็นยุทธศาสตร์ที่แสดงถึงความพยายามที่จะ
ลดจุดอ่อนภายในองค์กร ซึ่งเป็นการดาเนินการในเชิงรับและในเวลาเดียวกันจะต้องคิดหาวิธีที่จะ
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หลีกเลี่ยงภาวะคุกคามหรือข้อจากัดจากภายนอกให้ได้ ซึ่งอาจเป็นวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการแก้ไข
จุดอ่อนขององค์กร
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดของ วีเลน และ ฮังเกอร์(Wheelen & Hunger, 2004)
เป็ น แนวทางในการก าหนดกลยุ ทธ์ การก าหนดนโยบายและการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บัติ ส าหรั บ
นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ประกอบด้วย
1. การวิ เ คราะห์ SWOT หมายถึ ง การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
2. การกาหนดกลยุทธ์ หมายถึง การกาหนดวิธีการดาเนินงานที่ผ่านการวางแผนอย่าง
รอบคอบ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยงานวิจัย 2 ส่วน ได้แก่
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ
2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
ซึ่งจะนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบัติ
ครรชิต จามรมาน (2553) ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการนานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมีความเข้าใจและร่วมมือในการปฏิบัติในระดับดี
ข้อเสนอแนะแนวทางในการนานโยบายสู่การปฏิบัติคือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง ควรจัดทาแผนส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา ควรจัดอบรม
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ครูทุกคน ควรจัดทาระบบติดตามและประเมินผล ควรจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้พอเพียง ควรจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ควรพิ จ ารณาใช้ ทั ก ษะความสามารถด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศมา
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครู
งานศึกษาวิจัยเรื่อง ความสาเร็จของการนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไปปฏิบัติในการศึกษา (Peerapol Phaopeng, 2010) เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน เก็บข้อมูลจาก
โรงเรีย นมัธ ยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน 2 กลุ่ ม ผลการศึกษาพบว่า ความสาเร็จของการ
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นานโยบายไปปฏิบัติมีส่วนสัมพันธ์กับเงื่อนไขของนโยบาย ลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน และลักษณะ
ของครูและนักเรียน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรี ยน รวมถึงการ
สังเกตการณ์โรงเรี ย น 6 แห่ งในกรุงเทพฯ พบว่า ควรมีการปรับปรุงองค์การโดยฝ่ ายงานด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของโรงเรี ยน ให้ มี ข้อ แนะนาในการเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นหาความรู้ ทั้ งนี้
เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านการประมวลผลความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงเพิ่ม
หัวข้อด้านจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วย
งานวิจัยนี้ ยังมีข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มระดับความสาเร็จของการนานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปปฏิบัติ ได้แก่ 1) กระทรวงศึกษาธิการควรจัดหาเครือข่ายสารสนเทศ
ความเร็ ว สู ง ที่ ใ ช้ เ คเบิ ล ใยแก้ ว น าแสงเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง โรงเรี ย น แทนการใช้ ว งจรอิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมซึ่งมีความเร็วต่า ลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียน และแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม
ของการกระจายวงจรอินเทอร์เน็ต 2) ควรส่งเสริมให้โรงเรียนสร้างเนื้อหาความรู้เอง เช่น หลักสูตรที่มี
ความเป็ น หนึ่ ง หรื อแนวปฏิบั ติด้านการศึกษา 3) ควรฝึ กอบรมครูและนักเรียนให้ มีทักษะการ
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปในหลักสูตรและห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
และ 4) ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ไม่ควรมีบทบาทเพียงการช่วยเหลือครู
ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ควรรวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเข้าไปในวิชาเรียน
นพรุ จ ศั ก ดิ์ ศิ ริ (2550) ได้ ท าการศึ ก ษาวิจั ย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
ความส าเร็ จ ของการน านโยบายเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แนวคิดในการวิจัยประกอบด้วย แนวคิดตัวแบบของ ฟาน มิเตอร์ และ
ฟาน ฮอร์น (Van & Van, 1975) และ แนวคิดการวัดความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติของ
เบอร์แมน และ แม็คลาฟลิน (Berman & McLaughlin, 1977) การดาเนินการวิจัย แบ่งเป็น
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 396 โรงเรียน และ
การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ เลือกสถานศึกษา 12 แห่งเป็นกรณีศึกษา ใช้แบบสารวจและแบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยสรุปว่า ความสาเร็จในการนานโยบายไป
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านระดับการบรรลุเป้าหมายและด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน
ของครูอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสมรรถภาพของนักเรียนที่ได้รับการปรับปรุงและด้านความต่อเนื่อง
ของวิธีก ารและเครื่ องมืออยู่ ใ นระดับ มาก ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ขึ้น กับขนาด
ของโรงเรียน ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติ พบว่า มีตัวแปร 7 ตัว ได้แก่
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ทั ศ นคติ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม ทรั พ ยากรองค์ ก าร
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย การติดต่อสื่อสาร และ สภาพแวดล้อมทางการเมือง
งานวิจัยนี้ยังมีข้อเสนอแนะหลายประการ ได้แก่ 1) ควรกาหนดให้นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ 2) ควรจัดหาทรัพยากรให้กระจายอย่าง
เท่าเทียม โดยพิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์ที่ตั้งขึ้น เน้นจัดสรรสาหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ตามชนบท
ซึ่งไม่มีศักยภาพที่จะระดมทรัพยากรเองได้ 3) ควรกาหนดอัตราบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารประจาโรงเรียน 4) ควรมีมาตรการเพื่อให้ครูและนักเรียน สามารถกู้เงินในการซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 5) ควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น จัดโครงการให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน 6) ควรมีการกาหนดนโยบายและการติดตามตรวจสอบให้เหมาะกับ
สภาพพื้นที่ และควรกาหนดหน่ว ยงานที่รับผิดชอบในการพัฒ นาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันด้วย 7) กระทรวงศึกษาธิการควรจัดให้มีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ ยงในการพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และนาไปขยายผลในโอกาส
ต่อไป 8) ควรให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการรับผิดชอบ รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ผลงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9) ควรกระจายอานาจการบริหารจัดการในส่วนโครงสร้าง
พื้นฐานไปสู่โรงเรียน 10) ควรมีการจัดทาแผนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผสมผสานกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึ ก ษาและสอดคล้ อ งกั บ แผนเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
สุรางค์ วีรกิจพานิชย์ (Surang Weerakitpanich, 2004) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติ : กรณีศึกษานโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้โดย
อาศัยการจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน วิธีการศึกษากระทาโดยการวิจัยสารวจ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือกับกลุ่มตัว อย่างที่เป็นผู้ บริหาร ครู และคณะกรรมการโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของครูและแบบแผน
ของการเป็ นผู้ นาของผู้ บ ริห ารโรงเรียน ส่ วนการมีส่ว นร่ว มขึ้นอยู่กับท่าทีของครูต่อนโยบาย และ
แบบแผนการเป็นผู้ นาของผู้บ ริห ารขึ้นกับประสบการณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อท่าทีของครู ได้แก่ ขนาด
โรงเรียน ชื่อเสียงโรงเรียน การมีอุปกรณ์การสอนและการเรียนรู้ ความสนับสนุนภายนอก รูปแบบการ
บริ การ การเลื อกวิ ธีการบริ ห าร โอกาสการฝึ กอบรม คุ ณลั กษณะเชิงอาชีพ ความสนั บสนุนของ
โรงเรียนและการได้พบปะกับคณะกรรมการโรงเรียน
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ศิริ ลั ก ษณ์ นาทัน (2550) ได้ ศึก ษาสภาพและปั ญหาการบริ ห ารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของโรงเรียนต้นแบบในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝั น กลุ่ ม
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ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริห ารโรงเรียน 265 คน และครูผู้ รับผิ ดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 265 คน รวมทั้งสิ้น 530 คน โดยใช้กรอบแนวคิดในการ
ดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียน
ในฝัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่จาเป็น 2) ด้านการ
บริหารจัดการ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่จาเป็น ระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในโรงเรียน พบว่า มีการสื่อสารแบบใช้งานระบบ Leased Line ในส่วนการกระจายสัญญาณ
จะกระจายไปสู่ห้องคอมพิวเตอร์มากที่สุด รองลงมาคือห้องสมุด วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ต
ของผู้บริหารเพื่อหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ครูใช้เพื่อค้นหาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ นักเรียนใช้
เพื่อสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนและความบันเทิง ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนได้รับจัดสรร
งบประมาณของ สพฐ. ในส่วนของซอฟต์แวร์พบว่ามีการพัฒนาขึ้น ใช้เองในโรงเรียนน้อย ส่วนใหญ่
ซอฟต์แวร์ที่นามาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนคือ Microsoft Word
2. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียน ซึ่งในการวางแผน มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน ผู้บริหาร
เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน โดยมีแนวทาง
ดาเนิ น การของโครงการโรงเรี ย นต้ นแบบฯ จาก สพฐ. มาประกอบ และมีก ารประเมิ นผลแผน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของโรงเรี ย นแต่ ล ะปี โ ดยผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารทุ ก ภาคเรี ย น มี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดให้มีสื่อ สิ่งเรียนรู้ อานวย
ความสะดวกต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า โรงเรียนนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยให้ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเข้าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน และมีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ
สาหรับปัญหาการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่
1) ด้านโครงสร้ างพื้น ฐานและทรัพ ยากรที่จาเป็น พบว่า อุปกรณ์เ ครือข่ ายและการ
สื่อสารไม่เพียงพอ ศูนย์บริการทางวิชาการโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลมีน้อย
อีกทั้ง การแลกเปลี่ยนถ่ายโอนสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนยังมีปัญหา รวมถึงข้อมูล
ในระบบอินทราเน็ตเก่า ไม่ทันสมัย
2) ด้านการดาเนินการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ล่าช้าไม่เป็นไป
ตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กาหนด ข้อมูลสารสนเทศในคลังข้อมูลของโรงเรียนมีน้อย ไม่สามารถใช้

67
ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์มีราคาสูง ขาดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาดู แล
ระบบเครือข่าย ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง โปรแกรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการ งบประมาณที่จัดสรรสาหรับการพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไม่เพียงพอ ขาดการขยายผลสิ่งที่ได้จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่มี
ความชัดเจนในเรื่องความก้าวหน้าของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขาดการ
นิเทศให้คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT อย่างสม่าเสมอ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่มีการร่วมมือและแลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์กับหน่วยงานอื่นๆ
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน ขาดการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนหาความรู้เพิ่มเติม
จากเว็บไซต์ ต่างๆ เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอน การสอนการใช้บทเรียน CAI บนเว็บเพื่อให้
นักเรียนใช้ในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ทั้งภายในบทเรียนและกับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีน้อย มีการ
ผลิตสื่อและนาเข้าระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้มีน้อย การสนทนา
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนหรือนักเรียนด้วยกันทั้งในโรงเรียนเดียวกันและต่าง
โรงเรียนเพื่อการเรียนแบบร่วมมือและการเรียนแบบมีส่วนร่วมมีน้อย ครูมอบหมายงานให้นักเรียน
สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตน้อย การใช้บทเรียน CAI บนเว็บ เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการ
เรี ย นรู้ ทั้ งภายในบทเรี ย นกับ ข้ อมู ล ทางอิน เทอร์ เ น็ต มี น้อ ย การจั ด นิท รรศการแสดงผลงานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนในแต่ละปีมีน้อย
สุทธนู ศรีไสย์ (2547) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน พบว่า ในภาพรวมของประเทศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า โดย
จาเป็นต้องปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญในการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคือ คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ
กับผู้เรียน คอมพิวเตอร์ล้า สมัย ความเร็วต่า ขาดครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ งบประมาณไม่
เพียงพอ ไม่มีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา และไม่มีซอฟต์แวร์ใหม่ๆ
สุทธนู และคณะ ยังได้จัดทาข้อเสนอแนะทางนโยบายและมาตรการส่งเสริมพัฒนาการ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการของ
สถานศึกษาต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทราบว่า
กาลังทาอะไรในอีก 3-5 ปีข้างหน้า แผนการปฏิบัติแต่ละปีที่สอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์เป็นอย่างไร
มีตัวชี้วัดใดที่จะใช้วัดว่าแผนที่ดาเนินการอยู่สาเร็จมากน้อยเพียงใด เป็นต้น
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ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2547) ได้ทาการศึกษาเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนด้านไอทีของภาครัฐ
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของโครงการด้านไอที มีดังนี้ คือ
1. การสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและมีการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง
3. ความซับซ้อนและความเสี่ยงของโครงการ
4. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
5. การแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับแนวทางที่ปรับปรุงใหม่
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ
7. การติดตามความเติบโตของอุปสงค์ต่อบริการของผู้รับบริการ
8. เทคโนโลยีที่สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
9. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
10. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
11. งบประมาณในการสนับสนุนโครงการ
12. โครงสร้างพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ
13. การติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง
ผลการศึกษาของ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ในประเด็นการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนผลิตสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตาราเรียน รวมทั้งบทเรียนและเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพผ่าน
สื่อต่างๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสนับสนุนให้มีระบบ
ทดสอบผู้ เรี ยนผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมสนับสนุนการนาไอซีทีมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพิ่มโอกาสและพัฒนาประสิท ธิภาพการสอนของครู โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
ความเร็ ว สู ง เร่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารการศึ ก ษาฝึ ก อบรม พั ฒ นาครู ผู้ ส อนและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้สามารถใช้ บารุงรักษาระบบไอซีทีเพื่อการศึกษาได้อย่างทั่วถึง โดยเน้นการฝึกอบรมผู้ฝึกอบรม
งานวิจัยที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2553) เปิ ด เผยผลวิ จั ย โครงการรู ป แบบการ
พัฒ นาการเรี ย นรู้ โ ดยผ่ า นเครื่ องคอมพิว เตอร์พ กพา OLPC พบว่ า ไม่ มีสั ญญาณชั ด เจนว่ า ทาให้
นักเรียนเรียนดีขึ้นหรือแย่ลง แต่เป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนตามทฤษฎีใหม่ได้ ระบุว่าหากเป็น
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โรงเรียนธรรมดาที่ไม่ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นแนวใหม่รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
การลงทุนโครงการดังกล่าวเสี่ยงต่อการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า
อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ (2553) อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิชาการและนักวิจัยโครงการ เปิดเผยว่า จากการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มนาร่องโครงการดังกล่าว
7 แห่ง ได้แก่ รร.บ้านสันกาแพง จ.เชียงใหม่, รร..บ้านขาแหย่ง จ.เชียงราย, รร.เทศบาลนครลาปาง4
จ.ลาปาง, รร.บ้านสามขา จ.ลาปาง, รร.วุฒินันท์ จ.ระยอง, รร.ดรุณสิกขาลัย และ รร.สาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งส่วนใหญ่นาร่องกับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีนา
ร่องระดับประถมศึกษาตอนต้นบ้างเล็กน้อย เริ่มนาร่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และในปี 2552 จึงทาการ
วิจัยติดตามผล มีเพียงเรื่องการอ่านและการเขียนเท่านั้นที่มีรายงานว่านักเรียนมีพัฒนาการมากขึ้น
กว่าเดิม อย่างไรก็ตาม หากขยายมุมมองให้มากขึ้นกว่าผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการจะพบว่าเด็กมีทักษะที่ดี
เกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น ความกระตือรือร้นในการทางานมีค่อนข้างมาก สามารถเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์
เข้ากับการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลได้ ซึ่งทักษะเหล่านี้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามทฤษฎีใหม่ที่ ต้องการ
เน้ น ให้ เ ด็ ก คิ ด เป็ น ท าเป็ น แก้ ปั ญ หาเป็ น ค้ น คว้ า หาความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตั ว เอง เป็ น ทั ก ษะที่
ภาคอุตสาหกรรมในยุคใหม่ต้องการ
เป็นที่สังเกตว่าคอมพิวเตอร์พกพาจะเป็นเครื่องมือที่สร้างประโยชน์ทางการเรียนรู้แก่
เด็กได้เฉพาะกับโรงเรียนที่มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามทฤษฎีใหม่ จะเห็นว่า
ทั้ง 7 โรงเรียน ที่ทาการศึกษานั้นล้วนปรับแนวทางการเรียนรู้ให้เป็นแบบ Constructionism ซึ่งเน้น
การเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติผ่านการให้เด็กทาโครงงาน เน้นกระบวนการคิด แต่มีข้อคิดว่าถ้าใช้กับ
โรงเรียนทั่วไปในระบบการศึกษาที่ไม่ได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นแนวใหม่ การลงทุน
ดังกล่าวก็เสี่ยงที่จะไม่คุ้มค่าถ้าไม่มีการปรับการเรียนการสอนรองรับ เด็กจะตื่นเต้นกับการมีของเล่น
ใหม่ในชั้นเรียนแค่ช่วงสั้นๆ จากนั้นจะเริ่มเบื่อ ในที่สุดคอมพิวเตอร์พกพาก็จะกลายเป็นส่วนเกินของ
ชั้นเรียนของนักเรียนและครูผู้สอน เด็กจะเอาแต่เล่นคอมพิวเตอร์พกพา ไม่สนใจครูผู้สอน สุดท้าย
ครูก็จะสั่งห้ามนาคอมพิวเตอร์พกพาเข้าชั้นเรียน ซึ่งขณะนี้มี รร. ในบางประเทศสั่งห้ามแล้ว
ข้อดีของคอมพิวเตอร์พกพาคือสามารถให้นักเรียนใช้สืบค้นหาข้อมูลได้ ทุกที่ทุกเวลา
ในกรณี รร.เทศบาลนครลาปาง4 มีรายงานว่าเมื่อนักเรียนได้รับเครื่องใหม่ๆ นักเรียนจะนากลับบ้าน
ทุกวัน เมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ที่ บ้านก็จะเริ่มทิ้งคอมพิวเตอร์พกพาไว้ที่โรงเรียน
การสรุปผลของ ร.ร.ดรุณสิกขาลัย พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาของโครงการไม่สามารถสร้าง
แรงจู งใจให้ นั กเรี ย นของโรงเรี ย นที่ตั้งในสั งคมเมืองและมีการใช้เทคโนโลยีที่ห ลากหลายอยู่แล้ ว
บรรยากาศห้องเรียนเต็มไปด้วยเทคโนโลยีหลากหลายที่เด็กคุ้นเคยและใช้งานได้รวดเร็วกว่า นักเรียน
มีการบ้านต้องเรียนพิเศษมากจนไม่มีเวลาเรียนรู้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหลังเลิกเรียน
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ดร. อานั น ท์ ได้กล่ าวถึงการเรียนรู้แบบ Constructionism หรือที่นิยมเรียกเป็น
ภาษาไทยว่า “การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” ว่าเป็นแนวคิดที่เริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้นใน
แวดวงการศึกษาของไทยในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจเกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปี
พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2545 นั้นกาหนดออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าการเรียนการ
สอนในโรงเรียนจะต้องพัฒนาให้ก้าวไปไกลกว่าการให้ครูยืนสอนอยู่หน้าชั้น พ.ร.บ. การศึกษาฯ มี
การกล่ าวถึงการสอนที่นั กเรี ย นมีความส าคัญที่สุ ด การเรียนรู้ต้องถูกจัดให้ เหมาะกับความสนใจ
ที่แตกต่างของนักเรียน และเน้นพัฒนาให้เยาวชนของไทยคิดเป็นทาเป็นแก้ปัญหาเป็น ข้อกาหนด
เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการสอนให้เด็กเรียนเก่งได้เกรดสูงๆ เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป พ.ร.บ.
การศึกษาฯ ได้เปิดช่องให้ มีการพูดถึงเรื่องการเรียนรู้ส มัยใหม่มากขึ้น Constructionism เป็น
หลั กการหนึ่งที่กลุ่ มคนในแวดวงการศึกษาให้ ความสนใจค่อนข้างมาก มีการนาไปประยุกต์ใช้ใน
วงกว้างขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีลักษณะที่สอดคล้องกับสิ่งที่ พ.ร.บ. การศึกษาฯ กล่าวถึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2555) ได้เปิดเผยผลการศึกษา โครงการนาร่องการ
ประยุ กต์ แ ละบู ร ณาการคอมพิ ว เตอร์ แ ท็ บเล็ ต เพื่อ การเรี ย นการสอนในระดั บ ประถมศึ กษาตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลระยะที่ 1 (2555) นิยมเรียกสั้นๆ ว่า นโยบาย “One Tablet PC per
Child” หรื อ OTPC ซึ่งเป็ น โครงการความร่ว มมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อจัดทาข้อเสนอแนวทางของการนา
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ ตไปใช้ในการพัฒนานักเรียน และมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการสร้างความเข้าใจและสามารถนาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไป
ให้เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนนาร่อง 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิต
มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โรงเรียนราชวินิต กทม. โรงเรียนอนุบาลลาปาง จ.ลาปาง โรงเรียน
สนามบิน จ.ขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลพังงา จ.พังงา โดยทดลองกับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.4
ชั้นเรียนละ 1 ห้อง ห้องละประมาณ 40-50 คน โครงการนาร่องฯ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2554 สิ้นสุด
โครงการวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 มีผลสรุปดังนี้
การใช้แท็บ เล็ ตมีผ ลส่ งถึงนักเรียนใน 2 ด้าน คือ พฤติกรรมและสุ ขภาพ ในด้าน
พฤติกรรมพบว่าการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางนั้น นักเรียนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน
การฝึกหัดและทากิจกรรมที่หลากหลายจนพบความถนัดของตนเอง แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
ประสบการณ์เรื่องเทคโนโลยี การฝึกคิดหลายวิธี สร้างสรรค์ และนักเรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ สาหรับ
การใช้แท็บเล็ตอย่างรู้เท่าทันพบว่านักเรียนชั้นป. 4 มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการ สร้างสรรค์
ประเมิน บูรณาการ มากกว่านักเรียนชั้น ป. 1 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนนั้นยังมีความ
แตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะโรงเรี ย นอี ก ด้ ว ย ด้ า นการเรี ย นรู้ ใ นห้ อ งเรี ย นพบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามสุ ข
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กระตือรือร้น สนใจเรียนมากขึ้น นักเรียนชั้น ป. 4 เรียนรู้ได้เร็วกว่า ทั้งยังทาให้นักเรียนมีโอกาสได้
พัฒนาทักษะและวินั ยในเรื่องการดูแลและรับผิ ดชอบอุปกรณ์ พฤติก รรมและคุณภาพชีวิต ไม่พบ
ปัญหาด้านพฤติกรรมและคุณภาพชีวิต และไม่พบปัญหาเด็กติดเกม
ผลการใช้แท็บเล็ตในโรงเรียนยังมีผลต่อครูในด้านพฤติกรรม 2 ด้านคือ พฤติกรรมการ
สอน ครูต้องพึ่งความช่วยเหลือจากผู้ช่วยด้านเทคนิคในระหว่างการสอนที่ใช้แท็บเล็ต มีภาระงาน
เตรี ย มการสอน การดู แลและควบคุมชั้ นเรี ยนเพิ่ม ขึ้น ครู มีความตั้งใจกระตื อรือ ร้นเพิ่ม ขึ้น และ
สามารถใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม และ การสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
พบว่ า การใช้ สื่ อ การสอนเพื่ อ การคิ ด การแก้ ปั ญ หาและการค้ น พบไม่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ส่วนพฤติกรรมการสอนที่เปลี่ยนแปลงของครูคือการจัดสิ่งแวดล้อมที่จูงใจและเสริมแรงให้เกิดการ
เรียนรู้ จัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้เด็กได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักเรียนฝึก
คิดและทา ครูให้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น
ทัศนคติของครูที่มีต่อแท็บเล็ต พบว่า แท็บเล็ต เป็นสื่อที่ทันสมัยแต่ไม่ได้เป็นตัวแทนครู
แต่ช่วยเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เป็นทางเลือกใหม่ในการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของทั้งของครูและ
นักเรียน ช่วยให้จัดกิจกรรมการเตรียมการสอนวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น แต่ครูมีภาระและต้องใช้เวลาใน
การเตรี ยมการสอนเพิ่มขึ้น ซึ่ง เวลาสอนจริงสามารถแบ่งเบาภาระจากครูได้ มีการเรียนรู้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียนในเรื่องแอพพลิเคชั่นต่างๆ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ ฝึกทักษะ
แบบ Learning by Doing อย่างแท้จริง และยังช่วยให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์ทางภาษาอีกด้วย
สาหรับมุมมองและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ มีมุมมองว่า
การใช้แท็บเล็ตไม่สามารถสอนเพิ่มได้ในเรื่องของจริยธรรม และจะเกิดปัญหาขึ้นบนสื่อออนไลน์ซึ่งมา
ควบคู่กับการแจกแท็บเล็ต ปัญหาความเหลื่อมล้าทางดิจิทัล เอื้อประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งค้นคว้า
และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ทั้งนี้แท็บเล็ตจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการเตรียมความพร้อมให้
เด็กรู้เท่าทันโลก วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มุมมองจากผู้บ ริห ารและครู มองว่า การให้ นักเรียนเรียนรู้จากสื่อในแบบรายบุคคล
พร้อมกันทั้งห้องทาได้ยากสาหรั บการดูแลและควบคุมเวลา เนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้
ยังพบปัญหาในเรื่องความพร้อมของนักเรียน ป. 1 สื่อและแหล่งเรียนรู้ในแท็บเล็ตควรมีเพิ่มมากกว่าที่
เป็นอยู่ และต้องดึงดูดความสนใจของผู้ เรียน ทั้งนี้แอพพลิ เคชั่นที่ใช้เสริมกระบวนการเรียนรู้ควร
พัฒนาเป็นภาษาไทย สาหรับเด็กบางกลุ่มที่ยังไม่พร้อม
มุมมองของผู้ ป กครอง ชุมชน ให้ ความส าคัญในเรื่องความรับผิ ดชอบกรณีแท็บเล็ ต
เสียหายหรือสูญหาย นอกจากนี้ยังพบความเอาใจใส่ดูแลของผู้ปกครองที่ไม่เท่าเทียมกันและความไม่
พร้อมของเทคโนโลยีและเครือข่ายที่บ้านอาจทาให้เกิดความเหลื่อมล้า
โครงการวิจัยดังกล่าว ยังได้สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
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1. ควรมีการจัดทาแผนแม่บทในการแจกแท็บเล็ต โดยแผนแม่บทจะต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อยเท่าที่จาเป็น ดังต่อไปนี้ แผนแม่บทจะต้องมีผลถึงผู้บริหารสถานศึกษา มีผลไปถึงครูประจา
ชั้น และครูประจากลุ่มสาระวิชาในการจัดการเรียนการสอน มีผลต่อนักเรียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
เรียนรู้ ตลอดถึงจะต้องมีผลถึงผู้ปกครอง พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ถือเป็นความสาคัญเบื้องต้น ในกรณีที่มี
ความจาเป็นต้องแจกแท็บเล็ต
2. ในกรณีที่แจกแท็บเล็ตกันอย่างกว้างขวาง ที่ไม่ใช่โครงการนาร่อง ต้องมีการพัฒนา
เนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนครบถ้วนในทุกประเด็นของเนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระเน้น
คุณภาพที่ดี ซึ่งเนื้อหาต้องมีความน่าสนใจที่จะทาให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นและเกิดการ
เรียนรู้มากขึ้นกว่าการเรียนในหนังสือ
3. ผู้ที่รับผิดชอบจะต้องจัดหางบประมาณและวางแผนจัดการหาบุคลากรที่จะเข้ามา
ช่วยครูทางเทคนิคในทุกๆ โรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คนในโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนโรงเรียน
ขนาดใหญ่ควรจะมีบุคลากรด้านเทคนิคมากกว่า 1 คน
4. ถ้ า มี งบประมาณจากั ด และจ าเป็ น ต้อ งเลื อ กแจกแท็ บเล็ ต นัก เรี ยนในบางชั้ น
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษา 2 ชั้นคือ ป. 1 และ ป. 4 สามารถบอกได้ว่าควรแจกแท็บเล็ตเด็ก
ป. 4 ก่อน
5. ถ้ามีงบประมาณจากัด เบื้องต้นไม่จาเป็นต้องแจกนักเรียนทุกคน จากผลการศึกษา
พบว่า เราอาจจะจัดการเรียนแบบหมุนเวียนกันมาเรียน เปิดเป็นห้องเรียนแท็บเล็ตและจัดตารางเรียน
ให้ทุกคนได้มีโอกาสมาใช้แบบหมุนเวียน การดาเนินการในลักษณะนี้จะทาให้ประหยัดงบประมาณ
ในการซื้อแท็บเล็ตได้เป็นจานวนมาก นามาพัฒนาครู จ้างช่างเทคนิค พัฒนาเนื้อหาในเนื้อหากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และสามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่โรงเรียนอื่นๆ ได้อีกทางหนึ่ง
2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
มาร์กาเร็ต ร็อก (Magaret, 2012) ได้รายงานสถานการณ์การใช้แท็บเล็ตในประเทศ
สหรัฐอเมริกาว่า รัฐบาลกลางสหรัฐ กลุ่มผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ และภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ได้ร่วมกันผลักดันให้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในโรงเรียนของรัฐเช่นกัน โดยคาดว่าแท็บเล็ต
จะช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณ 3 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อปี จากการไม่แจกตาราเรียน
ที่ต้องใช้งบประมาณมากถึง 7 พันล้านต่อปี ซึ่งหนังสือจานวนมากมักล้าสมัยใน 7-10 ปี และยังเป็น
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่ห้องเรียนอีกด้วย
การจัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจานวนมากพร้อมๆ กัน จะทาให้มีราคาถูกลง
จนเหลือราว 150 เหรีย ญดอลล่าร์สหรัฐต่อเครื่อง ซึ่งหากจัดซื้อให้นักเรียนก็จะทาให้ ประหยัด
งบประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่ต้องใช้เพื่อซื้อหนังสือในปัจจุบัน
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เมื่อสองปีที่ผ่านมา เมืองนิวยอร์คเคยต่อต้านการใช้ไอแพ็ด (iPad) และอุปกรณ์โมบาย
โดยไม่ให้เชื่อมต่อกับระบบ W-iFi ของโรงเรียน แต่ในปี 2555 กลับใช้งบประมาณมากกว่าล้านเหรียญ
ในการจัดซื้อไอแพ็ดให้ครู ถือเป็นการลงทุนในเทคโนโลยีมากกว่าโครงสร้างพื้นฐาน แต่นักการศึกษาก็
เชื่อว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ดิจิทัล เพราะแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ที่เ หมาะสมกับ
ยุคปัจจุบันที่เด็กจะต้องเรียนรู้ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ใช้ตาราเรียนที่น่าสนใจและสามารถโต้ตอบ
กับเด็กได้ทันที
สานักพิมพ์ Houghton Mifflin Harcourt ได้ทดสอบตาราพีชคณิต 1 รุ่นที่เป็นดิจิทัล
ที่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้เรียนได้สาหรับไอแพ็ด ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง พบว่า นักเรียนที่ใช้ไอแพ็ดได้
คะแนนทดสอบมาตรฐานสูงกว่านักเรียนที่ใช้ตาราเรียนกระดาษแบบเดิม
โปรแกรมพีชคณิตดิจิทัลดังกล่าวประกอบด้วยรูปภาพกราฟฟิกและวิดีโอ มีคาถามฝังอยู่
ภายในโปรแกรมท าให้ นั กเรี ย นสามารถโต้ ตอบ มีส่ ว นร่ว ม และให้ ผ ลสะท้อ นกลั บ ทัน ที มีค วาม
น่าสนใจมากกว่า กระตุ้นการเรียนรู้มากกว่า และยึดโยงนักเรียนไว้กับบทเรียนมากกว่าตารากระดาษ
แท็บเล็ตน่าจะประสบความสาเร็จในการแทนที่ตาราเรียนแบบเดิม นักการศึกษาต่างเห็นพ้องในข้อดี
ของหนังสือดิจิทัล เช่น สามารถอัพเดทสารสนเทศได้รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ก ารบ้านออนไลน์
ตรวจการบ้าน เก็บประวัติการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นรายคน ให้ภาพและเสียงที่มีคุณภาพสูง นักเรียน
โต้ตอบมีส่วนร่วมในการเรียนได้มากกว่า ซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ Google ได้นาเสนอ
แอพพลิเคชั่นด้านการศึกษามากกว่าหนึ่งล้านแอพพลิเคชั่น เป็นสิ่งที่ท้าทายของนักการศึกษาในการ
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กนักเรียน
เด็กที่ต้องการการเรียนรู้พิเศษ จะได้ประโยชน์มากจากแอพพลิเคชั่นเฉพาะด้าน เช่น
ช่วยเหลือเด็กออทิสติกในการพัฒนาทักษะด้านภาษา การออกเสียง ลดความเครียด เพิ่มทักษะในการ
จัดการสิ่งของและสถานการณ์ยุ่งเหยิง เป็นต้น
ยั งมีกลุ่ ม นั กวิจั ย กลุ่ มเล็ กๆ อีก จานวนหนึ่งเห็ นว่าผู้ อ่ านสามารถจดจาสิ่ งที่ อ่านจาก
หนั ง สื อ ที่ พิ ม พ์ อ อกมาได้ น านกว่ า สิ่ ง ที่ อ่ า นจากหน้ า จอ ท าให้ เ กิ ด ข้ อ กั ง ขาในกรณี ข องแท็ บ เล็ ต
ในห้องเรียน เคท การ์แลน (Kate Garland) ผู้สอนจิตวิทยาที่ University of Leicester ในประเทศ
อังกฤษ ได้ศึกษาผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่มีต่อความจา โดยได้ทดสอบถามคาถาม
ด้านเศรษฐศาสตร์กับนักศึกษาจิตวิทยาจานวนหนึ่งที่อ่านเอกสารดิจิทัลและอ่านเอกสารที่พิมพ์ออกมา
ผลการศึกษาพบว่า สาหรับเนื้อหาที่ไม่คุ้นเคยแล้ว นักศึกษากลุ่มที่อ่ านเนื้อหาบนสื่อดิจิทัลต้องอ่าน
หลายรอบกว่าจะได้ระดับความรู้เทียบเท่ากับกลุ่มที่อ่านเอกสารฉบับพิมพ์
แม้จะมีข้อสงสัยอยู่บ้างว่าการเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ตอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น เทคนิค
ของครู เนื้อหาบทเรียน หรือแอพพลิเคชั่น แต่เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจะเข้ าไปอยู่ในห้องเรียนยุค
นี้แน่นอน พ่อแม่บางส่วนที่สามารถซื้อหาแท็บเล็ตให้บุตรหลานได้ก็มีจานวนมากขึ้น McKinsey และ
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GSMA ได้คาดการณ์ตลาดสื่อด้านการศึกษาว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 70 พันล้านเหรียญในปี 2020 และ
คาดการณ์ความต้องการของอุปกรณ์ส าหรับสื่ อด้านการศึกษา เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ ต ว่า
อาจจะมีมูลค่าสูงถึง 32 พันล้านเหรียญในช่วงเวลาเดียวกัน
อย่ า งไรก็ ต าม นอกจากแท็ บ เล็ ต องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ เช่ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
แอพพลิ เ คชั่ น ด้ า นการศึ ก ษา และความปลอดภั ย ฯลฯ ยั ง จะต้ อ งเป็ น งานหลั ก ที่ จ ะต้ อ งมี ก าร
เตรียมการและทาความเข้าใจกับโรงเรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
โรงเรียนในทวีปแอฟริกากาลังก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัล (economist, 2012) ยกตัวอย่าง
เช่น นักเรียนในโรงเรียน Amaf ในประเทศ Kenya มีโอกาสได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่บรรจุ
หลักสูตรการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย ภายใต้โครงการนาร่องที่ดาเนินงานโดย eLimu บริษัท
สิ่งพิมพ์ในท้องถิ่นที่ต้องการมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาทดแทนระบบหนังสือแบบเดิมซึ่งมีราคา
แพงและยังต้องเปลี่ยนบ่อยๆ เพราะตกรุ่น หากโครงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษานี้ประสบ
ผลสาเร็จ ก็จะเป็นแนวทางให้แท็บเล็ตและอุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆ เข้าสู่ระบบการศึกษาในแอฟริกาได้
Safaricom ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ หวังที่จะมีส่วนแบ่งในตลาดการศึกษาดิจิทัล
เช่นกัน จึงได้พัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ โดยนาบทเรียนวิดีโอเทปพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อ
การเรียนรู้ นั่นหมายถึงโรงเรียนมัธยมศึกษากว่า 7,000 แห่งก็จะสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์นี้ได้
เด็กแอฟริกัน 300 ล้านคน เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่ง เป็นต้นว่า
อเมซอนดอทคอม (amazon.com) มองเห็นตลาดการขาย Kindle e-readers ในแอฟริกา
ก็เช่น เดีย วกัน จึงได้เพิ่มความสามารถให้อุปกรณ์ Kindle เช่น หนังสือพูดได้ ภาษาใหม่ๆ และ
แบตเตอรีที่มีอายุการใช้งานนานขึ้น
บริษัทอินเทล (Intel) ผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่คาดว่าการศึกษาจะทาให้ตลาด
เติบโตมากกว่า 2 เท่าในแอฟริกา บริษัทได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือแก่รัฐบาลแอฟริกันในการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ระดับเข้าถึง (entry-level computers) ใน Nigeria อินเทลยังได้ซื้อบริษัทโทรคมนาคม
MTN และ Cinfores ผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นเตรียมสอบเพื่อให้บริการ
ทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แม้คนยากจนก็ยังยินดีที่จะจ่ายเงิน
เพื่อให้ได้เข้าถึงการศึกษาดิจิทัล โดยใน Kenya พบว่า 8 ใน 10 ของผู้ปกครองยอมจ่ายค่าเรียนพิเศษ
นอกโรงเรียน โรงเรียน Amaf เก็บค่าบริการ 10 เหรียญต่อเดือน eLimu ยังหวังสร้างรายได้จากการ
ให้บริการดาวน์โหลดแต่ละครั้งอีกด้วย
คาถามมีอยู่ว่าแท็บเล็ตได้ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริงหรือไม่ ผลการศึกษาวิจัย
เมื่อไม่นานมานี้ใน Ghana พบว่า ทักษะการอ่านของนักเรียน 350 คนที่ได้รับ Kindle e-readers
โดยองค์กรการกุศล Worldreader เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ใน Ethiopia นักวิจัยยังพบว่า แม้
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ขณะที่ครูไม่อยู่ในห้องเรียน นักเรียนก็รู้จักใช้แท็บเล็ตที่ได้จากโครงการ One Laptop Per Child
ฝึกฝนการอ่านให้ตัวเอง ผลการศึกษาในโรงเรียน Amaf ยังพบว่า คะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนเพิ่มจาก 58 เป็น 73 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนในเวลาเพียงเทอมเดียวนั้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้ (Piejko, 2011) ประกาศแผนการ
เปลี่ยนตาราเรียนกระดาษสู่หนังสือดิจิทัลให้เสร็จสิ้นภายในปี ค.ศ. 2015 ถือเป็นการเปิดตลาดขนาด
ใหญ่ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) แล็ปท็อป (LapTop) และสมาร์ทโฟน (Smart
Phone) โดยโครงการการศึกษาอุดมปัญญา หรือ "Smart Education" ของรัฐบาล จะสร้างระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ (Cloud Computing Network) เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงหนังสือดิจิทัล
และจัดเก็บการบ้านได้ ในปี ค.ศ. 2013 จะมีห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งนักเรียนที่เจ็บป่วยหรือขาดเรียนจะ
สามารถเข้ามาติดตามบทเรียนย้อนหลังได้ในห้องเรียนเสมือน การปรับหลักสูตรสู่หนังสือดิจิทัลจะทา
กับนักเรียนมัธยมต้นในปีค.ศ. 2014 ตามด้วยมัธยมศึกษาตอนปลายในปีถัดมา รวมถึงการทดสอบ
ทางวิชาการก็จ ะจัดให้เป็นการสอบทางออนไลน์ ซึ่งโรงเรียนทุกแห่ งจะมีจุดเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต
ไร้ ส ายในปี ค.ศ. 2015 และกระทรวงฯ จะจัดให้มีเครื่องคอมพิว เตอร์แท็บเล็ตแจกฟรีสาหรับ
ครอบครัวที่มีรายได้ต่า
จะเห็นได้ว่า ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะได้นาไปใช้
ในการอภิปรายผลต่อไป

76

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม และพัฒนา
กลยุ ท ธ์ ก ารก าหนดนโยบายและการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ส าหรั บ นโยบายการจั ด หาเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ในบทนี้จะนาเสนอระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยในขั้นตอนการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ทั้งวิธีการเลือกแบบเจาะจง
และการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งที่เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง การเก็บข้อมูลใช้ทั้งวิธีการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ทั้งวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติพื้นฐาน
งานวิจัยนี้ มีการเก็บข้อมูลรวมทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ 1) ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบาย 2) ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ใน 3 ระดับ คือ ระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และ ระดับโรงเรียน
ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
3.1.1 กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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3.1.1 กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
ตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง
1) ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการ
กาหนดนโยบาย
2) หน่วยงานนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติใน 3 ระดับ
2.1) กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.2) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
181 แห่ง
2.3) โรงเรียนในสังกัด สพป.
และ สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
391 แห่ง

ผู้ให้ข้อมูล
1) คณะกรรมการบริหารนโยบาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนด
นโยบายระดับบน
2) ผู้บริหารและผู้นานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ใน 3 ระดับ
2.1) ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ
นานโยบายไปปฏิบตั ิ
2.2) ผู้อานวยการ สพป.
รองผู้อานวยการ สพป. หรือ
ผู้รับผิดชอบงานด้าน ICT และ
ศึกษานิเทศก์
2.3) ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน หรือ
ผู้รับผิดชอบงานด้าน ICT ครูผู้สอน
ชั้น ป. 1 และ ครูผู้สอนชั้น ป. 2

ข้อมูลที่ได้
1) สภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการกาหนด
นโยบาย
2) สภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ
2.1) ระดับกระทรวง/
ราชการบริหารส่วนกลาง

2.2) ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2.3) ระดับโรงเรียน
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3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตารางที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
2) แบบสัมภาษณ์ และ แบบสอบถาม
2.1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
2.2) แบบสอบถาม
2.3) แบบสอบถาม

ข้อมูลที่ได้
1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของการกาหนดนโยบาย
2) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ใน 3 ระดับ
2.1) ระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
2.2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.3) ระดับโรงเรียน

3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปสาระสาคัญ

ข้อมูล
1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของการกาหนดนโยบาย
2) การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปสาระสาคัญ 2) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
และสถิติพื้นฐาน ดังนี้
ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.1) การวิเคราะห์เนื้อหา สรุปสาระสาคัญ
2.1) ระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
2.2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน 2.2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ แ ก่ ความถี่ ร้อ ยละ ค่า เฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.3) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 2.3) ระดับโรงเรียน
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.2 ขั้นตอนการวิจัย
ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับ
นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 2) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภาวะคุกคาม ของการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหา
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เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน และ 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
โดยออกแบบการวิจัยเป็น 5 ชั้นตอน ดังนี้
3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบาย
และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการกาหนด
นโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่
โรงเรียน
3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 ร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
3.2.4 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
3.2.5 ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน เป็นดังนี้
3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนด
นโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ให้แก่โรงเรียน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบาย
2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ใน 3
ระดับ คือ
2.1) ระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
2.2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.3) ระดับโรงเรียน
1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบาย
กลุม่ ตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนดนโยบาย กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายระดับบน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งสร้างโดยยึดประเด็นตาม
กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการกาหนดนโยบาย แล้วตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการติ ด ต่ อ นั ด หมายและขอเข้ า พบผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เพื่ อ เก็ บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน 2556
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปสาระสาคัญในประเด็นตาม
กรอบแนวคิดของการกาหนดนโยบาย
2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.1) ระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
กลุม่ ตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างคือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล ประกอบด้ว ยผู้บริหารกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) และนักวิชาการใน สพฐ. ที่เกี่ยวข้องกับการนานโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนไปปฏิบัติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งสร้างโดยยึดประเด็นตาม
กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการนานโยบายสู่การปฏิบัติ แล้วตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการติ ด ต่ อ นั ด หมายและขอเข้ า พบผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เพื่ อ เก็ บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม 2556
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปสาระสาคัญในประเด็นตาม
กรอบแนวคิดของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
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ประชากร คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จานวน 183 แห่ง
กลุ่ มตั ว อย่ า ง คื อ สพป. 181 แห่ ง ผู้ ใ ห้ ข้อมู ล แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ ม คือ (1) ผู้ บริ ห าร สพป.
ประกอบด้วย ผู้อานวยการ 1 คน และ รองผู้อานวยการหรือผู้รับผิดชอบงานด้าน ICT 1 คน (2)
ศึกษานิเทศก์ 1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
การนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป. ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยมี
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
(1) กาหนดประเด็นหลักในการสร้างแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดการวิจัย
(2) จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
การนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป. และรายการข้อคาถามแต่ละประเด็นเป็นมาตรประมาณค่า 5
ระดับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติในโรงเรียน ที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 60 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(3) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดาเนินการดังนี้
(3.1) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) (วรรณี แกมเกตุ, 2551) ของ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาและการนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สู่การปฏิบัติ จานวน 5 คน เกณฑ์การให้คะแนนค่าดัชนีความสอดคล้องมีดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดไม่ตรงเนื้อหา/จุดประสงค์
(3.2) นาผลการตรวจสอบความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา โดยใช้สูตรดังนี้
∑R

IOC =
N
เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์
∑ R คือ ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อคาถามของผู้เชี่ยวชาญ
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N คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ ดังนี้
ถ้า IOC > .50 ถือว่าข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์
ถ้า IOC ≤ .50 ถือว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ
.80 จานวน 1 ข้อ และเท่ากับ 1.00 จานวน 59 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับ เท่ากับ .99
นาไปแก้ไขปรับปรุงข้อคาถามและให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง
(3.3) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้อานวยการ สพป. รองผู้อานวยการหรือ
ผู้รับผิดชอบงาน ICT และศึกษานิเทศก์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2
จานวน 12 คน
(3.4) นาข้อมูลที่ได้จากการสอบถามมาวิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability) ด้วย
วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) (วรรณี แกมเกตุ, 2551) โดยสูตร
 = (

k
k−1

) [1 −

∑ S2i
S2t

]

เมื่อ k คือ จานวนข้อ
Si2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
St2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนจากแบบสอบถามทั้งฉบับ
ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) เท่ากับ .91 แสดงว่า
แบบสอบถามมีความเที่ยง และเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(4) นาแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อนาไปเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
(1)ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
(2)ส่ ง แบบสอบถามพร้ อ มหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การวิจั ยถึงผู้ บริ หาร สพป. ที่เป็นกลุ่มตัว อย่าง จานวน 181 แห่ง ทางไปรษณีย์ และขอความ
อนุเคราะห์จากทาง สพป. ให้ส่งคืนแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 145 แห่ง
จานวน 435 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 79.23
การวิเคราะห์ข้อมูล
(1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ สพป. โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ
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(2) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติใน สพป. ในภาพรวม โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(3) แปลความหมายของค่ า เฉลี่ ย สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน โดยมีเกณฑ์ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/ สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
2.3) ระดับโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
ประชากร คือ โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 2 สังกัด ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จานวน 30,736 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนในกลุ่มประชากร 391 โรงเรียน ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของ Krejcie และ Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 
5% ได้จานวนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 380 โรงเรียน (วรรณี แกมเกตุ, 2551)
ขั้น ที่ 2 เมื่ อ กาหนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแล้ ว ใช้ วิ ธี การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลาย
ขั้นตอน จึงได้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 391 โรงเรียน ดังนี้
(1) กาหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนจาแนกตามสังกัด ในภูมิภาคต่างๆ 4 ภาค
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งภูมิภาคตามเขตการ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย ได้โรงเรียนในสังกัด สพป. จานวนทั้งสิ้น 356 โรงเรียน และสังกัด
สช. จานวน 26 โรงเรียน ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน จาแนกตามภูมิภาค
ภูมิภาค

สพป.
สช.
ประชากรโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ประชากรโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง
(โรงเรียน)
(โรงเรียน)
(โรงเรียน)
(โรงเรียน)
เหนือ
5,684
71
260
3
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12,539
155
392
5
กลาง
6,417
80
1,011
13
ใต้
4,020
50
413
5
รวม
28,660
356
2,076
26

(2) กาหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนในแต่ละสังกัด จาแนกตามขนาดของ
โรงเรียน 3 ขนาด โดยใช้เกณฑ์ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 300 คน) โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 300 – 1,000 คน) และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,001 คนขึ้นไป) และกาหนดให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม มีจานวน
ไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจึงมีจานวน 391 โรงเรียน ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน จาแนกตามภูมิภาค สังกัด และขนาด
ภูมิภาค

สังกัด
เล็ก

เหนือ

สพป.
สช.
รวม
ตะวันออกเฉียงเหนือ สพป.
สช.
รวม
กลาง
สพป.
สช.
รวม
ใต้
สพป.
สช.
รวม

ประชากร
5,183
71
5,254
11,133
111
11,244
5,330
307
5,637
3,399
140
3,539

กลุ่ม
ตัวอย่าง
65
2
67
138
2
140
66
4
70
42
2
44

ขนาดโรงเรียน
กลาง
ใหญ่
กลุ่ม
กลุ่ม
ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง
449
6
52
2
118
2
71
2
567
8
123
4
1,323
16
83
2
203
3
78
2
1,526
19
161
4
939
12
148
2
400
5
304
4
1,339
17
452
6
579
7
42
2
198
2
75
2
777

9

117

4
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(3) กาหนดกลุ่มจังหวัด ตามเขตตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย จานวน 19 เขต
เพื่อการกระจายตัวของข้อมูล และเลือกพื้นที่เก็บข้อมูล เขตตรวจราชการละ 1 จังหวัด โดยพิจารณา
จากจังหวัดที่มีจานวนประชากรโรงเรียนในแต่ละสังกัด แต่ละขนาด เพียงพอต่อการเก็บข้อมูล
(4) สุ่มอย่างง่ายกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน จาแนกตามสังกัด และขนาดของโรงเรียน ในแต่
ละจังหวัด ตามสัดส่วนของประชากรโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 391 โรงเรียน
ผู้ให้ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อานวยการ
โรงเรียน 1 คน และ รองผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบงาน ICT 1 คน (2) ครูผู้สอน ป.1
จานวน 1 คน และ ครูผู้สอน ป.2 จานวน 1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
การนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยมี
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
(1) กาหนดประเด็นหลักในการสร้างแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดการวิจัย
(2) จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
การนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน และรายการข้อคาถามแต่ละประเด็นเป็นมาตรประมาณค่า 5
ระดับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ตอนที่ 2 สภาพปั จจุ บัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่ การปฏิบัติใน
โรงเรียน ที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 67 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(3) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดาเนินการดังนี้
(3.1) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) (วรรณี แกมเกตุ, 2551)
ของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริห ารการศึกษาและการนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาสู่การปฏิบัติ จานวน 5 คน เกณฑ์การให้คะแนนค่าดัชนีความสอดคล้องมีดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดไม่ตรงเนื้อหา/จุดประสงค์
(3.2) นาผลการตรวจสอบความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา โดยใช้สูตรดังนี้
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∑R

IOC =
N
เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์
∑ R คือ ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อคาถามของผู้เชี่ยวชาญ
N คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ ดังนี้
ถ้า IOC > .50 ถือว่าข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์
ถ้า IOC ≤ .50 ถือว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ
.80 จานวน 2 ข้อ และเท่ากับ 1.00 จานวน 65 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับ เท่ากับ .99
นาไปแก้ไขปรับปรุงข้อคาถามและให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง
(3.3) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการหรือ
ผู้รับผิดชอบงาน ICT และครูผู้สอน ป. 1, ป. 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสวนหม่อน
โรงเรียนชลประทาน โรงเรียนสามัคคีรถไฟ โรงเรียนบ้านหลัก จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนรัตนศึกษา
โรงเรียนรัตนไพศาล โรงเรียนอนุบาลเตือนจิต โรงเรียนอานวยเวทย์ จ.สุพรรณบุรี จานวน 32 คน
(3.4) นาข้อมูลที่ได้จากการสอบถามมาวิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability) ด้วย
วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) (วรรณี แกมเกตุ, 2551) โดยใช้สูตร
 = (

k
k−1

) [1 −

∑ S2i
S2t

]

เมื่อ k คือ จานวนข้อ
Si2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
St2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนจากแบบสอบถามทั้งฉบับ
ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) เท่ากับ .99 แสดงว่า
แบบสอบถามมีความเที่ยง และเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(4) นาแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อนาไปเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) ติดต่อกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
(2) ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยถึง
ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 391 แห่ง ทางไปรษณีย์ และขอความอนุเคราะห์จาก
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ทางโรงเรียนให้ส่งคืนแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ได้ แบบสอบถามกลับคืนมา 345 โรงเรียน จานวน
1,380 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.24
การวิเคราะห์ข้อมูล
(1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ
(2) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียนในภาพรวม และจาแนกตามภาค สังกัด และขนาดของโรงเรียน โดยใช้ค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(3) แปลความหมายของค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน โดยมีเกณฑ์ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/ สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการกาหนด
นโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการกาหนดนโยบาย ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปสาระสาคัญสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบายที่
ได้จากขั้นตอนที่ 1
2. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ใน 3 ระดับ คือ
2.1 ระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่ว นกลาง ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุป
สาระสาคัญสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติระดับกระทรวง/
ราชการบริหารส่วนกลางที่ได้จากขั้นตอนที่ 1
2.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของสภาพปัจจุ บันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่
ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ ดังนี้
(1) หาค่าความต้องการจาเป็น โดยใช้วิธี Modified Priority Need Index
(PNImodified) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) มีสูตรดังนี้
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PNI
I
D

PNIModified =
D
แทน ค่าดัชนีการจัดเรียงอันดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น
แทน คะแนนเฉลี่ยตามสภาพที่พึงประสงค์
แทน คะแนนเฉลี่ยตามสภาพปัจจุบัน

(2) จัดลาดับความต้องการจาเป็นของการนานโยบายสู่การปฏิบัติโดยภาพรวม
และองค์ประกอบรายด้าน จากค่าดัชนี PNImodified
(3) จัดกลุ่มค่าดัชนี PNImodified เป็น 2 กลุ่ม โดยนาค่าดัชนี PNImodified สูงที่สุด
ลบด้วยค่าดัชนี PNImodified ต่าที่สุด แล้วนาผลต่างมาหารด้วย 2 จากนั้นนาผลลัพธ์ที่ได้ไปรวมกับค่า
ดัชนี PNImodified ต่าที่สุด จะได้ค่าดัชนี PNImodified ตัวกลาง ที่แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
มีค่าดัชนี PNImodified สูง และกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNImodified ต่า
(4) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ในภาพรวม และจาแนกตามรายด้าน โดยประเด็นที่มีค่าดัชนี PNImodified ต่า
จัดเป็น จุดแข็ง หรือ โอกาส ประเด็นที่มีค่าดัชนี PNImodified สูง จัดเป็น จุดอ่อน หรือ ภาวะคุกคาม
แล้ววิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis
2.3 ระดับโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียน ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ ดังนี้
(1) หาค่าความต้องการจาเป็น โดยใช้วิธี Modified Priority Need Index
(PNImodified) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) มีสูตรดังนี้
I−D

PNI
I
D

PNIModified =
D
แทน ค่าดัชนีการจัดเรียงอันดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น
แทน คะแนนเฉลี่ยตามสภาพที่พึงประสงค์
แทน คะแนนเฉลี่ยตามสภาพปัจจุบัน

(2) จัดลาดับความต้องการจาเป็นของการนานโยบายสู่การปฏิบัติโดยภาพรวม
และองค์ประกอบรายด้าน จากค่าดัชนี PNImodified
(3) เปรียบเทีย บค่าเฉลี่ ยความต้องการจาเป็นของการนานโยบายสู่ การปฏิบัติ
จาแนกตามตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ภูมิภาค สังกัด และขนาดของโรงเรียน
(4) จัดกลุ่มค่าดัชนี PNImodified เป็น 2 กลุ่ม โดยนาค่าดัชนี PNImodified สูงที่สุด
ลบด้วยค่าดัชนี PNImodified ต่าที่สุด แล้วนาผลต่างมาหารด้วย 2 จากนั้นนาผลลัพธ์ที่ได้ไปรวมกับค่า
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ดัชนี PNImodified ต่าที่สุด จะได้ค่าดัชนี PNImodified ตัวกลาง ที่แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
มีค่าดัชนี PNImodified สูง และกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNImodified ต่า
(5) วิเคราะห์จุ ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการนานโยบายสู่
การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ในภาพรวม และจาแนกตามรายด้าน โดยประเด็นที่มีค่าดัชนี PNImodified
ต่า จัดเป็นจุดแข็งหรือ โอกาส ประเด็นที่มีค่าดัชนี PNImodified สูง จัดเป็นจุดอ่อนหรือภาวะคุกคาม
แล้ววิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis
3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 ร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
ผู้วิจัยร่างกลยุทธ์ โดยใช้ผลที่ได้รับจากขั้นตอนที่ 2 มาพัฒนาร่างกลยุทธ์ ดังนี้
(1) จัดทาตาราง SWOT Matrix ในภาพรวม โดยการจับคู่จุดแข็ง -โอกาส (SO)
จุดอ่อน -โอกาส (WO) จุดแข็ง-ภาวะคุกคาม (ST) และจุดอ่อน-ภาวะคุกคาม (WT) โดยแยกเป็น 2
ส่วน ได้แก่ การกาหนดนโยบาย และ การนานโยบายสู่การปฏิบัติใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกระทรวง/
ราชการบริหารส่วนกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน
(2) นาผลการวิเคราะห์ SWOT Matrix ทั้ง 2 ส่วน มาจาแนกตามองค์ประกอบ
ของการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
(3) นาผลการวิเคราะห์ SWOT Matrix มาพัฒนาร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบาย
และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
(ฉบับที่ 1)
3.2.4 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับ นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน คือแบบ
ประเมิ น ความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ข องร่า งกลยุท ธ์ เป็น มาตรประมาณค่า 5 ระดั บ
ดาเนินการวิจัยโดยเริ่มจากการสร้างแบบประเมินร่างกลยุทธ์ และตรวจสอบแบบประเมินร่างกลยุทธ์
แล้วนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประเมินร่างกลยุทธ์ ดังนี้
(1) ประเมินร่างกลยุทธ์เป็นรายบุคคล โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 30 คน
(2) ประเมินร่างกลยุทธ์เป็นกลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15 คน
ผู้วิจัย ได้รับข้อมูลความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบาย
และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
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3.2.5 ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุ งร่ างกลยุทธ์ การกาหนดนโยบายและการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
ผู้วิจัยปรับปรุงพัฒนาร่างกลยุทธ์ โดยนาข้อมูลความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ร่างกลยุทธ์ จากขั้นตอนที่ 4 มาปรับปรุงพัฒนาร่างกลยุทธ์ ได้ กลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการ
น านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ส าหรั บ นโยบายการจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ เล็ ต ให้ แ ก่ โ รงเรี ย น
ฉบับสมบูรณ์
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แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนกำรวิจัย

กำรดำเนินกำร

ผลที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษำสภำพปัจจุบันและ
สภำพที่พึงประสงค์ของ
กำรกำหนดนโยบำยและ
กำรนำนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติ

1.1 การกาหนดนโยบาย
ผู้ให้ข้อมูล : คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำย
ผู้บริหำรกระทรวง ศธ. กระทรวงไอซีที และ สพฐ.
เครื่องมือวิจัย : แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง
กำรวิเครำะห์ข้อมูล : วิเครำะห์เนือ้ หำและสรุปสำระสำคัญ
1.2 การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ระดับกระทรวง/ส่วนกลาง
ผู้ให้ข้อมูล : ผู้บริหำรกระทรวง ศธ. กระทรวงไอซีที สพฐ.
เครื่องมือวิจัย : แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง
กำรวิเครำะห์ข้อมูล : วิเครำะห์เนือ้ หำและสรุปสำระสำคัญ
ระดับเขตพื้นที่ และ ระดับโรงเรียน
ผู้ให้ข้อมูล : ผู้บริหำร สพป. ,ศน. ,ผู้บริหำร รร., ครู ป.1-2
เครื่องมือวิจัย : แบบสอบถำม
กำรวิเครำะห์ข้อมูล : วิเครำะห์สถิติพนื้ ฐำน

สภำพปัจจุบันและสภำพ
ที่พึงประสงค์ของกำร
กำหนดนโยบำยและกำร
นำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
สำหรับนโยบำยกำรจัดหำ
เครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน

ขั้นตอนที่ 2
วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกำส และภำวะคุกคำม
ของกำรกำหนดนโยบำย
และกำรนำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ

2.1 การกาหนดนโยบาย ใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำและสรุป
สำระสำคัญจำกผลข้อ 1.1
2.2 การนานโยบายสู่การปฏิบัติระดับกระทรวง/ราชการ
บริหารส่วนกลาง ใช้กำรวิเครำะห์เนือ้ หำและสรุป
สำระสำคัญจำกผลข้อ 1.2 ในระดับกระทรวง/ส่วนกลำง
การนานโยบายสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ และ โรงเรียน
ใช้กำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของสภำพปัจจุบันและสภำพ
ที่พึงประสงค์จำกผลข้อ 1.2 มำคำนวณ PNI Modified แล้ว
วิเครำะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis, TOWS Matrix

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส
และภำวะคุกคำม
ของกำรกำหนดนโยบำย
และกำรนำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 3
ร่ำงกลยุทธ์กำรกำหนด
นโยบำยและกำรนำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

3. ผู้วิจัยร่างกลยุทธ์ โดยใช้ผลที่ได้รับจำกขั้นตอนที่ 2
ในกำรร่ำงกลยุทธ์กำรกำหนดนโยบำยและกำรนำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ สำหรับนโยบำยกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน

(ร่ำง) กลยุทธ์กำรกำหนด
นโยบำยและกำรนำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
สำหรับนโยบำยกำรจัดหำ
เครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน

ขั้นตอนที่ 4
ประเมินร่ำงกลยุทธ์กำร
กำหนดนโยบำยและกำร
นำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

4.1 ประเมินร่างกลยุทธ์เป็นรายบุคคล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย จำนวน 30 คน
4.2 ประเมินร่างกลยุทธ์เป็นกลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 15 คน

ควำมเหมำะสมและควำม
เป็นไปได้ของร่ำงกลยุทธ์
จำกผูท้ รงคุณวุฒิและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
รำยบุคคลและเป็นกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 5
ปรับปรุงร่ำงกลยุทธ์กำร
กำหนดนโยบำยและกำร
นำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
สำหรับนโยบำยกำรจัดหำ
เครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน

5. ผู้วิจัยปรับปรุงร่างกลยุทธ์ โดยนำข้อมูลควำม
เหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของร่ำงกลยุทธ์ จำกขั้นตอน
ที่ 4 มำปรับปรุงพัฒนำร่ำงกลยุทธ์กำรกำหนดนโยบำย
และกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ สำหรับนโยบำยกำร
จัดหำเครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน

กลยุทธ์กำรกำหนดนโยบำย
และกำรนำนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติ สำหรับนโยบำยกำร
จัดหำเครือ่ งคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนด
นโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม และพัฒนา
กลยุ ท ธ์ ก ารก าหนดนโยบายและการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ส าหรั บ นโยบายการจั ด หา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารนโยบาย
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายระดับบน ผู้บริหารกระทรวงศึก ษาธิการและสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมถึงนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติ
ในกระทรวง/ส่วนกลาง ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และศึกษานิเทศก์
จานวน 181 แห่ง ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนชั้น ป. 1 และ ครูผู้สอนชั้น ป. 2 จากโรงเรียนในสังกัด
สพฐ. และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) จานวน 391 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาและสรุปสาระสาคัญ และสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ในบทนี้จะนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
4.1 กลุ่มตัวอย่างและสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล
4.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบายและการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
4.3 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการกาหนดนโยบายและการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
4.4 การร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่ การปฏิบัติ สาหรับนโยบาย
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
4.5 การประเมินร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับ
นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
4.6 การปรับปรุงร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่ การปฏิบัติ สาหรับ
นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
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4.1 กลุ่มตัวอย่างและสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล
4.1.1 กลุ่มตัวอย่างและสถานภาพของผู้ให้ข้อมูลการกาหนดนโยบาย
ผู้ให้ข้อมูลการกาหนดนโยบาย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารนโยบาย และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายระดับบน ดังตาราง
ตารางที่ 8 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการกาหนดนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
ชื่อผู้ให้ข้อมูล
ดร.โอฬาร ไชยประวัติ

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน , ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
(ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์
คณะกรรมการบริหารนโยบาย การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน , ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ผู้อานวยการใหญ่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์
ประธานกรรมการมูลนิธศิ ึกษาพัฒน์ และประธาน Lighthouse
Project ประธานกรรมการมูลนิธไิ ทยคม
ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน หัวหน้าคณะทางานจัดการข้อมูลประเด็นสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ กรณีเด็กไทยกับไอที

จากตารางพบว่า กลุ่ มผู้ให้ ข้อมูล ประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริห ารนโยบายการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายระดับกระทรวง
และ สพฐ. ผู้นานโยบายสู่การปฏิบัติในกระทรวงและ สพฐ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยในการกาหนด
นโยบาย ได้แก่ นักวิชาการและนักการศึกษา
4.1.2 กลุ่มตัวอย่างและสถานภาพของผู้ให้ข้อมูลการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ใน 3 ระดับ
(1) ระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
(2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(3) ระดับโรงเรียน

94
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล การน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ กระทรวง/ราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง
ประกอบด้วยผู้บ ริหารกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติ
ตารางที่ 9 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
ชื่อผู้ให้ข้อมูล
น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ให้แก่โรงเรียน , ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
อ.สมควร วรสันต์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ดร.สุวิทย์ บึงบัว
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จากตารางที่ 9 จะเห็นว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารนโยบายการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนักวิชาการ
ใน สพฐ. ที่เกี่ยวข้องกับการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ผู้ให้ข้อมูลการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้อานวยการ
สพป. รองผู้อานวยการ สพป. หรือผู้รับผิดชอบงานด้าน ICT และ ศึกษานิเทศก์ จากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 181 แห่ง ดังนี้
ตารางที่ 10 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง สพป.
(N = 145)
ภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

จานวน
36
47
41
21

ร้อยละ
24.83
32.41
28.28
14.48
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จากตารางที่ 10 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง สพป. เมื่ อ พิ จ ารณาตามที่ ตั้ ง พบว่ า อยู่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (ร้อยละ 32.41) รองลงมาคือภาคกลาง (ร้อยละ 28.28) ภาคเหนือ
(ร้อยละ 24.83) และภาคใต้มีกลุ่มตัวอย่าง สพป. น้อยที่สุด (ร้อยละ 14.48)
ตารางที่ 11 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม สพป.
(N = 435)
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการหรือผู้รับผิดชอบงาน ICT
ศึกษานิเทศก์
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประสบการณ์การทางาน
น้อยกว่า 10 ปี
10 - 19 ปี
20 - 29 ปี
30 ปี ขึ้นไป

จานวน

ร้อยละ

145
145
145

33.33
33.33
33.33

323
112

74.25
25.75

30
37
72
296

6.90
8.51
16.55
68.05

46
323
66

10.57
74.25
15.17

23
46
162
204

5.29
10.57
37.24
46.90

จากตารางที่ 11 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามเป็นผู้ อ านวยการ สพป. (ร้ อยละ 33.33)
รองผู้อานวยการ/ผู้รับผิดชอบงาน ICT (ร้อยละ 33.33) ศึกษานิเทศก์ (ร้อยละ 33.33) ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย (ร้อยละ 74.25) มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมากที่สุด (ร้อยละ 68.05) เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา
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พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท (ร้อยละ 74.25) รองลงมาคือปริญญาเอก
(ร้ อยละ 15.17) และปริ ญญาตรี (ร้อยละ 10.57) ในด้านประสบการณ์การทางาน พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีประสบการณ์การทางาน 30 ปีขึ้นไปมากที่สุด (ร้อยละ 46.90) รองลงมาคือ 20-29 ปี
(ร้อยละ 37.24) 10-19 ปี (ร้อยละ 10.57) และน้อยกว่า10 ปี (ร้อยละ 5.29)
ผู้ให้ข้อมูลการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน หรือ ผู้รับผิดชอบงานด้าน ICT ครูผู้สอนชั้น ป. 1 และ ครูผู้สอนชั้น ป. 2
จากโรงเรียนในสังกัด สพป. และ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 391 แห่ง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 12 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ขนาด
ขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 300 คน)
ขนาดกลาง (นักเรียน 301 – 1,000 คน)
ขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,001 คนขึ้นไป)
ภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

จานวน

(N = 345)
ร้อยละ

319
26

92.46
7.54

280
46
19

81.16
13.33
5.51

59
152
82
52

17.10
44.06
23.77
15.07

จากตารางที่ 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนส่วนใหญ่ เป็นโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษา (ร้ อ ยละ 92.46) ส่ ว นที่เ หลื อเป็ น โรงเรี ย นในสั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ร้อยละ 7.54) เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (ร้อ ยละ 81.16) รองลงมาคือโรงเรียนขนาด
กลาง (ร้อยละ 13.33) และโรงเรียนขนาดใหญ่ (ร้อยละ 5.51) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาตามที่ตั้ง
ของโรงเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (ร้อยละ 44.06)
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รองลงมาคือภาคกลาง (ร้อยละ 23.77) ภาคเหนือ (ร้อยละ 17.10) และภาคใต้มีกลุ่มตัวอย่ าง
โรงเรียนน้อยที่สุด (ร้อยละ 15.07)
ตารางที่ 13 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ตาแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน/ผูร้ บั ผิดชอบงาน ICT
ครูผสู้ อน
ชั้น ป. 1
ชั้น ป. 2
ไม่ระบุ
เพศ
ชาย
หญิง
ไม่ระบุ
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทางาน
น้อยกว่า 10 ปี
10 – 19 ปี
20 – 29 ปี

จานวน

(N = 1,380)
ร้อยละ

689
345
344
686
345
341
5

49.93
25.00
24.93
49.71
25.00
24.71
0.36

579
782
19

41.96
56.67
1.38

133
311
205
716
15

9.64
22.54
14.86
51.88
1.09

10
846
503
6
15

0.72
61.30
36.45
0.43
1.09

344
205
283

24.93
14.86
20.51
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30 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ

522
26

37.83
1.88

จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้อานวยการโรงเรียน (ร้อยละ 25.00)
รองผู้อานวยการโรงเรียน/ผู้รับผิดชอบงาน ICT (ร้อยละ 24.93) ครูผู้สอนชั้น ป. 1 (ร้อยละ 25.00)
ครูผู้สอนชั้น ป. 2 (ร้อยละ 24.71) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.67) มี
อายุ 50 ปีขึ้น ไปมากที่สุด (ร้อยละ 51.88) เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 61.30) รองลงมาคือ ปริญญาโท (ร้อยละ 36.45)
ปริ ญ ญาเอก (ร้ อ ยละ 0.43) และต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี (ร้ อ ยละ 0.72) ตามล าดั บ ในด้ า น
ประสบการณ์การทางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การทางาน 30 ปีขึ้นไปมากที่สุด
(ร้อยละ 37.83) รองลงมาคือน้อยกว่า 10 ปี (ร้อยละ 24.93) 20-29 ปี (ร้อยละ 20.51) และ 1019 ปี (ร้อยละ 14.86)
4.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการก าหนดนโยบายและการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน นาเสนอ
เป็น 2 ส่วน ดังนี้
4.2.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบาย
4.2.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ใน 3 ระดับ
1) ระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3) ระดับโรงเรียน
4.2.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบาย
ผลการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบายการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
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(1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบายการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
(2) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบายการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
รายละเอียดแต่ละส่วน มีดังนี้
(1) สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการก าหนดนโยบายการจั ด หา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบาย
พบสาระสาคัญ ดังนี้
1. ประเด็นปัญหา/ที่มาของนโยบาย
สภาพปัจจุบัน พบว่า ประเด็นปัญหาสาคัญที่นามาสู่การกาหนดนโยบาย ได้แก่ ความต้องการ
ในการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา ได้แก่ การยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาสและความเท่า
เทียมทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส โดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้นักเรียนได้ใช้เพื่อการเรียนรู้ในลักษณะ 1 คนต่อ 1 เครื่อง นักเรียนสามารถใช้แท็บเล็ต
เข้าถึงสื่อหลากหลายที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในขณะที่อยู่ที่โรงเรียนและที่บ้าน การใช้แท็บเล็ต
ยังช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครูและปัญหาคุณภาพครูในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ ห่างไกล
โดยครูสามารถใช้แท็บเล็ตเป็นเครี่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน ใช้ทดแทนครูในบางชั่วโมง
เรียนหรือบางสาขาวิชาที่ขาดแคลนและจาเป็นจริงๆ
การแจกแท็บเล็ต ยังใช้งบประมาณน้อยกว่าแจกตาราเรียนในระยะยาว เนื่องจากสามารถ
ติดตั้งซอฟต์แวร์บทเรี ยนใหม่ได้ตลอดเวลา เป็ นการส่ งเสริมอุตสาหกรรมด้าน ICT ในประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถผลิตแท็บเล็ตได้เอง อย่างไรก็ดี การนาแท็บเล็ตไปใช้เพื่อการเรียนรู้
จาเป็นจะต้องมีความพร้อมของ Learning System เช่น เนื้อหาบทเรียนและแอพพลิเคชั่นต่างๆ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน การปรับเปลี่ยนบทบาทของครูมาเป็นผู้ชี้แนะและ
กระตุ้นให้เด็กสนใจอยากที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้าและ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งมีคณะกรรมการบริหาร
นโยบายซึ่งมาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบวางยุทธศาสตร์และแผนงานหลังรัฐบาล
ประกาศเป็นนโยบาย
นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน กาหนดขึ้นโดยรัฐบาล เพื่อสร้าง
โอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีการประกาศเป็นนโยบายเด่นในการหาเสียงของพรรค
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การเมืองในช่วงสั้นๆ ก่อนการเลือกตั้ง และเมื่อพรรคได้รับเลือกเป็นแกนนาและจัดตั้งรัฐบาล จึงได้
ประกาศเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะดาเนินการในปีแรกร่วมกับนโยบายอื่นๆ
เนื่ องจากเป็น นโยบายที่ถูกกาหนดขึ้นอย่างเร่งด่วน จึงขาดการมีส่ วนร่ว มของผู้ มีส่ ว นได้
ส่วนเสีย ไม่ได้มีการทาประชาพิจารณ์ ขาดการสารวจความพร้อมและการเตรียมการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานปฏิบัตินโยบายว่ามีทรัพยากร บุคลากร สภาพแวดล้อมที่เอื้อหรือเป็น
อุปสรรคต่อการดาเนินนโยบายอย่างไร หลายฝ่ายได้แสดงความห่วงใยต่อการกาหนดนโยบายดังกล่าว
ออกมาในหลายประเด็น ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณจานวนมากในการจัดหาแท็บเล็ต
ให้ กับ นั กเรี ย นชั้น ป. 1 ที่อาจจะยั ง ไม่ มีค วามพร้อม เนื่องจากอาจจะยัง อ่า นเขีย นไม่ค ล่ อง ยังไม่
สามารถรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินมีค่า การเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากร การเตรียมเนื้อหา
บทเรี ย น ซอฟต์ แ วร์ แ ละสื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมที่ จ ะบรรจุ ล งไปในเครื่ อ งแท็ บ เล็ ต เครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับการเชื่อมต่อแท็บเล็ต การบริหารงานและปัญหาการทุจริตในโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาครัฐ ขยะอิเล็กทรอนิกส์จานวนมากที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ การป้องกันการใช้งาน
ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การที่เด็กจะใช้แท็บเล็ตเล่นเกมมากจนทาให้ติดเกม การเข้าถึงบุคคลหรือเนื้อหา
อัน ตรายบนอิน เทอร์ เน็ ต ซึ่งพ่อแม่ผู้ ปกครองควรจะต้องรับรู้รับทราบและมีส่ ว นช่ว ยในการดูแ ล
ป้องกัน
สภาพที่พึงประสงค์ พบว่า การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกาหนด
นโยบาย การสร้างการยอมรับนโยบายในวงกว้าง การสารวจความพร้อมของทรัพยากรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาการนานโยบายสู่การปฏิบัติในลักษณะของโครงการนาร่อง การวางแผน
ป้องกันปัญหาหรือผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการกาหนดนโยบายในประเด็นที่หลายภาคส่วน
ได้แสดงความห่วงใย น่าจะช่วยเพิ่มโอกาสของความสาเร็จในนโยบายได้ดียิ่งขึ้น
ดังข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความพยายามที่จะกาหนดนโยบายเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางการศึกษา
“จากที่ ผ มเคยทางานเป็ น ประธาน สมศ. พบปั ญ หาการศึ ก ษาระดั บประถม
คือ โรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่ห่างไกล มีนักเรี ยนไม่มาก เพียง 40-50 คน ชั้นปี
ละ 8-10 คน มี คุ ณครูน้ อย ขาดความพร้ อม แต่จ ะต้ องสอนภาษาอั งกฤษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิ่งสอนหลายระดับชั้นพร้อมๆ กัน บางครั้งต้องเอา
นักเรียนมารวมกันเพราะมีครูเพียง 2 คนทั้งโรงเรียน ทาให้นักเรียนเรียนรู้ในสาระ
หลักไม่ดีเท่าที่ควร ครูต้องพึ่งพาตาราเรียน อ่านให้ฟัง พูดตาม ฝึกฝนซ้าๆ ไม่ได้
มากเพราะครูไม่มีเวลา ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ว่า ตาดู หูฟัง สมองคิด ทาครั้งเดียว
ไม่จาก็ต้องมีเทปบันทึกให้เปิดฟังซ้าๆ กลายเป็นคาถามว่ามีสื่อหรือเครื่องมือแบบ
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ใดบ้างที่จะมาช่วย เทคโนโลยีแบบจอสัมผัส มีทั้งภาพ เสียง ก็คือแท็บเล็ต แม้ครู
ไม่อยู่ในห้อง เด็กก็ยังฝึกฝนเรียนรู้ได้ จึงเป็นที่มาให้ไปเสาะหาแท็บเล็ตคุณภาพ
พอใช้ได้มาทดลองกับโรงเรียน พบว่าใช้ช่วยด้านการเรียนได้ ลองอัดเสียงฝรั่งและ
ใส่แอนิเมชั่นง่ายๆ เลือกแอพพลิเคชั่นคณิตศาสตร์ใส่เข้าไป ทาให้เด็กตื่นเต้นและ
เรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดี เอาไปเรียนรู้ที่บ้านโดยเอาพ่อแม่มาเรียนด้วย ให้
สอนการบ้านได้ ผมเริ่มตั้งแต่แท็บเล็ตเครื่องละ 6,500 มาถึงสองพันกว่าบาท ซึ่ง
ถูกกว่าค่าหนังสือต่อปี ปีใหม่ก็เอาไปอัพเกรดลงบทเรียนใหม่ได้ ดังนั้น ในแง่ของ
เศรษฐกิจก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ว ยังไม่รวมเนื้อหาอีกมากมายที่มีอยู่ในก้อนเมฆ (Cloud
Network) ที่โหลดเอามาใช้ได้ นี่คือแนวคิดในการแก้ปัญหาโรงเรียนประถมขนาด
เล็กที่ขาดแคลนครู ขาดแคลนเครื่องมือ แต่แน่นอนว่าครูจะต้องสามารถปรับตัว
จากการสอนแบบเดิมๆ มาเป็นผู้ชี้แนะให้นักเรียนนอกจากเรียนรู้ในวิชาเดิมๆ
แล้วยังอยากที่จะเรียนมากกว่าหลักสูตรได้ ผมสนใจที่จะดึงเด็ก 40-50% ที่ไม่ได้
รับการดูแลเท่าที่ควรขึ้นมามากกว่าเด็กที่มีโอกาสหรือเรียนดีอยู่แล้ว โรงเรียนที่มี
ความพร้อมอยู่แล้ว”
ความเห็นเกี่ยวกับที่มาของนโยบาย
“นโยบายนี้ มาจากแคมเปญการเลื อกตั้ง ทาให้ ไม่มี ยุทธศาสตร์ ไม่ มีแผนงาน
ที่ชัดเจนรองรับ แนวคิดของนโยบายมาจาก global trend เขาหยิบมาหาเสียง
ก่อนค่อยไปทายุทธศาสตร์ทีหลัง”
“ช่วงนั้นมีการยุบสภา พรรคต้องรีบประกาศนโยบายหาเสียง เรามีเวลาก่อน
หาเสียงเลือกตั้งเพียง 2 เดือน กระบวนการกาหนดนโยบายจึงเร่งรัดมาก ไม่มีการ
ทาประชาพิ จ ารณ์เป็ น เรื่องเป็น ราว คนสมัค รลงเลื อกตั้ ง สส. ต้อ งไปทดสอบ
ลองฟังเสียงประชนชนเองว่าตอบรับนโยบายนี้หรือไม่”
“คิดว่านโยบายนี้เป็นความพยายามที่จะผลักดันเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แต่เรื่องการเมืองและผลประโยชน์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ ามา ควรจะต้องมีการ
วางยุทธศาสตร์ของนโยบายให้ชัดเจน เพื่อนโยบายจะได้สาเร็จ”
ความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
“ช่วงแรกของการกาหนดนโยบาย มีนักวิชาการบางส่วนไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
กลัวเด็กเอาแท็บเล็ตไปใช้งานอื่นที่ไม่เหมาะสม ก็จะต้องทาระบบป้องกั น เราให้
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สานักงานเขตพื้นที่อบรมพ่อแม่ผู้ปกครองให้ช่วยระวังรักษาแท็บเล็ต ดูแลลูกให้ใช้
แต่พอเหมาะพอควร ถนอมสายตา เรายังคาดหวังให้ ผู้ปกครองดูแลเรื่องการใช้
เครื่องแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ที่บ้านด้วย แต่ผู้ปกครองจะไหวหรือไม่”
“ควรให้คนที่จะต้องนานโยบายไปปฏิบัติได้เข้ามามีส่วนในการกาหนดนโยบาย
ด้ว ย เพราะจะมีข้อ มูล อีกด้านหนึ่งมาให้ เช่น ทรัพยากร ความพร้อม วิธีการ
บทเรียนต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการก็มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ เช่น
สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักนวัตกรรมการศึกษา สานักติดตาม
และประเมินผล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น่าจะได้มาพูดคุยและ
วางแผนการทางานร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบาย”
“ผู้ปกครองระดับรากหญ้าจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพื่อจะได้รับรู้และนาไปใช้
งานที่เหมาะสมกับชีวิต เกิดประโยชน์ต่อ ตัวเด็ก ต่อการเรียนรู้ทั้งของครอบครัว
และชุมชน”
“เด็ ก จ านวนมากใช้ เ วลาเกิ น ควรกั บ ไอซี ที จ นก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
ส่งผลลบต่อพัฒนาการ บางส่วนเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายผ่านทางซอฟต์แวร์
เกม เว็บไซต์ ปัญหาการติดเกมติดอินเทอร์เน็ตของเด็กไทยมีแนวโน้มที่จะรุนแรง
มากขึ้น การเติบโตของธุรกิจไอที อินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ และนโยบายแจก
แท็บเล็ตของรัฐบาล ในขณะทีย่ ังไม่มีการป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสม ส่งผลให้
ไอซีทีมีอันตรายต่อเด็กและเยาวชน สมัช ชาสุขภาพแห่ งชาติ จึง มีมติว่าจะต้อง
ดาเนินการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน จริงจัง และต่อเนื่อง โดยมีสังคม
และชุมชนเป็ นแกนหลั ก พร้อมการร่วมมือสนับสนุนจากภาควิชาการ ภาครัฐ
เอกชน และประชาสังคม”
“แผ นเ รื่ อ งก าร จั ดก าร กั บ ขย ะอิ เ ล็ ก ทร อนิ กส์ ก ร ะท รว งไ อซี ที ห รื อ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ น่าจะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลในเรื่องนี้”
2. หลักการเหตุผล/ความน่าเชื่อถือ
สภาพปัจจุบัน พบว่า มีการนาผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
แล็ปท็อปในโครงการ OLPC - One Laptop Per Child มาใช้สนับสนุนการกาหนดนโยบาย งานวิจัย
ยื น ยั น ว่าสามารถใช้แล็ ป ท็อ ปเพื่ อการศึก ษาได้ แต่เนื่ องจากการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
คอมพิว เตอร์ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากแล็ปท็อปจึง กลายเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีขนาดเล็ ก
กะทัดรัด มีหน้าจอแบบสัมผัส แป้นพิมพ์ในตัว มีกล้องและลาโพงในการใช้งาน
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งานวิจั ย โครงการน าร่ อ งการใช้คอมพิ ว เตอร์แ ท็บเล็ ต ของ สพฐ. ร่ ว มกั บ มหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหลายประเด็นที่น่าสนใจ เป็นต้นว่า ควร
แจกเด็กโตมากกว่าชั้น ป. 1 และไม่จาเป็นต้องแจก 1 คน 1 เครื่อง ควรพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้
น่าสนใจและควรมีมากกว่า 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ฯลฯ ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ไม่ได้ถูกนามาใช้
ในการปรับปรุงการกาหนดนโยบาย
การน าผลงานวิ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี แ ละการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของ
สังคมไทย มาใช้อ้างอิงในการกาหนดนโยบาย การศึกษาวิจัยในลักษณะของโครงการนาร่อง และการ
นาข้อมูลจากงานวิจัยทั้งด้านบวกและด้านลบมาใช้ในการกาหนดนโยบายอย่างบูรณาการ เป็นสภาพที่
พึงประสงค์ที่จะช่วยสร้างการยอมรับในนโยบาย และเพิ่มโอกาสของความสาเร็จในนโยบาย
ข้อมูล จากการสั มภาษณ์ เกี่ยวกับหลั กการและเหตุผ ล รวมถึงโอกาสในความส าเร็จของ
นโยบาย ดังนี้
“สมัยนั้น มีงานวิจัยร่วมระหว่าง สมศ. และ มูลนิธิศึกษาพัฒน์ มีศาสตราจารย์
Nicholas Negoponte มาจาก MIT minilab ตอนนั้นท่านทาโครงการ One
Laptop Per Child แล็ปท็อป ใช้ประจาห้องเรียน ไม่ใช่ต่อเด็ก 1 คน ถ้าลงทุน
ห้องแล็ปคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 30 เครื่อง เชื่อมต่อกันด้วย LAN บวกกับซอฟต์แวร์
แอนิเมชั่นแบบ PBL (Project Base Learning) รวมแล้ว 4 แสนบาทต่อ
ห้องเรีย น ใช้ได้ผลดี ถ้าคุณครูรู้วิธีใช้ ไม่ใช้แบบนั่งดูทีวี เป็นหลักการของห้อง
คอมพิวเตอร์แล็ป ซึง่ ยังไม่ดีพอสาหรับการเรียนรู้แบบปัจเจกบุคคล จึงได้กลายมา
เป็นแท็บเล็ตส่วนตัวเพื่อเอาไปเรียนรู้ที่ไหนก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา”
“นโยบายนี้มีฐานคิดมาจากโครงการ One Laptop Per Child ซึ่งศาสตราจารย์
Nicholas Negroponte จาก MIT เคยมาเสนอแล้ว เราเคยมีโครงการนาร่องกับ
โรงเรียนหลายแห่งพบว่าสามารถนาแล็ปท็อปไปใช้ช่วยด้านการเรียนรู้ของเด็กได้ดี
แต่ต้องมีครูเป็น Facilitator แต่เพราะบ้านเรามีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย งานจึง
ชะงั ก ไป กลั บ มาอี ก ที ก ลายเป็ น แท็ บ เล็ ต มาแทนแล็ ป ท็ อ ปเพราะเทคโนโลยี
เปลี่ยนไป”
“งานวิจั ยนาร่องของ มศว. เสนอว่า ควรแจกแท็บเล็ตให้ ป. 4 มากกว่า ป. 1
ต้องพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมให้ครบถ้วนในทุกกลุ่มสาระ ต้องจัดจ้างครูเทคนิค
มาช่วยครู ป. 1 เวลามีปัญหากับแท็บเล็ต และไม่จาเป็นต้องแจกแท็บเล็ตให้
นักเรียนทุกคนก็ได้ อาจจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มแทน”
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“ถ้ากาหนดนโยบายเองได้ จะไม่แจกเป็นชิ้นๆ อย่างนี้ แต่จะจัด เป็น ห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์สาเร็จรูป มีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อม ตั้งแต่ทีวีจอยักษ์ , access
point เชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ต , ระบบการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
รวมๆ คือ Learning System แต่ทั้งหมดนี้ต้องใช้งบประมาณสูงหากต้องทา
ทั้งประเทศ อาจจะเริ่ มท าเฉพาะโรงเรี ยนที่มี ความพร้ อม แต่ รัฐ บาลไม่ไ ด้คิ ด
อย่ า งนั้ น คิ ด ว่ า ต้ อ งให้ ทุ ก คนเท่ า เที ย มกั น แต่ เ ป็ น การดึ ง บางส่ ว นให้ ต่ าลง
เท่าเทียมกันแบบเฉลี่ย กลางๆ”
3. ค่านิยมที่ใช้กาหนดนโยบาย
สภาพปัจจุบัน พบว่า การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้นักเรียนทุกคนไว้ใช้เพื่อการเรียนรู้ในลักษณะ 1 คนต่อ 1 เครื่อง คือค่านิยม
ที่ใช้กาหนดนโยบาย ดังข้อมูลจากการสัมภาษณ์
“เป้าหมายของฝ่ายการเมืองคือแจกแท็บเล็ตให้ครบตามทีไ่ ด้ประกาศไปแล้ว”
“นโยบายต้องการดึงคนข้างล่ างขึ้นมาอยู่ตรงกลาง มาอยู่ในค่าเฉลี่ย เป้าหมาย
ของนโยบาย คือ สร้างความเท่าเทียม แต่ไม่เสมอภาคนะ เพราะลูกคนมีเงินเขาก็
มีไอแพ็ดใช้กันอยู่แล้ว”
“จุดอ่อนของนโยบายนี้คือ การทาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต เนื้อหา
บทเรียนออนไลน์ ระบบประมวลผลก้อนเมฆ (Cloud Computing) การเตรียม
ครู ทุกอย่างต้องทาให้เสร็จก่อนแจกแท็บเล็ตจึงจะมีคุณค่า”
สภาพที่พึงประสงค์ พบว่า วิธีจัดการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
เป็นเครื่องมือโดยครูผู้สอน โดยไม่จาเป็นที่จะต้องเป็น 1 คนต่อ 1 เครื่อง ภายใต้ระบบส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อมทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บุคลากร และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม น่าจะทาให้นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
ประสบผลสาเร็จในแง่ของการช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาได้จริง
4. แนวโน้มของนโยบาย
สภาพปัจจุบัน พบว่า แนวโน้มของนโยบายขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี และงบประมาณในการจัดหา
แท็บเล็ตว่าจะได้แท็บเล็ตคุณภาพสูงเพียงใด และครูจะได้รับแจกแท็บเล็ตด้วยหรือไม่ เราอาจต้องการ
แท็บเล็ตคุณภาพสูงขึ้นทุกปี ระบบ Learning System ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรืออาจต้องเปลี่ยน
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อุปกรณ์จากแท็บเล็ตไปเป็นอย่างอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกับการศึกษา
ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
สภาพที่พึงประสงค์ พบว่า การจัดสรรงบประมาณล่วงหน้าเพื่อความต่อเนื่องของนโยบาย
การศึกษาวิจั ย เกี่ย วกับ แนวโน้ มของเทคโนโลยีและการศึกษาในอนาคต และการจัดทาโครงการ
ต้นแบบหรือโครงการนาร่องก่อนที่จะมีการดาเนินนโยบายแบบปูพรมทั้งประเทศ เป็น สิ่งที่ควรทาเพื่อ
ช่วยลดและป้องกันการสูญเสียจากการลงทุน
ดังข้อมู ล จากการสั มภาษณ์ ที่แสดงให้ เห็ นว่ างบประมาณและเทคโนโลยีเ ป็นตัว กาหนด
แนวโน้มของนโยบาย
“แท็บเล็ตเคยมีราคา 6 พันบาทต่อเครื่อง หนึ่งปีถัดมาราคาลดลงเหลือ 2-4 พันบาท
ต่อเครื่อง เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ทาให้เราได้ของดีขึ้น หรือไม่ก็จ่ายน้อยลง”
“ในปีแรก สพฐ. ได้งบประมาณมา 53% ของเด็ก เลยต้องเจียดงบประมาณจากส่วน
อื่นๆ มาจัดหาแท็บเล็ตให้เด็ก ป. 1 ครบทุกคนตามนโยบายรัฐบาล ไม่ใช่ครูทุกคนที่
จะได้ แท็บ เล็ ต ไปเตรี ย มการสอน เรามีเ พียง 50,000 เครื่อ งส าหรับ คุณครู
ก็ต้องจัดสรรกันไป แก้ปัญหากันปีต่อปี”
“ในระดับชั้นที่สูงขึ้น อย่าง ป. 4 หรือ ม.1 น่าจะต้องแจกแท็บเล็ตที่มีคุณสมบัติสูงขึ้น
ตามไปด้วย เพราะเด็กโตก็น่าจะใช้งานมากกว่าเด็กเล็ก ก็ต้องมาดูว่าตอนนั้นเรามีเงิน
ในกระเป๋าเท่าไหร่ จะซื้ออะไรได้บ้าง เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมาก ในเวลา 6 เดือน
คอมพิวเตอร์ที่เรามีอาจตกรุ่นแล้วก็ได้”
5. กรอบของนโยบาย
สภาพปัจจุบัน พบว่า กรอบของนโยบายคือการจัดหาแท็บเล็ตที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการ
ใช้งานที่จากัดสาหรับเด็กนักเรียนชั้น ป. 1 ทุกคนในปีแรก แล้วขยายให้ครบทุกชั้นปีภายใน 4 ปี
ในขณะเดียวกันให้ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้และซอฟต์แวร์บรรจุลงใน
แท็บเล็ ต ฝึกอบรมพัฒ นาครูในหลั กสู ตรการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนการสอน การจัดระบบ
โครงสร้ างพื้น ฐานเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงและเครือข่ายไร้สายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อ
แท็บเล็ต
สภาพที่พึงประสงค์ พบว่า การเตรียมเนื้อหาบทเรียน สื่อการเรียนรู้ และแอพพลิเคชั่ นที่
เหมาะสมกับช่วงวัย การฝึกอบรมครูในการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การจัดสภาพแวดล้อมรองรับการใช้งานแท็บเล็ต
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ให้มีความพร้อมก่อนที่จะจัดซื้อและแจกจ่ายแท็บเล็ต เป็นสิ่งที่ควรทาเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์แท็บ
เล็ตเพื่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างเต็มที่ คุ้มค่ากับการลงทุน
ดังข้อมูล จากการสั มภาษณ์ที่แสดงให้ เห็ นถึงการกาหนดกรอบของนโยบายภายหลั งการ
ประกาศแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้น ป. 1 ทุกคน
“เป้าหมายของรัฐบาลคือแจกแท็บเล็ต ป.1 ให้ครบตามที่ประกาศไว้ก็คือสาเร็จแล้ว
แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือให้เด็กได้ใช้เครื่องมือตัวนี้ในการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของ สพฐ.
ที่รู้อยู่แล้วว่าจะต้องทาอะไรเมื่อมีเครื่องมือมาแล้ว ก็จะต้องจัดเนื้อหาบทเรียนใส่ไว้ใน
แท็บเล็ต ต้องอบรมพัฒนาครูให้ใช้เครื่องมือตัวนี้ไปจัดการเรียนการสอนให้ได้ ต้องให้
แนวทางและวิธีการใหม่ๆ กับครู อุปกรณ์ช่วยสอนอย่างอื่นก็ต้องมี เช่น Wi-Fi
จอโปรเจ็คเตอร์ สายต่อ HDMI เหล่านี้ทาง สพฐ. ต้องหางบประมาณมาทา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานหลายอย่างก็ได้ทาไปแล้ว”
“แจกแท็บเล็ตให้ครบคือแคมเปญหาเสียงเลือกตัง้ ไปก่อน กระทรวงค่อยมากาหนด
เป้าหมาย วิธีดาเนินการ จัดระบบสนับสนุน ระบบป้องกันต่างๆ ทีหลัง ระบบ Cloud
Network การเตรียมคน พัฒนาบุคลากร เร่งทาในปีที่สอง”
“จุดแข็งของนโยบายคือ ต้องเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาคน จุดอ่อนคือการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติ เช่น การอบรมพัฒนาครู การเปลี่ ยนบทบาทของครูมาเป็น
coach แทน leader เพราะสมัยนี้เด็กสืบค้นเองได้หมดแล้ว ครูต้องรู้จักชี้นา
ตั้งคาถามให้เด็กค้นคว้ามาย้อนแย้ง เป็น knowledge sharing การพัฒนาคน
เนื้อหา เครือข่าย หาเครื่อง ทาให้ครบทุกด้าน เพราะมันเป็นสหวิทยาการ นโยบายจึง
จะสมบูรณ์”
6. เป็นประโยชน์ต่อสังคม
สภาพปัจจุบัน พบว่า นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนนี้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาสเด็กที่ขาดแคลนได้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ
ที่น่าสนใจ ทาให้เด็กกระตือรือร้นเรียนอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้ น ครูได้พัฒนาทักษะทางด้านไอซีที
มีอุปกรณ์จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้ปกครองได้มีเครื่องมือช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลาน
และอาจได้ใช้เพื่อพัฒ นาตนเองด้ว ย ผู้ ประกอบการด้าน ICT ตลอดจนผู้ ประกอบการด้านสื่ อ
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ได้รับประโยชน์จากการมียอดขายและงานบริการเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจการซ่อม
บารุงแท็บเล็ตเติบโตขึ้น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็ก การฝึกอบรม
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พัฒนาครูในทักษะด้าน ICT การติดตั้งและอัพเกรดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้โรงเรียน
ล้วนเป็นธุรกิจที่อยู่ในข่ายที่ได้ประโยชน์จากการกาหนดนโยบายนี้
สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ได้ แ ก่ การเร่ ง พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ ท็ บ เล็ ต
อย่ า งเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ ให้ ก ารก าหนดนโยบายเกิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แ ละคุ้ ม ค่ า ในระยะเวลา
อันสั้น ก่อนที่ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จะตกรุ่นไปเนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ย นแปลงเร็ว และควร
พัฒนาความร่วมมือกับผู้ประกอบการอย่างจริงจัง หากต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ
ในระยะยาว
ดังข้อมูลจากการสัมภาษณ์
“จุดแข็งของนโยบาย คือ ถูกใจเด็ก ถูกใจพ่อแม่ โดยเฉพาะเด็ก ครอบครัว และ
โรงเรียนที่ขาดแคลน”
“นโยบายนี้ ถื อ ว่ า มี ค วามส าเร็ จ ในระดั บ หนึ่ ง คื อ เด็ ก ได้ เ ข้ า ถึ ง อุ ป กรณ์ เข้ า ถึ ง
สื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่กระตุ้นให้สนใจในการเรียน เด็กบางส่วนเรียนดีขึ้น”
“เป้าหมายนโยบายจริงๆ คือ แจกเด็ก 12 ชั้นปี ป.1- ม.6 ครบทุกคนภายใน 4 ปี
และภายในสิ้นปี 2556 จะต้องมี Wi-Fi connectivity ในสถานที่สาธารณะ
ทั่วเมืองไทย ให้โรงเรียนและโรงพยาบาลได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป้าหมายต่อมาคือ
การพัฒนาเนื้อหาข้อมูล ในปีแรกมีการถ่ายตาราเป็น pdf , animation text กับ
story base ขั้นต่อไปคือจะต้องมีเนื้อหาที่ทันกับความต้องการใช้งานของครูและเด็ก
ให้ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ไม่เช่นนั้นคะแนนสอบ
PISA ของเราคงรั้งท้ายไปเรื่อยๆ”
“รัฐบาลมีแนวคิดให้จีนมาตั้งโรงงานในไทย เพราะจะซื้อแท็บเล็ตมากถึง 12 ล้าน
เครื่องสาหรับ 12 ชั้นปี ก็น่าจะเกิดอุตสาหกรรมในไทยได้”
“โครงการนี้ทาให้ตลาดการขายแท็บเล็ตคึกคัก จะเห็นได้ว่ามีความต้องการซื้อหา
มาใช้งานมากขึ้น ทั้งเด็กและผู้ใหญ่”
(2) สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการก าหนดนโยบายการจั ด หา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ
สภาพปัจจุบัน พบว่า นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการกาหนดนโยบายการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บ เล็ตให้ แก่โรงเรียน เนื่องจากนโยบายนี้ สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนแม่บทในการพัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สภาพที่ พึ งประสงค์ คื อ ควรดาเนิน นโยบายให้ ต่อ เนื่ อง จริ ง จั งและเห็ นผล อย่ า ให้ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาแทรกแซง
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพปั จ จุ บั น พบว่ า สภาพเศรษฐกิ จ ไม่ เ อื้ อ ต่ อ การก าหนดนโยบายการจั ด หาเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน เนื่องจากนโยบายนี้ต้องใช้งบประมาณจัดซื้อแท็บเล็ตจานวนมาก
เพื่อแจกนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณซ่อมบารุงแท็บเล็ต งบประมาณจัดซื้อและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การปรั บ ปรุ งโครงสร้ างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสภาพแวดล้ อม การพัฒ นา
บุ คลากรครู ฯลฯ รั ฐ บาลมีงบประมาณจากัดในการดาเนินนโยบายนี้ ในขณะที่เทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึงมีความเสี่ยงต่อความคุ้มค่าของนโยบาย
สภาพที่พึงประสงค์ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณล่วงหน้าเพื่อความต่อเนื่องของนโยบาย
และการขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
สภาพทางสังคม
สภาพปั จ จุ บั น พบว่ า สั ง คมไทยตื่ น ตั ว กั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ดังจะเห็นได้จากการเปิดรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน อุปกรณ์
อัจฉริยะต่างๆ ที่มียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยนามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาวิจัย การทางาน และเพื่อความบันเทิงส่วนตัว อย่างไรก็ตาม การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี
ดังกล่าวยังจากัดอยู่ในสังคมเมืองและคนบางกลุ่ม และมีข้อสังเกตเรื่องการใช้ในทางสร้างสรรค์ คุ้มค่า
การจากัดผลกระทบด้านลบจากการใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย/ไม่เหมาะสม ใช้มากเกินความจาเป็น การ
ใช้สื่อและสารสนเทศโดยขาดวิจารณญาณและความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นวัย
ที่จะต้องศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะชีวิตมากกว่าการเป็นผู้เสพสื่อ
และเทคโนโลยี พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลาน สร้างความตระหนั กใน
การใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์หลังจากแจกแท็บเล็ตไปแล้ว ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าพ่อแม่
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะสามารถทาบทบาทหน้าที่นี้ได้ดีเพียงใด
สภาพที่พึงประสงค์ ได้แก่ การที่พ่อแม่ต้องมาเรียนรู้เรื่องแท็บเล็ต สามารถดูแลชี้แนะบุตร
หลาน สังคมตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในทางสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สภาพปัจ จุบัน พบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดนโยบายการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน เนื่องจากเป็นการนาเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมา
ช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา อุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ราคา
ถูกลง รัฐบาลใช้งบประมาณต่าลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและเมื่อเทียบกับการที่จะต้องแจกตาราเรียน
ทุกปี การติดตั้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามระดับชั้นลงไปในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเครื่องเดิมทาให้รัฐ
ประหยัดงบประมาณค่าตาราเรียนในระยะยาว
สภาพที่พึงประสงค์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้คุ้มค่า และควรติดตามความ
เคลื่อนไหวความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว
4.2.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1) ระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3) ระดับโรงเรียน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
ผลการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ในระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
กระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1.2) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
กระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
รายละเอียดแต่ละส่วน มีดังนี้
1.1) สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ในระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการน านโยบาย
สู่การปฏิบัติในระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง พบสาระสาคัญ ดังนี้
การกาหนดเป้าหมาย
สภาพปัจ จุบัน พบว่า หลังจากกระทรวงศึกษาธิการ รับนโยบายแท็บเล็ตจากรัฐบาล
ก็ได้ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริห ารนโยบาย ซึ่งประกอบด้ว ยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธารงเวช) ดารง
ต าแหน่ ง ประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ) และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรพงษ์
โตวิ จั ก ษณ์ ชั ย กุ ล ) ด ารงต าแหน่ ง รองประธาน มี ผู้ อ านวยการส านั ก งบประมาณ (นายวรวิ ท ย์
จาปีรัตน์) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ) และผู้บริหารนโยบายจากอีกหลาย
หน่วยงานเป็นกรรมการบริหารนโยบาย โดยมี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ศศิธารา พิชัยชาญ
ณรงค์) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม) และ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน (ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน) เป็นกรรมการและเลขานุการร่ว ม
มี นาวาอากาศเอก สุรพล นะวะมวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทาหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม มี ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ดารงตาแหน่ง
กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารนโยบาย ประชุมวางแผนการนานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ได้มอบหมายภารกิ จที่แต่ละภาคส่วนต้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการทาการวิจัยนาร่องเพื่อดูความเป็นไปได้ก่อนที่จะขยายผลทั้ง
ประเทศ เป้าหมายที่สาคัญของรัฐบาลคือการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้น ป. 1 ทุกคน ใน 8 สังกัด
รวมราว 860,000 เครื่องในปีแรก ซึ่งสานักงบประมาณไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้อย่างเพียงพอ
ในปีแรก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนิน
นโยบาย ต้ อ งจั ด หางบประมาณจากส่ ว นอื่ น ๆ เช่ น งบอุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยรายหั ว เด็ ก นั ก เรี ย น
งบไทยเข้มแข็ง และงบประมาณส่วนอื่นๆ ที่ สพฐ. พอจะหาได้ มาใช้ในการจัดหาแท็บเล็ต เป้าหมาย
ด้านอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ได้กาหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับชั้น ป. 1-2 เพื่อบรรจุลงใน
แท็บเล็ต โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยกาหนดคุณลักษณะเครื่องแท็บเล็ต
ที่จะจัดซื้อ ดาเนินงานจัดซื้อ ตรวจรับและแปลงข้อมูลเพื่อใช้ในเครื่องแท็บเล็ต จัดส่งไปยังเขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศเพื่อนาส่งให้กับโรงเรียนต่างๆ ทาง สพฐ. ยังรับผิดชอบการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต พัฒนาคู่มือและจัดฝึกอบรมศึกษานิเทศก์และครูทั่วประเทศ
ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ป. 1 การปรับปรุงพัฒนา
ระบบอินเทอร์เน็ตและศูนย์ข้อมูลความรู้ในส่วนกลางเพื่อรองรับการเชื่อมต่อแท็บเล็ต จัดประชุม
อบรม ชี้ แ จงนโยบาย สร้ า งความตระหนัก ในกลุ่ ม ผู้ บ ริห ารโรงเรีย น ผู้ บ ริ ห ารในระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษาและองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการ ติดตามประเมินผล สนับสนุนนโยบาย
สาหรับการจัดหาระบบรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายจากโรงเรียนทั่วประเทศนั้นเป็นความ
รับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเป้าหมายและแผนงานตามแผน
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แม่บทของกระทรวงฯ ที่จะต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ
อินเทอร์เน็ตไร้สายทั่วประเทศ
สภาพที่พึงประสงค์ พบว่า รัฐบาลควรให้ความสาคัญกับการกาหนดเป้าหมายในด้านการ
จัดระบบสนั บสนุน การเรีย นรู้ โดยใช้แท็บเล็ ต และดาเนินการล่ วงหน้าก่อนที่จะแจกจ่ายแท็บเล็ ต
ไปยังโรงเรียน เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานเพื่อการเรียนรู้ทันทีที่ได้รับเครื่องแท็บเล็ต
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
“เป้าหมายของนโยบาย ในมุมมองของกระทรวงศึกษาธิการ คือการนาแท็บเล็ต
ไปใช้ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ ซึ่ ง จะต้ อ งมี เ ครื อข่ า ยและการเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต มี สื่ อ
การเรียนการสอนดีๆ ครูรู้วิธีกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก รู้ว่ามีเนื้อหาบทเรียนดีๆ
อยู่ ที่ไหนบ้ าง รู้ จักพัฒ นาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้เอง รัฐ ต้องทุ่มงบมากกว่านี้ เพื่อ
พัฒ นาเนื้ อ หาและการเชื่อมเครือข่า ยเพื่อให้ โ รงเรียนเข้าถึงเนื้อหาที่เ ซิร์ฟเวอร์
ของกระทรวงและเนื้อหาอีกมากมายในระบบอินเทอร์เน็ต”
“หน้ าที่ ห ลั ก ๆ ของ สพฐ. หลั งจากได้รั บ นโยบายคื อ ต้อ งท าให้ ครู เ ข้า ใจและน า
แท็บเล็ตไปใช้ให้ได้ เราจึงทาความเข้าใจตามลาดับชั้นที่เราไปถึง คือจาก สพฐ. ไปยัง
เขตพื้นที่ฯ แล้วไปยังโรงเรียน ซึ่งเขตพื้นที่ฯ จะมีศึกษานิเทศก์คอยถ่ายทอดนโยบาย
และการปฏิบัติไปให้โรงเรียน”
“เรามีเอกสารที่เรียกว่า แผนการสอน 200 วัน เด็กไทยหัวใจไอที เด็กไทยเก่งไอที
ซึ่งมีอยู่แล้ว เพื่อช่วยให้ครูสอนได้ดี แต่พอมีแท็บเล็ตเป็นเครื่องมือ ก็เลยต้องแปลง
เนื้อหาบทเรียนหรือสื่อต่างๆ จากสื่อพีซีให้ใส่ลงในแท็บเล็ตได้ มีการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นงานเร่งด่วนมาก”
การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
สภาพปัจจุบัน พบว่า มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในระดับต่า และเน้นเกณฑ์ของ
ความสาเร็จในแง่ของปริมาณการใส่ปัจจัยนาเข้า เช่น การให้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การฝึกอบรม ฯลฯ
ไม่ได้เน้นที่ผลลัพธ์ด้านการเรียนหรือสมรรถนะที่จะเกิดกับตัวเด็ก ซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งอาจเกิดจากข้อจากัดในด้านของเวลา งบประมาณ ความพร้อมของ
หน่ ว ยงานปฏิ บั ติ โดยเฉพาะในระดั บ ล่ า งสุ ด คื อ โรงเรี ย น ในส่ ว นของ สพฐ. มี ข้ อ จ ากั ด ในเรื่ อ ง
งบประมาณตั้งแต่แรก เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วน การขอจัดสรรงบประมาณต่างๆ จึงเป็นไปได้
ยาก เนื่ องจากไม่ได้เป็ น ไปตามขั้น ตอนและช่ว งเวลาขอจัดสรรงบประมาณตามปกติ ในส่ วนของ
ซอฟต์แวร์และเนื้อหาหลักสูตร ในปีแรกจึงทาได้เพียงเนื้อหา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของระดับชั้น
ป. 1 คัดสรรเนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ที่เหมาะกับระดับการเรียนรู้ของเด็ก แปลงให้อยู่ในรูปแบบ
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ที่จะบรรจุลงในแท็บเล็ตได้ ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร ทาได้เพียงการฝึกอบรมครูให้สามารถใช้
เครื่องแท็บเล็ตและการบารุงรักษาให้เป็น ซึ่งจะต้องถ่ายทอดให้เด็กและผู้ปกครองด้วย ครูจะได้รับ
การอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อยกระดับการเรียนการสอน เป็นหลักสูตร
อบรม 4 วัน ซึ่งครูจะได้เรียนรู้การใช้งานแท็บเล็ตเบื้องต้น การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับพีซี
แนะนารายการสื่อที่บรรจุอยู่ในแท็บเล็ตใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ แนะนาวิธีการสืบค้นแหล่งเรียนรู้
จากอินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจากอินเทอร์เน็ต แนะนาวิธีการเบื้องต้นในการจัดทาสื่อ
ส าหรั บ แท็ บ เล็ ต การวางแผนพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ ท็ บ เล็ ต เป็ น เครื่ อ งมื อ แนะน า
ศูน ย์ บ ริ ก ารแท็ บ เล็ ต เพื่ อการเรี ย นการสอน ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เพื่ อ
สนับสนุนช่วยเหลือครูเมื่อมีปัญหาในการใช้แท็บเล็ต สาหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ เ ป็ น ไปตามแผนงานเดิ ม ของศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส านั ก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่ วนการนาแท็บเล็ตไป
ใช้จัดการเรียนรู้ ก็ไม่ได้มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ มีเพียงการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้
เกิดการปฏิบัติ ในขณะที่การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ก็เป็นไปตามเกณฑ์และขั้นตอนปกติของการ
ติดตามงานเพื่อรายงานผลการดาเนินนโยบายให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบ
สภาพที่ พึ ง ประสงค์ พบว่ า ควรมี ก ารก าหนดเกณฑ์ ข องความส าเร็ จ ที่ ท้ า ทายและ
เป็นไปได้ เพื่อส่งเสริมและมุ่งสู่ความสาเร็จตามเป้าประสงค์ของนโยบาย
การกาหนดแบบแผนการควบคุม
สภาพปัจจุบัน พบว่า กรรมการบริหารนโยบายและกระทรวงศึกษาธิการ มีการกาหนด
หน่วยงานรับผิดชอบงานแต่ละด้าน ทั้งมีการมอบหมายงานและอานาจอย่างชัดเจน แต่ไม่ได้กาหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรการจูงใจในการปฏิบัติงาน การชี้แจงและสื่อสารนโยบายภายใน
หน่วยงานและลงไปสู่หน่วยงานปฏิบัติในระดับล่างยังขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง
สภาพที่พึงประสงค์ พบว่า ควรให้ความสาคัญกับการกาหนดมาตรฐานงาน การสร้าง
มาตรการจูงใจในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ และการสื่อสารเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ของนโยบาย
ให้ชัดเจน เข้าใจตรงกัน เป็นเรื่องที่สาคัญมากที่จะทาให้เกิดการยอมรับ ร่วมมือ สนับสนุน ที่น่าจะ
ช่วยให้การนานโยบายจากระดับบนลงสู่การปฏิบัติในระดับล่างประสบผลสาเร็จได้ดียิ่งขึ้น
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การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
สภาพปัจจุบัน พบว่า มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานบางอย่างไว้อย่างชัดเจน เป็น
ต้นว่า การจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ขั้นตอนการตรวจรับ การทาทะเบียน การนาส่งไปยังโรงเรียน
และแจกจ่ า ยให้ นั ก เรี ย น การรวบรวมเนื้อ หาบทเรี ย น สื่ อการเรีย นรู้ และแอพพลิ เ คชั่น ส าหรั บ
ระดับชั้น ป. 1 บรรจุลงในแท็บเล็ต การพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมพัฒนาครูในการใช้แท็บเล็ต
เพื่อการเรีย นการสอน ในขณะที่ไม่ได้มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติห ลายอย่างไว้ ทาให้ ผู้ปฏิบัติ
โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนเกิดความสับสนไม่แน่ใจ ทาให้บางเรื่องไม่สามารถดาเนินการได้
สภาพที่พึงประสงค์ พบว่า ควรมีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในเรื่องของการพัฒนา
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการเชื่อมต่อแท็บเล็ต การจัดระบบ Wi-Fi การใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตเป็นฐาน การปรับปรุงสภาพแวดล้อม เช่น ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม
ที่จาเป็น การจัดเก็บอุปกรณ์ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อกับการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ต
รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อซ่อมบารุงและสนับสนุนการจัดกิจกรรมแท็บเล็ต
การกาหนดกลไกการกากับติดตาม
สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่พึ งประสงค์ พบว่า มี การนิ เทศ ติ ดตาม และประเมิ นผล
การปฏิบัตินโยบาย ทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน
และเกณฑ์ปฏิบัติปกติของกระทรวง และตามความต้องการของคณะกรรมการบริหารนโยบาย
การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่พึงประสงค์ พบว่า มีการก าหนดค่ านิยมเพื่อส่ งเสริมการ
นาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียน ในระดับมาก
1.2) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
กระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ
สภาพปัจจุบัน พบว่า แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 และ 3 และแผนแม่บทในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เอื้อต่อการนา
นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนไปปฏิบัติ
สภาพที่พึงประสงค์ พบว่า ควรนานโยบายสู่การปฏิบัติให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
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สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพปัจจุบัน พบว่า สภาพทางเศรษฐกิจ ทาให้รัฐบาลมีข้อจากัดด้านงบประมาณในการ
ดาเนินนโยบาย ดังจะเห็นได้จากงบประมาณการจัดหาแท็บเล็ตในปีแรกที่ สพฐ. ได้รับเพียงบางส่วน
ข้อจ ากัดของงบประมาณยั งส่ งผลต่อคุณ ภาพของแท็บเล็ ตที่จัดซื้อ และจานวนแท็บเล็ ตที่จะต้อง
จัดสรรให้ครูไว้ใช้เพื่อเตรียมการสอน รวมถึงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ
สภาพที่พึงประสงค์ พบว่า ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินนโยบายล่วงหน้า
และขอรับการสนับสนุนร่วมมือจากภาคเอกชน
สภาพทางสังคม
สภาพปัจจุบัน พบว่า แม้สังคมไทยกาลังตื่นตัวกับการใช้อุปกรณ์ ICT และ Smart
Devices รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายความเร็วสูง แต่ก็ยังจากัดอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีระบบ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานดี แม้ จ ะมี ก ารใช้ ง านแท็ บ เล็ ต และสมาร์ ท โฟนกั น เพิ่ ม มากขึ้ น แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญในการใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้มากเท่ากับใช้ในการติดต่อสื่อสารในเรื่องส่วนตัวและเพื่อ
ความบันเทิง พ่อแม่ผู้ปกครองยังขาดความตื่นตัวในการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ให้บุตร
หลาน ขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลชี้แนะการใช้งานให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
สภาพที่พึงประสงค์ พบว่า พ่อแม่ผู้ปกครองควรเข้ามาเรียนรู้และมีบทบาทในการดูแล
การใช้แท็บเล็ตของเด็ก รวมถึงการใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาตนเองและสร้างโอกาสให้ครอบครัว
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สภาพปัจจุบัน พบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
เนื่องจากกระทรวงสามารถกาหนดแผนงาน โครงการ ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ และสามารถชี้แจงสื่อสาร
ให้หน่วยงานภายในและหน่ วยงานในสังกัดเกิดความเข้าใจได้ไม่ยาก เนื่องจากเทคโนโลยีและระบบ
อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของคนไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา และหลายคนหลายฝ่ายล้วนมีประสบการณ์ตรงกับการใช้งานแท็บเล็ตอยู่แล้ว
สภาพที่พึ งประสงค์ พบว่ า ควรอาศั ยโอกาสนี้ ในการส่ ง เสริม ผลั ก ดัน ให้ เกิ ดการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างจริงจัง
2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
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2.2) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
รายละเอียดแต่ละส่วน มีดังนี้
2.1) สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่พึงประสงค์ของการน านโยบายสู่การปฏิบั ติ
ใน สพป. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ตารางที่ 14 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวม
(N = 435)
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ใน สพป.
แปลผล ลาดับ 𝐱 S.D แปลผล ลาดับ
𝐱 S.D
1.การกาหนดเป้าหมาย
3.85 1.07
มาก
4 4.61 0.71 มาก
4
ที่สุด
2. การกาหนด
3.62 1.03
มาก
5 4.52 0.79 มาก
5
เกณฑ์ของความสาเร็จ
ที่สุด
3. การกาหนดแบบแผน
4.17 0.87
มาก
1 4.72 0.56 มาก
1
การควบคุม
ที่สุด
4.การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ 3.91 0.99
มาก
3 4.66 0.78 มาก
3
ที่สุด
5.การกาหนดกลไกการกากับ 3.95 0.90
มาก
2 4.68 1.10 มาก
2
ติดตาม
ที่สุด
6. การกาหนดค่านิยมเพื่อ
3.54 1.09
มาก
6 4.45 0.82 มาก
6
ส่งเสริมการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ
เฉลี่ย
3.84 0.99
มาก
4.61 0.79 มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 14 พบว่า สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป. จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x = 3.84, S.D = .99) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า การกาหนดแบบแผนการควบคุมมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด (x = 4.17,
S.D = .87) รองลงมาคือ การกาหนดกลไกการกากับติดตาม ( x = 3.95, S.D = .90) การกาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติ (x = 3.91, S.D = .99) การกาหนดเป้าหมาย (x = 3.85, S.D = 1.07)
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การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 3.62, S.D = 1.03) และการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด (x= 3.54, S.D = 1.09)
สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ น สพป. จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (x = 4.61, S.D = .79) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า การกาหนดแบบแผนการควบคุมมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด (x = 4.72,
S.D = .56) รองลงมาคือ การกาหนดกลไกการกากับติดตาม ( x = 4.68, S.D = 1.10) การกาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติ (x = 4.66, S.D = .78) การกาหนดเป้าหมาย (x = 4.61, S.D = .71)
การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 4.52, S.D = .79) และการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าที่สุด (x= 4.45, S.D = 0.82)
ตารางที่ 15 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นรายด้าน
(N = 435)
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สภาพปัจจุบัน
ใน สพป.
𝐱 S.D แปลผล ลาดับ
1.การกาหนดเป้าหมาย
3.85 1.07 มาก
4
3.94 1.29

มาก

3

1.2 ด้านการจัดหาซอฟต์แวร์ 3.28 1.19

5

สภาพที่พึงประสงค์
𝐱 S.D แปลผล ลาดับ
4.61 0.71 มาก
4
ที่สุด
4.60 0.85 มาก
4
ที่สุด
4.37 0.89 มาก
5

2

4.71 0.56

1.1 ด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์

1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร

4.12 0.92

ปาน
กลาง
มาก

1.4 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต
1.5 ด้านการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
2. การกาหนด
เกณฑ์ของความสาเร็จ
2.1 ด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์

3.76 1.07

มาก

4

4.62 0.73

4.15 0.88

มาก

1

4.76 0.52

3.62 1.03

มาก

5

4.52 0.79

3.71 1.17

มาก

3

4.57 0.79

2.2 ด้านการจัดหาซอฟต์แวร์ 3.19 1.11

ปาน
กลาง

5

4.37 1.07

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

2
3
1
5
2
5
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2.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร

3.79 0.97

มาก

2

4.57 0.67

2.4 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบ
อินเทอร์เน็ต
2.5 ด้านการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
3. การกาหนดแบบแผน
การควบคุม
3.1 การกาหนดบุคลากร
หลักผูร้ ับผิดชอบงาน
3.2 การมอบหมายงานและ
อานาจในการตัดสินใจ
3.3 การสื่อสารสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
3.4 การกาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
3.5 การกาหนดมาตรการ
จูงใจในการปฏิบัติงาน
4.การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ

3.54 1.02

มาก

4

4.50 0.78

3.87 0.89

มาก

1

4.59 0.64

4.17 0.87

มาก

1

4.72 0.56

4.55 0.75

1

4.84 0.44

4.42 0.84

มาก
ที่สุด
มาก

2

4.77 0.52

4.21 0.85

มาก

3

4.73 0.54

3.92 0.90

มาก

4

4.66 0.61

3.72 0.99

มาก

5

4.59 0.70

3.91 0.99

มาก

3

4.66 0.78

4.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์

4.57 0.76

1

4.84 0.48

4.2 การจัดหาซอฟต์แวร์

3.13 1.27

6

4.43 0.92

4.3 การพัฒนาบุคลากร

4.24 0.88

มาก
ที่สุด
ปาน
กลาง
มาก

2

4.74 0.58

4.4 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
4.5 การจัดเตรียม
งบประมาณ
4.6 การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล
5.การกาหนดกลไกการกากับ
ติดตาม

3.96 1.00

มาก

4

4.72 1.29

3.37 1.20

5

4.51 0.85

4.17 0.86

ปาน
กลาง
มาก

3

4.71 0.56

3.95 0.90

มาก

2

4.68 1.10

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

1

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

2

4

1
1
2
3
4
5
3
1
6

3
5
4
2
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5.1 การนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล ภายใน สพป.
5.2 การนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล โรงเรียน
5.3 การตรวจเยี่ยมโรงเรียน

3.88 0.90

มาก

3

4.64 0.63

4

4.45 0.82

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

3.96 0.87

มาก

2

4.69 0.56

4.10 0.91

มาก

1

4.67 0.58

5.4 การประชุมประสานงาน
กับโรงเรียน
6. การกาหนดค่านิยมเพื่อ
ส่งเสริมการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ
6.1 การกาหนดค่านิยมเพื่อ
ส่งเสริมการนาแท็บเล็ตไปใช้
จัดการเรียนรู้
เฉลี่ย

3.87 0.93

มาก

4

4.71 2.64

3.54 1.09

มาก

6

3.54 1.09

มาก

1

4.45 0.82

มาก

1

3.84 0.99

มาก

4.61 0.79

มาก
ที่สุด

2
3
1
6

จากตารางที่ 15 พบว่า สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป. จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เมื่อพิจารณาการกาหนดเป้าหมาย พบว่า การกาหนดเป้าหมายใน
ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีการปฏิบัติในระดับมาก (x = 4.15, S.D = .88) ตามด้วย
การกาหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร (x = 4.12, S.D = .92) การกาหนดเป้าหมายด้านการ
จัดหาฮาร์ดแวร์ (x = 3.94, S.D = 1.29) การกาหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
อินเทอร์เน็ต (x = 3.76, S.D = 1.07) และการกาหนดเป้าหมายด้านการจัดหาซอฟต์แวร์
(x = 3.28, S.D = 1.19)
เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันของการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ พบว่า การกาหนดเกณฑ์
ของความสาเร็จในด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีการปฏิบัติในระดับมาก (x = 3.87,
S.D = .89) ตามด้วยการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการพัฒนาบุคลากร (x = 3.79,
S.D = .97) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์ (x = 3.71, S.D = 1.17)
การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต (x = 3.54,
S.D = 1.02) และการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการจัดหาซอฟต์แวร์ (x = 3.19,
S.D = 1.11)
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เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันของการกาหนดแบบแผนการควบคุม พบว่า การกาหนดบุคลากร
หลักผู้รับผิดชอบงานมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด (x = 4.55, S.D = .75) ตามด้วยการมอบหมาย
งานและอานาจในการตัดสินใจ (x = 4.42, S.D = .84) การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
(x = 4.21, S.D = 0.85) การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (x = 3.92, S.D = 0.90) และการ
กาหนดมาตรการจูงใจในการปฏิบัติงาน (x = 3.72, S.D = 0.99)
เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันของการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ พบว่า การกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติในการจัดหาฮาร์ดแวร์อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.57, S.D = .76) ตามด้วยการกาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากร (x = 4.24, S.D = .88) การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติใน
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (x = 4.17, S.D = .86) การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต (x = 3.96, S.D = 1.00) การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
ในการจัดเตรียมงบประมาณ (x = 3.37, S.D = 1.20) และการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการ
จัดหาซอฟต์แวร์ (x = 3.13, S.D = 1.27)
เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันของการกาหนดกลไกการกากับติดตาม พบว่า การตรวจเยี่ยม
โรงเรียน อยู่ในระดับมาก (x = 4.10, S.D = .91) ตามด้วยการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียน
(x = 3.96, S.D = .87) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลภายใน สพป. (x = 3.88, S.D = .90) และ
การประชุมประสานงานกับโรงเรียน (x = 3.87, S.D = .93)
เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันของการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
พบว่า การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (x = 3.54,
S.D = 1.09)
สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ น สพป. จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน เมื่อพิจารณาการกาหนดเป้าหมาย พบว่า การกาหนดเป้าหมายในด้านการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด (x = 4.76, S.D = .52) ตามด้วยการ
กาหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร (x = 4.71, S.D = .56) การกาหนดเป้าหมายด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต (x = 4.62, S.D = 0.73) การกาหนดเป้าหมายด้านการ
จัดหาฮาร์ดแวร์ (x = 4.60, S.D = .85) และการกาหนดเป้าหมายด้านการจั ดหาซอฟต์แวร์
(x = 4.37, S.D = 0.89)
เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ พบว่า การกาหนด
เกณฑ์ของความส าเร็ จ ในด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุ ด
(x = 4.59, S.D = .64) ตามด้วยการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์
(x = 4.57, S.D = 0.79) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการพัฒนาบุคลากร (x = 4.57,
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S.D = 0.67) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
(x = 4.50, S.D = .78) และการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการจัดหาซอฟต์แวร์
(x = 4.37, S.D = 1.07)
เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดแบบแผนการควบคุม พบว่า การกาหนด
บุคลากรหลักผู้รับผิดชอบงานมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด (x = 4.84, S.D = .44) ตามด้วยการ
มอบหมายงานและอานาจในการตัดสินใจ (x = 4.77, S.D = .52) การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย (x = 4.73, S.D = 0.54) การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (x = 4.66,
S.D = 0.61) และการกาหนดมาตรการจูงใจในการปฏิบัติงาน (x = 4.59, S.D = 0.70)
เมื่อ พิจ ารณาสภาพที่ พึงประสงค์ของการกาหนดขั้น ตอนการปฏิบัติ พบว่ า การกาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดหาฮาร์ดแวร์อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.84, S.D = .48) ตามด้วยการ
กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากร (x = 4.74, S.D = .58) การกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต (x = 4.72, S.D = 1.29) การกาหนดขั้นตอน
การปฏิบัติในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (x = 4.71, S.D = .56) การกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติในการจัดเตรียมงบประมาณ (x = 4.51, S.D = .85) และการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการ
จัดหาซอฟต์แวร์ (x = 4.43, S.D = .92)
เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดกลไกการกากับติดตาม พบว่า การประชุม
ประสานงานกับโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.71, S.D = 2.64 ตามด้วยการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลโรงเรียน (x = 4.69, S.D = .56) ) การตรวจเยี่ยมโรงเรียน (x = 4.67, S.D = .58) และ
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลภายใน สพป. (x = 4.64, S.D = .63)
เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ พบว่า การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
(x = 4.45, S.D = .82)
2.2) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
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ตารางที่ 16 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวม
สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เอื้อต่อการนานโยบาย
ไปปฏิบัติใน สพป.
1. นโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐ
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
3. สภาพสังคม
4. ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
เฉลี่ย

𝐱

สภาพปัจจุบัน
S.D แปลผล

3.58 1.07

มาก

3.37 1.00 ปานกลาง
3.39 1.07 ปานกลาง
3.63 1.00
มาก
3.49 1.04 ปานกลาง

ลาดับ

(N = 435)
สภาพที่พึงประสงค์
𝐱 S.D แปลผล ลาดับ

2

4.51 0.76

4
3
1

4.40 0.83
4.41 0.82
4.49 0.76

มาก
ที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.46 0.79

มาก

1
4
3
2

จากตารางที่ 16 พบว่า สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป. จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.49, S.D = 1.04)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
มากที่สุด คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (x = 3.63, S.D = 1.00) รองลงมาคือ นโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐ ( x = 3.58, S.D = 1.07) สภาพสังคม (x = 3.39, S.D = 1.07) และสภาพ
ทางเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด (x = 3.37, S.D. = 1.00)
สภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป. โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(x = 4.46, S.D = .79) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป. มากที่สุด คือ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ ( x = 4.51, S.D = .76)
รองลงมาคือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (x = 4.49, S.D = .76) สภาพสังคม (x = 4.41,
S.D = .82) และสภาพเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด (x = 4.40, S.D. = .83)
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ตารางที่ 17 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นรายด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เอื้อต่อการนานโยบาย
ไปปฏิบัติใน สพป.
1. นโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐ
1.1 การกาหนดเป้าหมาย
1.2 การกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ
1.3 การกาหนดแบบ
แผนการควบคุม
1.4 การกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติ
1.5 การกาหนดกลไกการ
กากับติดตาม
1.6 การกาหนดค่านิยมเพื่อ
ส่งเสริมการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
2. สภาพเศรษฐกิจ
2.1 การกาหนดเป้าหมาย
2.2 การกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ
2.3 การกาหนดแบบ
แผนการควบคุม
2.4 การกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติ
2.5 การกาหนดกลไกการ
กากับติดตาม
2.6 การกาหนดค่านิยมเพื่อ
ส่งเสริมการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
3. สภาพสังคม

𝐱

สภาพปัจจุบัน
S.D แปลผล

3.58 1.07

มาก

ลาดับ

(N = 435)
สภาพที่พึงประสงค์
𝐱 S.D แปลผล ลาดับ

2

4.51 0.76

มาก
ที่สุด
มาก
มาก

1

3.47 1.13 ปานกลาง
3.44 1.09 ปานกลาง

5
6

4.49 0.81
4.44 0.79

3.63 1.03

มาก

3

4.56 0.70

2

4.48 0.83

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

3.65 1.08

มาก

2

4.53 0.73

3.70 0.97

มาก

1

4.58 0.70

3.57 1.13

มาก

4

3.37 1.00 ปานกลาง
3.20 1.04 ปานกลาง
3.22 0.99 ปานกลาง

4
6
5

4.40 0.83
4.37 0.89
4.38 0.83

มาก
มาก
มาก

4
6
5

3.54 0.93

1

4.42 0.78

มาก

3

3.41 1.07 ปานกลาง

3

4.44 0.80

มาก

1

3.49 0.98 ปานกลาง

2

4.43 0.80

มาก

2

3.37 1.01 ปานกลาง

4

4.38 0.85

มาก

4

3.39 1.07 ปานกลาง

3

4.41 0.82

มาก

3

มาก

4
6

3
1
5
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3.1 การกาหนดเป้าหมาย
3.2 การกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ
3.3 การกาหนดแบบ
แผนการควบคุม
3.4 การกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติ
3.5 การกาหนดกลไกการ
กากับติดตาม
3.6 การกาหนดค่านิยมเพื่อ
ส่งเสริมการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
4. ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
4.1 การกาหนดเป้าหมาย
4.2 การกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ
4.3 การกาหนดแบบ
แผนการควบคุม
4.4 การกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติ
4.5 การกาหนดกลไกการ
กากับติดตาม
4.6 การกาหนดค่านิยมเพื่อ
ส่งเสริมการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
เฉลี่ย

3.22 1.04 ปานกลาง
3.23 0.98 ปานกลาง

6
5

4.36 0.85
4.38 0.85

มาก
มาก

6
5

3.58 0.91

1

4.42 0.81

มาก

4

3.41 1.08 ปานกลาง

3

4.45 0.80

มาก

1

3.50 0.98

2

4.44 0.79

มาก

2

3.38 1.42 ปานกลาง

4

4.43 0.84

มาก

3

3.63 1.00

มาก

1

4.49 0.76

มาก

2

3.63 1.01
3.59 0.95

มาก
มาก

3
4

4.49 0.73
4.48 0.74

มาก
มาก

3
5

3.73 0.93

มาก

1

4.47 0.80

มาก

6

3.67 1.00

มาก

2

4.53 0.73

1

3.58 1.04

มาก

5

4.52 0.74

3.56 1.10

มาก

6

4.48 0.82

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

4.46 0.79

มาก

มาก

มาก

3.49 1.04 ปานกลาง

2
4

จากตารางที่ 17 พบว่า สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ใน สพป. จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นรายด้าน เมื่อพิจารณานโยบายด้านการศึกษาของรัฐ พบว่า เอื้อ
ต่อการกาหนดกลไกการกากับติดตามในระดับมาก (x = 3.70, S.D = .97) ตามด้วยการกาหนด
ขั้นตอนปฏิบัติ (x = 3.65, S.D = 1.08) การกาหนดแบบแผนการควบคุม (x = 3.63, S.D = 1.03)
การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ (x = 3.57, S.D = 1.13) การกาหนด
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เป้าหมาย (x = 3.47, S.D = 1.13) และการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 3.44, S.D = 1.09)
ตามลาดับ
สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ใน สพป. เมื่อพิจารณาสภาพทางเศรษฐกิจ
พบว่า เอื้อต่อการกาหนดแบบแผนการควบคุมในระดับมาก (x = 3.54, S.D = .93) ตามด้วยการ
กาหนดกลไกการกากับติดตาม (x = 3.49, S.D = .98) การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (x = 3.41,
S.D = 1.07) การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ (x = 3.37, S.D = 1.01)
การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 3.22, S.D = .99) และการกาหนดเป้าหมาย (x = 3.20,
S.D = 1.04) ตามลาดับ
สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ใน สพป. เมื่อพิจารณาสภาพสังคม พบว่า เอื้อ
ต่อการกาหนดแบบแผนการควบคุมในระดับมาก (x = 3.58, S.D = .91) ตามด้วยการกาหนดกลไก
การกากับติดตาม (x = 3.50, S.D = .98) การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ (x = 3.41, S.D = 1.08) การ
กาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ (x = 3.38, S.D = 1.42) การกาหนดเกณฑ์
ของความสาเร็จ (x = 3.23, S.D = .98) และการกาหนดเป้าหมาย (x = 3.22, S.D = 1.04)
ตามลาดับ
สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ใน สพป. เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี พบว่า เอื้อต่อการกาหนดแบบแผนการควบคุมในระดับมาก (x = 3.73, S.D = .93) ตาม
ด้วยการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ (x = 3.67, S.D = 1.00) การกาหนดเป้าหมาย (x = 3.63,
S.D = 1.01) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 3.59, S.D = .95) ) การกาหนดกลไกการ
กากับติดตาม (x = 3.58, S.D = 1.04) และการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ (x = 3.56, S.D = 1.10) ตามลาดับ
สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใน สพป. จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อมภายนอกเป็ น รายด้าน เมื่อพิจารณานโยบายด้านการศึกษาของรัฐ พบว่า มีความ
ต้องการให้นโยบายเอื้อต่อการกาหนดกลไกการกากับติดตามมากที่สุด (x = 4.58, S.D = .70) ตาม
ด้วยการกาหนดแบบแผนการควบคุม (x = 4.56, S.D = .70) การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ (x = 4.53,
S.D = .73) การกาหนดเป้าหมาย (x = 4.49, S.D = .81) การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ (x = 4.48, S.D = .83) และการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 4.44,
S.D = .79) ตามลาดับ
สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บัติ ใน สพป. เมื่ อ พิ จ ารณาสภาพทาง
เศรษฐกิจ พบว่า มีความต้องการให้สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในระดับมาก
(x = 4.44, S.D = .80) ตามด้วยการกาหนดกลไกการกากับติดตาม (x = 4.43, S.D = .80) การ
กาหนดแบบแผนการควบคุม (x = 4.42, S.D = .78) การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่
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การปฏิบัติ (x = 4.38, S.D = .85) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 4.38, S.D = .83) และ
การกาหนดเป้าหมาย (x = 4.37, S.D = .89) ตามลาดับ
สภาพที่พึงประสงค์ ของการนานโยบายสู่ การปฏิบัติ ใน สพป. เมื่อพิจารณาสภาพสั งคม
พบว่า มีความต้องการให้สภาพสังคมเอื้อต่อ การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ ในระดับมาก (x = 4.45,
S.D = .80) ตามด้วยการกาหนดกลไกการกากับติดตาม (x = 4.44, S.D = .79) การกาหนดค่านิยม
เพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ (x = 4.43, S.D = .84) การกาหนดแบบแผนการการควบคุม
(x = 4.42, S.D = .81) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 4.38, S.D = .85) และการกาหนด
เป้าหมาย (x = 4.36, S.D = .85) ตามลาดับ
สภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ใน สพป. เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี พบว่า มีความต้องการให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อ การกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติมากที่สุด (x = 4.53, S.D = .73) ตามด้วยการกาหนดกลไกการกากับติดตาม (x = 4.52,
S.D = .74) การกาหนดเป้าหมาย (x = 4.49, S.D = .73) การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ (x = 4.48, S.D = .82) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 4.48,
S.D = .74) และการกาหนดแบบแผนการควบคุม (x = 4.47, S.D = .80) ตามลาดับ
3) ระดับโรงเรียน
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ในระดับโรงเรียน นาเสนอเป็น
2 ส่วน ดังนี้
3.1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
3.2) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ในโรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
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ตารางที่ 18 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวม
(N = 1,380)
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
ในโรงเรียน
𝐱 S.D แปลผล ลาดับ 𝐱 S.D แปลผล ลาดับ
1.การกาหนดเป้าหมาย
3.57 1.00
มาก
3 4.43 0.80 มาก
3
2.การกาหนดเกณฑ์ของ
3.35 0.95 ปานกลาง
6 4.35 0.85 มาก
4
ความสาเร็จ
3. การกาหนดแบบแผนการ 3.65 0.91
มาก
1 4.51 0.87 มาก
1
ควบคุม
ที่สุด
4. การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ 3.53 1.07
มาก
4 4.44 0.86 มาก
2
5. การกาหนดกลไกการกากับ 3.41 0.88 ปานกลาง
5 4.35 0.83 มาก
5
ติดตาม
6. การกาหนดค่านิยมเพื่อ
3.57 1.00
มาก
2 4.34 0.84 มาก
6
ส่งเสริมการนานโยบายสู่
การปฏิบัติ
เฉลี่ย
3.51 0.97
มาก
4.40 0.84 มาก

จากตารางที่ 18 พบว่า สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.51, S.D = .97) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า การกาหนดแบบแผนการควบคุมมีค่าเฉลี่ ยสภาพปัจจุบันสู งที่สุ ด (x = 3.65,
S.D = .91) รองลงมาคือ การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ( x = 3.57,
S.D = 1.00) การกาหนดเป้าหมาย (x = 3.57, S.D = 1.00) การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ (x = 3.53,
S.D = 1.07) การกาหนดกลไกการกากับติดตาม (x = 3.41, S.D = .88) และการกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด (x= 3.35, S.D = .95)
สภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่ การปฏิบัติในระดับโรงเรียน จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.40, S.D = .84) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า การกาหนดแบบแผนการควบคุมมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึ งประสงค์สูงที่สุด (x = 4.51, S.D = .87)
รองลงมาคือ กาหนดขั้นตอนปฏิบัติ (x = 4.44, S.D = .86) การกาหนดเป้าหมาย (x = 4.43,
S.D = 0. 80) การ การกาหนดกลไกการกากับติดตาม (x = 4.35, S.D = .83) การกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ มี (x= 4.35, S.D = .85) และการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าที่สุด (x = 4.34, S.D = .84)
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ตารางที่ 19 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นรายด้าน
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ในโรงเรียน
1.การกาหนดเป้าหมาย
1.1 ด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์
1.2 ด้านการจัดหาซอฟต์แวร์
1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
1.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
1.5 ด้านการนาแท็บเล็ตไปใช้
จัดการเรียนรู้
2. การกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ
2.1 ด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์
2.2 ด้านการจัดหาซอฟต์แวร์
2.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
2.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
2.5 ด้านการนาแท็บเล็ตไปใช้
จัดการเรียนรู้
3. การกาหนดแบบแผนการ
ควบคุม
3.1 กาหนดบุคลากรหลัก
ผู้รับผิดชอบงาน
3.2 มอบหมายงานและ
อานาจการตัดสินใจ
3.3 สื่อสารสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย
3.4 กาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

𝐱
3.57
3.55
3.34
3.64

สภาพปัจจุบัน
S.D แปลผล ลาดับ
1.00
มาก
3
1.10
มาก
4
0.96 ปานกลาง
5
0.95
มาก
2

𝐱
4.43
4.33
4.24
4.54

(N = 1,380)
สภาพที่พึงประสงค์
S.D แปลผล ลาดับ
0.80 มาก
3
0.92 มาก
4
0.82 มาก
5
0.72 มาก
2
ที่สุด
0.74 มาก
1
ที่สุด
0.78 มาก
3

3.68 0.99

มาก

1

4.56

3.64 1.00

มาก

3

4.47

3.35 0.95 ปานกลาง

6

4.35 0.85

มาก

4

3.39
3.20
3.36
3.40

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2
5
4
1

4.31
4.29
4.38
4.41

0.87
0.95
0.81
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก

4
5
3
1

3.37 0.92 ปานกลาง

3

4.39 0.80

มาก

2

3.65 0.91

มาก

1

4.51 0.87

1

3.91 0.86

มาก

1

4.63 1.29

3.89 0.90

มาก

2

4.60 0.69

3.59 0.93

มาก

3

4.49 0.77

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

3.52 0.90

มาก

4

4.44 0.77

มาก

4

0.99
0.93
0.91
0.96

1
2
3
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3.5 กาหนดมาตรการจูงใจใน 3.34 0.95 ปานกลาง
การปฏิบัติ
4. การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ 3.53 1.07
มาก
4.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
4.31 0.85
มาก

5

4.40 0.81

มาก

5

4
1

4.44 0.86
4.70 0.61

2
1

4.2 การจัดหาซอฟต์แวร์
4.3 การพัฒนาบุคลากร
4.4 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
4.5 การนาแท็บเล็ตไปใช้
จัดการเรียนรู้
4.6 การจัดสภาพแวดล้อม
4.7 การจัดเตรียม
งบประมาณ
5. การกาหนดกลไกการกากับ
ติดตาม
5.1 การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล
5.2 การสังเกตการจัดการ
เรียนการสอนและพฤติกรรม
นักเรียนในชั้นเรียน
5.3 การประชุมรายงานผล
การใช้แท็บเล็ต
6. การกาหนดค่านิยมเพื่อ
ส่งเสริมการนานโยบายสู่
การปฏิบัติ
6.1 กาหนดค่านิยมเพื่อ
ส่งเสริมการนาแท็บเล็ตไปใช้
จัดการเรียนรู้
เฉลี่ย

3.12 1.05 ปานกลาง
3.34 1.06 ปานกลาง
3.83 1.48
มาก

7
5
2

4.24 0.99
4.35 0.93
4.57 0.74

3.38 1.02 ปานกลาง

4

4.44 0.98

มาก
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
มาก
ที่สุด
มาก

3.50 1.05
มาก
3.20 1.01 ปานกลาง

3
6

4.43 0.85
4.35 0.92

มาก
มาก

4
6

3.41 0.88 ปานกลาง

5

4.35 0.83

มาก

5

3.40 0.89 ปานกลาง

2

4.35 0.85

มาก

2

3.55 0.86

1

4.42 0.77

มาก

1

3.27 0.89 ปานกลาง

3

4.29 0.86

มาก

3

3.57 1.00

มาก

2

4.34 0.84

มาก

6

3.57 1.00

มาก

1

4.34 0.84

มาก

1

3.51 0.97

มาก

4.40 0.84

มาก

มาก

7
5
2
3

จากตารางที่ 19 พบว่า สภาพปัจจุบั นของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เมื่อพิจารณาการกาหนดเป้าหมาย พบว่า การกาหนดเป้าหมายด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก (x = 3.68, S.D = .99) ตามด้วยการ
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กาหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร (x = 3.64, S.D = .95) การกาหนดเป้าหมายในด้านการ
นาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้ (x = 3.64, S.D = 1.00) การกาหนดเป้าหมายด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์
(x = 3.55, S.D = 1.10) และการกาหนดเป้าหมายด้านการจัดหาซอฟต์แวร์ (x = 3.34, S.D = .96)
เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันของการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ พบว่า การกาหนดเกณฑ์
ของความสาเร็จในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
(x = 3.40, S.D = .96) ตามด้วยการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์
(x = 3.39, S.D = 0.99) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
(x = 3.37, S.D = .92) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการพัฒนาบุคลากร (x = 3.36, S.D
= .91) และการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการจัดหาซอฟต์แวร์ (x = 3.20, S.D = .93)
เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันของการกาหนดแบบแผนการควบคุม พบว่า การกาหนดบุคลากร
หลักผู้รับผิดชอบงานมีการปฏิบัติในระดับมาก (x = 3.91, S.D = .86) ตามด้วยการมอบหมายงาน
และอานาจในการตัดสินใจ (x = 3.89, S.D = .90) การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
(x = 3.59, S.D = 0.93) การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (x = 3.52, S.D = 0.90) และการ
กาหนดมาตรการจูงใจในการปฏิบัติงาน (x = 3.34, S.D = 0.95)
เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันของการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ พบว่า การกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติในการจัดหาฮาร์ดแวร์อยู่ในระดับมาก (x = 4.31, S.D = .85) ตามด้วยการกาหนดขั้นตอน
การปฏิบัติในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต (x = 3.83, S.D = 1.48) การกาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดสภาพแวดล้อม (x = 3.50, S.D = 1.05) การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
ในการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้ (x = 3.38, S.D = 1.02) การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการ
พัฒนาบุคลากร (x = 3.34, S.D = 1.06) การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดเตรียมงบประมาณ
(x = 3.20, S.D = 1.01) และการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดหาซอฟต์แวร์ (x = 3.12,
S.D = 1.05)
เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันของการกาหนดกลไกการกากับติดตาม พบว่า การสังเกตการ
จัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก (x = 3.55, S.D = .86) ตาม
ด้วยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (x = 3.40, S.D = .89) และการประชุมรายงานผลการใช้
แท็บเล็ต (x = 3.27, S.D = .89)
เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันของการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
พบว่า การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (x = 3.57,
S.D = 1.00)
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สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นโรงเรี ย น จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน เมื่อพิจ ารณาการกาหนดเป้าหมาย พบว่า การกาหนดเป้าหมายด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.56, S.D = .74) ตามด้วยการ
กาหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร (x = 4.54, S.D = .72) การกาหนดเป้าหมายในด้านการ
นาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้ (x = 4.47, S.D = .78) การกาหนดเป้าหมายด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์
(x = 4.33, S.D = .92) และการกาหนดเป้าหมายด้านการจัดหาซอฟต์แวร์ (x = 4.24, S.D = .82)
เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ พบว่า การกาหนด
เกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต มีการปฏิบัติในระดับ
มาก (x = 4.41, S.D = .81) ตามด้วยการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการนาแท็บเล็ตไปใช้
จัดการเรียนรู้ (x = 4.39, S.D = .80) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการพัฒนาบุคลากร
(x = 4.38, S.D = .81) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์ (x = 4.31, S.D
= 0.87) และการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในด้านการจัดหาซอฟต์แวร์ (x = 4.29, S.D = .95)
เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดแบบแผนการควบคุม พบว่า การกาหนด
บุคลากรหลักผู้รับผิดชอบงานมีการปฏิบัติในระดับมาก (x = 4.63, S.D = 1.29) ตามด้วยการ
มอบหมายงานและอานาจในการตัดสิ นใจ (x = 4.60, S.D = .69) การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย (x = 4.49, S.D = 0.77) การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (x = 4.44,
S.D = 0.77) และการกาหนดมาตรการจูงใจในการปฏิบัติงาน (x = 4.40, S.D = 0.81)
เมื่อ พิจ ารณาสภาพที่ พึงประสงค์ของการกาหนดขั้น ตอนการปฏิบัติ พบว่ า การกาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดหาฮาร์ดแวร์อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.70, S.D = .61) ตามด้วยการ
กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต (x = 4.57, S.D = 0.74)
การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้ (x = 4.44, S.D = .98) การ
กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดสภาพแวดล้อม (x = 4.43, S.D = .85) การกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากร (x = 4.35, S.D = .93) การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดเตรียม
งบประมาณ (x = 4.35, S.D = .92) และการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดหาซอฟต์แวร์
(x = 4.24, S.D = .99)
เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดกลไกการกากับติดตาม พบว่า การสังเกต
การจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก (x = 4.42, S.D = .77)
ตามด้วยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (x = 4.35, S.D = .85) และการประชุมรายงานผลการ
ใช้แท็บเล็ต (x = 4.29, S.D = .86)
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เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ พบว่า การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
(x = 4.34, S.D = .84)
3.2) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ในโรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ตารางที่ 20 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวม
สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เอื้อต่อการนานโยบาย
ไปปฏิบัติในโรงเรียน
1. นโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐ
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
3. สภาพสังคม
4. ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
เฉลี่ย

𝐱

สภาพปัจจุบัน
S.D แปลผล

3.55 1.11

มาก

3.24 0.87 ปานกลาง
3.28 0.87 ปานกลาง
3.63 0.94
มาก
3.42

.95

ปานกลาง

ลาดับ

(N = 1,380)
สภาพที่พึงประสงค์
𝐱 S.D แปลผล ลาดับ

2

4.32 0.85

มาก

2

4
3
1

4.24 0.89
4.25 0.88
4.36 0.83

มาก
มาก
มาก

4
3
1

4.29 .86

มาก

จากตารางที่ 20 พบว่า สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.42, S.D = .95) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มากที่สุด คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (x = 3.63, S.D = .94) รองลงมาคือ นโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐ ( x = 3.55, S.D = 1.11) สภาพสังคม (x = 3.28, S.D = .87) และสภาพ
เศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด (x = 3.24, S.D. = .87)
สภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(x = 4.29, S.D = .86) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมากที่สุดคือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (x = 4.36, S.D = .83)
รองลงมาคือ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ (x = 4.32, S.D = .85) สภาพสังคม (x = 4.25, S.D
= .88) และสภาพเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าที่สุด (x = 4.24, S.D = .89)
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เมื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ พบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เอื้อ ต่อการน านโยบายสู่ ก ารปฏิบั ติ ในโรงเรียนมากที่สุ ด ตามด้ว ยนโยบายด้า นการศึก ษาของรั ฐ
ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียนน้อยที่สุด เช่นเดียวกันทั้งใน
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ตารางที่ 21 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นรายด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เอื้อต่อการนานโยบาย
ไปปฏิบัติในโรงเรียน
1. นโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐ
1.1 การกาหนดเป้าหมาย
1.2 การกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ
1.3 การกาหนดแบบ
แผนการควบคุม
1.4 การกาหนดขั้นตอน
ปฏิบัติ
1.5 การกาหนดกลไกการ
กากับติดตาม
1.6 การกาหนดค่านิยมเพื่อ
ส่งเสริมการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 การกาหนดเป้าหมาย
2.2 การกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ
2.3 การกาหนดแบบ
แผนการควบคุม
2.4 การกาหนดขั้นตอน
ปฏิบัติ
2.5 การกาหนดกลไกการ

𝐱

สภาพปัจจุบัน
S.D แปลผล

3.55 1.11

มาก

ลาดับ

สภาพที่พึงประสงค์
𝐱 S.D แปลผล ลาดับ

2

4.32 0.85

มาก

2

3.61 1.04
มาก
3.46 0.98 ปานกลาง

2
5

4.35 0.83
4.31 0.85

มาก
มาก

1
4

3.55 0.93

มาก

3

4.33 0.84

มาก

2

3.70 1.77

มาก

1

4.33 0.86

มาก

3

3.46 1.04 ปานกลาง

6

4.30 0.87

มาก

5

3.54 0.93

4

4.29 0.86

มาก

6

3.24 0.87 ปานกลาง
3.14 0.90 ปานกลาง
3.20 0.89 ปานกลาง

4
6
5

4.24 0.89
4.25 0.89
4.23 0.93

มาก
มาก
มาก

4
4
5

3.26 0.85 ปานกลาง

4

4.26 0.90

มาก

3

3.26 0.89 ปานกลาง

3

4.27 0.90

มาก

1

3.27 0.86 ปานกลาง

2

4.27 0.90

มาก

2

มาก
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กากับติดตาม
2.6 การกาหนดค่านิยมเพื่อ
ส่งเสริมการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
3. สภาพทางสังคม
3.1 การกาหนดเป้าหมาย
3.2 การกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ
3.3 การกาหนดแบบ
แผนการควบคุม
3.4 การกาหนดขั้นตอน
ปฏิบัติ
3.5 การกาหนดกลไกการ
กากับติดตาม
3.6 การกาหนดค่านิยมเพื่อ
ส่งเสริมการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
4. ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
4.1 การกาหนดเป้าหมาย
4.2 การกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ
4.3 การกาหนดแบบ
แผนการควบคุม
4.4 การกาหนดขั้นตอน
ปฏิบัติ
4.5 การกาหนดกลไกการ
กากับติดตาม
4.6 การกาหนดค่านิยมเพื่อ
ส่งเสริมการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
เฉลี่ย

3.27 0.84 ปานกลาง

1

4.18 0.85

มาก

6

3.28 0.87 ปานกลาง
3.22 0.86 ปานกลาง
3.26 0.89 ปานกลาง

3
6
4

4.25 0.88
4.19 0.87
4.23 0.89

มาก
มาก
มาก

3
6
5

3.29 0.85 ปานกลาง

2

4.29 0.87

มาก

1

3.27 0.87 ปานกลาง

3

4.27 0.90

มาก

3

3.25 0.83 ปานกลาง

5

4.27 0.88

มาก

2

3.38 0.90 ปานกลาง

1

4.25 0.89

มาก

4

3.63 0.94

มาก

1

4.36 0.83

มาก

1

3.69 0.92
3.67 1.02

มาก
มาก

2
4

4.43 0.79
4.36 0.83

มาก
มาก

1
4

3.68 0.92

มาก

3

4.38 0.80

มาก

2

3.70 0.99

มาก

1

4.36 0.83

มาก

3

3.48 0.86 ปานกลาง

6

4.30 0.85

มาก

6

3.56 0.93

5

4.31 0.85

มาก

5

4.29 .86

มาก

3.42

.95

มาก

ปานกลาง
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จากตารางที่ 21 พบว่า สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นรายด้าน เมื่อพิจารณานโยบายด้านการศึกษาของรัฐ พบว่า เอื้อ
ต่อการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในระดับมาก (x = 3.70, S.D = 1.77) ตามด้วยการกาหนดเป้าหมาย
(x = 3.61, S.D = 1.04) การกาหนดแบบแผนการควบคุม (x = 3.55, S.D = .93) การกาหนด
ค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ (x = 3.54, S.D = .93) การกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ (x = 3.46, S.D = .98) และการกาหนดกลไกการกากับติดตาม (x = 3.46,
S.D = 1.04) ตามลาดับ
สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน เมื่อพิจารณาสภาพทางเศรษฐกิจ
พบว่ า เอื้ อ ต่ อ การก าหนดค่ า นิ ย มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ ปานกลาง
(x = 3.27, S.D = .84) ตามด้วยการกาหนดกลไกการกากับติดตาม (x = 3.27, S.D = .86) การ
กาหนดขั้นตอนปฏิบัติ (x = 3.26, S.D = .89) การกาหนดแบบแผนการควบคุม (x = 3.26,
S.D = .85) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 3.20, S.D = .89) ตามด้วยการกาหนด
เป้าหมาย (x = 3.14, S.D = .90)
สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน เมื่อพิจารณาสภาพสังคม พบว่า
เอื้อต่อการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับปานกลาง (x = 3.38,
S.D = .90) ตามด้วยการกาหนดแบบแผนการควบคุม (x = 3.29, S.D = .85) การกาหนดขั้นตอน
ปฏิบัติ (x = 3.27, S.D = .87) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 3.26, S.D = .89) การ
กาหนดกลไกการกากับติดตาม (x = 3.25, S.D = .83) การกาหนดเป้าหมาย (x = 3.22, S.D = .86)
สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี พบว่า เอื้อต่อการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในระดับมาก (x = 3.70, S.D = 1.77) ตามด้วย
การกาหนดเป้าหมาย (x = 3.69, S.D = .92) การกาหนดแบบแผนการควบคุม (x = 3.68,
S.D = .92) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 3.67, S.D = 1.02) การกาหนดค่านิยมเพื่อ
ส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ (x = 3.56, S.D = .93) และการกาหนดกลไกการกากับติดตาม
(x = 3.48, S.D = .86) ตามลาดับ
สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นโรงเรี ย น จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อมภายนอกเป็ น รายด้าน เมื่อพิจารณานโยบายด้านการศึกษาของรัฐ พบว่า มีความ
ต้องการให้นโยบายเอื้อต่อการกาหนดเป้าหมายในระดับมาก (x = 4.35, S.D = .83) ตามด้วยการ
กาหนดแบบแผนการควบคุม (x = 4.33, S.D = .84) การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ (x = 4.33,
S.D = .86) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 4.31, S.D = .85) การกาหนดกลไกการกากับ
ติดตาม (x = 4.30, S.D = .87) และการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
(x = 4.29, S.D = .86) ตามลาดับ
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สภาพที่พึงประสงค์ ของการนานโยบายสู่ การปฏิบัติใ นโรงเรียน เมื่อ พิจารณาสภาพทาง
เศรษฐกิจ พบว่า มีความต้องการให้สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในระดับมาก
(x = 4.27, S.D = .90) ตามด้วยการกาหนดกลไกการกากับติดตาม (x = 4.27, S.D = .90) การ
กาหนดแบบแผนการควบคุม (x = 4.26, S.D = .90) การกาหนดเป้าหมาย (x = 4.25, S.D = .89)
การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 4.23, S.D = .93) และการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ (x = 4.18, S.D = .85) ตามลาดับ
สภาพที่พึงประสงค์ ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน เมื่อพิจารณาสภาพสังคม
พบว่า มีความต้องการให้สภาพสังคมเอื้อต่อการกาหนดแบบแผนการการควบคุม (x = 4.29,
S.D = .87) ตามด้วยการกาหนดกลไกการกากับติดตาม (x = 4.27, S.D = .88) การกาหนดขั้นตอน
ปฏิบัติ (x = 4.27, S.D = .90) การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
(x = 4.25, S.D = .89) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 4.23, S.D = .89) และการกาหนด
เป้าหมาย (x = 4.19, S.D = .87) ตามลาดับ
สภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน เมื่อพิจารณาความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี พบว่า มีความต้องการให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการกาหนดเป้าหมายใน
ระดับมาก (x = 4.43, S.D = .79) ตามด้วยการกาหนดแบบแผนการควบคุม (x = 4.38, S.D = .80)
การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (x = 4.36, S.D = .83) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x = 4.36,
S.D = .83) การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ (x = 4.31, S.D = .85) และ
การกาหนดกลไกการกากับติดตาม (x = 4.30, S.D = .85) ตามลาดับ
4.3 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการ
กาหนดนโยบายและการน านโยบายสู่ การปฏิ บัติ ส าหรับ นโยบายการจัด หาเครื่ องคอมพิ ว เตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
4.3.1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการกาหนดนโยบาย
4.3.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1) ระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3) ระดับโรงเรียน
รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้
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4.3.1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการกาหนดนโยบาย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบาย
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ แล้วสรุปเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการกาหนดนโยบาย
ดังนี้
ตารางที่ 22 จุดแข็งและจุดอ่อนของการกาหนดนโยบาย
S (จุดแข็ง)
1. ประเด็นปัญหา/ที่มาของนโยบาย
1.1 การใช้เทคโนโลยีแก้ปญ
ั หาทางการศึกษา
1.2 การส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ
1.3 ผู้มีอานาจให้การสนับสนุนการกาหนด

นโยบาย

2. ประโยชน์ต่อสังคม

2.1 เด็กทุกคนมีโอกาสได้ใช้แท็บเล็ตเพื่อเข้าถึง
สื่อ/ความรู้ที่น่าสนใจมากมาย มีเครื่องมือในการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข
2.2 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์
2.3 ผู้ปกครองได้มีเครื่องมือช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก และอาจได้ใช้แท็บเล็ตเพื่อการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วย
2.4 ผู้ประกอบการด้านไอซีทีและสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับประโยชน์จากการมียอดขาย
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เพิม่ มากขึ้น ธุรกิจการซ่อม
บารุงแท็บเล็ตเติบโตขึ้น การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็ก การฝึกอบรม

W (จุดอ่อน)
1. ประเด็นปัญหา/ที่มาของนโยบาย
1.1 ขาดการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการกาหนดนโยบาย จึงทาให้นโยบาย
ไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเต็มที่ และ
ยังขาดข้อมูลรอบด้าน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
เตรียมการ/วางแผนในการดาเนินนโยบาย การ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการ
กาหนดนโยบาย
2. หลักการเหตุผล/ความน่าเชื่อถือ
2.1 มีการนาผลงานวิจัยบางส่วนมาใช้สนับสนุน
การเกิดของนโยบาย แต่ขาดการนาผลงานวิจัย
โครงการนาร่อง งานวิจัยอนาคต และงานวิจัยอื่นๆ
มาใช้ในการกาหนดนโยบายอย่างบูรณาการ
3. ค่านิยมที่ใช้กาหนดนโยบาย
3.1 สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา
โดยการแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนทุกคนใช้เพื่อการ
เรียนรู้ในลักษณะ 1 คน ต่อ 1 เครือ่ ง เป็นการให้
ความสาคัญกับตัวชี้วัดด้านปัจจัยนาเข้ามากกว่า
ผลลัพรธ์ด้านสมรรถนะหรือผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่จะเกิดกับเด็กนักเรียน จึงอาจไม่เกิดคุณค่า
ที่แท้จริงของนโยบาย
4. แนวโน้มของนโยบาย
4.1 แนวโน้มของนโยบายขึ้นอยู่กับงบประมาณ
ซึ่งเป็นข้อจากัดในการจัดหาแท็บเล็ต และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว อาจทาให้ต้องเปลี่ยน
รุ่นแท็บเล็ตและระบบสนับสนุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนก่อนกาหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้
5. กรอบของนโยบาย
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พัฒนาครู การติดตั้งและอัพเกรดระบบเครือข่าย 5.1 กรอบของนโยบาย มุ่ ง เน้ น ที่ ก ารจั ด ซื้ อ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้โรงเรียน ล้วนเป็น
แท็บเล็ตให้นักเรียน 1 คน ต่อ 1 เครื่องครบทุกคน
ธุรกิจที่อยู่ในข่ายได้ประโยชน์จากการกาหนด
ก่อนที่จะจัดเตรียมเนื้อหาบทเรียน สื่อการเรียนรู้
นโยบายนี้
และแอพพลิ เ คชั่ น ที่ เ หมาะสมกั บ ช่ ว งวั ย การ
ฝึกอบรมครูในการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ การจั ด สภาพแวดล้ อ มรองรั บ การใช้ งาน
แท็ บ เล็ ต ฯลฯ จึ ง อาจท าให้ ก ารด าเนิ น นโยบาย
ขาดความต่อเนื่อง และไม่มีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 23 โอกาสและภาวะคุกคามของการกาหนดนโยบาย
O (โอกาส)
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ เป็นโอกาส
ที่เอื้อต่อการกาหนดนโยบาย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ที่เอื้อต่อการกาหนดนโยบาย

T (ภาวะคุกคาม)
สภาพทางเศรษฐกิจ เป็นภาวะคุกคามต่อการ
กาหนดนโยบาย
สภาพสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อการ
กาหนดนโยบาย

4.3.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1) ระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่
การปฏิบัติในระดับกระทรวง/ราชการส่วนกลาง ที่ได้จากการสัมภาษณ์ แล้วสรุปเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภาวะคุกคามของการกาหนดนโยบาย ดังนี้
ตารางที่ 24 จุดแข็งและจุดอ่อนของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ในระดับกระทรวง/
ราชการบริหารส่วนกลาง
S (จุดแข็ง)
1. การกาหนดเป้าหมายของนโยบาย
1.1 ด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์
1.2 ด้านการจัดหาซอฟต์แวร์
1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
1.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
อินเทอร์เน็ต
1.5 ด้านการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
1.6 ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

W (จุดอ่อน)
1. การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
1.1 ด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์ (คุณภาพ, เวลา
ส่งมอบเครื่อง)
1.2 ด้านการจัดหาซอฟต์แวร์และสื่อการเรียนรู้
(ปริมาณ, ความหลากหลาย , ความน่าสนใจ,
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู)้
1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร (หลักสูตรฝึกอบรม
หลากหลาย, ความต่อเนื่องของการอบรมพัฒนา,
เครือข่ายครูเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
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2. การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
2.1 ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

3. การกาหนดแบบแผนการควบคุม
1.
3.1 การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบงาน
2.
แต่ละด้าน
3.
3.2 การมอบหมายงานและอานาจในการตัดสินใจ
4.

5. 4. การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
4.1 ด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์
4.2 ด้านการจัดหาซอฟต์แวร์
4.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
4.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
อินเทอร์เน็ต
6. 5. การกาหนดกลไกการกากับติดตาม
5.1 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลภายใน
7. 5.2 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลหน่วยงาน
ในสังกัด
6. การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่
การปฏิบัติ
6.1 การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนา
แท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้

1.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
อินเทอร์เน็ต (คุณภาพ, ความปลอดภัย)
1.5 ด้านการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
(นวัตกรรมการจัดการเรียนรูด้ ้วยเทคโนโลยี)
2. การกาหนดแบบแผนการควบคุม
2.1 การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.2 การกาหนดมาตรการจูงใจในการปฏิบัติงาน
2.2 การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
3. การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
3.1 ด้านการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
3.2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม (ระบบไฟฟ้า,
อุปกรณ์เสริม, การสร้างบรรยากาศ)
3.3 ด้านการจัดเตรียมงบประมาณ (สาหรับ
ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ระบบสนับสนุน, กิจกรรม
ส่งเสริม/สร้างแรงจูงใจ ฯลฯ)
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ตารางที่ 25 โอกาสและภาวะคุกคามของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ในระดับกระทรวง/
ราชการบริหารส่วนกลาง
O (โอกาส)
T (ภาวะคุกคาม)
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ เป็นโอกาสที่
เอื้อต่อการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ในระดับ
กระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่
เอื้อต่อการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ในระดับ
กระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง

สภาพทางเศรษฐกิจ เป็นภาวะคุกคามต่อ
การนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ ในระดับกระทรวง
/ราชการบริหารส่วนกลาง
สภาพสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ในระดับกระทรวง/
ราชการส่วนกลาง

2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
2.1) การการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
2.2) การการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
มีรายละเอียด ดังนี้
2.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
ผู้วิจัยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จากการนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม
ค่าดัชนี PNI modified โดยการนาค่าดัชนี PNI modified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNI modified ต่าที่สุด แล้ว
หารด้วย 2 แล้วนาระยะห่างที่ได้มาจัดกลุ่มค่า PNI modified โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI
modified สูง และกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified ต่า กาหนดให้กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified สูง เป็นจุดอ่อน
ของการน านโยบายสู่ การปฏิบั ติใน สพป. เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ในการขจัดหรือลด
จุดอ่อน สาหรับกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified ต่า เป็นจุดแข็งของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ที่จะเสริมจุดแข็ง แล้วนาผลมาสังเคราะห์เป็นข้อมูลในการจัดทาร่าง
กลยุทธ์ (ฉบับที่ 1) ในลาดับต่อไป
เมื่อนาค่าดัชนี PNI modified จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวม
มาจัดกลุ่มค่าดัชนี PNI modified ดังนี้
PNImodified [(.255 - .138)  2 = .059]
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified สูง เท่ากับ 0.198 - 0.255
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified ต่า เท่ากับ 0.138 - 0.197
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ตารางที่ 26 จุดแข็งและจุดอ่อนของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
1. การกาหนดเป้าหมาย
1.1 ด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์
1.2 ด้านการจัดหาซอฟต์แวร์
1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
1.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบอินเทอร์เน็ต
1.5 ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2. การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
2.1 ด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์
2.2 ด้านการจัดหาซอฟต์แวร์
2.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
2.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบอินเทอร์เน็ต
2.5 ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
3. การกาหนดแบบแผนการควบคุม
3.1 การกาหนดบุคลากรหลักผูร้ ับผิดชอบงาน
3.2 การมอบหมายงานและอานาจ
3.3 การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
3.4 การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.5 การกาหนดมาตรการจูงใจในการปฏิบัติ
4. การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
4.1 ด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์
4.2 ด้านการจัดหาซอฟต์แวร์
4.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
4.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
4.5 ด้านการจัดเตรียมงบประมาณ
4.6 ด้านการนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล
5. การกาหนดกลไกการกากับติดตาม
5.1 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ภายใน สพป.
5.2 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียน
5.3 การตรวจเยี่ยมโรงเรียน
5.4 การประชุมประสานงานกับโรงเรียน
6. การกาหนดค่านิยมเพือ่ ส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
6.1 การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนาแท็บเล็ตไปใช้เพือ่ การเรียนรู้

ความต้องการจาเป็น
PNImodified
ผลการจัดกลุ่ม
0.204
สูง
0.170
ต่า
0.331
สูง
0.144
ต่า
0.228
สูง
0.146
ต่า
0.254
สูง
0.233
สูง
0.371
สูง
0.206
สูง
0.273
สูง
0.188
ต่า
0.138
ต่า
0.063
ต่า
0.078
ต่า
0.124
ต่า
0.190
ต่า
0.235
สูง
0.208
สูง
0.059
ต่า
0.412
สูง
0.117
ต่า
0.192
ต่า
0.336
สูง
0.130
ต่า
0.183
ต่า
0.195
ต่า
0.182
ต่า
0.139
ต่า
0.217
สูง
0.255
สูง
0.255
สูง

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน

จากตารางที่ 26 สภาพการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติ (PNI modified = 0.255 ) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (PNI modified =
0.254) การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (PNI modified = 0.208) และกาหนดเป้าหมาย (PNI modified =
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0.204 ) เป็นจุดอ่อนของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป. และประเด็นที่มีความต้องการจาเป็น
ในระดับต่า ได้แก่ การกาหนดแบบแผนการควบคุม (PNI modified = 0.138) และการกาหนดกลไกการ
กากับติดตาม (PNI modified = 0.183) เป็นจุดแข็งของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
2.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป. ผู้วิจัย
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จากการนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่มค่าดัชนี PNI modified
โดยการนาค่าดัชนี PNI modified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNI modified ต่าที่สุด แล้วหารด้วย 2 แล้วนา
ระยะห่างที่ได้มาจัดกลุ่มค่า PNI modified โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified สูง และ
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified ต่า กาหนดให้กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified สูง เป็นภาวะคุกคามของการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป. เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ในการขจัดหรือป้องกันภาวะคุกคาม
สาหรับกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified ต่า เป็นโอกาสของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป. เพื่อเป็น
ข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ที่จะเสริมโอกาส แล้วนาผลมาสังเคราะห์เป็นข้อมูลในการจัดทาร่างกลยุทธ์
(ฉบับที่ 1) ในลาดับต่อไป
เมื่อนาค่าดัชนี PNI modified จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวม
มาจัดกลุ่มค่าดัชนี PNI modified ดังนี้
PNImodified[(.308 - .239)  2 = .035]
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified สูง เท่ากับ 0.275 - 0.308
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified ต่า เท่ากับ 0.239 - 0.274
ตารางที่ 27 โอกาสและภาวะคุกคามของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ
1.1 ด้านการกาหนดเป้าหมาย
1.2 ด้านการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
1.3 ด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม
1.4 ด้านการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
1.5 ด้านการกาหนดกลไกการกากับติดตาม
1.6 ด้านการกาหนดค่านิยมเพือ่ ส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 ด้านการกาหนดเป้าหมาย
2.2 ด้านการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
2.3 ด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม

ความต้องการจาเป็น
PNImodified
ผลการจัดกลุ่ม
.262
ต่า
.294
สูง
.289
สูง
.255
ต่า
.239
ต่า
.238
ต่า
.255
ต่า
.308
สูง
.366
สูง
.357
สูง
.249
ต่า

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
โอกาส
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
โอกาส
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2.4 ด้านการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
2.5 ด้านการกาหนดกลไกการกากับติดตาม
2.6 ด้านการกาหนดค่านิยมเพือ่ ส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
3. สภาพทางสังคม
3.1 ด้านการกาหนดเป้าหมาย
3.2 ด้านการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
3.3 ด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม
3.4 ด้านการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
3.5 ด้านการกาหนดกลไกการกากับติดตาม
3.6 ด้านการกาหนดค่านิยมเพือ่ ส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4.1 ด้านการกาหนดเป้าหมาย
4.2 ด้านการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
4.3 ด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม
4.4 ด้านการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
4.5 ด้านการกาหนดกลไกการกากับติดตาม
4.6 ด้านการกาหนดค่านิยมเพือ่ ส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

.301
.272
.303
.305
.353
.357
.235
.306
.268
.310
.239
.238
.247
.199
.232
.263
.257

สูง
ต่า
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง
ต่า
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

ภาวะคุกคาม
โอกาส
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
โอกาส
ภาวะคุกคาม
โอกาส
ภาวะคุกคาม
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส

จากตารางที่ 27 สภาพการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ (PNI modified =
0.308) และ สภาพทางสังคม (PNI modified = 0.305) เป็นภาวะคุกคามของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน
สพป. และประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับต่า ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (PNI modified
= 0.239) และ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ (PNI modified = 0.262) เป็นโอกาสของการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติใน สพป.
3) ระดับโรงเรียน
3.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
3.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มีรายละเอียดดังนี้
3.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
ผู้วิจัยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จากการนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัด
กลุ่มค่าดัชนี PNI modified โดยการนาค่าดัชนี PNI modified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNI modified ต่าที่สุด
แล้วหารด้วย 2 แล้วนาระยะห่างที่ได้มาจัดกลุ่มค่า PNI modified โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่าดัชนี
PNI modified สูง และกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified ต่า กาหนดให้กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified สูง เป็น
จุดอ่อนของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียนิ เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ในการขจัดหรือ
ลดจุดอ่อน สาหรับกลุ่มที่มีค่าดั ชนี PNI modified ต่า เป็นจุดแข็งของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน

143
โรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ที่จะเสริมจุดแข็ง แล้วนาผลมาสังเคราะห์เป็นข้อมูลในการ
จัดทาร่างกลยุทธ์ (ฉบับที่ 1) ในลาดับต่อไป
เมื่อนาค่าดัชนี PNI modified จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวม
มาจัดกลุ่มค่าดัชนี PNI modified ดังนี้
PNImodified[(.302 - .214)  2 = .044]
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified สูง เท่ากับ 0.259 - 0.302
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified ต่า เท่ากับ 0.214 - 0.258
ตารางที่ 28 จุดแข็งและจุดอ่อนของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
1. การกาหนดเป้าหมาย
1.1 ด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์
1.2 ด้านการจัดหาซอฟต์แวร์
1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
1.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบอินเทอร์เน็ต
1.5 ด้านการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
2. การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
2.1 ด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์
2.2 ด้านการจัดหาซอฟต์แวร์
2.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
2.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
2.5 ด้านการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
3. การกาหนดแบบแผนการควบคุม
3.1 การกาหนดบุคลากรหลักผูร้ ับผิดชอบงาน
3.2 การมอบหมายงานและอานาจการตัดสินใจ
3.3 การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
3.4 การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
3.5 การกาหนดมาตรการจูงใจในการปฏิบัติ
4. การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
4.1 ด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์
4.2 ด้านการจัดหาซอฟต์แวร์
4.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
4.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบอินเทอร์เน็ต
4.5 ด้านการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
4.6 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
4.7 ด้านการจัดเตรียมงบประมาณ
5. การกาหนดกลไกการกากับติดตาม

ความต้องการจาเป็น
PNImodified
ผลการจัดกลุม่
0.240
ต่า
0.218
ต่า
0.269
สูง
0.246
ต่า
0.240
ต่า
0.229
ต่า
0.302
สูง
0.272
สูง
0.340
สูง
0.301
สูง
0.295
สูง
0.304
สูง
0.239
ต่า
0.185
ต่า
0.184
ต่า
0.251
ต่า
0.260
สูง
0.317
สูง
0.271
สูง
0.091
ต่า
0.357
สูง
0.308
สูง
0.196
ต่า
0.317
สูง
0.266
สูง
0.360
สูง
0.277
สูง

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
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5.1 การนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
5.2 การสังเกตการจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมนักเรียน
ในชั้นเรียน
5.3 การประชุมรายงานผลการใช้แท็บเล็ต
6. การกาหนดค่านิยมเพือ่ ส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
6.1 การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้

0.279
0.243
0.310
0.214
0.214

สูง

จุดอ่อน

ต่า
สูง
ต่า
ต่า

จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง

จากตารางที่ 28 สภาพการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
(PNI modified = 0.302) การกาหนดกลไกการกากับ (PNI modified = 0.277 ) และการกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติ (PNI modified = 0.271) เป็นจุดอ่อนของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน และประเด็นที่มี
ความต้องการจ าเป็ นในระดับต่า ได้แก่ การกาหนดค่ านิ ยมเพื่อส่ งเสริมการน านโยบายสู่ การปฏิ บั ติ
(PNI modified = 0.214) การกาหนดแบบแผนการควบคุม (PNI modified = 0.239) และการกาหนด
เป้าหมาย (PNI modified = 0.240) ) เป็นจุดแข็งของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
3.2) การวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอก ของการน านโยบายสู่การปฏิ บั ติ
ในโรงเรียน
ผู้วิจัยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จากการนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัด
กลุ่มค่าดัชนี PNI modified โดยการนาค่าดัชนี PNI modified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNI modified ต่าที่สุด
แล้วหารด้วย 2 แล้วนาระยะห่างที่ได้มาจัดกลุ่มค่า PNI modified โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่าดัชนี
PNI modified สูง และกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified ต่า กาหนดให้กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified สูง เป็น
ภาวะคุกคามของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน ิ เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ในการ
ขจัดหรือป้องกันภาวะคุกคาม สาหรับกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified ต่า เป็นโอกาสของการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติในโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ที่จะเสริมโอกาส แล้วนาผลมาสังเคราะห์
เป็นข้อมูลในการจัดทาร่างกลยุทธ์ (ฉบับที่ 1) ในลาดับต่อไป
เมื่อนาค่าดัชนี PNI modified จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวม
มาจัดกลุ่มค่าดัชนี PNI modified ดังนี้
PNImodified[(.312 - .201)  2 = .055]
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified สูง เท่ากับ 0.257 - 0.312
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI modified ต่า เท่ากับ 0.201 - 0.256
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ตารางที่ 29 โอกาสและภาวะคุกคามของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ
1.1 ด้านการกาหนดเป้าหมาย
1.2 ด้านการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
1.3 ด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม
1.4 ด้านการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
1.5 ด้านการกาหนดกลไกการกากับติดตาม
1.6 ด้านการกาหนดค่านิยมเพือ่ ส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 ด้านการกาหนดเป้าหมาย
2.2 ด้านการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
2.3 ด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม
2.4 ด้านการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
2.5 ด้านการกาหนดกลไกการกากับติดตาม
2.6 ด้านการกาหนดค่านิยมเพือ่ ส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
3. สภาพทางสังคม
3.1 ด้านการกาหนดเป้าหมาย
3.2 ด้านการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
3.3 ด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม
3.4 ด้านการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
3.5 ด้านการกาหนดกลไกการกากับติดตาม
3.6 ด้านการกาหนดค่านิยมเพือ่ ส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4.1 ด้านการกาหนดเป้าหมาย
4.2 ด้านการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
4.3 ด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม
4.4 ด้านการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
4.5 ด้านการกาหนดกลไกการกากับติดตาม
4.6 ด้านการกาหนดค่านิยมเพือ่ ส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

ความต้องการจาเป็น
PNImodified
ผลการจัดกลุ่ม
0.217
ต่า
0.205
ต่า
0.246
ต่า
0.221
ต่า
0.169
ต่า
0.245
ต่า
0.213
ต่า
0.312
สูง
0.354
สูง
0.319
สูง
0.307
สูง
0.308
สูง
0.304
สูง
0.278
สูง
0.298
สูง
0.303
สูง
0.299
สูง
0.306
สูง
0.308
สูง
0.313
สูง
0.258
สูง
0.201
ต่า
0.200
ต่า
0.188
ต่า
0.192
ต่า
0.180
ต่า
0.235
ต่า
0.212
ต่า

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส

จากตารางที่ 29 สภาพการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ (PNI modified =
0.312) และ สภาพทางสังคม (PNI modified = 0.298) เป็นภาวะคุกคามของการนานโยบายสู่การปฏิบัติใน
โรงเรี ย น และประเด็ น ที่ มี ความต้ องการจ าเป็ นในระดั บต่ า ได้ แก่ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
(PNI modified = 0.201) และ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ (PNI modified = 0.217) เป็นโอกาสของการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
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4.3.5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการจาเป็นของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ในระดับโรงเรียน
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการจาเป็น จาแนกตามตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ภูมิภาค
ขนาด และสังกัดของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม แสดงดังตาราง
ตารางที่ 30 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการจาเป็นของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ในโรงเรียนต่างภูมิภาค ขนาด สังกัด จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
รายการ
ภูมิภาค
ขนาด
สังกัด

PNImodified
F
Sig.
.989
.397
.498
.608
.191
.662

จากตารางที่ 30 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการจาเป็นของการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการจาเป็น
ของโรงเรียนในภูมิภาค ขนาด และสังกัดต่างกัน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 31 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการจาเป็นของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ในโรงเรียนต่างภูมิภาค ขนาด สังกัด จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
รายการ
ภูมิภาค
ขนาด
สังกัด

PNImodified (2)
F
Sig
1.744
.156
1.715
.180
0.008
.927

จากตารางที่ 31 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการจาเป็นของการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการจาเป็น
ของโรงเรียนในภูมิภาค ขนาด และสังกัดต่างกัน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.4 การร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
ผู้วิจัยร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม โดยใช้วิธี
SWOT Matrix จะได้ จุดแข็ง – โอกาส (SO) , จุดอ่อน – โอกาส (WO) , จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
, และ จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
ขั้นที่ 2 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวิธี SWOT Matrix มาจาแนกตามองค์ประกอบของการ
กาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ตารางที่ 32 SWOT Matrix ของการกาหนดนโยบาย
SO (จุดแข็ง-โอกาส)
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสทีเ่ อื้อต่อจุดแข็งด้าน
การกาหนดประเด็นปัญหา/ที่มาของการกาหนด
นโยบายและการทาประโยชน์ให้สงั คม

WO (จุดอ่อน-โอกาส)
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่จะช่วยลดจุดอ่อนด้าน
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการ
กาหนดนโยบาย ด้านหลักการเหตุผล/ความ
น่าเชื่อถือของการกาหนดนโยบาย ด้านการกาหนด
ค่านิยม ด้านแนวโน้มและการกาหนดกรอบของ
นโยบาย
ST (จุดแข็ง-ภาวะคุกคาม)
WT (จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม)
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคาม สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อ
ต่อจุดแข็งด้านการกาหนดประเด็นปัญหา/ที่มา จุดอ่อนด้าน การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ของการกาหนดนโยบาย และการทาประโยชน์ ต่างๆ ในการกาหนดนโยบาย ด้านหลักการเหตุผล/
ให้สังคม
ความน่าเชื่อถือของการกาหนดนโยบาย ด้านการ
กาหนดค่านิยม ด้านแนวโน้มและการกาหนด
กรอบของนโยบาย

ตารางที่ 33 SO/ST/WO/WT ของการกาหนดนโยบาย
การกาหนดนโยบาย
ประเด็นปัญหา/ที่มาของ
นโยบาย

SO / ST / WO / WT
จุดแข็ง - โอกาส (SO)
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่
เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนดประเด็นปัญหา/ที่มาของการกาหนดนโยบาย
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จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการกาหนด
ประเด็นปัญหา/ที่มาของการกาหนดนโยบาย
จุดอ่อน - โอกาส (WO)
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่
จะช่วยลดจุดอ่อนด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการ
กาหนดนโยบาย
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT)
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนในด้านการสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการกาหนดนโยบาย
หลักการเหตุผล/ความ
น่าเชื่อถือ

จุดอ่อน - โอกาส (WO)
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่
จะช่วยลดจุดอ่อนด้านหลักการเหตุผล/ความน่าเชื่อถือในการกาหนด
นโยบาย
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT)
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนในด้านหลักการ
เหตุผล/ความน่าเชื่อถือในการกาหนดนโยบาย

ค่านิยมที่ใช้กาหนด
นโยบาย

จุดอ่อน - โอกาส (WO)
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่
จะช่วยลดจุดอ่อนด้านการกาหนดค่านิยมของนโยบาย
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT)
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนในด้านการ
กาหนดค่านิยมของนโยบาย

แนวโน้มของนโยบาย

จุดอ่อน - โอกาส (WO)
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่
จะช่วยลดจุดอ่อนด้านการกาหนดแนวโน้มของนโยบาย
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT)
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนในด้านการ
กาหนดแนวโน้มของนโยบาย

กรอบของนโยบาย

จุดอ่อน - โอกาส (WO)
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่
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จะช่วยลดจุดอ่อนด้านการกาหนดกรอบของนโยบาย
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT)
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนในด้านการ
กาหนดกรอบของนโยบาย
ประโยชน์ต่อสังคม

จุดแข็ง - โอกาส (SO)
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่
เอื้อต่อจุดแข็งด้านการทาประโยชน์ให้สังคม
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการทา
ประโยชน์ให้สังคม

ตารางที่ 34 SWOT Matrix ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติของกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
SO (จุดแข็ง-โอกาส)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสทีเ่ อื้อต่อจุดแข็ง ด้านการ
กาหนดเป้าหมายของนโยบาย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
1.2 การจัดหาซอฟต์แวร์
1.3 การพัฒนาบุคลากร
1.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
1.5 การนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
1.6 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสทีเ่ อื้อต่อจุดแข็ง ด้านการ
กาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล

WO (จุดอ่อน-โอกาส)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่ช่วยลดจุดอ่อน ด้านการ
กาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
1.2 การจัดหาซอฟต์แวร์
1.3 การพัฒนาบุคลากร
1.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
1.5 การนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้

2. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่ช่วยลดจุดอ่อน ด้านการ
กาหนดแบบแผนการควบคุม ในเรือ่ งต่อไปนี้
2.1 การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.2 การกาหนดมาตรการจูงใจในการปฏิบัติงาน
2.3 การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้า 3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสทีเ่ อื้อต่อจุดแข็ง ด้านการ ทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่ช่วยลดจุดอ่อน ด้านการ
กาหนดแบบแผนการควบคุม ในเรือ่ งต่อไปนี้
กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบงานแต่ละด้าน 3.1 การนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
3.2 การมอบหมายงานและอานาจในการตัดสินใจ 3.2 การจัดสภาพแวดล้อม
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3.2 การจัดเตรียมงบประมาณ
4. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสทีเ่ อื้อต่อจุดแข็ง ด้านการ
กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
4.2 การจัดหาซอฟต์แวร์
4.3 การพัฒนาบุคลากร
4.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
5. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสทีเ่ อื้อต่อจุดแข็ง ด้าน
การกาหนดกลไกการกากับติดตาม ในเรื่องต่อไปนี้
5.1การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลภายในองค์การ
5.2 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลหน่วยงาน
ในสังกัด
6. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสทีเ่ อื้อต่อจุดแข็ง ในด้าน
การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
6.1 การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนาแท็บ
เล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
ST (จุดแข็ง-ภาวะคุกคาม)
1. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนดเป้าหมายของนโยบาย
ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
1.2 การจัดหาซอฟต์แวร์
1.3 การพัฒนาบุคลากร
1.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
1.5 การนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
1.6 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดแข็ง ในด้านการกาหนดเกณฑ์ของความ
สาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

WT (จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม)
1. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดอ่อน ด้านการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
1.2 การจัดหาซอฟต์แวร์
1.3 การพัฒนาบุคลากร
1.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
1.5 การนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดอ่อน ด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม
ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.2 การกาหนดมาตรการจูงใจในการปฏิบัติงาน
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2.3 การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
3. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคาม 3. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม
ต่อจุดอ่อน ด้านการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ ในเรื่อง
ในเรื่องต่อไปนี้
ต่อไปนี้
3.1 การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบงานแต่ละด้าน 3.1 การนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
3.2 การมอบหมายงานและอานาจในการตัดสินใจ 3.2 การจัดสภาพแวดล้อม
3.3 การจัดเตรียมงบประมาณ
4. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ ในเรื่อง
ต่อไปนี้
4.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
4.2 การจัดหาซอฟต์แวร์
4.3 การพัฒนาบุคลากร
4.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
5. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนดกลไกการกากับติดตาม
ในเรื่องต่อไปนี้
5.1 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลภายในองค์การ
5.2 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลหน่วยงาน
ในสังกัด
6. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนดค่านิยมส่งเสริมการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
6.1 การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนา
แท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
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ตารางที่ 35 SO/ST/WO/WT ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติของกระทรวง/
ราชการบริหารส่วนกลาง
การนานโยบาย
สู่การปฏิบัตขิ องกระทรวง/
ราชการบริหารส่วนกลาง
การกาหนดเป้าหมาย

การกาหนดเกณฑ์
ของความสาเร็จ

SO / ST / WO / WT

จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่
เอื้อต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนดเป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
1.2 การจัดหาซอฟต์แวร์
1.3 การพัฒนาบุคลากร
1.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
1.5 การนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
1.6 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนด
เป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
1.2 การจัดหาซอฟต์แวร์
1.3 การพัฒนาบุคลากร
1.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
1.5 การนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
1.6 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนดเกณฑ์
ของความสาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จุดอ่อน - โอกาส (WO)
3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ที่ช่วยลดจุดอ่อน ด้านการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
3.2 การจัดหาซอฟต์แวร์
3.3 การพัฒนาบุคลากร
3.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
3.5 การนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
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จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT)
4. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อน ด้านการกาหนด
เกณฑ์ของความสาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
4.2 การจัดหาซอฟต์แวร์
4.3 การพัฒนาบุคลากร
4.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
4.5 การนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
การกาหนดแบบแผน
การควบคุม

จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบงานแต่ละด้าน
1.2 การมอบหมายงานและอานาจในการตัดสินใจ
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนด
แบบแผนการควบคุม ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบงานแต่ละด้าน
2.2 การมอบหมายงานและอานาจในการตัดสินใจ
จุดอ่อน - โอกาส (WO)
3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ที่ช่วยลดจุดอ่อน ด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.2 การกาหนดมาตรการจูงใจในการปฏิบัติงาน
3.3 การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับนโยบาย
จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
4. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อน ด้านการกาหนด
แบบแผนการควบคุม ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4.2 การกาหนดมาตรการจูงใจในการปฏิบัติงาน
4.3 การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับนโยบาย

การกาหนดขั้นตอน
การปฏิบัติ

จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิ ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
1.2 การจัดหาซอฟต์แวร์
1.3 การพัฒนาบุคลากร
1.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนด
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ขั้นตอนปฏิบตั ิ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
2.2 การจัดหาซอฟต์แวร์
2.3 การพัฒนาบุคลากร
2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
จุดอ่อน - โอกาส (WO)
3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ที่ช่วยลดจุดอ่อน ด้านการกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิ ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 การนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
3.2 การจัดสภาพแวดล้อม
3.2 การจัดเตรียมงบประมาณ
จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
4. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อน ด้านการกาหนด
ขั้นตอนปฏิบตั ิ ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 การนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
4.2 การจัดสภาพแวดล้อม
4.3 การจัดเตรียมงบประมาณ
การกาหนดกลไกการกากับ
ติดตาม

จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ที่เอื้อต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนดกลไกการกากับติดตาม ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลภายในองค์การ
1.2 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลหน่วยงานในสังกัด
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนด
กลไกการกากับติดตาม ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลภายในองค์การ
2.2 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลหน่วยงานในสังกัด

การกาหนดค่านิยม
เพื่อส่งเสริมการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ

จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ที่เอื้อต่อจุดแข็ง ในด้านการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็ง ด้านการกาหนด
ค่านิยมส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
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ตารางที่ 36 SWOT Matrix การนานโยบายสู่การปฏิบัติของ สพป.

จุดแข็ง – จุดอ่อน

โอกาส – ภาวะคุกคาม

โอกาส (O)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ (P)
(PNI modified = 0.262)
1.1 กำรกำหนดแบบแผนกำรควบคุม
(PNI modified = 0.255)
1.2 กำรกำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
(PNI modified = 0.239)
1.3 กำรกำหนดกลไกกำรกำกับติดตำม
(PNI modified = 0.238)
1.4 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริมกำรนำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (PNI modified = 0.255)
2. สภาพทางเศรษฐกิจ (E)
(PNI modified = 0.308)

จุดแข็ง (S)
1. การกาหนดเป้าหมาย
(PNI modified = 0.204)
1.1 ด้ำนกำรจัดหำฮำร์ดแวร์
(PNI modified = 0.170)
1.2 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
(PNI modified = 0.144)
1.3 ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผล (PNI modified = 0.146)
2. การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
(PNI modified = 0.254)
2.1 ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผล (PNI modified = 0.188)
3. การกาหนดแบบแผนการควบคุม
(PNI modified = 0.138)
3.1 กำรกำหนดบุคลำกรหลัก
ผู้รับผิดชอบ (PNI modified = 0.63)
3.2 กำรมอบหมำยงำนและอำนำจ
(PNI modified = 0.078)
3.3 กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับนโยบำย (PNI modified = 0.124)
3.4 กำรกำหนดมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน (PNI modified = 0.190)
4. การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
(PNI modified = 0.208)
4.1 ด้ำนกำรจัดหำฮำร์ดแวร์
(PNI modified = 0.059)
4.2 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
(PNI modified = 0.117)
4.3 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบอินเทอร์เน็ต
(PNI modified = 0.192)
4.4 ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผล (PNI modified = 0.130)
5. การกาหนดกลไกการกากับติดตาม
(PNI modified = 0.183)
5.1 กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล
ภำยใน สพป. (PNI modified = 0.195)
5.2 กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล
โรงเรียน (PNI modified = 0.182)
5.3 กำรตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(PNI modified = 0.139)
จุดแข็ง – โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และสังคม และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนดแบบ
แผนการควบคุม ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 กำรกำหนดบุคลำกรหลักผู้รับผิดชอบ
1.2 กำรมอบหมำยงำนและอำนำจ
1.3 กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
นโยบำย
1.4 กำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
2. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส

จุดอ่อน (W)
1. การกาหนดเป้าหมาย
(PNI modified = 0.204)
1.1 ด้ำนกำรจัดหำซอฟต์แวร์
(PNI modified = 0.331)
1.2 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบอินเทอร์เน็ต (PNI modified = 0.228)
2. การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
(PNI modified = 0.254)
2.1 ด้ำนกำรจัดหำฮำร์ดแวร์
(PNI modified = 0.233)
2.2 ด้ำนกำรจัดหำซอฟต์แวร์
(PNI modified = 0.371)
2.3 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
(PNI modified = 0.206)
2.4 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบอินเทอร์เน็ต
(PNI modified = 0.273)
3. การกาหนดแบบแผนการควบคุม
(PNI modified = 0.138)
3.1 กำรกำหนดมำตรกำรจูงใจในกำร
ปฏิบัตินโยบำย
(PNI modified = 0.235)
4. การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
(PNI modified = 0.208)
4.1 ด้ำนกำรจัดหำซอฟต์แวร์
(PNI modified = 0.412)
4.2 ด้ำนกำรจัดเตรียมงบประมำณ
(PNI modified = 0.336)
5. การกาหนดกลไกการกากับติดตาม
(PNI modified = 0.183)
5.1 กำรประชุมประสำนงำนกับโรงเรียน
(PNI modified = 0.217)
6. การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ
(PNI modified = 0.255)
6.1 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริมกำร
นำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
(PNI modified = 0.255)

จุดอ่อน – โอกาส (WO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ สภาพทาง
เศรษฐกิจ สภาพสังคม และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่จะช่วยลด
จุดอ่อนของการกาหนดแบบแผนการควบคุม
ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 กำรกำหนดมำตรกำรจูงใจในกำรปฏิบัติ
นโยบำย
2. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่
จะช่วยลดจุดอ่อนของการกาหนดขั้นตอน
ปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
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2.1 กำรกำหนดแบบแผนกำรควบคุม
(PNI modified = 0.249)
2.2 กำรกำหนดกลไกกำรกำกับติดตำม
(PNI modified = 0.272)
3. สภาพสังคม (S) (PNI modified = 0.305)
3.1 กำรกำหนดแบบแผนกำรควบคุม
(PNI modified = 0.235)
3.2 กำรกำหนดกลไกกำรกำกับติดตำม
(PNI modified = 0.268)
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (T)
(PNI modified = 0.239)
4.1 กำรกำหนดเป้ำหมำย
(PNI modified = 0.238)
4.2 กำรกำหนดเกณฑ์ของควำมสำเร็จ
(PNI modified = 0.247)
4.3 กำรกำหนดแบบแผนกำรควบคุม
(PNI modified = 0.199)
4.4 กำรกำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
(PNI modified = 0.232)
4.5 กำรกำหนดกลไกกำรกำกับติดตำม
(PNI modified = 0.263)
4.6 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริมกำรนำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (PNI modified = 0.257)

ภาวะคุกคาม (T)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ (P)
(PNI modified = 0.262)
1.1 กำรกำหนดเป้ำหมำย
(PNI modified = 0.294)
1.2 กำรกำหนดเกณฑ์ของควำมสำเร็จ
(PNI modified = 0.289)
2. สภาพทางเศรษฐกิจ (E)
(PNI modified = 0.308)
2.1 กำรกำหนดเป้ำหมำย
(PNI modified = 0.366)
2.2 กำรกำหนดเกณฑ์ของควำมสำเร็จ
(PNI modified = 0.357)
2.3 กำรกำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
(PNI modified = 0.301)
2.4 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริมกำรนำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
(PNI modified = 0.303)
3. สภาพสังคม (S) (PNI modified = 0.305)
3.1 กำรกำหนดเป้ำหมำย
(PNI modified = 0.353)
3.2 กำรกำหนดเกณฑ์ของควำมสำเร็จ
(PNI modified = 0.357)
3.3 กำรกำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
(PNI modified = 0.306)
3.4 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริมกำรนำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (PNI modified = 0.310)

ที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนดขั้นตอน
ปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
2.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
2.3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
อินเทอร์เน็ต
2.4 กำรนิเทศ ติดตำม และ ประเมินผล
3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และสังคม และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนดกลไกการ
กากับติดตาม ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล
ภำยใน สพป.
3.2 กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล
โรงเรียน
3.3 กำรตรวจเยี่ยมโรงเรียน
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็น
โอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนด
เป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
4.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
4.3 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็น
โอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนด
เกณฑ์ของความสาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
5.1 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ
สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคม
เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการ
กาหนดเป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
1.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
1.3 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
2. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ
สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคม
เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการ
กาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ ในเรื่อง
ต่อไปนี้
2.1 กำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผล
3. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็น
ภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการกาหนด
ขั้นตอนปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
3.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
3.3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
อินเทอร์เน็ต
3.4 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล

2.2 กำรจัดเตรียมงบประมำณ
3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ สภาพทาง
เศรษฐกิจ สภาพสังคม และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่จะช่วยลด
จุดอ่อนของการกาหนดกลไกการกากับ
ติดตาม ในเรื่องกำรประชุมประสำนงำนกับ
โรงเรียน
4. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่
จะช่วยลดจุดอ่อนของการกาหนดค่านิยม
เพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ใน
เรื่องต่อไปนี้
4.1 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริมกำร
นำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่
จะช่วยลดจุดอ่อนของการกาหนดเป้าหมาย
ในเรื่องต่อไปนี้
5.1 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
5.2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
อินเทอร์เน็ต
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่
จะช่วยลดจุดอ่อนของการกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
6.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
6.2 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
6.3 กำรพัฒนำบุคลำกร
6.4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
อินเทอร์เน็ต
จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคม เป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดอ่อนด้านการกาหนด
เป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
1.2 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
1.3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
อินเทอร์เน็ต
2. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคม เป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดอ่อนด้านการกาหนดเกณฑ์
ของความสาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
2.2 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
2.3 กำรพัฒนำบุคลำกร
2.4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
อินเทอร์เน็ต
3. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็น
ภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนด้านการกาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
3.2 กำรจัดเตรียมงบประมำณ
4. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็น
ภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนด้านการกาหนด
ค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริม
กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
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ตารางที่ 37 SO/ST/WO/WT การนานโยบายสู่การปฏิบัติของ สพป.
การนานโยบาย
สู่การปฏิบัตขิ อง สพป.
การกาหนดเป้าหมาย

การกาหนดเกณฑ์
ของความสาเร็จ

SO / ST / WO / WT
จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนดเป้าหมาย
ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
1.2 การพัฒนาบุคลากร
1.3 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
2. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคมเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดแข็งด้านการกาหนดเป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
2.2 การพัฒนาบุคลากร
2.3 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จุดอ่อน - โอกาส (WO)
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่จะช่วยลดจุดอ่อนด้านการกาหนด
เป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 การจัดหาซอฟต์แวร์
3.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT)
4. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคม เป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดอ่อนด้านการกาหนดเป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 การจัดหาซอฟต์แวร์
4.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนดเกณฑ์
ของความสาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
2. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ ภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคม เป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดแข็งด้านการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จุดอ่อน - โอกาส (WO)
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่จะช่วยลดจุดอ่อนของการกาหนดเกณฑ์
ของความสาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
3.2 การจัดหาซอฟต์แวร์
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3.3 การพัฒนาบุคลากร
3.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT)
4. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคม เป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดอ่อนด้านการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
4.2 การจัดหาซอฟต์แวร์
4.3 การพัฒนาบุคลากร
4.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
การกาหนดแบบแผน
การควบคุม

จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนดแบบแผน
การควบคุม ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การกาหนดบุคลากรหลักผู้รับผิดชอบ
1.2 การมอบหมายงานและอานาจ
1.3 การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับนโยบาย
1.4 การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จุดอ่อน - โอกาส (WO)
2. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่จะช่วยลดจุดอ่อนของการกาหนด
แบบแผนการควบคุม ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การกาหนดมาตรการจูงใจในการปฏิบัตินโยบาย

การกาหนดขั้นตอน
การปฏิบัติ

จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อ
ต่อจุดแข็งด้านการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
1.2 การพัฒนาบุคลากร
1.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
1.4 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการกาหนด
ขั้นตอนปฏิบตั ิ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การจัดหาฮาร์ดแวร์
2.2 การพัฒนาบุคลากร
2.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต
2.4 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จุดอ่อน - โอกาส (WO)
3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่จะ
ช่วยลดจุดอ่อนของการกาหนดขั้นตอนปฏิบตั ิ ในเรื่องต่อไปนี้
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3.1 การจัดหาซอฟต์แวร์
3.2 การจัดเตรียมงบประมาณ
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT)
4. สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนด้านการกาหนด
ขั้นตอนปฏิบตั ิ ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 การจัดหาซอฟต์แวร์
4.2 การจัดเตรียมงบประมาณ
การกาหนดกลไกการกากับ
ติดตาม

จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนดกลไกการ
กากับติดตาม ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ภายใน สพป.
1.2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โรงเรียน
1.3 การตรวจเยี่ยมโรงเรียน
จุดอ่อน - โอกาส (WO)
2. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่จะช่วยลดจุดอ่อนของการกาหนดกลไก
การกากับติดตาม ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การประชุมประสานงานกับโรงเรียน

การกาหนดค่านิยม
เพื่อส่งเสริมการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ

จุดอ่อน - โอกาส (WO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่จะ
ช่วยลดจุดอ่อนของการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT)
2. สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนด้านการกาหนด
ค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
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ตารางที่ 38 SWOT Matrix การนานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียน

จุดแข็ง – จุดอ่อน

จุดแข็ง (S)
1. กำรกำหนดเป้ำหมำย
(PNI modified = 0.240)
1.1 ด้ำนกำรจัดหำฮำร์ดแวร์
(PNI modified = 0.218)
1.3 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
(PNI modified = 0.246)
1.4 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบอินเทอร์เน็ต (PNI modified = 0.240)
1.5 ด้ำนกำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำร
เรียนรู้ (PNI modified = 0.229)
3. กำรกำหนดแบบแผนกำรควบคุม
(PNI modified = 0.239)
3.1 กำรกำหนดบุคลำกรหลักผู้รับผิดชอบ
(PNI modified = 0.185)
3.2 กำรมอบหมำยงำนและอำนำจกำร
ตัดสินใจ (PNI modified = 0.184)
3.3 กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
นโยบำย (PNI modified = 0.251)
4. กำรกำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
(PNI modified = 0.271)
4.1 ด้ำนกำรจัดหำฮำร์ดแวร์
(PNI modified = 0.091)
4.4 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบอินเทอร์เน็ต (PNI modified = 0.196)
5. กำรกำหนดกลไกกำรกำกับติดตำม
(PNI modified = 0.277)
5.2 กำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน
(PNI modified = 0.243)
6. กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริมกำรนำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (PNI modified = 0.214)
6.1 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริมกำร
นำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
(PNI modified = 0.214)

จุดอ่อน (W)
1. กำรกำหนดเป้ำหมำย
(PNI modified = 0.240)
1.2 ด้ำนกำรจัดหำซอฟต์แวร์
(PNI modified = 0.269)
2. กำรกำหนดเกณฑ์ของควำมสำเร็จ
(PNI modified = 0.302)
2.1 ด้ำนกำรจัดหำฮำร์ดแวร์
(PNI modified = 0.272)
2.2 ด้ำนกำรจัดหำซอฟต์แวร์
(PNI modified = 0.340)
2.3 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
(PNI modified = 0.301)
2.4 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
อินเทอร์เน็ต (PNI modified = 0.295)
2.5 ด้ำนกำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
(PNI modified = 0.304)
3. กำรกำหนดแบบแผนกำรควบคุม
(PNI modified = 0.239)
3.4 กำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
(PNI modified = 0.260)
3.5 กำรกำหนดมำตรกำรจูงใจในกำรปฏิบัติ
นโยบำย (PNI modified = 0.317)
4. กำรกำหนดขั้นตอนปฏิบัติ
(PNI modified = 0.271)
4.2 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
(PNI modified = 0.357)
4.3 กำรพัฒนำบุคลำกร
(PNI modified = 0.308)
4.5 กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
(PNI modified = 0.317)
4.6 กำรจัดสภำพแวดล้อม
(PNI modified = 0.266)
4.7 กำรจัดเตรียมงบประมำณ
(PNI modified = 0.360)
5. กำรกำหนดกลไกกำรกำกับติดตำม
(PNI modified = 0.277)
5.1 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล (PNI
modified = 0.279)
5.3 กำรประชุมรำยงำนผลกำรใช้แท็บเล็ต
(PNI modified = 0.310)

จุดแข็ง – โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็น
โอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนด
เป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
1.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
1.3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบอินเทอร์เน็ต
1.4 กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
2. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็น
โอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนด

จุดอ่อน – โอกาส (WO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็น
โอกาสที่ช่วยลดจุดอ่อนของการ
กาหนดเป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
2. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเป็น
โอกาสที่ช่วยลดจุดอ่อนของการ
กาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ ในเรื่อง
ต่อไปนี้
2.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
2.2 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
2.3 กำรพัฒนำบุคลำกร

โอกาส – ภาวะคุกคาม

โอกาส (O)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ (P)
(PNI modified = 0.217)
1.1 กำรกำหนดเป้ำหมำย
(PNI modified = 0.205)
1.2 กำรกำหนดเกณฑ์ของควำมสำเร็จ
(PNI modified = 0.246)
1.3 กำรกำหนดแบบแผนกำรควบคุม
(PNI modified = 0.221)
1.4 กำรกำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
(PNI modified = 0.169)
1.5 กำรกำหนดกลไกกำรกำกับติดตำม
(PNI modified = 0.245)
1.6 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริมกำรนำ
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นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (PNI modified = 0.213)
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (T)
(PNI modified = 0.201)
4.1 กำรกำหนดเป้ำหมำย
(PNI modified = 0.200)
4.2 กำรกำหนดเกณฑ์ของควำมสำเร็จ
(PNI modified = 0.188)
4.3 กำรกำหนดแบบแผนกำรควบคุม
(PNI modified = 0.192)
4.4 กำรกำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
(PNI modified = 0.180)
4.5 กำรกำหนดกลไกกำรกำกับติดตำม
(PNI modified = 0.235)
4.6 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริมกำร
นำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (PNI modified =
0.212)

แบบแผนการควบคุม ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 กำรกำหนดบุคลำกรหลัก
ผู้รับผิดชอบ
2.2 กำรมอบหมำยงำนและอำนำจ
กำรตัดสินใจ
2.3 กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับนโยบำย
3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็น
โอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนด
ขั้นตอนปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
3.2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบอินเทอร์เน็ต
4. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐ และ
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เป็น
โอกำสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้ำนกำรกำหนด
กลไกกำรกำกับติดตำม ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 กำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน
5. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็น
โอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนด
ค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่
การปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
5.1 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริม
กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้

2.4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบอินเทอร์เน็ต
2.5 กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็น
โอกาสที่ช่วยลดจุดอ่อนของการ
กาหนดแบบแผนการควบคุม ในเรื่อง
ต่อไปนี้
3.1 กำรกำหนดมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน
3.2 กำรกำหนดมำตรกำรจูงใจในกำร
ปฏิบัติ
4. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็น
โอกาสที่ช่วยลดจุดอ่อนของการ
กาหนดขั้นตอนปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
4.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
4.3 กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
4.4 กำรจัดสภำพแวดล้อม
4.5 กำรจัดเตรียมงบประมำณ
5. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็น
โอกาสที่ช่วยลดจุดอ่อนของการ
กาหนดกลไกการกากับติดตาม ในเรื่อง
ต่อไปนี้
5.1 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และ
ประเมินผล
5.2 กำรประชุมรำยงำนผลกำรใช้
แท็บเล็ต

ภาวะคุกคาม (T)
2. สภาพทางเศรษฐกิจ (E)
(PNI modified = 0.312)
2.1 กำรกำหนดเป้ำหมำย
(PNI modified = 0.354)
2.2 กำรกำหนดเกณฑ์ของควำมสำเร็จ
(PNI modified = 0.319)
2.3 กำรกำหนดแบบแผนกำรควบคุม
(PNI modified = 0.307)
2.4 กำรกำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
(PNI modified = 0.308)
2.5 กำรกำหนดกลไกกำรกำกับติดตำม
(PNI modified = 0.304)
2.6 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริมกำรนำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (PNI modified = 0.278)
3. สภาพทางสังคม (S)
(PNI modified = 0.298)
3.1 กำรกำหนดเป้ำหมำย
(PNI modified = 0.303)
3.2 กำรกำหนดเกณฑ์ของควำมสำเร็จ
(PNI modified = 0.299)
3.3 กำรกำหนดแบบแผนกำรควบคุม
(PNI modified = 0.306)
3.4 กำรกำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
(PNI modified = 0.308)

จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
1. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการ
กาหนดเป้าหมำย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
1.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
1.3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบอินเทอร์เน็ต
1.4 กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็น
ภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการ
กาหนดแบบแผนการควบคุม ในเรื่อง
ต่อไปนี้
2.1 กำรกำหนดบุคลำกรหลัก
ผู้รับผิดชอบ
2.2 กำรมอบหมำยงำนและอำนำจ
กำรตัดสินใจ
2.3 กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับนโยบำย
3. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการ
กาหนดขั้นตอนปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
3.2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
1. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของการ
กาหนดเป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของการ
กาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ ในเรื่อง
ต่อไปนี้
2.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
2.2 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
2.3 กำรพัฒนำบุคลำกร
2.4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.5 กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
3. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของการ
กาหนดแบบแผนการควบคุม ในเรื่อง
ต่อไปนี้
3.1 กำรกำหนดมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน
3.2 กำรกำหนดมำตรกำรจูงใจในกำร
ปฏิบัติ
4. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของการ
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3.5 กำรกำหนดกลไกกำรกำกับติดตำม
(PNI modified = 0.313)
3.6 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริมกำรนำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (PNI modified = 0.258)

ระบบอินเทอร์เน็ต
4. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการ
กาหนดกลไกการกากับติดตาม ในเรื่อง
ต่อไปนี้
4.1 กำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน
5. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการ
กาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
5.1 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริม
กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้

กาหนดขั้นตอนปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
4.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
4.3 กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
4.4 กำรจัดสภำพแวดล้อม
4.5 กำรจัดเตรียมงบประมำณ
5. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของการ
กาหนดกลไกการกากับติดตาม ในเรื่อง
ต่อไปนี้
5.1 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และ
ประเมินผล
5.2 ประชุมรำยงำนผลกำรใช้แท็บเล็ต

ตารางที่ 39 SO/ST/WO/WT การนานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียน
การนานโยบาย
สู่การปฏิบัตใิ นโรงเรียน
การกาหนดเป้าหมาย

การกาหนดเกณฑ์
ของความสาเร็จ

SO / ST / WO / WT
จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อ
ต่อจุดแข็งด้านการกาหนดเป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
1.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
1.3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบอินเทอร์เน็ต
1.4 กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการกาหนด
เป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
2.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
2.3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบอินเทอร์เน็ต
2.4 กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
จุดอ่อน - โอกาส (WO)
3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่จะ
ช่วยลดจุดอ่อนของการกาหนดเป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT)
4. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของการกาหนด
เป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
จุดอ่อน - โอกาส (WO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่จะ
ช่วยลดจุดอ่อนของการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
1.2 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
1.3 กำรพัฒนำบุคลำกร
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1.4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบอินเทอร์เน็ต
1.5 กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT)
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของการกาหนดเกณฑ์
ของความสาเร็จ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
2.2 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
2.3 กำรพัฒนำบุคลำกร
2.4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบอินเทอร์เน็ต
2.5 กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
การกาหนดแบบแผน
การควบคุม

จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 กำรกำหนดบุคลำกรหลักผู้รับผิดชอบ
1.2 กำรมอบหมำยงำนและอำนำจกำรตัดสินใจ
1.3 กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกีย่ วกับนโยบำย
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการกาหนดแบบ
แผนการควบคุม ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 กำรกำหนดบุคลำกรหลักผู้รับผิดชอบ
2.2 กำรมอบหมำยงำนและอำนำจกำรตัดสินใจ
2.3 กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกีย่ วกับนโยบำย
จุดอ่อน - โอกาส (WO)
3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่ช่วย
ลดจุดอ่อนของการกาหนดแบบแผนการควบคุม ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 กำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติ
3.2 กำรกำหนดมำตรกำรจูงใจในกำรปฏิบัตินโยบำย
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT)
4. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของการกาหนดแบบ
แผนการควบคุม ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 กำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติ
4.2 กำรกำหนดมำตรกำรจูงใจในกำรปฏิบัตินโยบำย

การกาหนดขั้นตอน
การปฏิบัติ

จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่เอื้อ
ต่อจุดแข็งด้านการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
1.2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบอินเทอร์เน็ต
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการกาหนด
ขั้นตอนปฏิบตั ิ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 กำรจัดหำฮำร์ดแวร์
2.2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบอินเทอร์เน็ต
จุดอ่อน - โอกาส (WO)
3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่ช่วย
ลดจุดอ่อนของการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ ในเรื่องต่อไปนี้
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3.1 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
3.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
3.3 กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
3.4 กำรจัดสภำพแวดล้อม
3.5 กำรจัดเตรียมงบประมำณ
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT)
4. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของการกาหนด
ขั้นตอนปฏิบตั ิ ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 กำรจัดหำซอฟต์แวร์
4.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
4.3 กำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
4.4 กำรจัดสภำพแวดล้อม
4.5 กำรจัดเตรียมงบประมำณ
การกาหนดกลไกการกากับ
ติดตาม

จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนดกลไกการกากับติดตาม ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 กำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการกาหนดกลไก
การกากับติดตาม ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 กำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน
จุดอ่อน - โอกาส (WO)
3. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่ช่วย
ลดจุดอ่อนของการกาหนดกลไกการกากับติดตาม ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
3.2 กำรประชุมรำยงำนผลกำรใช้แท็บเล็ต
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT)
4. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของการกาหนดกลไก
การกากับติดตาม ในเรื่องต่อไปนี้
4.1 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล
4.2 กำรประชุมรำยงำนผลกำรใช้แท็บเล็ต

การกาหนดค่านิยม
เพื่อส่งเสริมการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ

จุดแข็ง - โอกาส (SO)
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริมกำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST)
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการกาหนดค่านิยม
เพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 กำรกำหนดค่ำนิยมเพื่อส่งเสริมกำรนำแท็บเล็ตไปใช้จัดกำรเรียนรู้
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ขั้นที่ 3 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก SWOT Matrix มาร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและ
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
(ฉบับที่ 1)
ดาเนินการร่างกลยุทธ์ โดยใช้ผลการวิจัยที่พบ คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
ที่เชื่อมโยงกับค่าดัชนี PNI modified โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
กาหนดกลยุ ท ธ์ ห ลั ก จากกรอบแนวคิด ประกอบด้ ว ย กลยุ ทธ์ ก ารกาหนดนโยบาย และ
กลยุทธ์การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
กาหนดกลยุทธ์รองจากกรอบแนบคิดที่เป็นองค์ประกอบย่อยของการกาหนดนโยบายและ
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ก าหนดวิ ธี ด าเนิ น การจากผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน และ การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย
สภาพแวดล้ อ มภายนอก คื อ ด้ า นนโยบายการศึ ก ษาของรั ฐ ด้ า นสภาพทางเศรษฐกิ จ
ด้านสภาพสังคม และด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมภายใน คือ การกาหนดนโยบายในด้านประเด็นปัญหา/ที่มาของนโยบาย
หลักการเหตุผล/ความน่าเชื่อถือ รวมถึงค่านิยมที่ใช้กาหนดนโยบาย แนวโน้มของนโยบาย กรอบของ
นโยบาย และประโยชน์ที่เกิดกับสังคม การนานโยบายสู่การปฏิบัติ ในด้านการกาหนดเป้าหมาย การ
กาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ การกาหนดแบบแผนการควบคุม การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ การ
กาหนดกลไกการกากับติดตาม และการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ได้ผลดังตาราง
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ตารางที่ 40 การกาหนดกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ
การกาหนดนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
SWOT
Matrix
WO, WT

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

1. กาหนดนโยบาย
ที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง
ในระยะยาว

1.1 ยกระดับการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการกาหนด
นโยบาย

1.1.1 สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก และส่งเสริม/ผลักดัน
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
มากขึ้น
1.1.2 จัดเวที/ช่องทาง เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ นาไปเป็น
ประเด็นร่วมพิจารณาในการกาหนดนโยบาย
1.1.3 ใช้สื่อสาธารณะเป็นช่องทางเพื่อสร้างการยอมรับใน
การกาหนดนโยบาย
1.2.1 แสวงหาผลงานวิจัยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่
มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ หรือนามาปรับปรุงต่อยอดเพื่อใช้
ประโยชน์ได้จริง
1.2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ที่จะใช้ผลงานวิจยั เข้ามามีส่วนร่วม
ในงานวิจัย
1.2.3 จัดทาโครงการนาร่องหรือต้นแบบ เพื่อศึกษา
แนวนโยบายและการปฏิบัติ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ปัญหา
และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
2.1.1 จัดสรรงบประมาณเพื่องานวิจยั และพัฒนาแนวโน้ม
ของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนือ่ งทุกปี
2.1.2 สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับ
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
2.1.3 จัดเวทีประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิจัย นักวิชาการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2.1 กาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ของนโยบาย
และระบุประโยชน์ที่จะได้รับให้ชัดเจน
2.2.2 รณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในวงกว้าง

1.2 ยึดมั่นการนา
ผลงานวิจัยมาใช้ในการ
กาหนดนโยบาย

SO, ST,
WO, WT

2 กาหนดทิศทาง
เชิงยุทธศาสตร์ที่
คานึงถึงแน้วโน้ม
ของเทคโนโลยีใน
ระยะยาว

2.1 มุ่งมั่นพัฒนา
งานวิจัยแนวโน้มใน
อนาคตของเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา

2.2 รณรงค์การใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้สังคม
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ตารางที่ 41 การกาหนดกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
SWOT
กลยุทธ์หลัก
Matrix
SO, ST, 1. กาหนดห่วงโซ่
WO, WT ความรับผิดชอบ
การนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ

WO, WT 2. กาหนดเป้าหมาย
(Target) ของตัวชีว้ ัด
ผลลัพธ์ที่เกิดกับ
ผู้เรียน

กลยุทธ์รอง
1.1 ก าหนดเป้ า ประสงค์
(Goal) ที่หน่วยงานปฏิบัติทุก
ระ ดั บ จ ะ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอ บ
ร่วมกัน

วิธีดาเนินการ

1.1.1 กาหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจนและเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ ชี้แจงทาความเข้าใจกับหน่วยงาน
ทุกระดับ
1.1.2 กาหนดแนวทาง แผนงาน โครงการ เพื่อให้
หน่วยงานปฏิบัติทุกระดับมีทิศทางในการ
ดาเนินงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มอบหมายงาน
และอานาจอย่างเหมาะสม
1.1.3 สร้างค่านิยมร่วม เสริมแรงจูงใจในการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติและรับผิดชอบร่วมกัน
1.2 ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 1.2.1 พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การอย่าง
มีประสิทธิภาพ ร่วมวางแผนสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็น
รูปธรรม
1.2.2 สนับสนุนการวิจัยติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการนานโยบายสู่การปฏิบัติในทุก
ขั้นตอน
1.2.3 แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.2.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อออนไลน์ ใน
การติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลสูส่ าธารณชน
2.1
โรงเรี ย นก าหนด 2.1.1 กาหนดข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง
เป้ า ห มายข องตั ว ชี้ วั ด ให้ ผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับอัตรา
เห ม า ะ ส ม กั บ ส ม ร ร ถ น ะ ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พื้นฐานของผู้เรียน
2.1.2 กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งครู
ที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน ผู้ปกครอง นักเรียน
และชุมชน โดยจัดประชุมชีแ้ จง วางแผนร่วมกัน
2.1.3 กาหนดขั้นตอนปฏิบัติงานแต่ละด้านให้
ชัดเจนเพียงพอที่จะปฏิบัติได้ กาหนดมาตรฐานงาน
มาตรการจูงใจ และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
การดาเนินงานอย่างเพียงพอ และต่อเนือ่ ง
2.1.4 ผู้บริหารตรวจเยีย่ มห้องเรียน พูดคุยกับครู
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
ในการทางาน รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ
เพื่อหนุนเสริมการทางาน
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2.2 หน่วยงานระดับเขตพื้นที่
การศึก ษาก าหนดเป้ า หมาย
ของตั ว ชี้ วั ด ที่ ท้ า ทายและ
เป็นไปได้

2.3 หน่วยงานระดับ
กระทรวง/ราชการบริหาร
ส่วนกลาง กาหนดเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดที่มุ่งสู่ความสาเร็จ
ของนโยบาย

2.1.5 ทาการวัดประเมินผล สรุปรายงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด โดยระบุปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ/ความช่วยเหลือสนับสนุนที่ต้องการ
พิจารณาทบทวนเพื่อปรับอัตราความก้าวหน้า
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในปีถัดไป
2.2.1 กาหนดเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ท้าทายและเป็นไปได้ร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์
2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อ
กาหนดแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน ในระดับเขต
พื้นที่ฯ ให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด กาหนด
ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน ชี้แจงทาความเข้าใจ
กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระดม
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนให้ทางาน
บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
2.2.4 พัฒนาการทางานของศึกษานิเทศก์ เสริม
บทบาทพี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนการทางาน
ของโรงเรียน ใช้การประชุมประสานงาน การเยีย่ ม
โรงเรียน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ รวมถึง
การสร้างมาตรการจูงใจในการปฏิบัติงาน
2.2.5 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน
ความสาเร็จ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนที่ต้องการ จากโรงเรียนในสังกัด
สรุปรายงาน พร้อมผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตนเอง รายงานต่อต้นสังกัด
2.2.6 ประชุมหารือคณะกรรมการ/คณะทางาน
ระดับเขตพื้นที่ฯ เพื่อพิจารณาทบทวนปรับ
แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน และปรับเป้าหมาย
สาหรับปีถัดไปอย่างเหมาะสม
2.3.1 กาหนดเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร่วมกับหน่วยงานระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อ
กาหนดแนวทางขับเคลื่อนตัวชีว้ ัดให้บรรลุเป้าหมาย
กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน
มอบหมายงานและอานาจ กาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติและมาตรการจูงใจต่างๆ
2.3.3 ติดตามความก้าวหน้า/ให้การสนับสนุน/
ดาเนินการวิจยั และพัฒนาเรื่องการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็น
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ฐาน เพื่อนามาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการนาผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้จริงในห้องเรียน
2.3.4 จัดประกวดหรือจัดเวทีแสดงผลงาน
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐาน และสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ในเรื่องดังกล่าว
2.3.5 วางแผนการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรที่จาเป็น เพื่อสนับสนุนการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง
2.3.6 แสวงหาความร่วมมือจากผู้ประกอบการ
นักวิชาการ สหวิชาชีพ ภาคส่วนต่างๆ ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการดาเนินงาน
โดยการจัดเวทีประชุมสร้างความร่วมมือและ
วางแผน ผลักดันสู่การปฏิบัติ
2.3.7 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งส่วนที่ทาสาเร็จและไม่
สาเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะและความช่วยเหลือสนับสนุนที่
หน่วยงานปฏิบัติทุกระดับต้องการ สรุปทบทวน
เพื่อปรับเป้าหมายและแนวทางการดาเนินงาน
ต่อไป

จากตารางที่ 40-41 พบว่า ร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน (ฉบับที่ 1) ประกอบด้วย กลยุทธ์
2 ชุด ดังนี้
กลยุทธ์ชุดที่ 1 กลยุทธ์การกาหนดนโยบาย สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์หลักที่ 1 กาหนดนโยบายที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางในระยะยาว (ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง) กลยุทธ์หลักที่ 2 กาหนดทิศทาง
เชิงยุทธศาสตร์ที่คานึงถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต (ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง)
กลยุ ทธ์ชุดที่ 2 กลยุ ทธ์ การนานโยบายสู่ การปฏิบัติ ส าหรับนโยบายการจัดหาเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์หลักที่ 1 กาหนดห่วงโซ่
ความรับผิดชอบในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ (ประกอบด้ว ย 2 กลยุทธ์รอง) กลยุทธ์หลักที่ 2
กาหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง)
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4.5 การประเมินร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบาย
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
การประเมินร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบาย
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่
4.5.1 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบาย
และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
(ฉบับที่ 1) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายบุคคล
4.5.2 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบาย
และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แ ท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
(ฉบับที่ 1) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่ม
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.5.1 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบาย
และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่
โรงเรียน (ฉบับที่ 1) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายบุคคล
ผู้วิจัยได้นาเสนอ ร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับ
นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน (ฉบับที่ 1) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย จ านวน 30 คน ได้ ป ระเมิ น ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องร่ า งกลยุ ท ธ์ ฯ
ซึ่งสถานภาพของผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ฯ (ฉบับที่ 1) เป็นดังนี้
ตารางที่ 42 สถานภาพของผู้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ฯ (ฉบับที่ 1)
กลุ่มที่

สถานภาพ

1
2
3
4

นักวิชาการหรือผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารหรือศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน
ครูประถมศึกษา
รวม

รวม
จานวน
9
7
7
7
30

ร้อยละ
27.00
23.33
23.33
23.33
100.00

จากตารางที่ 42 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบาย
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การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน (ฉบับที่ 1) มีจานวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็น
นักวิชาการหรือผู้บริ หารการศึกษา จานวน 9 คน (ร้อยละ 27.00) รองลงมาคือผู้บริหารหรือ
ศึกษานิเทศก์จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและครูประถมศึกษา ใน
สัดส่วนที่เท่ากันคือ 7 คน (ร้อยละ 23.33)
ตารางที่ 43 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบาย
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน (ฉบับที่ 1)
กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง
1. กาหนดนโยบายที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในระยะยาว
1.1 ยกระดับการมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียในการกาหนดนโยบาย
1.1.1 สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก และส่งเสริม/
ผลักดันให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบายมากขึ้น
1.1.2 จัดเวที/ช่องทาง เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ นาไปเป็น
ประเด็นร่วมพิจารณาในการกาหนดนโยบาย
1.1.3 ใช้สื่อสาธารณะเป็นช่องทางเพื่อสร้างการยอมรับ
ในการกาหนดนโยบาย
1.2 ยึดมั่นการนาผลงานวิจัยมาใช้ในการกาหนดนโยบาย
1.2.1 แสวงหาผลงานวิจัยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ หรือนามาปรับปรุงต่อยอดเพื่อ
ใช้ประโยชน์ได้จริง
1.2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ที่จะใช้ผลงานวิจัยเข้ามามีส่วนร่วม
ในงานวิจัย
1.2.3 จัดทาโครงการนาร่องหรือต้นแบบ เพื่อศึกษา
แนวนโยบายและการปฏิบัติ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
2 กาหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ที่คานึงถึงแนวโน้มของ
เทคโนโลยีในระยะยาว
2.1 มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยแนวโน้มในอนาคตของ

ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล
4.70 มากที่สุด 4.13
มาก
4.73

มากที่สุด

4.10

มาก

4.63

มากที่สุด

4.17

มาก

4.73

มากที่สุด

4.27

มาก

4.63

มากที่สุด

4.23

มาก

4.73
4.43

มากที่สุด
มาก

4.20
4.23

มาก
มาก

4.67

มากที่สุด

4.03

มาก

4.70

มากที่สุด

4.27

มาก

4.67

มากที่สุด

4.30

มาก

4.70

มากที่สุด

4.33

มาก
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เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2.1.1 จัดสรรงบประมาณเพื่องานวิจัยและพัฒนา
แนวโน้มของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี
2.1.2 สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับ
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
2.1.3 จัดเวทีประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิจัย นักวิชาการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 รณรงค์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สร้างการเปลีย่ นแปลงให้สังคม
2.2.1 กาหนดกลุม่ เป้าหมายผู้รับประโยชน์ของนโยบาย
และระบุประโยชน์ที่จะได้รับให้ชัดเจน
2.2.2 รณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในวงกว้าง

4.73

มากที่สุด

4.17

มาก

4.60

มากที่สุด

4.07

มาก

4.67

มากที่สุด

4.33

มาก

4.57

มากที่สุด

4.20

มาก

4.63

มากที่สุด

4.13

มาก

4.63

มากที่สุด

4.30

มาก

ตารางที่ 44 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน (ฉบับที่ 1)
กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง
1. กาหนดห่วงโซ่ความรับผิดชอบการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ
1.1 กาหนดเป้าประสงค์ (Goal) ที่หน่วยงานปฏิบัติทุก
ระดับจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน
1.1.1 กาหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจนและเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ ชี้แจงทาความเข้าใจกับหน่วยงานทุกระดับ
1.1.2 กาหนดแนวทาง แผนงาน โครงการ เพื่อให้
หน่วยงานปฏิบัติทุกระดับมีทิศทางในการดาเนินงานที่
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มอบหมายงานและอานาจอย่าง
เหมาะสม
1.1.3 สร้างค่านิยมร่วม เสริมแรงจูงใจในการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติและรับผิดชอบร่วมกัน
1.2 ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
1.2.1 พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความสาคัญของการ
นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล
4.60 มากที่สุด 4.40
มาก
4.73

มากที่สุด

4.40

มาก

4.90

มากที่สุด

4.50

มาก

4.83

มากที่สุด

4.47

มาก

4.70

มากที่สุด

4.37

มาก

4.80
4.67

มากที่สุด
มากที่สุด

4.43
4.27

มาก
มาก
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ร่วมวางแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
1.2.2 สนับสนุนการวิจัยติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการนานโยบายสู่การปฏิบัติในทุกขั้นตอน
1.2.3 แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อ
ยกระดับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ
1.2.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อออนไลน์ในการ
ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลสู่สาธารณชน
2. กาหนดเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่
เกิดกับผู้เรียน
2.1 โรงเรียนกาหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับ
สมรรถนะพื้นฐานของผู้เรียน
2.1.1 กาหนดข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างผู้บริหาร
โรงเรียนและครูเกี่ยวกับอัตราความก้าวหน้าของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1.2 กาหนดบทบาทหน้าที่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทั้งครูที่
รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน ผู้ปกครอง นักเรียน และ
ชุมชน โดยจัดประชุมชี้แจง วางแผนร่วมกัน
2.1.3 กาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานแต่ละด้านให้ชัดเจน
เพียงพอที่จะนาไปปฏิบตั ิได้ กาหนดมาตรฐานงาน
มาตรการจูงใจ และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการ
ดาเนินงานอย่างเหมาะสม เพียงพอ และต่อเนื่อง
2.1.4 ผู้บริหารตรวจเยี่ยมห้องเรียน พูดคุยกับครูและ
บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานเพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน
รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อหนุนเสริมการ
ทางาน
2.1.5 ทาการวัดประเมินผล สรุปรายงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัด โดยระบุปญ
ั หา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนที่ต้องการ พิจารณาทบทวนเพื่อปรับ
อัตราความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในปีถัดไป
2.2 หน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษากาหนดเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดที่ท้าทายและเป็นไปได้
2.2.1 กาหนดเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

4.73

มากที่สุด

4.33

มาก

4.67

มากที่สุด

4.40

มาก

4.50

มาก

4.30

มาก

4.87

มากที่สุด

4.47

มาก

4.80

มากที่สุด

4.43

มาก

4.77

มากที่สุด

4.47

มาก

4.83

มากที่สุด

4.40

มาก

4.80

มากที่สุด

4.43

มาก

4.80

มากที่สุด

4.50

มาก

4.80

มากที่สุด

4.40

มาก

4.57

มากที่สุด

4.37

มาก

4.57

มากที่สุด

4.40

มาก
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เรียนที่ท้าทายและเป็นไปได้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
โรงเรียนและศึกษานิเทศก์
2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนด
แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน ในระดับเขตพื้นที่ฯ ให้
สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด กาหนดผูร้ ับผิดชอบงาน
ในแต่ละด้าน ชี้แจงทาความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 กาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและระดมทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนให้ทางานบรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้
2.2.4 พัฒนาการทางานของศึกษานิเทศก์ เสริมบทบาทพี่
เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนการทางานของโรงเรียน ใช้
การประชุมประสานงาน การเยี่ยมโรงเรียน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและข้อเสนอแนะ รวมถึงการสร้างมาตรการจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
2.2.5 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน ความสาเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความช่วยเหลือสนับสนุน
ที่ต้องการ จากโรงเรียนในสังกัด สรุปรายงาน พร้อมผล
การดาเนินงานของหน่วยงานตนเอง รายงานต่อต้นสังกัด
2.2.6 ประชุมหารือคณะกรรมการ/คณะทางาน ระดับ
เขตพื้นที่ฯ เพื่อพิจารณาทบทวนปรับแนวทาง/มาตรการ/
แผนงาน และปรับเป้าหมายสาหรับปีถัดไปอย่าง
เหมาะสม
2.3 หน่วยงานระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
กาหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดที่มุ่งสู่ความสาเร็จของ
นโยบาย
2.3.1 กาหนดเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนร่วมกับหน่วยงานระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนด
แนวทางขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย กาหนด
หน่วยงานรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน มอบหมายงาน
และอานาจ กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรการจูงใจ
ต่างๆ
2.3.3 ติดตามความก้าวหน้า/ให้การสนับสนุน/ดาเนินการ
วิจยั และพัฒนาเรื่องการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน เพื่อนามาพัฒนา

4.70

มากที่สุด

4.43

มาก

4.80

มากที่สุด

4.43

มาก

4.83

มากที่สุด

4.47

มาก

4.80

มากที่สุด

4.47

มาก

4.77

มากที่สุด

4.50

มาก

4.80

มากที่สุด

4.37

มาก

4.87

มากที่สุด

4.27

มาก

4.80

มากที่สุด

4.40

มาก

4.53

มากที่สุด

4.40

มาก
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้
มี+การนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้จริงในห้องเรียน
2.3.4 จัดประกวดหรือจัดเวทีแสดงผลงานนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน และสร้างชุมชน
การเรียนรู้ของครูและบุคลากรในเรื่องดังกล่าว
2.3.5 วางแผนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่
จาเป็น เพื่อสนับสนุนการนานโยบายสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานในสังกัดอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
2.3.6 แสวงหาความร่วมมือจากผูป้ ระกอบการ
นักวิชาการ สหวิชาชีพ ภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริม
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการดาเนินงาน โดยการจัดเวที
ประชุมสร้างความร่วมมือและวางแผน ผลักดัน
สู่การปฏิบัติ
2.3.7 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งส่วนที่ทาสาเร็จและไม่สาเร็จ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะและ
ความช่วยเหลือสนับสนุนที่หน่วยงานปฏิบัติทุกระดับ
ต้องการ สรุปทบทวนเพื่อปรับเป้าหมายและแนว
ทางการดาเนินงานต่อไป

4.27

มาก

4.47

มาก

4.63

มากที่สุด

4.27

มาก

4.37

มาก

4.30

มาก

4.63

มากที่สุด

4.40

มาก

จากตารางที่ 43-44 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ประเมินกลยุทธ์หลัก กล
ยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการทุกข้อมีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ในขณะที่มีความเป็นไป
ได้ในระดับมาก ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงร่างกลยุทธ์ฯ ฉบับที่ 1 ดังนี้
1. เพิ่มคานิยามของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ควรระบุว่าใครเป็นผู้ดาเนินการในแต่ละเรื่อง
3. กลยุ ทธ์ การกาหนดนโยบาย กลยุ ทธ์ห ลั กที่ 1 กาหนดนโยบายที่ ได้รับการยอมรั บ
อย่างกว้างขวาง ควรมีการศึกษาการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ควรมีการสารวจความพร้อมของผู้ปฏิบัติ
นโยบาย และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเบื้องล่างขึ้นสู่เบื้องบนเพื่อการกาหนดนโยบาย
4. กลยุทธ์การกาหนดนโยบาย กลยุทธ์รองที่ 1.2 ผู้กาหนดนโยบาย ยึดมั่นการนาผลงานวิจัย
มาใช้ในการกาหนดนโยบาย ส่วนใหญ่มักนาเฉพาะผลงานวิจัยด้านบวกมาใช้สนับสนุนการเกิดของ
นโยบาย ควรพิจารณาผลวิจัยด้านลบด้วย เพื่อวางแผนในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
5. กลยุทธ์การกาหนดนโยบาย กลยุทธ์รองที่ 1.2 ข้อ 1.2.3 จัดทาโครงการนาร่องหรือ
ต้นแบบ เพื่อศึกษาแนวนโยบายและการปฏิบัติ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรคที่อาจ
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เกิดขึ้น ให้เพิ่ม เพื่อความต่อเนื่องของนโยบาย และควรนาผลวิจัยโครงการนาร่องมาปรับใช้ในการ
ดาเนินนโยบายจริง
6. กลยุทธ์การกาหนดนโยบาย ข้อ 2.1.2 ผู้กาหนดนโยบาย สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนากับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี มีความเป็นไปได้น้อย เพราะหน่วยงานภาครัฐทางาน
โดยมีข้อจากัดเรื่องกฎระเบียบปฏิบัติมาก ส่วนภาคเอกชนทางานโดยเน้นผลกาไร ความร่วมมื อต่างๆ
จึงเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก
7. กลยุทธ์การนานโยบายสู่การปฏิบัติ กลยุทธ์หลักที่ 1 การระบุห่วงโซ่ความรับผิดชอบใน
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ หากหมายถึงการถ่ายทอดคาสั่งและความรับผิดชอบตามลาดับชั้นหรือ
สายงาน มักทาให้ข้อมูลสูญหายระหว่างทาง ผู้ปฏิบัติในหน่วยงานระดับล่างอาจไม่ชัดเจน จึงต้องให้
ความสาคัญกับการสื่อสารให้มาก
8. กลยุทธ์การนานโยบายสู่การปฏิบัติ ข้อ 2.2.3 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่ระดมทรัพยากร
เพื่อสนั บ สนุ น การทางานของโรงเรียน มีความเป็นไปได้ยาก เนื่องจากหน่ว ยงานส่ ว นใหญ่ มักรอ
งบประมาณจากรัฐเป็นหลัก
ผู้วิจั ยได้นาข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสีย มาปรับปรุงกลยุทธ์หลั ก
กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ เพื่อพัฒนาเป็นร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่
การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน (ฉบับที่ 2) ดังตาราง
ตารางที่ 45 กลยุทธ์การกาหนดนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
(ฉบับที่ 2)
SWOT
Matrix

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

1. กาหนดนโยบายที่
1.1 ผู้ ก าหนดนโยบาย
ได้รับการยอมรับอย่าง ยกระดับการมีส่วนร่วมของ
กว้างขวางในระยะยาว ผู้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการ
กาหนดนโยบาย

วิธีดาเนินการ
1.1.1 ผู้กาหนดนโยบาย ใช้พลังของ
สื่อมวลชนในการ สื่อสารเพื่อสร้าง
ความตระหนัก และส่งเสริม/ผลักดัน
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการกาหนดนโยบายมากขึ้น
1.1.2 ผู้กาหนดนโยบาย ศึกษา
แนวทางและสารวจความพร้อมของ
บุคลากรรวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่
จาเป็นในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
เพื่อนาไปเป็นประเด็นร่วมพิจารณา
ในการกาหนดนโยบาย
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2 กาหนดทิศทาง
เชิงยุทธศาสตร์ที่
คานึงถึงแนวโน้มของ
เทคโนโลยีในอนาคต

1.1.3 ผู้กาหนดนโยบาย จัดเวที/
ช่องทาง เพื่อรับฟังและรวบรวม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่มตี ่อ
นโยบายจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้แล้วนาไปเป็นประเด็นร่วม
พิจารณาในการกาหนดนโยบาย
โดยเฉพาะจากกลุม่ ผู้นานโยบายไป
ปฏิบัติในระดับสถานศึกษา
1.1.4 ผู้กาหนดนโยบาย ใช้สื่อ
สาธารณะทุกช่องทางเพื่อสร้างการ
ยอมรับในการกาหนดนโยบาย
1.2 ผู้กาหนดนโยบาย
1.2.1 ผู้กาหนดนโยบาย แสวงหา
ยึดมั่นการนาผลงานวิจัย ผลงานวิจัยการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
มาใช้ในการกาหนด
การศึกษาที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์
นโยบาย
หรือนามาปรับปรุงต่อยอดเพื่อใช้ใน
การกาหนดนโยบาย
1.2.2 ผู้กาหนดนโยบาย เปิดโอกาส
ให้ผู้รับประโยชน์จากงานวิจยั ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในงานวิจัยที่จะใช้
กาหนดนโยบาย
1.2.3 ผู้กาหนดนโยบาย จัดทา
โครงการนาร่องหรือต้นแบบ เพื่อ
ศึกษาแนวนโยบายและการปฏิบัติ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และยึดมั่นใน
การนาข้อค้นพบที่สาคัญทั้งหมดจาก
โครงการนาร่องหรือต้นแบบ มาใช้ใน
การกาหนดนโยบาย เพื่อความยั่งยืน
และต่อเนื่องของนโยบาย
2.1 ผู้กาหนดนโยบาย
2.1.1 ผู้กาหนดนโยบาย จัดสรร
มุ่งมั่นในการส่งเสริม
งบประมาณเพื่องานวิจัยและพัฒนา
สนับสนุนงานวิจัยแนวโน้ม แนวโน้มของเทคโนโลยีเพื่อ
ในอนาคตของเทคโนโลยี การศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี
เพื่อการศึกษา
2.1.2 ผู้กาหนดนโยบาย สร้างความ
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ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับ
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
2.1.3 ผู้กาหนดนโยบาย จัดเวที
ประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากนักวิจัย นักวิชาการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 ผู้ ก าหนดนโยบาย 2.2.1 ผู้กาหนดนโยบาย กาหนด
รณรงค์ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ของ
เพื่ อ การศึ ก ษาสร้ า งการ นโยบาย และระบุประโยชน์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงให้สังคม
ได้รับให้ชัดเจน
2.2.2 ผู้กาหนดนโยบาย ใช้สื่อ
ทุกช่องทางโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์
และสื่ออินเทอร์เน็ต ในการรณรงค์
ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง

ตารางที่ 46 กลยุทธ์การนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน (ฉบับที่ 2)
SWOT
Matrix

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

1. กาหนดห่วงโซ่ความ
รับผิดชอบ
(Accountability
Chain) ในการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ

1.1 หน่วยงานระดับ
กระทรวง/ราชการ
ส่วนกลาง กาหนด
เป้าประสงค์ (Goal) ที่
หน่วยงานปฏิบัติทุกระดับ
จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน

1.1.1 หน่วยงานระดับกระทรวง/
ราชการส่วนกลางกาหนด
เป้าประสงค์ที่ชัดเจนและเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ ชี้แจงทาความเข้าใจ
กับหน่วยงานปฏิบัติทุกระดับ
1.1.2 หน่วยงานระดับกระทรวง/
ราชการส่วนกลาง กาหนดแนวทาง
แผนงาน โครงการ เพื่อให้หน่วยงาน
ปฏิบัติทุกระดับมีทิศทางในการ
ดาเนินงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
มอบหมายงานและอานาจอย่าง
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เหมาะสม
1.1.3 หน่วยงานระดับกระทรวง/
ราชการส่วนกลาง สร้างค่านิยมร่วม
เสริมแรงจูงใจในการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติและรับผิดชอบร่วมกัน
1.2 ยึดมั่นหลัก
1.2.1 ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติทกุ
ธรรมาภิบาลในการ
ระดับ พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึง
นานโยบายสู่การปฏิบัติ
ความสาคัญของการนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การอย่าง
มีประสิทธิภาพ วางแผนสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
1.2.2 ผู้บริหารหน่วยงานที่นา
นโยบายไปปฏิบตั ิทุกระดับ สนับสนุน
การวิจัยติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในทุก
ขั้นตอน และนาผลการวิจัยมาใช้ใน
การปรับปรุงการดาเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้น
1.2.3 ผู้บริหารหน่วยงานที่นา
นโยบายไปปฏิบตั ิทุกระดับ แสวงหา
ความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาสังคม เพื่อยกระดับการมีสว่ น
ร่วมของทุกภาคส่วนในการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.2.4 ผู้บริหารหน่วยงานที่นา
นโยบายไปปฏิบตั ิทุกระดับ ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่
ทุกช่องทางในการติดตาม ตรวจสอบ
และรายงานผลสูส่ าธารณชน
2. กาหนดเป้าหมาย
2.1 โรงเรี ย นก าหนด 2.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนและครู
(Target) ของตัวชี้วัด เป้ า หมายของตั ว ชี้ วั ด ให้ กาหนดข้อตกลงร่วมกัน (MOU)
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน เหมาะสมกั บ สมรรถนะ เกี่ยวกับอัตราความก้าวหน้าของ
พื้นฐานของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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2.2 หน่วยงานระดับเขต
พื้นที่การศึกษากาหนด
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่
ท้าทายและเป็นไปได้

2.1.2 ผู้บริหารโรงเรียนและครู
กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูที่รับผิดชอบงาน
ในแต่ละด้าน ผู้ปกครอง นักเรียน
และชุมชน โดยจัดประชุมชี้แจง
วางแผนร่วมกัน
2.1.3 ผู้บริหารโรงเรียน กาหนด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานแต่ละด้านให้
ชัดเจนเพียงพอที่จะนาไปปฏิบัตไิ ด้
กาหนดมาตรฐานงาน มาตรการจูงใจ
และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการ
ดาเนินงานอย่างเหมาะสม เพียงพอ
และต่อเนื่อง
2.1.4 ผู้บริหารโรงเรียน ตรวจเยี่ยม
ห้องเรียน พูดคุยกับครูและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญกาลังใจใน
การทางาน รับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา
และหนุนเสริมการทางาน
2.1.5 ผู้บริหารโรงเรียน มอบหมาย
ให้ครูทาการวัดประเมินผล สรุป
รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด โดย
ระบุปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ/ความช่วยเหลือ
สนับสนุนที่ต้องการ ร่วมกันพิจารณา
ทบทวนเพื่อปรับอัตราความก้าวหน้า
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในปีถัดไป รวมถึงการวางแผน
ในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค และ
ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ/ความ
ช่วยเหลือต่างๆ ทีไ่ ด้รับการร้องขอ
2.2.1 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่ฯ
กาหนดเป้าหมายการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ท้าทายและ
เป็นไปได้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
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โรงเรียนและศึกษานิเทศก์
2.2.2 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่ฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
เพื่อกาหนดแนวทาง/มาตรการ/
แผนงาน ในระดับเขตพื้นที่ฯ ให้
สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด
กาหนดผูร้ ับผิดชอบงานในแต่ละด้าน
ชี้แจงทาความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.2.3 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่ฯ
กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุน
โรงเรียนให้ทางานบรรลุเป้าหมาย
2.2.4 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่ฯ
ส่งเสริมการพัฒนาศึกษานิเทศก์
กากับติดตามให้ศึกษานิเทศก์ปฏิบตั ิ
หน้าที่ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนอย่าง
เป็นกัลยาณมิตร โดยใช้การประชุม
ประสานงาน การเยี่ยมโรงเรียน
เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ
รวมถึงการสร้างมาตรการจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
2.2.5 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่ฯ
มอบหมาย กากับ ติดตามให้
ศึกษานิเทศก์ เก็บรวบรวมข้อมูลผล
การดาเนินงาน ความสาเร็จ ปัญหา/
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนที่ต้องการ
จากโรงเรียนในสังกัด สรุปรายงาน
พร้อมผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน รายงานต่อต้นสังกัด
2.2.6 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่ฯ
จัดประชุมหารือคณะกรรมการ/
คณะทางานระดับเขตพื้นที่ฯ เพื่อ
พิจารณาทบทวนปรับแนวทาง/

183

2.3 หน่วยงานระดับ
กระทรวง/ราชการ
ส่วนกลาง กาหนด
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่
มุ่งสู่ความสาเร็จของ
นโยบาย

มาตรการ/แผนงาน ปรับเป้าหมาย
สาหรับปีถดั ไป รวมถึงการวางแผนใน
การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค และการ
ช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด
อย่างเหมาะสม
2.3.1 หน่วยงานระดับกระทรวง/
ราชการส่วนกลาง กาหนดเป้าหมาย
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร่วมกับหน่วยงานระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2.3.2 ผู้บริหารในระดับกระทรวง
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
เพื่อกาหนดแนวทางขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย กาหนด
หน่วยงานรับผิดชอบงานในแต่ละ
ด้าน มอบหมายงานและอานาจ
กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติและ
มาตรการจูงใจต่างๆ
2.3.3 ผู้บริหารในระดับกระทรวง
มอบหมายให้หน่วยงานทาหน้าที่
ติดตามความก้าวหน้า/ให้การ
สนับสนุน/ดาเนินการวิจัยและพัฒนา
เรื่องการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐาน เพื่อนามาพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
ส่งเสริมให้มีการนาผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้จริงในห้องเรียน
2.3.4 ผู้บริหารในระดับกระทรวง
ส่งเสริมการจัดประกวดหรือจัดเวที
แสดงผลงานนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน และ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูและ
บุคลากร
2.3.5 ผู้บริหารในระดับกระทรวง
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วางแผนการจัดสรรงบประมาณ
และ+ทรัพยากรที่จาเป็น เพื่อ
สนับสนุนการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานในสังกัดอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง
2.3.6 ผู้บริหารในระดับกระทรวง
แสวงหาความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการ นักวิชาการ
สหวิชาชีพ ภาคส่วนต่างๆ ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการ
ดาเนินงาน โดยการจัดเวทีประชุม
สร้างความร่วมมือและวางแผน
ผลักดันสู่การปฏิบัติ
2.3.7 ผู้บริหารในระดับกระทรวง
มอบหมายให้หน่วยงานทาหน้าที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลผลการนานโยบายสู่
การปฏิบัติ ทั้งส่วนที่ทาสาเร็จและ
ไม่สาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะและความช่วยเหลือ
สนับสนุนที่หน่วยงานปฏิบัติทุกระดับ
ต้องการ เพื่อปรับเป้าหมาย
วางแผนการสนับสนุนช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง

4.5.2 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบาย
และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรั บนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แ ท็บเล็ตให้แ ก่
โรงเรียน (ฉบับที่ 2) โดยผู้ทรงคุณวุฒแิ ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่ม
จากการสนทนากลุ่ ม ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ ประเมิน ความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ข อง
ร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารก าหนดนโยบายและการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ส าหรั บ นโยบายการจั ด หา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน (ฉบับที่ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นชอบ
ร่างกลยุทธ์ฯ (ฉบับที่ 2) ทั้ง 2 ชุด โดยเสนอแนะให้มีการแก้ไข ดังนี้
การแก้ไข กลยุทธ์การกาหนดนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
1. เพิ่ม นักการเมือง เข้าไปในนิยามศัพท์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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2. ในภาพรวมของงานวิจัย ให้เพิ่ม คุณสมบัติด้านความสามารถในการนาแท็บเล็ตไปใช้งาน
แทนที่จะนาเสนอแต่คุณสมบัติด้านเทคนิคหรือกายภาพของเครื่อง
3. ควรมีการจัดทากลยุทธ์ก่อนประกาศเป็นนโยบาย และควรสารวจข้อมูล ความต้องการ
และความพร้อมในการดาเนินนโยบายจากหน่วยงานระดับล่างขึ้นสู่หน่วยงานระดั บบน เพื่อนามาเป็น
ประเด็นพิจารณาในการกาหนดนโยบาย ผู้กาหนดนโยบายมักต้องการผลเร็วแต่การสร้างการมีส่วน
ร่วมของหลายๆ ภาคส่วนในการกาหนดนโยบายนั้นต้องใช้เวลามาก จึงเป็นไปได้ยาก
4. กลยุทธ์หลักที่ 1 แก้ไข ในระยะยาว เป็น ยั่งยืน
5. กลยุทธ์รองที่ 1.1 การกาหนดนโยบายส่วนใหญ่ กาหนดจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง
เป็นการยากที่จะปรับเปลี่ยน วิธีดาเนินการที่ผู้วิจัยเสนอมานั้นดีแล้ว แต่ หากจะปรับให้ดียิ่งขึ้น ควร
เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ตั้งแต่ การมีส่วนร่วมระบุความต้องการ ร่วมวางแผน
ร่วมดาเนินการ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมประเมินผล
6. กลยุทธ์รองที่ 1.2 การยึดมั่นผลงานวิจัยมาใช้ในการกาหนดนโยบายนั้นดีแล้ว แต่จะต้อง
เลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพ งานวิจัยที่นาเสนอทั้งในด้านบวกและด้านลบ และปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย และควรนาสื่อมวลชนมาช่วยสื่อสารเพื่อทาประชาพิจารณ์นโยบายด้วย
7. วิธีดาเนินการ ข้อ 1.1.2 ควรดาเนินนโยบายไปพร้อมๆ กับการวิจัยเก็บข้อมูลผลการ
ดาเนินงานด้วย เพื่อนาเอาผลวิจัยกลับมาใช้ในการปรับปรุงหรือกาหนดนโยบายใหม่
8. วิธีดาเนินการ ข้อ 1.1.3 แก้ไข จัดเวที/ช่องทาง เป็น การทาประชาพิจารณ์ เพื่อให้ข้อมูล
นโยบายและชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าใจประโยชน์ของนโยบายให้ชัดเจนแต่แรก และรับ
ฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ที่มีต่อการกาหนดนโยบาย
9. วิธีดาเนินการ ข้อ 1.1.4 เป็นเรื่องดีที่จะมีการสร้างการยอมรับในนโยบาย เพราะที่ผ่านมา
มักมีเพียงการแถลงนโยบาย โดยไม่ได้สนใจการให้ข้อมูลและสร้างการยอมรับในนโยบาย
10. วิธีดาเนินการ ข้อ 1.2.1 ควรเป็นการใช้งานวิจัยเชิงบูรณาการ มากกว่าการใช้งานวิจัย
ด้านใดด้านหนึ่ง
11. วิธีดาเนินการ ข้อ 1.2.2 ผู้วิจัยจะต้องเป็นกลางและ มีจรรยาบรรณของนักวิจัย
12 วิธีดาเนินการ ข้อ 1.2.3 การทาโครงการนาร่องนั้นดี แต่ควรนาผลจากโครงการนาร่อง
มาปรับใช้ในการดาเนินงานจริงด้วย และควรเน้นให้เกิดความต่อเนื่องของการดาเนินนโยบาย
13. วิธีดาเนินการ ข้อ 2.1.2 เพิ่ม อย่างหลากหลาย สาหรับความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อ
ไม่ให้เกิดการผูกขาดกับเอกชนรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนนั้นทา
ได้ยาก เพราะรัฐต้องทางานภายใต้กฎระเบียบมาก ส่วนเอกชนก็มุ่งผลกาไรเป็นหลัก
14. วิธีดาเนินการ ข้อ 2.1.3 ต้องเลือกงานวิจัยอย่างชาญฉลาด จะต้องดูความเหมาะสมใน
หลายๆ ด้าน ควรมีโครงการนาร่องแต่ไม่ควรดาเนินการแบบปูพรมทั้งประเทศ
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15. วิธีดาเนินการ กลยุทธ์หลักที่ 2 แก้เป็น คานึงถึงแนวโน้มรูปแบบการศึกษาในอนาคต
ควบคู่กับเทคโนโลยี
16. กลยุทธ์รองที่ 2.2 แก้ไขเป็น การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
การแก้ไข กลยุทธ์การนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
1. กลยุทธ์หลักที่ 1 เรื่องใดสาคัญควรกาหนดเป็นวาระแห่งชาติ และควรกาหนดความ
รับผิดชอบของหน่วยงานตามลาดับชั้นให้ชัดเจน
2. ควรยกกลยุทธ์รอง ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ขึ้นมาเป็นกลยุทธ์หลัก
3. วิธีดาเนินการข้อ 1.2.1 แก้ไข ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติทุกระดับ เป็น ผู้บริหารทุกระดับ
4. กลยุทธ์หลักที่ 2 ควรเขียนจากหน่วยงานระดับบนไปสู่หน่วยงานระดับล่าง แต่ให้มีการ
เปิดรับฟังข้อมูลหรือความเห็นจากคนในระดับล่างมากยิ่งขึ้น
5. วิธีดาเนินการข้อ 2.1 สมรรถนะพื้นฐานของผู้เรียน แก้ไขให้ชัดเจนว่าเป็น สมรรถนะตัวใด
อาจใส่เพิ่มในนิยามของกลยุทธ์
6. วิธีดาเนินการข้อ 2.2.1 ควรเขียนให้ผู้บริหารโรงเรียนทางานควบคู่กับครู และ ผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางานควบคู่กับศึกษานิเทศก์
7. วิธีดาเนินการข้อ 2.2.3 หน่วยงานรัฐมักรองบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก เป็นไปได้ยากที่จะ
ขวนขวายหางบประมาณจากแหล่งอื่นๆ
8. วิธีดาเนินการข้อ 2.2.5 อาจให้เจ้าหน้าที่อื่นๆ ช่วยศึกษานิเทศก์ในการติดตามผลการ
ด าเนิ น นโยบาย เนื่ อ งจากศึ ก ษานิ เ ทศก์ มี ภ าระงานหลายโครงการ หรื อ อาจใช้ วิ ธี บู ร ณาการให้
กระทรวงศึกษาธิการเก็บข้อมูลให้เป็นภาพรวม
9. วิธีดาเนินการข้อ 2.3.2 การมอบหมายอานาจให้ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่เกิดขึ้นจริงในทาง
ปฏิบัติ จาเป็นต้องมีการแก้ไขการกระจายอานาจทางการศึกษาอย่างแท้จริง
10. วิธีดาเนินการข้อ 2.3.4 การจัดประกวด เป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าสมควรให้มีอยู่
หรือไม่
4.6 การปรับปรุงร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้โรงเรียน เป็น ฉบับสมบูรณ์
จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้วิจัยได้นาไปปรับปรุงเป็น กลยุทธ์
การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้โรงเรียน ฉบับสมบูรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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นิยามศัพท์ สาหรับกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบาย
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
ผู้กาหนดนโยบาย หมายถึง รัฐบาล นักการเมือง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กาหนดนโยบาย
หรือ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน ที่ได้รับประโยชน์หรือเสีย
ประโยชน์ จ ากการก าหนดนโยบายและการดาเนิน นโยบาย เช่น นักเรี ยน ครู ผู้ บริ ห ารโรงเรีย น
กรรมการสถานศึ ก ษา ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน ผู้ ป ระกอบการด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
ผู้ ป ระกอบการด้า นตาราเรี ย นและสื่ อ การเรี ย นรู้ องค์ก รพัฒ นาเอกชนด้ านเด็ก /ครอบครั ว /สื่ อ /
สิ่งแวดล้อม แพทย์ นักจิตวิทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย หน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ
นักการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน หมายถึง สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ข้อ ยึดตามกรอบ
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศั กราช 2551 คือ ความสามารถในการสื่ อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ตารางที่ 47 กลยุทธ์การกาหนดนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
(ฉบับสมบูรณ์)
SWOT
Matrix

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

1. ยกระดับการยอมรับ 1.1 เพิ่มการมีส่วนร่วมของ
ใ น น โ ย บ า ย อ ย่ า ง ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียในนโยบาย
กว้างขวางและยั่งยืน

วิธีดาเนินการ
1.1.1 ผู้กาหนดนโยบาย ใช้พลังของ
สื่อมวลชนในการสื่อสารเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและการยอมรับ
ในนโยบาย
1.1.2 ผู้กาหนดนโยบาย ส่งเสริมให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในนโยบาย ตั้งแต่การระบุความ
ต้องการ ร่วมวางแผน ร่วม
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ดาเนินการ ร่วมรับประโยชน์ และ
ร่วมประเมินผลนโยบาย
1.1.3 ผู้กาหนดนโยบาย ศึกษา
แนวทางและสารวจความพร้อมของ
บุคลากร รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่
จาเป็นในการดาเนินนโยบาย เพื่อ
นาไปเป็นประเด็นร่วมพิจารณาใน
การกาหนดนโยบายและวาง
แผนการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.1.4 ผู้กาหนดนโยบาย จัดเวที/
ช่องทาง เพื่อรับฟังและรวบรวม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่มตี ่อ
นโยบายจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มอย่างสมดุล จัดทาประชา
พิจารณ์ ประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปเป็นประเด็น
ร่วมพิจารณาในการกาหนดนโยบาย
และการวางแผนการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ
1.2 ยึดมั่นการนาผลงานวิจัย 1.2.1 ผู้กาหนดนโยบาย แสวงหา
มาใช้ในนโยบาย
ผลงานวิจัยการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาอย่างบูรณาการ ทั้งที่มีอยู่
แล้ว หรือนามาปรับปรุงต่อยอดเพือ่
ใช้ในการกาหนดนโยบายและวาง
แผนการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.2.2 ผู้กาหนดนโยบาย เปิดโอกาส
ให้ผู้รับประโยชน์จากงานวิจยั ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการกาหนดนโยบายและการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ
1.2.3 ผู้กาหนดนโยบาย จัดทา
โครงการนาร่องหรือต้นแบบ เพื่อ
ศึกษาแนวนโยบายและการปฏิบัติ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ/ล้มเหลว
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2
ก าหนดทิ ศ ทาง
เ ชิ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่
ค านึ ง ถึ ง แนวโน้ ม ของ
การศึ ก ษาในอนาคต
ควบคู่กับเทคโนโลยี

2.1 มุ่ ง มั่ น ในการส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย แนวโน้ ม
ของการศึกษาในอนาคตควบคู่
กับเทคโนโลยี

2.2 รณรงค์การใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างการ
เปลี่ ย นแปลงทางการศึ ก ษา
อย่างแท้จริง

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
และยึดมั่นในการนาข้อค้นพบที่
สาคัญทั้งหมดจากโครงการนาร่อง
หรือต้นแบบ มาใช้ในการกาหนด
นโยบายและวางแผนการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ เพื่อความยั่งยืนและ
ต่อเนื่องของนโยบาย
2.1.1 ผู้กาหนดนโยบาย จัดสรร
งบประมาณเพื่องานวิจัยและพัฒนา
แนวโน้มของการศึกษาในอนาคต
ควบคู่กับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี
2.1.2 ผู้กาหนดนโยบาย สร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับ
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอย่าง
หลากหลายและต้องไม่ผูกขาดกับ
ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด
2.1.3 ผู้กาหนดนโยบาย จัดเวที
ประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากนักวิจัย นักวิชาการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสม่าเสมอ
2.2.1 ผู้กาหนดนโยบาย กาหนด
กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ของ
นโยบาย และระบุประโยชน์ที่จะ
ได้รับอย่างชัดเจน
2.2.2 ผู้กาหนดนโยบาย ใช้สื่อทุก
ช่องทางโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์และ
สื่ออินเทอร์เน็ต ในการรณรงค์
ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาอย่างสร้างสรรค์
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
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ตารางที่ 48 กลยุทธ์การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้โรงเรียน (ฉบับสมบูรณ์)
SWOT
Matrix

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

1. กาหนดห่วงโซ่ความ
รับผิดชอบ
(Accountability
Chain) ของหน่วยงาน
แต่ละระดับในการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ

1.1 ก าหนดเป้ า ประสงค์
(Goal) ที่หน่วยงานทุกระดับที่
เกี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ร่วมกันเป็นวาระแห่งชาติ

1.1.1 ผู้บริหารหน่วยงานระดับ
กระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง และ
หน่วยงานทุกระดับที่เกีย่ วข้อง ร่วมกัน
กาหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจนและเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ

1.2 ก าหนดค่ า นิ ย มร่ ว มที่
ส่งเสริมการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ

2. ยึดมั่นหลักธรรมาภิ
บาลในการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ

2.1 สร้างความตระหนักใน
หลักธรรมาภิบาลและผลักดัน
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

1.1.2 ผู้บริหารหน่วยงานระดับ
กระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง และ
หน่วยงานทุกระดับที่เกีย่ วข้อง ร่วมกัน
กาหนดแนวทาง แผนงาน โครงการ
เพื่อให้มีทิศทางในการดาเนินงานที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน มอบหมายงานและ
อานาจอย่างเหมาะสม
1.2.1 ผู้บริหารหน่วยงานระดับ
กระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง และ
หน่วยงานทุกระดับที่เกีย่ วข้อง ร่วมกัน
กาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างการยอมรับอย่างกว้างขวาง
1.2.2 ผู้บริหารหน่วยงานระดับ
กระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
สร้างมาตรการจูงใจในการปฏิบตั ติ าม
ค่านิยม
2.1.1 ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการนาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
วางแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2.1.2 ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ
สนับสนุนการวิจัยติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการนานโยบายสู่การ
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ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในทุก
ขั้นตอน และนาผลการวิจัยมาใช้ในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานให้ดยี ิ่งขึ้น
2.2 ยกระดับการมีส่วนร่วม 2.2.1 ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ
ของทุ ก ภาคส่ ว นในการน า แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุน
นโยบายสู่การปฏิบัติ
ทรัพยากรการดาเนินงานจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน
และท้องถิ่น
2.2.2 ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อทุกช่องทางในการติดตาม ตรวจสอบ
และรายงานผลการดาเนินนโยบาย ความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคส่วน
ต่างๆ สูส่ าธารณชน
3. กาหนดเป้าหมาย
3.1 หน่วยงานระดับ
3.1.1 ผู้บริหารหน่วยงานระดับ
(Target) ของตัวชี้วัด กระทรวง/ราชการบริหาร
กระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน ส่วนกลาง กาหนดเป้าหมาย กาหนดเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดที่มุ่งสู่ความสาเร็จ ทางการเรียนและสมรรถนะสาคัญของ
ของนโยบาย
ผู้เรียน ร่วมกับหน่วยงานระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
3.1.2 ผู้บริหารในระดับกระทรวง/
ราชการบริหารส่วนกลาง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนด
แนวทางขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุ
เป้าหมาย กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
งานในแต่ละด้าน มอบหมายงานและ
อานาจ กาหนดขั้นตอนการปฏิบัตแิ ละ
มาตรการจูงใจต่างๆ
3.1.3 ผู้บริหารในระดับกระทรวง/
ราชการบริหารส่วนกลาง มอบหมายให้
หน่วยงานทาหน้าที่ติดตาม
ความก้าวหน้า/ให้การสนับสนุน/
ดาเนินการวิจยั และพัฒนาเรื่องการใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน เพื่อนามา
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3.2 หน่วยงานระดับเขตพื้นที่
การศึกษากาหนดเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดที่ท้าทายและ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการนา
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้จริงในห้องเรียน
3.1.4 ผู้บริหารในระดับกระทรวง/
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่งเสริมการจัด
เวทีแสดงผลงานนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
และสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูและ
บุคลากร
3.1.5 ผู้บริหารในระดับกระทรวง/
ราชการบริหารส่วนกลาง วางแผนการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่
จาเป็น เพื่อสนับสนุนการนานโยบายสู่
การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง
3.1.6 ผู้บริหารในระดับกระทรวง/
ราชการบริหารส่วนกลาง แสวงหาความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบการ นักวิชาการ
สหวิชาชีพ ภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริม
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการดาเนินงาน
โดยการจัดเวทีประชุมสร้างความร่วมมือ
และวางแผน ผลักดันสู่การปฏิบัติ
3.1.7 ผู้บริหารในระดับกระทรวง/
ราชการบริหารส่วนกลาง มอบหมายให้
หน่วยงานทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลผล
การนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ ทั้งในส่วนที่
ทาสาเร็จและไม่สาเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค ข้อเสนอแนะและความ
ช่วยเหลือสนับสนุนที่หน่วยงานทุกระดับ
ต้องการ เพื่อปรับเป้าหมาย วางแผนการ
สนับสนุนช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง
3.2.1 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ
ผู้บริหารโรงเรียนและครู กาหนด
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เป็นไปได้

เป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนและ
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน ให้ท้าทาย
และเป็นไปได้
3.2.2 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน เพื่อกาหนดแนวทาง/
มาตรการ/แผนงาน ในระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา
ให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด
กาหนดผูร้ ับผิดชอบงานในแต่ละด้าน
ชี้แจงทาความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
3.2.3 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและศึกษานิเทศก์ กาหนด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและระดม
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนให้
สามารถทางานได้บรรลุเป้าหมาย
3.2.4 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมการพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ กากับติดตามให้
ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ
โรงเรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตร โดยใช้
การประชุมประสานงาน การเยี่ยม
โรงเรียน เพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ รวมถึงการสร้างมาตรการ
จูงใจในการปฏิบัติงาน
3.2.5 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา มอบหมาย กากับ ติดตามให้
ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ดาเนินงาน ความสาเร็จ ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ความช่วยเหลือสนับสนุนที่
ต้องการจากโรงเรียนในสังกัด สรุป
รายงาน พร้อมผลการดาเนินงานของ
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หน่วยงาน รายงานต่อต้นสังกัด
3.2.6 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จัดประชุมหารือ
คณะกรรมการ/คณะทางานระดับเขต
พื้นที่ฯ เพื่อพิจารณาทบทวนปรับ
แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน ปรับ
เป้าหมายสาหรับปีถัดไป รวมถึงการ
วางแผนในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
และการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนใน
สังกัดอย่างเหมาะสม
3.3 โรงเรียนกาหนดเป้าหมาย 3.3.1 ผู้บริหารโรงเรียนและครู กาหนด
ของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เป้าหมายอัตราความก้าวหน้าของ
เรียนและสมรรถนะสาคัญของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม
สาคัญของผูเ้ รียนโดยคานึงถึงพื้นฐาน
ของผู้เรียน
3.3.2 ผู้บริหารโรงเรียนและครู กาหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู
ที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน ผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ใน
ท้องถิ่น โดยจัดประชุมชี้แจง วางแผน
ร่วมกัน
3.3.3 ผู้บริหารโรงเรียนและครู กาหนด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานแต่ละด้านให้
ชัดเจนเพียงพอที่จะนาไปปฏิบัตไิ ด้
กาหนดมาตรฐานงาน มาตรการจูงใจ
และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการ
ดาเนินงานอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ
ต่อเนื่อง
3.3.4 ผู้บริหารโรงเรียน ตรวจเยี่ยม
ห้องเรียน พูดคุยกับครูและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการ
ทางาน รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและหนุนเสริมการ
ทางาน
3.3.5 ผู้บริหารโรงเรียน มอบหมายให้ครู
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ทาการวัดประเมินผล สรุปรายงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด โดยระบุปัญหา/
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนที่ต้องการ ร่วมกัน
พิจารณาทบทวนเพื่อปรับอัตรา
ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนในปี
ถัดไป รวมถึงการวางแผนในการแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค และตอบสนองต่อ
ข้อเสนอแนะ/ความช่วยเหลือต่างๆ ที่
ได้รับการร้องขอ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบาย
การจั ดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส ภาวะคุกคาม แล้วพัฒนากลยุทธ์ 2 ชุด ได้แก่ กลยุทธ์การกาหนดนโยบาย และกลยุทธ์การนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารนโยบายและผู้บริหารในกระทรวง
หรือหน่วยราชการบริหารส่วนกลางที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบาย ผู้บริหารสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และศึกษานิเทศก์ จานวน 181 แห่ง ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน
ชั้น ป. 1 และ ครูผู้สอนชั้น ป. 2 จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (สช.) จานวน 391 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปสาระสาคัญ และสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในบทนี้จะนาเสนอ สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลาดับ ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ 3 ประเด็น ดังนี้
5.1.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบายและการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
1) สภาพปัจจุบันของการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.1) สภาพปัจจุบันของการกาหนดนโยบาย พบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้รัฐบาลกาหนดนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ให้แก่โรงเรียน นโยบายถูกกาหนดขึ้นโดยใช้ค่านิยมการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา
ด้วยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้นักเรียนทุกคนไว้ใช้เพื่อการเรียนรู้ในลักษณะ 1 คนต่อ 1
เครื่อง เริ่มจากนักเรียนชั้น ป. 1 ในปีแรก และจะแจกให้ครบทุกชั้นปีในที่สุด ควบคู่กับการเร่งพัฒนา
เนื้ อ หาหลั ก สู ต ร ฝึ ก อบรมครู และจั ด ท าระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส ายรองรั บ การเชื่ อ มต่ อ แท็ บ เล็ ต
เนื่องจากเป็นนโยบายเด่นของพรรคการเมืองที่ ถูกหยิบยกขึ้นมาหาเสียงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก่อน

197
การเลือกตั้ง และถูกประกาศเป็นนโยบายหลังพรรคได้จัดตั้งรัฐบาล จึงไม่ได้มีการทาประชาพิจารณ์
แม้จะได้รับการตอบรับจากประชาชนเนื่องจากเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ ต่อเด็กนักเรียน โรงเรียน
และการศึกษาในภาพรวม แต่ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการกาหนดนโยบาย
ทาให้นโยบายไม่ครอบคลุมหลายประเด็นที่สังคมห่วงใย ได้แก่ การใช้งบประมาณจานวนมากจัดหา
แท็บเล็ตให้ นักเรี ยนชั้น ป. 1 ซึ่งอาจยังไม่มีความพร้อมในการอ่าน-เขียนและการดูแลรับผิ ดชอบ
ทรัพย์สินมีค่า การเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรในการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้ การ
จัดเตรียมซอฟต์แวร์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็กนักเรียน การจัดหาเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง รองรั บ การเชื่ อ มต่ อ แท็ บ เล็ ต การป้ อ งกั น การน าแท็ บ เล็ ต ไปใช้ ง านที่
ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก การจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่มักจะมีประเด็นทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นต้น
การกาหนดนโยบายมีการนาผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาแล็ปท็อป (โครงการ OLPC – One Laptop Per Child) ที่บอกว่าสามารถใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเพื่อการศึกษาได้ มาใช้สนับสนุนการเกิดของนโยบาย แต่ไม่ได้นาผลงานวิจัย
โครงการนาร่องการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ที่ สพฐ. ทาร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ
ประสานมิตร และงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องที่กล่ าวถึงความพร้อมของ Learning System การ
ปรั บ เปลี่ ย นบทบาทของครู ผู้ ส อน การจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ โ ดยใช้แท็บ เล็ ต และอายุของเด็ก ที่
เหมาะสมที่จะใช้แท็บเล็ต มาใช้ในการปรับปรุงการกาหนดนโยบายอย่างบูรณาการ
แนวโน้มของนโยบายขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จากัดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว มีผล
ต่อการกาหนดคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่จะจัด ซื้อ จานวนแท็บเล็ตที่จะจัดสรรให้ครูใช้ใน
การเรียนรู้และเตรียมการสอน รวมถึงการจัดเตรียมระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย บุคลากร
ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ต
กรอบของนโยบายในระยะเร่งด่วนคือการจัดหาแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป. 1 พร้อมๆ
กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมบรรจุลงในแท็บเล็ต ฝึกอบรม
พัฒนาครูเพื่อให้สามารถนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wi-Fi ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
1.2) สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ในระดับกระทรวง/ราชการบริหาร
ส่วนกลาง พบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนโยบายการศึกษาของรัฐเอื้อให้กระทรวง/ราชการ
บริหารส่วนกลางนานโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนสู่การปฏิบัติ ภายหลัง
จากรัฐบาลประกาศนโยบาย มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบาย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจาก
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ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีการ
ประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการนานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการมอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ศึกษาโครงการ
นาร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 พร้อมๆ กับการวางกรอบการดาเนินนโยบายตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาครูและบุคลากร และการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสาหรับนักเรียนชั้น
ป. 1 ให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2555 สพฐ. ต้องจัดงบประมาณจากโครงการอื่นมาเสริมงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อให้สามารถจัดหาแท็บเล็ตทั้งหมดได้ครบตามเป้าหมายที่ให้แจกเด็ก ป. 1
ทุกคนในปีแรก เป้าหมายด้านอื่น ได้แก่ การเร่งพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรบรรจุลงในแท็บเล็ต โดยมุ่งไปที่
เนื้อหาบทเรียนสาหรับชั้น ป. 1 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเสียก่อน แล้วตามด้วยเนื้อหาสาหรับ
ชั้น ป. 2 หลักสูตรการฝึกอบรมครูเน้นที่การใช้เครื่องแท็บเล็ต ไปจัดการเรียนการสอนและการ
บารุงรักษาเครื่องแท็บเล็ต ในส่วนของการจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตให้โรงเรียน เป็นไปตามแผนงาน
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายทั่วประเทศ
กระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินนโยบายครอบคลุม
ทั้งด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การพัฒนาบุคลากรครู การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน าแท็ บ เล็ ต ไปใช้ จั ด การเรี ย นรู้ และการติ ด ตามประเมิ น ผล
มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จด้านปัจจัยนาเข้า เช่น การจัดหาแท็บเล็ต ซอฟต์แวร์ การฝึกอบรม
ครู แต่ไม่ได้มีการกาหนดเกณฑ์ด้านการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้หรือผลลัพธ์ด้ านการเรียนหรือ
สมรรถนะที่จะเกิดกับตัวเด็ก เกณฑ์ที่ชัดเจนเพียงเรื่องเดียวคือการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ให้กับนักเรียนชั้น ป. 1 ทุกคนในปีแรก ส่วนด้านอื่นๆ มีการกาหนดเกณฑ์ในระดับต่า เป็นการเร่ง
ดาเนิ น การเพื่อ ให้ เ กิดระบบสนั บ สนุ นการใช้แท็ บเล็ ตเพื่อการเรีย นรู้โ ดยเร็ว ที่สุ ด ซึ่ งอาจมาจาก
ข้อจากัดด้านงบประมาณและเวลา เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนจึงขาดยุทธศาสตร์และแผนงาน
ที่ชัดเจนแต่ต้น ทาให้ไม่มีความพร้อมในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการบริ หารนโยบายได้กาหนดค่านิยมส่งเสริมการนานโยบายไปปฏิบัติ มีการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งภายในกระทรวง/ราชการบริห ารส่ว นกลางและ
หน่วยงานในสังกัด มีการมอบหมายงานและอานาจ แต่ยังขาดรายละเอียดของขั้นตอนและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในหลายเรื่อง ขาดการสร้างมาตรการจูงใจ ขาดงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน
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การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ขาดการสื่ อ สารนโยบายอย่ า งชั ด เจนและต่ อ เนื่ อ งไปยั ง
หน่วยงานปฏิบัติโดยเฉพาะครูซึ่งอยู่ในระดับล่างสุดของการปฏิบัติ
สภาพปั จ จุ บั น ของการนานโยบายสู่ ก ารปฏิบัติในระดับเขตพื้ นที่การศึกษา พบว่ า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนโยบายด้านการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อ สพป. ในการนานโยบายไป
ปฏิบัติในระดับมาก ในขณะที่ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเอื้อต่อการนานโยบายไปปฏิบัติในระดับ
ปานกลาง การนานโยบายสู่การปฏิบัติในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x= 3.84, S.D = .99)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม (x= 4.17,
S.D = .87) และมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 2 อันดับสุดท้าย ในด้านการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
(x= 3.62, S.D = 1.03) และ การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
(x= 3.54, S.D = 1.09)
สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน พบว่า ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนโยบายด้านการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อการนานโยบายไปปฏิบัติในระดับมาก ในขณะที่
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเอื้อต่อการนานโยบายไปปฏิบัติในระดับปานกลาง การนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x= 3.51, S.D = .97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า สภาพปัจจุบันของการนานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในด้านการกาหนด
แบบแผนการควบคุม (x= 3.65, S.D = .91) และมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 2 อันดับสุดท้าย ในด้านการ
กาหนดกลไกการกากับติดตาม (x= 3.41, S.D = .88) และ การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
(x= 3.35, S.D = .95)
2) สภาพที่พึงประสงค์ของการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.1) สภาพที่พึงประสงค์ ของการกาหนดนโยบาย พบว่า มีความต้องการให้ ส ภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เอื้อต่อการกาหนดนโยบาย และเห็นว่าควรสร้างการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกาหนดนโยบาย เพื่อให้การกาหนดนโยบายครอบคลุมประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายเพื่อ สร้างการยอมรับอย่างกว้างขวาง ควรมีการ
สารวจความพร้อมของทรัพยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาวิจัยการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติในลักษณะของโครงการนาร่อง แล้วนาผลงานวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการกาหนดนโยบายและ
วางแผนการดาเนินนโยบาย รวมถึงการป้องกันปัญหาหรือผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
กาหนดนโยบายในประเด็นที่หลายภาคส่วนได้แสดงความห่วงใย
การกาหนดค่านิยมของนโยบาย ไม่ควรเน้นการแจกฮาร์ดแวร์มากไปกว่าการพัฒนาครู
ให้รู้วิธีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน และการ
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สร้างระบบสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน และควรมีการวิจัยแนวโน้มของการศึกษาใน
อนาคตควบคู่กับเทคโนโลยี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการกาหนดนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
อนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสของความสาเร็จในการกาหนดนโยบายได้ดียิ่งขึ้น
2.2) สภาพที่พึงประสงค์ข องการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับกระทรวง/ราชการ
บริหารส่วนกลาง พบว่า มีความต้องการให้สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เอื้อต่อ
การนานโยบายไปปฏิบัติในระดับมาก และควรมีการสารวจความพร้อมของหน่วยงานปฏิบัติทุกระดับ
ที่เกี่ยวข้อง ทาการสื่อสารนโยบาย ชี้แจงทาความเข้าใจและสร้างการยอมรับในนโยบายอย่างต่อเนื่อง
จัด มาตรการจู งใจในการปฏิบั ติ นโยบาย กาหนดเกณฑ์ของความส าเร็จที่ส อดคล้ องกับ เป้าหมาย
มอบหมายงานและอานาจอย่างแท้จริง มีการวางแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนพร้อมๆ กับการจัดเตรียม
งบประมาณและทรั พยากรสนั บสนุนการดาเนินนโยบายอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง จะทาให้การ
นานโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสาเร็จมากยิ่งขึ้น
สภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติของ สพป. พบว่า มีความต้องการให้
นโยบายด้านการศึก ษาของรั ฐ เอื้อต่ อการน านโยบายไปปฏิ บัติใ นระดับ มากที่สุ ด ความก้าวหน้ า
ทางเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิ จ และสั งคมในระดับ มาก การน านโยบายสู่ ก ารปฏิบั ติในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.61, S.D = .79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดในด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม (x= 4.72, S.D = .56) และมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 2 อันดับ
สุดท้าย ในด้านการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ (x= 4.52, S.D = 0.79) และการกาหนดค่านิยม
เพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ (x= 4.45, S.D = .82)
สภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน พบว่า มีความต้องการให้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นโยบายด้านการศึกษาของรั ฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม เอื้อต่อการ
นานโยบายไปปฏิบัติในระดับมาก การนานโยบายไปปฏิบัติ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(x= 4.40, S.D = .84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในด้านการกาหนดแบบแผนการควบคุม (x= 4.51, S.D = .87)
และมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 2 อันดับสุดท้าย ในด้านการกาหนดกลไกการกากับติดตาม (x= 4.35, S.D =
.83) และ การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ (x= 4.34, S.D = .84)
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5.1.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการกาหนดนโยบายและการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
1) จุดแข็ง และจุดอ่อน ของการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.1) จุดแข็ง และจุดอ่อน ของการกาหนดนโยบาย พบว่า จุดแข็งของการกาหนดนโยบาย
คือเหตุผลสาคัญที่นาไปสู่การกาหนดนโยบาย ได้แก่ การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา
โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยผู้มีอานาจให้การสนับสนุนการกาหนดนโยบาย และ
การที่ น โยบายเป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม ทั้ ง ประโยชน์ ต่ อ เด็ ก นั ก เรี ย น โรงเรี ย น ผู้ ป กครอง และ
ผู้ประกอบการด้าน ICT และสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
จุดอ่อนของการกาหนดนโยบาย คือการขาดการมีส่ วนร่ว มของภาคส่ วนต่างๆ ในการ
กาหนดนโยบาย การที่ไม่ได้นาผลงานวิจัย โครงการนาร่อง งานวิจัยแนวโน้มการศึกษาและเทคโนโลยี
ในอนาคต และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการกาหนดนโยบายอย่างบูรณาการ จึงอาจทาให้
ความน่าเชื่อถือและโอกาสของความสาเร็จ ของนโยบายลดลง ค่านิยมสาคัญที่ใช้กาหนดนโยบายคือ
การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้นักเรียน
ทุกคนได้ใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน 1 คนต่อ 1 เครื่อง ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก เนื่องจากเป็น
การเน้นตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้าคือการแจกฮาร์ดแวร์แทนที่จะเน้นวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มค่าตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้หรือสมรรถนะสาคัญที่เกิดกับตัวนักเรี ยน จึงอาจไม่เกิดคุณค่าที่แท้จริงของ
นโยบาย แนวโน้มของนโยบายขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและงบประมาณในการจัดหา
แท็บ เล็ ต จึ ง ได้ แท็บ เล็ ตที่ มีคุณภาพไม่ดีนัก และอาจต้องเปลี่ ย นฮาร์ ดแวร์และระบบสนับ สนุน ที่
เกี่ยวข้องก่อนเวลาที่วางแผนไว้ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่กรอบของนโยบายเน้นที่การ
จัดซื้อแท็บเล็ตก่อนจัดเตรียมเนื้อหาบทเรียน การพัฒนาครูผู้สอน และการปรับปรุงพัฒนาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงอาจทาให้การใช้งานแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ขาดความ
ต่อเนื่อง ไม่มีประสิทธิภาพ
1.2) จุดแข็ง และจุดอ่อน ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับกระทรวง/ราชการ
บริหารส่วนกลาง พบว่า จุดแข็งคือการกาหนดเป้าหมายการจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การพัฒนา
บุคลากรและโครงสร้ างพื้น ฐานระบบอินเทอร์เน็ต การนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล การ
กาหนดแบบแผนการควบคุม ด้านการกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน การมอบหมาย
งานและอานาจในการตัดสินใจ การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การ
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พัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต การกาหนดกลไกการกากับติดตามทั้งภายใน
กระทรวงและหน่วยงานในสังกัด และการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
จุดอ่อนของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง คือ
การกาหนดเกณฑ์ของความส าเร็ จ ในทุกๆ ด้านยกเว้นด้านการนิเทศติด ตามและประเมินผล การ
กาหนดแบบแผนการควบคุมในเรื่องการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรการจูงใจใน
การปฏิบัติ และการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ในเรื่อง
การนาแท็บเล็ตไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัด สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ต
และการจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ
จุดแข็งของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ การกาหนด
แบบแผนการควบคุม (PNI modified = .138) ในทุกด้านยกเว้นด้านการสร้างมาตรการจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน การกาหนดกลไกการกากับติดตาม (PNI modified = .183) เป็นจุดแข็งในทุกด้านยกเว้น
การประชุมประสานงานกับโรงเรียน
จุดอ่อนของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ การกาหนด
ค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ (PNI modified = .255) การกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ (PNI modified = .254) ในทุกด้านยกเว้นด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล การกาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติ (PNI modified = .208) ในด้านการจัดหาซอฟต์แวร์และด้านการจัดเตรียม
งบประมาณเป็นจุดอ่อน การกาหนดเป้าหมาย (PNI modified = .204) ในด้านการจัดหาซอฟต์แวร์และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ตก็เป็นจุดอ่อน
จุดแข็งของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน ได้แก่ การกาหนดค่านิยมเพื่อ
ส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ (PNI modified = .214) การกาหนดแบบแผนการควบคุม (PNI
modified = .239) ในทุกด้านยกเว้นการกาหนดมาตรฐานงานและมาตรการจูงใจ การกาหนดเป้าหมาย
(PNI modified = .240) ในทุกด้านเป็นจุดแข็งยกเว้นด้านการจัดหาซอฟต์แวร์
จุดอ่อนของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน ได้แก่ การกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ (PNI modified = .302) ในทุกด้าน การกาหนดกลไกการกากับติดตาม (PNI modified = .277)
ในด้ านการนิ เทศติ ดตามและประเมิน ผลและการประชุม รายงานผลการใช้ แท็บ เล็ ตเป็น จุด อ่อ น
การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (PNI modified = .271) ในด้านการจัดหาซอฟต์แวร์ การพัฒนาบุคลากร
การนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อม และด้านการจัดเตรียมงบประมาณ ก็เป็น
จุดอ่อน
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2) โอกาส และภาวะคุกคาม ของการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.1) โอกาส และภาวะคุ ก คาม ของการก าหนดนโยบาย พบว่ า ความก้ า วหน้ า
ทางเทคโนโลยีและนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเป็นโอกาส ในขณะที่ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นภาวะคุกคามต่อการกาหนดนโยบาย
2.2) โอกาส และภาวะคุกคามของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ พบว่า ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและนโยบายด้านการศึกษาของรัฐ เป็นโอกาสที่กระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลางจะ
นานโยบายสู่การปฏิบัติ ส่วนสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นภาวะคุกคาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (PNI modified = .239) และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐ
(PNI modified = .262) เป็นโอกาสของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในขณะ
ที่สภาพทางเศรษฐกิจ (PNI modified = .308) และสภาพสังคม (PNI modified = .305) เป็นภาวะคุกคาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (PNI modified = .201) และ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ
(PNI modified = .217) เป็นโอกาสของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน ในขณะที่สภาพทาง
เศรษฐกิจ (PNI modified = .312) และสภาพสังคม (PNI modified = .298) เป็นภาวะคุกคาม
5.1.3 กลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
กลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 กลยุทธ์การกาหนดนโยบาย และ ชุดที่ 2 กลยุทธ์การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1) กลยุ ท ธ์ ชุ ด ที่ 1 กลยุ ท ธ์ ก ารก าหนดนโยบาย ส าหรั บ นโยบายการจั ด หา
เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ ตให้แก่โรงเรียน ประกอบด้ว ย 2 กลยุ ทธ์ห ลัก 4 กลยุทธ์รอง 12
วิธีดาเนินการ ดังนี้
กลยุทธ์หลักที่ 1 ยกระดับการยอมรับในนโยบายอย่างกว้างขวางและยั่งยืน ประกอบด้วย
กลยุทธ์รอง (1) เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบาย (2) ยึดมั่นการนาผลงานวิจัย
มาใช้ในนโยบาย
กลยุทธ์หลักที่ 2 กาหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ที่คานึงถึงแนวโน้มของการศึกษาในอนาคต
ควบคู่กับเทคโนโลยี ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง (1) มุ่งมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยแนวโน้มของ
การศึกษาในอนาคตควบคู่กับเทคโนโลยี (2) รณรงค์การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างแท้จริง
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2) กลยุทธ์ชุดที่ 2 กลยุทธ์การนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 7 กลยุทธ์รอง 26 วิธีดาเนินการ
ดังนี้
กลยุทธ์หลักที่ 1 กาหนดห่วงโซ่ความรับผิดชอบของหน่วยงานแต่ละระดับในการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง (1) กาหนดเป้าประสงค์ที่หน่วยงานทุกระดับ
ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเป็นวาระแห่งชาติ (2) กาหนดค่านิยมร่วมที่ส่ งเสริมการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์หลักที่ 2 ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
กลยุทธ์รอง (1) สร้างความตระหนักในหลักธรรมาภิบาลและผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
(2) ยกระดับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์หลักที่ 3 กาหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน ประกอบด้วย
กลยุทธ์รอง (1) หน่วยงานระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง กาหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดที่
มุ่งสู่ความสาเร็จของนโยบาย (2) หน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดที่
ท้าทายและเป็ นไปได้ (3) โรงเรียนกาหนดเป้าหมายของตัว ชี้วัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนอย่างเหมาะสม
โดยมีคานิยามศัพท์ กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และ วิธีดาเนินการ ดังนี้
ผู้กาหนดนโยบาย หมายถึง รัฐบาล นักการเมือง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กาหนดนโยบาย
หรือ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการ
หน่ ว ยงานระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หมายถึ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา หรือ สพป.
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน ที่ได้รับประโยชน์หรือ
เสียประโยชน์จากการกาหนดนโยบายและการดาเนินนโยบาย เช่น นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน
กรรมการสถานศึ ก ษา ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน ผู้ ป ระกอบการ ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
ผู้ ป ระกอบการด้า นตาราเรี ย นและสื่ อ การเรี ย นรู้ องค์ก รพัฒ นาเอกชนด้ านเด็ก /ครอบครั ว /สื่ อ /
สิ่งแวดล้อม แพทย์ นักจิตวิทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย หน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ
นักการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน หมายถึง สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ข้อ ยึดตามกรอบ
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศั กราช 2551 คือ ความสามารถในการสื่ อสาร
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ความสามารถในการคิด ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ตารางที่ 49 กลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน (ฉบับสมบูรณ์)
กลยุทธ์การกาหนดนโยบาย
กลยุทธ์หลัก

1. ยกระดับการยอมรับในนโยบายอย่างกว้างขวางและยั่งยืน

กลยุทธ์รอง

1.1 เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบาย

วิธีดาเนินการ

1.1.1 ผู้กาหนดนโยบาย ใช้พลังของสื่อมวลชนในการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับ
ในนโยบาย
1.1.2 ผู้กาหนดนโยบาย ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่ นร่วมในนโยบาย ตั้งแต่การระบุ
ความต้องการ ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมประเมินผลนโยบาย

กลยุทธ์รอง

1.1.3 ผู้กาหนดนโยบาย ศึกษาแนวทางและสารวจความพร้อมของบุคลากร รวมถึงทรัพยากรต่างๆ
ที่จาเป็นในการดาเนินนโยบาย เพือ่ นาไปเป็นประเด็นร่วมพิจารณาในการกาหนดนโยบายและวางแผน
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.1.4 ผู้กาหนดนโยบาย จัดเวที/ช่องทาง เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่มีต่อนโยบาย
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล จัดทาประชาพิจารณ์ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปเป็นประเด็นร่วมพิจารณาในการกาหนดนโยบายและการวางแผนการ
นานโยบายสูก่ ารปฏิบัติ
1.2 ยึดมั่นการนาผลงานวิจัยมาใช้ในนโยบาย

วิธีดาเนินการ

1.2.1 ผู้กาหนดนโยบาย แสวงหาผลงานวิจัยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างบูรณาการ ทั้งที่มีอยูแ่ ล้ว
หรือนามาปรับปรุงต่อยอดเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายและวางแผนการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.2.2 ผู้กาหนดนโยบาย เปิดโอกาสให้ผรู้ ับประโยชน์จากงานวิจัย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
กับการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.2.3 ผู้กาหนดนโยบาย จัดทาโครงการนาร่องหรือต้นแบบ เพือ่ ศึกษาแนวนโยบายและการปฏิบัติ ปัจจัย
แห่งความสาเร็จ/ล้มเหลว ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และยึดมั่นในการนาข้อค้นพบที่สาคัญทั้งหมด
จากโครงการนาร่องหรือต้นแบบ มาใช้ในการกาหนดนโยบายและวางแผนการนานโยบายสูก่ ารปฏิบัติ
เพื่อความยั่งยืนและต่อเนื่องของนโยบาย

กลยุทธ์หลัก

2 กาหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ที่คานึงถึงแนวโน้มของการศึกษาในอนาคตควบคู่กับเทคโนโลยี

กลยุทธ์รอง

2.1 มุ่งมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยแนวโน้มของการศึกษาในอนาคตควบคู่กับเทคโนโลยี

วิธีดาเนินการ

2.1.1 ผู้กาหนดนโยบาย จัดสรรงบประมาณเพื่องานวิจยั และพัฒนาแนวโน้มของการศึกษาในอนาคตควบคู่
กับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทุกปี
2.1.2 ผู้กาหนดนโยบาย สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
อย่างหลากหลายและต้องไม่ผูกขาดกับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด
2.1.3 ผู้กาหนดนโยบาย จัดเวทีประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากนักวิจยั นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่าเสมอ
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กลยุทธ์รอง

2.2 รณรงค์การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างแท้จริง

วิธีดาเนินการ

2.2.1 ผู้กาหนดนโยบาย กาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ของนโยบาย และระบุประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
อย่างชัดเจน
2.2.2 ผู้กาหนดนโยบาย ใช้สื่อทุกช่องทางโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ต ในการรณรงค์ส่งเสริม
ให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

กลยุทธ์การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

1. กาหนดห่วงโซ่ความรับผิดชอบ (Accountability Chain) ของหน่วยงานแต่ละระดับ
ในการนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
1.1 กาหนดเป้าประสงค์ (Goal) ที่หน่วยงานทุกระดับที่เกีย่ วข้องจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน
เป็นวาระแห่งชาติ
1.1.1 ผู้บริหารหน่วยงานระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง และหน่วยงานทุกระดับที่เกีย่ วข้อง
ร่วมกันกาหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
1.1.2 ผู้บริหารหน่วยงานระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง และหน่วยงานทุกระดับที่เกีย่ วข้อง
ร่วมกันกาหนดแนวทาง แผนงาน โครงการ เพื่อให้มีทิศทางในการดาเนินงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
มอบหมายงานและอานาจอย่างเหมาะสม
1.2 กาหนดค่านิยมร่วมที่ส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์หลัก

1.2.1 ผู้บริหารหน่วยงานระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง และหน่วยงานทุกระดับที่เกีย่ วข้อง
ร่วมกันกาหนดค่านิยมเพือ่ ส่งเสริมการนานโยบายสูก่ ารปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง
1.2.2 ผู้บริหารหน่วยงานระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง สร้างมาตรการจูงใจในการปฏิบัติ
ตามค่านิยม
2. ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์รอง

2.1 สร้างความตระหนักในหลักธรรมาภิบาลและผลักดันสู่การปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม

วิธีดาเนินการ

2.1.1 ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความสาคัญของการนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนสู่การปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์รอง

2.1.2 ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ สนับสนุนการวิจยั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในทุกขั้นตอน และนาผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงาน
ให้ดียิ่งขึ้น
2.2 ยกระดับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.2.1 ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนทรัพยากรการดาเนินงานจาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น

กลยุทธ์หลัก

2.2.2 ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อทุกช่องทางในการติดตาม
ตรวจสอบและรายงานผลการดาเนินนโยบาย ความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ
สู่สาธารณชน
3. กาหนดเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน
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กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

3.1 หน่วยงานระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง กาหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดที่มุ่งสู่ความสาเร็จ
ของนโยบาย
3.1.1 ผู้บริหารหน่วยงานระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง กาหนดเป้าหมายการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ร่วมกับหน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.2 ผู้บริหารในระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อ
กาหนดแนวทางขับเคลื่อนตัวชีว้ ัดให้บรรลุเป้าหมาย กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน
มอบหมายงานและอานาจ กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรการจูงใจต่างๆ
3.1.3 ผู้บริหารในระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง มอบหมายให้หน่วยงานทาหน้าที่ติดตาม
ความก้าวหน้า/ให้การสนับสนุน/ดาเนินการวิจยั และพัฒนาเรื่องการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน เพื่อนามาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
ให้มีการนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้จริงในห้องเรียน
3.1.4 ผู้บริหารในระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง ส่งเสริมการจัดเวทีแสดงผลงานนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน และสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูและบุคลากร

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

3.1.5 ผู้บริหารในระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง วางแผนการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรที่จาเป็น เพื่อสนับสนุนการนานโยบายสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง
3.1.6 ผู้บริหารในระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง แสวงหาความร่วมมือจากผู้ประกอบการ
นักวิชาการ สหวิชาชีพ ภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการดาเนินงาน โดยการ
จัดเวทีประชุมสร้างความร่วมมือและวางแผน ผลักดันสู่การปฏิบัติ
3.1.7 ผู้บริหารในระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง มอบหมายให้หน่วยงานทาหน้าที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งในส่วนที่ทาสาเร็จและไม่สาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
และความช่วยเหลือสนับสนุนทีห่ น่วยงานทุกระดับต้องการ เพื่อปรับเป้าหมาย วางแผนการสนับสนุน
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
3.2 หน่วยงานระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ทา้ ทายและเป็นไปได้
3.2.1 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและครู กาหนด
เป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ให้ท้าทายและเป็นไปได้
3.2.2 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดแนวทาง/
มาตรการ/แผนงาน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด กาหนดผู้รับผิดชอบ
งานในแต่ละด้าน ชี้แจงทาความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกีย่ วข้อง
3.2.3 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระดม
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถทางานได้บรรลุเป้าหมาย
3.2.4 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาศึกษานิเทศก์ กากับติดตามให้ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติหน้าที่ดแู ลช่วยเหลือโรงเรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตร โดยใช้การประชุมประสานงาน การตรวจเยีย่ ม
โรงเรียน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ รวมถึงการสร้างมาตรการจูงใจในการปฏิบัติงาน
3.2.5 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมาย กากับ ติดตามให้ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าทีอ่ ื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน ความสาเร็จ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ความช่วยเหลือสนับสนุนที่ต้องการจากโรงเรียนในสังกัด สรุปรายงาน พร้อมผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน รายงานต่อต้นสังกัด
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3.2.6 ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดประชุมหารือคณะกรรมการ/คณะทางานระดับเขตพื้นที่ฯ
เพื่อพิจารณาทบทวนปรับแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน ปรับเป้าหมายสาหรับปีถัดไป รวมถึงการวางแผน
ในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค และการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดอย่างเหมาะสม
3.3 โรงเรียนกาหนดเป้าหมายของตัวชีว้ ดั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
อย่างเหมาะสม
3.3.1 ผู้บริหารโรงเรียนและครู กาหนดเป้าหมายอัตราความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนโดยคานึงถึงพื้นฐานของผู้เรียน
3.3.2 ผู้บริหารโรงเรียนและครู กาหนดบทบาทหน้าทีข่ องผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูที่รับผิดชอบงานใน
แต่ละด้าน ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ในท้องถิ่น โดยจัดประชุมชี้แจง วางแผนร่วมกัน
3.3.3 ผู้บริหารโรงเรียนและครู กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละด้านให้ชัดเจนเพียงพอที่จะนาไปปฏิบัติ
ได้ กาหนดมาตรฐานงาน มาตรการจูงใจ และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
เพียงพอ และต่อเนื่อง
3.3.4 ผู้บริหารโรงเรียน ตรวจเยี่ยมห้องเรียน พูดคุยกับครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
ในการทางาน รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและหนุนเสริมการทางาน
3.3.5 ผู้บริหารโรงเรียน มอบหมายให้ครูทาการวัดประเมินผล สรุปรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด โดยระบุ
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ความช่วยเหลือสนับสนุนที่ต้องการ ร่วมกันพิจารณาทบทวนเพื่อ
ปรับอัตราความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนในปีถัดไป รวมถึง
การวางแผนในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค และตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ/ความช่วยเหลือต่างๆ ที่ได้รับ
การร้องขอ

5.2 การอภิปรายผล
5.2.1 การกาหนดนโยบาย
1) การกาหนดนโยบาย ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการวิ จั ย พบว่ า นโยบายการจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ เล็ ต ให้ แ ก่ โ รงเรี ย น
ถูกกาหนดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ ผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการกาหนดนโยบายคือ ฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาล สอดคล้องกับ
แนวคิดของ อีสตัน (Easton, 1983) และ ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2539)
จะเห็นได้ว่า การกาหนดนโยบายขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงขาดการ
เตรียมความพร้อมในหลายๆ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ขาดการยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่องจากนโยบาย
เน้นไปที่การแจกฮาร์ดแวร์ในขณะที่ละเลยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งในด้านของซอฟต์แวร์ การพัฒนาบุคลากร และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้ จึงอาจทาให้การดาเนินนโยบายไป
ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
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2) การกาหนดนโยบาย ขาดการนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างบูรณาการ
ผลการวิ จั ย พบว่ า นโยบายนี้ ไ ม่ ไ ด้ น าผลวิ จั ย โครงการน าร่ อ ง และงานวิ จั ย อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการกาหนดนโยบายอย่างบูรณาการ แม้จะมีการนาแนวคิดเรื่องคอมพิวเตอร์พกพา
แล็บท็อปเพื่อการศึกษามาใช้อ้างอิง แต่เป็นการนาเฉพาะผลวิจัยด้านบวกมาใช้สนับสนุนการเกิดของ
นโยบาย โดยไม่ได้มีการน าข้อเสนอแนะในเรื่องของการปรับบทบาทของครูผู้ สอน การจัดเตรียม
ซอฟต์แวร์และเนื้อหาบทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ การปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสมมาใช้ในการกาหนดนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อกังวลห่วงใยจากผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ซึ่ ง ยั ง มี ป ระเด็ น ที่ เ ด็ ก อาจน าแท็ บ เล็ ต ไปใช้ ใ นทางที่ ไ ม่ เ หมาะสม ปริ ม าณขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องแท็บเล็ตที่หมดอายุ รวมถึงการทุจริตในการบริหารจัดการโครงการ
ภาครัฐ
จะเห็นได้ว่า การกาหนดนโยบายที่ไม่ได้นาผลงานวิจัยหรือตัวอย่างของความสาเร็จมาใช้
อย่างบูรณาการ อาจทาให้ความน่าเชื่อถือของนโยบายและโอกาสของความสาเร็จของนโยบายลดลง
เนื่องจากไม่ได้มีการนาบทเรียนหรือองค์ความรู้จากผู้ที่ได้ศึกษามาก่อนมาใช้ประโยชน์ในการกาหนด
นโยบายและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
3) เทคโนโลยีและงบประมาณเป็นตัวกาหนดแนวโน้มของนโยบาย
ผลการวิจั ย พบว่า แนวโน้มของนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์แท็บเล็ ตให้ แก่
โรงเรียน ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและงบประมาณ
จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว จากเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ใช้เรียนเป็นกลุ่ม
ในห้องเรียน กลายเป็นโน้ตบุ๊ก แล็ปท็อป และปัจจุบันคือแท็บเล็ตที่ใช้ส่วนตัว 1 คน 1 เครื่อง
จึงเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจเปลี่ยนจากแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์แบบอื่น ระบบสนับสนุนอื่นๆ ก็อาจต้อง
ปรับเปลี่ยนตามไปด้วย งบประมาณเป็นตัวกาหนดทั้งปริมาณและคุณภาพของทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และระบบสนับสนุนการเรียนรู้
5.2.2 การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1) การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ และการจัดเตรียมงบประมาณ เป็นจุดอ่อนของการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
ผลการวิจัย พบว่า ในการนานโยบายสู่ การปฏิบัติในระดับกระทรวง/ราชการบริห าร
ส่วนกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับโรงเรียน มีจุดอ่อนที่เหมือนกันคือการกาหนดเกณฑ์แห่ง
ความสาเร็จในเกือบทุกด้าน และการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัตใิ นเรื่องของการจัดเตรียมงบประมาณ
จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ย่อมทาให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางและความมั่นใจ
ในการทางาน ซึ่งหน่วยงานระดับบนเป็นผู้กาหนดและถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานระดับล่าง ในขณะที่
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เกณฑ์ของความสาเร็จเป็นตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน ซึ่งเกณฑ์ของความสาเร็จควรมีการกาหนดอย่าง
เหมาะสม ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง ไม่ง่ายจนเกินไป เพราะจะทาให้ไม่มีการพัฒนา แต่ต้อง
ไม่ยากจนเกินไป คือต้องมีความท้าทายแต่เป็นไปได้ ดังนั้น เกณฑ์ของความสาเร็จและขั้นตอนการ
ปฏิบัติในด้านการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตินโยบายจึงเป็นตัวแปรที่สาคัญที่จะ
ส่งผลให้การนานโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสาเร็จ
2) การกาหนดแบบแผนการควบคุม และการกาหนดกลไกการกากับติดตาม เป็นจุดแข็ง
ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในหน่วยงานระดับบน ในขณะที่การสร้างมาตรการจูงใจในการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติเป็นจุดอ่อน
ผลการวิจัย พบว่า ในการนานโยบายสู่ การปฏิบัติในระดับกระทรวง/ราชการบริห าร
ส่วนกลาง และระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีจุด แข็งคือการกาหนดแบบแผนการควบคุมในด้านการ
กาหนดหน่วยงาน/บุคลากรหลักผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน การมอบหมายงานและอานาจ การ
กาหนดกลไกการกากับติดตามทั้งภายในหน่วยงานและกับหน่วยงานในสังกัด ในขณะที่มีจุดอ่อนด้าน
การสร้างมาตรการจูงใจในการนานโยบายไปปฏิบัติในทุกระดับ รวมทั้งในระดับโรงเรียนด้วย
จะเห็นได้ว่า หน่วยงานระดับบนเป็นผู้กาหนดเป้าหมายและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ เริ่มจาก
กระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง เป็นผู้ทาหน้าที่แปลงนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ให้ โรงเรี ยน ของรั ฐบาล สู่ การปฏิบั ติอย่างเป็นรูปธรรม สพฐ. ท าหน้ าที่กาหนดแนวทางการท างาน
ขั้นตอนปฏิบัติ สื่อสารนโยบาย และควบคุมติดตามให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สพป. และ โรงเรียน นาไป
ปฏิบัติ ใช้วิธีการควบคุม ติดตามและประเมินผล ในการติดตามงานจากหน่วยงานปฏิบัติในระดับล่าง
สอดคล้องกับ (Berman, 1978) ที่ได้ทาการศึกษากระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ 2 ขั้นตอนหลัก
คือ ขั้นตอนการนานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค ที่หน่วยงานระดับบนทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
และต้ อ งท าให้ ห น่ ว ยงานระดั บ ล่ า งน าไปปฏิ บั ติ โ ดยใช้ วิ ธี ที่ เ หมาะสม และ ขั้ น ตอนการ
นานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค ได้แก่การที่หน่วยงานระดับล่างรับการถ่ายทอดนโยบายจาก
ระดับบนมาแล้วก็ต้องกาหนดนโยบายภายในของตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายระดับบน
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) ผู้ ก าหนดนโยบาย ควรสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในขั้ น ตอน
การกาหนดนโยบาย
ผู้กาหนดนโยบาย ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกาหนดนโยบาย
และสร้างการยอมรับในนโยบายอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยให้ความสาคัญกับการสื่อสารทาความ
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เข้าใจกับประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ มผู้ต่อต้านการกาหนดนโยบาย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของ
นโยบายและประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่การร่วมกาหนดความต้องการ ร่วมวางแผน
ร่วมดาเนินการ ร่วมวิจัยประเมินผล และนาผลการวิจัยกลับมาปรับปรุงการกาหนดนโยบายและการ
ปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้นโยบายเกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด
เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า การกาหนดนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ให้แก่โรงเรียน ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสภาพเศรษฐกิจและสังคมเป็นภาวะ
คุกคามต่อการกาหนดนโยบาย
2) ผู้กาหนดนโยบาย ควรนาผลงานวิจัยมาใช้ อย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและ
โอกาสของความสาเร็จในการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ผู้กาหนดนโยบาย ควรนาผลงานวิจัยรอบด้านมาใช้ในการกาหนดนโยบาย ไม่ว่าจะเป็น
โครงการวิจัยนาร่องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา constructionism ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่สาคัญหลายประการ เช่น การจัดเตรียมเนื้อหาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดเตรียมครูและบุคลากรทางเทคนิค การ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของครูจากผู้สอนมาเป็นผู้ชี้แนะและกระตุ้นการเรียนรู้ วิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน การทาโครงงานต่างๆ และควรนางานวิจัยแนวโน้มของเทคโนโลยีและ
การศึกษาในอนาคตมาใช้กาหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของนโยบายให้ถูกทางมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า การกาหนดนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ให้แก่โรงเรียน ขาดการนาผลงานวิจัยหรือตัวอย่างของความสาเร็จมาใช้อย่างบูรณาการ จึงอาจทาให้
ความน่าเชื่อถือของนโยบายและโอกาสของความสาเร็จของนโยบายลดลง เกิดการสูญเสียงบประมาณ
จากการลงทุนผิดประเภทและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
3) หน่วยงานระดับบน ควรจัดสรรทรัพยากรในการนานโยบายสู่การปฏิบัติให้หน่วยงานใน
สังกัด โดยเฉพาะงบประมาณ ควบคู่ไปกับการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จที่ท้าทายแต่เป็นไปได้
ผู้บริหารนโยบายหรือผู้บริหารกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง ควรจัดสรรทรัพยากร
ในการนานโยบายสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด ควบคู่
ไปกับการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จที่ท้าทายแต่เป็นไปได้ โดยการประชุมหารือร่วมกับโรงเรียน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อให้ได้เกณฑ์ของความสาเร็จที่ครอบคลุมทุกด้าน
ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ต การนาแท็บเล็ต
ไปใช้จัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ต่างๆ และที่สาคัญคือการกาหนดเกณฑ์
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ของความส าเร็จ ด้านผลการเรี ยนหรือสมรรถนะสาคัญของเด็กนักเรียน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงที่เป็นไปได้
เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า การกาหนดเกณฑ์แห่งความสาเร็จ และงบประมาณ เป็น
จุดอ่อนของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในหน่วยงานทุกระดับ
4) หน่วยงานระดับบน ควรเน้นการรับฟังปัญหา สนับสนุนช่วยเหลือ และทางานร่วมกับ
โรงเรียนอย่างกัลยาณมิตร
หน่วยงานระดับกระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ควรทางานร่วมกับโรงเรียนในลักษณะของการเยี่ยมเยียน พูดคุยสื่อสาร สร้างแรงจูงใจ
รับฟังปัญหาและความต้องการ สนับสนุนช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้ โรงเรียนอย่างกัลยาณมิตร
เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีทรัพยากรและความพร้อม มีความเข้าใจในนโยบาย มีความคาดหวังและ
เป้าหมายที่แตกต่างกัน ความสาเร็จจึงไม่ได้อยู่ที่การสั่งการหรือควบคุมติดตามงาน แต่อยู่ที่การสื่อสาร
นโยบายให้เข้าใจ ทาให้ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติมองเห็นจุดหมายปลายทางร่วมกัน โน้มน้าวให้เกิดการ
ยอมรับและร่วมมือปฏิบัติตามแนวทาง/แผนงาน/โครงการและค่านิยมร่วมต่างๆ อย่างจริงจัง รวมถึง
การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดาเนินนโยบายอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อค้นพบ
เกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติ ในสถานศึกษา 7 ประการ ได้แก่
ทั ศ นคติ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม ทรั พ ยากรองค์ ก าร
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย การติดต่อสื่อสาร และ สภาพแวดล้อมทางการเมือง (นพรุจ
ศักดิ์ศิริ, 2550) และ ปัจจัยที่ทาให้การนานโยบายระดับมหภาคไปปฏิบัติเกิดความไม่แน่นอนหรือ
ล้มเหลว 4 ประการ ได้แก่ ความขัดแย้งของเป้าหมาย การให้ความสนับสนุนหรือให้อานาจในการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน การขาดแคลนทรัพยากร และ อุปสรรคด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรือ
องค์การ (Berman & McLaughlin, 1977)
เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า หน่วยงานระดับบนเน้นการสั่งการ ควบคุม กากับติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียน ซึ่งอาจทาให้เกิดแรงต้านจากผู้ปฏิบัติ และการทางานท่ามกลางปัญหาอุปสรรค
การขาดแคลนทรัพยากร ย่อมไม่อาจประสบผลสาเร็จ
5) โรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรเน้นความต่อเนื่องของการ
น านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยเฉพาะในภาวะที่ น โยบายได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
ทางการเมือง
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษา และศึ ก ษานิ เทศก์
ตลอดจนครูผู้สอน ไม่ควรรองบประมาณหรือคาสั่งจากหน่วยงานต้นสังกัด เนื่องจากแท็บเล็ต และ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มีอยู่นั้นสามารถนามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก
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นักเรียนได้เลย และเมื่อนโยบายแท็บเล็ตถูกยกเลิกไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ยิ่งต้อง
ควรสร้างความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและเขตพื้นที่ รวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากชุมชนและ
ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้อย่างอิสระอย่างต่อเนื่อง
สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครองและชุ ม ชนในการสอดส่ อ งดู แ ลบุ ต รหลานให้ ใ ช้ ง านแท็ บเล็ ต
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ คุ้มค่ากับงบประมาณของรัฐที่ได้ลงทุนไปเป็นจานวนมาก
เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า หน่วยงานปฏิบัติในระดับล่างมักรอคาสั่งและงบประมาณ
สนับสนุนจากเบื้องบน ในขณะที่นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เป็นโอกาสที่เอื้อต่อการนานโยบายสู่การปฏิบัติอยู่แล้ว
6) ผู้กาหนดนโยบายและผู้นานโยบายสู่ การปฏิบัติ ควรรณรงค์สร้างความตระหนักในหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง และนาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี และเปิดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
จากภายนอกในทุกขั้นตอนตั้งแต่การกาหนดนโยบายและการดาเนินนโยบาย พร้อมการรายงานผล
สู่สาธารณชนเป็นระยะ เพื่อสร้างความโปร่งใสและดึงดูดภาคเอกชนให้เข้ามาสนับสนุนนโยบาย
เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติต้องการ
การมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ตั้งแต่การระบุความต้องการ การวางแผน การดาเนินงาน การรับ
ประโยชน์ และการติ ดตามตรวจสอบประเมินผล โดยเฉพาะเมื่อสภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคาม
ต่อนโยบาย การได้รับความสนับสนุนร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างหลากหลาย ไม่ผูกขาด โปร่งใส
ตรวจสอบได้ จึงเป็นสิ่งทีจ่ าเป็นมาก
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) การวิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกาหนดนโยบายและ
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
เนื่ องจากผลการวิจั ย พบว่า การสร้ างการมีส่ ว นร่ว มในการกาหนดนโยบายและการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติ จะทาให้เกิดการยอมรับและเพิ่มโอกาสของความสาเร็จในนโยบาย
2) การวิจัยเรื่องรูปแบบการสนับสนุนโรงเรียนของชุมชนเพื่อสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืน
ของการนานโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนขาดทรัพยากรในการดาเนินงาน และการได้รับความ
สนับสนุนช่วยเหลือจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงนั้นก็ยังไม่เพียงพอในการที่จะนา
นโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จ
3) การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนให้นโยบายสาธารณะด้านการศึกษา
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เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า ความยั่งยืนของนโยบายด้านการศึกษา ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ที่มาของนโยบาย การสนับสนุนของผู้มีอานาจ ทรัพยากร การสื่อสารนโยบาย ความ
ร่วมมือของผู้ปฏิบัติ เป็นต้น
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o แนวคิดหรือทฤษฎีหรือตัวอย่างดังกล่าว
นโยบายน่าเชื่อถือ และมีโอกาสประสบ
มีความน่าเชื่อถือในระดับใด
ผลสาเร็ จสูง
ค่านิยมที่ใช้กาหนดนโยบาย
ค่านิยมที่ใช้กาหนดนโยบาย
o ค่านิยมที่ใช้กาหนดนโยบายแจกแท็บเล็ต คืออะไร
o ค่านิยมแบบใด ทีค่ วรใช้ ในการกาหนด
นโยบายแจกแท็บเล็ต
แนวโน้มของนโยบาย
แนวโน้มของนโยบาย
o นโยบายนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร (ใครริเริ่ม อย่างไร การ o นโยบายนี้ควรมีแนวโน้มอย่างไร
ตัดสินใจผ่านใครมาบ้าง และใครเป็นคนตัดสินใจ)
o ข้อจากัดหรือปัจจัยที่กาหนดแนวโน้มของนโยบาย
คืออะไร
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กรอบของนโยบาย
กรอบของนโยบาย
o มีการกาหนดกรอบนโยบายแจกแท็บเล็ตไว้อย่างไร o กรอบของนโยบายควรเป็ นอย่างไร และ
o เป้าหมายของนโยบายแจกแท็บเล็ต คืออะไร
และหน่วยงานใดควรจะเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
o นโยบายนี้ต้องดาเนินการอะไร โดยหน่วยงาน
หรื อดาเนินการบ้ าง
ใดบ้าง
ประโยชน์ต่อสังคม
ประโยชน์ต่อสังคม
o เกณฑ์ของความสาเร็จของนโยบายแจกเท็บเล็ต
o เกณฑ์ของความสาเร็จของนโยบาย
คืออะไร
ควรเป็นอย่างไร
o ผู้รับประโยชน์จากนโยบายคือใคร และจะได้รับ
o ผู้รับประโยชน์จากนโยบายควรเป็นใคร
ประโยชน์อย่างไรบ้าง
อย่างไรบ้าง
o นโยบายอาจส่งผลลบได้บ้างหรือไม่ มีการวางแผน
o ผลกระทบ/สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจ
ป้องกันอย่างไร
เกิดขึ้นจากนโยบาย มีหรือไม่ และควร
o ปัญหาและอุปสรรคของนโยบายทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น
เตรียมการป้องกันแก้ไขอย่างไร
มีอะไรบ้าง มีการวางแผนป้องกันอย่างไร
คาถามเกี่ยวกับ SWOT
คาถามเกี่ยวกับ SWOT
o จุดแข็งของการกาหนดนโยบายนีค้ ืออะไร
o จุดแข็งของการกาหนดนโยบายนี้
o จุดอ่อนของการกาหนดนโยบายนีม้ ีหรือไม่ อย่างไร
ควรเป็นอะไร อย่างไร
o นโยบายของรัฐ เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
o จุดอ่อนของการกาหนดนโยบายนี้ ควรมี
กาหนดนโยบายนี้อย่างไร
หรือไม่ อย่างไร
o สภาพทางเศรษฐกิจ เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
o นโยบายแบบใดของรัฐ ที่น่าจะเอือ้ ต่อ
กาหนดนโยบายนี้อย่างไร
การกาหนดนโยบายนี้
o สภาพสังคม เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการกาหนด
o สภาพเศรษฐกิจแบบใด ที่น่าจะเอือ้ ต่อ
นโยบายนี้อย่างไร
การกาหนดนโยบายนี้
o ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อหรือเป็นอุปสรรค o สภาพสังคมแบบใด ที่น่าจะเอื้อต่อการ
ต่อการกาหนดนโยบายนี้อย่างไร
กาหนดนโยบายนี้
o ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบใด
ที่น่าจะเอื้อต่อการกาหนดนโยบายนี้
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

224
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับ กระทรวง/ราชการบริหารส่วนกลาง
กลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้โรงเรียน
สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์
การกาหนดเป้าหมาย
การกาหนดเป้าหมาย
o เป้าหมายของนโยบาย มีอะไรบ้าง
o เป้าหมายของนโยบายควร
o เป้าหมายมีความชัดเจน สอดคล้องกันหรือไม่
เป็นอย่างไร
การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
o เกณฑ์ของความสาเร็จ มีอะไรบ้าง
o เกณฑ์ของความสาเร็จของ
o มีหลักการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ อย่างไร
นโยบายควรเป็นอย่างไร
การกาหนดแบบแผนการควบคุม
การกาหนดแบบแผนการควบคุม
o มีการกาหนดแบบแผนการควบคุมหรือไม่ อย่างไร
o แบบแผนการควบคุมควร
เป็นอย่างไร
การกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิ
การกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิ
o มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ อย่างไรบ้าง
o ควรกาหนดขั้นตอนการ
o ขั้นตอนปฏิบัติดังกล่าวมีความชัดเจนเพียงพอหรือไม่
ปฏิบัติอย่างไรบ้าง
การกาหนดกลไกการกากับติดตาม
การกาหนดกลไกการกากับติดตาม
o มีการนิเทศ กากับ ติดตาม หรือไม่ อย่างไร
o ควรกาหนดกลไกการนิเทศ
กากับติดตามอย่างไรบ้าง
การกาหนดค่านิยมส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
การกาหนดค่านิยม
o มีการกาหนดค่านิยมส่งเสริมการปฏิบัตินโยบายหรือไม่ อย่างไร
o ควรกาหนดค่านิยมอย่างไร
คาถามเกี่ยวกับ SWOT
คาถามเกี่ยวกับ SWOT
o จุดแข็งของนโยบายนี้คืออะไร
o จุดแข็งของนโยบายนี้ควร
o จุดอ่อนของนโยบายนี้มีหรือไม่ อย่างไร
เป็นอย่างไร
o นโยบายของรัฐ เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อนโยบายนี้ อย่างไร
o นโยบายของรัฐ สภาพทาง
o สภาพทางเศรษฐกิจ เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อนโยบายนี้ อย่างไร
เศรษฐกิจ สังคม และ
o สภาพสังคม เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อนโยบายนี้ อย่างไร
เทคโนโลยีแบบใด จึงจะเอื้อ
o ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อนโยบายนี้
ต่อการนานโยบายนี้
อย่างไร
ไปปฏิบตั ิ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (สพป.)
เรื่อง กลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน (นโยบาย OTPC)
คาชี้แจง
1. การวิจัยครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถาม
ความคิ ดเห็ นของท่ านเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารก าหนดนโยบายและการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ส าหรั บ นโยบายการจั ด หา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
2. นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์แ ท็บ เล็ตให้ แ ก่โ รงเรีย น หมายถึ ง นโยบายเร่งด่ว นของรัฐบาล
ซึ่งนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สาระสาคัญของนโยบายคือการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยจะเริ่มดาเนินการในโรงเรียนนาร่องสาหรับระดับชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2555
ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในแท็บเล็ต รวมทั้งจัดทาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐาน
การให้บริการในสถานศึกษาที่กาหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ใช้แนวคิดของ เทย์เลอร์และคณะ และ เบล และ
สตีเวนสัน การกาหนดนโยบาย ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นที่มาของประเด็นหรือปัญหา หลักการและ
เหตุผล ค่านิยมหลักด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาที่ใช้กาหนดนโยบาย พัฒนาเป็นนโยบายที่ชัดเจนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
การนานโยบายสู่ก ารปฏิบัติ ประกอบด้วย การที่องค์การรับ นโยบายมาก าหนดเป้ าหมายและเกณฑ์ของความสาเร็จ แบบ
แผนการควบคุม ขั้นตอนการปฏิบัติ กลไกการกากับติดตาม และการกาหนดค่านิยมขององค์การที่ส่งเสริมการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
4. สภาพปัจจุบัน หมายถึง สภาพการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา
2554 - 2556 และ สภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง สภาพการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในปีการศึกษา 2558-2562
5. ความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าและความสาคัญต่อการวิจัย ข้อมูลที่ท่านตอบในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ
ทั้งสิ้นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของท่าน จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงหรือตามความต้องการ
ที่แท้จ ริงของท่านให้ครบทุก ข้อ เพื่อ ผู้วิจั ยสามารถนาข้ อมูลไปใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบการบริห ารจั ด
การศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นางศรีดา ตันทะอธิพานิช
นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนีแ้ บ่งเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ตอนที่ 3 สิ่งที่ สพป. ทาได้ดี และที่ควรปรับปรุงแก้ไข
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่างหรือทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ
1) ชาย

2) หญิง

2. อายุ
1) น้อยกว่า 30 ปี
3. ระดับการศึกษา
1) ต่ากว่าปริญญาตรี
4. ประสบการณ์การทางาน
1) น้อยกว่า 10 ปี
5. ประสบการณ์บริหาร
1) น้อยกว่า 10 ปี

2) 30 – 39 ปี

3) 40 – 49 ปี

4) 50 ปี ขึ้นไป

2) ปริญญาตรี

3) ปริญญาโท

4) ปริญญาเอก

2) 10-19 ปี

3) 20- 29 ปี

4) 30 ปี ขึ้นไป

2) 10-19 ปี

3) มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด สาหรับ “สภาพปัจจุบัน/ความเป็นจริง” และ
“สภาพที่พึงประสงค์/ที่ควรเป็น” ของการนานโยบายสูก่ ารปฏิบัติ
เกณฑ์ค่าระดับคะแนนในช่อง “สภาพปัจจุบัน/ความเป็นจริง”
ระดับ 5
หมายถึง
สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับมาก
ระดับ 3
หมายถึง
สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์ค่าระดับคะแนนในช่อง “สภาพที่พึงประสงค์/ที่ควรเป็น”
ระดับ 5
หมายถึง
สภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
สภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก
ระดับ 3
หมายถึง
สภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
สภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
สภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด
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ข้อที่

การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ด้านที่ 1 การกาหนดเป้าหมาย
1 สพป. มีการกาหนดเป้าหมายในการจัดหาแท็บเล็ตให้แก่นกั เรียน
2 สพป. มีการกาหนดเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาเนื้อหา
สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
3 สพป. มีการกาหนดเป้าหมายในการจัดหาเนื้อหาสือ่ การเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์
4 สพป. มีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้
สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
5 สพป. มีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาครูให้สามารถนาแท็บ
เล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
6 สพป. มีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับโรงเรียน
7 สพป. มีการกาหนดเป้าหมายในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้แท็บเล็ตของโรงเรียน
8 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนด
เป้าหมาย
9 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดเป้าหมาย
10 สภาพสังคมเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดเป้าหมาย
11 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนด
เป้าหมาย
ด้านที่ 2 การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
12 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับ
การจัดหาแท็บเล็ตให้แก่นกั เรียน
13 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับ
การผลิตและพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรูอ้ ิเล็กทรอนิกส์
14 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับ
การจัดหาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
15 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับ
การพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนา
แท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
16 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับ
การพัฒนาครูให้สามารถนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
17 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ
รองรับการเชื่อมต่อกับโรงเรียน

สภาพปัจจุบัน/ สภาพที่พึประสงค์/
ความเป็นจริง
ที่ควรเป็น
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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18

สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับ
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้แท็บเล็ตของโรงเรียน
19 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ
สาหรับการจัดหาแท็บเล็ตให้แก่นักเรียน
20 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ
สาหรับการผลิตและพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
21 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ
สาหรับการจัดหาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
22 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ
สาหรับการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
23 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ
สาหรับการพัฒนาครูให้สามารถนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
24 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ
สาหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับโรงเรียน
25 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ สาหรับ
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้แท็บเล็ตของโรงเรียน
26 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้ สพป สามารถกาหนด
เกณฑ์ของความสาเร็จ
27 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดเกณฑ์
ของความสาเร็จ
28 สภาพสังคมเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
29 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนด
เกณฑ์ของความสาเร็จ
ด้านที่ 3 การกาหนดแบบแผนการควบคุม
30 สพป. มีการกาหนดบุคลากรหลักผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
นโยบาย OTPC
31 สพป. มีการมอบหมายงานและอานาจตัดสินใจในการปฏิบัติ
นโยบาย OTPC ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ผู้รับผิดชอบงาน
ICT, ศึกษานิเทศก์, เจ้าหน้าที่ ฯลฯ)
32 สพป. มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย OTPC
ให้แก่บุคลากรที่เกีย่ วข้องอย่างชัดเจนสม่าเสมอ
33 สพป. มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิ านที่ต้องการอย่าง
ชัดเจน
34 สพป. มีมาตรการจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบาย
OTPC
35 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนด
แบบแผนการควบคุม
36 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดแบบแผนการ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ควบคุม
37 สภาพสังคมเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดแบบแผนการควบคุม
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
38 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดแบบ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
แผนการควบคุม
ด้านที่ 4 การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
39 สพป. มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ตจากหน่วยงาน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ต้นสังกัด
40 สพป. มีการตรวจเช็คสภาพแท็บเล็ตที่ได้รับก่อนแจกจ่าย
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ไปยังโรงเรียน
41 สพป. มีการตรวจสอบทะเบียนการแจกจ่ายแท็บเล็ตให้แก่
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
นักเรียน กับทางโรงเรียน
42 สพป. มีการผลิตและพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม
43 สพป. มีการจัดหาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อเิ ล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
จากที่มีอยู่เดิม
44 สพป. มีการผลิตและพัฒนาหลักสูตรหรือแผนการสอนใหม่ๆ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ที่มีการประยุกต์ใช้แท็บเล็ตเพื่อจัดการเรียนรู้
45 สพป. มีการจัดตั้งศูนย์ความรู้ออนไลน์และรวบรวมแหล่งเรียนรู้
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
46 สพป. มีการจัดประชุมชี้แจงให้กบั ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สนับสนุนการใช้แท็บเล็ต
47 สพป. มีการจัดประชุมชี้แจงให้ศึกษานิเทศก์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การใช้แท็บเล็ต
48 สพป. มีการจัดฝึกอบรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ครูผู้สอน
49 สพป. มีการจัดฝึกอบรมวิธีการสร้างเนื้อหาสื่อการเรียนรู้
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับครูผู้สอน
50 สพป. มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับโรงเรียน
51 สพป. มีการจัดระบบบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย/Wi-Fi ใช้งานใน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สพป. เพื่อสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย OTPC
52 สพป. มีการจัดตั้งศูนย์บริการ ICT เพื่อสนับสนุนการใช้แท็บเล็ต
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ของโรงเรียน
53 สพป.มีการวางแผนและเตรียมงบประมาณรองรับการซ่อมบารุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
แท็บเล็ต
54 สพป.มีการวางแผนและเตรียมงบประมาณเพื่อกิจกรรมส่งเสริม
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สนับสนุนการนาแท็บเล็ตไปใช้เพื่อการเรียนรู้
55 สพป. มีการกาหนดขั้นตอนในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การใช้แท็บเล็ตของโรงเรียน
56 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้ สพป.สามารถกาหนด
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ขั้นตอนปฏิบัติ
57 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้ สพป.สามารถกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
58 สภาพสังคมเอื้อให้ สพป.สามารถกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
59 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้ สพป.สามารถกาหนด
ขั้นตอนปฏิบัติ
ด้านที่ 5 การกาหนดกลไกการกากับติดตาม
60 สพป. มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตินโยบาย
OTPC ภายใน สพป. อย่างสม่าเสมอ
61 สพป. มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตินโยบาย
OTPC ของโรงเรียน
อย่างสม่าเสมอ
62 สพป. มีการตรวจเยี่ยมโรงเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบาย
OTPC ของโรงเรียน
63 สพป. มีการประชุมประสานงานกับโรงเรียนเพื่อรายงานผล
การใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
64 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนด
กลไกการกากับติดตาม
65 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดกลไก
การกากับติดตาม
66 สภาพสังคมเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดกลไกการกากับติดตาม
67 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนด
กลไกการกากับติดตาม
ด้านที่ 6 การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
68 สพป. มีการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนาแท็บเล็ตไปใช้
เพื่อการเรียนรู้
69 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนด
ค่านิยม
70 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดค่านิยม
71 สภาพสังคมเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดค่านิยม
72 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนด
ค่านิยม
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ตอนที่ 3 สิ่งที่ สพป. ทาได้ดี และที่ควรปรับปรุงแก้ไข
ท่านคิดว่าสิ่งที่ สพป. ของท่านทาได้ดีแล้วในการนานโยบาย OTCP สู่การปฏิบัติคือ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ท่านคิดว่าสิ่งที่ สพป. ของท่านควรปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการนานโยบาย OTPC สู่การปฏิบัตคิ ือ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ที่ท่านได้กรุณาเสียสละเวลาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้อย่างดียิ่ง
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (โรงเรียน)
เรื่อง กลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน (นโยบาย OTPC)
คาชี้แจง
1. การวิจัยครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถาม
ความคิ ดเห็ นของท่ านเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารก าหนดนโยบายและการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ส าหรั บ นโยบายการจั ด หา
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
2. นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์แ ท็บ เล็ตให้ แ ก่โ รงเรีย น หมายถึ ง นโยบายเร่งด่ว นของรัฐบาล
ซึ่งนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สาระสาคัญของนโยบายคือการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยจะเริ่มดาเนินการในโรงเรียนนาร่องสาหรับระดับชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2555
ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในแท็บเล็ต รวมทั้งจัดทาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐาน
การให้บริการในสถานศึกษาที่กาหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ใช้แนวคิดของ เทย์เลอร์และคณะ และ เบล และ
สตีเวนสัน การกาหนดนโยบาย ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นที่มาของประเด็นหรือปัญหา หลักการและ
เหตุผล ค่านิยมหลักด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาที่ใช้กาหนดนโยบาย พัฒนาเป็นนโยบายที่ชัดเจนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
การน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ประกอบด้ ว ย การที่ อ งค์ ก ารรั บ นโยบายมาก าหนดเ ป้ า หมายและเกณฑ์ ข องความส าเร็ จ
แบบแผนการควบคุม ขั้นตอนการปฏิบัติ กลไกการกากับติดตาม และการกาหนดค่านิยมขององค์การที่ส่งเสริมการนานโยบายสู่
การปฏิบัติ
4. สภาพปัจจุบัน หมายถึง สภาพการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา
2554 - 2556 และ สภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง สภาพการกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติที่ต้ องการให้เกิดขึ้น
ในปีการศึกษา 2558-2562
5. ความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าและความสาคัญต่อการวิจัย ข้อมูลที่ท่านตอบในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ
ทั้งสิ้นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของท่าน จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงหรือตามความต้องการ
ที่แ ท้จ ริงของท่า นให้ ครบทุก ข้ อ เพื่อ ผู้วิจั ย สามารถนาข้ อ มูลไปใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ การพัฒนาระบบการบริห าร
จัดการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นางศรีดา ตันทะอธิพานิช
นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนีแ้ บ่งเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ตอนที่ 3 สิ่งที่โรงเรียนทาได้ดี และที่ควรปรับปรุงแก้ไข
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่างหรือทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ
1) ชาย

2) หญิง

2. อายุ
1) น้อยกว่า 30 ปี
3. ระดับการศึกษา
1) ต่ากว่าปริญญาตรี
4. ประสบการณ์การทางาน
1) น้อยกว่า 10 ปี

2) 30 – 39 ปี

3) 40 – 49 ปี

4) 50 ปี ขึ้นไป

2) ปริญญาตรี

3) ปริญญาโท

4) ปริญญาเอก

2) 10 –19 ปี

3) 20 – 29 ปี

4) 30 ปี ขึ้นไป

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด สาหรับ “สภาพปัจจุบัน/ความเป็นจริง” และ
“สภาพที่พึงประสงค์/ที่ควรเป็น” ของการนานโยบายสูก่ ารปฏิบัติ
เกณฑ์ค่าระดับคะแนนในช่อง “สภาพปัจจุบัน/ความเป็นจริง”
ระดับ 5
หมายถึง
สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับมาก
ระดับ 3
หมายถึง
สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
สภาพที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์ค่าระดับคะแนนในช่อง “สภาพที่พึงประสงค์/ที่ควรเป็น”
ระดับ 5
หมายถึง
สภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
สภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก
ระดับ 3
หมายถึง
สภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
สภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
สภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด
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ข้อที่

การนานโยบายสู่การปฏิบัติภายในโรงเรียน

สภาพปัจจุบนั /
ความเป็นจริง

สภาพที่พึงประสงค์/
ที่ควรเป็น

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ด้านที่ 1 การกาหนดเป้าหมาย
1 โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายในการจัดหาแท็บเล็ตให้แก่
นักเรียน
2 โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาเนื้อหา
สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
3 โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายในการจัดหาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์
4 โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาครูให้สามารถนา
แท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
5 โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับแท็บเล็ต
6 โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายให้ครูนาแท็บเล็ตไปใช้
จัดการเรียนรู้
7 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนด
เป้าหมาย
8 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย
9 สภาพสังคมเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย
10 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนด
เป้าหมาย
ด้านที่ 2 การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
11 โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ
สาหรับการจัดหาแท็บเล็ตให้แก่นักเรียน
12
13
14
15

16

17

โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ
สาหรับการผลิตและพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ
สาหรับการจัดหาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ
สาหรับการพัฒนาครูให้สามารถนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ
สาหรับการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับ
การเชื่อมต่อกับแท็บเล็ต
โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณปริมาณ
สาหรับการที่ครูนา
แท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ
สาหรับการจัดหาแท็บเล็ตให้แก่นักเรียน

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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18

โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ
สาหรับการผลิตและพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
19 โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ
สาหรับการจัดหาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
20 โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ
สาหรับการพัฒนาครูให้สามารถนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
21 โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ
สาหรับการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการ
เชื่อมต่อกับแท็บเล็ต
22 โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ
สาหรับการที่ครูนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
23 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนด
เกณฑ์ของความสาเร็จ
24 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดเกณฑ์
ของความสาเร็จ
25 สภาพสังคมเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
26 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนด
เกณฑ์ของความสาเร็จ
ด้านที่ 3 การกาหนดแบบแผนการควบคุม
27 โรงเรียนมีการกาหนดบุคลากรหลักผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
นโยบาย OTPC
28 โรงเรียนมีการมอบหมายงานและอานาจตัดสินใจในการปฏิบัติ
นโยบาย OTPC ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ผู้รับผิดชอบงาน
ICT, ครู, เจ้าหน้าที่ ฯลฯ)
29 โรงเรียนมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
OTPC ให้แก่บุคลากรที่เกีย่ วข้องอย่างชัดเจนสม่าเสมอ
30 โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ
อย่างชัดเจน
31 โรงเรียนมีมาตรการจูงใจให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามนโยบาย OTPC
32 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนด
แบบแผนการควบคุม
33 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดแบบแผน
การควบคุม
34 สภาพสังคมเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดแบบแผนการควบคุม
35 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนด
แบบแผนการควบคุม
ด้านที่ 4 การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
36 โรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ตจาก สพป.
37 โรงเรียนมีการตรวจเช็คสภาพแท็บเล็ตที่ได้รับก่อนแจกจ่าย
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38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49

50

51
52
53
54
55
56

นักเรียน
โรงเรียนมีการจัดทาทะเบียนการแจกจ่ายแท็บเล็ตให้แก่นกั เรียน
โรงเรียนมีการผลิตและพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม
โรงเรียนมีการจัดหาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
จากที่มีอยู่เดิม
โรงเรียนมีการผลิตและพัฒนาหลักสูตรหรือแผนการสอนใหม่ๆ
ที่มีการประยุกต์ใช้แท็บเล็ตเพื่อจัดการเรียนรู้
โรงเรียนมีการจัดฝึกอบรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับ
ครูผู้สอน
โรงเรียนมีการจัดฝึกอบรมวิธีการสร้างเนื้อหาสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับครูผู้สอน
โรงเรียนมีการจัดหาหรือปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
โรงเรียนมีการจัดระบบบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย/Wi-Fi
ใช้งานในโรงเรียน
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูนาแท็บเล็ตไปใช้บูรณาการจัดการ
เรียนรู้ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย, วิทย์, คณิต,
สังคม, ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูนาแท็บเล็ตไปใช้บูรณาการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูนาแท็บเล็ตไปใช้บูรณาการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้แท็บเล็ต
ในการสืบค้นข้อมูล/ความรู้ในหัวข้อที่นักเรียนสนใจจาก
อินเทอร์เน็ต
โรงเรียนมีการนาหลักสูตร/แผนการสอน/เนื้อหาสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อให้ครูได้นาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ต
โรงเรียนมีการกาหนดระเบียบหรือกติกาที่เหมาะสมในการใช้
แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
โรงเรียนมีการจัดหาหรือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบและดูแล
ช่วยเหลือครูและนักเรียนในการใช้แท็บเล็ต
โรงเรียนมีการจัดสถานที่ ตูห้ รือหิ้งเพื่อเก็บแท็บเล็ตและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนมีการจัดระบบไฟฟ้ารองรับการใช้งานแท็บเล็ต
อย่างเพียงพอ ปลอดภัย
โรงเรียนมีการวางแผนและเตรียมงบประมาณรองรับการซ่อม
บารุงแท็บเล็ต
โรงเรียนมีการวางแผนและเตรียมงบประมาณเพื่อปรับปรุง
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ห้องเรียนให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น จัดหา
เครื่องฉายภาพ LCD กระดานอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือและเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น)
57 โรงเรียนมีการวางแผนและเตรียมงบประมาณเพื่อกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนการนา
แท็บเล็ตไปใช้เพื่อการเรียนรู้
58 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการนาแท็บเล็ตมาใช้
เพื่อการเรียนรู้
59 โรงเรียนมีมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการให้นักเรียน
นาแท็บเล็ตไปใช้ที่บ้านได้
60 โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองให้ทราบเกี่ยวกับการได้รับ
จัดสรรแท็บเล็ต ความรับผิดชอบ และการสนับสนุนการใช้
แท็บเล็ตของนักเรียน
61 โรงเรียนมีการฝึกอบรม/พัฒนาผู้ปกครองให้สามารถใช้แท็บเล็ต
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
62 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนด
ขั้นตอนปฏิบัติ
63 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
64 สภาพสังคมเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
65 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนด
ขั้นตอนปฏิบัติ
ด้านที่ 5 การกาหนดกลไกการกากับติดตาม
66 โรงเรียนมีการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
นโยบาย OTPC อย่างสม่าเสมอ
67 โรงเรียนมีการสังเกตการจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรม
นักเรียนในชั้นเรียน
68 โรงเรียนมีการประชุมเพื่อรายงานผลการใช้แท็บเล็ตในการ
จัดการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
69 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนด
กลไกการกากับติดตาม
70 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดกลไก
การกากับติดตาม
71 สภาพสังคมเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดกลไกการกากับ
ติดตาม
72 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนด
กลไกการกากับติดตาม
ด้านที่ 6 การกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
73 โรงเรียนมีการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนาแท็บเล็ต
ไปใช้เพื่อการเรียนรู้
74 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้โรงเรียนสามารถ
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กาหนดค่านิยม
สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดค่านิยม
สภาพสังคมเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดค่านิยม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้โรงเรียนสามารถ
กาหนดค่านิยม

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ตอนที่ 3 สิ่งที่โรงเรียนทาได้ดี และที่ควรปรับปรุงแก้ไข
ท่านคิดว่าสิ่งที่โรงเรียนทาได้ดีแล้วในการนานโยบาย OTCP สู่การปฏิบัติคือ
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ท่านคิดว่าสิ่งที่โรงเรียนควรปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการนานโยบาย OTPC สู่การปฏิบัติคือ
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
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ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ที่ท่านได้กรุณาเสียสละเวลาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้อย่างดียิ่ง
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
คาชี้แจง

1. แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย
การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน

2. การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 แนวคิด
2.1 การกาหนดนโยบาย หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคม ประเด็นปัญหาหรือที่มา
ที่นาไปสู่ก ารก าหนดนโยบาย หลั ก การและเหตุผล ค่า นิย มที่ใช้ก าหนดนโยบาย แนวโน้ มของนโยบาย การก าหนดกรอบ
ของนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
2.2 การนานโยบายสู่การปฏิบัติ หมายถึง การที่องค์การรับนโยบายมาปฏิบัติ โดยการกาหนดเป้าหมาย เกณฑ์ของ
ความสาเร็จ แบบแผนการควบคุม ขั้ นตอนการปฏิบัติ กลไกการกากับติดตาม และกาหนดค่านิยมที่ส่งเสริมการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ

3. แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ฯ แบ่งออกเป็น 2

ตอน คือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็ นเกี่ย วกับความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของ กลยุทธ์ห ลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ทั้งข้อที่เป็น กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ในการประเมินครั้งนี้ ผู้วิจั ยตระหนักดีว่า ท่านมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติจ านวนมาก แต่ความคิดเห็ นของท่านมีคุณค่าและ
ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของประเทศอย่างยิ่ง จึงขอความกรุณาท่านประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ตามความต้องการที่แท้จริงของท่านให้ครบทุกข้อ เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถนาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
และขอความกรุณาให้ความอนุเคราะห์ส่งแบบประเมินกลับคืนผู้วิจัย ภายในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ศรีดา ตันทะอธิพานิช
นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail: iamsrida@hotmail.com Tel. 089-098-4321
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ร่างกลยุทธ์การกาหนดนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน
ชื่อ-สกุล............................................................................... ตาแหน่งปัจจุบัน ....................................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก สาขาวิชา .................................
สังกัด/ หน่วยงาน.................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 คาชีแ้ จง แบบประเมินนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โปรดทาเครื่องหมาย /
ใน ระดับคะแนนซึ่งตรงกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ ตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ความเหมาะสม
ระดับ
หมายถึง
5
มีความเหมาะสมมาก และมีความจาเป็นเร่งด่วน
ในการปฏิบัติ
4
มีความเหมาะสมค่อนข้างมาก ควรนาไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลสาเร็จ
3
มีความเหมาะสมปานกลาง ปฏิบัติได้ก็ดี
ไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดความเสียหาย
2
1

มีความเหมาะสมค่อนข้างน้อย สามารถนาไป
ปฏิบัติได้ตามสถานการณ์
มีความเหมาะสมน้อย อาจไม่คุ้มค่าในการนาไป
ปฏิบัติ

ความเป็นไปได้
ระดับ
หมายถึง
5
แนวปฏิบัติชัดเจนมาก สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
และประสบความสาเร็จสูง
4
แนวปฏิบัติชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
จนประสบความสาเร็จ
3
แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควร มีความเป็นไปได้
ในการนาไปปฏิบัตจิ นประประสบความสาเร็จ
ในระดับปานกลาง
2
แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควร แต่มีความยากลาบาก
ในการนาไปปฏิบัติ
1
แนวปฏิบัติไม่ชัดเจน เมื่อนาไปปฏิบัติ
อาจไม่ประสบความสาเร็จ
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ตารางที่ 1. แสดงการกาหนดกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ การกาหนดนโยบายการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง/วิธีดาเนินการ

ความเหมาะสม

ความเป็นไปได้

ข้อเสนอแนะ

กลยุทธ์หลัก

1. กาหนดนโยบายที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางในระยะยาว

5

4

3

2

1

5

4 3

2

1

กลยุทธ์รอง

1.1 ยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกาหนดนโยบาย

5

4

3

2

1

5

4 3

2

1

วิธีดาเนินการ

1.1.1 สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก และ
ส่งเสริม/ผลักดันให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายมากขึ้น

5

4

3

2

1

5

4 3

2

1

1.1.2 จัดเวที/ช่องทาง เพื่อรับฟังและ
รวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ นาไปเป็นประเด็นร่วมพิจารณาในการ
กาหนดนโยบาย

5

4

3

2

1

5

4 3

2

1

1.1.3 ใช้สื่อสาธารณะเป็นช่องทาง
เพื่อสร้างการยอมรับในการกาหนด
นโยบาย

5

4

3

2

1

5

4 3

2

1

1.2 ยึดมั่นการนาผลงานวิจัยมาใช้ในการ
กาหนดนโยบาย
1.2.1 แสวงหาผลงานวิจัยการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์
หรือนามาปรับปรุงต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์
ได้จริง

5

4

3

2

1

5

4 3

2

1

5

4

3

2

1

5

4 3

2

1

5

4

3

2

1

5

4 3

2

1

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

1.2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ที่จะใช้ผลงานวิจัย
เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัย
1.2.3 จัดทาโครงการนาร่องหรือต้นแบบ
เพื่อศึกษาแนวนโยบายและการปฏิบัติ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค
ที่อาจเกิดขึ้น
กลยุทธ์หลัก

2 กาหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ที่
คานึงถึงแน้วโน้มของเทคโนโลยี
ในระยะยาว

5

4

3

2

1

5

4 3

2

1

กลยุทธ์รอง

2.1 มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยแนวโน้ม
ในอนาคตของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

5

4

3

2

1

5

4 3

2

1

วิธีดาเนินการ

2.1.1 จัดสรรงบประมาณเพื่องานวิจัยและ
พัฒนาแนวโน้มของเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี

5

4

3

2

1

5

4 3

2

1

2.1.2 สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและ
พัฒนากับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี

5

4

3

2

1

5

4 3

2

1
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2.1.3 จัดเวทีประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากนักวิจัย นักวิชาการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์รอง

2.2 รณรงค์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม

5

4

3

2

1

5

4 3

2

1

วิธีดาเนินการ

2.2.1 กาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์
ของนโยบาย และระบุประโยชน์ที่จะได้รับ
ให้ชัดเจน
2.2.2 รณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในวงกว้าง

5

4

3

2

1

5

4 3

2

1

5

4

3

2

1

5

4 3

2

1

ตารางที่ 2. แสดงการกาหนดกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ สาหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง/วิธีดาเนินการ

ความเหมาะสม

ความเป็นไปได้

ข้อเสนอแนะ

กลยุทธ์หลัก

1. กาหนดห่วงโซ่ความ
รับผิดชอบการนานโยบาย
สู่การปฏิบัติ

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

กลยุทธ์รอง

1.1 กาหนดเป้าประสงค์ (Goal)
ที่หน่วยงานปฏิบัติทุกระดับ
จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

วิธีดาเนินการ

1.1.1 กาหนดเป้าประสงค์ที่
ชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ชี้แจงทาความเข้าใจกับหน่วยงาน
ทุกระดับ
1.1.2 กาหนดแนวทาง แผนงาน
โครงการ เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติ
ทุกระดับมีทิศทางในการ
ดาเนินงานที่เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน มอบหมายงานและ
อานาจอย่างเหมาะสม

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1.1.3 สร้างค่านิยมร่วม เสริม
แรงจูงใจในการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติและรับผิดชอบร่วมกัน

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1.2 ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

กลยุทธ์รอง
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วิธีดาเนินการ

1.2.1 พัฒนาบุคลากรให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมวางแผนสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม
1.2.2 สนับสนุนการวิจัยติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติใน
ทุกขั้นตอน
1.2.3 แสวงหาความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1.2.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อออนไลน์ ในการติดตาม
ตรวจสอบและรายงานผล
สู่สาธารณชน
2. กาหนดเป้าหมาย (Target)
ของตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่เกิดกับ
ผู้เรียน

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

กลยุทธ์รอง

2.1 โรงเรียนกาหนดเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับ
สมรรถนะพื้นฐานของผู้เรียน

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

วิธีดาเนินการ

2.1.1 กาหนดข้อตกลงร่วมกัน
(MOU) ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน
และครูเกี่ยวกับอัตรา
ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2.1.2 กาหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งครูที่
รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน
โดยจัดประชุมชี้แจง วางแผน
ร่วมกัน
2.1.3 กาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานแต่ละด้านให้ชัดเจน
เพียงพอที่จะนาไปปฏิบัติได้
กาหนดมาตรฐานงาน มาตรการ
จูงใจ และจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนการดาเนินงานอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ และต่อเนื่อง

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

กลยุทธ์หลัก

244
2.1.4 ผู้บริหารตรวจเยี่ยม
ห้องเรียน พูดคุยกับครูและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
ขวัญกาลังใจในการทางาน
รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อหนุนเสริมการทางาน

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2.1.5 ทาการวัดประเมินผล
สรุปรายงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัด โดยระบุปัญหา/อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ/ความช่วยเหลือ
สนับสนุนที่ต้องการ พิจารณา
ทบทวนเพื่อปรับอัตรา
ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนใน
ปีถัดไป

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

กลยุทธ์รอง

2.2 หน่วยงานระดับเขตพื้นที่
การศึกษากาหนดเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดที่ท้าทายและเป็นไปได้

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

วิธีดาเนินการ

2.2.1 กาหนดเป้าหมายการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ท้าทายและเป็นไปได้ร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและ
ศึกษานิเทศก์

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน เพื่อกาหนด
แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน
ในระดับเขตพื้นที่ฯ ให้สอดคล้อง
กับหน่วยงานต้นสังกัด กาหนด
ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน
ชี้แจงทาความเข้าใจกับทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2.2.3 กาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและระดมทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนให้
ทางานบรรลุเป้าหมายที่กาหนด

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2.2.4 พัฒนาการทางานของ
ศึกษานิเทศก์ เสริมบทบาทพี่เลี้ยง
ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนการ
ทางานของโรงเรียน ใช้การ
ประชุมประสานงาน การเยี่ยม
โรงเรียน เพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ รวมถึงการสร้าง
มาตรการจูงใจในการปฏิบัติงาน

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2.2.5 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ดาเนินงาน ความสาเร็จ ปัญหา/
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความ

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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ช่วยเหลือสนับสนุนที่ต้องการ
จากโรงเรียนในสังกัด สรุป
รายงาน พร้อมผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานตนเอง รายงานต่อ
ต้นสังกัด
2.2.6 ประชุมหารือ
คณะกรรมการ/คณะทางาน
ระดับเขตพื้นที่ฯ เพื่อพิจารณา
ทบทวนปรับแนวทาง/มาตรการ/
แผนงาน และปรับเป้าหมาย
สาหรับปีถัดไปอย่างเหมาะสม
กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2.3 หน่วยงานระดับกระทรวง/
ราชการส่วนกลาง กาหนด
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่มุ่งสู่
ความสาเร็จของนโยบาย
2.3.1 กาหนดเป้าหมายการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร่วมกับหน่วยงานระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน เพื่อกาหนดแนวทาง
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุ
เป้าหมาย กาหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน
มอบหมายงานและอานาจ
กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติและ
มาตรการจูงใจต่างๆ

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2.3.3 ติดตามความก้าวหน้า/ให้
การสนับสนุน/ดาเนินการวิจัย
และพัฒนาเรื่องการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน เพื่อ
นามาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้มีการนาผลงานวิจัย
ไปประยุกต์ใช้จริงในห้องเรียน

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2.3.4 จัดประกวดหรือจัดเวที
แสดงผลงานนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
และสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครู
และบุคลากรในเรื่องดังกล่าว

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2.3.5 วางแผนการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากร
ที่จาเป็น เพื่อสนับสนุนการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานในสังกัดอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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2.3.6 แสวงหาความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการ นักวิชาการ
สหวิชาชีพ ภาคส่วนต่างๆ
ในการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการดาเนินงาน
โดยการจัดเวทีประชุมสร้างความ
ร่วมมือและวางแผน ผลักดัน
สู่การปฏิบัติ

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2.3.7 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ดาเนินงานการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ทั้งส่วนที่ทาสาเร็จและไม่
สาเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน ข้อเสนอแนะและ
ความช่วยเหลือสนับสนุน
ที่หน่วยงานปฏิบัติ
ทุกระดับต้องการ สรุปทบทวน
เพื่อปรับเป้าหมายและ
แนวทางการดาเนินงานต่อไป

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามรายข้อ (สพป.)
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามรายข้อ (โรงเรียน)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามรายข้อ (สพป.)
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ข้อที่

การนานโยบายสู่การปฏิบัติใน สพป.

สภาพ
ปัจจุบัน
X
SD.

สภาพที่
พึงประสงค์
X
SD.

ด้านที่ 1 การกาหนดนโยบาย
1

สพป. มีการกาหนดเป้าหมายในการจัดหาแท็บเล็ตให้แก่นกั เรียน

2

สพป. มีการกาหนดเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์
3 สพป. มีการกาหนดเป้าหมายในการจัดหาเนื้อหาสือ่ การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
4 สพป. มีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
5 สพป. มีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาครูให้สามารถนาแท็บเล็ตไปใช้
จัดการเรียนรู้
6 สพป. มีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับโรงเรียน
7 สพป. มีการกาหนดเป้าหมายในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้
แท็บเล็ตของโรงเรียน
8 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดเป้าหมาย
9 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดเป้าหมาย
10 สภาพสังคมเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดเป้าหมาย
11 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดเป้าหมาย
ด้านที่ 2 การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ

3.94

1.29

4.60

0.85

3.23

1.21

4.35

0.91

3.33
3.94

1.17
1.01

4.38
4.65

0.87
0.62

4.31

0.84

4.78

0.50

3.76

1.07

4.62

0.73

4.15

0.88

4.76

0.52

3.47
3.20
3.22
3.63

1.13
1.04
1.04
1.01

4.49
4.37
4.36
4.49

0.81
0.89
0.85
0.73

12

สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับการจัดหา
แท็บเล็ตให้แก่นักเรียน

3.81

1.18

4.61

0.78

13

สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับการผลิตและ
พัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับการจัดหา
เนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับการพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับการพัฒนา
ครูให้สามารถนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับ
โรงเรียน
สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการใช้แท็บเล็ตของโรงเรียน

3.61

1.16

4.54

0.81

3.14

1.09

4.37

1.66

3.11

1.13

4.38

0.89

3.18

1.07

4.33

0.91

3.32

1.16

4.38

0.84

3.72

1.01

4.53

0.73

14
15
16
17

18
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19

สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ สาหรับการจัดหา
แท็บเล็ตให้แก่นักเรียน
20 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ สาหรับการผลิต
และพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
21 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ สาหรับการจัดหา
เนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
22 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ สาหรับการพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
23 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ สาหรับการพัฒนา
ครูให้สามารถนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
24 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ สาหรับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับ
โรงเรียน
25 สพป. มีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ สาหรับการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการใช้แท็บเล็ตของโรงเรียน
26 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้ สพป สามารถกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ
27 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
28 สภาพสังคมเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
29 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดเกณฑ์ของ
ความสาเร็จ
ด้านที่ 3 การกาหนดแบบแผนการควบคุม
30 สพป. มีการกาหนดบุคลากรหลักผู้รับผิดชอบในการปฏิบัตินโยบาย OTPC
31 สพป. มีการมอบหมายงานและอานาจตัดสินใจในการปฏิบัตินโยบาย OTPC
ให้กับบุคลากรที่เกีย่ วข้อง (ผู้รับผิดชอบงาน ICT, ศึกษานิเทศก์, เจ้าหน้าที่
ฯลฯ)
32 สพป. มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย OTPC ให้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนสม่าเสมอ
33 สพป. มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิ านที่ต้องการอย่างชัดเจน
34
35

สพป. มีมาตรการจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบาย OTPC
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดแบบแผน
การควบคุม
36 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดแบบแผนการควบคุม
37 สภาพสังคมเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดแบบแผนการควบคุม
38 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดแบบแผนการ
ควบคุม
ด้านที่ 4 การกาหนดขั้นตอนปฏิบตั ิ
39 สพป. มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ตจากหน่วยงานต้นสังกัด
40 สพป. มีการตรวจเช็คสภาพแท็บเล็ตที่ได้รับก่อนแจกจ่ายไปยังโรงเรียน
41 สพป. มีการตรวจสอบทะเบียนการแจกจ่ายแท็บเล็ตให้แก่นักเรียน

3.94

0.92

4.60

0.62

3.63

1.04

4.56

0.69

3.87

0.91

4.58

0.65

3.52

1.04

4.52

0.77

3.56

1.01

4.49

0.79

3.93

0.85

4.65

0.63

3.81

0.94

4.54

0.65

3.44

1.09

4.44

0.79

3.22
3.23
3.59

0.99
0.98
0.95

4.38
4.38
4.48

0.83
0.85
0.74

4.55
4.42

0.75
0.84

4.84
4.77

0.44
0.52

4.21

0.85

4.73

0.54

3.92

0.90

4.66

0.61

3.72
3.63

0.99
1.03

4.59
4.56

0.70
0.70

3.54
3.58
3.73

0.93
0.91
0.93

4.42
4.42
4.47

0.78
0.81
0.80

4.64
4.45
4.63

0.69
0.92
0.67

4.86
4.80
4.87

0.46
0.56
0.41
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กับทางโรงเรียน
42 สพป. มีการผลิตและพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
จากที่มีอยู่เดิม
43 สพป. มีการจัดหาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อเิ ล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม
44 สพป. มีการผลิตและพัฒนาหลักสูตรหรือแผนการสอนใหม่ๆ ที่มีการ
ประยุกต์ใช้แท็บเล็ตเพื่อจัดการเรียนรู้
45 สพป. มีการจัดตั้งศูนย์ความรู้ออนไลน์และรวบรวมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อสนับสนุนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
46 สพป. มีการจัดประชุมชี้แจงให้กบั ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การใช้แท็บเล็ต
47 สพป. มีการจัดประชุมชี้แจงให้ศึกษานิเทศก์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้
แท็บเล็ต
48 สพป. มีการจัดฝึกอบรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน
49 สพป. มีการจัดฝึกอบรมวิธีการสร้างเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับครูผู้สอน
50 สพป. มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับโรงเรียน
51 สพป. มีการจัดระบบบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย/Wi-Fi ใช้งานใน สพป.
เพื่อสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย OTPC
52 สพป. มีการจัดตั้งศูนย์บริการ ICT เพื่อสนับสนุนการใช้แท็บเล็ตของโรงเรียน
53 สพป.มีการวางแผนและเตรียมงบประมาณรองรับการซ่อมบารุงแท็บเล็ต
54 สพป.มีการวางแผนและเตรียมงบประมาณเพื่อกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
การนาแท็บเล็ตไปใช้เพื่อการเรียนรู้
55 สพป. มีการกาหนดขั้นตอนในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้
แท็บเล็ตของโรงเรียน
56 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้ สพป.สามารถกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
57 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้ สพป.สามารถกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
58 สภาพสังคมเอื้อให้ สพป.สามารถกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
59 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้ สพป.สามารถกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
ด้านที่ 5 การกาหนดกลไกการกากับติดตาม
60 สพป. มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตินโยบาย OTPC ภายใน
สพป. อย่างสม่าเสมอ
61 สพป. มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตินโยบาย OTPC ของ
โรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
62 สพป. มีการตรวจเยี่ยมโรงเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบาย OTPC ของ
โรงเรียน
63 สพป. มีการประชุมประสานงานกับโรงเรียนเพื่อรายงานผลการใช้แท็บเล็ต
ในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
64 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดกลไกการกากับ
ติดตาม

3.06

1.29

4.39

1.01

2.99
3.09

1.30
1.28

4.37
4.38

1.00
0.92

3.41

1.21

4.57

0.76

4.34

0.78

4.76

0.52

4.44

0.79

4.81

0.49

4.64
3.55

0.65
1.29

4.85
4.54

0.42
0.89

3.58

1.08

4.73

2.58

4.09

0.93

4.74

0.63

4.22
3.26
3.49

1.00
1.24
1.16

4.70
4.48
4.53

0.66
0.92
0.77

4.17

0.86

4.71

0.56

3.65
3.41
3.41
3.67

1.08
1.07
1.08
1.00

4.53
4.44
4.45
4.53

0.73
0.80
0.80
0.73

3.88

0.90

4.64

0.63

3.96

0.87

4.69

0.56

4.10

0.91

4.67

0.58

3.87

0.93

4.71

2.64

3.70

0.97

4.58

0.70
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65
66
67

สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดกลไกการกากับติดตาม
สภาพสังคมเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดกลไกการกากับติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดกลไกการกากับ
ติดตาม
ด้านที่ 6 การกาหนดค่านิยมส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
68 สพป. มีการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนาแท็บเล็ตไปใช้เพื่อการเรียนรู้
69 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดค่านิยม
70 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดค่านิยม
71 สภาพสังคมเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดค่านิยม
72 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้ สพป. สามารถกาหนดค่านิยม

3.49
3.50
3.58

0.98
0.98
1.04

4.43
4.44
4.52

0.80
0.79
0.74

3.54
3.57
3.37
3.38
3.56

1.09
1.13
1.01
1.42
1.10

4.45
4.48
4.38
4.43
4.48

0.82
0.83
0.85
0.84
0.82
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามรายข้อ (โรงเรียน)
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
ข้อที่

การนานโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

สภาพ
ปัจจุบัน
X
SD.

สภาพที่
พึงประสงค์
X
SD.

ด้านที่ 1 การกาหนดนโยบาย
1

โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายในการจัดหาแท็บเล็ตให้แก่นกั เรียน

3.55

1.10

4.33

0.92

โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาเนื้อหาสือ่ การเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์
3 โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายในการจัดหาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์
4 โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาครูให้สามารถนาแท็บเล็ตไปใช้
จัดการเรียนรู้
5 โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับแท็บเล็ต
6 โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายให้ครูนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
7 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย
8 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย
9 สภาพสังคมเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย
10 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย
ด้านที่ 2 การกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ

3.29

0.97

4.21

0.84

3.40

0.94

4.27

0.80

3.64

0.95

4.54

0.72

3.68

0.99

4.56

0.74

3.64
3.61
3.14
3.22
3.69

1.00
1.04
0.90
0.86
0.92

4.47
4.35
4.25
4.19
4.43

0.78
0.83
0.90
0.87
0.79

2

11

โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับการจัดหา
แท็บเล็ตให้แก่นักเรียน

3.53

1.05

4.31

0.88

12

โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับการผลิต
และพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับการจัดหา
เนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับการพัฒนา
ครูให้สามารถนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงปริมาณ สาหรับการพัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับแท็บเล็ต
โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณปริมาณ สาหรับการที่
ครูนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ สาหรับการจัดหา
แท็บเล็ตให้แก่นักเรียน
โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ สาหรับการผลิต
และพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ สาหรับการจัดหา

3.26

0.93

4.31

0.87

3.16

0.93

4.28

1.16

3.26

0.90

4.28

0.88

3.17

0.95

4.29

0.90

3.24

0.95

4.32

0.85

3.41

0.90

4.38

0.81

3.32

0.92

4.37

0.81

3.44

0.96

4.40

0.82

13
14
15
16
17
18
19
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เนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
20 โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ สาหรับการ
พัฒนาครูให้สามารถนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
21 โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ สาหรับการ
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับแท็บเล็ต
22 โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จในเชิงคุณภาพ สาหรับการ
ที่ครูนาแท็บเล็ตไปใช้จัดการเรียนรู้
23 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดเกณฑ์
ของความสาเร็จ
24 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
25 สภาพสังคมเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดเกณฑ์ของความสาเร็จ
26 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดเกณฑ์
ของความสาเร็จ
ด้านที่ 3 การกาหนดแบบแผนการควบคุม
27 โรงเรียนมีการกาหนดบุคลากรหลักผู้รับผิดชอบในการปฏิบัตินโยบาย OTPC
28 โรงเรียนมีการมอบหมายงานและอานาจตัดสินใจในการปฏิบัตินโยบาย
OTPC ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ผู้รับผิดชอบงาน ICT, ครู, เจ้าหน้าที่ ฯลฯ)
29 โรงเรียนมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย OTPC ให้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนสม่าเสมอ
30 โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการอย่างชัดเจน
31 โรงเรียนมีมาตรการจูงใจให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบาย
OTPC
32 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดแบบแผน
การควบคุม
33 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดแบบแผนการควบคุม
34 สภาพสังคมเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดแบบแผนการควบคุม
35 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดแบบแผน
การควบคุม
ด้านที่ 4 การกาหนดขั้นตอนปฏิบตั ิ
36 โรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ตจาก สพป.
37 โรงเรียนมีการตรวจเช็คสภาพแท็บเล็ตที่ได้รับก่อนแจกจ่ายนักเรียน
38 โรงเรียนมีการจัดทาทะเบียนการแจกจ่ายแท็บเล็ตให้แก่นกั เรียน
39 โรงเรียนมีการผลิตและพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
จากที่มีอยู่เดิม
40 โรงเรียนมีการจัดหาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม
41 โรงเรียนมีการผลิตและพัฒนาหลักสูตรหรือแผนการสอนใหม่ๆ ที่มีการ
ประยุกต์ใช้แท็บเล็ตเพื่อจัดการเรียนรู้
42 โรงเรียนมีการจัดฝึกอบรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน
43 โรงเรียนมีการจัดฝึกอบรมวิธีการสร้างเนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับครูผู้สอน
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0.97

4.41

0.80

3.38

0.91

4.39

0.80

3.35

0.94

4.38

0.80

3.46

0.98

4.31

0.85

3.20
3.26
3.67

0.89
0.88
1.02

4.23
4.23
4.36

0.93
0.89
0.84

3.91
3.89

0.86
0.90

4.63
4.60

1.29
0.69

3.59

0.93

4.49

0.77

3.52
3.34

0.90
0.95

4.44
4.40

0.77
0.81

3.55

0.93

4.33

0.84

3.26
3.29
3.68

0.85
0.85
0.92

4.26
4.29
4.38

0.90
0.87
0.80

4.23
4.30
4.40
3.09

0.92
0.82
0.81
1.06

4.67
4.71
4.74
4.24

0.66
0.59
0.57
1.00

3.22
3.05

1.06
1.02

4.25
4.22

0.97
0.99

3.62
3.07

1.02
1.09

4.45
4.25

0.86
1.01
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44
45
46

โรงเรียนมีการจัดหาหรือปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
โรงเรียนมีการจัดระบบบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย/Wi-Fi ใช้งานในโรงเรียน
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูนาแท็บเล็ตไปใช้บูรณาการจัดการเรียนรู้ใน
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย, วิทย์, คณิต, สังคม, ภาษาอังกฤษ)
47 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูนาแท็บเล็ตไปใช้บูรณาการจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี
48 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูนาแท็บเล็ตไปใช้บูรณาการจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
49 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้แท็บเล็ตในการ
สืบค้นข้อมูล/ความรู้ในหัวข้อที่นักเรียนสนใจจากอินเทอร์เน็ต
50 โรงเรียนมีการนาหลักสูตร/แผนการสอน/เนื้อหาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
ขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อให้ครูได้นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ต
51 โรงเรียนมีการกาหนดระเบียบหรือกติกาที่เหมาะสมในการใช้แท็บเล็ต
เพื่อการเรียนรู้
52 โรงเรียนมีการจัดหาหรือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบและดูแลช่วยเหลือครู
และนักเรียนในการใช้แท็บเล็ต
53 โรงเรียนมีการจัดสถานที่ ตูห้ รือหิ้งเพื่อเก็บแท็บเล็ตและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
54 โรงเรียนมีการจัดระบบไฟฟ้ารองรับการใช้งานแท็บเล็ตอย่างเพียงพอและ
ปลอดภัย
55 โรงเรียนมีการวางแผนและเตรียมงบประมาณรองรับการซ่อมบารุงแท็บเล็ต
56 โรงเรียนมีการวางแผนและเตรียมงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้ได้
มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น จัดหาเครื่องฉายภาพ LCD กระดาน
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น)
57 โรงเรียนมีการวางแผนและเตรียมงบประมาณเพื่อกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
การนาแท็บเล็ตไปใช้เพื่อการเรียนรู้
58 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการนาแท็บเล็ตมาใช้เพื่อการเรียนรู้
59 โรงเรียนมีมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการให้นักเรียนนาแท็บเล็ต
ไปใช้ที่บ้านได้
60 โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองให้ทราบเกี่ยวกับการได้รับจัดสรร
แท็บเล็ต ความรับผิดชอบ และการสนับสนุนการใช้แท็บเล็ตของนักเรียน
61 โรงเรียนมีการฝึกอบรม/พัฒนาผู้ปกครองให้สามารถใช้แท็บเล็ตสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักเรียน
62 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
63 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
64 สภาพสังคมเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
65 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
ด้านที่ 5 การกาหนดกลไกการกากับติดตาม
66 โรงเรียนมีการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตินโยบาย
OTPC อย่างสม่าเสมอ
67 โรงเรียนมีการสังเกตการจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมนักเรียน
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0.80
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1.03

4.55

1.30
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4.42
4.31

0.82
0.96

3.81

0.94

4.53

0.79

3.16
3.19

1.14
1.02

4.19
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1.03

4.39

0.91
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0.87
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ในชั้นเรียน
68 โรงเรียนมีการประชุมเพื่อรายงานผลการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ
69 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดกลไกการกากับ
ติดตาม
70 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดกลไกการกากับติดตาม
71 สภาพสังคมเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดกลไกการกากับติดตาม
72 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดกลไกการกากับ
ติดตาม
ด้านที่ 6 การกาหนดค่านิยมส่งเสริมการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
73 โรงเรียนมีการกาหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการนาแท็บเล็ตไปใช้เพื่อการเรียนรู้
74 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดค่านิยม
75 สภาพทางเศรษฐกิจเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดค่านิยม
76 สภาพสังคมเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดค่านิยม
77 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้โรงเรียนสามารถกาหนดค่านิยม
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ภาคผนวก ค รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
2. รายนามผูท้ รงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบร่างกลยุทธ์
เป็นรายบุคคล (ฉบับที่ 1)
3. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบร่างกลยุทธ์ เป็นกลุ่ม
(ฉบับที่ 2)
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ด้านบริหารการศึกษา
1. ดร.ศุภลักษณ์ ชูเดช
ผู้อานวยการโรงเรียนแย้มสะอาดรังสิต
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา
รองคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านวิชาการ
1. ดร.วัชรินทร์ ฮ่ารัตนาพร
ผู้อานวยการสานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
2. รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รองคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ผศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบร่างกลยุทธ์ เป็นรายบุคคล
(ฉบับที่ 1)
นักวิชาการ/บริหารการศึกษา
1 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
2 ผศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
3 ดร.สุวิทย์ บึงบัว
4 อ.สมควร วรสันต์

5 ดร.สุนทร ยุทธชนะ
6 ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
7 ดร.สอาดลักษณ์ จงคล้ายกลาง
8 ดร.วาทยุทธ์ พุทธพรหม
9 ผศ. ชยการ คีรรี ัตน์

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจยั ระบบการศึกษา
อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
นักวิชาการศึกษา สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ข้าราชการบานาญ)
อดีตหัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต
อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน
10 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
11 ดร.สุรดา ไชยสงคราม
12 ดร.วิภา สายรัตน์
13 ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
14 ดร.จันทร์ฤทัย พานิชศุภผล
15 ดร.ณิชา ฉิมทองดี

ผู้อานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (สชก.) สพป.กทม
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกมะลิวิทยา
สพป. กาฬสินธุ์ เขต3
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
สพป. มุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนบีคอนเฮ้าส์ แย้มสะอาด กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนรัตนศึกษา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
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16 นางสาวสุภารัตน์

ผู้อานวยการโรงเรียนกาละพัฒน์ จ. ภูเก็ต

ครู/บุคลากรโรงเรียน
17 ดร.บุญฟ้า ลิ้มวัธนา
18 ดร.ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร
19 ดร.กรชนก สุตะพาหะ
20 นางสาวชาตินีย์ จิตรีธาตุ

21 นางสาวเกณิกา พงษ์วิรัช
22 นางสาวอิงอร เนียมอินทร์
23 ดร.ปภาวี พิพัฒนลักษณ์

ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาสะแบง
สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ครูโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บารุง
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูวิทยฐานะ ครูชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ
บุคลากรโรงเรียน และ แกนนาพ่อแม่อาสา
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพฯ
ครูประถมศึกษา โรงเรียนรัตนศึกษา
จ.สุพรรณบุรี
บุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
24 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกูลชัย

25 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี
26 ดร.สุมาลี สุธีกุล
27 ดร.รุ่งนภา แสนอานวยผล
28 ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์
29 นางภัทรนิษฐ์ แดงสี
30 นางดารุณี พุทไธวัฒน์

ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 17 (จันทบุรี, ตราด) และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2
ข้าราชการบานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กทม.
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ศึกษานิเทศก์ สพป. ขอนแก่น เขต 3
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สพป. เชียงใหม่ เขต 34
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 7 จ. อุดรธานี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 8 จ. นครราชสีมา
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบร่างกลยุทธ์ เป็นกลุ่ม
(ฉบับที่ 2)
นักวิชาการ/บริหารการศึกษา
1 ดร.สุวิทย์ บึงบัว

นักวิชาการศึกษา สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

2 อ.สมควร วรสันต์

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ข้าราชการบานาญ)
อดีตหัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.)
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต
อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3 ดร.สุนทร ยุทธชนะ
4 ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
5 ผศ. ชยการ คีรรี ัตน์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน
6 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
7 ดร.สุรดา ไชยสงคราม
8 ดร.จันทร์ฤทัย พานิชศุภผล
9 ดร.ณิชา ฉิมทองดี

ผู้อานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (สชก.) สพป.กทม
ผู้อานวยการโรงเรียนบีคอนเฮ้าส์ แย้มสะอาด กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนรัตนศึกษา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

ครูในโรงเรียน
10 ดร.ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร
11 ดร.กรชนก สุตะพาหะ
12 นางสาวชาตินีย์ จิตรีธาตุ

ครูโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บารุง
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูวิทยฐานะ ครูชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกูลชัย

14 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี

ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 17 (จันทบุรี, ตราด) และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2
ข้าราชการบานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นางศรีดา ตันทะอธิพานิช เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2511 ณ อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ศึกษาขั้น พื้น ฐานในโรงเรีย นอนุ บ าลขอนแก่น โรงเรีย นสนามบิ น และโรงเรีย นแก่น นคร
วิทยาลัย เป็นนั กเรียนทุนโครงการพัฒ นาและส่ง เสริมผู้มี ความสามารถพิเศษทางวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (พสวท.) รุ่นแรกในระดับมัธยมศึกษา สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2534 สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2538 โดยเป็นนักเรียนทุน
พสวท. มาโดยตลอด
ในปี การศึกษา 2553 เข้า ศึกษาระดั บ ดุ ษ ฎีบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริหารการศึกษา ภาควิ ช า
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าทางานครั้งแรกในตาแหน่ง นักวิจัย ประจาห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในสังกัด สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิ
อิน เทอร์เน็ ตร่วมพัฒ นาไทย องค์กรพั ฒนาเอกชนชั้น แนวหน้า ที่ มีภารกิจ ส่ง เสริม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและการพัฒนาสังคม

