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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี ้มีจดุประสงค์หลักในการวิจัย คือ เพื่อศึกษา และเสนอแนะแนวทางก าหนดรูปแบบกระบวนการ
ก าหนดนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาด้านการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์พฤติกรรมการก าหนด
นโยบายของผู้ก าหนดนโยบาย ความต้องการ และพฤติกรรมของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียกับนโยบาย โดยจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ร่วมก าหนดนโยบาย และกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียจ านวนท้ังสิ้น 123 คน พบว่า นโยบาย 
e -Education เป็นนโยบายประเภทมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้านท่ีไมส่มบูรณ์ เพราะกระบวนการก าหนด
นโยบายฯอยู่ในลักษณะจากบนลงล่าง จึงไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง และยังมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ก าหนดนโยบายฯ ให้บรรลผุลและมีประสิทธิภาพอีกหลายด้าน ผู้วิจยัจึงได้น าปญัหาเหล่านี้มาวิเคราะห์ต่อยอด 
เพื่อเสนอแนะรูปแบบกระบวนการก าหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพไว้ต่อไป 
 

ค าส าคัญ : กระบวนการก าหนดนโยบาย / E-education / ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           *นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
         **อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
        ***อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
       ****อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 



ABTRACT 
 

The purpose of this research is to study the policy formulation process by the Thai 
Government and to propose necessary techniques needed in formulating an E-education 
policy for efficient high school education development. The research was conducted via in-
depth interviews with 123 stakeholders; from policy formulators to students across public and 
Bangkok Metropolitan Administration high schools. The research found that 1) an E-education 
policy is a Sectorial policy with flaws. It has loosely constructed content with unclear 
implementation directions for different school sizes. 2) The E-education policy formulation 
process is a top-down process in which it fails to incorporate opinions of the grassroots or the 
policy implementators and stakeholders. 3) Obstacles to the formulation process are diverse 
and are correlated with the proposing solutions. 4) The public policy formulation process 
should be formulated with a bottom-up method incorporating opinions from those who will 
make use of the policy. It must incorporate opinions of all stakeholders, and the government 
needs to consider the possibilities of adapting E-education policy onto schools with different 
contexts, since bigger schools often have much more available resources than the smaller 
ones. Furthermore, the government will need to consider that any public policy formulated 
should not widen the digital divide gap between those more and less advantaged. On the 
other way around, it should promote equalities between all school sizes, whether it is public 
or Bangkok Metropolitan administrated. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 รัฐบาลมหีน้าท่ีก าหนดนโยบายและแผนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใหป้ระชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทยีม

กันในการไดร้ับการศึกษา ตรงตามหลักปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชนท่ีกล่าวไว้ในบทที่ 26 ซึ่งปัจจุบัน 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีามารถส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้สะดวก ครอบคลมุ และรวดเร็วยิ่งข้ึน 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยังเป็นเรือ่งใหม่ส าหรับประเทศท่ีก าลังพัฒนาหลาย
ประเทศ เราจึงยังคงต้องเจอกับอุปสรรคอีกมากมาย เช่น ความเป็นจริงที่ว่าประชาชนหลายกลุ่มในประเทศไทย
ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ไม่มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ พร้อมทั้งอุปกรณ์เหล่านี้ยังมีราคา
ค่าใช้จ่ายสูงจึงท าให้ประชาชนบางกลุ่มไมส่ามารถน าเครื่องมือเหล่านี้ไปพัฒนาความรู้ของตนเองได้ ถงึแม้จะมีอีก
หลายเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแตผู่้วิจัยเช่ือว่าแม้
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาอาจมีข้อเสียบ้าง แต่จะมีข้อดีมากกว่า
หากน ามาใช้อย่างถูกวิธี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการศึกษาจะสามารถเปิดโลกทัศน์และท าให้
นักเรียนมีความรู้กว้างไกลมากขึ้น นักเรียนสามารถรับรู้และถกเถยีงข้อคิดเห็นกับนักเรียนอ่ืนๆทั่วประเทศ หรือ
แม้กระทั่งทั้วทุกมุมโลก แม้แต่กระทั่งประเทศผู้น าทางการศึกษาอยา่งประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียก็
มีนโยบายที่จะน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอนในทุกรายวิชา โดยให้ความส าคญักับ
นักเรียนท่ีอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในช่วงอายุ 16- 19 ปีเป็นพิเศษ เนื่องจากกลุ่มนักเรียนเหล่านี้อยู่ในช่วง



วัยรุ่นตอนกลางท่ีก าลังเจรญิสู่วุฒิภาวะ พร้อมทั้งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหวัต่อในการตัดสินใจน าตนเองเข้าสูใ่นระดับ
การเรยีนขั้นอุดมศึกษา ส าหรับประเทศผู้น าทางการศึกษาเหล่านี้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเป็น
ช่วงที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  

งานวิจัยฉบับนี้มีรากฐานอ้างอิงมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (2545-2549) 
(IT2000) และฉบับท่ี 10 (2550 -2554) (IT2010) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็น
รากฐานที่ส าคญัที่สดุในการพัฒนาประเทศผ่านการพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) และมอีงค์กร
หลักท่ีเกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน โดยแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย     
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2545 - 2549 ได้มีการขยายเวลาบังคับใช้ถึง พ.ศ. 2551) และ แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552- 2556) ถูกจัดท าเพื่อส่งเสริมการพฒันา
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์โดยการมุ่งลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าในสังคม ลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการ
เรียนรู้ของประชากรไทย (Knowledge Divide) อันสืบเนื่องมากจากสถานภาพท่ีไม่เท่าเทียมกันของ
สถาบันการศึกษา หลักสตูรวิชาการ ภูมิประเทศ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการเพิ่มจ านวนการ
เข้าถึงและประสิทธิภาพการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยจะสร้างโอกาสให้ทรัพยากรมนุษย์ของไทยได้
เข้าถึงองค์ความรู้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ส่งเสริมการสร้างการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
ท าให้ทรัพยากรมนุษย์ของไทย มคีวามมั่นคง สามารถพึ่งตนเอง และมีศักยภาพในการแข่งขันได้ในระยะยาว 
พร้อมท้ังพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้(Knowledge Based Society) ได้โดย
แท้จริง ดังท่ีกล่าวมา งานวิจัยช้ินนี้ให้ความส าคญักับการวิจยัในระดับกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องจากผู้วิจัยเช่ือว่านักเรียนกลุม่นี้เป็นช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อที่อยู่ในวัยเจริญวุฒภิาวะ เป็นช่วงที่จะตดัสินใจเข้าต่อ
ระดับอุดมศึกษาและเลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (E-education) เพื่อการพัฒนาด้าน
การศึกษา 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการก าหนดนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร (E-education) 
เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
(E-education) เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางก าหนดรปูแบบ การก าหนดนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(E-education) เพื่อน าไปพัฒนาการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยใช้ทฤษฎีนโยบายสาธารณะในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการก าหนด

นโยบาย เพื่อวิเคราะห์ว่านโยบายที่ก าหนดมานั้นตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (Policy 
Stakeholders) หรือไม่ โดยแบ่งกลุ่มทฤษฎีเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 2) ทฤษฎี แนวคิด  
การจัดการแนวใหม่ ได้แก่ ทฤษฎีการบริการสาธารณะ ทฤษฎีระบบบริหารราชการ (Bureaucracy) แนวคิดการ
บริหารของภาครัฐในอนาคต แนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ แนวคิดรัฐบาลประกอบการ (Public Service) 
และแนวคิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) 3) ทฤษฎีทางจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎี



ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Five Basic Needs) แรงจูงใจและอ านาจ (Motivation Theory) ทฤษฎีการ
เรียนรู้ และแนวคดิองค์การแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organisation) 4) ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
(Efficiency Theory) 

 ขอบเขตตัวแปร แบ่งเป็น ตัวแปรเชิงเหตุ ได้แก่ นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งได้แก่ นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (e - Education) และนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ฉบับท่ี 2) ความต้องการการพัฒนาด้านการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และตัวแปรเชิงผล ได้แก่ นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาด้านการศึกษาในระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายที่มีประสิทธิภาพ เช่น เป็นไปตามความต้องการของผู้
ศึกษา  ความสามารถทาง IT เพิ่มขึ้น (ทักษะ) การเข้าถึง IT สะดวกรวดเร็วข้ึน 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
(23 เขตพื้นท่ี) โรงเรยีนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (27 เขตพื้นท่ี) และโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตด้านประชากร มีประชากรในการวิจัยทั้งหมด 4 ระดับ คือ ระดับผู้ร่วมก าหนดนโยบาย
จ านวน 6  คน ประกอบไปด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และ 2 ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน ส านักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร และหัวหน้ากลุม่งานนโยบายและแผนการจดัการศึกษา ส านักงานยุทธศาสตร์การศกึษา  
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ต่อมา คือ การท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษา ประกอบไปด้วย
โรงเรียนมัธยมศึกษาภายใต้ สพฐ. ในเขต 1 3 แห่ง เขต 2 3 แห่งและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของกทม 
อีก 3 แห่ง ในจ านวนนี้มีการสัมภาษณ์ระดับผู้อ านวยการโรงเรียนทั้งหมด 9  คน ระดับบุคลากรครู 27  คน และ
ท าการสนทนากลุ่มกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด 9 กลุ่ม หรือ 81 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน โดยแบ่งเป็น การจัดท าและตรวจสอบเครื่องมือใช้
ในการเก็บข้อมูล 15 วัน การเก็บข้อมูล 3 เดือน การวิเคราะห์ข้อมูล 1 เดือน และการเขียนรายงานการวิจัยและ
สรุปอภิปรายผล 15 วัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยอาศัยการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพื่อรวบรวมข้อมลูจากการศึกษา
เอกสารต่าง ๆ และใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผู้ให้
ข้อมูล ซึ่งอาศัยการวิจยัในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ  การวิเคราะห์แบบอุปนัย การตดิต่อโดยตรงและสร้าง
ความ สัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มเปา้หมาย  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในส่วนของการออกแบบการวิจัยมากข้ึน และน ามาสู่
ข้อค้นพบท่ีมีความลุ่มลึกและมีความเฉพาะเจาะจง  โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
กับกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 3 ระดบั คือ ระดับผูร้่วมก าหนดนโยบาย (6 คน) ผู้อ านวยการ (9 คน) บุคลากรคร ู
(27 คน) และการเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มกับระดับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (81 คน)  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเริ่มจากการจ าแนกและจดัระบบข้อมูล 
(Typology and Taxonomy) เปน็การน าข้อมูลทีไ่ด้มาจัดหมวดหมูใ่ห้เป็นระบบ ในการวิเคราะห์เนื้อหาในการ
วิจัยครั้งนี้เริม่ต้นจากการจัดข้อมูลที่ได้มาใหส้อดคล้องกับ 4 ประเดน็ท่ีก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ  ด้วยการ



จ าแนกประเภทของข้อมูล (Categories) นอกจากน้ี ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเอกสาร (Content Analysis) 
ซึ่งเป็นการนาเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์ใหเ้ห็นว่า มุ่งพรรณนาและอธิบายปรากฏการณท์ีเกิดขึ้น  
ซึ่งเป็นเทคนิควิเคราะห์ความหมายทางภาษาโดยตรงจากเอกสาร ทีส่ามารถใช้วิเคราะห์ข้อมลูทั้งในรูปของ
เอกสารหรือข้อเขียนและค าพูดทีไ่ด้ ด้วยการแจงนับจ านวนถ้อยค า  และใช้วิธีการเปรียบเทียบเหตุการณ์ 
(Constant Comparison) ประกอบกับการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) ซึ่งเป็นการนาข้อมูลทีได้
จากเหตุการณต์่างๆ ท่ีเกิดขึ้น มาวเิคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกันของเรื่องที่เกิดขึ้น จากนั้น ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูล
ที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อน าไปสู่การอภิปรายผล โดยเริ่มจากการน าเสนอข้อมูลทั่วไปและ
ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ การสงัเกต และการวิเคราะห์เอกสารของกรณีศึกษา และอภิปรายผลจากข้อมูลที่
น าเสนอโดยวิเคราะห์ทั้งในส่วนท่ีเป็นค าพูดจากการสัมภาษณ์ เอกสาร และการสังเกตการณ์ไปพร้อมๆ กัน 
นอกจากน้ีผู้วิจยัได้น าหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าหรือ Triangulation มาใช้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล 
 

สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย  
 วัตถุประสงค์ข้อแรกของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(E-education) เพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษา จากการวเิคราะหเ์อกสาร ผู้วิจยัพบว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยครั้งนี้โดยตรง คือ กรอบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 2544- 2553 แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับท่ี 2 ของประเทศไทย และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร   
เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550- 2554 โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบบันี้อยู่    
2 ข้อ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยเนื้อหาสาระมีความต้องการที่จะพัฒนาก าลังคนท่ีมคีวามรู้
ด้านสารสนเทศควบคู่ไปกับการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับแผนแม่บทฯ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ มยีุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่      
2 ข้อเช่นกัน ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี ้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต้องการเพิ่มโอกาสการเรียนรูด้้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และยุทธศาสตร์ที่ 3 ต้องการ
ผลิตและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ฉบับนี้
ต้องการให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ จดัการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีทีและมีเครือข่ายที่มีความเร็วสูง และ
ต้องการให้ผู้เรียนผูส้อนร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถด้านไอซทีีตามมาตรฐาน โดยแผนงานและกิจกรรมที่
ระบุไว้ในเอกสารกล่าวถึงการส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้ไอซีที การใช้ e-book ในห้องเรียน การมี
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูงในสถานศกึษา การจัด virtual classroom และการบูรณาการหลักสตูรเพื่อให้เข้ากับ
การใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งเมื่อผู้วิจัยท าการเก็บข้อมลูจากการสังเกต ผู้วิจัยพบข้อมลูสนับสนุนว่า
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นนโยบายที่ถูกก าหนดมาแบบไม่ค านึงถึงความเป็นจรงิ เนื่องจาก
โรงเรียนส่วนใหญ่ ยังไม่มีทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอที่จะบรรลเุป้าหมายดังที่นโยบายได้วางแผนยุทธศาสตร์ไว้ 
นอกจากทรัพยากรที่กล่าวมาแล้ว ครูยังไมม่ีแรงจูงใจ หรือเวลาเพียงพอในการจัดท า หรือการเรียนการสอนด้วย
การใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ ซึ่งท้ังหมดนี้ขัดกับเปา้หมายที่วางเอาไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของประเทศไทย  
 เมื่อผู้วิจัยท าการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยพบข้อสนับสนุนท่ียืนยันการวิเคราะห์ข้างต้นเพิ่มเติม 
กล่าวคือในข้อน้ี ผู้วิจัยพบว่า ในแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด 51 ชุด มีผู้ที่เห็นว่านโยบายมีสาระดี แต่ไม่เหมาะสมอยู่ 
27 ชุด มีผู้ที่ไม่เคยเห็นรายละเอียดของนโยบาย 14 ชุด มีผู้ที่คิดว่านโยบายไม่ดไีม่เหมาะสมอยู่ 4 ชุด และผู้ทีค่ดิ
ว่าเนื้อหาสาระนโยบายดีและมีความเหมาะสมอยู่ 6 ชุด ซึ่งเมื่อรวมกันจะเห็นว่าผู้ที่คิดว่านโยบายมสีาระดีจะ



เท่ากับ 33 ชุด (27+6) และผู้ที่คิดว่านโยบายไม่เหมาะสมจะมีจ านวนรวมเท่ากับ 31 ชุด (27+4) โดยกลุ่มผู้
สัมภาษณส์่วนใหญ่กล่าวว่านโยบายมีสาระดี แต่ที่คิดว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ก าหนดมาใช้ในขณะนี้เป็นนโยบายที่คดัลอกมาจากประเทศอ่ืนและยังไมม่ีการปรับเนื้อหาให้เข้ากับ
บริบทของประเทศไทยอย่างเหมาะสม ถึงแม้เนื้อหาสาระนโยบายจะดี แต่ยังดเีกินความเป็นจริง มีเนือ้หากว้าง
เกินไป มีเปา้หมายเกินจริง ไม่มีตัวช้ีวัดหรือเส้นทางปฏิบตัิที่ชัดเจน นโยบายจึงน ามาปฏิบัตติามใหเ้ป็นรูปธรรมได้
ยาก ผู้ปฏิบตัิยังไมม่ีทักษะความสามารถ ความพร้อม และทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอที่จะท าตามนโยบายให้
ส าเรจ็ได้ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคญัที่กล่าวว่านโยบายมเีนื้อหาสาระที่ไม่ดไีด้ให้เหตุผลเดียวกันว่า นโยบายยังถูก
ก าหนดมาอย่าง “เพ้อฝัน” และไม่เป็นรูปธรรม  
 ในทางเดียวกัน เมื่อผู้วิจัยวเิคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทีไ่ด้มากับวรรณกรรมในบทที่ 2 ผู้วิจัยพบว่า 
นโยบาย E-education จัดว่าเป็นนโยบายประเภทมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้าน หรือท่ีเรียกว่า Sectoral Policies 
ที่ไม่สมบูรณ์ นอกจากนโยบายจะมีมาตรการก าหนดที่ไม่ชดัเจน ยังมีเนื้อหาที่ไมเ่หมาะสมกับความเปน็จริงใน
บริบทของโรงเรียนที่มปีัจจัยแวดลอ้มแตกต่างกันมากมายในประเทศไทย หรือแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานคร 
นอกจากน้ียังไม่มเีส้นทางการปฏิบตัิที่มีมาตรฐานและชัดเจน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีเพยีงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 6 ชุด จากท้ังหมด 51 ชุด ที่เห็นว่านโยบายมีสาระดีและมีความเหมาะสม 
 วัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อ 2 คือ เพ่ือศึกษากระบวนการก าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (E-education) เพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษา โดยวัตถุประสงค์ข้อนี้มีความ
สอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์ 2 ข้อ คือ ข้อ 2 และ ข้อ 3 แบบสัมภาษณ์ข้อ 2 กล่าวถึงลักษณะของการก าหนด
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (E-education) ว่ามลีักษณะอยา่งไร โดยจากการสมัภาษณ์กลุม่
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญผู้วิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่ ซึ่งคิดเป็น 45 ชุดจาก 51 ชุดเห็นว่านโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีกระบวนการการก าหนดนโยบายแบบบนลงลา่ง อีก 5 ชุดเห็นว่าเป็นการ
ก าหนดนโยบายแบบผสมผสาน และอีก 1 ชุดเห็นว่าเป็นการก าหนดนโยบายจากล่างขึ้นบน โดยความเห็นจาก
ระดับผู้ร่วมก าหนดนโยบายบางท่านกล่าวว่า การก าหนดนโยบายจากบนลงล่างเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย เนื่องจากคนไทยในระดับรากหญ้าไม่มีความรู้พอที่จะตดัสินใจว่าอะไรเหมาะสมกับตัวเอง ดังนั้นสิ่ง
ที่รัฐเลือกให้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุด ลักษณะการก าหนดนโยบายจึงควรเป็นไปในรูปแบบจากบนลงล่าง
เท่านั้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผูบ้ริหารหลายท่านในสังคมไทยยังมีค่านิยมความเช่ือท่ีผิดๆที่คิดว่าตนเองรู้ทกุอย่าง
ถึงแม้จะไมไ่ด้ท าการส ารวจความต้องการของประชาชนอย่างละเอยีดก็ตาม  
 ในทางกลับกัน ถึงแม้กลุ่มผู้ให้ข้อมลูส าคญัเกือบท้ังหมดในระดับผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย คือ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ครู และนักเรยีน จะเห็นว่าการก าหนดนโยบายปจัจุบันเปน็แบบบนลงล่าง แต่กไ็ม่ได้เห็นด้วยกับการ
ปฏิบัติเช่นนี้ เนื่องจากนโยบายประเภทคิดเอง ท าเอง ไม่ได้น าเอาความคิดเห็นของประชาชนไปเป็นหลักใน
กระบวนการก าหนดนโยบาย ดังนัน้นโยบายที่ก าหนดมาจึงไม่ตรงจุด แก้ไขปัญหาไม่ได้ หรือได้แตล่่าช้า และไม่ได้
รับการสนับสนุนจากผู้ปฏบิัติหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในระยะยาว ท าให้นโยบายขาดตอน ไมต่่อเนื่อง และไม่บรรลุ
เป้าหมาย ในทางเดยีวกัน ทฤษฎีของไอน์สโตน (Eyestone, 1978, p. 114) กล่าวว่าการก าหนดนโยบาย
สาธารณะมาจากการหยิบยกประเด็นปัญหาทั่วไปมาเป็นปญัหาของสังคม จนเป็นประเด็นของสังคม ข้อเสนอของ
สังคม ข้อเสนอของรัฐบาลและเปน็นโยบายในท่ีสดุ โดยองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายคือ 
องค์การราชการ ฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี ฝ่ายนติิบัญญัติ และที่ส าคัญ คือ รวมไปถึงกลุ่มผลประโยชน์หรือ
กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าการก าหนดนโยบายสาธารณะตามทฤษฎีของไอน์สโตนจะตอ้งเป็น
ลักษณะของกระบวนการที่มาจากด้านล่าง (Bottom-up Process) ซึ่งการก าหนดนโยบายลักษณะนี้จะท าให้



การก าหนดนโยบายตรงจุดและมาจากความต้องการของสังคมหรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของนโยบายจริงๆ และ
เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่มุ่งเน้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ออกความคิดเห็นจึงควรเป็นสิ่งส าคัญในกระบวนการก าหนดนโยบายของประเทศ  
 ต่อมา แบบสมัภาษณ์ข้อที่ 3 เกี่ยวกับ กระบวนการและการตอบสนองความต้องการของนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (E-education) ซึ่งข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคญัในแบบสมัภาษณ์นี้
ยังคงยืนยันความต้องการที่จะให้นโยบายมรีูปแบบกระบวนการก าหนดจากล่างขึ้นบน โดยกลุม่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ในแบบสอบถาม 30 ชุดจาก 51 ชุดกล่าวว่านโยบายก าหนดมาไม่ต้องกับความต้องการ อีก 18 ชุด มีความเห็นว่า
นโยบายตอบสนองความต้องการเพียงบางส่วนและตอบสนองไดด้ีกว่าแต่ก่อน แต่ยังไมเ่พียงพอ และอีก 3 ชุด 
กล่าวว่าตนไม่มีความคิดเห็น ผู้ที่ตอบว่านโยบายไม่ตอบสนองความต้องการหรือตอบสนองความต้องการแค่เพียง
ฉากหน้า ให้เหตผุลว่าเพราะรัฐบาลไมไ่ด้ทราบความจ าเป็นและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน การก าหนด
นโยบายไม่ได้เริ่มจากการส ารวจความต้องการของโรงเรยีนแตล่ะโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลทีล่ะเอียดที่สดุ ไมไ่ด้
ตั้งอยู่บนความต้องการของรากหญ้าหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วม แต่เป็นไปตามความเข้าใจของนักวิชาการที่
คัดลอกนโยบายประเทศอ่ืนมา นโยบายจึงก าหนดมาเพียงกว้างๆนอกจากน้ี รัฐไมไ่ด้ให้ทรัพยากรการสนับสนุน
โรงเรียนอย่างเพียงพอทั้งในเรื่องของปริมาณและคณุภาพ ส่วนอีก 18 ชุดที่ตอบว่านโยบายตอบสนองความ
ต้องการมากข้ึนกว่าแต่ก่อน ก็กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า ถึงแม้การสนับสนุนจะดีขึ้น แต่ก็ยังไมส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการอีกหลายๆอย่าง โรงเรยีนยังไมม่ีทรัพยากรสนับสนุน ความรู้หรือความสามารถเพียง
พอที่จะน านโยบายมาปฏิบตัิ ต่อมาอีก 3 ชุดที่กล่าวว่าไม่มีความคิดเห็นว่านโยบายตอบสนองความต้องการ
หรือไม่ เป็นเพราะยังไมม่ีความรู้ทางด้านนโยบายเพียงพอ 
 ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน       
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา3/1 กล่าวว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต้องค านึงถึงหลายอย่างรวมทั้งการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  ด้วยเหตผุลนี้ ประกอบกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ และจากแบบสมัภาษณ์ที่ผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้ท าให้เห็นว่า 
รัฐควรบรหิารราชการแบบเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจรงิจัง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นโยบายที่ก าหนด
มาตรงจดุและตอบสนองการแก้ปญัหาอย่างแท้จริง และพัฒนาระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพได้แล้ว       
ยังเป็นการช่วยให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาเชิงนโยบาย ลดความขัดแย้ง และเพิ่มการสนับสนนุในตัว
ภาครัฐอีกด้วย ส่วนความเห็นจากกลุ่มผู้ให้ข้อมลูส่วนน้อยท่ีอยู่ในระดับผู้ร่วมก าหนดนโยบายที่กล่าวว่า        
การก าหนดนโยบายจากบนลงล่าง หรือการไม่รับฟังความเห็นจากผูป้ฏิบัติเพราะสิ่งที่รัฐตัดสินใจกระท าย่อมเป็น
สิ่งที่ดีท่ีสุดเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับประเทศไทยในขณะนี้แล้วอาจเป็นมมุมองที่ขัดแย้งกับพระราชบญัญัตริะเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1  และไมเ่หมาะสมกับสังคมที่มีความต้องการที่จะยืน
อยู่ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในปัจจบุัน 
 วัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 3 เกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากแบบสัมภาษณ์จ านวน 49 ใน 
51 ชุดเห็นว่านโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกมาก ส่วนอีก 2 ชุดเห็นว่า
นโยบายไม่มีปญัหาและอุปสรรคใดๆ โดยผู้วิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีกลุ่มผู้ให้สมัภาษณ์นั้นมีมากมาย 
ปัญหาที่มีการพูดถึงมากท่ีสดุคือ ปัญหาเรื่องการบริหารงานของรัฐที่ล่าช้า ไม่ต่อเนื่องจริงจังและไม่ตรงจุดเป็น
จ านวนทั้งหมด 13 ครั้ง ปัญหาเรื่องงบประมาณ 12 ครั้ง การประสานงานท่ีไม่ต่อเนื่องและไมเ่ป็นระบบ 11 ครั้ง 
เรื่องสนับสนุนโครงสร้างและอุปกรณส์ารสนเทศในโรงเรียนทีไ่ม่มีประสิทธิภาพและไม่เพียงพอ 9 ครั้ง        



ปัญหาเรื่องเป้าหมายและเส้นทางการปฏิบัติของนโยบายที่ไม่ชัดเจน 7 ครั้ง ปัญหาเรื่องผู้ปฏิบัตไิม่ได้มสี่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบาย 7 ครั้ง ปัญหาเรื่องบุคลากรที่ขาดทักษะและขาดแรงจูงใจในการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 6 ครั้ง นโยบายไม่ครอบคลุมบริบทของโรงเรียนขนาดเลก็ 4 ครั้ง เรื่องการขาดทักษะในการใช้สื่อ
ของนักเรียน 4 ครั้ง และที่มีจ านวนครั้งท่ีถูกพูดถึงน้อยที่สุดคือปัญหาเรื่องการจดัซื้อแบบ e-Auction 1 ครั้ง 
และปัญหาเรื่องผู้ปกครองไม่สนับสนุน 1 ครั้ง                                         
 จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีของดันน์ (Dunn, 1994,  p.14-19) กล่าวว่าความส าเร็จของ
นโยบายในกระบวนการทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับกระบวนการก าหนดนโยบายในระยะแรก (Agenda Setting) ตั้งแต่
การระบุปัญหา  การพัฒนาทางเลือก  จนไปถึงการเสนอทางเลือก ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยพบว่า กลุม่ผู้ที่
จะต้องน านโยบายไปปฏิบัติพบปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องมาจากการก าหนดนโยบายและเส้นทาง
ปฏิบัติที่ไม่ชันเจนตั้งแต่ต้น เมื่อไมม่ีเส้นทางแผนงานการปฏิบัติจึงไมม่ีการสนับสนุนและบริหารงานที่ต่อเนื่องและ
เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาทีพ่บในด้านการบริหารงาน การประสานงาน การให้การสนับสนุน 
งบประมาณหรือการเพิ่มแรงจูงใจและทักษะให้กับผู้ที่จะต้องน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อที่จะให้นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารบรรลุเปา้หมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ถึงแม้รัฐบาลจะไม่มีการจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอส าหรับทุกโรงเรียน แต่ยังไม่มีการกระจายอ านาจหรือแผนงานที่จะสามารถช้ีน าโรงเรียนไปสู่การพัฒนาได้
ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องของ ทรัพยากร ความตั้งใจกับความสามารถ และความรู้ตามแบบฉบับของมินซ์เบิร์ก 
(Shafritz, ed al., 2005, p. 334) เมื่อผู้ปฏิบัตไิม่มีแรงจูงใจ ไม่มีอ านาจในการพัฒนาตนเอง และต้องคอยพึ่งพา
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งรัฐเองก็ไม่ได้มีให้ นโยบายจึงไมส่ามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ จากแบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยยังพบว่ารัฐไม่มีแรงจูงใจ แผนงาน และกิจกรรม ที่จะกระตุ้นให้โรงเรียนและครผูู้สอนรับทราบถึงนโยบาย
หรือมีความกระตือรือล้นกับการเปลี่ยนแปลง ผู้ปฏิบัติจึงไมเ่กิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามที่ผู้ก าหนด
นโยบายต้องการ ตรงตามกับทีอ่ีวาน พาฟลอฟ (Pavlov, 1994, p.23) ได้ศึกษาไว้ในทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรม
นิยมว่า ความคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยมเป็นผลรวมมาจากการเรียนต่างๆบวกกับแรงเสริม 
ดังนั้น การก าหนดแผนงานที่ไร้แรงจูงใจเช่นนี ้จึงเป็นมูลเหตุที่ท าให้ครูหลายคนเห็นว่าการน านโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปปฏบิตัิเพื่อการพัฒนาการศึกษาไม่เกี่ยวข้องกับตน  
 วัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 4 คือ เพ่ือเสนอแนะแนวทางก าหนดรูปแบบ การก าหนดนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (E-education) เพ่ือน าไปพัฒนาการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีประสิทธภิาพ  ในข้อนี้ จ านวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่คิดว่าต้องมีการปรับปรุงการก าหนด
นโยบายจะสอดคล้องกับจ านวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่คิดว่าการก าหนดนโยบายมีปัญหา คือ แบบ
สัมภาษณ์ 49 ชุด กล่าวว่า ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการก าหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และอีก 2 ชุด กล่าวว่าไม่ต้องปรับปรุง ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจดัล าดับความถี่ของ
ปัญหาที่ถูกพูดถึงด้วยวิธี content analysis และพบว่า สิ่งที่ผู้ก าหนดนโยบายเห็นว่าต้องปรับปรุงมากที่สุด     
อยู่ท่ี 25 ครั้ง คือการให้ประชาชนเสนอความต้องการและมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย ความต้องการใหร้ัฐมีการ
ประสานงานต้องมีเอกภาพ ไม่ซ้ าซ้อน เป็นระบบถูกพูดถึงเป็นจ านวน 15 ครั้ง ต้องการเนื้อหาสาระนโยบาย  
การก าหนดเป้าหมาย และเส้นทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 12 ครั้ง ต้องการให้มีการตรวจสอบภาพ
ความเป็นจริงและบริบทของแต่ละโรงเรียนก่อนก าหนดนโยบาย พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
สนับสนุนให้เหมาะสมและต่อเนื่องจ านวน 10 ครั้ง ต้องการให้มีการติดตามความคืบหน้าและประเมนิผลอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการก าหนดนโยบายครั้งต่อไป 4 ครั้ง ต้องการให้รูปแบบการก าหนดนโยบายค านงึถึง
โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ครั้ง และต้องการให้เสรมิการรับรู้ ทักษะและแรงจูงใจของครู/นักเรียนต่อนโยบายจ านวน  



3 ครั้ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทยีบกับปัญหาและอุปสรรคที่ถูกกล่าวถึงในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จะพบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคและสิ่งที่ต้องปรับปรุงที่กลุ่มผู้ให้ข้อมลูส าคัญกล่าวส่วนใหญม่ีความสอดคล้องกันดังจะเห็นได้จากตาราง
ความสอดคล้องระหว่างปัญหาและอุปสรรคกับสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการก าหนดนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

ตารางความสอดคล้องระหว่างปัญหาและอุปสรรคกับสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการก าหนดนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 

หัวข้อ ปัญหาและอุปสรรค สิ่งที่ต้องปรับปรุง 
งบประมาณ 

(ไม่เพียงพอ ลงทุนผิดล าดับความส าคัญ) 
  

การบริหารงานของรัฐ (ความล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง 
ขาดการสนบัสนุนอย่างจริงจังและตรงจุด) 

  

การประสานงาน   
นโยบายก าหนดมาไม่เหมาะกับโรงเรียนขนาด

เล็ก ควรตรวจสอบภาพความเป็นจริงและ
บริบทของแต่ละโรงเรยีนก่อนก าหนดนโยบาย 

  

เป้าหมายและหนทางปฏิบัตไิม่ชัดเจน   
บุคลากรและนักเรียน 

(การฝึกอบรมและ แรงจูงใจไม่เพยีงพอ) 
  

การมีส่วนร่วมออกความเห็นและก าหนด
นโยบายของผู้ปฏบิัติไม่เพียงพอ 

  

  

 จากการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมที่รวบรวมไว้ในบทที่ 2 และการสัมภาษณ์ในข้อนีผู้้วิจัยพบว่า 
นอกจากเรื่องการมสี่วนร่วมและแรงจูงใจท่ีกล่าวถึงในวัตถุประสงค์ขอ้ท่ีผ่านมาแล้ว การที่รัฐบาลจะสามารถมี
วิธีการด าเนินงานท่ีตอบสนองกับปัญหาและข้อปรับปรุงเหล่านี้ รัฐบาลต้องปรับปรุงการบรหิารในอยูใ่นแนวคิด
รัฐบาลประกอบการ (Entrepreneurial Government) จึงจะสามารถบริหารนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ รัฐจะต้องยึดผลงานเป็นหลัก โดยปฏิรูประบบราชการตามแนวคิดของออสบอร์น คือ ต้องเน้นการ
อ านวยการสนับสนุน ต้องสร้างรัฐบาลที่มีชุมชนเป็นเจา้ของ โดยใหชุ้มชนมีอ านาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ด้วย
ตนเอง ต้องสร้างรัฐบาลที่สามารถแข่งขันกับเอกชน เช่น การสรา้งและสนบัสนุนโรงเรยีนรัฐบาลให้มีศกัยภาพ
เพียงพอท่ีจะแข่งกับโรงเรียนเอกชน ต้องสร้างรัฐบาลที่ขับเคลื่อนโดยภารกิจ (Mission driven Government) 
มากกว่าค่านิยมเก่าๆ เช่น การยึดถือความคิดเห็นของผูม้ีต าแหน่งหน้าท่ีหรือของผู้ใหญ่เป็นหลัก ต้องสร้างรัฐบาล
ที่มุ่งปฏิบัติงานให้สัมฤทธิผล (Result oriented Government)  ต้องสร้างรัฐบาลที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer 
driven Government) โดยต้องสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ ซึ่งลูกค้าในที่น้ีคือประชาชนท่ีรวมไปถึง
ผู้ที่จะน านโยบายไปปฏิบตัิและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ต้องมีการกระจายอ านาจ นอกจากน้ีจะต้องสร้างรัฐบาลที่มี
ลักษณะของผู้ประกอบการ คือ รูจ้ักแสวงหาทรัพยากรทางการบริหารในทางอื่นๆ มาใช้ นอกเหนือจากคอย
อาศัยงบประมาณแผ่นดินแตเ่พียงอย่างเดียว เช่น การสนับสนุนโรงเรียนให้รู้จักพัฒนาตนเอง หาทรัพยากรเอง 
ตามแนวทางที่รัฐช้ีน า และพัฒนาตนเองสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งในความหมายของเซงเก องค์การแห่งการ



เรียนรู้ รัฐมีหน้าท่ีที่จะต้องสรา้งบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มลีักษณะเอื้อและกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆและโรง
รียนเรยีนรู้และถ่ายโอนความรูร้่วมกันพร้อมกับน าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสะท้อนถึงความรู้และความเข้าใจ
ใหม่ๆ  เพื่อใหเ้กิดพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างยัง่ยืน ในทางตรงกันข้าม โรงเรียนและ
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐประสบปญัหาการบริหารและการประสานงานท่ีซ้ าซ้อน ล่าช้าและไมเ่ป็นระบบเพราะใน
ขณะนี้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีและผู้ก าหนดนโยบายไมม่ีความคดิที่สอดคล้องกัน ไม่มีเส้นทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
ผู้ก าหนดนโยบายและผู้บริหารนโยบายไม่มีทักษะในการบริหาร มีเพียงโลกทัศน ์ความฝันและความหวังแต่ขาด
ทักษะที่จะท าให้เป้าหมายเป็นรูปธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปญัหาที่สตีเฟ่นกลา่วว่าเป็นปัญหาที่ท าให้องค์กรไม่
ประสบความส าเรจ็ (Stephen, 1992, p. 34) 
 นอกจากนี้จอห์น มิล กล่าวว่า การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสามารถพิจารณาได้จากการด าเนินการ 
(Millet, 1959, p.13) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ข้อด้วยกัน คือ การให้บริการอยา่งเท่าเทียม การให้บริการอย่างรวดเร็วและ
ทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างก้าวหน้า ซึง่การบริการเหล่านีเ้ป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยยังไม่มี
ให้ในบริบทของการบริหารนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารต่อผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ซึ่งจะสังเกตได้
จาก การที่โรงเรียนเล็กกล่าวว่านโยบายไม่ครอบคลุมบริบทของตน การบริหารงานและการประสานงานกับ
หน่วยงานรัฐซ้ าซ้อนและลา่ช้า การที่โรงเรยีนไม่มีทรัพยากรสนับสนนุเพียงพอ และการที่โรงเรียนไมม่คีวามพอใจ
ในประสิทธิภาพของนโยบายเพราะความต้องการของตนไมไ่ด้รับการตอบสนองในระดับที่น่าพอใจ 
 ส่วนในเรื่องความเห็นสมควรในการปรับปรุงเป้าหมายและเส้นทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ถึงแม้นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะถูกก าหนดมาเพียงอย่างกว้างๆ แต่รัฐบาลจะต้อง
เกิดผลลัพธ์ เหมือนที่แอนเดอร์สนั (Anderson, 1975, p. 49) กลา่วว่า นโยบายสาธารณะที่ถูกก าหนดขึ้น
จะต้องบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงหรือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน ดังนั้นนโยบายสาธารณะจะต้อง
ประกอบด้วยจ านวนชุด (Courses) หรือแบบแผน (Patterns) ของการกระท าท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ
อย่างต่อเนื่องรวมถึงการตดัสินใจที่เป็นผลผลติตามมาโดยมุ่งท่ีจะกอ่ให้เกิดการบังคับใช้ (Enforcement) ให้
เป็นไปตามกฎระเบยีบที่ก าหนดไว ้นโยบายสาธารณะเกดิขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนโยบาย (Policy 
Demands) ของประชาชน ต้องมีแผนงานที่ระบุว่าเป็นโครงการอะไร ท าที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และท ากับ
ใคร ดังนั้น จากการวิเคราะห์และอภิปรายผล ผู้วิจัยได้สร้างโมเดลของการวิจัยเรื่องกระบวนการการก าหนด
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Education) เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ไว้ดังนี้ 



 
กรอบแนวคิดกระบวนการก าหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 

 กล่าวคือ กระบวนการก าหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลักเป็น
ส าคัญ คือ (1) ในส่วนของกลุ่มอ านวยการ (2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรสนับสนุน และ (3) ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี โดยกลุ่มอ านวยการจะตอ้งให้ความส าคัญกับเป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงาน และการบริการเป็นหลัก 
กลุ่มอ านวยการจะมหีน้าท่ีอ านวยความสะดวก ติดต่อกับโรงเรียน และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ถ่ายทอดและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของโรงเรยีนต่างๆ พรอ้มท้ังน าข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบกับการ
พิจารณาก าหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย นอกจากน้ันนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารจะต้องระบุถึงโครงสรา้งพื้นฐานและ
ทรัพยากรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในแตล่ะบริบท ซึ่งอาจมีความต้องการไม่เท่ากันตามขนาด
และที่ตั้งของโรงเรยีน ในส่วนของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเอง ผู้ก าหนดนโยบายและกลุ่มอ านวยการจะต้องมีหน้าที่
พัฒนาแรงจูงใจของครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมตั้งแตร่ะดับล่างขึ้นมาสู่ระดับผู้ก าหนดนโยบาย 
เสรมิสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองตามกรอบของนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างตอ่เนื่องและเป็นรูปธรรม  
 
 
 

โครงสร้างพื้นฐาน
และทรัพยากร

สนับสนุน 

Learning  Org. 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

แรงจูงใจ 

การมีส่วนร่วม 

ทั่วถึง เท่าเทียม 

Mission Driven 
กลุ่มอ านวยการ 

 
 

นโยบาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และ 
การสื่อสาร               

(E-education) 
เพ่ือการพัฒนาด้าน

การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

เป้าหมาย หนทางปฏิบัต ิ

การประเมินผล 



ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะแบ่งเป็น ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน และข้อเสนอแนะทางวิชาการ รวมทั้งเสนอให้มี
การศึกษาต่อเนื่องต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของการศึกษา โดยสามารถแยกเป็นข้อๆ ดังนี้  
 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 
 1. ผู้ก าหนดนโยบายไม่เพียงต้องก าหนดนโยบายที่มีเนื้อหาสาระดี แต่ต้องเหมาะสมกบับริบทของ
โรงเรียนทุกโรงเรยีน ท้ังโรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรยีนขนาดใหญ่ นโยบายต้องมเีป้าหมาย เส้นทางการปฏิบัติ 
และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน สามารถท าให้เป็นรูปธรรมได้ โดยจะต้องมาจากความมีประสิทธิภาพของ (1) ด้านโครงสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาใน (2) ด้านการจัดการหน่วยบริการต่างๆที่จะสามารถน า
โครงสร้างเครือข่ายทีม่ีมาใช้ในเปน็ประโยชน์ และด้านกลุ่มอ านวยการเฉพาะทาง ซึ่งจะมหีน้าท่ีดูแลเรื่องการ
ประสานงานภายในและภายนอกโรงเรียนโดยเฉพาะ แทนท่ีจะใช้อาจารย์ประจ าอย่างปัจจบุัน (3) คือด้านการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้สอนและนักศึกษาในการน าเทคโนโลยีเหล่านีไ้ปใช้ โดยกระทรวงศึกษาจะต้องมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อที่จะน ามาพัฒนาการก าหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (e-Education) ในครั้งต่อไปและต้องก าหนดหนว่ยงานสนับสนุนอย่างชัดเจนเพื่อผลักดันให้
นโยบายบรรลุผลส าเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 2. นโยบายจะต้องมีรูปแบบลักษณะการก าหนดแบบล่างขึ้นบน ไมใ่ช่แบบบนลงล่างอย่างปัจจุบัน 
กล่าวคือ ต้องน าปัญหาและความคิดเห็นของผู้ปฏบิัติ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และประชาชนท่ัวไปมาวิเคราะห์และ
ก าหนด  
 3. รัฐบาลจะต้องก าหนดนโยบายที่ไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมอืบริโภคข่าวสารและเครื่องมือพัฒนาการเรยีนรู้ การถูกตัดขาดจากเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยนี้จะเปรยีบเสมือนการถูกตัดขาดความเป็นประชาธิปไตย (Licko, 2008) ดังนั้นถ้าหากการ
ก าหนดนโยบายยังคงเป็นต่อไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรสนับสนุนมากและ
โรงเรียนทีม่ีผู้อ านวยการที่มีวิสยัทศัน์กว้างไกลกว่าจะไดเ้ปรียบโรงเรยีนขนาดเล็กท่ีไมม่ีเงินทุนและทรพัยากรอื่น
สนับสนุน การศึกษาในระบบเอกชนอาจเป็นที่นิยมเพราะมีประสิทธิภาพกว่าโรงเรียนของภาครัฐ ความเหลื่อมล้ า
ระหว่างโรงเรียนเล็กใหญ่และระบบการศึกษาจะมีมากข้ึน ผู้ปกครองที่มีทุนทรัพย์ส่งลูกของตนเข้าไปสู่ระบบ
การศึกษาท่ีดีกว่าก็จะไดเ้ปรียบ ผูป้กครองที่ยากจนจะต้องจมปรักอยู่กับความไม่ชัดเจนและความล่าช้าในการ
ด าเนินงานของนโยบายรัฐ เพราะฉะนั้นหน้าท่ีที่ส าคญัของรัฐบาลคอืการก าหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม ถึงไมม่ีงบประมาณในการสนับสนุนระยะยาว ก็ต้องจดัหาพัฒนาการกระจายอ านาจ ตาม
รัฐธรรมนูญมาตราที่ 78  
 4. รัฐบาลจะต้องเน้นการบริหารทีค่ านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นหลัก จะต้องเปลีย่นจาก
การบริหารงานแบบเก่าไปสู่การบริหารงานแบบรัฐบาลประกอบการ ละทิ้งค่านิยมเก่าๆ ที่ค านึงถึงความคิดเห็น
ของผู้ใหญ่เป็นหลัก ต้องมุ่งเน้นการบริหารนโยบายไปท่ีความพึงพอใจของผู้น านโยบายไปปฏิบตัิเพื่อใหเ้กิดผลดี
กับตน ต้องมีการกระจายอ านาจให้ประชาชน ต้องสอนให้โรงเรียนปรับเปลีย่นบทบาทตนเองเป็นองค์กรเห่งการ
เรียนรู้ สามารถแสวงหางบประมาณช่วยเหลือด้วยตนเองหากรัฐไม่มทีรัพยากรและงบประมาณเพียงพอท่ีจะ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง   

ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
 1. ในทางวิชาการ ผู้วิจัยเห็นว่าควรท าการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการก าหนดนโยบายกับนโยบายอื่นๆ
ของประเทศไทยเป็นการเพิม่เตมิ เพื่อศึกษาเนื้อหานโยบาย รูปแบบและกระบวนการก าหนดนโยบาย และ



เปรียบเทยีบข้อมูลเหล่านั้นกับงานวิจัยช้ินนี้เพื่อดูว่าผลที่ไดม้ามีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันอย่างไร และ
เพื่อท่ีจะค้นพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึ้นกับกระบวนการก าหนดนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (e-education) จะเหมือนกับปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึ้นกบักระบวนการก าหนดนโยบายอื่นๆของ
ประเทศไทยหรือไม่  
 2. ผู้วิจัยต้องการเสนอแนะให้มีการท าวิจัยกระบวนการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการศึกษาใน
ระดับประเทศเพื่อศึกษาหาปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆในบริบทของโรงเรียนที่อยู่ในขนาดและพื้นท่ีที่
ต่างกันมากกว่าโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยกันเอง โดยผลจากการศึกษาท่ีกว้างขึ้นจะท าให้
กระบวนการก าหนดนโยบายและการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพในระดับที่
กว้างขึ้น ไม่ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในกระบวนการก าหนดนโยบายระหว่างโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและ
โรงเรียนต่างจังหวัดมากกว่าเดมิ  
 3. ผู้วิจัยต้องการเสนอแนะให้มีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลที่ไดจ้ากงานวิจัยเหล่านี้กับโรงเรียน
เอกชนทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ หรือจากโรงเรียนนานาชาติ ด้วยการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อค้นหา
ข้อเสนอแนะและรูปแบบการปรับปรุงต่างๆที่อาจน ามาใช้กับโรงเรียนภายใต้การบริหารของ สพฐ. และกทม. ได้
ในอนาคต การศึกษาเช่นนีจ้ะท าให้ผู้ก าหนดนโยบายมีวิสัยทัศน์ในการก าหนดนโยบายที่กว้างขวาง ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามแนวทางของทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
 4. ผู้วิจัยต้องการเสนอแนะให้มีการท าวิจัยกระบวนการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการศึกษากับ
ประเทศอื่นๆ ทั้งประเทศท่ีมีกระบวนการก าหนดนโยบายจากบนลงล่างและประเทศท่ีมีการกระบวนการก าหนด
นโยบายจากล่างขึน้บน เพื่อน าความรู้ใหม่ท่ีได้มาเปรียบเทียบให้เหน็ว่าทิศทางการก าหนดนโยบายของประเทศ
ไทยควรด าเนินไปในทิศทางใดจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
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