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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยออกแบบการวจิัยโดยใช้กรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาข้อเสนอแนะ

เชงินโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ผู้ให้ข้อมูลสำคัญไดม้าโดยการเลือกแบบ
เจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 1 คน ผูอ้ำนวยการกลุม่อำนวยการ กลุม่บริหารบุคคล  
กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มพฒันาการศึกษา รวม 4 คน ตัวแทนบุคลากรกลุ่ม กลุม่ละ 1 คน รวม 4 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง ผ่านการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการสัมภาษณเ์ชิงลึก โดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมลูแบบวิเคราะห์เนื้อหา และสร้าง 
ความน่าเชื่อถือของการวิจัยโดยการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า การตรวจสอบระหว่างเพื่อนวิจัย ด้านจริยธรรมมีการรักษา
ความลับของแหล่งข้อมลู และมีการป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดกับแหล่งข้อมูลจากการให้ความร่วมมือในการวิจัย   
 ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

สามารถสรปุเป็นประเด็นหลักตามขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยได้ดังนี้ 1) กลุ่มอำนวยการ มีข้อเสนอแนะให้มีการบริหาร 

จัดการภายในกลุ่มงานใหม้ีความคล่องตัวมากขึ้นและกระบวนการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด                

2) กลุ่มบริหารบุคคล มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาหลักเกณฑ์ระเบยีบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องความชัดเจน

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบรหิารจัดการ 3) กลุ่มนโยบายและแผนมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานในเครือข่ายสร้างความ

ตระหนักใหเ้ห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนงาน 4) กลุ่มพัฒนาการศึกษามีข้อเสนอแนะให้มีการจดังบประมาณ 

ที่สอดคล้องกับโครงการในบริบทของจังหวัด และ 5) กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีข้อเสนอแนะให้มีการเพิม่

ประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรในเรื่องการสรรหาบุคลากรทีม่ีคุณภาพ การเพิ่มงบประมาณ และการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรอยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรมีการสร้างฐานข้อมลูสารสนเทศกลางทั้งจังหวัด 

คำสำคัญ: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, การวิจัยเชิงคุณภาพ 
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Abstract  
This qualitative case study aims to investigate policy guidelines driving organizational performance 

of Trang Provincial Education Office. The key informants were recruited by purposive sampling, consisting 
of Director of Provincial Education Office, Director of Administration, Director of Personal Management, 
Director of Policy and Plan, Director of Education Development, and four representatives from the 
mentioned departments, with a total of nine people. The tool used in this research was an in-depth  
semi-structured interview which was validated by experts. Content analysis techniques were employed  
to verify the qualitative data. The credibility of this research was determined under triangulation peer 
briefing. In the aspect of ethics, this research abided by confidentiality and participant’s safety and 
security. 

This results revealed that critical suggestions on policy guidelines for promoting organizational 
performance can be summed up as follows. 1) The Administration group proposed about internal 
workflow management and spirit and motivation creation 2) The Personal Management group proposed 
about the need of clear and effective statements and criteria on specific announcements and manage  
a coherent and effective regulatory framework. 3) Policy and Plan group proposed about awareness  
of the importance of work plan among network agencies. 4) Education Development group proposed 
about proper budgeting in accordance with provincial-context-based projects. 5) The Provincial Education 
Office group proposed that organizational performance could be improved by effective recruitment, 
sufficient budget, personnel’s proficiency and skill development, and central provincial information 
database.                                                          
Keywords: Policy Guidelines, Provincial Education Office, Qualitative Research 
 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ความท้าทายที่เป็นพลวตัของโลกศตวรรษที่ 21 ท้ังในส่วนท่ีเป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง 

ของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดจิิทัล (Digital Revolution) การเปลีย่นแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 
และความต้องการกำลังคนท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ประกอบกับแรงกดดันภายในประเทศ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสูส่ังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจากที่กล่าวมาเกี่ยวข้องกับระบบการศกึษาทั้งสิ้น (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) สำหรับประเทศไทยจากนโยบายการศึกษาของรัฐบาลเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แสดงให้
เห็นเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาคนไทยและสังคมของประเทศให้ก้าวสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างรู้ทัน ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) อย่างไรก็ตาม สพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ (2558) กล่าวว่า 
การกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนจะเป็นแผนแม่บทเพื่อนำไปสู่การบรรลเุป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
การกำหนดนโยบายจะปรากฏอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น แผนพัฒนาพัฒนาประเทศโดยรวม ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาเฉพาะด้าน เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานท่ีสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปจัจุบัน มีอำนาจหน้าท่ี
เกี่ยวกับการศึกษา รับผิดชอบจัดการศึกษาดำเนินการและให้บริการทางการศึกษาสำหรับสาธารณชน ตามแนวทางที่ปรากฏใน
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แผนการศึกษาแห่งชาติ ทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การศึกษาพิเศษ 
การศึกษาผู้ใหญ่ การควบคมุและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนและการจดัการศึกษาอื่น ๆ ท้ังในและนอกระบบโรงเรียนซึ่ง อังคณา 
อ่อนธานี (2563) กล่าวเสริมว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 เป็นกรอบเป้าหมายและทศิทางการจัดการศึกษา
ของประเทศดังนั้นการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาตไิปสู่การปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องพฒันาหลักสตูรใหส้อดรับ
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการสังคมได้   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจึงเปน็หน่วยงานสำคัญ ที่เป็นตัวกลางในการรับและนำนโยบายตามกรอบแผน 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 จากกระทรวงศึกษาธิการมายังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงสู่สถานศึกษา และ 
เป็นกลไกหลักในการประสานงานร่วมกับภาคเอกชน สถานประกอบการ ภาคประชาสังคม เพื่อให้เปน็ไปตามแนวนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับแก้ปัญหาการจดัการการศึกษาในระดบัส่วนภมูิภาค ท้ังในด้านโครงสร้างของ
องค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปัญหาเหล่านีส้่งผลต่อคณุภาพการศึกษาและการพัฒนา
เยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกำลังคนท่ีสำคญัในการพัฒนาประเทศ (พิสมัย ราชชมภู, ไชยา ภาวะบุตร และสรุัตน์  
ดวงชาทม, 2563) อย่างไรก็ตามจากการศึกษารายงานการตดิตามประเมินผลการดาํเนินงานของสำนกังานศึกษาธิการจังหวัด 
ในเขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปงีบประมาณ 2560 พบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยังประสบปญัหาในด้านการบริหาร
จัดการที่ยังไม่มีความชัดเจน ความไม่ชัดเจนของระเบยีบและกฎหมายที่เกีย่วข้องซึ่งยังทับซ้อนกันในบางเรื่องทำให้เกิดความ 
ไม่เข้าใจในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านบุคลากรที่ไม่ครบตามกรอบงานทำให้บคุลากรบางท่าน 
ต้องรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ไม่เคยมปีระสบการณ์หรือปฏิบัติมาก่อน ด้านงบประมาณที่บางส่วนยังไมเ่พียงพอและล่าช้า  
ด้านอาคารสถานท่ีที่ยังไม่พร้อมและในเรื่องการปรับสภาพ/ปรับปรงุภายในอาคารอยู่ภายใต้ข้อจำกัด (สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 7, สำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2560) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ดาลีลา สหพฤฒานนท์ (2562) เสริมว่า 
บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดไม่เพียงพอในการบริหารงาน งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่เพียงพอในการ
บริหารงาน 
  จากความสำคัญและปัญหาที่กล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีจดุมุ่งหมายในการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีคุณภาพ แต่ถงึกระนั้นการบรหิารจดัการภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกย็ังมปีัญหาและอุปสรรค 

ในการดำเนินงานอาจเป็นเหตผุลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ผู้วิจัยจึงมุ่งประเด็น

ความสนใจศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์และเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารงานเชิงนโยบายไดเ้ปน็อย่างดี  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งเป็นการวิจัย 

ที่มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะกรณี (พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร, 2559) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนกังานศึกษาธิการจังหวัดตรัง การออกแบบงานวิจัยนี้ จะสามารถช่วยให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการ 
วางแผน การทำงานและแก้ปญัหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงาน  ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขบัเคลื่อนไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  
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 การเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคญัโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposeful selection) (ชาย โพธิสติา, 2559)  
ซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้บรหิารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 1 คน 2) ผู้อำนวยการกลุม่อำนวยการ 1 คน 3) ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารบุคคล 1 คน 4) ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 1 คน 5) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 1 คน 6) บุคลากรใน
กลุ่มอำนวยการ 1 คน 7) บุคลากรในกลุ่มบริหารบุคคล 1 คน 8) บุคลากรในกลุม่นโยบายและแผน 1 คน 9) บุคลากรในกลุ่ม
พัฒนาการศึกษา จำนวน  1  คน รวมทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมีลักษณะเป็น “Information-Rich Case” คือ 
มีข้อมูลให้ศึกษาในระดับลึกไดม้ากและสามารถ สะท้อนความเป็นจริงได้ดีทีสุ่ด ซึ่งจะมีความหมายต่อจุดมุ่งหมายหลักของ
การศึกษา เพื่อให้ไดผู้้ให้ ข้อมูลสำคัญที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษามากทีสุ่ด (ชาย โพธิสิตา, 
2559)  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือใช้เครือ่งมือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างโดยผู้วิจยัสรา้งความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 
(Creditability) ตามหลักวิจัยเชิงคุณภาพ (Lincoln & Cuba, 1985 อ้างถึงใน เอกรินทร์ สังข์ทอง, 2551) โดยแบ่ง 
แบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน คอื ข้อมูลทั่วไปและแบบสมัภาษณท์ี่มุ่งเน้นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัยและมีการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องโดยผูเ้ชี่ยวชาญ  

การเก็บรวบรวมข้อมลูใช้วิธีการสมัภาษณโ์ดยตรง (Face-to-face) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยใช้เวลาประมาณ 1.30 
ถึง 2 ช่ัวโมงต่อ 1 คน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรบัการสัมภาษณ์ในการวิจยัเชิงคุณภาพ (รัตนะ บัวสนธ์, 2556  
อ้างถึงใน จุฑามาศ แสงสุรีย์, 2561)  

ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) ตามแนวทางการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (รัตนะ บัวสนธ,์ 2556) ซึ่งนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจดัหมวดหมู่ของข้อมูลเน้นการหาประเด็น 
ใจความสำคญัมาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง และจัดระเบียบการบรรยายเนื้อหาของข้อความหรือถ้อยคำจากการ
สัมภาษณ์อย่างเป็นระบบนำเสนอข้อมูลทั้งหมดมาเขียนในรูปแบบความเรียงแบบพรรณนาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผู้วิจัยสร้างความน่าเชื่อถือของการวิจัยโดยการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า (Triangulation) โดยใช้วิธีการดังนี ้    
1) ผู้วิจัยและเพื่อนร่วมวิจัยสัมภาษณ์ผูรู้้ / ผู้เชี่ยวชาญหลายกลุ่มในประเด็นนั้น ๆ (ชาย โพธิสิตา, 2559) 2) ผู้วิจัยและเพื่อน
ร่วมวิจัยมีการสังเกตอย่างจริงจัง การถ่ายทอด เล่า 3) ผู้วิจัยมีการตรวจสอบระหว่างเพื่อนร่วมวิจยั เพือ่ดูความแจ่มแจ้งและ
พัฒนาของความเข้าใจ (รัตนะ บัวสนธ์, 2556)  

 ด้านจริยธรรมในการวิจัยมีการขอความยินยอมจากผู้ให้ข้อมลู มีการรักษาความลบัของแหล่งข้อมูลและมีการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับแหล่งข้อมูลจากการให้ความร่วมมือในการวิจัย (ชาย โพธิสิตา, 2559) 

4. ผลการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขบัเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังสามารถสรุปเป็น

ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) กลุ่มอำนวยการ 2) กลุ่มบริหารบุคคล 3) กลุ่มนโยบายและแผนงาน 4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา  
5) กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งผู้วิจัยจะนำเสนอในแตล่ะประเด็นดังรายละเอียดดังภาพท่ี 1   
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ภาพที่ 1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  
 

 4.1 กลุ่มอำนวยการ 
  4.1.1 การบริหารจดัการภายในกลุ่มงาน ผู้ให้ข้อมลูสำคญัเสนอแนะให้แบ่งงานส่วนของการเงินและพัสดุออก
จากกลุ่มอำนวยการเพื่อให้การทำงานในกลุ่มอำนวยการเกดิความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยผู้ใหข้้อมูลคนท่ี 1 กล่าว
สรุปว่า ต้องการใหส้่วนของการเงินและพัสดุ แยกกลุม่ออกไปจากกลุ่มอำนวยการ ซึ่งจะทำให้งานในกลุ่มอำนวยการลื่นไหลไป
มากขึ้นและสอดคล้องกับงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ใหข้้อมูลคนท่ี 3 กล่าวสรปุว่า ควรจะแยกการเงิน พัสดุ  
ออกจากกลุ่มอำนวยการจะทำให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น   
 สรุปได้ว่าข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการภายในกลุ่มงานจะต้องเกิดความคล่องตัวให้ไดม้ากที่สุด เพื่อให้
นโยบายที่ได้รับมาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากทีสุ่ด ซึ่งถ้าหากการจัดการภายในกลุ่มงานอำนวยการไม่ดีก็ย่อมส่งผล
กระทบต่อกลุม่งานอื่นด้วย 
  4.1.2 การสร้างขวัญกำลังใจในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเสนอแนะให้มีการส่งเสรมิความ 
ก้าวหน้าทางวิทยฐานะให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในองค์กร โดยผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 4 กล่าวสรุปว่า ควรมีการ
ดูแลเรื่อง วิทยฐานะ เพราะว่าไม่การดูแลเรื่องตำแหน่งงาน สอดคลอ้งกับผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 กล่าวว่าสรุปว่า หัวหน้าบางกลุ่ม
งานไม่ได้เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ควรส่งเสรมิเรื่องขวัญและกำลังใจในการทำงานในเรื่องตำแหน่งความก้าวหน้าในการ
ทำงาน 
 สรุปได้ว่าขวัญกำลังใจบุคลากรเปน็เรื่องที่สำคัญหากบุคลากรขาดขวัญกำลังใจ เช่น ความก้าวหน้าทาง 
วิทยฐานะหรือขวัญกำลังใจในเรื่องอื่น ๆ ก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานอันจะนำพาองค์กรประสบความสำเร็จ 

 4.2 กลุ่มบริหารบุคคล 

 4.2.1 การพัฒนาหลักเกณฑ์ ระเบยีบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย มีความชัดเจน 
ในหลักเกณฑ์และระเบียบ และการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการสอบครผูู้ช่วย โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้  
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4.2.1.1 ความชัดเจนในหลักเกณฑ์และระเบยีบ ผู้ให้ข้อมลูสำคญั.เสนอแนะให้ไม่ควรเปลี่ยนหลักเกณฑ์
หรือระเบียบที่เกี่ยวกับงานบุคคลบ่อย เนื่องจากจะทำให้ผู้ปฏิบัตไิมแ่ม่นในระเบยีบหลักเกณฑ์ เกิดความผิดพลาดต่องานได้ง่าย   
ดังผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 4 กล่าวสรุปว่า ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกีย่วกับงานบริหารบุคคล เช่น เกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย เกณฑ์ 
วิทยฐานะไม่ควรเปลี่ยนบ่อย เพราะผู้ปฏิบตัิจะยังไม่เกดิทักษะจนเกดิความเข้าใจ ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 ยงักล่าวสรุปว่า  
ระเบียบหลักเกณฑเ์ป็นสิ่งทีส่ำคัญ ไม่ควรปรับเปลี่ยนบ่อยจนเกิดไป เพราะบุคลากรจะเกดิความผิดพลาดในการทำงานได้ง่าย 

4.2.1.2 การพัฒนาหลักเกณฑ์ในการสอบครูผู้ช่วย ผู้ให้ข้อมลูสำคัญเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ 
ให้มีความเป็นกลางในการสอบทั่วประเทศโดยใช้ข้อสอบกลาง ดังผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 7 กล่าวสรุปว่า การจัดสอบครูผู้ช่วยควรใช้ 
สนามกลาง ข้ึนบัญชีไว้ทุกเอก หากจังหวัดไหนต้องการใหไ้ปใช้บัญช ีเพื่อให้เป็นมาตรฐานข้อสอบเดยีวกัน 
  สรุปได้ว่าการพัฒนาหลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนา จะต้อง 
ไม่เปลี่ยนบ่อย ๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิเกิดทักษะ มีความแม่นยำและผดิพลาดน้อยทีสุ่ด นอกจากน้ีควรพัฒนาหลักเกณฑ์การสอบ 
ครูผู้ช่วยท่ีเป็นกลาง เพื่อให้ได้บุคลากรในวงการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 4.2.2 การแบ่งอำนาจหน้าที่ระหวา่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกบัสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญเสนอแนะใหม้ีความชัดเจนในงานระหว่างสองหน่วยงาน โดยผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 5 กล่าวสรปุว่า อยากให้มีการแบ่งขอบเขต
ระหว่างศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 4 กล่าวสรุปว่า 
ควรระบุขอบข่ายหน้าท่ีให้มีความชัดเจนระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  สรุปได้ว่าการแบ่งอำนาจหน้าท่ีระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ควรกำหนดหลักเกณฑ์ของงานให้ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานท่ีผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจงานซึ่งอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ 
 4.3 กลุ่มนโยบายและแผน 
 4.3.1 การสร้างความตระหนักใหเ้ห็นถึงความสำคญัในการจัดทำแผนงาน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเสนอแนะ 
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดเข้าใจและตระหนักถึงกระบวนในการจดัทำแผนงาน ท้ังในเรื่องความร่วมมือเรื่องการขอข้อมูล 
และให้ข้อมูลทีเ่ป็นจริง โดยผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 6 กล่าวสรุปว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องสร้างความตระหนักให ้
ทุกหน่วยงานในสังกัด ได้เข้าใจถึงบทบาทของภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สอดคล้องกับผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 7  
กล่าวสรุปว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องสร้างความตระหนักให้หน่วยงานในสังกัดเห็นความสำคญั ซึ่งจะทำให้เกิด 
ความร่วมมือและบรูณาการกันในที่สุด 
 สรุปได้ว่าความสำคญัของงานนโยบายและแผนงานคือการตระหนักรู้ถึงบทบาทภารกิจของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ร่วมมือกันจากทุกฝ่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์็จะประสบความสำเร็จไดไ้ม่ยาก 
 4.4 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 4.4.1 การจัดงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย การกระจายโครงการ และการเขียนโครงการ โดยมีข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย ดังนี้  
  4.4.1.1 การกระจายโครงการ ผลวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเสนอแนะให้การกระจายโครงการหรือ
นโยบายควรให้อิสระแก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้จัดทำโครงการที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด โดยมผีู้ให้ข้อมลูคนท่ี 8  
กล่าวโดยสรุปว่า ควรเปลี่ยนจากการใช้โครงการเดียวกันท้ังประเทศจากส่วนกลาง ให้เป็นโครงการทีส่อดคล้องกับบริบท 
และกลยุทธ์ของจังหวัด สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 9 กล่าวสรุปว่า นโยบายเรื่องโครงการต่าง ๆ การที่กำหนดมาใหท้ำ
เหมือนกันหมด อาจจะทำให้สำนกังานศึกษาธิการจังหวัด คิดนอกกรอบไมไ่ด้และไม่สอดคล้องกับบรบิทของจังหวัดโดยแท้จริง 
และผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6 กล่าวสรุปวา่ กลุ่มพัฒนาการศึกษาควรได้รับนโยบายการพัฒนาที่ตรงจุดตามบริบทของจังหวัดนั้น ๆ  
 



 

  57 

 

 

สิกขา วารสารศึกษาศาสตร ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2565) 

Sikkha Journal of Education Vol.9 No.2 (July-December 2022) 

  4.4.1.2 การเขียนโครงการ ผลวิจยัพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเสนอแนะให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลยุทธศาสตร์
จังหวัดกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา เพราะประเด็นในเชิงลึกบางอย่างทางกลุ่มไม่สามารถเจาะประเด็นไดท้ำให้โครงการที่เสนอไป
ยังทางจังหวัดไม่ผา่น ดังเช่น ผู้ใหข้้อมูลคนท่ี 9 กล่าวสรปุว่า บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบถึงยุทธศาสตร์ของจังหวัดซึ่งส่งผล 
ในการคิดและการจดักิจกรรมใหส้อดคล้องกับนโยบาย สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 8 กล่าวสรุปว่า จังหวัดควรมีการสื่อสาร 
ถึงรูปแบบของโครงการที่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้การเสนอโครงการไปอาจไม่ตอบโจทย์ของจังหวัด  
 สรุปได้ว่า การพัฒนาการศึกษาท่ีจะประสบความสำเร็จสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอแนะว่า โครงการ
ควรให้ความสำคัญกับบริบทของจังหวัดนั้น ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์การศึกษาที่แท้จริง และควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลยุทธศาสตร์
จังหวัดกับกลุ่มพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน เพราะการเขียนโครงการไม่ตอบโจทย์กับยุทธศาสตร์จังหวัดทำให้โครงการนั้นตกไป
ทั้งที่เป็นโครงการที่ดี 
 4.5 กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 4.5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร ซึ่งประกอบดว้ย การสรรหาบุคลากรทีม่ีคุณภาพ  
การเพิ่มงบประมาณเพื่อประสิทธิภาพของงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมขี้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดังนี ้

 4.5.1.1 การสรรหาบคุลากรที่มีคณุภาพ ผลวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลสำคัญเสนอแนะให้มีการเพิ่มบุคลากรให้
ครบและมีความเชี่ยวชาญตามกรอบงานท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงกำหนด โดยผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 4 กล่าวสรุปว่า ควรมีการ
จัดสรรบุคลากรทีร่วดเร็วสอดคล้องกับตำแหน่งของงาน สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 6 กล่าวสรุปว่า แนะนำวิธี 1) หาคน 
มาให้ตรงงานตามกรอบตำแหน่ง 2) ถ้าหาไม่ได้ให้ยกระดับคนที่มีใหม้ีความรูเ้พิ่มขึ้น 

 4.5.1.2 การเพิ่มงบประมาณเพื่อประสิทธิภาพของงาน ผลการวิจยัพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเสนอแนะให้
เพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการตามนโยบายที่กระทรวงกำหนด โดยผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 กล่าวสรปุว่า ควรเพิ่มงบประมาณ 
ในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 7 กล่าวว่า ควรเพิ่มงบประมาณในขั้นตอนการทำแผนงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับภารกิจ 
  4.5.1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เสนอแนะใหม้ี 
การพัฒนาบุคลากรในแต่ละกลุม่จากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบุ้คลากรได้พัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้  
สร้างเครือข่ายกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่น ๆ โดยผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 8 กล่าวสรุปว่า หน่วยงานส่วนกลางควรมีการจัด
อบรมแบ่งเป็นกลุม่งาน ซึ่งจะทำให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่นซึ่งทำให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 6 กล่าวสรุปว่า ควรมโีครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในกลุ่มจาก
ส่วนกลางเพิ่มให้ก้าวทันยุคสมยัที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

สรุปได้ว่าข้อเสนอในภาพรวมที่ทุกกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดเสนอคือต้องสรรหาบุคลากร 
ที่รวดเร็ว ครบจำนวนตามกรอบงานและมคีวามเชี่ยวชาญในตำแหน่ง งบประมาณควรเพิ่มให้เหมาะสมกับงานเพื่อที่จะให้งาน
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสงูสุดและสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการหรือหน่วยงานอ่ืนในส่วนกลาง ควรจัดโครงการ 
กิจกรรมเพื่อท่ีจะให้บุคลากรในสังกัดฝึกอบรมในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มงาน   
  4.5.2 การสร้างข้อมูลสารสนเทศกลางทั้งจังหวัด ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเสนอแนะให้มีระบบสารสนเทศข้อมลูกลาง
ระดับจังหวดั เพื่อตอบสนองถึงการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว โดยผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6 กล่าวสรุปว่า ควรจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลของส่วนกลางให้ตอบสนองผู้ใช้ระดับจังหวัด สอดคล้องกบัผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 กล่าวสรุปว่า ควรจะมีฐานข้อมูลกลาง  
เพื่อลดปัญหาการประสานงานท่ีเสียเวลาและความคาดเคลื่อนของข้อมูล  
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 สรุปได้ว่าข้อมลูสารสนเทศถือว่ามคีวามสำคญัอย่างมากในการพัฒนาที่ตรงจุดและรวดเร็ว ซึ่งถ้าหากมกีาร
จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศกลางในระดับจังหวัดก็จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายเกดิความรวดเร็ว สะดวกและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากที่สดุ 

5. สรุปและอภิปรายผล 
               5.1 กลุ่มอำนวยการ 
 ผลการวิจัยพบว่าในการบริหารจัดการภายในกลุ่มงานจะต้องเกิดความคล่องตัวให้ได้มากท่ีสุด เพื่อใหน้โยบาย 
ที่ได้รับมาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุดจึงเสนอแนะใหใ้ห้ส่วนของการเงินและพสัดุ แยกกลุ่มออกไปจาก 
กลุ่มอำนวยการ ประเด็นข้อเสนอดังกล่าวจะทำใหส้ำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดทำงานได้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคลากรมีน้อย 
ไม่เพียงพอต่องาน ซึ่งทำให้ไมส่อดคล้องกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับนโยบายจากสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด นอกจากน้ียังมขี้อเสนอแนะในเรื่องของขวัญกำลงัใจบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ 
Herzberg โดย เกวลี พ่วงศรี (2557) กล่าวสรุปว่า ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและ 
รักงานปฏิบัติเป็นการกระตุ้นให้เกดิความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ปัจจัยที่จะค้ำจุนให้แรงจูงใจในการทำงานของบุคคล
มีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไมม่ีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกดิความไม่ชอบงานขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิวา วิบูลพันธ์ (2562) ศึกษาเรื่องศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบตัิงานของครู สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า ผู้บรหิารต้องเห็นความสำคัญเรื่องขวัญกำลังใจและส่งเสริม
เส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งการงานตามวิชาชีพ Reis and Peña (2011) กล่าวเสริมว่าแรงจูงใจ คือ สิ่งที่สำคัญที่จะ
รักษาบุคลากรที่มีคณุภาพไว้ในองค์กรและรักษาคณุภาพขององค์กร ดังนั้นการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอแนะเรื่อง
ขวัญกำลังใจบุคลากรนอกจากจะส่งเสริมความสุขของตัวบุคคลแล้วยังส่งผลต่อการทำงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ียังดึงดูดบุคคลที่มีศักยภาพมาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  

5.2 กลุ่มบริหารบุคคล 
 ผลวิจัยพบว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอแนะให้มีการพัฒนาหลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกดิทักษะ มีความแม่นยำ
และผดิพลาดน้อยที่สดุ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเปลีย่นแปลงในระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับ ภรอักษร     
นนทปทุม (2562) กล่าวว่า แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารทีเ่ปลี่ยนแปลงตามผูม้ีอำนาจส่งผลให้การ
ดำเนินงานขาดความต่อเนื่องการสั่งการไม่ชัดเจน และหากกระบวนการปฏิบัติงานมีรายละเอียดและขั้นตอนท่ีไม่ชัดเจน  
ยิ่งทำให้การดำเนินงานเกดิความคาดเคลื่อน ดังนั้น การที่ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เปลีย่นแปลงบ่อย นอกจากผลข้างต้นแล้ว 
ยังทำให้องค์กรมีความเชื่อมั่นลดลงและอาจเป็นการเสียเวลาในการพัฒนางานด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ของการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการสอบครูผู้ช่วย ซึ่งให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้มคีวามเป็นกลางในการสอบ ท่ัวประเทศโดยใช้
ข้อสอบกลาง อีกทั้งมหาวิทยาลัยฝ่ายผลิตสามารถประเมินเด็กของตนได้ว่าลูกศิษย์ที่จบออกมาแล้วจะมีคุณภาพแคไ่หน 
(สุทัศน์ ภูมิภาค, 2562) ดังนั้นการใช้ข้อสอบกลางในการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยจะช่วยให้องค์กรลดภาระงานและทำให้
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนยอมรับในมาตรฐานการคัดเลือกครูที่มีคณุภาพมาทำงานในการพฒันาผู้เรยีนต่อไปอีกท้ังลด
ความเสีย่งในกระบวนการจัดการสอบอีกด้วย และนอกจากนี้ยังมีขอ้เสนอแนะในเรื่องการแบ่งอำนาจหน้าท่ีระหว่าง สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกับเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรกำหนดหลักเกณฑ์ของงานให้ชัดเจน สอดคล้องกับ อดศิร เนาวนนท์ (2559) 
กล่าวว่า กศจ. หลายแห่ง พบว่า ยังไม่มีความชัดเจนหรือมีความเป็นรูปธรรมในการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างโรงเรียน
หรือระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการด้านการบริหารบุคคล  
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หรือการบูรณาการตามประเด็นท่ีเป็นเป้าหมายทางการศึกษาของจังหวัด ดังนั้นข้อเสนอแนะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องปฏิรูปการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไมม่ีความชัดเจนในอำนาจ
หน้าท่ีเท่าที่ควร 

5.3 กลุ่มนโยบายและแผน 
 ผลการวิจัยพบว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอแนะให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทภารกจิของสำนกังาน

ศึกษาธิการจังหวัด ร่วมมือกันจากทุกฝ่าย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการกระจายของหน่วยงานท้ังหน่วยงานรัฐ เอกชนและอื่น ๆ 
ภายใต้การดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สอดคล้องกับ อัฐภญิญา ปัทมภาสสกุล (2562) กล่าวว่า ความตระหนัก คือ 
ความสำนึกท่ีเกดิขึ้นภายในจติใจ แล้วนำมาประเมินค่าต่อสิ่งเร้า สอดคล้องกับ วาสนา อุทัยแสง (2559) กล่าวเสรมิว่าความ
ตระหนักจะทำให้บุคคลมีพฤติกรรมในทิศทางที่พึงปรารถนาทั้งต่อตนเองและสังคม ยิ่งลักษณ์ ศรีตองอ่อน (2558) ยังกล่าว
เสรมิอีกว่าหากเรามีเป้าหมายร่วมกัน ร่วมมือกัน ทั้งในระดับของการแสดงความคิดเห็น พิจารณา การตัดสินใจ การวางแผน 
การร่วมปฏิบัติ การประเมินผล จะทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทฤษฎีพึ่งพากันและกัน 
ทางสังคม Alrayah (2018) กล่าวว่า แนวคิดการพึ่งพากันทางสังคมมี 2 ประเภท คือ เชิงบวกและเชิงลบ เชิงบวกจะเกิดขึ้น
เมื่อการกระทำของแต่ละคนส่งเสริมการบรรจเุป้าหมายร่วมกัน แตกต่างจากเชิงลบท่ีมีบุคคลขัดขวางการบรรลุเปา้หมาย
ร่วมกัน ดังนั้นหากทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการทำแผนงาน ร่วมมือกันในเชิงบวกจะทำให้แผนงานมีทิศทาง 
ครอบคลมุภารกจิ ก่อให้เกิดประสทิธิภาพในการบริหารสูงสดุและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ก็จะประสบความสำเร็จไดไ้ม่ยาก 

5.4 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 ผลการวิจัยพบว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอแนะให้โครงการควรให้ความสำคัญกับบริบทของจังหวัด 
นั้น ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์การศึกษาที่แท้จริง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในบริบทพ้ืนท่ีและวัฒนธรรมของแตล่ะจังหวัดมีความ 
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาพร รัตนปริยานุช (2556) ศึกษาเรื่องความต้องการในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลเสมด็ อำเภอเมืองชลบุรี พบว่า ในการพัฒนาท้องถิ่นต้องทราบความต้องการในด้านต่าง ๆ ของประชาชน  
เพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะหห์าแนวทางในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจบริบท 
ของพื้นที่แต่ละจังหวัดจะทำใหโ้ครงการที่จัดขึ้นตรงตามประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนโดยตรงและเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
นอกจากน้ียังมีข้อเสนอแนะควรมกีารเช่ือมโยงข้อมลูยุทธศาสตร์จังหวัดกับกลุ่มพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับ ดาลลีา  
สหพฤฒานนท์ (2562) กล่าวว่า กรอบยุทธศาสตร์ควรคำนึงถึงความซับซ้อนของงานระหว่างหน่วยงานตลอดจนการสร้าง  
สายสมัพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงานตนเอง เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ดังนั้นการประสานงานกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกับจังหวัดนอกจากจะเกดิความชัดเจนและลดความซับซ้อน 
ในการทำงานแล้วยังเป็นการประหยัดงบประมาณและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างหน่วยงาน เกิดความสามัคค ี
เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5.5 กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 ผลการวิจัยพบว่าข้อเสนอแนะภาพรวมที่ทุกกลุ่มงานในสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดเสนอคือต้องสรรหา
บุคลากรทีร่วดเร็ว ครบจำนวนตามกรอบงานและมีความเชี่ยวชาญในตำแหน่ง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบคุลากรไม่ครบ 
ตามจำนวนตำแหน่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของฝ่ายงานสอดคล้องกบังานวิจัยของ โนรีย์ ทรัพย์โสภน (2559) ศึกษาเรื่องปัญหา
และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พบว่า การบริหารงานบุคคลมีความสำคญัมากองค์กรใดที่ประกอบไปด้วยทรัพยากรบคุคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีศักยภาพพร้อมจะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว้ ดังนั้นการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอให้มี
บุคลากรที่ครบ มีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเป็นท่ียอมรับแก่ชุมชนและประเทศชาติ 
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นอกจากน้ียังมีข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดทำระบบข้อมลูสารสนเทศกลางในระดับจังหวัดก็จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบาย
เกิดความรวดเร็ว สะดวกและเป็นไปตามวตัถุประสงค์มากทีสุ่ด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรัตน์ สงวนงาม (2554) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยการจดัการระบบข้อมลูและสารสนเทศทางการศึกษา กรณีศึกษา: สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระบรุี เขต 2 พบว่า การจัดเก็บสารสนเทศร่วมกันจะทำให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
และลดความซ้ำซ้อนของการจัดการระบบข้อมลูและสารสนเทศ ดังนัน้การที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอให้มีการจัด
จัดทำระบบสารสนเทศกลางจะทำให้องค์กรมีความคล่องตัวพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้รวดเร็วยิง่ขึ้น   

 6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

 6.1.1 จากผลการวิจยัพบว่ามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องดังนั้น
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดควรนำข้อเสนอแนะไปสู่กระบวนการปฏิบัติทั้ง 4 กลุ่มงาน อาทิเช่น เรื่องขวัญกำลังใจ การจัดทำ
โครงการทีส่อดคล้องต่อบริบทของจังหวัด เป็นต้น ทั้งนีใ้หม้ีการกำกบัติดตาม ทบทวน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  

 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 
 6.2.1 ควรมีการศึกษาในเชิงปฏิบตัิการเพื่อนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ อาทิเช่น การแยกส่วนของการเงินและพัสดุ

แยกออกจากลุ่มอำนวยการ ซึ่งอาจจะศึกษาถึงผลที่ตามมา ประสิทธิภาพการทำงานเมื่อแยกจากกันแล้ว และนำผลจาก
งานวิจัยไปพัฒนาฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เกิดผลในเชิงพัฒนา 

 6.2.2 ควรมีการศึกษาถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการดำเนินงานตามนโยบาย
ส่วนกลางเพื่อให้เห็นความสอดคลอ้งระหว่างปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 6.2.3 ควรมีการสอบถามบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บคุลากรในโรงเรียน ถึงข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อให้เกดิการมองในหลายแง่มุมซึ่งจะทำให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

 7. รายการอ้างอิง 
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