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บทคัดย่อ
บทความวิชาการเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์การบริหารการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษ
ที่ 21 โดยใช้ทฤษฏีบริหารการศึกษาเชิงระบบ (System Theory) สรุปได้ว่าการบริหารหรือการจัดการศึกษาอย่างเป็น รูปธรรมนั้นคือ
การให้ความสาคัญกับระบบการจัดการทุกขั้นตอน ได้แก่ ให้ความสาคัญกับปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต
(Output) และผลกระทบ (Impact) ดังนั้น การดาเนินการ จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผนตามทฤษฏีเชิง
ระบบแล้ว ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวงการการศึกษาย่อมเป็นเครื่องมือพัฒนาคนและสังคมได้อย่างแท้จริงและมีทิศทางที่ชัดเจน
คาสาคัญ: การบริหารการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21, ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงระบบ
Abstract
The purpose of this article was to analyze the educational administration at the level of basic
education in the 2 1 st century by using the System Theory. The solution found that the educational
management is the concrete form to focus on every step of the management system, including the
importance of inputs, processes, outputs, and impacts. Therefore, the systematic management of education
regulations according to system theory everything that happens on the education is truly a tool for
developing people and society and has a clear direction.
Keywords: educational administration, basic education level in the 2 1 st century, theory of systematic
educational management
บทนา
ค าว่ า “การศึ กษาพื้ นฐาน” (Basic Education)
เป็ น ค าที่ มี ค วามหมายหลากหลาย ในสหรั ฐ อเมริ ก า
การศึ ก ษาพื้ น ฐานหมายถึ ง “การสอนให้ มี ทั ก ษะในการ
สื่อสาร คิดคานวณ และเข้าสังคม เพื่อให้บุคคลสามารถอ่าน
ออกเขียนได คิดคานวณเป็น สามารถค้นคว้าหาความรูตอ่ ไป
ไดรู จักโลกแห่งการงาน หน่วยสวัสดิการ สัง คม ทางานกับ
นายจ้ างไดรู จักการบริโ ภคที่เหมาะสม รู จักการปรับปรุ ง
สุข ภาพ” ตามความหมายนี้มุ่ ง ถึ ง การศึก ษาเบื้ องต้น เป็ น

ส าคัญองค์การยูเ นสโก ซึ่ง เป็ นศู นย์ ร วมของนานาชาติใ น
ด้ า นการศึ ก ษา ได ให้ ค านิ ย ามการศึ ก ษาพื้ น ฐานไว ว า
“การศึกษาสาหรับคนทุกเพศทุกวัย ให้มีโอกาสไดเรียนความ
รู ทั่วไปที่เป็นประโยชนแกชีวิต ปลูกฝั ง ให้ เกิดความอยาก
เรียนอยากรู มีทักษะในการเรียนด้วยตนเอง รูจักถาม สังเกต
วิเคราะห์ ตระหนั กว่ า ตนเป็ นส่ วนหนึ่ง ของชุ มชน มีค วาม
รับผิด ชอบต่ อตนเองและผู้ อื่น ” และการศึ กษาต้องมุ่ ง ให้
ตอบสนองความต้องการทางการเรียนรูขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึง
การเรียนการสอนในระดับต้นซึ่งเป็นพื้นฐานให้แกการเรียนรู

___________________________________________________________________________________________________________
1,2นักศึกษา รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ขั้นต่ อไป เช่ น การศึกษาส าหรับเด็กวัยเริ่ มต้น การศึกษา
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ ดีเพียงร้อยละ 26.5
ระดั บ ประถม การสอนให้ รู ห นั ง สื อ ทัก ษะความรู ทั่ ว ไป
ของสถานศึ กษาทั้ ง หมด ส่ว นผลการประเมิน ของผู้ ตรวจ
ทักษะเพื่อการดารงชีวิต สาหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ ในบาง
ราชการ พบว่า โครงสร้างการบริหารการศึกษาในส่วนกลาง
ประเทศ การศึกษาพื้นฐานยังขยายขอบเขตไปถึงระดับมัธยม
ยังขาดการประสานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วน
ด้วย ดังนั้นจึงเห็นไดวา การศึกษาขั้นพื้นฐานมิไดหมายความ
ภูมิภ าคพบว่าผู้แทนกระทรวงในจัง หวัดยัง ไม่ชัดเจน การ
จากัดอยู่เฉพาะการศึกษาชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษา
กระจายอานาจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ที่ส าคัญครูจ านวน
ชั้นต้นเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาซึ่ง
มากยังสอนแบบเดิม ขาดความรู้ในเนื้อหาวิช าและทักษะ
บุ ค คลส่ วนใหญ่ มี โ อกาสไดเข้ าเรี ย นด้ วย (สาโรช บั ว ศรี ,
การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะครูในโรงเรียนขนาด
2549)
เล็กขาดโอกาสพัฒนามาก เพราะไม่สามารถทิ้งห้องเรียนได้
ดังนั้นสภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
การติ ด ตามผลยั ง ไม่ เ ข้ ม แข็ ง ไม่ ไ ด้ ถู ก น ามาใช้ ให้ เ ป็ น
พื้ น ฐานมี จุ ด เด่ น และจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นาให้ ต้ อ งน ามาสู่ ก าร
ประโยชน์ ทางการศึกษา สาเหตุที่ทาให้การศึกษาของไทย
วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ กั น อย่ า งมากมาย มี นั ก วิ ช าการทาง
พัฒนาช้า วิเคราะห์ได้ดังนี้
การศึกษาหรือแม้แต่ผู้ที่อยู่นอกวงการการศึกษาแต่มีความ
แม้จะมีความพยายามปฏิรูปการศึกษาตลอด
สนใจในเรื่องการศึกษาได้ให้แนวคิดเพื่อมองการศึกษาไว้เป็น
ช่ ว งเกื อ บ 2 ทศวรรษที่ ผ่ า นมา การศึ ก ษาไทยแทบไม่ มี
หลากหลายทั ศ นะ ยกตั ว อย่ า งเช่ น ร้ อ ยต ารวจเอกหญิ ง
พัฒนาการและ ‘”3 ปัญหาเรื้อรัง” ยังคงอยู่ ซึ่งประกอบด้วย
อาภรณ์ รัตน์ม ณี กล่าวไว้ใ นบทความเรื่อง “ท าไมระบบ
(สานักงานเลขานุการรัฐมนตรี. 2550: ออนไลน์)
การศึ ก ษาไทยจึ ง พั ฒ นาช้ า ” ว่ า “ส าหรั บ การศึ ก ษาใน
1. คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนตกต่า
ประเทศไทยหากดูจากสภาพที่เกิดขึ้นในสังคมหลาย ๆ ฝ่าย
ในประเด็นนี้ สามารถอธิบายได้ด้วย บทความ
กาลัง เข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือการศึกษากาลัง มี
เรื่อง ‘สถานการณ์ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย’ ที่เผยแพร่
ปั ญ หา ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เด็ ก และเยาวชนไทย
บนเว็บไซต์ schoolofchangemakers.com โดยวิพากษ์
เปรียบเสมือนรากฐานทางสังคม ณ ปัจจุบันสะท้อนถึงความ
การศึกษาไทยในเรื่องคุณภาพการศึกษาไว้อย่างน่าสนใจว่า
อ่อนแอที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วน ทั้ง สถาบันครอบครัว
‘ความเก่ง’ ของการศึกษาสากลมี 8 ด้าน ซึ่งความเป็นเลิศ
อ่อนแอ พื้นที่อบายมุขขาดการควบคุม อันเป็นปฐมเหตุของ
ทางการศึกษาเป็นหนึ่ง ในนั้น แต่เป้าหมายการศึกษาไทย
ปัญหา พฤติกรรมเด็กและเยาวชน ไม่ว่าเป็นปัญหาติดห้าง
มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิช าการ ทาให้เด็กที่เก่งด้านอื่นๆ
เที่ยวกลางคืน กินเหล้า สูบบุหรี่ และมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัย
ไม่ได้รับการยอมรับ และไม่มีความสุขจากการเรียน อีกทั้ง
อันควร อันจะนาไปสู่ผลกระทบกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ความ ‘เก่ง’ ด้านวิช าการเพียงด้านเดียวทาให้ยากต่อการ
ตามมาอย่างมากมาย” และ “ผลจากการติดตามการปฏิรูป
เชื่อมโยงกับโลกและสังคมที่มีความหลากหลาย จุดมุ่งหมาย
การศึกษา โดยประเมินจากคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ทางการศึกษากลายเป็นปริ ญญาบัต รมากกว่าการพัฒนา
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ นทั้ ง สามรอบ ตั้ ง แต่ ปี
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ทาให้เด็กจานวนมากไม่รู้จัก
2544-2557” การศึกษาขั้นพื้นฐานมีจ านวนโรงเรียนที่ไม่
ตั ว เอง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการเลิ ก เรี ย น (drop out) และ
ผ่านการประเมิน ทั้งสามรอบ 1,755 แห่ง โดยหนึ่งในสาเหตุ
ปัญหาการลาออกจากงานในภายหลัง นอกจากนั้น ผลจาก
มาจากการโยกย้ า ยของผู้ บ ริ ห าร หรื อ ครู ซึ่ ง ได้ มี ก าร
การจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการจนบั่นทอน
เสนอแนะสถานศึกษาต้องสร้างคุณภาพในเชิงระบบ การ
คุณภาพของผู้เรียน ด้วยการประเมินผลและตัวชี้วัดคุณภาพ
จั ด การเรี ย นการสอนของครู ยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ยั ง มี
การศึกษาที่ยังไม่หลากหลาย เน้นการวัดผลจากคะแนนสอบ
คุณภาพอยู่ในระดับร้อยละ 39.2 การจัดกิจกรรมที่กระตุ้น
เท่านั้น คัดแต่คนเรียนเก่ง จนอาจละเลยศักยภาพของผู้เรียน
ผู้เรียนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ ปัญหาและ
เป็นรายบุคคล ทาให้องค์ความรู้ท้องถิ่นและความสามารถของ
ตัดสินใจ มีคุณภาพอยู่ระดับ ร้อยละ 13.5 และครูสามารถ
นักเรียนที่มีค วามแตกต่างหลากหลายทั้งเชื้อ ชาติ ศาสนา
นาผลการประเมินมาปรับการเรียน และเปลี่ยนการสอนเพื่อ
และวัฒนธรรมค่อยๆ สูญหายไป
พัฒนาคุณภาพเพียงร้อยละ 21.6 ของสถานศึกษาทั้ง หมด
2. ความเลื่อมล้าทางการศึกษาสูง
การประเมินคุณภาพ ทางด้านผู้เรียนพบว่า ยังมีผลสัมฤทธิ์
หากอ้างอิงตามรายงานบทวิเคราะห์ถึงปัญหา
ทางการเรียนระดับต่ามากในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะความสามารถ
ทางการเมือ งไทยในช่วงสิบปี ที่ผ่า นมา โดยเว็ บไซต์ The
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิด
Economist ที่แม้ร ายงานนี้จ ะเผยแพร่ตั้ง แต่ปี 2560 แล้ว
สร้างสรรค์ มีคุณภาพระดับดีเพียงร้อยละ 11.1 และการมี
แต่ก็ยังให้มุมมองผลกระทบของความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
ที่เ ป็ นสาเหตุ หลั ก ก่อ ให้เ กิ ดความไม่เ สถีย รทางการเมื อ ง
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ของไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาไว้ได้อย่างชัดเจนรายงาน
วิเคราะห์ไม่ เป็น ยิ่ ง มีก ารเน้น ย้ าด้ว ยการสอบโดยอาศั ย
ฉบับนี้ระบุว่า ที่ผ่านมานักปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยมี
ความจ าเป็นหลักนักเรียนก็จ ะท่ องจ าอย่างเดียว ที่ซ้าร้าย
ความคิดที่จะลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาระหว่ างคน
กว่านั้น สังคมปลูกฝังให้ นักเรียนต้องเป็นคนเก่ง ซึ่งนักเรียน
รวยในเมืองกับคนจนในแถบชนบท เพราะความแตกต่าง
ก็จ ะแข่ง กันโดยไม่คิดถึง เรื่องอื่น ๆ เมื่อผิดหวัง รุนแรงก็ไม่
พวกนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุของความตึงเครียดทางการเมืองที่มี
สามารถแก้ ปัญหาตนเองได้ นอกจากนั้นการเรียนการสอน
มาเป็น 10 ปี ขณะที่พ่อแม่เด็กที่มีฐานะดีสามารถส่งไปเรียน
ในโรงเรียนก็ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน เครื่องมืออุปกรณ์ สื่อ
เมืองนอกหรือโรงเรียนกวดวิช าได้ แต่คุณภาพการศึกษา
การเรียนการสอนก็แตกต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน
โดยเฉพาะในชนบทยั ง ต่าอยู่ มาก ทั้ ง ที่ง บประมาณที่ ทุ่ ม
รัฐ บาลด้ ว ยกั น หรื อ โรงเรี ยนเอกชนต่า งจั ง หวั ด นั้น ไม่ มี
ให้กับการพัฒนาภาคการศึกษาภายในประเทศในแต่ละปีสูง
อุปกรณ์สื่อการสอนเลยในขณะที่กรุงเทพฯ มีมากมาย ทาให้
กว่า 25% ของงบประมาณประเทศ ที่สุดแล้ว ในตอนท้าย
เด็กมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน และนาเกณฑ์เดียวกันมาวัดทา
ของรายงานฉบับนี้ยังชี้ว่า การเรียนแบบท่องจานั้นพบเจอได้
ให้เกิดความล้มเหลวทางการศึกษา”
ทั่ว ไปในระบบการศึ ก ษาไทย อีก ทั้ ง ประเทศไทยยั ง ขาด
ดั ง นั้ น ผู้ เ ขี ย นในฐานะที่ เ ป็ น คนหนึ่ ง ที่ ศึ ก ษา
แคลนบุคลากรครูในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่าง
เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ เป็นครูชานาญ
เห็นได้ชัด
การพิเศษ และหัวหน้างานแนะแนว จึงขอเสนอแนวทางการ
3. ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรต่า
บริหารการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่
ทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในภาคการศึกษา นั่น
21 โดยใช้ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิง ระบบ (System
คือ ครู เพราะปัญหาการขาดแคลนครูนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังที่
Theory) เป็น แนวคิดและทฤษฏีอ้า งอิง ในบรรดาแนวคิด
มี ค วามรุ น แรง และเป็ น ปั ญ หาที่ ส ะสมมาตั้ ง แต่ ใ นชั้ น
และทฤษฏีทางการบริหารการศึกษาที่มีการเรียนการสอนอยู่
ประถมศึกษา การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา โดยเฉพาะ
ใน วงการวิชาการอย่างกว้างขวางนั้นมีอยู่จานวนมาก ในที่นี้
ทรัพยากรครูให้เพียงพอ เป็นธรรม และมีประสิทธิภ าพจึง
ผู้เ ขีย นขอเลือ กใช้ท ฤษฎีก ารบริห ารการศึ กษาเชิง ระบบ
เป็ นความท้า ทายหลั กของทุ กพรรคการเมือ งที่ จ ะเข้า มา
(System Theory) มีลักษณะการดาเนินงานดังนี้
บริหารประเทศต่อไป ดังนั้น จึงควรให้ความสาคัญเป็นลาดับ
1) ทฤษฎี เ ชิ งระบบมี ความเชื่ อ ว่ า ระบบ
ต้นๆ เพราะในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นแล้วว่า
จะต้องเป็นระบบเปิด (Open System) กล่าวคือ จะต้อง มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ นั ก เรี ย นหนึ่ ง คนมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า ง
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบ
รวดเร็ว ในขณะที่โรงเรียนส่วนมากซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อม
ในชนบท ยังมีครูสอนไม่ครบชั้นและวิชา อีกทั้งยังมีอุปกรณ์
2) มี รู ปแ บบขอ งกา รจั ดล า ดั บ (The
การเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอ จึงไม่น่าแปลกใจที่มีโรงเรียน
Hierarchical Model) ในลักษณะของระบบใหญ่และระบบ
จานวนมากในประเทศไทยที่ไม่มีความสามารถจัดการศึกษา
ย่อยที่สัมพันธ์กัน
ทีม่ ีคุณภาพได้ และหากจะวิเคราะห์เชิงระบบ พบว่า (สมเดช
3) มีรูปแบบของปัจจัยป้อนเข้าและผลผลิต
สีแสง.2549)
(Input Output Model) ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลของ การ
3.1 ระดับนโยบาย ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ มี กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเริ่ ม ต้ น จากปั จ จั ย
ซึ่ง เป็นระดับประเทศ จะเห็นได้ว่า รัฐบาลหลายยุค ยัง ให้
กระบวนการ และผลผลิตตามลาดับ เป็นองค์ ประกอบของ
ความส าคั ญกั บเรื่ องการศึ กษาในระดับ รองเมื่ อเทีย บกั บ
ระบบ
ปัญหาด้านอื่นๆ
4) แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้อ งมี
3.2 ระดับผู้ปฏิบัติ ในระดับผู้ปฏิบัติอันดับ
ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั น หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ กั น และกั น (The
แรกก็ต้องนึกถึงครู ผู้ให้ความรู้ ประสิทธิประสาทวิชา เป็นผู้
Entities Model) หมายความว่า ถ้าองค์ประกอบของระบบ
ถ่ายทอดให้กับนักเรียน ปัจจุบันครูที่เป็นครูด้วยจิตวิญญาณ
ตัว ใดตัว หนึ่ง เปลี่ ยนไปก็ จ ะมีผ ลต่อ การปรั บ เปลี่ย นของ
เหลืออยู่น้อยแล้ว และยังมีเรื่องของการประเมินผล ความ
องค์ประกอบตัวอื่นด้วย
เจริญก้าวหน้าในอาชีพโดยเฉพาะการเลื่อนวิทยฐานะไม่ได้
5) ทฤษฎีเชิงระบบเชื่อในหลักการของความ
วั ด จากความส าเร็ จ ของนั ก เรี ย น แต่ วั ด จากผลงานทาง
มีเหตุผลของสิ่งต่างๆ (Cause and Effect) ซึ่งเป็นหลักการ
วิชาการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีเชิงระบบไม่เชื่อ
3.3 ระบบการศึ ก ษาเป็ น ระบบป้ อ นเข้ า
ว่าผลของสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เกิดจากเหตุเพียง
อย่างเดียว ไม่มีการแลกเปลี่ยนกันหรือมีก็น้อยมาก มีการ
สาเหตุเดียว แต่ทฤษฎีเชิงระบบเชื่อว่าปัญหาทางการบริหาร
สนใจใฝ่ ห าความรู้ ด้ ว ยตนเองน้ อ ย ท าให้ เ ด็ ก คิ ด ไม่ เ ป็ น
ที่เกิดขึ้นมักจะมาจาก สาเหตุที่มากกว่าหนึ่งสาเหตุ
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6) ทฤษฎีเ ชิง ระบบจะมองทุกๆ อย่า งใน
เครื่องมือวัด ความส าเร็จ ที่จ ะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการได้มี
ภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าที่จะมองเพียงส่วนใด
การจัดการศึกษา หากไม่ให้ค วามส าคัญ กับปัจ จัยนาเข้ า
ส่วนหนึ่งของระบบ
เหล่านี้ เป็นต้นว่าไม่ให้ค วามส าคัญเรื่องหลักสูตร เนื้อหา
7) ทฤษฎี เ ชิ ง ระบบค านึ ง ถึ ง ผลของการ
หลัก สูต รที่ ไม่ ได้ มาตรฐาน บุค ลากรทางการศึ กษาที่ ไม่ มี
ปฏิบัติที่เป็น “Output” หรือ “Product” มากกว่า“Process”
ประสิทธิภาพมาจัดการเรียนการสอน ผลเสีย ที่เกิดจากการ
ซึ่งผลสุดท้ายของงานที่ได้รับอาจมีมากมายหลายสิ่ง ซึ่งก็คือ
จัดการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานจึงตกกับผู้เรียน ดังนั้น การให้
ผลกระทบ (Outcome or Impact) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามมาใน
ความสาคัญในระดับนโยบายก็คือการให้ความ สาคัญในเรื่อง
ภายหลังนั่นเอง
ปัจจัยนาเข้าในทฤษฏีการศึกษาเชิงระบบนั่นเอง
8) ทฤษฎี เ ชิ ง ระบบจะมี ก ระบวนการใ น
2. การวิเคราะห์ด้านกระบวนการ ผลผลิต
การปรั บ เปลี่ ย น และป้ อ นข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ (Feedback)
และผลกระทบกับระดับผู้ปฏิบัติและระบบการศึกษาของไทย
เพื่อบอกให้รู้ว่าระบบมีการเบี่ยงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไข
ส่วนในระดับผู้ปฏิบัติการและการจัดระบบการศึกษาของไทย
ที่องค์ประกอบใดของระบบ ซึ่ง ก็คือ การวิเคราะห์ ระบบ
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัตินั้น หากมอง จากทฤษฏีการบริหาร
(System Analysis) นั่นเอง
การศึกษาเชิงระบบก็คือการให้ความสาคัญในกระบวนการ
อนึ่ง ระบบของทฤษฏีบริหารการศึกษาเชิงระบบ
(Process) ซึ่งประกอบไปด้วย (1) การเรียนการสอน (2) การบริการ
(ระหว่าง ค.ศ. 1970-ปัจจุบัน) ประกอบด้วย (วรภัทร์ ภู่เจริญ ,
วิชาการแก่สังคม (3) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (4) การวิจัย
2548)
(5) ระบบประกั น คุณ ภาพ หมายความว่ า เป็ น การนาเอา
1) ปัจจัยนาเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากร
ปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการ
ทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่บุคลากร (Man) งบประมาณ
ดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ปัจจัยทั้งหลายเข้า
(Money) วั ส ดุ อุ ป กรณ์ (Materials) การบริ ห ารจั ด การ
สู่กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้นว่าการนาความรู้
(Management) และแรงจูง ใจ (Motivations) ที่ เป็ นส่ ว น
ทางวิชาการที่มีอยู่ในระบบมาใช้ในการบริการวิช าการแก่
เริ่มต้นและเป็นตัวจักรสาคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ
สังคมเพื่อให้สัง คมได้รับประโยชน์จากความรู้ขององค์การ
2) กระบวนการ (Process) คือ การนาเอา
ตลอดจนองค์การก็ได้มีการทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในสัง คม
ปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ใน การ
และเสริมสร้างแนวความรู้ ใหม่ขึ้นในสังคมด้วย ตรงกันข้าม
ดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการ
หากกระบวนการเหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ความรู้ ใหม่ๆ
จะมีร ะบบย่อยๆ รวมกันอยู่หลายระบบครบ วงจร ตั้ง แต่
ส าหรั บ แก้ ปั ญหาและชี้ น าสั ง คมก็ จ ะเกิ ดขึ้ นไม่ ได้ ดั ง นั้ น
การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล
ทุกองค์ประกอบในกระบวนของทฤษฏีเชิง ระบบจึงนับว่ามี
การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง และผลผลิต (Output) ในทฤษฏี
กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารการศึกษาเชิง ระบบ ได้แก่ ผลผลิต ซึ่ง เป็นผล
3) ผลลั พ ธ์ (Product or Output) เป็ น ผลที่
ที่เกิดขึ้น จากกระบวนการของการนาเอาปัจ จัยมาปฏิบัติ
เกิดจากกระบวนการของการนาเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพื่อให้
เพื่ อ ให้ เ กิด ประสิ ท ธิผ ลตามเป้า หมายที่ กาหนดไว้ ดั ง นั้ น
เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ในเรื่องผลผลิตนี้จึงเป็นการวัดและประเมินผลการใช้ปัจจัย
4) ผลกระทบ (Outcome or Impact) เป็น
น าเข้ า และน า กระบวนการที่ มี ม าบู ร ณาการเพื่ อ การ
ผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่ง ที่คาดไว้
ปฏิ บัติ การ โดยหากไม่ มี ร ะบบนี้ แล้ ว การด าเนิ น การจั ด
หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้ ดัง นั้น สามารถ
การศึกษาก็ จ ะไม่ทราบสถานการณ์ การดาเนิน การได้ ซึ่ ง
นาทฤษฏีเชิงระบบมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
ย่อมจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในช่วงต่อๆ
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ได้ดังนี้
ไ ป ไ ด้
ก ล่ า ว คื อ
1. การวิ เ คราะห์ ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า กั บ
การจะพั ฒ นาต่ อ ไปจะท าได้ ย ากยิ่ ง หากไม่ มี ก ารวั ด และ
ระดับนโยบาย ในระดับนโยบายนี้ เป็นการให้ความสาคัญต่อ
ประเมินผลนั่นเอง ส่วนผลกระทบ (Impact) ในทฤษฏีการ
การจั ดวางเรื่ องปัจ จัย นาเข้ า (Input) สู่ ร ะบบการ ศึ กษา
บริหารการศึกษาเชิงระบบ ได้แก่ ผลกระทบต่อสังคม ซึ่งเป็น
กล่าวคือเป็นการคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญๆ การจัดการ
ผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดผลลัพธ์ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คาด
ศึ ก ษาดั ง นี้ (1) ปรั ช ญา ปณิ ธ าน และ วั ต ถุ ป ระสงค์ (2)
ไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้ ดังนั้นในลาดับ
หลักสูตร (3) ครู (4) นักเรียน (5) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
นี้ จึงเป็นการพิจ ารณานาผลการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับ
(6) อาคารสถานที่แ ละ สภาพแวดล้อ ม (7) ระบบบริหาร
ไปพั ฒ นาเป็ น รู ป แบบที่ เ ป็ น สากลในเชิ ง การปฏิ บั ติ การ
จัดการ (8) งบประมาณ ด้วยว่าปัจ จัยนาเข้าเหล่านี้ จ ะเป็น
ในองค์การ โดยผลกระทบนี้ต้องสามารถตรวจสอบถึง ความ
________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ____
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วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2563
สมเหตุสมผลกับทุกองค์ประกอบของทฤษฏีเชิง ระบบด้วย
แผนมากน้อยเพียงใด ด้วยว่าหากได้จัดการอย่างเป็นระบบ
คือ ต้องสามารถเชื่อมโยงได้กับปัจ จัยนาเข้า กระบวนการ
ตามทฤษฏีเชิงระบบแล้ว ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวงการการศึกษา
และผลลัพธ์ด้วย จึงจะนับว่าดีที่สุด
ซึ่งเป็นที่เชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือพัฒนาคนและสังคมได้อย่าง
แท้จริงก็จะเกิดขึ้นอย่างมีทิศทาง ดังคากล่าวของร้อยตารวจ
บทสรุป
เอก หญิงอาภรณ์ รัตน์มณี ที่ว่า “การแก้ปัญหาการศึกษา
การวิเคราะห์การบริหารการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ทั้ ง ระบบ
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทฤษฏีบริหารการศึกษาเชิง ระบบ
เริ่มตั้งแต่ผู้ที่จะมากากับดูแลงานทางด้านการศึกษา รัฐบาล
(System Theory) ที่ผู้เขียนกล่าวแสดงมาแล้วข้างต้นย่อม
จะต้องแต่ง ตั้ง บุค คลที่มีค วามรู้ค วามสามารถ มีวิสัยทัศ น์
ท าให้ เ ห็ น ผลเชิ ง ประจั ก ษ์ ว่ า การบริ ห ารหรื อ การจั ด
ทางด้านการศึกษาจริ ง ๆ มารั บผิด ชอบ นอกจากนั้น การ
การศึ ก ษานั้ น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย แต่ ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งยากเกิ น ไป
กาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนจะต้อง กาหนดให้มีหัวข้อ
กล่าวคือสามารถบริหาร จัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม หากได้
วิชาคุณธรรม จริยธรรมไว้ในทุกหลักสูตรทุกระดับ จะต้อง
มีการให้ค วามส าคัญ ในระบบการจัดการทุก ๆ ขั้น ได้แก่
เพิ่มขวัญและกาลัง ใจให้กับครู การเลื่อนวิทยฐานะของครู
ต้องให้ความสาคัญตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ
ต้องมีความเหมาะสมและเป็นธรรม และที่สาคัญในส่วนของ
(Process) ผลผลิ ต (Output) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้ปกครอง สื่อมวลชน สถาบันทางศาสนา ต้องแสดงบทบาท
นั่น เอง ดั ง นั้ น ในที่นี้ จึง กล่า วได้ ว่า การศึก ษาจะสามารถ
และหน้าที่ในการมีส่วนรวมกับการพัฒนาการศึกษาได้ด้วย”
พัฒนาได้ในทุกๆ เรื่องในสัง คมแน่นอน แต่ก็ขึ้นอยู่กับ การ
สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 ดังนี้
ดาเนินการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบ

________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________a_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

การบริหารการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
ปัจจัยนาเข้า
(Input)

ผลผลิต
(Output)

กระบวนการ
(Process)

ผลกระทบ
(Impact)

การประเมินผลกระทบ
(Impact assessment study)

ภาพที่ 1 การบริหารการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
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