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บทที่  2
  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

    การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา  การพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่
การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ขอบขายที่ศึกษา  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อแสวงหาความรูที่จะนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย
ซึ่งจะดําเนินการศึกษาใน  7  ประเด็น  ดังนี้

    2.1  ศึกษาสภาพทั่วไปของจังหวัดฉะเชิงเทรา
    2.2  โครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    2.3  การปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณ
    2.4  แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหเนื้อหา
    2.5  แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหระบบ
    2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
    2.7  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย

                มีรายละเอียด  ดังนี้

2.1  ศึกษาสภาพทั่วไปของจังหวัดฉะเชิงเทรา

    ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้  จะดําเนินการศึกษาสภาพทั่วไปของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดังนี้

    2.1.1  ลักษณะที่ตั้ง  สภาพพื้นที่  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ
      2.1.2  สภาพแวดลอม
      2.1.3  ประชากร
      2.1.4  สภาพทางการปกครอง
      2.1.5  การศึกษา

    2.1.6  บุคคลสําคัญ
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2.2  โครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

         ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้  จะดําเนินการศึกษาตามคูมือปฏิบัติการโครงการนํารอง
ปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  ของสํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้

    2.2.1  บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    2.2.2  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
    2.2.3  ภารกิจการปฏิรูปการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

2.3  การปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณ

    จะดําเนินการศึกษาภารกิจดานการบริหารงบประมาณ  ตามคูมือปฏิบัติการโครงการ
นํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  ของสํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  6  พันธกิจ  ดังนี้

    2.3.1  การจัดตั้งงบประมาณ
    2.3.2  การจัดสรรงบประมาณ
    2.3.3  การบริหารการเงินและบัญชี
    2.3.4  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ
    2.3.5  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
    2.3.6  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

2.4  แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหเนื้อหา

    ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้  จะดําเนินการศึกษาทฤษฎีวิเคราะหเนื้อหา  ดังนี้
    2.4.1  ความหมายของการวิเคราะหเนื้อหา
    2.4.2  จุดมุงหมายของการวิเคราะหเนื้อหา
    2.4.3  องคประกอบของการวิเคราะหเนื้อหา
    2.4.4  ข้ันตอนการวิเคราะหเนื้อหา
    2.4.5  ความเชื่อถือไดของการวิเคราะหเนื้อหา
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    2.4.6  ประโยชนของการวิเคราะหเนื้อหา

2.5  แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหระบบ

    ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้  จะดําเนินการศึกษาทฤษฎีวิเคราะหระบบ  ดังนี้
    2.5.1  ความหมายของระบบ
    2.5.2  องคประกอบที่สําคัญของระบบ
    2.5.3  ความหมายของการวิเคราะหระบบ
    2.5.4  ข้ันตอนการวิเคราะหระบบ
    2.5.5  การประยุกตทฤษฎีการวิเคราะหระบบมาใชในระบบการศึกษา

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

             ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้  จะดําเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้
    2.6.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษาในประเทศ
    2.6.2  เอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษาตางประเทศ

2.7  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย

    การดําเนินการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยเสนอเนื้อหาการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การ
ศึกษา  ตามคูมือปฏิบัติการโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษา  ของสํานักงานโครงการนํารองปฏิรูป
การศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  6  พันธกิจ  ดังนี้

    2.7.1  การจัดตั้งงบประมาณ
    2.7.2  การจัดสรรงบประมาณ
    2.7.3  การบริหารการเงินและบัญชี
    2.7.4  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ
    2.7.5  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
    2.7.6  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
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                มีรายละเอียดดังนี้

2.1  สภาพทั่วไปของจังหวัดฉะเชิงเทรา

    2.1.1  ลักษณะที่ตั้ง  สภาพพื้นที่  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ
    จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย  อยูระหวางเสนรุงที่

13  องศา  10  ลิปดา  ถึง  13  องศา  15  ลิปดาเหนือ  และเสนแวงที่  100  องศา  50  ลิปดา
ถึง  102  องศา  1  ลิปดาตะวันออก  อยูหางจากรุงเทพมหานคร  โดยทางรถไฟสายตะวันออก
ประมาณ  61  กิโลเมตร  ตามทางหลวงหมายเลข  304  ประมาณ  75  กิโลเมตร  ตามทางหลวง
หมายเลข  3  ประมาณ  100  กิโลเมตร  ตามทางหลวงหมายเลข  34  แยกเขาทางหลวงหมายเลข
314  ประมาณ  90  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  5,351.60  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดใกลเคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี
ทิศใต ติดตอกับจังหวัดชลบุรี  ระยอง  จันทบุรีและอาวไทย
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสระแกวและปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับกรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการและปทุมธานี

    จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีภูมิประเทศเปนที่ราบลุมมีที่ดินดอนเปนบางสวน  โดยเฉพาะ
อําเภอสนามชัยเขตและอําเภอทาตะเกียบ  สวนใหญมีลักษณะเปนที่ดอน  ประกอบดวยภูเขา
เตี้ย ๆหลายลูก  ปาไมข้ึนปกคลุมทึบเต็มไปดวยสัตวปานานาชนิด  ไมมีคาอุดมสมบูรณ(ปจจุบัน
ปาไมถูกทําลายเกือบหมดแลว)  บางสวนของพื้นที่สูงกวาน้ําทะเลถึง  20  เมตร  แตบางสวนจะมี
ระดับตํ่ากวาน้ําทะเลมาก  โดยเฉพาะภูมิประเทศแถบชายฝงแมน้ําบางปะกงที่น้ําทะเลทวมถึง
เกษตรกรไดใชความรูจากบรรพบุรุษทําเขื่อนกั้นน้ําทะเล  ทําใหเกิดพื้นที่สวนมาแตอดีต
                ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถจําแนกออกไดเปน  3  เขตใหญ ๆ
คือ
                เขตที่ราบลุมแมน้ํา  เปนบริเวณที่มีความสําคัญมากที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ทั้งนี้
เพราะพื้นที่ราบเรียบ  ดินอุดมสมบูรณ และมีน้ําเพื่อการชลประทานอยางพอเพียง  เขตพื้นที่
ราบลุมแมน้ําจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  37.7 %  ของพื้นที่จังหวัด  หรือประมาณ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

13

2,042.7  ตารางกิโลเมตร  อยูในพื้นที่อําเภอบางปะกง  อําเภอบานโพธิ์  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  อําเภอบางคลา  อําเภอราชสาสน  กิ่งอําเภอคลองเขื่อน  อําเภอแปลงยาว
และอําเภอพนมสารคาม

    จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีแมน้ําสําคัญ  คือ  แมน้ําบางปะกง  ไหลผานอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
อําเภอบางคลา  กิ่งอําเภอคลองเขื่อน  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอบานโพธิ์  ไหลออกสู
อาวไทยที่อําเภอบางปะกง  ทําใหเกิดที่ราบลุมภาคตะวันออกเฉียงใต  เชื่อมติดตอที่ราบลุมแมน้ํา
เจาพระยา  เปนบริเวณที่มีการทํานามากแหงหนึ่งของประเทศ

    ที่ราบลุมแมน้ําบางปะกงและสาขานี้จะมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา  “ที่ราบฉนวนไทย”
ซึ่งถือไดวาเปนเขตเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพราะที่ราบลุมผืนนี้เปนแหลงผลิต
ขาว  เพื่อการคาที่สําคัญของภาคตะวันออกของประเทศ

    เขตที่ดอนหรือที่ราบลูกฟูก  เขตพื้นที่นี้อยูในบริเวณตอนกลางคอนขางไปทางตะวันตก
และทางเหนือติดตอกับจังหวัดปราจีนบุรี  โดยครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของจังหวัด  คือประมาณ
2,205.60  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งกระจัดกระจายอยูในเขตอําเภอสนามชัยเขต  อําเภอทาตะเกียบ
บางสวนของอําเภอพนมสารคามและอําเภอแปลงยาว

    เขตที่ราบสูงและภูเขา  เทือกเขาที่ปรากฏทางตะวันออกเฉียงใต  ซึ่งไปสิ้นสุดลง
ในทองที่ของจังหวัดชลบุรี  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  11.2%  หรือ  ประมาณ  1,174.7  ตาราง
กิโลเมตร  อยูในเขตพื้นที่ของอําเภอสนามชัยเขตและอําเภอทาตะเกียบ

    ลักษณะภูมิอากาศ  จังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะภูมิอากาศเปนแบบเขตเมืองรอน  หรือ
อากาศรอนชื้นแถบเสนศูนยสูตร  อุณหภูมิสูงเกือบตลอดป  โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคม
ถึงเดือนพฤษภาคม  ในเดือนเมษายนจะรอนที่สุด  เดือนที่มีอุณหภูมิต่ําสุดคือเดือนธันวาคม

    ฤดูรอน  เร่ิมต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม  โดยมีลมตะวันออก
และลมฝายใตพัดผาน  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  35 – 37  องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย
25 – 27  องศาเซลเซียส  มีปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ย  200 – 300  มิลลิเมตร  เปนฤดูที่เหมาะแกการ
เพาะปลูกพืชไร

    ฤดูฝน  เร่ิมต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  โดยมีลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตพัดผาน  มีฝนตกหนักบางพื้นที่  สวนมากในบริเวณเทือกเขาดานอําเภอสนามชัยเขตและ
อําเภอทาตะเกียบ  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  31 – 33  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย  23 – 25
องศาเซลเซียส  ปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ย  1,000 – 1,200  มิลลิเมตร  เปนฤดูกาลที่เหมาะแกการทํา
นาและปลูกไมผล
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    ฤดูหนาว  เร่ิมต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ  โดยมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน  อากาศเย็นและแหง  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  30 – 32  องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ําเฉลี่ย  20 – 23  องศาเซลเซียส  ปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ย  50 – 100  มิลลิเมตร
เปนฤดูกาลที่เหมาะแกการปลูกผักสวนครัว

    2.1.2  สภาพแวดลอม
    จังหวัดฉะเชิงเทราเปนเมืองใกลทะเลมีแมน้ําบางปะกงซึ่งเปรียบประดุจดังเสนเลือด

ที่หลอเลี้ยงที่ราบผืนนี้  พื้นที่ทั่วไปของจังหวัดฉะเชิงเทราเปนที่ราบลุม  เวนแตเพียงบางสวน
เปนที่ราบลูกฟูก  ที่ดอนเตี้ยและภูเขา  ซึ่งมีอิทธิพลตอความเปนอยูของประชากร  เหมาะแกการ
เพาะปลูก  มีปาไมอันอุดมไปดวยไมมีคาและสัตวปาหายาก

    กลาวไดวาสภาพภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทราสวนใหญเหมาะแกการเพาะปลูก
เปนอยางมาก  พื้นที่เพาะปลูกแบงออกเปนสองสวนคือ  สวนที่ราบลูกฟูก  เหมาะแกการทําไรและ
ปลูกหญาเลี้ยงสัตว  โดยเฉพาะในเขตอําเภอพนมสารคามและอําเภอแปลงยาว  สวนในเขตที่ราบ
และเขตที่ราบลุมแมน้ําบางปะกง  สวนใหญอยูทางดานตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรา  บริเวณ
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอบางคลา  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  อําเภอบานโพธิ์  อําเภอบางปะกง
พื้นที่สวนนี้อยูในเขตชลประทาน  เหมาะแกการทํานาขาว  ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว

    การเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว  ในอดีตจังหวัดฉะเชิงเทรามีความเจริญรุงเรือง
ทางดานเกษตรกรรม  ดังจะเห็นไดจากรูปปูนปนบนเชิงชายของอุโบสถวัดสัมปทวนนอก  คือ
ภาพบันทึกอันเกาแกชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษชาวฉะเชิงเทราซึ่งเปน  “เกษตรกร”
ผูสามารถในเชิงชลประทาน  และการพัฒนาการเกษตร  รูจักการสรางเขื่อนกั้นน้ําบริเวณชายฝง
แมน้ําบางปะกงที่น้ําทะเลทวมถึง  จนทําใหเกิดเปนสวนได  คลองก็เปนเครื่องมืออีกอยางหนึ่ง
ที่เกษตรกรชาวฉะเชิงเทราใชในการพัฒนาการเกษตร  “คลองบางขนาก”  เปนคลองแหงแรก
ที่ขุดขึ้นเพื่อขยายพื้นที่ปลูกขาว  บํารุงการเพาะปลูกและใชเปนเสนทางลําเลียงสินคาขาว  เดิมที
ที่ขุดคลองขึ้นในป  พ.ศ. 2381  ระหวางทําสงครามกับญวนนั้น  หมายจะใชเพื่อประโยชนทาง
ยุทธศาสตร  ขนสงยุทธสัมภาระ  เปนเสนทางเดินเรือผานไปยังประเทศเขมร  และลําเลียงอาหาร
เพื่อเปนเสบียงเลี้ยงกองทัพไทย  ผลพลอยไดที่เกิดขึ้นคือ  คลองนี้ไดบํารุงการเพาะปลูกใหกับ
จังหวัดฉะเชิงเทราดวย  คร้ันสิ้นสุดสงครามสองฝงคลองบางขนากไดกลายเปนเรือกสวนไรนา
อันอุดมไปดวยการเพาะปลูกขาวและออย  และในลําคลองก็กลายเปนที่เพาะพันธุปลาโดยเฉพาะ
ปลาชอน  ซึ่งเปนปลาน้ําจืดอันลือช่ือของจังหวัดฉะเชิงเทรา  จนอาจเรียกไดวา  คลองบางขนาก
เปน  “คลองชลประทาน”  แหงแรกที่ทําใหชาวนา  ชาวไรรูจักขุดคลอง  เพื่อใชเปนเสนทางบุกเบิก
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เขาไปในบริเวณรกรางวางเปลา  เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกและเปนตนแบบของระบบชลประทาน
รูปแบบตาง  ๆ

    ปญหาและผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปของจังหวัดฉะเชิงเทรา
    ปจจุบันพื้นที่ปาไมเขตจังหวัดฉะเชิงเทราลดลง  เนื่องจากในอดีตรัฐมีนโยบาย

เปดสัมปทานปาไม  ประกอบกับมีการบุกรุกพื้นที่  ลักลอบตัดไมเพื่อใชไมเปนที่พักอาศัย  หรือ
เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงและการทําไมออกโดยไมถูกตองตามหลักวิชาการ  รวมถึงความตองการที่ดิน
เพื่อขายสิทธิ์ใหแกนายทุน  ทําใหพื้นที่ปาถูกทําลายลงจํานวนมาก  การที่พื้นที่ปาพนมสารคาม
(ปาภาคตะวันออก)ซึ่งเปนปารอยตอ  5  จังหวัด  คือ  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง  จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดสระแกวและจังหวัดฉะเชิงเทรา  ลดลง  กอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมอยางรุนแรง
เชน  การเกิดน้ําทวมใหญบริเวณทองที่จังหวัดสระแกวและจังหวัดฉะเชิงเทรา  ใน  พ.ศ.  2526,
2531  และ  2533  เปนตน

    จากผลกระทบดังกลาว  กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดใหมีโครงการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่รอยตอ  5  จังหวัด  อพยพราษฎรที่อาศัยในพื้นที่  ซึ่งประกาศ
ขยายเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน  และจัดสรรที่ดินในรูปหมูบานปาไมควบคูไปกับ
การทําไรนาสวนผสม

    ถึงแมวาจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีโครงการพัฒนาแหลงน้ําและอางเก็บน้ําเพื่อแกปญหา
การขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค  เพื่อการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมก็ตาม  แตอางเก็บน้ํา
ดังกลาว  ตั้งอยูในเขตอําเภอสนามชัยเขต  อําเภอทาตะเกียบและอําเภอพนมสารคาม  จึงไม
สามารถสงน้ํามาบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในเขตอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  อําเภอบางปะกงและอําเภอบานโพธิ์  ซึ่งเปนพื้นที่ประสบปญหา
การขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงได

    ในสวนของการอุตสาหกรรม  จังหวัดฉะเชิงเทรามีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
ทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ซึ่งมีมาแตเดิมและอุตสาหกรรมหนักอื่น ๆ  โรงงาน
และนิคมอุตสาหกรรมหลายแหงมีการวางแผนและพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สูงสุด  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและปลอดมลพิษอยางแทจริง  มีหนวยควบคุมคุณภาพงาน
มีการพัฒนาระบบควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอม  จัดใหมีการบําบัดน้ําเสียและขยะมูลฝอย  มีการ
กําจัดมลพิษดานอากาศและเสียงอยางมีประสิทธิภาพ  จึงนับไดวา  จังหวัดฉะเชิงเทราเปนเมือง
อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ
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    ในสวนของการเกษตรกรรม  ปจจุบันมีการเลี้ยงกุงกุลาดํามากขึ้นตามลําดับ  เนื่องจาก
ไดผลกําไรสูงมาก  ในขณะเดียวกันก็สงผลใหพื้นที่การเพาะปลูกลดลง  พื้นที่ที่ใชในการเลี้ยงกุง
กุลาดําไมสามารถฟนฟูใหพื้นดินอุดมสมบูรณเพื่อการเพาะปลูกเหมือนเดิมได  เพราะดินจะเค็ม
และพื้นผิวดินถูกไถทิ้งออกไป  นอกจากนี้ยังทําใหเกิดมลพิษข้ึนในแหลงน้ําที่อยูบริเวณใกลเคียง
อีกดวย
     2.1.3  ประชากร

    ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีประชากรหลายเชื้อชาติดวยกัน  คือ  จีน  เขมร  ลาว  รามัญ
โดยเขามาตั้งรกรากถิ่นฐานตั้งแตสมัยอดีต  สวนหนึ่งเขามาคาขาย  สวนหนึ่งถูกกวาดตอนเขามา
ปจจุบันพื้นที่บางแหงในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จึงยังมีคนไทยเชื้อชาติดังกลาวอยู  และยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอาไวเปนอยางดี

    จํานวนและการกระจายของประชากร
    จังหวัดฉะเชิงเทรามีประชากร  ณ  วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2545  รวมทั้งสิ้น

645,114  คน  มีความหนาแนนของประชากร  120.54  คน  ตอ  1  ตารางกิโลเมตร  อําเภอที่มี
ประชากรมากที่สุด  คืออําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  มีจํานวน  99,323  คน  มีความหนาแนน
253.75  คน  ตอ  1  ตารางกิโลเมตร  รองลงมาไดแกอําเภอบางน้ําเปรี้ยว  ประชากร  73,811  คน
มีความหนาแนน  142.88  คน  ตอ  1  ตารางกิโลเมตร  อําเภอสนามชัยเขต  ประชากร
65,731  คน  มีความหนาแนน  39.45  คน  ตอ  1  ตารางกิโลเมตร  อําเภอบางปะกง
ประชากร  57,323  คน  มีความหนาแนน  221.94  คน  ตอ  1  ตารางกิโลเมตร
อําเภอพนมสารคาม  ประชากร  63,393  คน  มีความหนาแนน  115.26  คน  ตอ  1  ตาราง
กิโลเมตร  อําเภอบางคลา  ประชากร  33,495  คน  มีความหนาแนน   142.88  คน
ตอ  1  ตารางกิโลเมตร  อําเภอบานโพธิ์  ประชากร  39,613  คน  มีความหนาแนน
217.59  คน  ตอ  1  ตารางกิโลเมตร  อําเภอทาตะเกียบ  ประชากร  39,709  คน  มี
ความหนาแนน  37.64  คน  ตอ  1  ตารางกิโลเมตร  อําเภอแปลงยาว  ประชากร  21,858   คน  มี
ความหนาแนน  92.13  คน  ตอ  1  ตารางกิโลเมตร  กิ่งอําเภอคลองเขื่อน  ประชากร  13,613  คน
มีความหนาแนน  106.85  คน  ตอ  1  ตารางกิโลเมตร  อําเภอราชสาสน  ประชากร  12,524  คน
มีความหนาแนน  92.83  คน  ตอ  1  ตารางกิโลเมตร

    2.1.4  สภาพทางการปกครอง
    จังหวัดฉะเชิงเทรา  แบงการปกครอง ออกเปน  10  อําเภอ  1  กิ่งอําเภอ  มี  93  ตําบล

869  หมูบาน(ไมรวมเขตเทศบาล)  เทศบาล  22  แหง(เทศบาลเมือง  1  แหง)  องคการบริหาร
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สวนตําบล  92  แหง
    อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร  เปนระยะทาง

75  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  391.42  ตารางกิโลเมตร  ประกอบดวย  19  ตําบล  185  หมูบาน
3  เทศบาล  18  อบต.(องคการบริหารสวนตําบล)

    อําเภอบางคลา  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดฉะเชิงเทรา
เปนระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  234.42  ตารางกิโลเมตร
ประกอบดวย  9  ตําบล  56  หมูบาน  2  เทศบาล  9  อบต.(องคการบริหารสวนตําบล)

    อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนระยะทางประมาณ
19  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  498.66  ตารางกิโลเมตร  ประกอบดวย
10  ตําบล  147  หมูบาน  4  เทศบาล  10  อบต.(องคการบริหารสวนตําบล)

    อําเภอบางปะกง   ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนระยะทาง  24  กิโลเมตร
มีเนื้อที่ทั้งหมด  257.89  ตารางกิโลเมตร  ประกอบดวย  12  ตําบล  107  หมูบาน  2  เทศบาล
12  อบต.(องคการบริหารสวนตําบล)

    อําเภอบานโพธิ์  ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนระยะทางประมาณ
14  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  217.59  ตารางกิโลเมตร  ประกอบดวย  17  ตําบล
73  หมูบาน  2  เทศบาล  17  อบต.(องคการบริหารสวนตําบล)

    อําเภอพนมสารคาม  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดฉะเชิงเทรา
เปนระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  550  ตารางกิโลเมตร
ประกอบดวย  8  ตําบล  85  หมูบาน  3  เทศบาล  8  อบต.(องคการบริหารสวนตําบล)

    อําเภอราชสาสน  ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนระยะทางประมาณ
45  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  134.90  กิโลเมตร  ประกอบดวย  3  ตําบล  31  หมูบาน
3  อบต.(องคการบริหารสวนตําบล)

    อําเภอสนามชัยเขต  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนระยะทาง
ประมาณ  50  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  1,666  ตารางกิโลเมตร  ประกอบดวย
4  ตําบล  48  หมูบาน  1  เทศบาล  4  อบต.(องคการบริหารสวนตําบล)

    อําเภอแปลงยาว  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนระยะทาง
ประมาณ  35  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  237.23  ตารางกิโลเมตร  ประกอบดวย
4  ตําบล  48  หมูบาน  3  เทศบาล  4  อบต.(องคการบริหารสวนตําบล)
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    อําเภอทาตะเกียบ  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนระยะทาง
ประมาณ  82  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  1,054.77  ตารางกิโลเมตร  ประกอบดวย
2  ตําบล  44  หมูบาน  2  อบต.(องคการบริหารสวนตําบล)

    กิ่งอําเภอคลองเขื่อน  ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนระยะทาง
ประมาณ 18  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  127.40  ตารางกิโลเมตร  ประกอบดวย
5  ตําบล  30  หมูบาน  5  อบต.(องคการบริหารสวนตําบล)

    สรุปสภาพการปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตาราง 1  แสดงสรุปสภาพการปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลํา
ดับ อําเภอ

เนื้อที่
ตร.กม. ประชากร

ตํา
บล

หมู
บาน

เทศ
บาล อบต.

ระยะหาง
จากจังหวัด

1 เมืองฉะเชิงเทรา 391.42 99,323 19 185 2 18 -
2 บางคลา 234.42 33,495 9 56 2 9 25  กม.
3 บางปะกง 257.89 57,237 12 107 5 12 24  กม.
4 สนามชัยเขต 1,666 65,731 4 65 1 4 50  กม.
5 บางน้ําเปรี้ยว 498.66 73,811 10 147 4 10 19  กม.
6 บานโพธิ์ 217.59 39,613 17 73 2 17 14  กม.
7 พนมสารคาม 550 63,393 8 85 3 8 30  กม.
8 แปลงยาว 237.23 21,858 4 48 3 4 30  กม.
9 ราชสาสน 134.90 12,524 3 31 - 3 45  กม.

10 ทาตะเกียบ 1,054.77 39,709 2 42 - 2 82  กม.
11 กิ่งอ.คลองเขื่อน 127.40 13,613 5 30 - 5 18  กม.

รวม 5351.60 645,114 93 869 22 92 -

(ที่มา  :     http.//.www.chachoengsao.go.th.  31  March  2002)
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    2.1.5  การศึกษา
    ชาวฉะเชิงเทราไดชื่อวาเปนผูมีความรูและมีโอกาสทางการศึกษาอยางดี  มาเปนเวลา

ชานานจนอาจเรียกไดวา  เปนผูนําและผูเร่ิมตนความรูและความคิดใหม ๆ  ใหกับคนไทย  ตั้งแต
อดีตกาลชาวฉะเชิงเทราเปนผูนําความคิดทางดานการปกครองของไทย  ในรัชกาลที่  5
กระทรวงมหาดไทยไดจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาในหนาที่ปกครองขึ้นในมณฑลตาง ๆ  เรียกไดวาเปน
“สถาบัน”  แหงแรกที่เปดสอนวิชาการปกครองสมัยใหม  มีหลักสูตรและมีประกาศนียบัตรรับรอง
“มาตรฐาน”  ของผูศึกษาในยุคนั้น  มีมณฑล  3  แหง  ที่ไดรับคัดเลือกใหเปดสอนวิชาดังกลาวนี้
คือ  มณฑลพิษณุโลก  มณฑลอยุธยา  และมณฑลปราจีน  อันเรียกไดวาเปน  “มณฑลครู”
ดานการปกครอง  และเมืองฉะเชิงเทราก็เปนที่ตั้งโรงเรียนสอนวิชาการปกครองของมณฑลปราจีน
นับเปนเมืองบุกเบิกเมืองหนึ่งที่เปนแหลงความรูอันทันสมัย  พอจะนับเนื่องเปนสถาบันการศึกษา
แหงแรกของชาติไทย

    ตอมาจังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงเรียนรัฐบาลประจําจังหวัด  โรงเรียนชาย 3  แหง  โรงเรียน
หญิง  1  แหง  เงินเดือนครูและเงินคาใชสอยตาง ๆ  เปนเงินรัฐบาล  นอกจากนี้มีโรงเรียนตามวัด
ซึ่งกรมการอําเภอกับเจาอธิการวัดไดจัดตั้งขึ้นตามทองที่  และมีเอกชนขออนุญาตตั้งโรงเรียน
ราษฎรข้ึนบางบางแหง  การศึกษาไดดําเนินมาดวยความเอาใจใสตรวจตราของเจาหนาที่ทุกชั้น
ในขณะนั้นจังหวัดมีตําบล  83  ตําบล  ในพ.ศ.  2471  ทางราชการไดประกาศพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาทั่วทั้ง  83  ตําบล  และตามโรงเรียนรัฐบาลซึ่งมีอยู  4  แหง  ยังมีโรงเรียนประชาบาล
52  แหงและโรงเรียนราษฎรอีก  4  แหง  รวมทั้งสิ้น  60  แหง  นักเรียนชาย  3,343  คน  นักเรียน
หญิง  1,491  คน  รวมทั้งสิ้น  4,834  คน  ครูชาย  127  คน  ครูหญิง  18  คน
รวมทั้งสิ้น  145  คน

    การศึกษาในปจจุบัน  ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีอําเภอ  10  อําเภอ  และ  1  กิ่งอําเภอ
93  ตําบล   จัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  ดังนี้

    การศึกษาในระบบโรงเรียน  มีสถานศึกษา  398  แหง  ครู/อาจารย  6,773  คน
นักเรียน  นักศึกษา  136,682  คน  คิดเปนอัตราสวนนักเรียนตอครู/อาจารย  เปน  20 : 1

    การศึกษานอกระบบโรงเรียน  มีสถานศึกษา  609  แหง  ครู/อาจารย  1,689  คน
นักเรียน  นักศึกษา  47,629  คน  คิดเปนอัตราสวนนักเรียนตอครู/อาจารย  เปน  28 : 1

    นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ซึ่งเปดสอนแผนกธรรม - บาลี  ในวัดตาง ๆ
จํานวน  186  แหง  จํานวนครู  456  คน  จํานวนนักเรียนแผนกธรรม - บาลี  3,585  คน  คิดเปน
อัตราสวนนักเรียนตอครู  7 : 1  และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม  จํานวน  22  แหง  จํานวนครู
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85  คน  นักเรียน  2,148  คน  คิดเปนอัตราสวนนักเรียนตอครู  25 : 1
    จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลายระดับ  ตั้งแตระดับกอนประถม

ศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งมีการจัดการศึกษาสายอาชีพตาง ๆ  อีกมากมาย  หนวยงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษามีทั้งกรมสามัญศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรมอาชีวศึกษา  กรมการศาสนา  สํานักงาน
การศึกษาทองถิ่น  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  กรมการพัฒนาชุมชนและสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ

    ภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีสวนรวมสนับสนุนในการจัดการศึกษาโดยใหเด็ก
เขาเรียนโดยไมตองเสียคาใชจาย  ในระดับประถมศึกษา  จัดสอนในโรงเรียนสมาคมสงเคราะห
วิทยา  ตั้งอยูที่  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ในระดับมัธยมศึกษาจัดสอนในโรงเรียนมัธยมบานนายาว
ตั้งอยูที่  อําเภอสนามชัยเขต

    นอกจากนี้  จังหวัดฉะเชิงเทรายังมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ  แตมีลักษณะพิเศษ  คือ  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  โรงเรียนพุทธโสธร
และโรงเรียนการทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ  (อนุสรณวันเด็กแหงชาติ  พ.ศ.  2537) 

    2.1.6  บุคคลสําคัญ
    ในปจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรามีบุคคลสําคัญที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาและมีสวน

ผลักดันใหงานปฏิรูปการศึกษาสามารถกระจายลงสูเขตพื้นที่การศึกษา  ดังนี้
    1)  นายจาตุรนต  ฉายแสง  รองนายกรัฐมนตรี  เปนประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง

งาน  กอนนําเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  ชุดที่  4  เปนประธานผูพิจารณาในการกลั่นกรอง
การกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษา

    2)  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธานสภาผูแทนราษฎร  มีสวนผลักดันพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  สงผลใหมีการกระจายอํานาจลงสูเขตพื้นที่การศึกษา

    3)  ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร  สมาชิกวุฒิสภา  รองประธาณคณะกรรมาธิการการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนผูพิจารณา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและการปฏิรูปการศึกษา

    4)  ศาสตราจารยดร.วิจิตร  ศรีสอาน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ระบบพรรคการเมือง
เปนประธานคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษา  เปนผูวางหลักเกณฑและแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาในเบื้องตน
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2.2  โครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    2.2.1  บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เปนหนวยปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาในระดับเขตพื้นที่

การศึกษา  มีบทบาทหนาที่  ดังนี้
1)  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่ใหสอดคลอง

กับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  ศาสนา  ศิลปและวัฒนธรรมแหงชาติ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย  แผนพัฒนาอุดมศึกษา  แผนพัฒนาการศาสนาและ
วัฒนธรรม  และความตองการของทองถิ่น

2)  เตรียมการและสนับสนุนการเตรียมการในการจัดตั้งงบประมาณตามระบบ
งบประมาณแบบมุงผลลัพธของสถานศึกษาในเขตพื้นที่  รวมทั้งกํากับ  ตรวจสอบ  ติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว

3)  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา

4)  สงเสริมและประสานการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย  รวมทั้งการศึกษาเพื่อคนพิการ

5)  กํากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
สถานศึกษาระดับดุมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาในเขตพื้นที่การศึกษา  รวมทั้งหนวยงาน
ที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัย  และหนวยงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ในเขตพื้นที่การศึกษา

6)  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา

7)  ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล
เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  การจัดและพัฒนาการศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษา

8)  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาและ
หนวยงานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษา

9)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ  และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
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                      10)  ดําเนินการประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
                      11)  ดําเนินการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลในเขตพื้นที่การศึกษา
                      12)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ  เอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

          13)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
    2.2.2  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  เปนองคกรอํานวยการ

ปฏิรูปการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  มีบทบาทหนาที่  ดังนี้
1)  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา
2)  เสนอแนะการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษา
3)  ประสานสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
4)  ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา
5)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกร

ชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น
ที่จัดการศึกษา

6)  สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานดานศาสนา  ศิลปและวัฒนธรรม
ในเขตพื้นที่การศึกษา

7)  แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่
มอบหมาย

    2.2.3  ภารกิจการปฏิรูปการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  4  พันธกิจ  มีดังนี้
1)  ภารกิจการบริหารวิชาการ  6  พันธกิจ
     (1)  การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา
     (2)  การปฏิรูปการเรียนรู
     (3)  การเทียบโอนผลการเรียน
     (4)  การจัดเครือขายและแหลงการเรียนรู
     (5)  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
     (6)  การปฏิรูปการเรียนรูในชุมชน
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2)  ภารกิจการบริหารงบประมาณ  6  พันธกิจ
     (1)  การจัดตั้งงบประมาณ
     (2)  การจัดสรรงบประมาณ
     (3)  การบริหารการเงินและบัญชี
     (4)  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ
     (5)  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
     (6)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
3)  ภารกิจการบริหารงานบุคคล  5  พันธกิจ

                             (1)  การเตรียมการบริหารงานบุคคลระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา
     (2)  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                             (3)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
                             (4)  การเสริมสรางวินัยและจรรยาบรรณ
                             (5)  การพัฒนาวิชาชีพครู

4)  ภารกิจการบริหารทั่วไป  8  พันธกิจ
                             (1)  การบริหารและจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ
                             (2)  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
                             (3)  การจัดระบบสารสนเทศและ  IT  ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน

     (4)  การสงเสริมและการจัดบริการการศึกษา
     (5)  การสงเสริมศาสนา  ศิลปและวัฒนธรรม
    (6)  การดําเนินงานกิจการพิเศษในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

                             (7)  การจัดระบบประกันคุณภาพ
                             (8)  การนิเทศ  ติดตามและประเมินผล

2.3  การปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณ

    จะดําเนินการศึกษาตามคูมือปฏิบัติการโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา  ของสํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ภารกิจดาน
การบริหารงบประมาณ  6  พันธกิจ  ดังนี้

    2.3.1  การจัดตั้งงบประมาณ
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    2.3.2  การจัดสรรงบประมาณ
    2.3.3  การบริหารการเงินและบัญชี
    2.3.4  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ
    2.3.5  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
    2.3.6  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

2.4  แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหเนื้อหา

    ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  จุดมุงหมาย  ประเภท  องคประกอบ
ขั้นตอน  ความเชื่อถือได  และประโยชนของการวิเคราะหเนื้อหา  รายละเอียดดังนี้

    การวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  เปนเทคนิคหนึ่งของการวิจัยเอกสาร
(Document  Research)  ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนอยางกวางขวางในวงการตาง ๆ  เชน
ดานสื่อสารมวลชน  ดานพฤติกรรมศาสตร  และดานการศึกษา  สําหรับในดานการศึกษานั้น
มีผูนํามาใชในการวิเคราะหแบบเรียน  หลักสูตร  เพลง  การโฆษณา  ภาพยนตร  หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร  (อุทุมพร  จามรมาน.  2531, อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 32)
หนังสือ  นิตยสาร  โคลง  กลอน  หนังสือพิมพ  เพลง  รูปภาพ  คําพูด  จดหมาย

    2.4.1  ความหมายของการวิเคราะหเนื้อหา
    ไดมีผูใหความหมายของการวิเคราะหเนื้อหาไวหลายประการ  ดังตอไปนี้
    สงบ  ลักษณะ  (2525)  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 33  กลาววา

การวิเคราะหเนื้อหา  คือ  เปนเทคนิควิธีแบบหนึ่งที่ใชศึกษาเนื้อหาใจความของวัสดุตาง ๆ  ที่เปน
สื่อความหมายของภาษา  ดวยวิธีที่เปนปรนัยเพื่อใหไดขอมูลในเชิงปริมาณ  โดยอาศัยตัวแปร
ที่ตองการศึกษาเปนหลัก

    สรรครวี  คชาชีวะ  (2525)  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 33  ไดสรุป
ความหมายของการวิเคราะหเนื้อหาไวดังนี้  คือ  การวิเคราะหเนื้อหาเปนเทคนิคในการวิเคราะห
ที่ไมใชวิธีทางวิทยาศาสตร  ตองมีการสรางเครื่องมือที่เชื่อถือได  ผลสรุปที่ไดสามารถอธิบาย
ความหมายของเนื้อหาไดทั้งในเชิงปริมาณ  (Quantitative)  และเชิงคุณภาพ  (Qualitative)
อยางมีความเที่ยงตรงตามธรรมชาติของสาระ

    อุทุมพร  จามรมาน  (2526) อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 33  ไดกลาวถึง
ความหมายของการวิเคราะหเนื้อหาไววา  เปนเทคนิคในการวิจัยที่ใชบรรยายเนื้อหาที่ส่ือ
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ความหมายไดอยางมีระบบ  มีความเปนปรนัยและตีความเปนตัวเลขได
    บุญเรือง  เนียมหอม  (2519)  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 33  กลาวถึง

การวิเคราะหเนื้อหาวา  เปนการวิจัยชนิดหนึ่งที่ศึกษาขอมูลจากขาวสารหรือเอกสาร  เพื่อวัด
ความรู  ขอคิดเห็น  วามีแนวโนมไปทางใด  มีปริมาณมากนอยเพียงใด

    ประภาวดี  สืบสนธิ์  (2523)  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 33  ไดกลาววา
การวิเคราะหเนื้อหาเปนเทคนิคที่ใชในการศึกษาวิเคราะห  บันทึก  เอกสาร  ขาวสารอยางมีระบบ
มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงปริมาณการเนนหรือความถี่ที่ใชในการสื่อสาร  ดวยการแบงเนื้อหา
ออกเปนกลุมและประเมินเนื้อหาตามเกณฑที่กําหนดขึ้น  ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับวิธีการสํารวจ
โดยการสัมภาษณหรือการตอบแบบสอบถาม

    เบอรเรลสัน  (Berelson.  1952)  อางถึงใน  อุทุมพร  จามรมาน.  2531 : 5  ไดใหความ
หมายของการวิเคราะหเนื้อหาไววา  การวิเคราะหเนื้อหาเปนเทคนิคการวิจัย  (A  Research
Technique)  อยางหนึ่งที่มุงบรรยายและอธิบายเนื้อหาไดอยางชัดเจน  เขาใจงาย  (Manifest
Content)  ตรงวัตถุประสงค  (Objective)  มีระบบ  (Systematic)  และใชหลักการวิเคราะห
เชิงปริมาณ  (Quantitaive)  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  (คารนี่  Carney.  1972  อางถึงใน
ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 34)  ที่วา  การวิเคราะหเนื้อหา  คือ  วิธีการที่ใชในการศึกษา
เนื้อหาสาระของเอกสารอยางมีระบบ  ที่มีหลักเกณฑและกําหนดขั้นตอนอยางมีระบบ  ซึ่งสรุป
ไดวา  การวิเคราะหเนื้อหาและการลงรหัส  (Content  Analysis  and  Coding)  เปนวิธีวิจัย
สําหรับการพรรณาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีความเปนปรนัย  เปนระบบ  และสามารถวัดปริมาณ
ออกมาเปนตัวเลขได

    วีเบอร  (Weber.  1985)  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 34  ไดให
ความหมายของการวิเคราะหเนื้อหาไววา  การวิเคราะหเนื้อหา  หมายถึง  วิธีวิทยาการวิจัย
(Research  Methodology)  ที่ใชประโยชนในกลุมของกระบวนการลงขอสรุปไดอยางถูกตองจาก
เนื้อเร่ือง  (Text)  โดยทําการสรุปเกี่ยวกับตัวผูสงสาร  (Sender  of  Message)  ตัวขอมูลขาวสาร
(Message  Itself)  และผูรับสาร  (Audience  of  The  Message)  ทั้งนี้  อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามทฤษฎีและเนื้อหาสาระความสนใจของผูวิจัย

    คริพเพนดอรฟ  (Krippendorff,  1980 : 21)  ใหคําจํากัดความของการวิเคราะหเนื้อหา
วาเปนเทคนิคการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่ง  ในการทําใหเครื่องมือมีความนาเชื่อถือ  มีผลสรุป
ที่เที่ยงตรงจากขอมูล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

26

แหลงขอมูล
ผูสงสาร

แหลงขอมูล
หรือผูสงสาร

ผูรับสาร ผูรับสาร

    โดโนฮิว,  ทรอพและบัดด  (Donohew,  Trop,  and  Budd.  1967)  อางถึงใน
ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 35  กลาวถึงการวิเคราะหเนื้อหาวา  เปนเทคนิคที่มีระบบสําหรับ
วิเคราะหและจับประเด็นเนื้อหาสาระ  การวิเคราะหเนื้อหาจัดเปนเครื่องมือ  (Tool)  สําหรับ
ทําการสังเกตและวิเคราะหพฤติกรรมการสื่อสารไดอยางเปดเผย   ตามเวลาและสถานที่  ที่ผูวิจัย
ไดเลือก  ซึ่งวิธีการนี้ทําใหผูวิจัยทําการสังเกตโดยปราศจากความกลัววาจะเกิดความลําเอียง
ตอผูสงสาร

    นอกจากนี้  โดโนฮิวและคณะ  (Donohew  and  others)  อางถึงใน
ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 35  ยังกลาวอีกวา  ในการสื่อสารจะประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ
4  ประการ  ไดแก  แหลงขอมูล/ผูสงสาร  สาระ  ส่ือ  และผูรับสาร  สวนการวิเคราะหเนื้อหานั้น  ไม
ใชสวนหนึ่งของกระบวนการสื่อสาร  แตเปนเครื่องมือในการวิเคราะหที่เขาไปเกี่ยวของ
ในกระบวนการ  ทําใหไดมาซึ่งขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพการณของการสื่อสาร  ตลอดจน
รายละเอียดที่ถูกจํากัดใหแคบลง  ทําใหงายตอการศึกษาแนวโนมหรือทํานายแหลงขอมูล/ผูสงสาร
และผูรับสาร  ดังแสดงในภาพประกอบ

  การวิเคราะหเนื้อหา
      (เครื่องมือ)

    ส่ือ

ภาพ 2  แสดงการสื่อสารโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาเปนเครื่องมือ

สาร
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    จากที่ไดทําการศึกษาความหมายของการวิเคราะหเนื้อหา  สามารถสรุปไดวา
การวิเคราะหเนื้อหา  หมายถึง  เทคนิควิธีวิจัยแบบหนึ่ง  ที่ใชศึกษาเนื้อหาจากสิ่งตาง ๆ  ที่เปน
สื่อความหมายของภาษา  ดวยวิธีที่มีระบบ  มีขั้นตอนชัดเจน  ผลสรุปอธิบายไดทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ  ตลอดจนสามารถทําใหทราบถึงแนวโนมของสิ่งที่ศึกษา

    2.4.2  จุดมุงหมายของการวิเคราะหเนื้อหา
    อุทุมพร  จามรมาน  (2531 : 1)  สรุปจุดมุงหมายหลักในการวิเคราะหเนื้อหา

ไว  3  ประการดังนี้  1)  เพื่อสรุปขอมูล  2)  เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธภายใน  และ
3)  เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธภายนอก

    วีเบอร  (Weber.  1985)  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 36  ไดกลาวถึง
จุดมุงหมายในการวิเคราะหเนื้อหาไว  11  ประการดวยกัน  คือ  1)  แสดงใหเห็นถึงความแตกตาง
ของเนื้อหาการสื่อสารของนานาประเทศ  2)  เปรียบเทียบระดับของการสื่อสาร  3)  ตรวจสอบ
เนื้อหาการสื่อสารที่ไมลงรอย   4)  ใชในการลงรหัสแบบสอบถามปลายเปดของการวิจัยเชิงสํารวจ
5)  แสดงใหเห็นถึงเจตนาและลักษณะเฉพาะของผูสงสาร  6)  ตัดสินเกี่ยวกับลักษณะทางจิตวิทยา
ของกลุมคน  7)  แสวงหาขอเท็จจริงจากการโฆษณา  8)  บรรยายถึงทัศนคติและการตอบสนอง
ทางพฤติกรรมของการสื่อสาร  9)  สะทอนรูปแบบและวัฒนธรรมของกลุม  องคกร  และสังคม  10)
แสดงใหเห็นถึงสภาพของบุคคล  กลุมองคกร  และสังคม  และ  11)  ศึกษาแนวโนมของการสื่อสาร

    ผูวิจัยสามารถสรุปจุดมุงหมายในการวิเคราะหเนื้อหาไดเปน  6  ประการ
1)  ทําใหเห็นความแตกตางในดานเนื้อหาการสื่อสารของนานาประเทศ
 2)  ใชเปรียบเทียบระดับของการสื่อสาร
 3)  สรุปขอมูล  ขอเท็จจริง  และตรวจสอบเนื้อหาการสื่อสารที่ไมลงรอย
 4)  ใชในการลงรหัสแบบสอบถามปลายเปดของการวิจัยเชิงสํารวจ
5)  สะทอนรูปแบบพฤติกรรม  ทัศนคติ  ความสัมพันธและวัฒนธรรมของกลุม

องคการสังคมที่ไดศึกษา  ตลอดจนการตอบสนองพฤติกรรมของการสื่อสาร
6)  ใชศึกษาแนวโนมของการสื่อสาร

    2.4.3  องคประกอบของการวิเคราะหเนื้อหา  ในการวิเคราะหเนื้อหามีรายละเอียดดังนี้
1)  เนื้อหาที่จะวิเคราะห  เนื้อหาในที่นี้ไมจําเปนตองอยูในรูปเอกสาร  สิ่งพิมพ

เสมอไป อยูในรูปอ่ืนก็ได  เชน  รูปภาพ  การตูน  ละคร  เพลง  การโฆษณา  ฟลมภาพยนตร
บทคําพูด  คํากลาว  หลักฐานทางประวัติศาสตร  การสนทนา
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2)  วัตถุประสงคในการวิเคราะหเนื้อหา  การวิเคราะหเนื้อหามีวัตถุประสงค
ใหญ ๆ  3  ประการ  คือ

                  (1)  เพื่อสรุปขอมูล
                  (2)  เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธภายใน
                  (3)  เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธภายนอก

3)  หนวยในการวิเคราะห  ในการวิเคราะหเนื้อหา  ผูวิเคราะหตองมีความกระจาง
ในเรื่องหนวยที่วิเคราะหวาเปนหนวยแบบใด  โดยปกติหนวยในการวิเคราะหเนื้อหามี  3  ประการ

                  (1)  หนวยจากกลุม  ไดมาจากการสังเกตหรือสัมผัส  แตละหนวยนั้นมี
ลักษณะที่เปนอิสระตอกัน  เชน  ประโยคแตละประโยคถือเปน  1  หนวย

                  (2)  หนวยจากการบันทึก   เปนการจัดกระทําขอมูลจากการสุม  มายอย
เปนกลุม  เปนพวก

                  (3)  หนวยจากเนื้อหา   เปนการรวบรวมหนวยจากการบันทึกมาจัดกลุม
อีกทีหนึ่ง

    2.4.4  ขั้นตอนการวิเคราะหเนื้อหา
    โกวิท  ประวาลพฤกษ  (2525)  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด  2541 : 36  เสนอ

ข้ันตอนการวิเคราะหเนื้อหา  สรุปไดดังนี้  1)  กําหนดเอกสารที่จะทําการวิเคราะห  2)  กําหนด
หัวขอในการวิเคราะห  3)  กําหนดรายการของคํา  วลี  ประโยค  ใจความสําคัญที่เปนบรรทัดฐาน
หรือเกณฑในการวิเคราะห  4)  ทดลองใชเกณฑที่จัดทําขึ้น  ตรวจสอบความเชื่อมั่นของการใช
ตารางมาตรฐานที่ทําขึ้น  5)  ดําเนินการวิเคราะหตามเกณฑ  6)  นําผลจากการวิเคราะห
มาดําเนินการใชสถิติ  และเขียนรายงาน

    สงบ  ลักษณะ  (2525)  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด  2541 : 37  สรุปข้ันตอน
การวิเคราะหเนื้อหาออกเปน  5  ขั้นตอน  ไดแก  1)  กําหนดเอกสารที่จะทําการวิเคราะห
2)  กําหนดจุดมุงหมายที่จะทําการวิเคราะห  3)  กําหนดหนวยที่จะทําการวิเคราะห  4)  ทดลองใช
เกณฑที่เปนบรรทัดฐาน  5)  ดําเนินการวิเคราะห

    ประภาวดี  สืบสนธิ์  (2523)  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด  2541 : 37 กลาวถึงวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา  พอสรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้1)  ศึกษาเอกสารที่ตองการวิเคราะหอยางละเอียด
2)  สรางเกณฑการวิเคราะหใหครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องที่ตองการวิจัย  3)  กําหนดคํา
จํากัดความและขอบเขตที่ชัดเจนของเกณฑการวิเคราะห  4)  กําหนดหนวยที่ใชในการวิเคราะห
5)  วิเคราะหเนื้อหาโดยเปรียบเทียบเอกสารทีตองการวิเคราะหใหตรงกับเนื้อหาของเกณฑ
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กําหนดคําจํากัดความและ
เกณฑในการวิเคราะห

การวิเคราะหที่กําหนดไว  ลงรหัสเปนรอยคะแนนเพื่อแสดงความถี่ปรากฏสรุปผลการวิเคราะห
ขอมูลโดยอาศัยคาสถิติตามที่ตองการสื่อความหมาย

    เคอรลิงเจอร  (Kerlinger.  1973)  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 37  ไดเสนอ
ขั้นตอนการวิเคราะหเนื้อหาที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไวดังนี้  คือ  1)  การกําหนด
วัตถุประสงคที่ชัดเจน  2)  กําหนดเนื้อหาและหนวยที่จะทําการวิเคราะหเพื่อสะดวกในการแจงนับ
หรือใหคาคะแนน

    เบอรเรลสัน  (Berelson.  1971)  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 37  ไดเสนอ
ขั้นตอนของการวิเคราะหเนื้อหาไววา  1)  สรางเกณฑข้ึนมาในรูปของตารางวิเคราะหที่ประกอบ
ดวยถอยคํา  ภาษาที่มีความหมาย  ตรงกับเนื้อหาที่ตองการวิเคราะหและใชวิธีนับจํานวนครั้ง
ของเนื้อหาตามที่ปรากฏ  2)  สรุปออกมาในรูปของการบรรยายประกอบการเสนอเปนตัวเลข
ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ  อุทุมพร  จามรมาน  (2531 : 5)  ที่เสนอขั้นตอนการวิเคราะห
ไว  2  ข้ันตอน  คือ  1)  การแปลภาษาเปนขอมูล  และ  2)  การแปลขอมูลออกมาเปนตัวเลข

    วีเบอร  (Weber.  1985)  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 37  ไดอธิบาย
ขั้นตอนการวิเคราะหเนื้อหาไว  7  ข้ันตอน  ดังนี้คือ   1)  กําหนดปญหาการวิจัย  2)  กําหนดเลือก
เอกสาร  3)  กําหนดหนวยในการลงรหัส   4)  จัดทําแบบบันทึกการวิเคราะหเนื้อหา  คํานิยามศัพท
และทดลองใช  5)  ลงรหัส  6)  ทําการวิเคราะหขอมูล  และ  7)  การแปลความหมาย
                จากขั้นตอนการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดทําการศึกษามาทั้งหมด  ผูวิจัยสามารถสรุป
ไดเปน  7  ขั้นตอน  ดังแผนภูมิขางลางนี้

 ศึกษาเอกสารที่จะทํา       กําหนดประเด็น
      การวิเคราะห              ในการวิเคราะห

ภาพ 3  แสดงการสรุปข้ันตอนการวิเคราะหเนื้อหา

ทดลองใช
เกณฑที่
จัดทําขึ้น

ตรวจสอบ
ความเชื่อมั่น

ดําเนินการ
วิเคราะห

ตรวจสอบผล
การวิเคราะห
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    จากแผนภูมิขั้นตอนการวิเคราะหเนื้อหา  สรุปไดวาการวิเคราะหเนื้อหานั้น
ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ  7  ข้ันตอน  คือ

    1)  ศึกษาเอกสารที่จะทําการวิเคราะห  โดยเลือกวาจะวิเคราะหกับเอกสารประเภทใด
มีจุดมุงหมายในการวิเคราะหอยางไร

    2)  กําหนดประเด็นในการวิเคราะห  วาจะวิเคราะหอะไรบาง
    3)  กําหนดคําจํากัดความและเกณฑในการวิเคราะห  เพื่อเปนมาตรฐานในการ

วิเคราะห
    4)  ทดลองใชเกณฑที่จัดทําขึ้น/ตรวจสอบความเที่ยง  เปนการนําเกณฑหรือคูมือ

ที่สรางขึ้นมาทดลองวิเคราะหเพื่อดูความครอบคลุมของเนื้อหาและตรวจสอบความเที่ยง
ของเกณฑหรือคูมือที่สรางขึ้น  ถายังไมดีพอ  ก็ตองกลับไปปรับปรุงในขั้นตอนที่  3  ใหม  และ
ทดลองใชใหม

    5)  ตรวจสอบความเชื่อมั่น
    6)  ดําเนินการวิเคราะห
    7)  ตรวจสอบผลการวิเคราะหเนื้อหา
    หนวยในการวัด
    การวิเคราะหเนื้อหา  เปนการวิจัยเพื่อตองการทราบแนวโนมดวยการเปรียบเทียบ

เชิงปริมาณ  จึงจําเปนตองมีหนวยของการวัดเนื้อหา  เพื่อทราบปริมาณเนื้อหาที่ตองการ
    หนวยในบริบท  (Context  Unit)  หมายถึง  เนื้อหาใหญที่ลอมรอบหนวยที่ใชในการ

ลงรหัส  เชน  หนวยในการลงรหัสเปนคํา  หนวยในบริบทที่คํานั้นปรากฏอยูอาจจะเปนประโยค
ยอหนา  หรือฉบับ

    หนวยในการลงรหัส  (Coding  Unit)  หมายถึง  หนวยที่เล็กที่สุดในการใหคะแนนและ
การนับหนวยในการลงรหัส  ไดแก   คํา  (Word)  หัวขอ  (Theme)  ยอหนา  (Paragraph)  หัวเรื่อง
(Item)   บุคคลที่เกี่ยวของกับเนื้อหา/ลักษณะเฉพาะ  (Character)  กลุม  (Group)  วัตถุประสงค
(Objective)  สถาบัน  (Institution)

    ในการลงรหัสนั้น  สามารถแบงการลงรหัสออกเปน  2  ประเภทใหญ ๆ  ดวยกัน  คือ
1)  การลงรหัสที่ใชแวดวงจํากัด  (Restricted  Code)  เปนการรวมและเลือกคําที่งาย ๆ  ที่ใชทั่วไป
ตามสมัยนิยม  โครงสรางของประโยคไมซับซอน  และ  2)  การลงรหัสที่มีความซับซอน
(Elaborated  Code)  ตองอาศัยความระมัดระวัง  ความละเอียด  กฎระเบียบไมไดมีความ
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เปนสากลทั่วไป  แตมีลักษณะพิเศษเฉพาะในแตละสถานการณ  เชน  การใชคําในการอภิปราย
หรือบรรยายทางวิทยาศาสตร  (Namenwirth  and  Bibbee,  n.d.)

    จากการศึกษามีผูกําหนดหนวยของการลงรหัสไวคลาย ๆ กัน  ดังนี้
    อุทุมพร  จามรมาน  (2531 : 11 - 12)  กลาววา  การกําหนดหนวยในการวิเคราะห

เนื้อหานั้นก็เพื่อใหทราบปริมาณเนื้อหาที่ตองการ  ทั้ง  2  ทาน  ไดกําหนดหนวยในการวิเคราะห
7  ลักษณะ  ตอไปนี้  คือ  1)  คํา  (Words)  2)  ประโยค  (Sentences)  3)  ขอความ
(Statements)  4)  รายการหรือเร่ืองราวทั้งหมด  (Items)  5)  เนื้อที่และเวลา  (Space  and
Time)  6)  บุคคลที่เกี่ยวของกับเนื้อหา  (Characters)  7)  หนวยสภาวะแวดลอม  (Unit
Content)  ซึ่งเปนหนวยใหญที่สุดใชในกรณีที่หนวยยอย ๆ  ไมสามารถจัดวิเคราะหได

    เคอรลิงเจอร  (Kerlinger.  1973)  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 39
ไดกําหนดหนวยในการลงรหัสไว  5  แบบดวยกัน  คือ  1)  คํา  (Words)  2)  หัวขอ  (Themes)
3)  ลักษณะเฉพาะ  (Characters)  4)  หัวเรื่อง  (Items)  5)  ยอหนา  (Paragraphs)

    เบอรเรลสัน  (Berelson.  1952)  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 39  กําหนด
หนวยในการวิเคราะหไว  5  ลักษณะ  ไดแก  1)  คํา  (Words)  2)  หัวขอ  (Themes)  3)  ลักษณะ
เฉพาะ (Characters)  4)  หัวเรื่อง  (Items)  5)  เนื้อที่และเวลา  (Space  and  Time  Measures)

    วีเบอร  (Weber.  1985)  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 40  ไดจําแนกหนวย
ในการวิเคราะหออกเปน  5  แบบ  คือ  1)  คํา  (Words)  2)  ประโยค  (Sentences)  3)  หัวขอ
(Themes)  4)  ยอหนา  (Paragraphs)  5)  เนื้อเร่ืองทั้งหมด(Whole  Text)  เชน  บทบรรณาธิการ

    จากที่กลาวมาทั้งหมด  สามารถสรุปหนวยในการลงรหัสไดเปน  7  ลักษณะ  ดังนี้
1)  คํา  (Words)  2)  ประโยค  (Sentences)  3)  หัวขอ (Themes)  4)  ยอหนา  (Paragraphs)
5)  บุคคลที่เกี่ยวของกับเนื้อหา/ลักษณะเฉพาะ  (Characters)  6)  เนื้อที่และเวลา  (Space  and
Time)  7)  เนื้อเร่ืองทั้งหมด  (Whole  Text)

    2.4.5  ความเชื่อถือไดของผลการวิเคราะห
    ความเชื่อถือไดของผลการวิเคราะห  มักจะมองในรูปของความเที่ยง  (Reliability)  และ

ความตรง  (Validity)
    ความเที่ยง  (Reliability)  หมายถึง  การที่ทําการวิเคราะหเนื้อหาเดิมซํ้าแลวไดผล

เหมือนเดิม  (อุทุมพร  จามรมาน,  2531 : 14)
    ความเที่ยงของขอมูลมีความหมาย  3  ประการ ไดแก  ความสม่ําเสมอ

หรือความคงเสนคงวา  (Stability)  การไดผลเหมือนเดิม  (Reproductibility)  หรือความเที่ยง
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ระหวางผูลงรหัส  (Intercoder  Reliability)  และความแมนตรง  (Accuracy)  คริพเพนดอรฟ
(Krippendorff,  1980 : 130)

    ความสม่ําเสมอ  หรือความคงเสนคงวา  (Stability)  หมายถึง  การที่คน ๆ เดียว
ลงรหัสเนื้อหาเดียวกันหลายครั้งแลวไดผลเหมือนเดิม

    การไดผลเหมือนเดิม  (Reproductibility)  หรือความเที่ยงระหวางผูลงรหัส
(Intercoder Reliability)  หมายถึง  การที่ผูลงรหัสหลายคนทําการลงรหัสเนื้อหาเดียวกันแลวไดผล
เหมือนกัน วิธีนี้เปนวิธีตรวจสอบความเชื่อถือไดของผลการลงรหัสที่ใชกันมากเพราะในการวิจัย
สวนใหญใชผูลงรหัสหลายคน  สูตรในการคํานวณคาความเที่ยงมีหลายสูตร  เชน  สูตรของ
(ฮอลสทิ  Holsti.  1969  อางถึงใน  อุทุมพร  จามรมาน  2531 : 10)

    ความแมนตรง  (Accuracy)  หมายถึง  ผลที่ไดจากการวิเคราะหมีความสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐาน  ซึ่งถือวาเปนตัวที่มีความแข็งที่สุดในการวัดความเที่ยง

    ความตรง  (Validity)  หมายถึง  ขอบเขตที่ผลของการวิเคราะหจะใหคําตอบเหมือน
ปรากฏการณที่เปนจริง  (อุทุมพร  จามรมาน,  2531: 15)

    ความตรงของขอมูล  มี  4  ประเภท  ไดแก  ความตรงเชิงโครงสราง  (Construct
Validity)  ความตรงเชิงสมมติฐาน  (Hypothesis  Validity)  ความตรงเชิงทํานาย  (Predictive
Validity)  และความตรงตามความหมายของคํา  (Semantic  Validity)  คริพเพนดอรฟ
(Krippendorff,  1980 : 157)

    ความตรงเชิงโครงสราง  (Construct  Validity)  การวัดจะมีความตรงเชิงโครงสรางสูง
ก็ตอเมื่อมีความสัมพันธกับการวัดอื่น ๆ  ที่วัดโครงสรางเดียวกัน  (Convergent)  และไมมี
ความสัมพันธกับการวัดที่มีโครงสรางไมเหมือนกัน  (Discriminant)  (แคมเบลและฟสกี้
Campbell  and  Fiske.  1959  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 41)

    ความตรงเชิงสมมติฐาน  (Hypothesis  Validity)  เปนความสอดคลองระหวาง
ความสัมพันธของตัวแปรกับทฤษฎี  (วีเบอร  Weber.  1985  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.
2541 : 41)

    ความตรงเชิงทํานาย  (Predictive  Validity)  เปนการทํานายเกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณที่ศึกษาโดยสอดคลองกับเหตุการณหรือสถานการณที่เปนจริง  ในการทํานายอาจจะ
เปนเหตุการณในอดีต  อนาคต  หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นรวมกัน  (วีเบอร  Weber.  1985
อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 41)



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

33

    ความตรงตามความหมายของคํา  (Semantic  Validity)  การที่บุคคลจัดคําลงในกลุม
เดียวกันดวยเห็นวาคํานั้นมีความหมายที่คลายหรือเหมือนกัน  คริพเพนดอรฟ  (Krippendorff,
1980 : 161)

    ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยทําการทดสอบความตรงโดยอาศัยอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  2  ทาน  และทําการทดสอบความเที่ยงโดยอาศัยหลักการคํานวณของ  (ฮอลสทิ
Holsti.  1968  อางถึงใน  อุทุมพร  จามรมาน  2531 : 10)

    สูตรในการคํานวณความเที่ยงของฮอลสทิ  (Holsti,  1968)  คือ
R = 2(A1,2)

B1 + B2

A1,2 เปนจํานวนครั้งที่ผูลงรหัสทั้ง  2  คนมีความเห็นตรงกัน
B1 + B2 เปนจํานวนครั้งของการลงรหัสทั้งหมดที่ผูลงรหัสทั้ง  2  ศึกษา

คาที่ไดจากการคํานวณ  กลาววา  ไมควรต่ํากวา 0.75  จึงจะถือวามีความเที่ยงสูง

    2.4.6  ประโยชนของการวิเคราะหเนื้อหา  การวิเคราะหเนื้อหามีประโยชน
หลายประการ  ไดแก

1)  ทําใหเห็นถึงพัฒนาการและแนวโนมของเนื้อหาหรือเอกสารที่ทําการศึกษา
ในแงมุมตาง ๆ  ในแตละชวงเวลา  ตลอดจนสามารถนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปใชในการ
ปรับปรุงใหตรงกับวัตถุประสงคที่วางไดดียิ่งขึ้น  (ชิตชัย  ศุกระจันทร.  2537 ;
พิสิษ  วรวัฒนะ.  2537 ;ไพรัช  พลับพลา.  2538 ; สุพัตรา  คูหากาญจน.  2539  อางถึงใน
ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 41)

    2)  ใชศึกษาประวัติ  แนวคิด  หรือทัศนคติของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
บุคคลที่มีชื่อเสียงแทนการสัมภาษณ  การสงแบบสอบถามซึ่งอาจจะมีขอจํากัดดานเวลา
(ชิตชัย  ศุกระจันทร.  2537;  พิสิษ  วรวัฒนะ.  2537  อางถึงใน  ณิชกานต  บุญเกิด.  2541 : 41)

    จากการศึกษาการวิเคราะหเนื้อหาทั้งหมด  ผูวิจัยไดสรุปจุดมุงหมาย  ข้ันตอน
หนวยการวัด  ความเชื่อถือไดของผลการวิเคราะห  และประโยชนของการวิเคราะหเนื้อหา
ดังปรากฏในตารางสรุปจุดมุงหมาย  ขั้นตอน  หนวยการวัด  ความเชื่อถือไดของผลการวิเคราะห
และประโยชนของการวิเคราะหเนื้อหา
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    ตารางสรุปจุดมุงหมาย  ขั้นตอน  หนวยการวัด  ความเชื่อถือไดของการวิเคราะห
    ประโยชนของการวิเคราะห

ตาราง 2  แสดงการสรุปจุดมุงหมาย  ขั้นตอน  หนวยการวัด  ความเชื่อถือไดและประโยชน
               การวิเคราะหเนื้อหา

หัวขอ เนื้อหาโดยสรุป
1. จุดมุงหมาย 1.  ทําใหเห็นความแตกตางในดานเนื้อหาการสื่อสารของนานาประเทศ

2.  ใชเปรียบเทียบระดับของการสื่อสาร
3.  สรุปขอมูล  ขอเท็จจริง  และตรวจสอบเนื้อหาการสื่อสารที่ไมลงรอย
4.  ใชในการลงรหัสแบบสอบถามปลายเปดของการวิจัยเชิงสํารวจ
5.  สะทอนรูปแบบพฤติกรรม  ทัศนคติ  ความสัมพันธ  และวัฒนธรรม
    ของกลุม  องคกร  สังคมที่ไดศึกษา  ตลอดจนตอบสนองพฤติกรรม
   ของการสื่อสาร
6. ใชศึกษาแนวโนมของการสื่อสาร

2. ข้ันตอน 1.  ศึกษาเอกสารที่จะทําการวิเคราะห
2.  กําหนดประเด็นในการวิเคราะห
3.  กําหนดคําจํากัดความและเกณฑในการวิเคราะห
4.  ทดลองใชเกณฑที่จัดทําขึ้น
5.  ตรวจสอบความเชื่อมั่น
6.  ดําเนินการวิเคราะห
7.  ตรวจสอบผลการวิเคราะห

3. หนวยในการวัด 1.  คํา  (words)
2.  ประโยค  (sentences)
3.  หัวขอ  (themes)
4.  ยอหนา  (paragraphs)
5.  บุคคลที่เกี่ยวของกับเนื้อหา/ลักษณะเฉพาะ (characters)
6. เนื้อที่และเวลา  (space  and  time)
7.  เนื้อเร่ืองทั้งหมด ( whole  text)
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ตาราง 2  (ตอ)  แสดงการสรุปจุดมุงหมาย  ขั้นตอน  หนวยการวัด  ความเชื่อถือไดและประโยชน
                        การวิเคราะหเนื้อหา

หัวขอ เนื้อหาโดยสรุป
4.  ความเชื่อถือได
ของผลการวิเคราะห

1.  ความเที่ยง  (reliability)
     - ความสม่ําเสมอ/ความคงเสนคงวา  (stability)
     - การไดผลเหมือนเดิม  (reproductibility)
     - ความแมนตรง  (accuracy)
2.  ความตรง  (validity)
     - ความตรงเชิงโครงสราง  (construct  validity)

 - ความตรงเชิงสมมติฐาน  (hypothesis  validity)
     - ความตรงเชิงทํานาย  (predictive  validity)
     - ความตรงตามความหมายของคํา  (semantic  validity)

 5. ประโยชนของการ
     วิเคราะหเนื้อหา

1.  ทําใหเห็นถึงพัฒนาการ  แนวโนมของเอกสารที่ทําการศึกษาในแงมุม
     ตาง ๆ ในแตละชวงเวลา  และนําผลที่ไดไปใชในการปรับปรุง
    ใหตรงกับวัตถุประสงคมากยิ่งขึ้น
2. ใชศึกษาประวัติ  แนวคิด  หรือทัศนคติของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องใด
    เร่ืองหนึ่ง  แทนการสัมภาษณ  การสงแบบสอบถาม  ที่มีขอจํากัด
    ดานเวลา

2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ

    การศึกษาวิเคราะหระบบนั้น  ผูวิจัยจะศึกษาถึงความรูพื้นฐานและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมายของระบบ  การวิเคราะหระบบ  ทั้งนี้เพราะคํานิยามของระบบจะแสดงใหเห็น
แนวคิดและแนวทางในการศึกษาระบบและความสัมพันธภายในระบบไดชัดเจนขึ้น  จากนั้น
จึงศึกษาถึงขอบเขตของระบบ  องคประกอบของระบบ  ข้ันตอนการจัดระบบ  แนวคิด  หลักการ
แนวคิดในการวิเคราะหระบบ  การวิเคราะหระบบและเทคนิคเชิงระบบ  การประยุกตทฤษฎี
การวิเคราะหระบบมาใชในการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใชทฤษฎีเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย  มีรายละเอียด  ดังตอไปนี้



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

36

    2.5.1  ความหมายของระบบ
    เบอรทาลลานฟ  (Bertalanffy,  1962)  : Milestien  and  Belesco

(edited  1973 : 3 - 48) นักชีววิทยาเสนอทฤษฎีระบบทั่วไป  (General  System  Theory)
พิจารณาระบบและเปรียบเทียบวา  “ระบบเหมือนกับส่ิงมีชีวิต  ที่ในรางกายเราจะมีสวนตาง ๆ
ของรางกายทําหนาที่ตาง ๆ กันอยางมีอิสระและมีความสัมพันธกัน  ทั้งนี้เพื่อรางกายโดยรวม”

    บางฮารทและทรูล  (Banghart  and  Trull,  1973 : 106)  ใหความหมาย  “ระบบ”  วา
เปนกลุมขององคประกอบที่ดําเนินการอยางอิสระและทํางานรวมกัน  และรวมกันทํางานเพื่อให
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

    คินเดรด  (Kindred,  1980 : 6)  ใหความหมาย  “ระบบ”  วาเปนชุดองคประกอบ
ตาง ๆ  ที่มีความสัมพันธกัน  เพื่อทํากิจกรรมหรือปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินงานบางอยางรวมกัน

    แมกระนั้น  ฟลิปโป  (Flippo,  1980 : 28)  นักวิชาการดานการบริหารบุคลากร
ใหความหมาย  “ระบบ”  วาเปนการรวมตัวของสวนตาง ๆที่สัมพันธกันในแตละสวนที่เปน
ระบบยอยใหแนวคิดและไปในทางเดียวกัน

    เชิชแมน  (Churchman,  1968 : 29)  ยังใหความหมาย  “ระบบ”   วา  เปนการรวม
ทุก ๆ หนวยขององคประกอบยอยเพื่อไปใหถึงเปาหมายที่กําหนด

    สวนวิลสัน  (Wilson,  1991 : 67)  ใหความหมาย  “ระบบ”  แยกเปนขอ ๆวาเปน
1)  ระบบเปนกลุมของคนและเครื่องจักรรวมกัน  2)  ระบบสามารถแตกรายละเอียดเปนระบบยอย
ซึ่งมีปฏิสัมพันธกับสวนอื่น ๆ  3)  ระบบที่ศึกษาจะแยกศึกษาไดเปนสวน ๆ  ตามแตละขั้นตอน
ของระบบ  4)  หนาที่ของระบบยอยทั้งหมดในระบบ  จะตองมุงไปที่จุดหมายของระบบรวม
5)  ประสิทธิภาพของหนาที่  จะตองมีการออกแบบในแตละทาง  เพื่อใหสามารถเกิดสัมฤทธิ์ผล
ตามจุดมุงหมายโดยรวม

    เจือจันทร  จงสถิตยอยู  (2530 : 67)  ใหความหมายของ  “ระบบ”  วาเปนการ
ประกอบกันของชิ้นสวนประกอบตาง ๆ  เพื่อดําเนินงานใหบรรลุจุดมุงหมายตามที่ไดกําหนดไว

    สวนนิคม  ทาแดงและทิพยเกสร  บุญอําไพ  (2536 : 7)  ใหความหมาย  “ระบบ”
ไวในเอกสารชุดวิชา  การจัดระบบทางการศึกษา  วาหมายถึง  หนวยบูรณภาพหรือหนวยสมบูรณ
ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม  ที่ประกอบดวยหนวยยอยที่เปนอิสระ  (Components)  หรือ
กระบวนการตาง ๆ  (Process)  ที่มีความสัมพันธและมีปฏิสัมพันธตอกันและกัน  (Interrelated)
และมีจุดมุงหมายที่เดนชัด  หากสิ่งใดหรือกระบวนการใดมีการเปลี่ยนแปลงจะกระทบกระเทือน
สิ่งอื่น ๆ  หรือกระบวนการอื่น ๆ ไปดวย
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    สนานจิตร  สุคนธทรัพย  (มปป. : 1)  ใหความหมายของ  “ระบบ”  ไวในเอกสาร
การสอนเรื่องแนวคิดในการทํางานอยางเปนระบบ  วา  คือ  กลุมขององคประกอบที่มีความ
สัมพันธและผลกระทบซึ่งกันและกัน  รวมกันทําหนาที่เพื่อใหภารกิจของระบบบรรลุวัตถุประสงค
และยังกลาวถึงลักษณะบางประการของทฤษฎีระบบ  และมีคําในการสื่อสารความหมายไว  ดังนี้

    สวนยอยและสวนรวม  จะประกอบดวยสวนยอยที่มีลักษณะเฉพาะตัวเองทําหนาที่
เฉพาะอยางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  ความอยูรอดของระบบขึ้นอยูกับการทําหนาที่
ของสวนยอย  การเปลี่ยนแปลงของระบบยอย ๆจะสงผลกระทบตอระบบโดยสวนรวมได

    ความสัมพันธของระบบยอย  ที่มีลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน  ขึ้นตอกัน(Interdependent)
และมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน  (Interrelatedness)  การเปลี่ยนแปลงของระบบยอยจะกระทบ
ถึงความอยูรอดของสวนยอยอื่น ๆดวย

    สิ่งแวดลอมของระบบ  (Environment)  แตละระบบจะมีสวนยอยอยูภายในระบบและ
แตละระบบยอยก็จะมีฐานะเปนระบบยอยของระบบที่ใหญกวา  ซึ่งเปนระบบที่ครอบระบบ
องคการอยูอีกทีหนึ่ง  (Supra  system)  ระบบจะอยูรอดตองมีปฏิสัมพันธ  (Interaction)  ระหวาง
ระบบยอยและระบบใหญ  หรือระบบสิ่งแวดลอมตองเปนไปในทางบวก

    สภาวะสมดุลย  (Equilibrium)  ระบบจะคงอยูไดนั้นแตละสวนในระบบตางมีหนาที่
อยางถูกตอง  ทําใหระบบมีความสมดุลย  ระบบจะไมอยูนิ่ง  (Dynamic)  เพื่อปรับปรุงตนเอง
อยูเสมอ

    การปรับตัว  (Adaptation)  ระบบจะมีกลไกในการปรับตัวใหเหมาะสมและเพื่อปรับสู
สภาวะสมดุลย

    มีอาณาบริเวณของระบบ  (Boundary)  แตละระบบจะมีขอบเขตของตน  ระบบยอย
จะอยูในขอบเขตใหญ  และระบบใหญก็จะอยูในระบบที่ใหญกวา  ขอบเขตยอมไมแนนอน
จึงตองกําหนดวาขณะนั้นกําลังพิจารณาอะไรอยู  อะไรเปนสวนยอยของระบบนั้นบาง

    การควบคุม  (Feedback)  เพื่อใหระบบดํารงอยูทุกระบบจะตองมีกลไกในการควบคุม
เพื่อควบคุมใหระบบดําเนินไปในทางที่ถูกตองกับจุดประสงคที่วางไว

    นอกจากนี้  อุทัย  บุญประเสริฐ  (2532 : 3 - 4)  ยังใหความหมายของ  “ระบบ”  วาเปน
ที่รวมขององคประกอบยอย ๆ  ที่เรียกกันวา  ระบบยอย  ซึ่งมีความแตกตางกัน  แตระบบยอยเหลา
นั้น  มีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางเปนระบบ  ที่นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคหรือ
ทําหนาที่เฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง  ที่ระบบรวมทั้งระบบนั้นกําหนดไว
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    จากแนวคิดดังกลาว  อุทัย  บุญประเสริฐ  (2532 : 5)  ยังชี้ใหเห็นถึงสาระสําคัญ
ของระบบ  ดังนี้

    ระบบนั้นมีวัตถุประสงคหรือมุงใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดโดยสวนรวมใหเปน
ผลสําเร็จเปนแบบ  Goal – Attainment  Oriented  โดยมีระบบยอย  (Subsystem)  ภายใน
เปนสวนสําคัญที่สงผลตอสวนรวมของระบบใหญทั้งระบบ  นอกจากนี้ระบบยอยแตละสวน
นอกจากมีคุณลักษณะของระบบเฉพาะตัวแลว  ยังมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน(Interdependent)
ที่กอใหเกิดผลรวมตอระบบใหญ  และหากระบบยอยมีการเปลี่ยนแปลง
ยอมจะสงผลกระทบตอระบบยอยอื่น ๆที่สัมพันธกัน  และอาจสงผลถึงระบบใหญทั้งระบบได
นอกจากนี้แนวคิดทฤษฎีระบบยังจะสื่อความหมายไดเปน  2  ลักษณะ  คือ

    ลักษณะหนึ่ง  ระบบ  หมายถึง  สรรพสิ่งที่มีลักษณะเปนเอกลักษณของตนเอง
เปนระบบซึ่งประกอบดวยระบบยอยหรือประกอบดวยสวนตาง ๆที่สัมพันธกัน  โดยที่สวนตาง ๆ
ทําหนาที่อยางเปนอิสระเฉพาะตัวและทําหนาที่สัมพันธกัน  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของระบบใหญโดยรวมทั้งระบบ  และอีกลักษณะหนึ่งถือวาระบบ  ในฐานะที่เปนวิธีการ
(Method)  ซึ่งเปนระบบของวิธีการทํางานเฉพาะในรูปใดรูปหนึ่งโดย  กระบวนการทั้งระบบ
ที่กําหนดไว

    จากแนวคิดของนักวิชาการที่กลาวมานี้  สามารถวิเคราะหความหมายของคําวา  ระบบ
วา  จะประกอบดวยคําสําคัญตาง ๆ  คือ  คําวาชุดองคประกอบหรือองคประกอบยอย
องคประกอบยอยนั้น  ทํางานสัมพันธกัน  (Interrelatedness)  การทํางานของทุกองคประกอบ
ทํางานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายโดยรวม  และองคประกอบยอยตาง ๆนั้น  ตางทําหนาที่ของตน
อยางอิสระ  หากมีการเปลี่ยนแปลงของแตละองคประกอบจะกระทบกระเทือนตอระบบยอย
อ่ืน ๆดวย  นอกจากนี้  ยังมีการเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมของระบบ  สภาวะสมดุลย  การปรับตัว
ขอบเขตของระบบและการควบคุม

    ดังนั้น  สรุปความหมายของระบบ  ไดวา  “ระบบ”  เปนชุดองคประกอบยอย ๆ  และ
องคประกอบยอยแตละสวนนั้น  ตางก็มีหนาที่และทํางานของตนเองอยางมีอิสระและสัมพันธกัน
ภายในระบบและสัมพันธกับระบบอื่น ๆดวย  ทุกระบบยอยตางก็ทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของระบบใหญที่วางไว  หากมีการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบใด ๆก็ตาม  ก็จะสงผลกระทบ
ตอระบบยอยอื่น ๆ ดวย
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    2.5.2  องคประกอบที่สําคัญของระบบ  ประกอบดวย  ระบบยอย  ระบบใหญ
สิ่งแวดลอมของระบบ  ความสัมพันธของระบบ  ขอบเขตของระบบ  การปรับตัวของระบบ  และ
ปจจัยยอนกลับซึ่งเปนปจจัยควบคุมระบบ

    จากคําจํากัดความและองคประกอบของระบบ  ที่กลาวมาแลวนี้พอจะสรุปรวมไดวา
องคประกอบของระบบ  จะประกอบดวย  4  สวน  คือ  ระบบใหญที่มีขอบเขตที่ชัดเจน  มีสวน
ที่อยูภายนอกที่เรียกวา  ส่ิงแวดลอมของระบบหรือที่เรียกวา  บริบท  องคประกอบยอยที่สําคัญ
ภายในระบบ  จะประกอบดวย  ปจจัยนําเขา  (Input)  กระบวนการ  (Process)  ผลผลิต (Output)
สามารถแสดงเปนภาพ  ไดดังนี้

ภาพ 4  แสดงแบบจําลองการจัดระบบรูปแบบทั่ว ๆ ไป

    จากแผนภูมินี้จะเห็นวาการจัดระบบครอบคลุมสวนที่เปนสภาพแวดลอมหรือบริบท
(Context)  สวนที่เปนปจจัยนําเขา  (Input)  สวนที่เปนกระบวนการ  (Process)  สวนที่เปน
ผลลัพธ(Output)  และสวนที่เปนผลยอนกลับ  (Feedback)  เพื่อการควบคุมและปรับปรุงระบบ

    สภาพแวดลอมหรือบริบท  หมายถึง  สถานที่จะใชระบบในการดําเนินการ
ทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพ

    สวนที่เปนปจจัยนําเขา  หมายถึง  สิ่งตาง ๆที่ตองนําใสเขาไป  เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ไดแก  ทรัพยากร  วัสดุ  อุปกรณ  งบประมาณ  ฯลฯ

    สวนที่เปนกระบวนการ  หมายถึง  การทํางานหรือกิจกรรมที่กระทําตอปจจัยปอนเขา
เพื่อใหไดผลผลิตตามที่ตองการ

สภาพแวดลอมหรือบริบท  (environment/context)

ปจจัยนําเขา
(input)

    กระบวนการ
     (process)

ผลลัพธ
(product/output)

ปจจัยยอนกลับ
(feedback)
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    สวนที่เปนผลลัพธ  หมายถึง  ผลผลิตที่ไดจากการใสปจจัยนําเขา  เขาไปใน
กระบวนการ  เพื่อใหไดผลผลิตตามจุดมุงหมาย

    สวนที่เปนปจจัยยอนกลับ  หมายถึง  สวนที่ใชกํากับและควบคุมใหระบบดําเนินไปตาม
จุดมุงหมาย

    เมื่อพิจารณาตัวแบบขั้นตอนของระบบดังกลาวนี้  สามารถพิจารณาระบบออกเปน
2  ลักษณะ  คือ  ระบบปด  (Closed  System)  และระบบเปด  (Opened  System)

    ระบบปด  เปนลักษณะที่มีความสมบูรณภายในของระบบเองเกี่ยวของกับภายนอก
ระบบนอยมากหรือไมเกี่ยวของเลย  จะมีระบบควบคุมตนเองภายในระบบเองแบบอัตโนมัติ
การติดตอส่ือสารระหวางองคประกอบหรือการทํางานของระบบยอยภายใน  ลักษณะแบบนี้
มักเปนการทดลองในหองวิทยาศาสตร  ที่มีการควบคุมภายในระบบอยางดี  เปนตน

    ระบบเปด  จะเปนระบบที่มีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอก  มีการแลกเปลี่ยน
พลังงานหรือทรัพยากรกับภายนอกอยูเสมอ  เพื่อใหระบบอยูในสภาวะสมดุลย  การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอมภายนอกจะมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอการทํางานของระบบได
และการเปลี่ยนแปลงภายในระบบยอยของระบบใดระบบหนึ่ง  ทั้งภายในและภายนอกของระบบ
ยอมสงผลกระทบตอระบบอื่นไปดวย

    เมื่อทราบถึงความหมายของระบบ  องคประกอบของระบบตลอดจนการทํางาน
ของระบบ  ก็จะศึกษาถึงการวิเคราะหระบบวา  จะมีวิธีการหรือระบบการวิเคราะหอยางไร
เพราะการวิเคราะหระบบ  จะตองทําความเขาใจวา  ทําไมระบบจึงสามารถทํางานได  จึงควร
ทําความเขาใจกับความหมาย  ตลอดจนขั้นตอนของการวิเคราะหระบบดวย

    2.5.3  ความหมายของการวิเคราะหระบบ
    บางฮารท  และทรูล  (Banghart  and  Trull,  1973 : 106)  ใหความหมายไวในหนังสือ

วางแผนการศึกษาวา  “การวิเคราะหระบบ”  เปนความพยายามที่จะหาความเปนไปได  ความ
เหมาะสมและวิธีการที่ทําใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว

    คลีแลนดและคิง  (Cleland  and  King,  1983 : 83)  ใหความหมาย  “การวิเคราะห
ระบบ”  วาเปนกระบวนการหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร  นํามาอธิบายปญหาใหเดนชัดในแตละ
องคประกอบของกระบวนการรวมถึง  1)  การทดสอบอยางเปนระบบและการเปรียบเทียบ
ทางเลือกดําเนินการที่จะทําใหไปสูเปาหมายที่ตองการ  2)  เปรียบเทียบทางเลือกที่เปนคาใชจาย
และผลประโยชนเบื้องตนในแตละทางเลือก  3)  คํานวณความเสี่ยงไดอยางชัดเจน
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    เซนน  (Senn,  1985 : 5)  ใหความหมายของ  “การวิเคราะหระบบ”  วาเปน
กระบวนการที่นํามารวมกันแและแปลผลจากขอเท็จจริง  วินิจฉัยปญหาและใหขอเท็จจริงเหลานั้น
นํามาปรับปรุงระบบ

    ฮิคส  (Hicks,  1985 : G.  23)  ใหความหมายของ  “การวิเคราะหระบบ”  วาเปน
การวิเคราะหการกระทําที่เปนปญหาวาอะไรตองทําใหสําเร็จและทําอยางไรจึงจะสําเร็จ

    เจอรี่  ฟต  จีรัล  และ  แอนดรา  ฟต  จีรัล  (Jerry  Fitz  Gerald  And  Andra  Fitz
Gerald,  1987 : 9)  ใหความหมายของ  “การวิเคราะหระบบ”  วาเปนกระบวนการ
ของการวิเคราะหระบบดวยการปรับปรุงเปาหมายใหชัดเจน  หรือเปลี่ยนแปลง  ขยายใหกวางขึ้น

    เคนเนท  ลัวดอน  และ  เจน  ไพรท  ลัวดอน  (Kenneth  C.  Laudon  and  Jane
Price  Laudon,  1988 : 726)  ใหความหมาย  “การวิเคราะหระบบ”  ในการจัดการ
ดานสารสนเทศวา  เปนการอธิบายการทํางานแตละขั้นตอนขององคการ  และอธิบายเปาหมาย
ของระบบถึงความสัมพันธของระบบสารสนเทศ   ในแตละองคกรยอย   และหาแนวทางที่ดีที่สุด
ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย

    สวน  โอ  ไบรอัน  (O  ‘Brien,  1990 : 636)  ใหความหมายวา  “การวิเคราะหระบบ”
เปน  2  นัย  คือ  1)  วิเคราะหแตละองคประกอบและความตองการของระบบ  2)  วิเคราะห
อธิบายความตองการสารสนเทศและลักษณะองคประกอบของการนําเสนอระบบสารสนเทศ
ที่เปนประโยชนและนําเสนอสารสนเทศที่ตองการ

    อุทัย  บุญประเสริฐ  (2532 : 18)  ใหความหมาย  “การวิเคราะหระบบ”  วาเปน
กระบวนการในการศึกษาแยกแยะขายงานที่สัมพันธกันในระบบ  เพื่อใหเขาใจในพฤติกรรม
ของระบบในแตละสวน  และพฤติกรรมของระบบทั้งระบบ เพื่อคนหาวิธีแกไขปญหาที่ยุงยาก  สลับ
ซับซอน   โดยมุงเนนการคนหาวิธีที่ดีที่สุด  ภายใตความจํากัดของสิ่งแวดลอมของปญหานั้นๆ

    จะเห็นวา  การวิเคราะหระบบ  ( Systems  Analysis)  เปนเครื่องมือสําคัญที่มีบทบาท
ชวยใหการประยุกตใชเทคนิคระบบ  (Systems  Approach)  ประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงและพื้นฐานที่มาของเทคนิคการวิเคราะหระบบนั้นแทจริงแลว  มาจากวิธีการ
เชิงวิทยาศาสตร  (Scientific  Method)  ซึ่งเปนกระบวนการในการศึกษา  แยกแยะขายงาน
ที่สัมพันธกันในระบบเพื่อใหเขาใจพฤติกรรมของระบบในแตละสวนและพฤติกรรมของระบบ
ทั้งระบบ  เพื่อคนหาวิธีแกปญหาที่ยุงยากซับซอน  โดยมุงเนนการคนหาวิธีที่ดีที่สุด  ภายใต
ความจํากัดของสิ่งแวดลอมของปญหานั้น  (อุทัย  บุญประเสริฐ,  2532 : 18)
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    สรุปวา  “การวิเคราะหระบบ”  เปนกระบวนการวิเคราะหพฤติกรรมการทํางาน
ของระบบ  แตละขั้นตอนในการเลือกวิธีดําเนินการ  ที่มีความเปนไปไดและเหมาะสมในการ
วินิจฉัยปญหา  นํามาทดสอบ  เปรียบเทียบ  เพื่อปรับปรุงระบบ  ใหเหมาะสมที่จะนําไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว

      2.5.4  ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ
      การนําเสนอขั้นตอนวิเคราะหระบบ  เพื่อทราบวิธีการ  การดําเนินการวิเคราะห

พฤติกรรมของระบบ  เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยูกับวาจะวิเคราะห
อะไร  วิเคราะหไปทําไม  มีจุดมุงหมายอยางไรในการวิเคราะห  ดังนั้น  การวิเคราะหระบบ
ของนักวิชาการ  มีรูปแบบการวิเคราะหระบบที่แตกตางกันไปตามพื้นฐานความเชื่อของแตละ
บุคคล  ที่อาจเหมือนและอาจแตกตางกัน  นักวิชาการหรือนักวางแผนระบบ  สามารถกําหนด
ข้ันตอน  วิธีการวิเคราะหระบบได  แนวทางการกําหนดขั้นตอน  โดยใชการจัดลําดับกอนหลัง
ขององคประกอบหรือข้ันตอนที่กําหนดไวสามารถดําเนินการได

    ข้ันตอนการวิเคราะหระบบนั้นมีไดหลายแนว  แลวแตผูวิเคราะหระบบจะนําไปใช
ใหเหมาะสมกับงานและความตองการ  เชน  การวิเคราะหและพัฒนาระบบการศึกษา
การวิเคราะหระบบสารสนเทศ  เปนตน  บางฮารท  (Banghart,  1969 : 37 - 42)  เชื่อวา
การวิเคราะหระบบเปนเทคโนโลยีทางการบริหารที่มีความสําคัญตอการตัดตัดสินใจ  สําหรับ
การบริหารในหนวยงานไมวาหนวยนั้นจะเปนองคการประเภทใด  โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหระบบ
ที่มีความหมายตอเนื่องกันไป  5  ข้ันตอน  คือ  1)  การวิเคราะหสภาพปจจุบันของระบบ
2)  การออกแบบระบบ  3)  การประเมินระบบ  4)  การนําระบบใหมไปใช  5)  การติดตามผล
ระบบ

    วิลสัน  (Wilson,  1991 : 64)  ซึ่งใชวิธีการวิเคราะหระบบการทํางานของ  RAND   
ในหองปฏิบัติการในบริษัทโทรศัพท  และอธิบายขั้นตอนเปน  5  ขั้นตอน  คือ  1)  กําหนดรูปแบบ
แนวคิด  (ข้ันกําหนดแนวคิด)  โดยการทําความชัดเจนและกําหนดรูปแบบตลอดจนขอจํากัด
ของระบบ   แบงและเลือกจุดมุงหมายกําหนดคาดหวังที่จะไดรับจากระบบและปรับปรุงตามความ
จําเปน  จากนั้นจึงเลือกเกณฑวัดความสัมฤทธิ์ผลของเปาหมายและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
นํามาเปนขอมูลเพื่อต้ังขอสมมติฐานในการกําหนดปญหา  2)  ข้ันคนหา  (วิจัย)  เปนการหา
ขอเท็จจริงและเลือกขอมูลที่วิเคราะหจากพื้นฐานที่มีความเปนไปได  มีการกําหนดงบประมาณ
ตามความจําเปนในการคัดเลือก  ขอมูลในการเลือกทางที่จะนําไปสรุปผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมาย
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3)  ประเมินผล  (ขั้นวิเคราะห)  มีการกําหนดการสรางรูปแบบ  (กําหนดการสรางรูปแบบ  กําหนด
แนวคิดหรือคณิตศาสตร )  เพื่อคาดคะเนทางเลือกที่หลายๆทาง  ประมาณการและสมมติฐาน
ใหเหมาะสมกับรูปแบบ  แลวนําไปกําหนดขั้นตอนตามรูปแบบที่ใชในคอมพิวเตอร  เลือกใช
ตามความจําเปนโดยใหน้ําหนัก  แตละทางอยางมีประสิทธิผลและผลการดําเนินงานนี้นํามา
กําหนดการเปลี่ยนแปลงตามตัวแปรและการเปลี่ยนแปลงตามสมมติฐาน  4)  ข้ันการตีความ
(ข้ันตัดสินใจ)  มีการลงรายการบัญชีที่ไมเปนเชิงปริมาณและไมมีขอเสนอแนะ  ที่เปนปริมาณ
สามารถลงบัญชีตามจริง  ตีความใหเปนสถิติตามความจําเปน แลวนําขอสรุปจากปญหาระหวาง
สิ่งที่ไดจากการวิเคราะหและการตัดสินใจ  5)  การสอบสวน(ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร)  จะมีการ
สรุปผลการทดลองโดยการทดสอบ

    ไกรนดเลย  (Grindley,  1993 : 1961)  เสนอการวิเคราะหระบบและการออกแบบ
ออกเปน  4  ข้ัน  ดังนี้  1)  การวิเคราะหความตองการ  2)  วิเคราะหระบบที่เปนอยูปจจุบัน
3)  ออกแบบระบบใหม  4)  ความมีเหตุผลของระบบใหม

    คินเดรด  (Kindred,  1980 : 12 - 13)  เสนอขั้นตอนการวิเคราะหระบบวา  เปนการ
ศึกษาและการประเมินผล  แลวนําผลจากการศึกษาไปเปนพื้นฐานในการตัดสินใจกําหนดเปน
6  ข้ันตอน  คือ  1)  กําหนดจุดมุงหมาย  2) วิเคราะหระบบปจจุบัน  3)  สํารวจทางเลือกใหม
4)  ออกแบบระบบใหม  5)  นําไปปฏิบัติ  6)  ประเมินและปรับปรุงระบบ
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ภาพ 5  แสดงขั้นตอนการวิเคราะหของคินเดรด

    การวิเคราะหระบบตามแนวความคิดของคินเดรด จะตองพิจารณาองคประกอบระบบ
ในภาพรวม  ในระบบจะมีระบบยอยที่เล็กกวาทํางานอยางอิสระ   เชื่อมโยงกับระบบใหญเกิดเปน
ลําดับชั้น  องคประกอบยอยดังกลาวจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน  และมุงไปสูจุดมุงหมายใหญ
ของระบบ  มีปจจัยนําเขาและผลที่ไดออกมาจากระบบ  มีกระบวนการปอนกลับเปนตัวควบคุม
ความสมดุลยของระบบ

    นอกจากนี้  ไรเลย  (Riley,  1981 : 24)  กลาวถึงการวิเคราะหระบบตองมีกิจกรรม
เปนดังนี้  1)  กําหนดปญหาและความตองการของผูใชระบบ  2)  กําหนดขอบขายของระบบ
3)  นําระบบทั้งหมดมาหาขอเท็จจริง  4)  วิเคราะหจากการหาขอเท็จจริง   5)  จัดทําขอเสนอแนะ
เพื่อนําไปประยุกต

    เคนเนท  ซี  ลัวดอน  และ  เจน  ไพรท  ลัวดอน  (Kenneth  C.  Laudon  and  Jane
Price  Laudon,  1988 : 384)  พิจารณาการวิเคราะหระบบเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ได  4  ดาน  คือ  1)  พิจารณาเปาหมายโดยรวมของระบบ  2)  กําหนดดําเนินการและปญหาที่มี
อยูในปจจุบัน  3)  กําหนดความตองการและจุดมุงหมายของระบบใหม  4)  กําหนดขอบเขต
ขององคการที่ตองการเปลี่ยนแปลง

  1.  กําหนดจุดมุงหมาย

   4.  ออกแบบระบบใหม

   3.  สํารวจทางเลือกใหม      5.  นําไปปฏิบัติ

2.  วิเคราะหระบบปจจุบัน6.  ประเมินและปรับปรุงระบบ
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    บูรช  และ  กรัดไนสกี้  (Burch  and  Grudniski,  1989 : 562)  กลาวถึงเหตุผล
การวิเคราะหระบบในข้ันตอนของระบบสารสนเทศวาเกิดจากความตองการ  ดังนี้  1)  กลยุทธ
ในการปรับปรุงสารสนเทศ  2)  เกิดความตองการใหม  3)  นําไปดําเนินการตามแนวความคิดใหม
หรือเทคโนโลยีใหม   4)  สามารถแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นและใหความชวยเหลือใหสําเร็จ

    ปารกเกอร  (Parker,  1989 : 578)  กลาวถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  มีกิจกรรม
5  กิจกรรม  คือ  1)  มีการสืบสวนสอบสวนเบื้องตน  2)  วิเคราะหความตองการ  3)  ออกแบบ
ระบบ  4)  ตรวจสอบระบบ  5)  นําระบบใหมไปใช

    ยัวรดอน  (Yourdon,  1989 : 83)  กลาวถึงการพัฒนาระบบในระบบคอมพิวเตอร
มี  7  ข้ันตอน  ดังนี้  1)  ศึกษาความตองการของระบบ  2)  ความตองการอุปกรณประเภท
Sofeware  3)  มีการวิเคราะห  4)  การออกแบบแผนงาน  5)  การกําหนดสัญญลักษณ
6)  การทดสอบ  7)  การนําระบบใหมไปดําเนินการ

    สวน  ซิลเวอร  (Silver,  1991 : 208)  กําหนดขั้นตอนของการสนับสนุนใหมีการ
ตัดสินใจในการวางแผนเพื่อบริการสมาชิก  จํานวน  6  ขั้นตอน  คือ  1)  กําหนดเปาหมาย
ของสมาชิก  2)  ประมาณการในการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิก  3)  แบงประเภทการดําเนินงาน
ของตลาด  4)  หาตลาดใหม  5)  กําหนดกลุมกรรมการบริหาร  6)  ศึกษาความกาวหนาที่จําเปน
ขององคการ

    วิลสัน  (Wilson,  1991 : 64)  กําหนดกระบวนการวิเคราะหระบบเชิงวิศวกรรม
แบงเปน  6  ข้ันตอน  คือ  1)  การกําหนดปญหา  โดยศึกษาความตองการ  (วิจัยความตองการ)  มี
การศึกษาสิ่งแวดลอม(วิจัยสิ่งแวดลอม)  กําหนดรายการของระบบนําเขา  ระบบนําออกและ
ความสัมพันธของระบบ  หาขอบเขตของระบบและกฎเกณฑ  2)  เลือกจุดประสงค  มีการกําหนด
จุดประสงค  กําหนดระบบที่มีคุณคาสูงสุด  3)  สังเคราะหระบบ  เลือกทางเลือกที่เหมาะสมแลว
กําหนดภารกิจของระบบ   ตลอดจนสามารถอธิบายความสําคัญของระบบยอยไดจากการใชความ
คิดที่สรางสรรค  4)  วิเคราะหระบบ  ขั้นแรกตองกําหนดวาจะวิเคราะหอะไร  เลือกเครื่องมือ
ที่วิเคราะหและนักวิเคราะหที่เหมาะสม  กําหนดขั้นตอนการวิเคราะห  ลดขั้นตอนที่ไมจําเปน
ออกไป  สามารถเปรียบเทียบระบบการดําเนินการกับจุดมุงหมาย  5)  เลือกระบบที่ใหประโยชน
สูงสุด  จากการกําหนดเกณฑในการตัดสินใจ  รวมถึงการกําหนดขั้นตอนการประเมินโดยใชระบบ
ที่มีเหตุผล  จากนั้นจึง  6)  วางแผนการดําเนินการ  มีการเขียนรายงานตลอดจนมีการวางแผน
ระบบการโฆษณา
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    นอกจากนี้  อุทัย  บุญประเสริฐ  (2532 : 19)  ยังกลาวถึงกระบวนการวิเคราะหระบบวา
มีหลายขั้นตอน  ดังนี้  1)  กําหนดวัตถุประสงคที่ตองการ  2)  กําหนดปญหาของการ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการนั้น  3)  ตั้งสมมติฐานถึงวิธีการแกไข  4)  รวบรวมขอ
มูล  5)  ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว  6)  ประเมินผล  7)  สรุปผลที่ปรากฏแลววนเวียนเขาสู
วงจรใหมภายใตขอกําหนดเบื้องตนใหม

    นิคม   ทาแดง  และทิพยเกสร  บุญอําไพ  (2536 : 45)  กําหนดขั้นตอนหลัก  ในการ
พัฒนาระบบไว  4  ขั้นตอน  คือ  1)  การวิเคราะหระบบปจจุบัน  (Systems  Analysis)  เปนการ
หาขอมูลของระบบหรือการดําเนินงานที่เปนอยูในปจจุบัน  เพื่อใหทราบจุดดี  จุดดอยและ
สภาพการณทั่วไป  กอนที่จะทําการเปลี่ยนแปลงหรือจัดระบบใหม  การวิเคราะหจะตองวิเคราะห
ภารกิจ  จุดมุงหมาย  วัตถุประสงค  หนาที่  งาน  เครื่องมือหรือส่ือ  วิธีการ  การตรวจสอบ
การควบคุมและการประเมิน  2)  การสังเคราะหระบบ  (Systems  Synthesis)  เปนการนําขอมูล
ที่ไดมาใชในการสรางระบบใหม  โดยกําหนดองคประกอบ  ความสัมพันธ  ทิศทาง  และลําดับ
ข้ันตอนของระบบใหม  3)  การสรางแบบจําลองระบบ  (Systems  Design)  เปนขั้นตอน
การสื่อสารระบบที่สรางใหมเพื่อใหงายตอการนําไปใช  โดยการเขียนแบบจําลองแบบใหแบบหนึ่ง
เพื่อชวยอธิบายขั้นตอนสําคัญของระบบ  ชวยในการสื่อสาร  ใหทราบขั้นตอนและการควบคุม
การทํานายไดวา จะเกิดผลอะไรขึ้น  เมื่อไดดําเนินการไปตามระบบ  เชน  (1)  แบบรูปภาพหรือหุน
จําลอง  ของจริง  (Iconic  Models)  เชน  ภาพวาด  หุนจําลอง  (2)  แบบจําลองเปรียบเทียบ
(Analogue  Models)  เชน  นาฬิกาเปนแบบจําลองของเวลา,  สีขาว  แดง  น้ําเงินของธงชาติ
เปนแบบจําลองอุปมัยของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย  (3)  แบบจําลองสัญญลักษณ
(Symbolic  Models)  เชน  สัญญลักษณทางคณิตศาสตร  (4)  แบบจําลองแนวคิด  (Conceptual
Models)  ไดแก  แบบจําลองดวยแผนภูมิ  4)  การทดสอบระบบ  (Systems  Testing)
เมื่อพัฒนาระบบดวยการกําหนดขั้นตอนและแสดงออกมาเปนรูปแบบจําลองแลว  ถือไดวาเราได
ระบบใหมข้ึน  เปนตนแบบ  (Prototype)  แตยังประกันไมไดวาระบบที่พัฒนาขึ้นจะทํางานได
ตามวัตถุประสงค  นักจัดระบบจะตองนํา  “ตนระบบ”  (Systems  Prototype)  ไปทดสอบระบบ
ใหมในสถานการณจําลอง  (Systems  Simulation)  ยิ่งถาเปนสถานการณที่เปนจริงไดก็จะเปน
การดีมาก  แตทางปฏิบัติ  การทดสอบระบบในสถานการณจริงมีปญหามาก ในดานคาใชจาย
เวลาและความเสี่ยง  โดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวของกับคนและทรัพยสิน  จึงนิยมทดสอบระบบ
ในสถานการณจําลอง
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    ลักษณา  พฤกษากร  (2537 : 21)  นักวิเคราะหระบบสารสนเทศไดกําหนดไว
5  ข้ันตอน  คือ  1)  มีการวางแผน  ศึกษาระบบเพื่อกําหนดใหมีการปรับปรุง  โดยการตรวจสอบ
ระบบในเบื้องตน  มีการศึกษาความเปนไปไดของระบบ  2)  การวิเคราะห  โดยวิเคราะหถึงปญหา
หลักและปญหารองที่เกิดขึ้นในระบบ  และทําความเขาใจถึงระบบเดิม  3)  ศึกษาและกําหนด
ความตองการของผูใชระบบ  ตลอดจนขอจํากัดในการใชระบบใหม  จากนั้นก็เสนอทางเลือก
ในการออกแบบรายละเอียดยอยของระบบ  4)  การพัฒนาและติดตั้งระบบ  โดยมีการพัฒนา
ระบบตนฉบับ  มีการเขียนโปรแกรมการทํางานของระบบ  แลวจึงมีการทดสอบระบบใหมนํามา
ติดตั้งและแปลงสูระบบใหม  นําระบบใหมไปปฏิบัติงาน  พรอมทั้งปรับแตงใหเหมาะกับระบบงาน
การตรวจสอบระบบหลังการติดตั้งและใชงาน  5)  การดูแลรักษาระบบ  จัดใหมีการดูแลรักษา
พรอมตอเติมระบบใหเหมาะสม

    สรุป  การกําหนดขั้นตอนของเทคนิคการวิเคราะหระบบจากนักวิชาการที่กลาวมานี้
เมื่อนํามาสังเคราะห ขั้นตอนตาง ๆ ของการศึกษาวิเคราะหระบบ  สามารถสรุปกําหนดแนวคิด
การวิเคราะหระบบเปน  5  ขั้นตอน  ดังนี้  1)  การวิเคราะหระบบปจจุบัน  2)  ประมวลปญหาและ
อุปสรรคของระบบปจจุบัน  3)  การออกแบบระบบใหม  4)  การทดสอบ/การตรวจสอบระบบ
5)  สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงเปนระบบใหมที่สมบูรณ

    ข้ันตอนการวิเคราะหระบบที่สรุปไวนั้น  จะใชเปนกรอบในการกําหนดรายละเอียด
เพื่อวิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดังรายละเอียดตอไปนี้

    1)  การวิเคราะหระบบปจจุบัน
    จะทําการวิเคราะหระบบปจจุบันที่สํานักงานปฏิรูปการศึกษา  ของกระทรวง

ศึกษาธิการทําอยู  เพื่อใชทฤษฎี  หลักการนํามากําหนดแนวทางการวิจัยขั้นตอนตอไป
    การวิเคราะหระบบปจจุบันเปนเทคนิคการหาขอมูลของระบบเพื่อศึกษาสภาพทั่วไป

กอนที่จะทําการเปลี่ยนแปลงหรือจัดระบบขึ้นใหมเปนวิธีการระบุสวนประกอบ  องคประกอบ
และความสัมพันธขององคประกอบทั้งหลาย  หนาที่  ปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบภายใน
ระบบกับองคประกอบภายนอกระบบ  จัดเรียงองคประกอบ  ทรัพยากรที่ตองใช  กลุมเปาหมาย
ผูใชระบบ  ภารกิจที่ตองดําเนินการและผลผลิตหรือบริการที่จะเสนอแกกลุมเปาหมาย

    ดังนั้น  การวิเคราะหระบบปจจุบัน  จึงหมายถึง  การศึกษาวิเคราะหและวิจัย
หาขอมูลสวนประกอบ  การประสานสัมพันธเปนองคประกอบและโครงสรางของระบบ
ตลอดจนหาลักษณะและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสวนยอยและบูรณาการของระบบนั้น ๆ
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    จะเห็นวาการวิเคราะหระบบเปนกระบวนการที่มีความสําคัญ  จําเปนและผูกติดอยูกับ
การจัดและการออกแบบระบบทุกประเภท  ทุกระดับ  ตั้งแตระบบงาย ๆ  ของแตละเรื่องไปจนถึง
ระดับที่กวางขวางและที่มีความสลับซับซอนอยางมาก

    การวิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผูบริหารจะตองดําเนินการ  ดังนี้  (1)  วิเคราะหภารกิจ  (2)  วิเคราะหจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค
(3)  วิเคราะหหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (4)  วิเคราะหงาน  (5)  วิเคราะหเครื่องมือ
สื่อหรือชองทางที่ใชวิเคราะห  (6)  วิเคราะหวิธีการ  (7)  วิเคราะหการควบคุมและการประเมิน
รายละเอียด  ดังนี้

    (1)  การวิเคราะหภารกิจ  เปนขอความที่แสดงเจตนาการดําเนินการที่จะนําไปสูการ
กําหนดจุดหมาย  วัตถุประสงคและเปาหมาย  ซึ่งจะมีผลไปสูการกําหนดหนาที่ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่กําหนดไว  ตลอดจนการวิเคราะหงานที่รับผิดชอบ  เครื่องมือและวิธีการที่ใช
ในการวิเคราะห  การวิเคราะหภารกิจ  เปนการศึกษาดูความเปนไปไดที่จะนําภารกิจไปสู
การปฏิบัติ  โดยการตรวจสอบกับปรัชญาและเปาหมายขององคการ  วิเคราะหหา  “คําหลัก”
(Keyword)  ที่ปรากฏอยูในภารกิจที่จะใชเปนฐานในการกําหนดหนาที่และภารกิจที่จะดําเนินการ
ใหบรรลุสิ่งที่องคการตองการ  จากการศึกษาภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามคูมือ
ปฏิรูปการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  พบวา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีบทบาทหนาที่
ดานการบริหาร  4  ดาน  ไดแก  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารบุคลากร
และการบริหารทั่วไป  กลาวคือ  ดานการบริหารงบประมาณ  มีภารกิจ  6  พันธกิจ  คือ
ก.  การจัดตั้งงบประมาณ  ข.  การจัดสรรงบประมาณ  ค.  การบริหารการเงินและบัญชี
ง.  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ  จ.  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการ
ใชจายงบประมาณ  ฉ.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  ซึ่งตองดําเนินงาน
ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ  มีการประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อตรวจสอบวา  การดําเนินงานสามารถดําเนินไปถึงจุดมุงหมายหรือไม  มีปญหาที่สมควรแกไข
อยางไร  จะปรับแผนการดําเนินการอยางไร

    (2)  การวิเคราะหจุดมุงหมาย  วัตถุประสงคและเปาหมาย  เปนการศึกษา
จุดมุงหมาย  วัตถุประสงคและเปาหมายวาสอดคลองกับภารกิจและประสานสัมพันธกันหรือไม

    (3)  วิเคราะหหนาที่หรือภารกิจ  หมายถึง  สิ่งที่บุคคลหรือหนวยงานจะตองดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมาย  วัตถุประสงคและจุดมุงหมาย  ไดกําหนดไว  ตลอดจนวิเคราะหกรอบของงาน
หรือกิจกรรมที่ตองทําและกําหนดขั้นตอนที่จะตองทําตามลําดับกอนหลังในแตละงาน
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    (4)  การวิเคราะหงาน  เปนการศึกษางานและกิจกรรมที่บุคลากรแตละคนในหนวยงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการตองรับผิดชอบกระทําตามหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมายและงานที่ตอง
ประสานสัมพันธกัน

    (5)  การวิเคราะหเครื่องมือ  สื่อ หรือชองทาง  เปนการสํารวจเครื่องมือ  สื่อ  หรือ
ชองทางที่ใชในการดําเนินงานตามภารกิจและหนาที่ที่กําหนด  ซึ่งไดแก  เครื่องมือ  เครื่องใช
ในหนวยงานการสื่อสาร

    (6)  การวิเคราะหวิธีการ  เปนการศึกษาวิธีการและขั้นตอนที่จะตองทํา  เพื่อให
การดําเนินการในหนวยงาน  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

    (7)  การวิเคราะหการควบคุมการประเมิน   เปนการศึกษารูปแบบแนวทางการควบคุม
ประเมินผลการทํางานที่ไดรับมอบหมายวาสามารถดําเนินงานไปถึงจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม
เพียงใด  และนําผลที่ไดไปพิจารณาปรับปรุงงานใหไดดีขึ้น

    วิธีการวิเคราะหระบบ
    การวิเคราะหระบบโดยทั่ว ๆ ไป  เปนการรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือ  ดังตอไปนี้
    ก.  การวิเคราะหระบบจากการศึกษาเอกสาร  เปนการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ

จากเอกสารในรูปแบบตาง ๆ  โดยทั่วไปจะตองจัดทําเปนขั้นตอน  คือ  รวบรวมเอกสาร  จากนั้น
จึงตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  วิเคราะหเนื้อหาและสรุปผล

    ข.  การวิเคราะหระบบจากการใชแบบสอบถาม  ซึ่งอาจเปนแบบสอบถามที่มีอยูแลว
หรือออกแบบสรางขึ้นเองที่มีโครงสราง  ลักษณะและรูปแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค
ของการวิเคราะหในแตละเรื่องแตละครั้ง

    ค.  การวิเคราะหระบบจากการสัมภาษณ  เปนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
ขอเท็จจริงโดยตรงจากผูใหสัมภาษณ  มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนสรุปผล

    ง.  การวิเคราะหระบบจากการสังเกต  เปนการรวบรวมขอมูล  โดยการสังเกต
ของผูวิเคราะหโดยตรง  ตามกรอบและหลักเกณฑในแตละเรื่อง

    จ.  การวิเคราะหระบบจากการประชุม  เปนการรวบรวมขอมูลจากการประชุม
การสัมมนา  การอภิปราย  เปนตน

    แนวทางตาง ๆ นี้  จะทําใหผูจัดระบบมีขอมูลที่สมบูรณเพียงพอที่จะนําไปใชในการ
สรุปผลและประมวลผลนํามาสังเคราะหระบบไดอยางเหมาะสม

    2)  ประมวลปญหาและอุปสรรคของระบบปจจุบัน
    ปญหา  อุปสรรคและความตองการของการวิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณ
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ในปจจุบันมีหลายประการ  กรอบแนวคิดในการศึกษาปญหา  อุปสรรคและความตองการ
ของการบริหารงบประมาณโดยทั่วไป  จะพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้

(1)  เกี่ยวกับตัวบุคลากรที่มีหนาที่บริหารงบประมาณ
(2)  เกี่ยวกับโครงสรางองคการในการบริหารงบประมาณ
(3)  เกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการในการวิเคราะหระบบ
(4)  เกี่ยวกับทรัพยากรในการวิเคราะหระบบ

รายละเอียดมีดังตอไปนี้
         (1)  ปญหา  อุปสรรคและความตองการเกี่ยวกับบุคลากรที่มีหนาที่บริหาร

งบประมาณ สามารถพิจารณาไดหลายดาน  ไดแก  ดานความรู  ความเขาใจของบุคลากร
ดานทักษะ  ดานเจตคติบุคลิกภาพ  รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรดวย

    บุคลากรดานการวิเคราะหระบบงบประมาณ  ไดแก  ผูบริหาร  นักวิชาการ  เจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนบุคคลทั่ว ๆไป ปญหาที่เกิด  ไดแก  ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
การวางแผนยังมีไมเพียงพอ  ขาดความรูเร่ืองการออกแบบการวิเคราะห  การเลือกใชเครื่องมือ
และวิธีการในการวิเคราะหที่ไมเหมาะสม  ขาดความรูเร่ืองการวิเคราะหขอมูล  ทักษะในการใช
ภาษาในการสื่อสาร  ทักษะในการใชเครื่องมือในการวิเคราะห  บุคลากรขาดการพัฒนา
ขาดการเตรียมตัวที่ดี  สวนดานเจตคติของบุคลากรที่มีอคติอาจแปลขอมูลคลาดเคลื่อนได
ขาดมนุษยสัมพันธ  มีผลถึงการใหความรวมมือในการวิเคราะห  ตลอดจนความกดดันทางจิตใจ
ของบุคลากรที่ใหขอมูลหรือผูวิเคราะหขอมูลอาจสงผลถึงความคลาดเคลื่อนของขอมูลไดเชนกัน
ดานบุคลิกภาพทางจิตใจของบุคลากรที่วิเคราะหระบบ  อาจสงผลตอการวิเคราะห  รวมถึงการ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห

         (2)  ปญหา  อุปสรรคและความตองการเกี่ยวกับโครงสรางองคการในการวิเคราะห
ระบบการบริหารงบประมาณเปนปญหาเกี่ยวกับหนวยงานที่มีหนาที่การจัดระบบงบประมาณ
มีหลายระดับ  ทั้งระดับชาติ  ระดับภาค  ระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ  ตลอดจนประเภทการศึกษา
ทําใหเกิดความซ้ําซอนเหลื่อมลํ้าในการดําเนินงานและขาดผูรับผิดชอบตอการควบคุมดูแล  แกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น  รวมทั้งการปดความรับผิดชอบไดอีกดวย

         (3)  ปญหา  อุปสรรคและความตองการเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการในการ
วิเคราะหระบบ  สามารถพิจารณาได  2  ประเภท คือ  ปญหาดานการออกแบบและสรางเครื่องมือ
และปญหาขอจํากัดดานการนําเครื่องมือไปใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
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    ปญหาเกี่ยวกับการออกแบบและสรางเครื่องมือ  จะตองใชบุคลากรที่มีความรู
ความชํานาญโดยเฉพาะ  ปญหาที่เกิดไดในหลายสวน  คือ  สวนของคําชี้แจง  สวนของคําถาม
สวนของการใชภาษา  สวนของรูปแบบเครื่องมือ  สวนของการพิมพ  เปนตน  สําหรับปญหา
เกี่ยวกับการนําเครื่องมือไปใชมักเกิดปญหาที่เกี่ยวกับผูใชนําไปใชผิดวัตถุประสงคของการ
ออกแบบ  ผูใชไมมีความถนัดในการใชเครื่องมือบางประเภท  การกําหนดหรือขนาดของกลุม
ตัวอยาง/ประชากรที่ไมเหมาะสม  ขาดความรวมมือจากผูใหขอมูล  ปญหาเกี่ยวกับวิธีการ
ในการวิเคราะหระบบ  เกิดจากวิธีการรวบรวมขอมูลที่ไดขอมูลกลับมานอยไมเพียงพอ
ไมครบถวนสมบูรณ  ขอมูลไดรับคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง  และเปนปญหาจากตัวผูรวบรวม
ขอมูลเอง  ปญหาเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลที่คิดคํานวณตัวเลขของขอมูลผิดพลาด  การเลือกใช
วิธีการทางสถิติไมเหมาะสม  เปนตน

         (4)  ปญหา  อุปสรรคและความตองการเกี่ยวกับทรัพยากรในการวิเคราะหระบบ  ได
แก  ทรัพยากรบุคคล  งบประมาณและเวลา  ดานทรัพยากรบุคคลไดกลาวไวแลวในปญหา
ขอ  1  ดังนั้น  ดานงบประมาณและดานเวลา  มักมีปญหาเกิดขึ้นได  เชน  ดานงบประมาณ
มีปญหาดานคาใชจายสําหรับบุคลากร  คาใชจายสําหรับเครื่องมือเพื่อใหไดขอมูล  คาใชจาย
สําหรับการรวบรวมขอมูล  คาใชจายสําหรับการวิเคราะหขอมูล  ตลอดจนปญหาดานการบริหาร
งบประมาณซึ่งมักเกิดอยูเสมอ  คือ  ไดรับการจัดสรรงบประมาณนอย  ไมไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ  การตั้งงบประมาณคาใชจายไวนอยเกินไป  รวมถึงการขาดการบริหารงบประมาณ
ที่ดี  สวนขอจํากัดดานเวลาซึ่งเริ่มต้ังแตการศึกษาขอมูล  การรวบรวมเอกสาร  การออกแบบ
สรางเครื่องมือ  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และการสรุปผล  ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นนี้
เกิดจากการบริหารเวลา  การออกแบบและเลือกใชประเภทของเครื่องมือที่ใชเวลามาก  เวลา
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ความเรงดวนในการตองการใชขอมูล  ขอมูลไมทันสมัย  เปนตน  ปญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรตาง ๆมักเกิดขึ้นอยูเสมอไมวาจะเปนดานบุคลากร  งบประมาณ  เวลา  แตถามี
การวางแผนอยางรอบคอบก็สามารถหลีกเลี่ยงปญหาเหลานี้ไดบาง

    สรุปไดวา  การประมวลผลการวิเคราะหระบบปจจุบัน  ในขั้นตอนที่  1  เพื่อทราบ
ปญหา  อุปสรรค  และความตองการในการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่
การศึกษา  ตามคูมือปฏิบัติการโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ของสํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษา  ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทําไปนั้นมีปญหาอะไร
อยางไรบาง  ซึ่งจะตองศึกษาเกี่ยวกับบุคลากร  โครงสรางขององคการ  ภารกิจงาน  ตลอดจน
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ทรัพยากรที่ใชในการวิเคราะหระบบ  จะทําใหทราบปญหา  อุปสรรคและความตองการของระบบ
การบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา

    3)  การออกแบบระบบใหม
    การออกแบบระบบใหมเปนระบบเทียบเหมือนที่มีกระสวนโครงสราง  และการ

เปลี่ยนแปลงเหมือนจริง  มีความสําคัญตอการสื่อความหมาย  เปนระบบที่สรางขึ้นใหมใหงาย
ตอการแสวงหากระบวนการในการนําไปปฏิบัติ  การกํากับกระบวนการ  การควบคุมติดตามและ
การพัฒนาระบบ  โดยการออกแบบและสรางรูปแบบจําลองแบบใดแบบหนึ่ง  ในที่นี้ไดศึกษา
จากการวิเคราะหระบบปจจุบัน  ศึกษาสภาพปญหา  อุปสรรคและความตองการของระบบใหม
สรุปผลสังเคราะหระบบนํามาเขียนเปนแบบจําลองแนวคิด  (Conceptual  Models)  ที่เปน
แผนภูมิหรือเปนรูปแบบ  แนวคิด

    การนําขอมูลที่ไดมาใชในการสรางระบบใหม  โดยการกําหนดองคประกอบ
ความสัมพันธ  ทิศทาง  และลําดับข้ันตอนของระบบใหม  จากองคประกอบตามขั้นตอน
การวิเคราะหองคการนั้น  สามารถนํามาประมวลเปนองคประกอบที่จําเปนสําหรับการจัดระบบ
ทางการศึกษาที่สอดคลองกับองคประกอบหลักของระบบ  ไดดังนี้

    (1)  องคประกอบในขั้นปจจัยนําเขา
    (2)  องคประกอบดานสิ่งแวดลอมหรือบริบท
    (3)  องคประกอบในขั้นกระบวนการ
    (4)  องคประกอบในขั้นผลลัพธ
    (5)  ผลยอนกลับ

    เมื่อนําองคประกอบของระบบมาเปนกรอบแนวคิดแลวจึงนําเอากระบวนการวางแผน
กลยุทธเขามาใสกรอบไว  ดังนี้

    (1)  องคประกอบในขั้นปจจัยนําเขา
        องคประกอบในขั้นปจจัยนําเขาครอบคลุมการศึกษา  การวิเคราะหภารกิจ

ขององคการ  วิเคราะหสถานการณที่เปนสิ่งแวดลอมภายนอกและภายในองคการ  กําหนด
วัตถุประสงค  เปาหมาย  งาน  และการวางแผน  มีรายละเอียด  ดังนี้

  ก.  การวิเคราะหภารกิจขององคการเปนองคประกอบที่เสมือนคํามั่นสัญญา
ที่องคกรตองดําเนินไปใหบรรลุวัตถุประสงคโดยใชระบบเปนเครื่องมือ  การกําหนดภารกิจจึงตอง
สอดคลองกับปรัชญาของระบบ  ผลของการกําหนดภารกิจนั้นจะเปนหนาที่  จุดมุงหมายและ
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กลยุทธ  โดยศึกษาปจจัยจากสภาพแวดลอมทั้งภายในองคการและสภาพแวดลอมที่เปนภายนอก
องคการ  การวิเคราะหภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการก็เชนเดียวกัน  จะตองแยกแยะรายละเอียด
ของภารกิจวามีงานที่รับผิดชอบอะไรบาง  จะดําเนินการอยางไรใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว

  ข.  วัตถุประสงคเปนองคประกอบที่กําหนดผลที่คาดหวังภายใตเงื่อนไขและ
เกณฑที่กําหนดไว  (ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร  ผลที่ไดสูง  ต่ําหรือมาก  นอย  เพียงใด)
วัตถุประสงคของกระทรวงศึกษาธิการจะตองดําเนินการจัดการศึกษา  ในสวนภูมิภาค  เปนตน

        (2)  องคประกอบดานสิ่งแวดลอม  ซึ่งเปนความสัมพันธขององคการกับส่ิงแวดลอม
รอบ ๆ  มีการถายเทระหวางสิ่งแวดลอมภายในองคการเองและสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ
ในขั้นตอนนี้ถือเปนองคประกอบหนึ่งดานปจจัยเขาของแผนพัฒนาฯ  คือแผนกลยุทธ  ดวยเชนกัน

  ก.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  ถือเปนองคประกอบ
สําคัญ  นักพัฒนาระบบจะตองจัดใหมีกอนที่จะมีการพัฒนาระบบขึ้น  เพื่อจะรูในลักษณะที่วา
“รูเหนือ  รูใต”  “รูฟา  รูดิน”  หรือ  “รูเขา  รูเรา”  เสียกอน

    องคประกอบดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการจะตองวิเคราะหถึง
จุดออนหรือจุดแข็งภายในองคการจากการศึกษาถึงเงื่อนไข  ขอจํากัดตาง ๆ  เชน  กฎ  กฎหมาย
ระเบียบตาง ๆ  ตลอดจนทบทวนภารกิจในปจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการหรือองคการดวย
จะเห็นวา  กระทรวงศึกษาธิการมีจุดเดนที่สังคมและรัฐบาลใหความสนใจเปนอยางมาก  และมี
ระเบียบกฎหมายที่เอื้อตอการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง  ซึ่งมีหนาที่ดูแลการจัดการศึกษา
ในสวนภูมิภาค

    องคประกอบดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการเพื่อจะวิเคราะหถึง
โอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดในอนาคต  โดยศึกษาการคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตจากสภาพแวดลอมภายนอกอาจเกิดขึ้นในอนาคตจากระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมือง
ระบบสังคม และเทคโนโลยี  ทั้งนี้เพราะระบบการศึกษาเปนระบบยอยระบบหนึ่งของระบบสังคม
เมื่อเกิดผลในระบบอื่น  ระบบการศึกษาก็ตองไดรับผลกระทบดวยอยางแนนอน  โดยเฉพาะ
ทองถิ่นในแตละจังหวัดที่จะมีความเจริญกาวหนาที่แตกตางกัน  จะมีโอกาสและขอจํากัด
ที่ไมเหมือนกัน  สํานักงานศึกษาธิการในสวนภูมิภาคจะตองวิเคราะห และสามารถฉายภาพ
อนาคตของการศึกษาภายในเขต คาดคะเนความเจริญกาวหนาในอนาคตและสามารถนําขอจํากัด
มาเปนโอกาสในภายหนาได  เชน  การเพิ่มจํานวนขาราชการในอนาคตจะทําไดยาก  ตองทําให
หนวยงานเล็กลง  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  มีการศึกษา
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โดยเฉลี่ยคอนขางต่ํา  จึงควรถึงเปนโอกาสนี้เพิ่มพูนความรู  ความสามารถของบุคลากรใหสามารถ
ทํางานที่เปนลักษณะสํานักงานอัตโนมัติไดอยางมีประสิทธิผล  เปนตน

    ข.  องคประกอบสวนตัวของนักบริหารเองที่มีคานิยม  ความคาดหวัง  ทัศนะ
ปรัชญา  ความตั้งใจ  วัฒนธรรม  ทักษะ  ความรูความสามารถของผูบริหาร  ตลอดจนทรัพยากร
ในการบริหาร  ในเรื่องนี้เปนจิตสํานึกภายในตัวของผูบริหารระดับสูงในสวนภูมิภาคเอง  ที่ตอง
สั่งสมประสบการณเปนนักพัฒนา  นักประสาน  นักบริการในการทํางานการศึกษาใหกาวหนา
ตอไป
               ค.  เปาหมายเปนองคประกอบที่กําหนดความสําเร็จขององคการ  เมื่อนําระบบ
มาใชแลว  โดยกําหนดเปนเปาหมายในรูประยะเวลา  เปาหมายเชิงภารกิจ  เปาหมายเชิงคุณภาพ
ซึ่งเปนผลที่จะเกิดจากการใชระบบที่ไดพัฒนาขึ้นมา  เปาหมายการศึกษาของสวนภูมิภาคจะตอง
สอดคลองกับเปาหมายระดับชาติ  โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อมวลชน  การศึกษาตลอดชีวิต  เปนตน
                          ง.  กลยุทธที่จะใชดําเนินการใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ  ไดแก
งาน  กลยุทธ  (Tactice)  ซึ่งตรงนี้จะแบงกลยุทธเปนกลยุทธหลัก  กลยุทธรองไดอีก  แตละกลยุทธ
จะมีวัตถุประสงคยอย  นโยบาย  เปาหมาย  กลยุทธ  แผนงาน  โครงการ  งบประมาณที่สนับสนุน
ซึ่งเปนวิธีที่จะนําไปสูวัตถุประสงคหลักขององคกรที่กําหนดไว  ในขั้นตอนนี้สามารถกําหนด
ทางเลือกกลยุทธไวหลาย ๆวิธี  ตลอดจนนําปญหาตาง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  และแนวทางแกไขไว
เพื่อใหไดทางเลือกที่เปนกลยุทธที่เหมาะสมที่สุดในการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่กําหนด
                          จ.  การจัดทําแผนกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเปนองคประกอบที่นํา
ขอมูลทั้งหลายที่ไดนั้น  มากําหนดเปนสิ่งที่ตองทําตามลําดับกิจกรรมใหสัมพันธกับเวลา  และ
ทรัพยากร  ซึ่งไดแก  งบประมาณที่มี  จัดทําเปนแผนระยะยาว  แผนระยะกลาง และแผนระยะสั้น
ไดแก  แผนปฏิบัติการประจําป  เปนตน

        (3)  องคประกอบในขั้นกระบวนการ
    องคประกอบขั้นกระบวนการครอบคลุมการกําหนดยุทธวิธีการ  เครื่องมือ  การจัดการ

การทดสอบ  ประสิทธิภาพและปรับปรุงการนําระบบไปใชจริง
    กลยุทธหรือวิธีการ  เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับวิธีการดําเนินการเพื่อจะนําปจจัย

นําเขามา  “ดําเนินการ”  ใหเกิดผลออกมา  โดยกําหนดสิ่งที่ตองทําตามลําดับกอน  หลัง
    เครื่องมือเปนองคประกอบที่จะทําใหวิธีการดําเนินไปตามวัตถุประสงค  ทั้งนี้รวมถึง

วัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดวย
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    การจัดการเปนองคประกอบที่เกี่ยวกับการบริหารกระบวนการ  เพื่อใหดําเนินไปดวยดี
ครอบคลุมการบริหารงาน  เงิน  คนและเวลา

    องคประกอบดานการทดสอบประสิทธิภาพเกี่ยวของกับการตรวจสอบวา  ระบบ
จะทํางานไดตรงตามจุดมุงหมายหรือไม  แลวทําการปรับปรุงกอนที่จะนําระบบไปใช

    การนําไปใชจริง  เกี่ยวของกับการนําระบบที่ผานการทดสอบประสิทธิภาพ  แลวไป
เผยแพร  ใหเกิดการยอมรับและใชระบบที่พัฒนาขึ้นในการดําเนินการหรือการแกปญหา

        (4)  องคประกอบในขั้นผลลัพธ  เปนวัตถุประสงคของงานการศึกษาของภูมิภาค
ที่ตองการโดยมีเกณฑที่พึงพอใจกําหนดไว  ถาสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคถือวา
ประสบผลสําเร็จ  ถาไมบรรลุวัตถุประสงคก็ตองวิเคราะหวามาจากสาเหตุใดในเรื่องอยางนี้
ถาสามารถควบคุมการดําเนินงานในทุกขั้นตอนแลว  โอกาสสําเร็จจะมีมากขึ้น

        (5)  ผลยอนกลับ
    องคประกอบขั้นยอนกลับ  เกี่ยวของกับการประเมิน  การติดตามและการปรับปรุง

ระบบ  โดยมีเปาหมายเปนตัวกําหนดถาไมสามารถดําเนินการศึกษาเปนไปตามเปาหมายก็ตอง
ยอนไปศึกษาวาปจจัยนําเขามีอะไรที่บกพรอง  การดําเนินการมีปญหาอะไร  รวมทั้งเกณฑที่ตั้งไว
ในจุดมุงหมายนั้นสูงเกินไปหรือไม  เชน  การบริการใหทุกคนในเขตสามารถรับบริการ
ดานการศึกษาตามที่ตองการ  ภาคสามารถดําเนินการใหไดหรือไม  เปนตน  จึงพิจารณาปรับปรุง

    องคประกอบดานการประเมินเปนการเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับการนําระบบไปใชตีความ
และสรุปผล  เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  โดยการกําหนดมาตรฐานในการวัด  เปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน  และปรับปรุงหากไมไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

    องคประกอบดานการติดตาม  เปนการกํากับ  ควบคุม ใหการใชระบบเปนไปตาม
เปาหมาย  เวลาและวัตถุประสงคที่กําหนดไว

    องคประกอบดานการปรับปรุง  เปนการนําขอบกพรองที่ไดจากการใชระบบ
มาปรับเปลี่ยนและปรับปรุง  ใหขั้นตอนตาง ๆ ของระบบมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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    บางฮารท  (Banghart,  1996 : 39)  เสนอรูปแบบสรุปลักษณะการทํางานของระบบ
ไวดังภาพประกอบดังนี้

เร่ิม

        วิเคราะห           ออกแบบ

ประเมิน

                       ไมใช         ระบบถูกตอง                  ใช              นําไปใช

  ติดตาม

         ระบบถูกตอง      ใช

ภาพ 6  แสดงรูปแบบสรุปลักษณะการทํางานของระบบของบางฮารท
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    บุรช  และ  กรุดนิทสกี้  (Burch  and  Grudnitski,  1989 : 672)  กําหนดภาพ
ของรูปแบบการพัฒนาระบบในระบบสารสนเทศ ดังนี้

เร่ิมตน

         วิเคราะหระบบ

         กําหนดความ           ไมใช         ใชตนแบบ      ใช
       ตองการของผูใช

        ออกแบบระบบ              นําเสนอตนแบบ

         ประเมินระบบ               ประเมินตนแบบ

                             ไมใช
 อธิบายการออกแบบระบบ               ตัวแบบที่ใชได              ทบทวน

            ตนแบบ
      ใช

     ดําเนินการตามระบบ   (2)  ไมใช          (1) ดําเนินการตามตนแบบ

   ใช
           สิ้นสุด            (2)

ภาพ 7  แสดงรูปแบบการพัฒนาระบบในระบบสารสนเทศของบุรชและกรุดนิทสกี้

สรางตนแบบ
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    นิคม  ทาแดง  และทิพยเกสร  บุญอําไพ  (2536 : 15)  เสนอแนวทางการวิเคราะหและ
พัฒนาระบบทางการศึกษาที่ดําเนินตามขั้นตอน  ดังภาพตอไปนี้

1
      ศึกษาปญหา

2
กําหนดขอบขายอางอิง               ของ   การวิเคราะหระบบ

3
 ศึกษาความเปนไปได            เพื่อ เสนอแนวทางวิเคราะหระบบ

4
                    ผูมีอํานาจ
      ไมใช          ตัดสินใจ

     ใช
5

   วิเคราะหระบบ           เพื่อ      เสนอเหตุผลและแนวคิดของระบบใหม

              6                 ผูมีอํานาจ
        ไมใช         ตัดสินใจ

       7              8                                     9
         ออกแบบระบบ                  ทดสอบระบบ               ใชระบบ

ภาพ 8  แสดงการวิเคราะหและพัฒนาระบบทางการศึกษาของนิคม  ทาแดง
             และทิพยเกสร  บุญอําไพ
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    4)  การทดสอบ/การตรวจสอบระบบ
    การทดสอบระบบเปนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับบริบท  ปจจัยนําเขา  กระบวนการ

และผลลัพธของระบบ  ดวยการทดลองเบื้องตน  การใชจริง  แลวนําขอมูลมาปรับปรุง  จนไดระบบ
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ  ไดรูปแบบที่สมบูรณ  ข้ันตอนการสรางรูปแบบของระบบ
มาทดสอบและนําไปใชจริง  ดังแผนภูมิตอไปนี้

   การสรางรูปแบบ               การทดสอบ                การนํารูปแบบของ        การประเมิน
    ของระบบการ                     ระบบ                       ระบบการบริหาร                 การบริหาร
 บริหารงบประมาณ             งบประมาณ                งบประมาณไปใช                 ทั้งระบบ

ภาพ 9  แสดงขั้นตอนการทดสอบและประเมินรูปแบบของระบบที่สรางขึ้น
(ที่มา : ปรับมาจาก  นิคม  ทาแดง  และทิพยเกสร  บุญอําไพ.  การจัดระบบทางการศึกษา.
         หนวยที่  3 - 6  สาขาศึกษาศาสตร,  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2536 : 158)

    ถาเปนการทดสอบระบบการบริหารงบประมาณที่ใชเปนแหลงขอมูลการวิจัยในครั้งนี้
จะเปนกระบวนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบริบท  ปจจัยนําเขา  กระบวนการและผลลัพธ
ของรูปแบบของระบบการบริหารงบประมาณ  ดวยการทดสอบหรือตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ
นําขอมูลมาปรับระบบจนไดคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดและการวิจัยครั้งนี้ไมสามารถจะทดลอง
ใชรูปแบบที่เปนจริงไดจึงจะใชทดสอบดวยผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ
แมจะมิใชเปนความคิดของผูวิจัยทั้งหมด  ใชความคิดจากผูเชี่ยวชาญก็ตาม  แตผูเชี่ยวชาญที่ใช
เปนผูที่มีความรูความสามารถที่เปนทั้งระดับนโยบาย  ระดับปฏิบัติ
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    นอกจากนี้  บุรช  และ  สเตรเตอร  (Burch  and  Strater,  1983 : 408)  กําหนดภาพ
กระบวนการประเมินระบบในงานการคา  ดังนี้

ทบทวนความตองการการออกแบบ

นํารูปแบบกับความตองการมารวมกัน

กําหนดเคาโครงที่ตองการ

ประเมินผูขายและเครื่องมือ

เลือกผูขาย

เลือกวิธีการที่เหมาะสม

นําเสนอการออกแบบขั้นสุดทายเพื่อการจัดการ

ไมพอใจ

        พอใจ        หยุดดําเนินการ

ใชได

ขยายการพัฒนาการออกแบบและนําไปปฏิบัติ

ภาพ 10  แสดงกระบวนการประเมินระบบในงานการคาของบุรชและสเตรเตอร
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    5)  สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงเปนระบบที่สมบูรณ
     หลังจากที่มีการตรวจสอบระบบที่สรางขึ้นใหมแลว  ก็จะมีการสรุปผลจากการ

ตรวจสอบ  เพื่อปรับปรุงใหไดระบบใหมที่สมบูรณ  เหมาะสมกับวัตถุประสงคที่ตองการใช
สามารถนํามาเขียนเปนตาราง  พิจารณาไดดังนี้

    แนวการวิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา

ตาราง 3  แสดงแนวการวิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา

ข้ันตอน สวนสําคัญในการพิจารณา ผลที่ได
1. การวิเคราะหระบบ
ปจจุบัน
  1.1  ความตองการใหมี

     การศึกษาระบบ
  1.2  เร่ิมตรวจสอบ

  1.3  ศึกษาความเปนไปได
     ของระบบ

   1.4  คําจํากัดความ
     ปญหาใหม

  1.5  เขาใจระบบปจจุบัน
     ที่ใชอยู

  1.6  พิจารณาความตองการ
    ใชระบบใหม

- ภารกิจ, จุดประสงคของ
  เขตพื้นที่การศึกษา
- ศึกษาระบบแตละชวง
- ความตองการของระบบ
- คําจํากัดความ หนาที่ของ
  เขตพื้นที่การศึกษา
- ทางเลือกในการแกไข
- เสนอแนวทางแกไข
- อะไรคือตนเหตุหรือปญหา
  สําคัญของเขตพื้นที่การศึกษา
- รวบรวมขอมูล
- วิเคราะหขอมูล
- ความตองการของระบบใหม
  ในปจจุบันและอนาคต

- การเริ่มศึกษาระบบ

- จุดประสงคและ
ขอบขายภารกิจของงาน
- ผลของความนาจะ
เปนของระบบ

- คําจํากัดความ
  ของปญหา
- ขอมูลทั่ว ๆ ไป

- ขอมูลปอนเขาและ
  ผลลัพธ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

62

ตาราง 3  (ตอ)  แสดงแนวการวิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา

ข้ันตอน สวนสําคัญในการพิจารณา ผลที่ได
2. ปญหาและอุปสรรค
    ของระบบปจจุบัน

2.3 รางแนวคิดการ
     แกปญหา

2.3 ออกแบบระบบทั่ว ๆ ไป

2.3 การออกแบบและ
     รายละเอียด

3.  การออกแบบ
    สรางระบบใหม
  3.1  การสรางระบบใหม

  3.2  การทดสอบระบบ
    ในขั้นแรก

- คุณสมบัติของผูตองการใช
- พิจารณาถึงการสรางระบบ
   ใหม
- ความจําเปนดานความรู
  ทักษะของผูใชระบบของ
  เขตพื้นที่การศึกษา
- ระบบที่สรางขึ้นใหมหลังจาก
  การวิเคราะห
- ทางเลือกในการแกปญหา
  ที่เกิดขึ้น

- การเตรียมการปฏิบัติงาน
- รายละเอียดขององคประกอบ

- วางแผนจัดตารางการทํางาน
- เครื่องมือเครื่องใชที่ตองจัดหา
  ลวงหนา
- ผูรวมงาน
- ทดสอบแตละองคประกอบ
  ของระบบ
- ทดสอบทั้งระบบ

- ออกแบบแนวคิด
  ของระบบ
- คุณสมบัติของผลลัพธ
- คุณสมบัติของขอมูล
  ปอนเขา
-รูปแบบของขอมูล
- แผนภาพการทํางาน
  ของระบบใหม(model)
- รายการขององคประกอบ
- ลําดับข้ันตอนของ
  ระบบใหม
- คุณสมบัติของขอมูล
  นําเขา และผลลัพธและ
  แหลงขอมูล
- แผนการสรางระบบ

- ระบบใหม(prototyping)
- แผนภาพแบบจําลอง
  แนวคิด

- ผลการทดสอบและ
  ผลการปอนกลับ
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ตาราง 3  (ตอ)  แสดงแนวการวิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา

ข้ันตอน สวนสําคัญในการพิจารณา ผลที่ได
3.3  การติดตั้งและ
         แปลงระบบ
4. การทดสอบระบบ

4.1 การดําเนินการและ
      ตรวจสอบการสราง
     ระบบใหม
4.2 รวบรวมผลการ
     ตรวจสอบ

5. สรุปผลการตรวจสอบ
    และปรับปรุงเปนระบบ
    ที่สมบูรณ

5.1  การดูแลรักษาและ
     ปรับปรุง

5.2  พัฒนาใหเปนระบบ
      ที่สมบูรณ

- แผนการแปลงระบบ
  ใหเหมาะสม

- การใหความรู
- การเตรียมขั้นตอนการทํางาน

- จัดกลุมของขอมูลที่ไดและ
  บรรณาธิกรณขอมูล

- ขอผิดพลาดของระบบ
  ความตองการขององคการ
- การขยายและปรับปรุงระบบ
- เทียบกับเกณฑและ
  ความตองการ

- แผนการเปลี่ยนระบบ

- บุคลากรที่มีความรู
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ขอมูลที่สมบูรณและ
  เหมาะสมในการใชงาน

- แกไขและปรับปรุงระบบ

- ระบบที่เหมาะสมและ
  สมบูรณ

(ที่มา : ปรับปรุงมาจาก  ลักษณา  พฤกษากร,  2537 : 113 -116)

    การวิเคราะหระบบ  (Systems  Analysis)  และเทคนิคเชิงระบบ  (Systems
Approach)

    การวิเคราะหระบบ  (Systems  Analysis)  เปนการทําความเขาใจในสภาพปจจุบัน
และความตองการในการพัฒนาระบบใดระบบหนึ่งของระบบใหญทั้งระบบ  เพื่อใหไดปญหาและ
ความตองการที่แทจริง  เพื่อใหไดวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสมสัมพันธกันระหวางหนวยหรือ
ระบบยอยและนําไปสูจุดประสงครวมของระบบใหญ  ซึ่งมีวิธีการหรือเทคนิคเฉพาะดานในการ
แยกแยะขายงานที่สัมพันธกันในระบบเพื่อทําความเขาใจพฤติกรรมของระบบทั้งระบบเพื่อคนหา
วิธีที่ดีที่สุดภายใตขอจํากัดของสิ่งแวดลอมของระบบนั้น ๆ
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    สวนเทคนิคเชิงระบบ  (Systems  Approach)  ซึ่งมีคุณลักษณะที่ใกลเคียงกับ
การวิเคราะหระบบ  เปนวิธีการหรือเทคนิคที่นําเอาความรูเร่ืองระบบมาเปนกรอบแนวคิดในการ
ชวยคนหาปญหา  กําหนดวิธีการแกปญหา  และใชแนวคิดเชิงระบบมาชวยในการตัดสินใจ
ซึ่งเชือวาจะทําใหไดคิดอยางรอบคอบทุกมุมที่เกี่ยวของ  ตลอดจนความสัมพันธขององคประกอบ
ยอยตาง ๆ ในระบบ

    ข้ันตอนของการวิเคราะหระบบและเทคนิคเชิงระบบ  เปนวิธีการที่ใกลเคียงกัน  ซึ่ง
อุทัย  บุญประเสริฐ  (2532 : 14 - 22)  ไดสรุปไวพิจารณาความเหมือนและความแตกตางกัน  ดังนี้

    ข้ันตอนของการวิเคราะหระบบเร่ิมดวยการกําหนดวัตถุประสงคที่ตองการในเรื่องนั้น ๆ
จากนั้นจึงกําหนดปญหาของการดําเนินการเพื่อใหบรรลุจุดประสงคที่ตองการ  แลวจึงตั้ง
สมมุติฐานในการแกไขเพื่อทดสอบ  และมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมุติฐาน
ที่กําหนดไว  ประเมินผล  สรุปผลและเขาวงจรเริ่มตนใหมจนกวาจะไดผลที่ตองการสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องที่ตองการได  สวนขั้นตอนในเทคนิคเชิงระบบนั้น  เร่ิมจากการกําหนดปญหา
ที่ตองการแกไขหรือพัฒนาแลว  จึงกําหนดวัตถุประสงคยอย  ที่สัมพันธกับปญหาทั้งวัตถุประสงค
ยอยและวัตถุประสงคใหญ  เพื่อกําหนดเปนขอบเขตในการทํางาน  ศึกษาถึงสิ่งแวดลอมและ
ขอจํากัดในการทํางาน  ตลอดจนทรัพยากรที่ตองใชสรางทางเลือกกลยุทธในการแกปญหาหรือ
การพัฒนา  เลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุดและเปนไปไดมากที่สุดแลวตัดสินใจเลือกแนวทางนั้น
ดําเนินการทดลองหรือนํามาปฏิบัติตามแนวทางที่เลือกไว  ประเมินผลการทดลอง  รวบรวมขอมูล
ที่ปอนกลับอยางเปนระบบ  เพื่อปรับปรุงระบบใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  ซึ่งอาจประยุกตใชเปนภาพรวม
เปนขั้นตอน  ดังนี้  1)  จะตองทราบปญหาที่ตองการแกไขใหชัดกอนวาปญหานั้นเปนปญหา
ที่แทจริง  2)  คิดหาวิธีการหรือแนวทางที่ไดจากการวิเคราะหระบบมาทําความเขาใจพฤติกรรม
ของระบบและขอจํากัดตอการทํางานของระบบ  3)  เลือกหาวิธีการที่พิจารณาวาเหมาะสมที่สุด
แลวนําไปปฏิบัติ  4)  ประเมินผลการปฏิบัติเพื่อทราบและไดขอมูลปอนกลับ  5)  นําขอมูล
ปอนกลับมาใชและปรับปรุงตอไป

    เทคนิคเชิงระบบถูกนํามาใชในการศึกษาจํานวนมาก  ทั้งนี้เพราะนักการศึกษาเอง
ยอมรับแนวคิดนี้และพยายามนําแนวคิดนี้มาใชกับงานการศึกษาเพื่อการแกปญหา  วางแผน
จัดการ  ตลอดจนการจัดสรรวงเงินงบประมาณ  ถือเปนการประยุกตใชในการแกปญหา  ซึ่งการ
ศึกษา  ถือเปนระบบสังคมที่เปนสวนหนึ่งของสังคมและไดรับอิทธิพลจากสังคม  รวมทั้ง
การปฏิสัมพันธกับระบบอื่น  ไดแก  เศรษฐกิจ  การเมือง  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  ระบบ
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การศึกษาเปนระบบที่สัมพันธกับส่ิงที่มีชีวิต  โดยเฉพาะนักเรียนและครู  ดังนั้น  การดําเนินการ
วิเคราะหระบบในดานการศึกษาจึงตองละเอียดออนและระมัดระวังกวาการวิเคราะหในวงการ
อุตสาหกรรม

    การวิเคราะหระบบที่ถูกนํามาประยุกตใชกับงานการศึกษามีหลายเทคนิควิธี  เชน
การวิเคราะหตนทุน - ผลประโยชนเพื่อการศึกษา  การใช  PPBS  (Planning – Programming –
Budgeting - System)  มาใชในการจัดสรรงบประมาณ ถือวาเปนเครื่องมือในการจัดการ
ทรัพยากรที่มีความรอบคอบวิธีหนึ่ง  การบริหารสารสนเทศดวย  MIS  (Management
Information  System)  เปนระบบการจัดเก็บขอมูลใชประโยชนในการตัดสินใจ  CAI  (Computer
- Assistant  Instruction)  เปนเครื่องมือชวยสอนโดยเฉพาะการเรียนดวยตนเอง
OD  (Organization  Development)  เปนการพัฒนาองคการอยางเปนระบบ  โดยเฉพาะ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหทําหนาที่ของระบบไดบรรลุจุดมุงหมาย  MBO  (Management  by
Objective)  เปนเครื่องมือในการจัดการเพื่อใหไดผลผลิตตามวัตถุประสงคที่ตองการ  เปนตน

    สรุปวา  Systems  Analysis  ตางกับ  Systems  Approach  ที่  Systems  Analysis
เปนการศึกษาแยกแยะ  พิจารณาการดําเนินงานของระบบยอยแตละระบบและรวมทั้งระบบ
ใหสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงครวมของระบบ  เนนการวิเคราะห  แยกแยะ  พิจารณา
การดําเนินงานทั้งสวนยอยของระบบทั้งระบบ  วิเคราะหอยางตอเนื่องจนกวาจะไดวิธีที่ดีที่สุด
ในการแกปญหารวมของระบบ  สวน  Systems  Approach  เปนการนําทฤษฎีระบบมาใชศึกษา
หรือดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมของระบบทั้งระบบ  โดยคํานึงถึงระบบยอย
ขององคประกอบทุกองคประกอบ

    2.5.5  การประยุกตทฤษฎีการวิเคราะหระบบมาใชในการวางแผนการศึกษา
(Systems  Approach)

    บางฮารท  (Banghart,  1969 : 37 - 42)  พัฒนาการวิเคราะหระบบเพื่อเปนเครื่องมือ
ชวยผูบริหารในการวิเคราะหและวางแผนการศึกษา  ซึ่งไดแก  การวางแผนและการควบคุม
การวิเคราะหความสามารถในทางการเงินและคาใชจาย  การจัดสรรทรัพยากร  และภายหลัง
เขารวมมือกับทรูลล  (Banghart  &  Trull,  1973 : 106)  ใชวิธีวิเคราะหระบบในการวางแผน
การศึกษาโดยเฉพาะสําหรับการวางแผนสภาพแวดลอมดานกายภาพเพื่อการเรียน  ซึ่งถือวา
เปนการมุงในระดับปฏิบัติการเลยทีเดียว

    นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดนําเเนวคิดเรื่องระบบ
มาใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพการประถมศึกษาอีกดวย
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    เจือจันทร  จงสถิตอยู  (2526 : 69)  ยังสรุปและใหขอคิดเห็นการนําเอาการวิเคราะห
ระบบมาใชโดยตรงและนานํามาพิจารณาอยางถี่ถวน  คือ1)  การนําเอาการวิเคราะหระบบมาใช
ในการศึกษามักคอนขางยุงยาก  ดวยเหตุผลตาง ๆ  ดังนี้  (1)  การกําหนดหรือจํากัดความหมาย
ของจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของการศึกษาเปนงานที่ยาก  (2)  วิธีการของกระบวนการศึกษา
เปนกระบวนการที่ซับซอน  (3)  การศึกษาเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับส่ิงมีชีวิต  (4)  สวนประกอบ
ตาง ๆของระบบ  ปจจัย  หรือผลผลิตบางอยางไมสามารถตีคาเปนตัวเลขได  เหลานี้จึงมักมี
คําถามในลักษณะที่วา  หากนําการวิเคราะหระบบมาใชจะเปนการลดคาความเปนมนุษยลงมา
เทากับวัตถุ  หรือเครื่องจักรหรือไม  อันตรายจากจุดนี้มีเหมือนกัน  แตทั้งนี้ตองสรางความสมดุลย
หากวิธีการที่ใชดีจะชวยประกอบการตัดสินใจของมนุษยได  วิธีนี้คงเสมือนเครื่องมือทั่วไป  คือ
ถาใชไมดีอาจเปนอันตราย  หากใชดีถูกทางก็จะกอใหเกิดประโยชนมากมาย  จึงตองระวัง
ไมนําเอาวิธีการที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมมาใชโดยตรงกับงานการศึกษา  2)  นักการศึกษา
ไดตระหนักถึงความสําคัญของผลผลิตจากระบบการศึกษามากขึ้น  ไดพยายามที่จะหาเทคโนโลยี
ที่อาศัยแนวความคิดเรื่องระบบมาใช  เพื่อใหไดมาถึงวิธีที่เหมาะสม  ที่จะประสมประสาน
ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพของระบบกับการคงคุณคาความเปนมนุษยไว   แนวความคิดวิเคราะห
ระบบจะชวยใหการจัดการศึกษาไดประโยชนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  3)  จากขอบขายของ
การวิจัยดําเนินงานซึ่งเปนงานที่มีลักษณะคลายกับการวิเคราะหระบบไดแก  Probability  Theory,
Symbolic  Logic,  Decision  Theory,  Queuing  Theory, Game  Theory,  Information
Theory  เปนตน  และไดถูกนํามาใชในระบบการศึกษากันมาก  ไดแก  Decision  Theory  และ
Information  Theory  เพื่อพัฒนางานดานการบริหารการศึกษา  ซึ่งสัมพันธกับเศรษฐศาสตรและ
การคลังเพื่อการศึกษา

    ดังนั้น  การวิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา  จึงกําหนด
กรอบการวิเคราะหระบบไวเปน  5  ข้ันตอน  ดังนี้คือ

    1)  การวิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณในปจจุบัน  จากการศึกษาเอกสารและ
กําหนดกรอบแนวคิด

    2)  การประมวลปญหา  อุปสรรคและความตองการของระบบปจจุบัน
    3)  ออกแบบระบบใหม
    4)  การทดสอบระบบ

                5)  สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงใหเปนระบบใหมที่สมบูรณ
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2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

    2.6.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
    นุชนารถ  แปวบุญสม  (2538.  บทคัดยอ)  การวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะ

ความเปนพลเมืองดีในหนังสือเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช  2521
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)  พบวา  หนังสือเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช
2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)  มีลักษณะความเปนพลเมืองดีปรากฏอยูมากคือ  การเปน
ผูผลิตและผูบริโภคที่ดี  มีสุขภาพดี  ความมีระเบียบวินัย  ทักษะดานภาษาไทย  ความมีเหตุผล
สวนลักษณะความเปนพลเมืองดีที่ปรากฏนอย   ไดแก  ทักษะในการใชเทคโนโลยี  การใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน  ความกระตือรือรน  ความคิดริเร่ิมในการประกอบอาชีพ  มีน้ําใจเปนนักกีฬา
สําหรับลักษณะและพฤติกรรมเพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของมนุษยชาติ

    กลุมวิชาสังคมศึกษามีลักษณะความเปนพลเมืองดีปรากฏมาก  และกลุมวิชา
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตรมีลักษณะความเปนพลเมืองดีปรากฏนอยที่สุด

    สมพร  พรหมดี  (2538.  บทคัดยอ)  การวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับความเปนพลเมืองดี
ในหนังสือเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2524  (ฉบับปรับปรุง  2533)
พบวา  หนังสือเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2524  (ฉบับปรับปรุง
2533)  มีลักษณะความเปนพลเมืองดีที่ปรากฏมากคือ  ความมีเหตุผลการตระหนักในคุณคา
ของการศึกษาไทย  ทักษะทางภาษา  การตระหนักและเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ความรับผิดชอบ  ความมีมนุษยสัมพันธ  การมีคานิยมที่ถูกตอง   ความเสียสละ
ความมีระเบียบวินัย  และความเมตตากรุณา  สวนลักษณะความเปนพลเมืองดีที่ปรากฏนอย
ไดแก  ทักษะทางดานภาษาตางประเทศ  ทักษะการคํานวณ  ความสามารถเลือกรับและนําความรู
สากลมาประยุกตใชกับครอบครัวและชุมชน  การเปนผูผลิตและผูบริโภคที่ดี  ความเปนผูนําและ
ผูตาม  การรูจักสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย  และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
สําหรับลักษณะความเปนพลเมืองดีที่ปรากฏมากในกลุมลักษณะและพฤติกรรมเพื่อการเปน
สมาชิกที่ดีของมนุษยชาติ

    กลุมวิชาสังคมศึกษามีลักษณะความเปนพลเมืองดีที่ปรากฏมากที่สุด  และกลุมวิชา
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตรมีลักษณะความเปนพลเมืองดีปรากฏนอยที่สุด

    ณิชกานต  บุญเกิด  (2541.  บทคัดยอ)  การวิเคราะหเนื้อหาและการวิเคราะห
สวนประกอบที่สําคัญในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
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พบวา  ในจํานวนประเด็นการปฏิรูปการศึกษา  5  ประเด็นประชาชนสวนใหญเสนอความคิดเห็น
เพียง  2  ประเด็น  คือ  ดานการจัดการศึกษา  และดานการบริหารการศึกษา
สวนอีก  3  ประเด็นคือ  ดานการสงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน  ดานการเสริมสราง
ความสามารถแขงขันของประเทศ  และดานกลไกการกระจายโอกาสรูปแบบตาง ๆ  มีประชาชน
จํานวนนอยเสนอความคิดเห็น  ผลจากการวิเคราะหสถิติบรรยายและการวิเคราะหองคประกอบ
พบวา  มีองคประกอบที่สําคัญที่สุดในดานการจัดการศึกษา  การบริหารการศึกษา  และกลไก
การกระจายโอกาสรูปแบบตาง ๆ  10  องคประกอบดังนี้  1)  การศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี  12  ปที่มี
การขยายสูชนบท  และปรับใหตรงกับความตองการของประชาชนในชนบท  2)  การสอบคัดเลือก
ที่ยกเลิกใชระบบโควตา  และใชการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมประกอบมาตรฐานอื่น ๆ แทน
3)  การศึกษาที่มุงใหผูเรียนมีมนุษยสัมพันธ  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  มีความซื่อสัตย  และ
สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหม  4)  การใหโอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียมกันแกประชาชน
5)  การพัฒนาวัสดุอุปกรณการสอนที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูโดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ
6)  การฝกหัดครูที่ตรงกับความตองการของสังคม  7)  การประกันคุณภาพดานนักศึกษาและ
บัณฑิต  8)  การพัฒนาและฝกอบรมผูบริหารในดานความเปนประชาธิปไตย  การวางแผนและ
การจัดการอยางมีระบบ  9)  การพัฒนาบุคลากรในดานวิชาการและคุณภาพชีวิตสวนบุคคล
10)  การขยายการศึกษานอกระบบโรงเรียน

    ไพรัช  พลับพลา  (2538.  บทคัดยอ)  การวิเคราะหเนื้อหาสิ่งแวดลอมในหนังสือพิมพ
รายวันจากเดือนมีนาคม  2537  ถึงเดือนกุมภาพันธ  2538  พบวา  หนังสือพิมพรายวัน
8  ชื่อฉบับ  นําเสนอเนื้อหาสิ่งแวดลอมศึกษามากที่สุดคือหนังสือพิมพมติชน  และนําเสนอ
เนื้อหาสิ่งแวดลอมนอยที่สุดคือหนังสือพิมพไทยรัฐ

    สมศรี  เทพนุกูล  (2513.  บทคัดยอ)  การวิเคระหระบบการบริหารโรงเรียนมัธยม
แบบประสม  พบวา  1)  การจัดสายงานบริหารโรงเรียนมัธยมแบบประสมในปจจุบัน  มีลักษณะ
ไมแตกตางกัน  2)  สายงานบริหารที่มีปญหามากที่สุดคือ  สายงานในระดับจังหวัด  สวนสายงาน
ในระดับกรม - กอง  มีปญหาในเรื่องบุคลากรปฏิบัติงานลาชาและขาดการประสานงานกัน
ในบางครั้ง  3)  มีการกําหนดวุฒิและประสบการณทางการบริหารของอาจารยใหญโรงเรียนมัธยม
แบบประสม  4)  อาจารยใหญโรงเรียนมัธยมแบบประสมบางทานยังขาดภาวะผูนํา
หลักประชาธิปไตย  การสงเสริมบรรยากาศและสภาพในการทํางานของครู  5)  โรงเรียนมัธยม
แบบประสมสามารถจัดหาครูไดเพียงพอในดานปริมาณและคุณภาพของครูวิชาการอยูในเกณฑดี
6)  ควรมีการแกไขระเบียบเรื่องการกําหนดอัตรารอยละของจํานวนโควตาผูที่จะไดรับเงินเดือนขึ้น
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2  ข้ัน  7)  ครูยังไมไดรับสวัสดิการดีพอในดานความเปนอยู  แตในดานความกาวหนาทางอาชีพ
ครูไดรับการสนับสนุนใหไดรับการอบรมและศึกษาตออยางเต็มที่เปนพิเศษ  8)  การติดตอส่ือสาร
และการประสานงานภายในโรงเรียนมีปญหาสําคัญคือการขาดเครื่องมือส่ือสารบางอยางและ
ตัวบุคคลผูปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบ  9)  ชุมชนใหความรวมมือแกโรงเรียนมัธยม
แบบประสมอยางดี  10)  ความสัมพันธระหวางอาจารยใหญและครูยังไมอยูในสภาพที่นาพอใจ
สวนความสัมพันธระหวางครูดวยกันอยูในเกณฑดี  11)  การหารูปแบบของการจัดสายงานบริหาร
งานโรงเรียนมัธยมแบบประสมที่เหมาะสมปรากฏวารูปแบบที่ใชอยูในปจจุบันเหมาะสมแลว

    ประสิทธิ์  นิยมแกว  (2513.  บทคัดยอ)  การวิเคราะหระบบบริหารโรงเรียนราษฎร
ในสังกัดกองทัพอากาศ  พบวา  1)  โรงเรียนราษฎรในสังกัดกองทัพอากาศ  จัดตั้งขึ้นเพื่อชวยให
บุตรขาราชการ  คนงานทหารอากาศ  และบุตรประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียงมีสถานที่ศึกษา
โดยทั่วถึงกัน  2)  โรงเรียนราษฎรในสังกัดกองทัพอากาศที่ตั้งขึ้นอยูในตางจังหวัดมีความจําเปน
ตอขาราชการทหารอากาศมากกวาในพระนคร  3)  รูแปบบของโรงเรียนสวนใหญเปนไปตาม
รูปแบบของโรงเรียนรัฐบาลและมีแตกตางออกไปตามนโยบายของเจาของโรงเรียน  4)  ผูบริหาร
โรงเรียนสวนใหญบริหารโรงเรียนตามหลักวิชารวมกับประสบการณของผูบริหารเอง
5)  พฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูบริหารโรงเรียนกับบุคลากรในโรงเรียนมีแนวโนมไป
ในทางแบบประชาธิปไตย  6)  ขวัญในการทํางานของคณะครูคอนขางสูง  แมวาคณะครูจะแบง
เปนกลุมเล็ก ๆ ก็ตาม  7)  ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในการบริหารโรงเรียนไดแก  ผูบริหารและครู
สวนหนึ่งจะตองแสดง  2  บทบาทในเวลาเดียวกัน  และความไมเทาเทียมกันในสิทธิตาง ๆ ระหวาง
ครูที่เปนทหารและครูที่เปนพลเรือน

    บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  (2539.  บทคัดยอ)  การวิเคราะหระบบการพัฒนาผูบริหาร
โรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  พบวา  ปจจุบันระบบการพัฒนาผู
บริหารโรงเรียนของสปช. เปนไปตามหลักเกณฑของคณะกรรมการขาราชการครู(ก.ค.)  ซึ่งเปนการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรเพื่อเตรียมบุคลากรเขาสูตําแหนงผูบริหารโรงเรียน  และเพื่อปรับปรุง
ตําแหนงใหสูงขึ้น  สวนการฝกอบรมระหวางประจําการและการพัฒนาในรูปแบบอื่นยังมีนอย
ปญหาสําคัญ  คือผูบริหารโรงเรียนสวนหนึ่งยังขาดอุดมการณ  ขาดความมุงมั่นในการทํางาน
ดานการบริหาร  การพัฒนาผูบริหารมีลักษณะแบบไมตอเนื่อง  การพัฒนาองคการและการพัฒนา
อาชีพยังไมเปนสวนของระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการที่ชัดเจน  ขาดการติดตา
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  แนวทางแกไขปญหา  คือ  เพิ่มการพัฒนาในรูปแบบอื่นใหมากขึ้น
พัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการบริหารของสปช.ใหชัดเจน  และสอดแทรก
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การพัฒนาองคการและการพัฒนาอาชีพไวในระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการ
อยางเปนระบบ  พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคลและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  และสปช.ควรกําหนดแผนแมบทหรือแผนระยะยาวสําหรับการพัฒนาผูบริหาร
โรงเรียนขึ้นใชสําหรับระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสปช.

    เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ  (2540.  บทคัดยอ)  การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  พบวา  1)  ระบบที่โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ใชประกันคุณภาพการศึกษา  คือ  ระบบประกันคุณภาพที่เนนการควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามสายงานการบังคับบัญชา  และใชปฏิทินการศึกษาเปนเกณฑวัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
มีการวางแผนปฏิบัติงานระยะ  1  ปมากที่สุด  สวนการกําหนดเกณฑและมาตรฐานของงาน
ตลอดจนการทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานยังไมพบแบบแผนที่ชัดเจน  2)  ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนขาดปจจัยสําคัญตามแนวทางของระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตามทฤษฎี  ทั้ง  3  ระบบยอย  คือ  (1) ระบบการวางแผน  บุคลากรมีสวนรวม
นอยและไมมีเปาหมาย  มาตรฐานและเกณฑการวัดที่ชัดเจน  (2)  ระบบการควบคุมคุณภาพ
ขาดการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอกและ  (3)  ระบบการทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ข้ึนอยูกับผูรับใบอนุญาต  บุคลากรไมมีสวนรวมในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน  3)  ประสิทธิผล
ของระบบประกันคุณภาพการศึกษา  3  ดาน  คือ  ดานคุณภาพของกระบวนการบริหารโรงเรียน
ดานคุณภาพของนักเรียนและดานคุณภาพของการบริการ  ไมพบวาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
แหงใดมีประสิทธิผลครบทั้ง  3  ดาน

    2.6.2  เอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษาในตางประเทศ
    มีบางประเทศที่มีการปฏิรูปการศึกษาครบทุกระบบ  บางประเทศมีการปฏิรูปการศึกษา

เฉพาะดาน  การศึกษาครั้งนี้จะเสนอเฉพาะประเทศที่มีการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาและ
เปนการกระจายอํานาจลงสูเขตพื้นที่หรือสถานศึกษา  คือ

    ประเทศออสเตรเลีย  มีการจัดโครงสรางองคกรใหมีความเรียบงาย  โดยแบงเปน
สํานักงานระดับชาติ  สํานักงานพื้นที่ปฏิบัติการ  หนวยงานบริการดานการมีงานทําระดับเขต
ปฏิบัติการ  บุคลากรสวนใหญอยูในสํานักงานพื้นที่ปฏิบัติการ  (Area  Office)  เปนหนวยงาน
ที่ใหบริการ  การมีงานทําดานตาง ๆ  ระดับเขตปฏิบัติการ  (Regional  Office)  และหนวยงาน
ยอยอื่น ๆ  มีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  19  แหง  (322  สํานักงานเขตปฏิบัติการ)  กระจายอยู
ตามรัฐ  และเขตปกครองตาง ๆ  มีสํานักงานระดับชาติหนึ่งหนวยอยูสวนกลาง  (Act)
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    ประเทศเกาหลี  ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสรางระบบการศึกษาแบบใหม  (New  Education
System)  โดยมีเปาหมายมุงสรางอุดมรัฐทางการศึกษา  โดยระบบการศึกษาตองเปนระบบเปด
และเปนการศึกษาตลอดชีวิต  สงเสริมใหชุมชนมีอํานาจในการจัดการศึกษา  เพื่อใหสถานศึกษา
ในทองถิ่นมีบทบาทตอบสนองความตองการเรียนรูของตนในชุมชนมากขึ้น  โดยดําเนินการ  เชน
จัดตั้งสภาโรงเรียน  มีหนาที่พิจารณางบประมาณของโรงเรียน  วางระบบบัญชี  เสนอแนะหลัก
สูตร  สรางธรรมนูญโรงเรียนและระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ  โดยการจัดระบบการศึกษาออกเปน  3
ระดับ คือ  ระดับชาติ  ระดับทองถิ่นและระดับโรงเรียน

    ประเทศนิวซีแลนด  จัดการศึกษาหลายระดับ  หลายขั้นตอน  มีความหลากหลาย
ขององคกรและหนวยงานที่รับภาระในการจัดการศึกษานับต้ังแตกระทรวงศึกษาธิการ
เขตการศึกษา  คณะกรรมการบริหารการศึกษาประเภทตาง ๆและสภาการศึกษา  เปนผูรับภาระ
บริหารการศึกษาและสถานศึกษารับภาระในการใหการศึกษา  อํานาจการตัดสินใจถึงการบริหาร
แผนงาน  โครงการ งบประมาณ  บุคลากรอยูที่สวนกลาง  เกิดความลาชาและไมเปนไปตาม
ความตองการของโรงเรียนและทองถิ่นอยางแทจริง  จึงมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  มีการลด
บทบาทสวนกลางทั้งดานงบประมาณ  การบริหาร  ใหมีการรองรับมาตรฐานและตรวจสอบ
คุณภาพทางการศึกษา  หนวยงานการศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษา  รวมถึงเปดโอกาสให
ประชาชน  ทองถิ่น  เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมากขึ้น  โดยใหมีการปฏิรูปการบริหาร
เหลือเพียง  2  ระดับ  คือ  ระดับกระทรวงและระดับสถานศึกษา  สวนประเภทของสถานศึกษาแบง
เปน  การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน  โดยแตละประเภทของสถาน
ศึกษา  ในแตละระดับแยกเปนศูนยเด็กกอนวัยเรียน  โรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  สถาบันฝกอาชีพชั้นสูงหรือสารพัดชาง  วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย  สวนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดรับการสรรหาและแตงตั้งจากชุมชน
ผูปกครอง  อาจารยใหญ ครูและนักเรียน  เพื่อทําหนาที่รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ
มาปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย  เปาหมายทางการศึกษาของชาติ  โดยยึดหลักการบริหารแบบ
ใชคุณคารวมกัน (A  Community  of  Share  Values)  และการตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล

    ประเทศสหรัฐอเมริกา  เปนประเทศที่มีพื้นที่กวางขวาง  ประกอบดวย  50  มลรัฐ
แตละมลรัฐมีเมืองของตนเอง  การจัดการศึกษาเปนหนาที่ของแตละมลรัฐ  เปนไปตาม
รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐ  รัฐบาลกลางไมมีอํานาจที่จะจัดตั้งระบบการศึกษาในระดับชาติ
คงทําหนาที่เพียงประสานงานกับมลรัฐตาง ๆ

    แตละมลรัฐ  มีกระทรวงศึกษาและสภาการศึกษาทําหนาที่ควบคุมดูแลโดยรัฐมนตรี
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ของมลรัฐ  ซึ่งแตกอนเรียกวา  ศึกษาธิการ  (Superintendent)  ทําหนาที่ปฏิบัติงาน  ในแตละ
มลรัฐมีเขตการศึกษา  (School  Districs)  แตละเขตมีคณะกรรมการการศึกษา  (Board  of
Education)  ทําหนาที่บริหารจัดการศึกษารวมกับศึกษาธิการเขต  และเขตการศึกษาเหลานี้
สวนใหญมีพื้นที่อาณาเขตตรงกับเขตเมือง  (City  Country)

    มลรัฐมีอํานาจจัดการศึกษา  ถือวาเปนการกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจการจัดการ
ศึกษา  วิธีการบริหารจัดการศึกษาแตละมลรัฐ  มีความแตกตางกันไป  บางมลรัฐรวบอํานาจ
การตัดสินใจไวที่สถานศึกษาของมลรัฐ  (Stage  Board  of  Education)  บางมลรัฐกระจาย
อํานาจการตัดสินใจใหแกเขตการศึกษา  แตยังมิไดกระจายอํานาจการตัดสินใจใหแกโรงเรียน

    ตอมาเขตการศึกษามีการปฏิรูปโครงสรางบริหารการศึกษาแบบปรับร้ือโครงสรางนําไป
สูการปฏิรูประดับโรงเรียน  ที่เรียกวา  การบริหารจัดการระดับโรงเรียนเปนฐาน  (School  Based
Management : SBM)  ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผูเรียนที่กําหนดไว  พอแม  ชุมชน  เขามาเปนหุนสวน  (Partner)  ในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนอยางใกลชิดมากขึ้น  มลรัฐทําหนาที่อํานวยความสะดวก  โรงเรียนโดย
ครูใหญทําหนาที่ในฐานะผูอํานวยความสะดวก  การปฏิรูปดังกลาวพิจารณาในแงของการ
ปฏิบัติการ  2  รูปแบบ  คือ  รูปแบบการกระจายอํานาจและรูปแบบกลไกการตลาด  การกระจาย
อํานาจ  ทําใหองคกรมีขนาดเล็กลง  ลดลําดับชั้นและกฎเกณฑขั้นตอนที่หยุมหยิม  สงเสริมใหมี
การตัดสินใจรวมกันและการใหทองถิ่นมีความเปนอิสระเพิ่มข้ึน  มีอํานาจการตัดสินใจ  มุงสราง
ภาวะผูนําใหระดับลางมากขึ้น

    ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  มีการปฏิรูปการศึกษามาเปนระยะตั้งแตชวงป
ค.ศ.  1980  ค.ศ.  1986 – 1990  ป  ค.ศ.  1990 – 1994  และป ค.ศ. 1995 – 1996  มีการ
ปรับปรุงเนื้อหาสาระการปฏิรูปการศึกษาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาทั้งดานนโยบาย
โครงสรางการบริหารหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การติดตามประเมินผล  สําหรับการปรับ
โครงสรางการบริหารการศึกษา  เปน  2  ระดับ  คือ

    1)  โครงสรางการบริหารสวนกลาง  รัฐเขามามีสวนรวมในการบริหารการศึกษา  เพราะ
สภาแหงรัฐ  (State  Council)  ตองการระบบการบริหารที่มีเอกภาพ  และเปนองคกรที่สามารถ
ดําเนินงานอยางเบ็ดเสร็จในตัว  สามารถวางแผนการจัดการศึกษาโดยรวมที่นําไปสูการปฏิบัติได
สภาประชาชนแหงชาติจึงยุบเลิกกระทรวงศึกษาธิการ  ใหมีคณะกรรมการตาง ๆ  เหลานี้
รับผิดชอบเกี่ยวกับยุทธศาสตร  นโยบายและการวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา  การจัดองคการ
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การประสานงานเพื่อสงเสริมการศึกษา  และจัดระบบการบริหารใหมีเอกภาพ   เพื่อสามารถปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ

    2)  โครงสรางการบริหารสวนภูมิภาค  หนวยงานสวนภูมิภาค  มณฑล  จังหวัด  และ
เทศบาลภายใตการบริหารของรัฐบาลกลาง  สามารถตัดสินใจดวยตนเองหรือแตงตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาระดับตนได  เชน  คณะกรรมการระดับจังหวัด  จัดการศึกษาระดับประถม
ศึกษา  ในรูปแบบตาง ๆ  ดวยตนเองมีความรับผิดชอบ  มีอํานาจชี้แนะ  บริหารและ
ตรวจสอบกํากับ  ดูแลงานการศึกษาของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในทองถิ่น

    ประเทศญี่ปุน  มีการปฏิรูปการศึกษาครั้งลาสุดเมื่อ  พ.ศ.  2527  มีมาตรการ
6  ประการ  คือ  1)  การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  2)  การปฏิรูปอุดมศึกษา
3)  การปฏิรูปการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  4)  การปฏิรูปเพื่อรับกับความเปน
สังคมนานาชาติ  5)  การปฏิรูปเพื่อรับกับความเปนสังคมยุคขอมูลขาวสาร  6)  การปฏิรูปการ
บริหารการศึกษาและงบประมาณ

    การปฏิรูปการบริหารการศึกษาและงบประมาณประสบความสําเร็จในการแกไขเกณฑ
มาตรฐาน  สําหรับการจัดตั้งสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและกฎระเบียบอื่น ๆที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษา  รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใหมีความตอเนื่องกันมากขึ้น  สวนระบบบริหารการศึกษา  สงเสริมใหมีการกระจายอํานาจ
การบริหารการศึกษาโดยเสริมความเขมแข็งของคณะกรรมการระดับจังหวัด  จัดสรรงบประมาณ
ใหการศึกษามากขึ้น  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  เพื่อใหโครงสรางการบริหารการศึกษา
ครอบคลุมระบบการเรียนรูของแตละบุคคลตั้งแตเกิดจนตาย  ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน

    ประเทศไทยใชระบบงบประมาณแบบแผนงาน  (Planning  Programming
Budgeting System : PPBS)  มาตั้งแตป  2525  จนถึงปจจุบัน  ซึ่งแมวาจะเปนระบบที่มุงใหมี
การจัดสรรงบประมาณของแผนดินใหมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอประชาชน
อยางเสมอภาคและเปนธรรม  รวมทั้งเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศในภาพรวม  แตมี
ขอจํากัดหลายประการที่ทําใหไมสามารถนําระบบ  PBBS  มาใชอยางสมบูรณ  ระบบ
งบประมาณที่ใชอยูในปจจุบันนี้  จึงเปนระบบผสมผสานที่เนนไปทางระบบงบประมาณแสดง
รายการ  (Line Item  Budgeting)  จากการศึกษาผลการดําเนินงานตามระบบงบประมาณ
แบบที่ใชอยูในปจจุบัน  ยังพบขอบกพรอง  ขอจํากัดและเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคหลายประการ  เชน
มีการรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจไวที่หนวยงานสวนกลาง  มีการใหความสําคัญกับทรัพยากร
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ที่ใชไป  หรือปจจัยนําเขา (Input)  มากกวาผลผลิตและผลลัพธ  (Output  and  Outcome)  มีการ
ควบคุมการจัดสรรงบประมาณอยางเขมงวด  มีความเครงครัดในการเบิกจาย  เนนการควบคุม
(Control)  มากกวาผลการดําเนินงาน  (Performance)

   ในชวง  2 – 3  ปที่ผานมา  ขาราชการทั่วไปรวมทั้งขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
คงจะไดรับรูทั่วกันแลววา  รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูป  ปรับเปลี่ยน  และพัฒนาระบบราชการ
ในหลาย ๆ ดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการศึกษาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ซึ่งผลทําใหรัฐบาลตองพัฒนาบุคลากรใหเขาสูการปฏิรูป
การศึกษา  มีการสรางความรูความเขาใจและสรางความตระหนักแกผูปฏิบัติในระดับหนวยงาน
และโรงเรียนเพื่อนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาใหกาวสูจุดมุงหมายในการสรางงาน  สรางคน
เพื่อชวยกอบกูวิกฤติเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เปนการสรางชาติไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
โดยยึดหลักการจัดการที่เนนคุณภาพ  ประสิทธิภาพและความเสมอภาคจึงไดกําหนดนโยบาย
ในการปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐไปสูการบริหารจัดการแนวใหมเปนระบบบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน  (Performance  Based  Budgeting  System : PBBS)

    หลักการและความจําเปนในการปรับเปลี่ยนบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
    ประเทศไทยไดใชระบบบริหารงบประมาณแบบแผนงาน  (Planning  Programming

Budgeting  System : PPBS)  มาตั้งแตป  พ.ศ.  2525  ซึ่งระบบดังกลาวใหมีการจัดสรร
งบประมาณของแผนดินใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ
ในภาพรวมอยางเสมอภาคและเปนธรรม  แตมีขอจํากัดบางประการในการบริหารงาน  คือ

    1)  เปนระบบผสมผสานที่เนนไปทางระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ  (Line  Item
Budgeting)

    2)  มีการรวมอํานาจการตัดสินใจไวที่สวนกลางใหความสําคัญกับทรัพยากรที่ใชไปหรือ
ปจจัยนําเขามากกวาผลผลิตและผลลัพธ  มีการควบคุมการจัดสรรงบประมาณอยางเขมงวด
มีความเครงครัดในการเบิกจาย  เนนการควบคุมมากกวาผลผลิตและผลลัพธไมเอ้ือตอระบบ
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ที่ตองการกระจายอํานาจ
การจัดการศึกษาลงสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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2.7  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

    ในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาเฉพาะดานการบริหารงบประมาณ  6  พันธกิจ
มีรายละเอียด  ดังนี้

    2.7.1  การจัดตั้งงบประมาณ  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
1)  รวบรวมขอมูลและความตองการดานงบประมาณและทรัพยากร

ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
2)   เตรียมความพรอมในการจัดตั้งงบประมาณ  ตามระบบงบประมาณใหม

    2.7.2  การจัดสรรงบประมาณ  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
1)  รวบรวมเกณฑการจัดสรร  กรณีที่กรมตนสังกัด  จัดสรรงบประมาณ

ใหหนวยงานในสังกัดโดยตรง
2)  จัดสรรงบประมาณใหกับสถานศึกษา  ในกรณีที่กรมตนสังกัดจัดสรร

งบประมาณใหกับเขตพื้นที่การศึกษาในลักษณะวงเงินรวมทั้งเขต
    2.7.3  งานบริหารการเงินและบัญชี  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้                   

1)  การจัดระบบการบริหารการเงินและบัญชี
2)  จัดทําเอกสารหลักฐาน  การควบคุมและการเบิกจาย

    2.7.4  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
1)  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ
2)  งานทะเบียนพัสดุ

          2.7.5  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
1)  การติดตามงบประมาณ
2)  การตรวจสอบภายใน

          2.7.6  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
                  1)  งานทุนการศึกษาและการพัฒนา

2)  งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
3)  งานกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
4)  งานจัดการทรัพยากร

                              (1)  ทางวัตถุ
                              (2)  ทางธรรมชาติ
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                              (3)  ทางบุคคล
                              (4)  ทางสังคม

5)  งานสงเสริม ประสานการใชทรัพยากรรวม
6)  งานสงเสริมการบริหารจัดการหารายไดและผลประโยชน
7)  งานตรวจสอบ ประเมินคาใชจาย




