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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบายการกระจายอำานาจ
การบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้
FACTORS EFFECTING SUCCESS IN IMPLEMENTATION OF THE  
DECENTRALZATION POLICY ON ACADEMIC AFFAIRS FOR SCHOOLS 
IN THE SOUTHERN NORTHEAST	

	 	 	 สุธรรม		สุบรรณาจ1 	ดร.สุนทร		โคตรบรรเทา2	พิตร		ทองชั้น3

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก	 เพื่อศึกษา/เปรียบเทียบ	 รวมทั้งศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง

เส้นของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบายการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ

ของสถาน	 ศึกษาในเขตพื้นที่อีสานใต้	 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากแบบสอบถามกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา	

จำานวน	252		คน	และ	แบบสอบถามครูผู้สอน	จำานวน	252	คน	มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเป็น	0.98	และ	0.99		

ตามลำาดับ	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การทดสอบค่าที	

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟ่	 และ	 การวิเคราะห์โครงสร้าง

ความสัมพันธ์เชิงเส้น	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบายการกระจายอำานา

จการบริหารงานวิชาการไปปฎิบัติมี	6	ด้านอยู่ในระดับมาก	ได้แก่	การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	การพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 การ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้	 การวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน	 และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา	 2)	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จเมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา	 อยู่ในระดับมาก

ทุกด้านเช่นกัน	3)	ขนาดของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามีผลทำาให้ปัจจัย	4	ด้านความแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญที่ระดับ		 .05		คือ	ก)	ด้านการพัฒนาสื่อ	นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา		ข)	ด้านการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้	 ค)	 ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน	 และ	 ง)	 ด้านการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา	 4)	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จกับการปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำานาจกา

รบริหารงานวิชาการ	มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	 0.05	 	และ	5)	 โครงสร้างเชิง

เส้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

คำาสำาคัญ: 	ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควมสำาเร็จ		การนำานโยบายการนำาการกระจายอำานาจทางการศึกษา		ภาคอีสานใต้																		

1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
2รองศาสตราจารย์	ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	อาจารย์ที่ปรึกษา
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 อาจารย์ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 อาจารย์ท่ีปรึกษา
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Abstract
	 The	main	objectives	of	this	study	were	to	study/compare	and	to	examine	the	linear	rela-

tionship	structure	of	factors	effecting	the	Success	in	the	Decentralization	Policy	Implementation	

on	Academic	Affairs	(SDPIAA)	of	schools	in	the	Lower	Northeastern	Region	(LNR).		Data	from	

both	questionnaire	sets	of	252

	 administrators	and	252	teachers,	0.98	and	0.99	for	alpha-reliabilities	of	both	sets	re-

spectively,	were	employed	in	the	study.	The	following	statistics	were	applied:	percentage,	means,	

standard	deviation,	independent	sample	t-test,	one-way	analysis	of	variance	with	Scheffe’s	post.

hoc.test,	and	linear	relationship	structural	analysis.	Research	fiffiifindings	were	as	follows:	1)	Factors	

affecting	the	SDPIAA	of	schools	in	the	LNR,	6	aspects	were	found	at	the	high	level,	namely	

a)	development	of	school	curriculum,	b)	development	of	learning	managerial	process	and	em-

phasizing	learner	as	an	importance,	c)	development	of	educational	media	and	innovations	and	

technology,	d)	development	of	learning	resources,	e)	measurement	and	evaluation	and	learning	

credit	transfering,	and	f)	development	of	schools’	internal	quality	assurance	system;	2)	Factors	

affecting	the	SDPIAA	of	schools	in	the	LNR,	classified	with	the	schoos	sizes,	all	aspects	were	

at	 the	high	 level;	3)	School	sizes	made	 this	 following	4	aspects	as	significantly	difference	at	

the	.05	level,	namely	a)	development	of	educational	media	and	innovations	and	technology,	b)	

development	of	learning	resources,	c)	measurement	and	evaluation	and	learning	credit	transfer-

ing,	and	d)	development	of	internal	quality	assurance	system;	4)	There	was	significant	positive	

relationships	on	the	SDPIAA	of	schools	in	the	LNR	at	the	.05	level;	and	5)	As	a	result	of	liniear	

relationship	structure,	 it	 revealed	 the	 fit	between	empirical	data	and	structural	modeling	were	

found.					

Keywords: Factors	Effecting	Success,	Decentralization	Educational	Policy	Implementation,	

	 				The	Lower	Northeastern	Region

ความเป็นมาและความสำาคัญ
	 การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการ

หนึ่งตามภารกิจหลักของสถานศึกษา	สังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		ซึ่งถือว่ามีความ

สำาคัญที่สุด เนื่องจากสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้

ที่สำาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอำานาจบริหารและ

การจัดการศึกษา งานด้านวิชาการ เพ่ือให้ผู้เรียน

เกิดการพัฒนาตนเองดังน้ันจึงให้มีการกระจายอำานาจ	

การบริหารและจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติงานใน

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา		และสถานศึกษา			เพื่อ

ให้การกระจายอำานาจการศึกษาสอดคล้องกับแผน

พัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการการ

ศึกษาแห่งชาติ		และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น		

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นงานหนึ่งมี

ความสำาคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ	

	 สำาหรับด้านการบริหารจัดการยังไม่มีการ	

กระจายอำานาจการบริหารจัดการศึกษาทั้งสู่สถาน

ศึกษา	 เขตพื้นที่การศึกษา	 และองค์กรปกครองส่วน



Journal of the Association of Researcher Vol. 18 No. 2 May - August 2013 31

ท้องถิ่นตามเป้าหมาย รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่วม

ในการบริหารและจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่าง

แท้จริงแต่การปฏิรูปการศึกษาเป็นระบบและค่อนข้าง

เป็นรูปธรรมเม่ือมีรัฐบาลช่ัวคราว (พล.เอก สุรยุทธ์	

จุลานนท์	 	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 และ	 ศ.ดร.วิจิตร	 ศรี

สอ้าน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)	

กล่าวคือ ได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการ

ศึกษาให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม	โดยได้ดำาเนินการออก

กฎกระทรวง		ข้อบังคับ	และระเบียบตามเจตนารมณ์

ของ	 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ	 	 ดังมาตตรา	 39	 ว่า

ด้วยการกระจายอำานาจบริหารและการจัดการศึกษา	

ด้านวิชาการ	งบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	และ

การบริหารท่ัวไป และได้วางระบบพัฒนาผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอำานาจการบริ

หารทุกระดับการบริหาร	(ธีระ	รุญเจริญ,	2551,	หน้า	

11-25)

	 ผลการกระจายอำานาจการบริหารและการ

จัดการศึกษา เป็นการดำาเนินงานตามนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลัก

การกระจายอำานาจการบริหารจัดการศึกษา จาก

ส่วนกลางไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัติท่ีรับผิดชอบ

ในการจัดการศึกษาโดยตรง ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จของการนำานโยบาย

การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ

ของสถานศึกษาในอีสานใต้ ท้ังน้ีผลการศึกษาก่อให้เกิด

รูปแบบใดบ้างท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อปัจจัยการนำา

นโยบายการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ

ไปปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการบริหารงานวิชาการและพัฒนาการเรียนการ

สอนอันนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและพัฒนาการศึกษาของประเทศ

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.		เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

สำาเร็จในการนำานโยบายการกระจายอำานาจการ	

บริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสาน

ใต้

	 2 เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตาม

นโยบายการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ

ไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้		

	 3.		เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

สำาเร็จในการการนำานโยบายการกระจายอำานาจการ	

บริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสาน

ใต้ในหกด้าน	 โดยจำาแนกตามขนาดสถานศึกษา	 และ

เขตพื้นที่การศึกษา

	 4. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตาม

นโยบายการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ

ไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้ในหกด้าน	 คือ		

จำาแนกขนาดสถานศึกษา	และเขตพื้นที่การศึกษา

	 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่

ส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบายการกระจาย	

อำานาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของสถาน

ศึกษาในอีสานใต้		

	 6. เพื่อศึกษาตัวแบบโครงสร้างความ

สัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จใน

การนำานโยบายการกระจายอำานาจการบริหารงาน

วิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้		

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
	 1.		ได้ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จใน

การนำานโยบายการกระจายอำานาจการบริหาร	 งาน

วิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษา	ใน	6	ด้าน	คือ	ความ

เข้าใจเป้าหมายของนโยบาย	 ภาวะผู้นำา	 การบริหาร

แบบมีส่วนร่วม	 วัฒนธรรมขององค์การ	 ทรัพยากร

ขององค์การ	 และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา	

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำาข้อมูลไปเพื่อกำาหนด

นโยบายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาได้

อย่างชัดเจน	 และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู

ผู้สอน	 ให้มีศักยภาพในการดำาเนินงานด้านวิชาการได้

เป็นอย่างดี
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	 2. ได้ข้อมูลการปฏิบัติในการนำานโยบาย	

การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ

ของสถานศึกษา	ใน	6	ด้าน	คือ	การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา	 การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 การพัฒนาสื่อ	 นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา		การพัฒนาแหล่งเรียน

รู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน	

และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา	 เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการ	 สำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา	ได้นำาข้อมูลมาพัฒนา

คุณภาพการดำาเนินงานด้านวิชาการและการบริหาร

งานวิชาการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

	 3.	 ได้ข้อมูลความสำาเร็จในการนำานโยบาย

การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ	 ไปปฏิบัติ

ของสถานศึกษา เพ่ือที่จะได้นำาข้อมูลไปใช้ประกอบ

ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบความสำาเร็จและ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตการวิจัย
	 1.		ประชากร	ได้แก่	บุคลากรทางการศึกษา	

ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 5,954		

คน	 ครูผู้สอน	 จำานวน	 73,305	 คน	 จำานวน	 5,954	

โรงเรียน	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในอีสาน

ใต้	

	 2.	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	

จำานวน	252	 	คนและครูผู้สอน	จำานวน		252	 	คน	

ได้จากการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ

เครจซี่และมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan,	อ้างถึง

ใน	 บุญชม	 ศรีสะอาด,	 2535,	 หน้า	 39	 -40)	 	 โดย

กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในอัตราส่วนท่ีเท่ากันใน

แต่ละสถานศึกษา โดยการสุ่มอย่างง่ายและการสุ่ม

หลายขั้นตอน	ดังนี้คือ	สุ่มจังหวัดในอีสานใต้เป็น	กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้จำานวน 3		

จังหวัด		ได้แก่	จังหวัดสุรินทร์		จังหวัดศรีสะเกษ	และ

จังหวัดบุรีรัมย์	โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย		ต่อจากนั้นนำา

แต่ละจังหวัดที่สุ่มได้	 	 สุ่มเลือกเขตพื้นที่การศึกษาใน

อีสานใต้ที่กำาหนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 ให้ได้จังหวัดละ	 1	 เขตพื้นที่การศึกษา	

ได้แก่	 เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์	 เขต	 3	 เขตพื้นที่

การศึกษาศรีสะเกษ	 เขต	 3	 และเขตพื้นที่การศึกษา

บุรีรัมย์	เขต	2		รวมทั้งสิ้น		729		โรงเรียน	โดยวิธีการ

สุ่มอย่างง่าย	 และสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 ได้โรงเรียน

ทั้งสิ้นจำานวน		252			กำาหนดให้แต่ละโรงเรียนกำาหนด

ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ	2	คน	คือผู้บริหารสถานศึกษา

และครูผู้สอน	รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น	จำานวน	

504		คน	โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำา

นโยบายการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ

ไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้	 แตกต่างกันตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูผู้สอนตาม

ขนาดสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

	 2.	 	 การปฏิบัติงานตามนโยบายการกระจาย	

อำานาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของสถาน

ศึกษาในอีสานใต้	 แตกต่างกันตามความคิดเห็นของผู้

บริหารสถานศึกษา	 ครูผู้สอนตามขนาดสถานศึกษา

และเขตพื้นที่การศึกษา

	 3.	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำา

นโยบายการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ

มีความสัมพันธ์กับนโยบายการกระจายอำานาจการ	

บริหารงานวิชาการ ทั้งโดยภาพรวมและเมื่อจำาแนก

ตามขนาดโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา

	
แนวคิดทฤษฎี	เอกสารและงานวิจัยท่ี	
เก่ียวข้อง
	 ก า รนำ า น โยบาย ไปสู่ ก า รปฏิ บั ติ คื อ	

กระบวนการบริหารจัดการในองค์การร่วมทั้งการ

ประสานปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคลทั้ง

ในองค์การและระหว่างองค์การภาครัฐและภาค

เอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

ในองค์การซึ่งครอบคลุมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรม
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องค์การ สมรรถนะขององค์การท้ังภาครัฐและภาค

เอกชน สภาพแวดล้อมของระบบและนโยบายไปสู่

ระดับปฏิบัติปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลทำาให้การนำานโยบาย

ไปปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้	 ดังมีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้คำานิยาม

หรือความหมายไว้อย่างมากมาย	 อาทิเช่น	 วรเดช		

จันทศร	 (2532)	 กล่าวว่า	 การนำานโยบายไปปฏิบัติ	

หมายถึง เป็นเร่ืองของการศึกษาว่า องค์การที่รับ

ผิดชอบสามารถนำาและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการ

บริหาร	 ตลอดจนกลไกที่สำาคัญทั้งมวล	 ปฏิบัติงานให้

บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่	 เพียงใด	 และกล้า		

ทองขาว	 (2534)	 กล่าวว่า	 การนำานโยบายไปปฏิบัติ	

หมายถึงการดำาเนินงานบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์การ

ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งที่จะให้วัตถุประสงค์

และเป้าหมายตามอาณัติของนโยบายบรรลุผลสำาเร็จ

โดยตรง ท้ังน้ีลักษณะการดำาเนินการดังกล่าวจะ

ต้องสังเกตและตรวจสอบได้จากปรากฏการณ์ที่

เป็นจริง และนักการศึกษาต่างประเทศได้กล่าวไว้

เช่นกัน	 แวน	มีเตอร์	 และแวน	 ฮอร์น	 (Van	Meter		

and	Van	Horn,	1976)	กล่าวว่า	การนำานโยบายไป

ปฏิบัติ	 หมายถึง	 การกระทำาโดยคนหรือกลุ่มภาครัฐ

และเอกชนท่ีมุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนดไว้ตาม

การตัดสินใจของนโยบายก่อนหน้านั้น การกระทำานี้

มีความพยายามครั้งเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงการตัดสิน

ใจไปสู่การปฏิบัติและความหมายอย่างต่อเนื่องที่จะ

ทำาให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่หรือที

ละน้อยตามที่กำาหนดไว้ในการตัดสินใจของนโยบาย		

	 ส่วนการกระจายอำานาจทางการศึกษา ก็

เช่นกันมีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความ

หมายไว้จำานวนมากไว้ดังนี้	 ธีระ	 รุญเจริญ	 ปรัชญา		

กล้าผจญ	 และสัมมนา	 รธนิธย์	 (2545)	 ได้ให้ความ

หมาย การกระจายอำานาจการบริหารการศึกษา

หมายถึง เป็นการถ่ายโอนอำานาจหน้าที่ความรับ

ผิดชอบในการตัดสินใจทางการบริหารการศึกษา

จากส่วนกลางไปยังระดับล่างหรือระดับปฏิบัติได้แก่	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ชุมชนในท้องถิ่น	 หน่วย

งานและสถานศึกษา	ส่วนภาณุวัฒน์	ภักดีวงศ์	(2540)	

ได้ให้ความหมาย การกระจายอำานาจการบริหาร	

หมายถึง	 การที่รัฐหรือรัฐบาลส่วนกลางให้อำานาจการ

ตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ กับส่วนราชการในระดับ

ภูมิภาค หรือส่วนราชการในระดับท้องถิ่นไปปฏิบัติ

การตามที่กฎหมายกำาหนดหรือเป็นการให้อำานาจการ

ตัดสินใจให้กับประชาชนในท้องถิ่น ได้นำาไปใช้ในการ

จัดการศึกษาโดยตรง ซึ่งก็มีนักการศึกษาชาวต่าง

ประเทศได้กล่าวไว้ดังนี้	 บราวน์	 	 (Brown,	 1994)	

ได้ให้ความหมาย	 การกระจายอำานาจ	 หมายถึง	 การ

จัดสรรหรือการแบ่งอำานาจหน้าที่ในการบริหารระดับ

สูงของรัฐบาลไปสู่หน่วยงานในระดับล่าง	 เช่นระดับ

กระทรวงหรือหน่วยบริหารการศึกษา โดยมีการ

มอบอำานาจหน้าที่ในการตัดสินใจด้านบุคลากรการ

บริการ วัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ	 เป็นต้น นอกจากนี้

ยังมีงานวิจัยทีได้ศึกษาเก่ียวกับการนำานโยบายในด้าน

ต่างๆ	 	 ไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้	 	 ได้แก่	

อาคม		ใจแก้ว		(2533)		ได้วิจัยเรื่อง	การนำานโยบาย

ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำาเร็จจากการศึกษา

การนำานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 มี	 2	 ตัวแบบคือการศึกษากลุ่มเยาวชนไทย

กับมุสลิม	 ตัวแบบที่	 2การศึกษากับกลุ่มข้าราชการ

ระดับล่าง	และทองใบ	สุดชารี	 	 (2536)	 ได้วิจัยเรื่อง	

การนำานโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา

สหวิทยาลัยอีสานใต้	 ผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้นำา

มีอิทธิพลสูงสุดต่อความสำาเร็จในการนำานโยบายไป

ปฏิบัติ	 และบัญชา	 จันทร์ดา	 (2550)	 ได้วิจัยเรื่อง	

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของการนำา

นโยบายการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กด้อยโอกาสไป

ปฏิบัติในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	 สังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ผลการศึกษาพบ

ว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย	ทรัพยากร

และ สมรรถนะขององค์กรมีอิทธิพลต่อความสำาเร็จ

ในการนำานโยบายการกระจายอำานาจไปปฏิบัติ	ใน
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ส่วนนักการศึกษาชาวต่างชาติ	 มีดังนี้	 แมซเมเนียน	

และซาบาเตียร์	 (Mazmanian	 and	 Sabatier,	

1981)	 พบว่ามีเงื่อนไขที่จำาเป็นห้าประการ	 ที่ส่งผล

ต่อความสำาเร็จในการนำานโยบายไปปฏิบัติ	 คือ	 ความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลท่ีเท่ียงตรง ความชัดเจน

ของนโยบาย ความตั้งใจจริงทางการเมือง	 	 การ

สนับสนุนขององค์การ	 	 และสถานการณ์ภายนอกที่

ไม่มีความขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย	 และ

ไนดู	 	 (Naidoo,	 	2004)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	การกระ

จายอำานาจการศึกษาและธรรมนูญโรงเรียนในประ

เทศเซาซ์อัฟริกา	 จากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 ผล

การวิจัยพบว่า	 มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	 ของ

โรงเรียน มีการนำานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ตามที่เข้าใจอย่างเป็นทางการและการมีส่วนร่วม

เกี่ยวข้องของชุมชนโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในธรรมชาติของโรงเรียน	 ประสบการณ์กับธรรมาภิ

บาลในโรงเรียน	 ผลการวิจัยครั้งนี้ทำาให้ได้ข้อสรุปคือ		

ผู้ที่นำานโยบายไปประยุกต์ใช้ ตามความหมายของ

ธรรมาภิบาลโรงเรียน	 ประกอบด้วย	 ทฤษฎีของการ

ปฏิบัติบริบทของโรงเรียน	 และเครื่องหมายนโยบาย	

ฝ่ายบริหารโรงเรียนเข้าใจและใช้ธรรมาภิบาล

วิธีการวิจัย	
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย		เป็นแบบสอบถาม	

แบ่งออกเป็น	 2	 ชุด	 ชุดที่หนึ่งเป็นแบบสอบถาม

สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา และชุดที่สองเป็น

แบบสอบถามสำาหรับครูผู้สอน และหาค่าความเช่ือ

มั่นของแบบสอบถามโดยการคำานวณค่าสัมประสิทธ์ิ

อัลฟา	ของครอนบาค

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือ

จากบัณฑิตวิทยาลัยในเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถาน

ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอีสานใต้ เพ่ือ

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน	 แล้วส่งคืนทาง

ไปรษณีย์		สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ได้แก่	

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน			

การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว		ทดสอบPost	hoc	ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่	และ

วิเคราะห์ตัวแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้น

ผลการวิจัย
	 ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบัติตามปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำา

นโยบายการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ

ไปปฏิบัติ	 และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ

ตามปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบาย

การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ	

เมื่อจำาแนกตามขนาดสถานศึกษา	 โดยภาพรวมและ

รายด้านในระดับมาก

	 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นต่อการ

ปฏิบั ติงานตามนโยบายการกระจายอำานาจการ	

บริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ และครูผู้สอนมีความ

คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามนโยบายการกระจายอำา

นาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ เมื่อจำาแนก

ตามขนาดสถานศึกษา	 โดยภาพรวมและรายด้านใน

ระดับมาก	

	 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

สำาเร็จในการนำานโยบายการกระจายอำานาจ การ	

บริหารงานวิชาการขนาดของสถานศึกษา จำาแนก

ตามขนาดของสถานศึกษาไม่แตกต่าง	 ส่วนเขตพื้นที่

การศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่	0.05	

	 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามนโยบาย

การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ

ของสถานศึกษาในอีสานใต้ จำาแนกตามขนาดของ

สถานศึกษาและส่วนเขตพื้นที่การศึกษา		มีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	0.05	

	 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติของ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของการนำานโยบายการก

ระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

กับการนำานโยบายการกระจายอำานาจการ บริหาร

งานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษา ในแต่ละด้าน

มีความสัมพันธ์รายคู่ส่วนใหญ่ของตัวแปรมีความ
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สัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	0.05

	 การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง

เชิงเส้นของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำา

นโยบายการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ

ไปปฎิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้	 พบว่า	 ตัวแบบ

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความสำาเร็จในการนำานโยบายการกระจายอำานาจ			

การบริหารงานวิชาการไปปฎิบัติของสถานศึกษาใน

อีสานใต้	 ใน	 6	 ด้านมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำาเร็จ

ของการนำานโยบายการกระจายอำานาจการบริหาร

งานวิชาการไปปฎิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้	

และโครงสร้างเชิงเส้นของการนำานโยบายการกระจาย	

อำานาจการบริหารงานวิชาการไปปฎิบัติของสถาน

ศึกษาในอีสานใต้	ใน	6		ด้านอิทธิพลเชิงบวกต่อความ

สำาเร็จของการนำานโยบายการกระจายอำานาจการบริ

หารงานวิชาการไปปฎิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้

ระดับมาก	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสวัสดิ์	โพธิ

วัฒน์		(2547,	หน้า	183-185)		พบว่า	องค์ประกอบ

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการนำานโยบายการปฏิรูปการ

เรียนรู้ไปปฏิบัติ	 ประกอบด้วย	 ปัจจัยด้านพฤติกรรม

การเรียนรู้	 ได้แก่	 การปรับวัฒนธรรมองค์กร	 การยึด

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 การประกันคุณภาพภายใน	 และ

การจัดทรัพยากรการเรียนรู้	 ปัจจัยด้านความพึงพอใจ

ของครู	ได้แก่		การยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ		ได้แก่		การ

จัดทรัพยากรการเรียนรู้และการยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เก็จกนก	 เอื้อวงศ์	

(2546) พบว่า ปัจจัยสำาคัญที่ส่งเสริมการประกัน

คุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ราชันย์		บุญธิมา	(2542)

	 เปรียบเทียบตามเขตพื้นที่การศึกษา พบ

ว่าไม่แตกต่าง	2	ด้าน	ได้แก่	1)	การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา	 2)	 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียน

รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 	 ส่วนอีก	 4	 	 ด้าน	 	 ได้แก่		

1) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา	 2)	 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้	 	 3)	 การวัด

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน	 และ4)	 การ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา		

พบว่ามีความแตกต่างกัน	 	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถาน

ศึกษาต้องปฏิบัติตามนโยบายของสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		กระทรวงศึกษาธิการ		

ซึ่งมีพื้นที่และวัฒนธรรม		ภูมิประเทศที่แตกต่างกันใน

ด้านภาษา		ความเป็นอยู่แต่ในตรงกันข้ามสถานศึกษา	

เขตพื้นที่การศึกษาได้ดำาเนินการงานตามนโยบาย

การกระจายอำานาจงานด้านวิชาการ ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของรุ่งเรือง	 สุขขารมย์	 (2543,	 หน้า	

166-167)	พบว่า	การนำานโยบายการขยายการศึกษา

พื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ		

2542	ไปปฏิบัติ	มีปัจจัย	6	ประการที่จำาเป็นมาก	และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สมจิตร	 อุดม	 (2547)	 ได้

วิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการบริหาร

โรงเรียนเอกชน	 ระดับประถมศึกษาในภาคใต้	 พบว่า	

ปัจจัยระดับครู	และบรรยากาศโรงเรียน	วิสัยทัศน์

อภิปรายผล
	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความ

เห็นต่อระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำา

นโยบายการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ

ไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้	 	 ใน	 6	 ด้าน	 มี

การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของ	พรสวัสดิ์	ศิรศาตนันท์	(2551)		ที่พบว่า การ

กระจายอำานาจในการบริหาร เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล

ทางตรงต่อผลสำาเร็จในการนำานโยบายการกระจายอำา

นาจไปปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน

อยู่ในระดับมากต่อระดับการปฏิบัติงานตามนโยบาย

การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ

ของสถานศึกษาในอีสานใต้	 ใน	 6	 ด้าน	 ประกอบ

ด้วย	 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้

สอนในการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จ

ในการการนำานโยบายการกระจายอำานาจการบริหาร

งานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้		

ใน	 6	 ด้าน	 โดยจำาแนกตามสถานภาพ	 	 ขนาดสถาน

ศึกษา	 และเขตพื้นที่การศึกษา	 มีการปฏิบัติอยู่ใน
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ผู้บริหาร	 และ	 พฤติกรรมผู้นำาแบบมีส่วนร่วม	 ส่งผล

ต่อความสำาเร็จในการบริหารโรงเรียนปัจจัยระดับผู้

บริหารโรงเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรางค์				

วีรกิจพานิชย์	 (2547)	 พบว่า	 แบบแผนของการเป็น

ผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียน ส่วนการมีส่วนร่วมขึ้น

อยู่กับท่าทีของครู ความสัมพันธ์ระดับการปฏิบัติ

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบาย

การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการและการ

ปฏิบัติงามตามนโยบายการกระจายอำานาจการบริหาร

งานวิชาการของสถานศึกษาในอีสานใต้ ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดย

จำาแนกตามขนาดสถานศึกษา และเขตพื้นที่การ

ศึกษา	 พบว่า	 ในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์รายคู่ส่วน

ใหญ่ของตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่	 0.05	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถาน

ศึกษาต้องปฏิบัติตามนโยบายของสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ		

ซึ่งมีพื้นที่และวัฒนธรรม ภูมิประเทศที่แตกต่างกัน

ในด้านภาษา ความเป็นอยู่แต่ในตรงกันข้ามสถาน

ศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาได้ดำาเนินการงานตาม

นโยบายการกระจายอำานาจงานด้านวิชาการ ซ่ึง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สำานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา	 	 (2549	 )	 	 ได้วิจัยเรื่อง	วิจัยประเมิน

ผลการ	 กระจายอำานาจการบริหารและจัดการศึกษา

ให้เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้วิธีการสอบถามด้วย

แบบสอบถาม	 สัมภาษณ์	 สนทนากลุ่ม	 ผลการศึกษา

พบว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำาเร็จในการกระจาย	

อำานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาได้แก่	 กฎหมาย	 การเมือง	 โครงสร้างของ

องค์การ	 งบประมาณ	 บุคลากร	 เทคโนโลยีและการ

สื่อสาร สภาพทางกายภาพของเขตพื้นที่การศึกษา

ความพร้อมของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาวะผู้นำาของผู้อำานวยการ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาขั้นพื้น

ฐาน และวัฒนธรรมองค์การและการมีส่วนร่วม

ในการบริหารและการจัดการศึกษาและสอดคล้อง

กับงานวิจัยของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา		

(2549)			

	 ผลวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ โครงสร้ าง

เชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำา

นโยบายการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ

ไปปฎิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้	ใน		6		ด้านโดย

ภาพรวมของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบาย

การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการไปปฎิบัติ

ของสถานศึกษาในอีสานใต้	 ใน	 6	 ด้านโดยปัจจัยที่

มีอิทธิผลรวมเชิงบวกส่งผลต่อความสำาเร็จการนำา

นโยบายการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ

ไปปฎิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้	 และโครงสร้าง

เชิงเส้นของการนำานโยบายการกระจายอำานาจการ	

บริหารงานวิชาการไปปฎิบัติของสถานศึกษาในอีสาน

ใต้		ใน	6	ปัจจัยที่มีอิทธิผลรวมเชิงบวกส่งผลต่อความ

สำาเร็จต่อการนำานโยบายการกระจายอำานาจการ	

บริหารงานวิชาการไปปฎิบัติของสถานศึกษาในอีสาน

ใต้		ดังภาพ1

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบด้าน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบาย	 การ	

กระจายอำานาจการบริหารวิชาการไปปฏิบัติของ

สถานศึกษา		ซึ่งได้รูปแบบจำาลอง
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ภาพ 1	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จใน

การนำานโยบายการกระจายอำานาจการบริหารวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษา	

	 จากภาพ1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	

ดัชนีวัดความสอดคล้อง	 (Model	 	Fit)	 	ของรูปแบบ

การวัดมีค่าดัชนีวัดความสอดคล้องของรูปแบบอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างดี	 โดยมีค่า	 ไค-สแคว์	 (X2)		

=	3.85		ค่าระดับความอิสระ	(df)	=		42		ค่าระดับ

นัยสำาคัญทางสถิติ		(p	-		value)		=	0.74		ค่าความ

คาดเคลื่อนมาตรฐาน	(RMSEA)	=	0.00		ซึ่งถือเป็น

ค่ามาตรฐาน	 	 แสดงว่ารูปแบบการวัดองค์ประกอบ

เชิงยืนยันของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จ

ของการนำานโยบายการกระจายอำานาจการบริหาร

งานวิชาการไปปฏิบัติ		มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	 ที่ปรับแล้วมีความเหมาะสมกลมกลืนกับรูป

แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อความสำาเร็จของการนำานโยบายการกระจายอำา

นาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษา	

ในอีสานใต้		

	 	



วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 255638

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ คาสถิติ 

คาไค -  สแคว (Chi-square) X2 X2 ที่ไมมีนัยสําคัญ  

หรือ* ต่ําใกล 0.00 

35.82 

 คา p-value  สูงกวา .05   แสดงวา  

 แบบจําลองมีความสอดคลอง   

คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Good  of  Fit  

Index)  GFI 

มีคาตั้งแต  0.90  ขึ้นไป 

แสดงวาตัวแบบมีความสอดคลอง 
0.99 

คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับปแก(Adjusted  

Goodness of  Fit  Index) AGFI 

มีคาตั้งแต 0.90  ขึ้นไป 0.97 

คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Root  Mean Square  

Error  of  Approximation) RMSEA 

นอยกวา 0.05  ดีมากๆ 

มีคา 0.05-0.08 คอนขางสอดคลอง  

มากกวา 0.10  ไมสอดคลอง 

0.00 

 

ตาราง 1 ค่าดัชนีสถิติตรวจสอบความตรงและความกลมกลืนของรูปแบบโดยภาพรวม 

	 ผลการวิเคราะห์รูปแบบของจากการปรับ

ครั้งสุดท้ายในรูปของความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น

ค่าอิทธิพลของตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุระดับสถาน

ศึกษาที่อธิบายถึงความสำาเร็จในการนำานโยบายการก

ระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการของสถาน

ศึกษาไปปฏิบัติในอีสานใต้ ผู้วิจัยได้พิจารณาความ

เหมาะสมของรูปแบบสมมติฐานการวิจัยถือเป็นองค์

ประกอบที่แท้จริงตามกรอบแนวคิดการวิจัย และ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแต่องค์ประกอบ

ทุกตัวในตัวรูปแบบการวิจัยส่วนใหญ่มีค่านำ้าหนัก

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จากการปรับแก้รูปแบบครั้ง

สุดท้ายตามรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น	

ได้พบเส้นอิทธิพลท่ีมีนัยสำาคัญทางสถิติตามกรอบ

แนวคิดของการวิจัย	

	 2. ควรมีการพัฒนาหรืออบรมให้ความรู้ใน

ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบาย

กระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการให้ผู้บริหาร

และครูผู้สอนทั้งสามเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้รับการ

พัฒนาที่เท่าเทียมกัน		 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ให้เกิดการพัฒนาอย่างครอบคลุม

	 3. ควรมีการพัฒนาระดับความสำาเร็จใน

การนำานโยบายการกระจายอำานาจการบริหารงาน

วิชาการไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด	 คือ	 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

และด้านคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษา	 ให้

สูงขึ้นและเท่าเทียมกันทุกโรงเรียนและทุกเขตพื้นที่

การศึกษา	 เพราะว่าผลการวิจัยในครั้งนี้	 ปัจจัยดัง

กล่าวมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในระดับที่จะต้อง

ปรับปรุงทั้งสองด้าน

	 4. ผู้บริหารและครูผู้สอนควรที่จะเร่ง

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสองด้าน	 คือ	 ด้านผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและด้านคุณภาพ

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาอย่างรวดเร็ว	 เพื่อให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	 ดังผลการวิจัย

ครั้งน้ีด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่

ระดับต้องปรับปรุง	 และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน

ของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลางทั้งสามขนาด

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

	 1.	 .การนำานโยบายการกระจายอำานาจการ	

บริหารงานวิชาการไปปฏิบัติในสถานศึกษาให้ประสบ

ผลสำาเร็จนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนควร

พัฒนาทุกปัจจัยควบคู่กันไป	 	 จึงควรมีการศึกษาวิจัย	

และพัฒนาความเข้มแข็งของเขตพ้ืนท่ีและสถาน

ศึกษา	
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และทั้งสามเขตพื้นที่การศึกษาด้วย

	 5.	 	 ในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

สำาเร็จในการนำานโยบายการกระจายอำานาจไปปฏิบัติ

ของสถานศึกษา		ควรพัฒนาในทุกๆ		ด้านโดยเฉพาะ

ด้านที่มีความสำาคัญที่เป็นอันดับแรกคือ การพัฒนา

ผู้บริหารและครูผู้สอนในด้านการนำานโยบายการ	

กระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ		ซึ่งเป็นปัจจัย

ที่มีอิทธิพลทางตรงจากผลการวิจัยครั้งนี้

	

ข้อเสนอแนะสำาหรับการการวิจัย
	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการวิจัยเพื่อ

สร้างข้อค้นพบและองค์ความรู้ใหม่ผู้วิจัยขอเสนอ

แนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

	 1.	 	 ควรทำาการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสำาเร็จในการนำานโยบายการกระจายอำานาจไป

ปฏิบัติของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคอื่นๆ		 เพื่อนำาข้อ

ค้นพบที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบกัน

	 2.	 	 ควรทำาการศึกษาวิจัยในประเด็นเดี่ยว

กันนี้ โดยทำาการวิจัยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	 เพื่อนำาข้อค้นพบที่ได้มาเปรียบเทียบดู

ความเหมือนและความต่าง หากว่ามีความต่างก็จะ

ได้พิจาณาต่อไปถึงสาเหตุที่แตกต่าง		หากเหมือนก็จะ

เป็นเครื่องยืนยันข้อค้นพบที่ทำาให้น่าเชื่อมากยิ่งขึ้นต่อ

ไปอีก

	 3.	 	 ควรทำาการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสำาเร็จในการนำานโยบายการกระจายอำานาจไป

ปฏิบัติของสถานศึกษา	 	 โดยใช้โปแกรมลิสเลสแบบมี

ตัวแปรแฝงซึ่งจะสามารถทำาให้ทราบค่าอิทธิพลของ

ตัวแปรแฝงในแต่ละปัจจัยซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำานาจการบริหาร

งานวิชาการ

	 4.	 	 ควรทำาการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบใน

ประเด็นเดี่ยวกันนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

การนำานโยบายการกระจายอำานาจการบริหารงาน

วิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษา ในโรงเรียนของ

รัฐบาลและโรงเรียนเอกชน เพื่อนำาข้อมูลค้นพบได้

มาพัฒนาปรับปรุงปัจจัยต่างๆ	 	 ได้ตรงกับหน่วยงาน

ของตนเอง		และเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาใน

ระดับนโยบายต่อไป	
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