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ปัจจัยทีส
่ ง่ ผลต่อความสำ�เร็จในการนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจ
การบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษา/เปรียบเทียบ รวมทั้งศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
เส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ
ของสถาน ศึกษาในเขตพื้นที่อีสานใต้ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากแบบสอบถามกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
จำ�นวน 252  คน และ แบบสอบถามครูผู้สอน จำ�นวน 252 คน มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเป็น 0.98 และ 0.99  
ตามลำ�ดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบภายหลังด้วยวิธีของเชฟเฟ่ และ การวิเคราะห์โครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงเส้น ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนำ�นโยบายการกระจายอำ�นา
จการบริหารงานวิชาการไปปฎิบัติมี 6 ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จเมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
ทุกด้านเช่นกัน 3) ขนาดของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามีผลทำ�ให้ปัจจัย 4 ด้านความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญที่ระดับ  .05  คือ ก) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ข) ด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ค) ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และ ง) ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จกับการปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำ�นาจกา
รบริหารงานวิชาการ มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.05  และ 5) โครงสร้างเชิง
เส้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
คำ�สำ�คัญ: ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อควมสำ�เร็จ  การนำ�นโยบายการนำ�การกระจายอำ�นาจทางการศึกษา  ภาคอีสานใต้                  
1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
2รองศาสตราจารย์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
3ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำ�หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ทิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาจารย์ทป่ี รึกษา
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Abstract

The main objectives of this study were to study/compare and to examine the linear relationship 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 respectively, 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 emphasizing 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 transfering, 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

ความเป็นมาและความสำ�คัญ

การบริ ห ารงานวิ ช าการเป็ นกระบวนการ
หนึ่งตามภารกิจหลักของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งถือว่ามีความ
สำ�คัญที่สุด เนื่องจากสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่สำ�คัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอำ�นาจบริหารและ
การจัดการศึกษา งานด้านวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาตนเองดังนั้นจึงให้มีการกระจายอำ�นาจ
การบริหารและจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติงานใน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา   เพื่อ
ให้การกระจายอำ�นาจการศึกษาสอดคล้องกับแผน
พัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการการ
ศึกษาแห่งชาติ  และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นงานหนึ่งมี
ความสำ�คัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
สำ � หรั บ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การยั ง ไม่ มีก าร
กระจายอำ � นาจการบริ หารจั ด การศึ ก ษาทั้ งสู่ ส ถาน
ศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นตามเป้าหมาย รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่วม
ในการบริหารและจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่าง
แท้จริงแต่การปฏิรูปการศึกษาเป็นระบบและค่อนข้าง
เป็นรูปธรรมเมื่อมีรัฐบาลชั่วคราว (พล.เอก สุรยุทธ์
จุลานนท์   เป็นนายกรัฐมนตรี และ ศ.ดร.วิจิตร ศรี
สอ้ า น เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร)
กล่าวคือ ได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการ
ศึกษาให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้ดำ�เนินการออก
กฎกระทรวง  ข้อบังคับ และระเบียบตามเจตนารมณ์
ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ   ดังมาตตรา 39 ว่า
ด้วยการกระจายอำ�นาจบริหารและการจัดการศึกษา
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป และได้วางระบบพัฒนาผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำ�นาจการบริ
หารทุกระดับการบริหาร (ธีระ รุญเจริญ, 2551, หน้า
11-25)
ผลการกระจายอำ�นาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา เป็นการดำ�เนินงานตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยยึ ด หลั ก
การกระจายอำ � นาจการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา จาก
ส่วนกลางไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัติท่รี ับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาโดยตรง ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จของการนำ�นโยบาย
การกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ
ของสถานศึกษาในอีสานใต้ ทัง้ นีผ้ ลการศึกษาก่อให้เกิด
รูปแบบใดบ้างทีม่ คี วามสัมพันธ์ทส่ี ง่ ผลต่อปัจจัยการนำ�
นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการ
ไปปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างไร เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารงานวิชาการและพัฒนาการเรียนการ
สอนอั น นำ � ไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1.  เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

สำ � เร็ จ ในการนำ � นโยบายการกระจายอำ � นาจการ
บริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสาน
ใต้
2 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การปฏิ บั ติ ง านตาม
นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการ
ไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้  
3.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
สำ�เร็จในการการนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจการ
บริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสาน
ใต้ในหกด้าน โดยจำ�แนกตามขนาดสถานศึกษา และ
เขตพื้นที่การศึกษา
4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บั ติ ง านตาม
นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการ
ไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้ในหกด้าน คือ  
จำ�แนกขนาดสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
5. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั นธ์ ข องปั จ จั ย ที่
ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนำ�นโยบายการกระจาย
อำ � นาจการบริ ห ารงานวิ ช าการไปปฏิ บั ติ ข องสถาน
ศึกษาในอีสานใต้  
6. เพื่ อ ศึ ก ษาตั ว แบบโครงสร้ า งความ
สัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จใน
การนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหารงาน
วิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้  

ประโยชน์ทค
่ ี าดว่าจะได้รบ
ั

1.  ได้ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จใน
การนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหาร งาน
วิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษา ใน 6 ด้าน คือ ความ
เข้าใจเป้าหมายของนโยบาย ภาวะผู้นำ�  การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมขององค์การ ทรัพยากร
ขององค์การ และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำ�ข้อมูลไปเพื่อกำ�หนด
นโยบายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาได้
อย่างชัดเจน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้สอน ให้มีศักยภาพในการดำ�เนินงานด้านวิชาการได้
เป็นอย่างดี
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2. ได้ข้อมูลการปฏิบัติในการนำ�นโยบาย
การกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ
ของสถานศึกษา ใน 6 ด้าน คือ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
และการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการ สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้นำ�ข้อมูลมาพัฒนา
คุณภาพการดำ�เนินงานด้านวิชาการและการบริหาร
งานวิชาการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
3. ได้ข้อมูลความสำ�เร็จในการนำ�นโยบาย
การกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการ ไปปฏิบัติ
ของสถานศึกษา เพื่อที่จะได้นำ�ข้อมูลไปใช้ประกอบ
ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบความสำ�เร็จและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตการวิจยั

1.  ประชากร ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จำ � นวน 5,954  
คน ครูผู้สอน จำ�นวน 73,305 คน จำ�นวน 5,954
โรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาในอีสาน
ใต้
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
จำ�นวน 252  คนและครูผู้สอน จำ�นวน  252  คน
ได้จากการกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึง
ใน บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 39 -40)   โดย
กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในอัตราส่วนที่เท่ากันใน
แต่ละสถานศึกษา โดยการสุ่มอย่างง่ายและการสุ่ม
หลายขั้นตอน ดังนี้คือ สุ่มจังหวัดในอีสานใต้เป็น กลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ มี ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐานให้ ได้ จำ � นวน 3  
จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์  จังหวัดศรีสะเกษ และ
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  ต่อจากนั้นนำ�

แต่ละจังหวัดที่สุ่มได้   สุ่มเลือกเขตพื้นที่การศึกษาใน
อีสานใต้ที่กำ�หนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้ได้จังหวัดละ 1 เขตพื้นที่การศึกษา
ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2  รวมทั้งสิ้น  729  โรงเรียน โดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย และสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้โรงเรียน
ทั้งสิ้นจำ�นวน  252   กำ�หนดให้แต่ละโรงเรียนกำ�หนด
ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน คือผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำ�นวน
504  คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง

สมมติฐานการวิจยั

1.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนำ�
นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการ
ไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้ แตกต่างกันตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนตาม
ขนาดสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
2.   การปฏิบตั งิ านตามนโยบายการกระจาย
อำ � นาจการบริ ห ารงานวิ ช าการไปปฏิ บั ติ ข องสถาน
ศึกษาในอีสานใต้ แตกต่างกันตามความคิดเห็นของผู้
บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนตามขนาดสถานศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษา
3.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนำ�
นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการ
มีความสัมพันธ์กับนโยบายการกระจายอำ�นาจการ
บริหารงานวิชาการ ทั้งโดยภาพรวมและเมื่อจำ�แนก
ตามขนาดโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา

แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง

ก า ร นำ � น โย บ า ย ไป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ คื อ
กระบวนการบริ ห ารจั ด การในองค์ ก ารร่ ว มทั้ ง การ
ประสานปฏิ สั ม พั นธ์ ข องบุ ค คลและกลุ่ ม บุ ค คลทั้ ง
ในองค์ ก ารและระหว่ า งองค์ ก ารภาครั ฐ และภาค
เอกชน เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการจั ด กิ จ กรรม
ในองค์การซึ่งครอบคลุมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรม
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องค์การ สมรรถนะขององค์การทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน สภาพแวดล้อมของระบบและนโยบายไปสู่
ระดับปฏิบัติปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลทำ�ให้การนำ�นโยบาย
ไปปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้ ดังมีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้คำ�นิยาม
หรือความหมายไว้อย่างมากมาย อาทิเช่น วรเดช  
จันทศร (2532) กล่าวว่า การนำ�นโยบายไปปฏิบัติ
หมายถึง เป็นเรื่องของการศึกษาว่า องค์การที่รับ
ผิดชอบสามารถนำ�และกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการ
บริหาร ตลอดจนกลไกที่สำ�คัญทั้งมวล ปฏิบัติงานให้
บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และกล้า  
ทองขาว (2534) กล่าวว่า การนำ�นโยบายไปปฏิบัติ
หมายถึงการดำ�เนินงานบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์การ
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งที่จะให้วัตถุประสงค์
และเป้าหมายตามอาณัติของนโยบายบรรลุผลสำ�เร็จ
โดยตรง ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะการดำ � เนิ นการดั ง กล่ า วจะ
ต้ อ งสั ง เกตและตรวจสอบได้ จ ากปรากฏการณ์ ที่
เป็นจริง และนักการศึกษาต่างประเทศได้กล่าวไว้
เช่นกัน แวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น (Van Meter  
and Van Horn, 1976) กล่าวว่า การนำ�นโยบายไป
ปฏิบัติ หมายถึง การกระทำ�โดยคนหรือกลุ่มภาครัฐ
และเอกชนที่มุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ตาม
การตัดสินใจของนโยบายก่อนหน้านั้น การกระทำ�นี้
มีความพยายามครั้งเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงการตัดสิน
ใจไปสู่การปฏิบัติและความหมายอย่างต่อเนื่องที่จะ
ทำ�ให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่หรือที
ละน้อยตามที่กำ�หนดไว้ในการตัดสินใจของนโยบาย  
ส่วนการกระจายอำ�นาจทางการศึกษา ก็
เช่ นกั น มี นั ก วิ ช าการและนั ก การศึ ก ษาได้ ให้ ค วาม
หมายไว้จำ�นวนมากไว้ดังนี้ ธีระ รุญเจริญ ปรัชญา  
กล้าผจญ และสัมมนา รธนิธย์ (2545) ได้ให้ความ
หมาย การกระจายอำ � นาจการบริ ห ารการศึ ก ษา
หมายถึ ง เป็ นการถ่ า ยโอนอำ � นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ
ผิ ด ชอบในการตั ด สิ น ใจทางการบริ ห ารการศึ ก ษา
จากส่วนกลางไปยังระดับล่างหรือระดับปฏิบัติได้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในท้องถิ่น หน่วย

งานและสถานศึกษา ส่วนภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ (2540)
ได้ ให้ ค วามหมาย การกระจายอำ � นาจการบริ ห าร
หมายถึง การที่รัฐหรือรัฐบาลส่วนกลางให้อำ�นาจการ
ตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ กับส่วนราชการในระดับ
ภูมิภาค หรือส่วนราชการในระดับท้องถิ่นไปปฏิบัติ
การตามที่กฎหมายกำ�หนดหรือเป็นการให้อำ�นาจการ
ตัดสินใจให้กับประชาชนในท้องถิ่น ได้นำ�ไปใช้ในการ
จัดการศึกษาโดยตรง ซึ่งก็มีนักการศึกษาชาวต่าง
ประเทศได้กล่าวไว้ดังนี้ บราวน์   (Brown, 1994)
ได้ให้ความหมาย การกระจายอำ�นาจ หมายถึง การ
จัดสรรหรือการแบ่งอำ�นาจหน้าที่ในการบริหารระดับ
สูงของรัฐบาลไปสู่หน่วยงานในระดับล่าง เช่นระดับ
กระทรวงหรื อ หน่ ว ยบริ ห ารการศึ ก ษา โดยมี ก าร
มอบอำ�นาจหน้าที่ในการตัดสินใจด้านบุคลากรการ
บริการ วัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีงานวิจัยทีได้ศึกษาเกี่ยวกับการนำ�นโยบายในด้าน
ต่างๆ   ไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้   ได้แก่
อาคม  ใจแก้ว  (2533)  ได้วิจัยเรื่อง การนำ�นโยบาย
ไปปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ : ศึ ก ษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำ�เร็จจากการศึกษา
การนำ � นโยบายไปปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้ มี 2 ตัวแบบคือการศึกษากลุ่มเยาวชนไทย
กับมุสลิม ตัวแบบที่ 2การศึกษากับกลุ่มข้าราชการ
ระดับล่าง และทองใบ สุดชารี   (2536) ได้วิจัยเรื่อง
การนำ�นโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา
สหวิทยาลัยอีสานใต้ ผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้นำ�
มีอิทธิพลสูงสุดต่อความสำ�เร็จในการนำ�นโยบายไป
ปฏิบัติ และบัญชา จันทร์ดา (2550) ได้วิจัยเรื่อง
วิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสำ � เร็ จ ของการนำ �
นโยบายการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กด้อยโอกาสไป
ปฏิบัติในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบ
ว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย ทรัพยากร
และ สมรรถนะขององค์กรมีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จ
ในการนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจไปปฏิบัติ ใน
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ส่วนนักการศึกษาชาวต่างชาติ มีดังนี้ แมซเมเนียน
และซาบาเตียร์ (Mazmanian and Sabatier,
1981) พบว่ามีเงื่อนไขที่จำ�เป็นห้าประการ ที่ส่งผล
ต่อความสำ�เร็จในการนำ�นโยบายไปปฏิบัติ คือ ความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลที่เที่ยงตรง ความชัดเจน
ของนโยบาย ความตั้งใจจริงทางการเมือง   การ
สนับสนุนขององค์การ   และสถานการณ์ภายนอกที่
ไม่มีความขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย และ
ไนดู   (Naidoo,  2004) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การกระ
จายอำ�นาจการศึกษาและธรรมนูญโรงเรียนในประ
เทศเซาซ์อัฟริกา จากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ผล
การวิจัยพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของ
โรงเรี ย น มี ก ารนำ � นโยบายธรรมาภิ บ าลไปปฏิ บั ติ
ตามที่ เข้ า ใจอย่ า งเป็ นทางการและการมี ส่ ว นร่ ว ม
เกี่ยวข้องของชุมชนโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในธรรมชาติของโรงเรียน ประสบการณ์กับธรรมาภิ
บาลในโรงเรียน ผลการวิจัยครั้งนี้ทำ�ให้ได้ข้อสรุปคือ  
ผู้ที่นำ�นโยบายไปประยุกต์ใช้ ตามความหมายของ
ธรรมาภิบาลโรงเรียน ประกอบด้วย ทฤษฎีของการ
ปฏิบัติบริบทของโรงเรียน และเครื่องหมายนโยบาย
ฝ่ายบริหารโรงเรียนเข้าใจและใช้ธรรมาภิบาล

วิธกี ารวิจยั

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่หนึ่งเป็นแบบสอบถาม
สำ � หรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และชุ ด ที่ ส องเป็ น
แบบสอบถามสำ�หรับครูผู้สอน และหาค่าความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถามโดยการคำ�นวณค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟา ของครอนบาค
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือ
จากบัณฑิตวิทยาลัยในเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอีสานใต้ เพื่อ
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แล้วส่งคืนทาง
ไปรษณีย์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ได้แก่
ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน   
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว  ทดสอบPost hoc ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ และ
วิเคราะห์ตัวแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้น

ผลการวิจยั

ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิ บั ติ ต ามปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสำ � เร็ จ ในการนำ �
นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการ
ไปปฏิบัติ และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
ตามปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนำ�นโยบาย
การกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ
เมื่อจำ�แนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้านในระดับมาก
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามเห็ น ต่ อ การ
ปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายการกระจายอำ � นาจการ
บริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ และครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามนโยบายการกระจายอำ�
นาจการบริ ห ารงานวิ ช าการไปปฏิ บั ติ เมื่ อ จำ � แนก
ตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านใน
ระดับมาก
การเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความ
สำ � เร็ จ ในการนำ � นโยบายการกระจายอำ � นาจ การ
บริหารงานวิชาการขนาดของสถานศึกษา จำ�แนก
ตามขนาดของสถานศึกษาไม่แตกต่าง ส่วนเขตพื้นที่
การศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ 0.05
การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามนโยบาย
การกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ
ของสถานศึกษาในอีสานใต้ จำ�แนกตามขนาดของ
สถานศึกษาและส่วนเขตพื้นที่การศึกษา  มีความแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.05
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จของการนำ�นโยบายการก
ระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
กับการนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจการ บริหาร
งานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษา ในแต่ละด้าน
มี ค วามสั ม พั นธ์ ร ายคู่ ส่ ว นใหญ่ ข องตั ว แปรมี ค วาม
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สัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.05
การวิ เ คราะห์ ตั ว แบบสมการโครงสร้ า ง
เชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนำ�
นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการ
ไปปฎิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้ พบว่า ตัวแบบ
ความสั ม พั นธ์ โครงสร้ า งเชิ ง เส้ นของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผล
ต่อความสำ�เร็จในการนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจ   
การบริหารงานวิชาการไปปฎิบัติของสถานศึกษาใน
อีสานใต้ ใน 6 ด้านมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำ�เร็จ
ของการนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหาร
งานวิ ช าการไปปฎิ บั ติ ข องสถานศึ ก ษาในอี ส านใต้
และโครงสร้างเชิงเส้นของการนำ�นโยบายการกระจาย
อำ � นาจการบริ ห ารงานวิ ช าการไปปฎิ บั ติ ข องสถาน
ศึกษาในอีสานใต้ ใน 6  ด้านอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
สำ�เร็จของการนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริ
หารงานวิชาการไปปฎิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้

อภิปรายผล

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความ
เห็นต่อระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนำ�
นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการ
ไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้   ใน 6 ด้าน มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์ (2551)  ที่พบว่า การ
กระจายอำ�นาจในการบริหาร เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อผลสำ�เร็จในการนำ�นโยบายการกระจายอำ�
นาจไปปฏิ บั ติ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อน
อยู่ในระดับมากต่อระดับการปฏิบัติงานตามนโยบาย
การกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ
ของสถานศึกษาในอีสานใต้ ใน 6 ด้าน ประกอบ
ด้วย ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้
สอนในการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จ
ในการการนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหาร
งานวิ ช าการไปปฏิ บั ติ ข องสถานศึ ก ษาในอี ส านใต้   
ใน 6 ด้าน โดยจำ�แนกตามสถานภาพ   ขนาดสถาน
ศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสวัสดิ์ โพธิ
วัฒน์  (2547, หน้า 183-185)  พบว่า องค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการนำ�นโยบายการปฏิรูปการ
เรียนรู้ไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านพฤติกรรม
การเรียนรู้ ได้แก่ การปรับวัฒนธรรมองค์กร การยึด
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ การประกันคุณภาพภายใน และ
การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ ปัจจัยด้านความพึงพอใจ
ของครู ได้แก่  การยึดผู้เรียนเป็นสำ�คัญ  ได้แก่  การ
จัดทรัพยากรการเรียนรู้และการยึดผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เก็จกนก เอื้อวงศ์
(2546) พบว่ า ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม การประกั น
คุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ราชันย์  บุญธิมา (2542)
เปรี ย บเที ย บตามเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา พบ
ว่าไม่แตกต่าง 2 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ   ส่วนอีก 4   ด้าน   ได้แก่  
1) การพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษา 2) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้   3) การวัด
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และ4) การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
พบว่ามีความแตกต่างกัน   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถาน
ศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของสำ � นั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งมีพื้นที่และวัฒนธรรม  ภูมิประเทศที่แตกต่างกันใน
ด้านภาษา  ความเป็นอยู่แต่ในตรงกันข้ามสถานศึกษา
เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาได้ ดำ � เนิ นการงานตามนโยบาย
การกระจายอำ�นาจงานด้านวิชาการ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของรุ่งเรือง สุขขารมย์ (2543, หน้า
166-167) พบว่า การนำ�นโยบายการขยายการศึกษา
พื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ  
2542 ไปปฏิบัติ มีปัจจัย 6 ประการที่จำ�เป็นมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร อุดม (2547) ได้
วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการบริหาร
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาในภาคใต้ พบว่า
ปัจจัยระดับครู และบรรยากาศโรงเรียน วิสัยทัศน์
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ผูบ้ ริหาร และ พฤติกรรมผูน้ �ำ แบบมีสว่ นร่วม ส่งผล
ต่อความสำ�เร็จในการบริหารโรงเรียนปัจจัยระดับผู้
บริหารโรงเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรางค์     
วีรกิจพานิชย์ (2547) พบว่า แบบแผนของการเป็น
ผู้ นำ � ของผู้บริหารโรงเรียน ส่วนการมีส่วนร่วมขึ้น
อยู่ กั บ ท่ า ที ข องครู ความสั ม พั นธ์ ร ะดั บ การปฏิ บั ติ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนำ�นโยบาย
การกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการและการ
ปฏิบัติงามตามนโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษาในอีสานใต้ ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดย
จำ � แนกตามขนาดสถานศึ ก ษา และเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษา พบว่า ในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์รายคู่ส่วน
ใหญ่ ข องตั ว แปรมี ค วามสั ม พั นธ์ ในทางบวกอย่ า งมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถาน
ศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของสำ � นั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งมีพื้นที่และวัฒนธรรม ภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
ในด้านภาษา ความเป็นอยู่แต่ในตรงกันข้ามสถาน
ศึ ก ษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได้ ดำ � เนิ น การงานตาม
นโยบายการกระจายอำ�นาจงานด้านวิชาการ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา  (2549 )  ได้วิจัยเรื่อง วิจัยประเมิน
ผลการ กระจายอำ�นาจการบริหารและจัดการศึกษา
ให้เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้วิธีการสอบถามด้วย
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม ผลการศึกษา
พบว่ า ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ ความสำ � เร็ จ ในการกระจาย
อำ�นาจการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาได้แก่ กฎหมาย การเมือง โครงสร้างของ
องค์การ งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยีและการ

สื่อสาร สภาพทางกายภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
ความพร้ อ มของสำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาวะผู้นำ�ของผู้อำ�นวยการ
สำ � นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา/สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น
ฐาน และวั ฒ นธรรมองค์ ก ารและการมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการบริหารและการจัดการศึกษาและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
(2549)  
ผลวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ โ ครงสร้ า ง
เชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนำ�
นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการ
ไปปฎิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้ ใน  6  ด้านโดย
ภาพรวมของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนำ�นโยบาย
การกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการไปปฎิบัติ
ของสถานศึกษาในอีสานใต้ ใน 6 ด้านโดยปัจจัยที่
มี อิ ท ธิ ผ ลรวมเชิ ง บวกส่ ง ผลต่ อ ความสำ � เร็ จ การนำ �
นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการ
ไปปฎิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้ และโครงสร้าง
เชิงเส้นของการนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจการ
บริหารงานวิชาการไปปฎิบัติของสถานศึกษาในอีสาน
ใต้  ใน 6 ปัจจัยที่มีอิทธิผลรวมเชิงบวกส่งผลต่อความ
สำ � เร็ จ ต่ อ การนำ � นโยบายการกระจายอำ � นาจการ
บริหารงานวิชาการไปปฎิบัติของสถานศึกษาในอีสาน
ใต้  ดังภาพ1
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล องค์ ป ระกอบด้ า น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนำ�นโยบาย การ
กระจายอำ � นาจการบริ ห ารวิ ช าการไปปฏิ บั ติ ข อง
สถานศึกษา  ซึ่งได้รูปแบบจำ�ลอง
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ภาพ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จใน
การนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหารวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษา

จากภาพ1 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า
ดัชนีวัดความสอดคล้อง (Model  Fit)  ของรูปแบบ
การวัดมีค่าดัชนีวัดความสอดคล้องของรูปแบบอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างดี โดยมีค่า ไค-สแคว์ (X2)  
= 3.85  ค่าระดับความอิสระ (df) =  42  ค่าระดับ
นัยสำ�คัญทางสถิติ  (p -  value)  = 0.74  ค่าความ
คาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMSEA) = 0.00  ซึ่งถือเป็น
ค่ามาตรฐาน   แสดงว่ารูปแบบการวัดองค์ประกอบ

เชิ งยื นยั นของตั ว แปรปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความสำ � เร็ จ
ของการนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหาร
งานวิชาการไปปฏิบัติ  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ที่ปรับแล้วมีความเหมาะสมกลมกลืนกับรูป
แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อความสำ�เร็จของการนำ�นโยบายการกระจายอำ�
นาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษา
ในอีสานใต้  
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ตาราง 1 ค่าดัชนีสถิติตรวจสอบความตรงและความกลมกลืนของรูปแบบโดยภาพรวม
ดัชนีความกลมกลืน
2

คาไค - สแคว (Chi-square) X

2

เกณฑ

X ที่ไมมีนัยสําคัญ
หรือ* ต่ําใกล 0.00
คา p-value สูงกวา .05 แสดงวา
แบบจําลองมีความสอดคลอง
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Good of Fit
มีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป
Index) GFI
แสดงวาตัวแบบมีความสอดคลอง
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับปแก(Adjusted มีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป
Goodness of Fit Index) AGFI
คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Root Mean Square นอยกวา 0.05 ดีมากๆ
Error of Approximation) RMSEA
มีคา 0.05-0.08 คอนขางสอดคลอง
มากกวา 0.10 ไมสอดคลอง

ผลการวิเคราะห์รูปแบบของจากการปรับ
ครั้งสุดท้ายในรูปของความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ค่าอิทธิพลของตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุระดับสถาน
ศึกษาที่อธิบายถึงความสำ�เร็จในการนำ�นโยบายการก
ระจายอำ � นาจการบริ ห ารงานวิ ช าการของสถาน
ศึกษาไปปฏิบัติในอีสานใต้ ผู้วิจัยได้พิจารณาความ
เหมาะสมของรูปแบบสมมติฐานการวิจัยถือเป็นองค์
ประกอบที่แท้จริงตามกรอบแนวคิดการวิจัย และ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแต่องค์ประกอบ
ทุ ก ตั ว ในตั ว รู ป แบบการวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ มี ค่ า นํ้ า หนั ก
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จากการปรับแก้รูปแบบครั้ง
สุดท้ายตามรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ได้ พ บเส้ น อิ ท ธิ พ ลที่ มี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ต ามกรอบ
แนวคิดของการวิจัย

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. .การนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจการ
บริหารงานวิชาการไปปฏิบัติในสถานศึกษาให้ประสบ
ผลสำ�เร็จนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนควร
พัฒนาทุกปัจจัยควบคู่กันไป   จึงควรมีการศึกษาวิจัย
และพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ของเขตพื้ นที่ แ ละสถาน
ศึกษา

คาสถิติ
35.82

0.99
0.97
0.00

2. ควรมีการพัฒนาหรืออบรมให้ความรู้ใน
ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนำ�นโยบาย
กระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการให้ผู้บริหาร
และครูผู้สอนทั้งสามเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้รับการ
พัฒนาที่เท่าเทียมกัน  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ให้เกิดการพัฒนาอย่างครอบคลุม
3. ควรมีการพัฒนาระดับความสำ�เร็จใน
การนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหารงาน
วิชาการไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
และด้านคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้
สูงขึ้นและเท่าเทียมกันทุกโรงเรียนและทุกเขตพื้นที่
การศึกษา เพราะว่าผลการวิจัยในครั้งนี้ ปัจจัยดัง
กล่าวมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในระดับที่จะต้อง
ปรับปรุงทั้งสองด้าน
4. ผู้ บ ริ ห ารและครู ผู้ ส อนควรที่ จ ะเร่ ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสองด้าน คือ ด้านผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและด้านคุณภาพ
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดังผลการวิจัย
ครั้ ง นี้ ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นอยู่
ระดับต้องปรับปรุง และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลางทั้งสามขนาด
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และทั้งสามเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
5.   ในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
สำ�เร็จในการนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจไปปฏิบัติ
ของสถานศึกษา  ควรพัฒนาในทุกๆ  ด้านโดยเฉพาะ
ด้านที่มีความสำ�คัญที่เป็นอันดับแรกคือ การพัฒนา
ผู้ บ ริ ห ารและครู ผู้ ส อนในด้ า นการนำ � นโยบายการ
กระจายอำ�นาจการบริหารงานวิชาการ  ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรงจากผลการวิจัยครั้งนี้

ข้อเสนอแนะสำ�หรับการการวิจยั

เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ในด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ
สร้ า งข้ อ ค้ น พบและองค์ ค วามรู้ ใหม่ ผู้ วิ จั ย ขอเสนอ
แนะสำ�หรับการทำ�วิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1.   ควรทำ�การศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำ�เร็จในการนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจไป
ปฏิบัติของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคอื่นๆ  เพื่อนำ�ข้อ
ค้นพบที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบกัน
2.   ควรทำ�การศึกษาวิจัยในประเด็นเดี่ยว
กั นนี้ โดยทำ � การวิ จั ย เฉพาะโรงเรี ย นขยายโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อนำ�ข้อค้นพบที่ได้มาเปรียบเทียบดู

ความเหมือนและความต่าง หากว่ามีความต่างก็จะ
ได้พิจาณาต่อไปถึงสาเหตุที่แตกต่าง  หากเหมือนก็จะ
เป็นเครื่องยืนยันข้อค้นพบที่ทำ�ให้น่าเชื่อมากยิ่งขึ้นต่อ
ไปอีก
3.   ควรทำ�การศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำ�เร็จในการนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจไป
ปฏิบัติของสถานศึกษา   โดยใช้โปแกรมลิสเลสแบบมี
ตัวแปรแฝงซึ่งจะสามารถทำ�ให้ทราบค่าอิทธิพลของ
ตัวแปรแฝงในแต่ละปัจจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการกระจายอำ � นาจการบริ ห าร
งานวิชาการ
4.   ควรทำ�การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบใน
ประเด็นเดี่ยวกันนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
การนำ�นโยบายการกระจายอำ�นาจการบริหารงาน
วิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษา ในโรงเรียนของ
รัฐบาลและโรงเรียนเอกชน เพื่อนำ�ข้อมูลค้นพบได้
มาพัฒนาปรับปรุงปัจจัยต่างๆ   ได้ตรงกับหน่วยงาน
ของตนเอง  และเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาใน
ระดับนโยบายต่อไป
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