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บทคััดย่่อ
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�มี ีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) ศึึกษากรอบแนวคิิดนวััตกรรมการพััฒนาตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจาย
อำำ�นาจสู่่�การปฏิิบัติั ิ 2) พััฒนาตััวแบบการกระจายอำำ�นาจสู่่�การปฏิิบัติั ิ 3) ตรวจสอบตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจาย
อำำ�นาจสู่่�การปฏิิบัติั ิ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้นพื้้
้ � น� ฐาน โดยเป็็ นการวิิจัยั แบบผสานวิิธีี
พหุุระยะ กลุ่่มตั
� วั อย่่างในการวิิจัยั คืือ ผู้้�อำ�นว
ำ ยการสถานศึึกษา 320 คน โดยการสุ่่�มตัวั อย่่างแบบหลายขั้นตอน
้�
เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้
เป็็ นแบบสััมภาษณ์์ และแบบสอบถามที่่�ผู้้วิ� จัิ ยั สร้้างขึ้้น� ได้้ค่่าความเชื่่อ� มั่่�นทั้้�งฉบัับ 0.96 สถิิติสำิ �ำ หรัับการวิิจัยั นี้้� ได้้แก่่ ค่่าเฉลี่่ย�
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน การวิิเคราะห์์เนื้้�อหา และการวิิเคราะห์์โมเดลสมการเชิิงโครงสร้้าง ผลการวิิจัยั พบว่่า 1) ปัั จจัยั การนำำ�
นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้�
� นฐาน ประกอบด้้วย ความ
สััมพัันธ์ร์ ะหว่่างองค์์กร การสนัับสนุุ นทรััพยากรองค์์การ การสื่่อ� สารและรณรงค์์ การบัังคัับใช้้กฎหมาย สมรรถนะองค์์การ
เงื่่อ� นไขทางสภาพแวดล้้อม การส่่งเสริิมการบริิหารจััดการสถานศึึกษา ทััศนคติิของผู้้�นำ�ำ และผลสำำ�เร็็จของนโยบาย 2) ตััวแบบ
การกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระในสถานศึึกษาขั้้นพื้้�
� นฐานมีีความเหมาะสม 3) ผลตรวจสอบตััวแบบ
พบว่่า ตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้�
� นฐาน
2
มีีความสอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ (X /df = 0.99, GFI = 1.00, AGFI = 0.97 และ RMSEA = 0.00)
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Abstract
The purposes of this research are: 1) to study conceptual frameworks on the implementation of the decentralization policy; 2) to develop a model for implementing the decentralization policy; and 3) to examine a model
for implementing the decentralization policy to promote independent administration in basic education schools.
This research was conducted through a multi-phase mixed method. A sample of 320 directors of basic education
schools was recruited randomly. The instrument was a questionnaire created by the researcher with the reliability
level of 0.96. Statistical methods used for this research were mean, standard deviation, content analysis, and
structural equation modeling analysis (SEM). The results of the research showed that 1) the factors for implementing
decentralization policy to promote independent administration in basic education schools consisted of relationship
between organizations, organizational resources support, communication and campaign, law enforcement,
organizational competencies, environment conditions, promotion of school management, leader’s attitudes, and
the success of policy; 2) the model of the implementation of the decentralization policy to promote independent
administration in basic education schools was suitable; 3) the results of the model examination revealed that the
model was consistent with the empirical data (X2/df = 0.99, GFI = 1.00, AGFI = 0.97 and RMSEA = 0.00)
Keywords: 1. Innovation of a model development 2. Implementation of the decentralization policy
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เป็็ นการพััฒนามาจากนัักวิิชาการต่่างประเทศและนัักวิิชาการ
ที่่�อ ยู่่�ใ นกลุ่่� มน โยบายสาธารณะ หรืือ นััก วิิช าการด้้าน
รััฐศาสตร์์เป็็ นส่่วนใหญ่่ โดยเฉพาะตััวแบบการนำำ�นโยบาย
สู่่ก� ารปฏิิบัติั ไิ ด้้พััฒนาแนวคิิดจากกลุ่มนั
่� กั วิิชาการ ประกอบกัับ
ผู้้�วิจัิ ยั เป็็นอาจารย์์ผู้้ส� อนด้้านนโยบายทางการศึึกษา มีีความเห็็นว่่า
ถึึงแม้้นโยบายทางการศึึกษา เป็็ นนโยบายประเภทหนึ่่�งของ
นโยบายสาธารณะ แต่่เมื่่�อ นำำ� ไปใช้้ในบริิบ ทการบริิหาร
การศึึกษาแล้้ว ผู้้�บริิหารระดัับนโยบายควรให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ
การนำำ�นโยบายไปสู่่ก� ารปฏิิบัติั ใิ ห้้มากยิ่่�งขึ้้น�
นโยบายการกระจายอำำ�นาจทางการศึึกษาได้้กำำ�หนด
ไว้้ในการปฏิิรููปประเทศไทยด้้านการศึึกษา เพื่่อ� ให้้สถานศึึกษา
มีีความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหารจััดการ มุ่่�งหวัังให้้สถานศึึกษา
สามารถบริิหารจััดการด้้วยตนเองมากยิ่่�งขึ้้น� (Independent
Committee for Education Reform, 2018) เพื่่อ� ให้้มีีการ
สร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ที่่�เป็็ นตัวั แบบ การนำำ�นโยบายกระจาย
อำำ�นาจไปสู่่�การปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็ นรููปธรรม จึึงมีคี วามจำำ�เป็็ น
จะต้้องพััฒนาตััวแบบการนำำ�นโยบายกระจายอำำ�นาจไปปฏิิบัติั ิ
เพื่่�อให้้สถานศึึกษาสามารถปฏิิบัติั ิงานให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
การวิิจัยั ในครั้้�งนี้้�เป็็ นการพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อให้้ได้้
ตััวแบบที่่�เหมาะสม โดยปรัับใช้้แนวคิิดการพััฒนานวััตกรรม
ซึ่่ง� เป็็ นกระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ (design thinking) ของ
Stanford Design School (Institute of Design at Stanford)
มีี 5 ขั้้น� ตอน ดัังนี้้� 1) การทำำ�ความเข้้าใจปัั ญหา (empathize)
2) การกำำ�หนดปััญหาให้้ชััดเจน (define) 3) การระดมความคิิด
(ideate) 4) การสร้้างต้้นแบบที่่�เลืือก (prototype) 5) การทดสอบ
(test) นำำ�ไปปรัับใช้้เป็็ นขั้้นตอนการวิิ
�
จัยั เพื่่อ� พััฒนานวััตกรรม
จากความสำำ�คัญ
ั ดัังกล่่าว ผู้้�วิจัิ ยั จึึงมีีความสนใจศึึกษา
วิิจัยั เรื่่อ� ง นวััตกรรมการพััฒนาตััวแบบการนำำ�นโยบายการ
กระจายอำำ�น าจสู่่�ก ารปฏิิบั ติั ิเ พื่่�อ ส่่งเสริิม ความเป็็ นอิิส ระ
ในการบริิหารสถานศึึกษาขั้นพื้้�
้ � นฐาน ผลของการวิิจัยั จะเป็็ น
การสร้้างศาสตร์์ที่่เ� ป็็ นองค์์ความรู้้�ใหม่่ทางวิิชาการ และเป็็ น
ข้้อเสนอเชิิง นโยบายการกระจายอำำ�น าจตามเป้้าหมาย
การให้้สถานศึึกษามีีอิิสระในการบริิหารจััดการศึึกษาอย่่าง
แท้้จริิง

บทนำำ�
สภาวะการพััฒนาการศึึกษาของประเทศ เกิิดผลกระทบ
จากความเปลี่่ย� นแปลงของสัังคมโลก เศรษฐกิิจ การเมืือง
ความพลิิกผัันของกระแสของเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั และกำำ�ลังั ก้้าวสู่่�
ยุุคแห่่งการพััฒนาของควอนตััมเทคโนโลยีี ปัั จจัยั สภาพ
แวดล้้อมต่่าง ๆ ดัังกล่่าวข้้างต้้น มีีผลกระทบต่่อการออกแบบ
การจััดการศึึกษาของทุุกประเทศ ที่่�ต้้องปรัับโฉม ปรัับทิิศทาง
ของการศึึกษาทั้้�งในปัั จจุุบันั และอนาคตที่่�พร้้อมรัับความ
เปลี่่�ย นแปลง และการพััฒ นาของปัั จจั ัย ที่่�ห ลากหลาย
อย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ ซึ่ง�่ แผนการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 2579 ได้้กำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ไว้้ว่่า “คนไทยทุุกคนได้้รัับการ
ศึึกษาและเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตอย่่างมีีคุุณภาพ ดำำ�รงชีีวิิตอย่่าง
เป็็ นสุุข สอดคล้้องกัับหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
และการเปลี่่ย� นแปลงของโลกศตวรรษที่่� 21 (Office of the
Education Council, 2017) การจััดการศึึกษาที่่�จะก้้าวข้้าม
การเปลี่่ย� นแปลง และสามารถอยู่่ร� อดได้้อย่่างมีีคุุณภาพนั้้�น
เป็็ นที่่ย� อมรัับว่่า ปัั จจัยั หนึ่่�งที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั เป็็ นอย่่างยิ่่�ง คืือ
ศาสตร์์การบริิหารการศึึกษา โดยเฉพาะศาสตร์์ที่่เ� ป็็ นหน้้าที่่�
ของผู้้�บริิหารการศึึกษา ที่่�ต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั อย่่างมาก
กัับการพััฒนานโยบายและการวางแผน
นโยบายมีคี วามสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งต่่อการบริิหารองค์์การ
หากหน่่วยงานใดไม่่มีีเป้้าหมายหรืือนโยบายที่่�ชัดั เจนและ
มีีความท้้าทายที่่�เหมาะสม หน่่วยงานนั้้�นเปรีียบเสมืือนเรืือที่่�
ขาดหางเสืือ ทำำ�ให้้กลุ่ม่� คนในองค์์การไม่่สามารถบริิหารงาน
อย่่างมีปี ระสิิทธิิภาพได้้ องค์์การสาธารณะ ได้้แก่่ องค์์การ
ทางการศึึกษา ทั้้�งกระทรวงศึึกษาธิิการ กรมหรืือหน่่วยงาน
ที่่�เทีียบเท่่ากรม สำำ�นักั งานศึึกษาธิิการภาค/จัังหวััด ตลอดจนถึึง
ระดัับสถานศึึกษา จำำ�เป็็ นต้้องมีีนโยบายและเป้้าหมายการ
ทำำ�งานที่่�ชัดั เจน (Wichitputchraporn, 2018) นโยบาย
เป็็ นหน้้าที่่�ของผู้้�บริิหารสถานศึึกษาที่่�ประกอบด้้วย การกำำ�หนด
นโยบาย การนำำ�นโยบายไปปฏิิบัติั ิ และการประเมิินผลนโยบาย
โดยที่่�กระบวนการดัังกล่่าวมีคี วามสำำ�คัญ
ั และเชื่่�อมโยงกััน
ส่่งผลให้้ภารกิิจข องหน่่วยงานประสบความสำำ� เร็็จ ตาม
เป้้าหมายที่่�กำ�ำ หนดไว้้
กระบวนการนโยบายที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�มิอิ าจมองข้้ามได้้ คืือ
การนำำ�น โยบายสู่่� ก ารปฏิิบั ัติิ มี ีค วามสำำ�คั ัญ อย่่างยิ่่�ง ที่่�
ผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้องต้้องทำำ�ความเข้้าใจเพื่่อ� ให้้สามารถนำำ�นโยบาย
ที่่�กำ�ำ หนดขึ้้น� ไปสู่่�การปฏิิบัติั ไิ ด้้อย่่างประสบความสำำ�เร็็จ
ซึ่ง�่ แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการนำำ�นโยบายไปสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ ที่่�ใช้้เป็็ น
ศาสตร์์ด้้านการนำำ�นโยบายไปสู่่�การปฏิิบัติั ใิ นประเทศไทย

วััตถุุประสงค์์ของการวิิ จัยั
1. เพื่่อ� พััฒนากรอบแนวคิิดนวััตกรรมการพััฒนาตััวแบบ
การนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ เพื่่อ� ส่่งเสริิม
ความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน
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นวััตกรรมการพััฒนาตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ

2. เพื่่อ� พััฒนาตััวแบบการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ
เพื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระในสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน
3. เพื่่อ� ตรวจสอบตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจาย
อำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ เพื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหาร
สถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน

วิิสุทุ ธิ์์ � วิิจิติ รพััชราภรณ์์

ประเมิินผลนโยบาย (policy evaluation)
การนำำ�นโยบายสู่่ก� ารปฏิิบัติั นั้้ิ น� Pressman, & Wildavsky
(1984) ได้้นิิ ย ามการนำำ�นโยบายสู่่�ก ารปฏิิบัติั ิ หมายถึึง
กระบวนการดำำ�เนิิ นงานให้้ลุุล่่วง ให้้ประสบความสำำ�เร็็จ
ให้้ครบถ้้วน ให้้เกิิดผลผลิิต และให้้สมบููรณ์์ ส่่วน Van Horn,
& Van Meter (1976) ได้้ให้้คำำ�นิิยามว่่า การนำำ�นโยบายสู่่�
การปฏิิบัติั ิ หมายถึึง การดำำ�เนิินการโดยบุุคคลหรืือกลุ่่�ม
บุุคคลทั้้�งในภาครััฐ และภาคเอกชน โดยมุ่่�งให้้เกิิดความสำำ�เร็็จ
ตามวััต ถุุ ป ระสงค์์จ ากการตััด สิิน ใจดำำ� เนิิ นน โยบายที่่�ไ ด้้
กำำ�หนดไว้้ก่่อนหน้้านั้้�นแล้้ว ทั้้�งนี้้� Quade (1982) มองการ
นำำ�นโยบายสู่่ก� ารปฏิิบัติั แิ ตกต่่างจากนัักวิิชาการคนอื่่น� เล็็กน้้อย
คืือ มองการนำำ�นโยบายสู่่ก� ารปฏิิบัติั ใิ นลัักษณะของกระบวนการ
เปลี่่ย� นไปตามแผน โดยให้้คำำ�นิยิ ามว่่า การนำำ�นโยบายสู่่ก� าร
ปฏิิบั ติั ิ หมายถึึง กระบวนการจััด การกัับ แบบแผนการ
เพื่่อ� การเปลี่่ย� นแปลงโดยตรงตามอาณััติขิ องนโยบาย เพื่่อ�
เคารพต่่อข้้อกำำ�หนดที่่�เกิิดขึ้้นจ
� ากการที่่�ได้้ตััดสิินใจไปก่่อนแล้้ว
การนำำ�นโยบายสู่่�การปฏิิบัติั จิ ะเริ่่มขึ้้
� น� ภายหลัังที่่�ตัดั สิินใจ
ยอมรัับวิิธีีปฏิิบัติั เิ ฉพาะเรื่่อ� งนั้้�น ๆ ไปแล้้ว
ตััว แบบการนำำ� นโยบายการกระจายอำำ� นาจสู่่�
การปฏิิ บัติั ิ
ผู้้�วิจัิ ยั ได้้พััฒนาตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจาย
อำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ โดยวิิเคราะห์์ปััจจัยั ที่่�ส่่งผลต่่อการกระจาย
อำำ�น าจการจััด การศึึก ษาตามแนวคิิด ของ Cheema, &
Rondinelli (1983) ที่่�พัฒั นาตััวแบบกระจายอำำ�นาจขึ้้�น เพื่่อ� ใช้้
ในการศึึก ษาวิิจั ัย เกี่่�ย วกัับ แผนงานการกระจายอำำ�น าจ
ในการนำำ�นโยบายสู่่�การปฏิิบัติั ใิ นเอเชีีย และวิิเคราะห์์จาก
งานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรอบแนวคิิดการวิิจัยั ประกอบด้้วย
1) เงื่่�อนไขทางสภาพแวดล้้อม 2) ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
องค์์ก าร 3) ทรััพ ยากรองค์์ก ารสำำ� หรัับ การนำำ� แผนงาน
ไปปฏิิบัติั ิ 4) สมรรถนะขององค์์การ 5) ทััศนคติิของผู้้�นำำ�
6) ความเป็็ นอิสิ ระการบริิหารจััดการ 7) การสื่่อ� สารและรณรงค์์
8) การบัังคัับใช้้กฎหมาย และ 9) ผลสำำ�เร็็จของการกระจาย
อำำ�นาจ แสดงดัังภาพที่่� 1

การศึึกษาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องและกรอบแนวคิิ ดการวิิจัยั
แนวคิิ ดเกี่่�ยวกัับนวััตกรรมการพััฒนาตััวแบบ
ผู้้�วิ ิจั ัย ได้้ใช้้แนวคิิด การคิิด เชิิง ออกแบบ (design
thinking) ของ Stanford Design School (Institute of
Design at Stanford) (Brown, & Wyatt, 2010) มาปรัับใช้้
เพื่่อ� พััฒนานวััตกรรมในงานวิิจัยั เรื่่อ� งนี้้� โดยการคิิดเชิิงออกแบบ
ได้้นำำ�เสนอแนวคิิดไว้้ 5 ขั้้นตอน
�
คืือ 1) การทำำ�ความเข้้าใจปัั ญหา
(empathize) 2) การกำำ�หนดปัั ญหาให้้ชััดเจน (define)
3) การระดมความคิิด (ideate) 4) การสร้้างต้้นแบบที่่�เลืือก
(prototype) และ 5) การทดสอบ (test) ผู้้�วิจัิ ยั ได้้นำำ�แนวคิิด
ดััง กล่่าวมาปรัับ ใช้้ในการออกแบบการวิิจั ัย เพื่่�อ พััฒ นา
นวััตกรรม 3 ขั้้น� ตอน คืือ
1) การพััฒนากรอบแนวคิิดนวััตกรรมการพััฒนาตััวแบบ
การนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิม
ความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน
2) การพััฒนาตััวแบบการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ
เพื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระในสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน
3) การตรวจสอบตััวแบบการนำำ �นโยบายการกระจาย
อำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหาร
สถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน
แนวคิิ ด เกี่่� ย วกัับ นโยบายและการนำำ� นโยบาย
สู่่�การปฏิิ บัติั ิ
Thamrongthanyawong (2017) ได้้กล่่าวไว้้ว่่า
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ประกอบด้้วย 1) การก่่อรููป
นโยบาย (policy formation) 2) การกำำ�หนดทางเลืือกและ
การตััดสิินใจนโยบาย (policy decision making) 3) การนำำ�
นโยบายสู่่�การปฏิิบัติั ิ (policy implementation) 4) การ
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ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการกระจายอำำ�นาจ
1) เงื่่อ� นไขทางสภาพแวดล้้อม
2) ความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างองค์์การ
3) ทรััพยากรองค์์การสำำ�หรัับการนำำ�แผนงานไปปฏิิบัติั ิ
4) สมรรถนะขององค์์การ
5) ทััศนคติิของผู้้�นำำ�
6) การส่่งเสริิมการบริิหารจััดการด้้วยตนเองของสถานศึึกษา
7) การสื่่อ� สารและรณรงค์์
8) การบัังคัับใช้้กฎหมาย

ผลสำำ�เร็็จของนโยบาย

แนวคิิดเชิิงออกแบบ (design thinking) ของ Stanford Design School (Institute of Design at Stanford)
(Brown, & Wyatt, 2010) 1) การทำำ�ความเข้้าใจปัั ญหา (empathize) 2) การกำำ�หนดปัั ญหาให้้ชััดเจน
(define) 3) การระดมความคิิด (ideate) 4) การสร้้างต้้นแบบที่่�เลืือก (prototype) 5) การทดสอบ (test) และ
นำำ�ไปออกแบบกระบวนการวิิจัยั เพื่่อ� พััฒนานวััตกรรมตััวแบบ

ตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระ
ในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน
ภาพที่่ � 1 กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั
ขั้้น� ตอนที่่� 2 การพััฒนาตััวแบบการนำำ�นโยบายการ
กระจายอำำ�น าจสู่่�ก ารปฏิิบั ติั ิเ พื่่�อ ส่่งเสริิม ความเป็็ นอิิส ระ
ในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� �นฐาน ผู้้�วิจัิ ยั ได้้สััมภาษณ์์
ผู้้�อำ�นว
ำ ยการโรงเรีียนมหิิดลวิิทยานุุ สรณ์์ ซึ่�ง่ เป็็ นโรงเรีียน
ต้้นแบบการกระจายอำำ�นาจการบริิหารจััดการศึึกษาและ
พััฒนาตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ
ในสถานศึึกษาขั้้นพื้้�
� นฐานโดยการจััดสนทนากลุ่่มผู้้
� ท� รงคุุณวุุฒิ ิ
จำำ�นวน 12 คน
ขั้น้ � ตอนที่่� 3 การตรวจสอบตััวแบบการนำำ�นโยบาย
การกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ น
อิิสระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้นพื้้
้ � น� ฐาน โดยการศึึกษา
ความคิิดเห็็นเพื่่�อตรวจสอบตััวแบบจากข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์
จากตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ได้้แก่่ ผู้้�บริิหารสถานศึึกษา
ขั้้นพื้้�
� นฐาน จำำ�นวน 320 คน ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ตรวจสอบความตรง
เชิิงเนื้้�อหา (content validity) แบบสอบถามที่่�สร้้างขึ้้น� ได้้ค่่า

วิิ ธีีดำำ�เนิิ นการวิิ จัยั
การวิิจัยั เรื่่อ� ง นวััตกรรมการพััฒนาตััวแบบการนำำ�นโยบาย
การกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระ
ในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้�
� นฐาน ผู้้�วิจัิ ยั ใช้้ระเบีียบวิิธีีวิจัิ ยั
แบบผสมผสานวิิธีีพหุรุ ะยะ และได้้พััฒนานวััตกรรม โดยใช้้
แนวคิิด เชิิง ออกแบบของ Stanford Design School
(Institute of Design at Stanford) (Brown, & Wyatt, 2010)
มาพััฒนาเป็็ นขั้้น� ตอนการวิิจัยั ดัังต่่อไปนี้้�
ขั้น้ � ตอนที่่� 1 การศึึกษากรอบแนวคิิดนวััตกรรมการ
พััฒ นาตััว แบบการนำำ�น โยบายการกระจายอำำ�น าจสู่่�ก าร
ปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษา
ขั้้นพื้้�
� นฐาน ผู้้�วิจัิ ยั ศึึกษาแนวคิิด ทฤษฎีีและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
วิิเคราะห์์เอกสารและประเมิินปััจจัยั คััดสรรการกระจายอำำ�นาจ
สู่่�การปฏิิบัติั เิ พื่่�อส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระ โดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิ ิ
จำำ�นวน 15 คน
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นวััตกรรมการพััฒนาตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ

ความสอดคล้้องระหว่่างข้้อคำำ�ถามกัับวััตถุุประสงค์์ (ItemObjective Congruence Index: IOC) ระหว่่าง 0.60 - 1.00 และ
ตรวจสอบความเที่่�ยงของเครื่่อ� งมืือการวิิจัยั ได้้ค่่าความเชื่่อ� มั่่�น
ของเครื่่อ� งมืือ (reliability) เท่่ากัับ 0.989 และเก็็บรวบรวม
ข้้อมููล จำำ�นวน 320 ฉบัับ ผู้้�วิจัิ ยั วิิเคราะห์์โมเดลโครงสร้้าง
(structural model) เพื่่อ� ตรวจสอบสมมติิฐานตามกรอบแนวคิิด
ในการวิิจัยั โดยการวิิเคราะห์์โมเดลสมการโครงสร้้าง (Structural
Equation Model: SEM) และรายงานผลการวิิจั ัย
ฉบัับสมบููรณ์์

วิิสุทุ ธิ์์ � วิิจิติ รพััชราภรณ์์

ผู้้�วิจัิ ยั ได้้สัังเคราะห์์เป็็ นแนวคิิดเพื่่อ� กำำ�หนดเป็็ นกรอบแนวคิิด
และประเมิินปััจจัยั คััดสรรการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ พบว่่า
มีีตััวแปร คืือ 1) ความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์การ 2) การ
สนัับสนุุ นทรััพยากรองค์์การ 3) การสื่่�อสารและรณรงค์์
4) การบัังคัับใช้้กฎหมาย 5) สมรรถนะองค์์การ 6) เงื่่อ� นไข
ทางสภาพแวดล้้อม 7) การส่่งเสริิมการบริิหารจััดการตนเอง
ของผู้้�บริิหารสถานศึึกษา 8) ทััศนคติิของผู้้�นำ�ำ และ 9) ผลสำำ�เร็็จ
ของนโยบาย
2. ผลการพััฒนาตััวแบบการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ
เพื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระในสถานศึึกษาขั้นพื้้
้ � น� ฐาน ผู้้�วิจัิ ยั
ได้้นำำ�ข้้อมููลจากผลการศึึกษาในขั้น้ � ตอนที่่� 1 คััดสรรปัั จจัยั
เพื่่อ� พััฒนาตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� าร
ปฏิิบัติั ใิ นสถานศึึกษาขั้้นพื้้�
� นฐาน จากการสััมภาษณ์์ผู้้อำ� �นว
ำ ยการ
โรงเรีียนมหิิดลวิิทยานุุ สรณ์์ และสนทนากลุ่่�มผู้้ท� รงคุุณวุุฒิ ิ
พบว่่า ตััวแบบที่่�ร่่างขึ้้น� มีีความเหมาะสม ดัังภาพที่่� 2

ผลการวิิ จัยั
1. ผลการพััฒนากรอบแนวคิิดนวััตกรรมการพััฒนาตััวแบบ
การนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิม
ความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้�
� นฐาน จากการ
ศึึกษาแนวคิิด ทฤษฎีี จากเอกสารและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การสื่่อ� สาร
และรณรงค์์

นโยบายการ
กระจายอำำ�นาจ
เพื่่�อความเป็็ น
อิิ ส ระในการ
บริิหารจััดการ
สถานศึึกษา

ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างองค์์การ

การบัังคัับใช้้
กฎหมาย
สมรรถนะของ
องค์์การ

การสนัับสนุุนทรััพยากร
องค์์การ

ทัั ศน คติิ
ของผู้้�นำำ�

ผลสำำ�เร็็จ
ของนโยบาย

เงื่่อ� นไขทาง
สภาพแวดล้้อม
การส่่งเสริิมการ
บริิ ห ารจัั ด การ
ตนเองของสถาน
ศึึกษา

ภาพที่่ � 2 ตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้นพื้้�
้ � นฐาน
(ที่่�มา : Wisut Wichitputchraporn)
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3. ผลการตรวจสอบตััว แบบการนำำ�น โยบายการ
กระจายอำำ�น าจสู่่�ก ารปฏิิบั ติั ิเ พื่่�อ ส่่งเสริิม ความเป็็ นอิิส ระ
ในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน สรุุปได้้ดัังนี้้�

3.1 ผลการวิิเคราะห์์ค่่าสถิิติพื้้
ิ น� ฐานของตััวแปรที่่�เป็็ น
สาเหตุุ ที่่�ใ ช้้ในการวิิจั ยั แสดงผลภาพรวมและรายด้้าน
ดัังตารางที่่� 1

ตารางที่่ � 1 ค่่าสถิิติพื้้
ิ น� ฐานของตััวแปรที่่�เป็็ นสาเหตุุที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั แสดงผลภาพรวมและรายด้้าน
x̄

S.D.

แปลผล

ด้้านความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างองค์์การ

4.00

1.02

มาก

ด้้านการสนัับสนุุนทรััพยากรองค์์การ

3.90

0.85

มาก

ด้้านการสื่่อ� สารและรณรงค์์

4.09

0.92

มาก

ด้้านการบัังคัับใช้้กฎหมาย

4.01

0.96

มาก

ด้้านสมรรถนะองค์์การ

3.98

0.95

มาก

ด้้านเงื่่อ� นไขทางสภาพแวดล้้อม

3.93

0.99

มาก

ด้้านส่่งเสริิมการบริิหารจััดการตนเองของผู้้�บริิหารสถานศึึกษา

4.12

0.93

มาก

ด้้านทััศนคติิของผู้้�นำำ�

4.13

0.93

มาก

ด้้านผลสำำ�เร็็จของนโยบาย

4.12

0.89

มาก

4.03

0.94

มาก

รายการ

ค่่าเฉลี่่�ยรวม
จากตารางที่่� 1 ผลการวิิเคราะห์์ค่่าสถิิติพื้้
ิ น� ฐานของ
ตััวแปรที่่�ใช้้ในการวิิจัยั โดยภาพรวมรายด้้าน พบว่่า ค่่าเฉลี่่ย�
อยู่่ใ� นระดัับมาก (x̄̄ = 4.03, S.D. = 0.94) เมื่่อ� พิิจารณาเป็็ น
รายด้้าน พบว่่า ด้้านทััศนคติิของผู้้�นำ�ำ มีีค่่าเฉลี่่ย� อยู่่ใ� นระดัับมาก
เป็็ นอันดั
ั บั สููงสุุด (x̄̄ = 4.13, S.D. = 0.93) รองลงมา คืือ ด้้าน
ผลสำำ�เร็็จของนโยบาย มีีค่่าเฉลี่่ย� อยู่่ใ� นระดัับมาก (x̄̄ = 4.12,
S.D. = 0.89) ส่่วนด้้านการสนัับสนุุนทรััพยากรองค์์การ มีีค่่าเฉลี่่ย�
อยู่่ใ� นระดัับมาก เป็็ นอันดั
ั บั สุุดท้้าย (x̄̄ = 3.90, S.D. = 0.85)
3.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้้องของตััวแบบ
การนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิม
ความเป็็ นอิิสระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้นพื้้
้ � �นฐานกัับ
ข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ ดัังภาพที่่� 3

เมื่่�อพิิจารณาค่่าดััชนีีตรวจสอบความสอดคล้้องของ
ตััวแบบ ภายหลัังจากปรัับแก้้ตััวแบบแล้้ว พบว่่า ตััวแบบ
มีีความสอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ โดยมีีค่่าดััชนีีความ
กลมกลืืนทั้้�ง 4 ดััชนีี ที่่�ผ่่านเกณฑ์์การยอมรัับ ประกอบด้้วย
1) ค่่า Chi-square/df มีีค่่าเท่่ากัับ 0.99 2) ค่่า GFI มีีค่่าเท่่ากัับ
1.00 3) ค่่า AGFI มีีค่่าเท่่ากัับ 0.97 และ 4) ค่่า RMSEA
มีีค่่าเท่่ากัับ 0.000 ดัังนั้้�น สรุุปได้้ว่่า ตััวแบบการนำำ�นโยบาย
การกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระ
ในการบริิหารสถานศึึกษาขั้นพื้้
้ � น� ฐาน มีคี วามสอดคล้้องกัับ
ข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ สามารถอธิิบายได้้จากค่่า Chi-square/df
มีีค่่าน้้อยกว่่า 2.00 ค่่า GFI และค่่า AGFI มีีค่่ามากกว่่า 0.90
และ ค่่า RMSEA มีีค่่าน้้อยกว่่า 0.05 รายละเอีียดดัังตารางที่่� 2
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ภาพที่่ � 3 ผลการวิิเคราะห์์โมเดลเพื่่อ� ตรวจสอบความสอดคล้้องของตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ
เพื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐานกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์
(ที่่�มา : Wisut Wichitputchraporn)
ตารางที่่ � 2 ผลการวิิเคราะห์์โมเดลเพื่่อ� ตรวจสอบความสอดคล้้องของตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ
เพื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐานกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์
ดััชนีีความสอดคล้้องกลมกลืืน

เกณฑ์์การพิิ จารณา ผลการวิิ เคราะห์์ ผลการพิิ จารณา

Chi-square-sig

> 0.05

0.396

ผ่่านเกณฑ์์

Chi-square/df

< 2.00

0.99

ผ่่านเกณฑ์์

GFI

> 0.90

1.00

ผ่่านเกณฑ์์

AGFI

> 0.90

0.97

ผ่่านเกณฑ์์

RMSEA

< 0.50

0.000

ผ่่านเกณฑ์์
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ตััวแปรอิิสระ จำำ�นวน 8 ตััวแปร ประกอบด้้วย ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างองค์์การ (ICO) การสนัับสนุุ นทรััพยากรองค์์การ
(SOM) การสื่่อ� สารและรณรงค์์ (CAC) การบัังคัับใช้้กฎหมาย
(LAEN) สมรรถนะองค์์การ (ORC) เงื่่อ� นไขทางสภาพแวดล้้อม
(EVC) การส่่งเสริิมการบริิหารจััดการคนของสถานศึึกษา
(SMP) และทััศนคติิของผู้้�นำำ� (LEA) และตััวแปรตาม คืือ
การสื่่อ� สารและรณรงค์์ (CAC) การบัังคัับใช้้กฎหมาย (LAEN)
สมรรถนะองค์์การ (ORC) เงื่่อ� นไขทางสภาพแวดล้้อม (EVC)
การส่่งเสริิมการบริิหารจััดการของสถานศึึกษา (SMP) และ

ทััศนคติิของผู้้�นำำ� (LEA) และผลสำำ�เร็็จของนโยบาย (POSC)
มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์ �การพยากรณ์์ (R2) ได้้แก่่ การสื่่อ� สารและ
รณรงค์์ (CAC) มีีค่่า R2 เท่่ากัับ 0.59 การบัังคัับใช้้กฎหมาย
(LAEN) มีีค่่า R2 เท่่ากัับ 0.70 สมรรถนะองค์์การ (ORC)
มีีค่่า R2 เท่่ากัับ 0.44 เงื่่อ� นไขทางสภาพแวดล้้อม (EVC)
มีีค่่า R2 เท่่ากัับ 0.57 การส่่งเสริิมการบริิหารจััดการคน
ของสถานศึึกษา (SMP) มีีค่่า R2 เท่่ากัับ 0.61 และทััศนคติิ
ของผู้้�นำ�ำ (LEA) มีีค่่า R2 เท่่ากัับ 0.87 และผลสำำ�เร็็จของนโยบาย
(POSC) มีีค่่า R2 เท่่ากัับ 0.56 รายละเอีียดดัังตารางที่่� 3

ตารางที่่ � 3 ผลการวิิเคราะห์์การถดถอยตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระ
ในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน
ตััวแปรตาม

R2

อิิ ทธิิ พล

ตััวแปรอิิ สระ
ICO

CAC

LAEN

ORC

EVC

SMP

LEA

0.59

0.70

0.44

0.57

0.61

0.87

SOM CAC LAEN

ORC

EVC

SMP

LEA

DE

-

0.77

-

-

-

-

-

-

IE

-

-

-

-

-

-

-

-

TE

-

0.77

-

-

-

-

-

-

DE

0.30

0.28

-

-

-

0.34

-

-

IE

-

0.26

-

-

-

-

-

-

TE

0.30

0.54

-

-

-

0.34

-

-

DE

-

-

-

-

-

1.14

-

-

IE

-

0.86

-

-

-

-

-

-

TE

-

0.86

-

-

-

1.14

-

-

DE

-

0.76

-

-

-

-

-

-

IE

-

-

-

-

-

-

-

-

TE

-

0.76

-

-

-

-

-

-

DE

-

0.78

-

-

-

-

-

-

IE

-

-

-

-

-

-

-

-

TE

-

0.78

-

-

-

-

-

-

DE

-

0.37

0.49

-0.09

0.21

0.26

-

-

IE

0.35

0.17

-

-

-

-

-

-

TE

0.35

0.54

0.49

-0.09

0.21

0.26

-

-
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ตารางที่่ � 3 ผลการวิิเคราะห์์การถดถอยตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระ
ในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน (ต่่อ)
ตััวแปรตาม

R2

อิิ ทธิิ พล

ตััวแปรอิิ สระ
ICO

POSC

0.56

SOM CAC LAEN

ORC

EVC

SMP

LEA

DE

-

-

-

-

-0.56

-0.05

0.35

1.21

IE

0.43

0.40

0.59

-0.10

0.25

-0.33

-

-

TE

0.43

0.40

0.59

-0.10

-0.31

-0.38

0.35

1.21

DE = direct effect IE = indirect effect TE = total effect
* p<0.05
ตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ
เพื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้นพื้้�
้ � นฐาน
2
มีีความสอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ (X /df = 0.99,

GFI = 1.00, AGFI = 0.97 และ RMSEA = 0.00) และ
ผลการทดสอบเป็็ นไปตามสมมติิฐาน โดยมีรี ายละเอีียด
ดัังภาพที่่� 4

การสื่่อ� สารและรณรงค์์
0.7

7

0.4

9

0.30

การบัังคัับใช้้กฎหมาย
0.37

0.3

4

ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างองค์์การ

0.21

-0.56

ทััศนคติิของผู้้�นำำ�

0.28

สมรรถนะองค์์การ

0.09

ผลสำำ�เร็็จ
ของนโยบาย

-0.05

6

1.14

0.76

0.2

การสนัับสนุุน
ทรััพยากร

1.21

0.7

เงื่่อ� นไขสภาพแวดล้้อม
8

5

-0.3

การส่่งเสริิมบริิหาร
จััดการตนเองของ
สถานศึึกษา
ภาพที่่ � 4 ผลการตรวจสอบความสอดคล้้องของตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ น
อิิสระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐานกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ (ที่่�มา : Wisut Wichitputchraporn)
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มาก เป็็ นอันดั
ั บั สููงสุุด รองลงมาคืือ สถานศึึกษาจััดการศึึกษา
อย่่างมีีคุุณภาพตามมาตรฐาน มีีค่่าเฉลี่่ย� อยู่่�ในระดัับมาก
แสดงว่่า เป้้ าหมายของการกระจายอำำ�น าจเป็็ นการ
เพิ่่�มโอกาสทางการศึึกษาของประชาชนให้้มีีคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�ดีีขึ้้น� อีีกทั้้�งยัังเป็็ นการส่่งเสริิมให้้สถานศึึกษาจััดการศึึกษา
อย่่างมีีคุุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ
Kamrisu, Keawmanee, Khorchurklang, & Siripornpibul (2013)
เรื่่�อง ประสิิทธิิผลของนโยบายกระจายอำำ�นาจสู่่�ท้้องถิ่่�น
ศึึกษาเฉพาะกรณีีองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลในเขตจัังหวััด
นครพนม ที่่�พบว่่า ประสิิทธิิผลด้้านคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้นข
� อง
ประชาชน มีีประสิิทธิิผลภายใต้้ความพึึงพอใจมีีค่่าเฉลี่่ย� รวม
ที่่�ระดัับ 3.15 จากผลการวิิจัยั ดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่า
นโยบายการกระจายอำำ�นาจไม่่ว่่าจะเป็็ นนโยบายของหน่่วยงาน
ภาครััฐ หรืือ องค์์การบริิหารส่่วนท้้องถิ่่�นย่่อมมีเี ป้้าหมายการ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนโดยภาพรวม เช่่นเดีียวกััน
กัับ นโยบายการกระจายอำำ�น าจการจััด การศึึก ษาของ
สถานศึึกษาเช่่นเดีียวกััน

อภิิ ปรายผลการวิิ จัยั
1. ตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ
เพื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้�
� นฐาน
2
มีีความสอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ (X /df = 0.99,
GFI = 1.00, AGFI = 0.97 และ RMSEA = 0.00) แสดงว่่า
ตััวแบบที่่�ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้พััฒนาขึ้้น� ประกอบด้้วย ปััจจัยั ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างองค์์การ การสนัับสนุุนทรััพยากรองค์์การ การสื่่อ� สาร
และรณรงค์์ การบััง คัับ ใช้้กฎหมาย สมรรถนะองค์์ก าร
เงื่่อ� นไขทางสภาพแวดล้้อม การส่่งเสริิมการบริิหารจััดการ
ของสถานศึึกษา และทััศนคติิของผู้้�นำ�ำ ส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จ
ของนโยบายการกระจายอำำ�นาจ สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั เรื่่�อง
ปัั จจัยั การเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งในการกระจายอำำ�นาจ
กัับการเมืืองภาคประชาชนของเทศบาลตำำ�บลในจัังหวััด
ชััยภููมิิ (Kangkarn, 2022) ที่่�พบว่่า ปัั จจัยั การเสริิมสร้้าง
ความเข้้มแข็็ง ในการกระจายอำำ�น าจกัับ การเมืืองภาค
ประชาชนของเทศบาลตำำ�บลในจัังหวััดชััยภููมิิ ประกอบด้้วย
ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน การอุุทิศิ ตนและมีีมนุุษยสััมพัันธ์ที่่์ ดีี� ปัั จจัยั ชุุมชน
และการจััดสรรงบประมาณ เป็็ นต้้น
2. ทััศนคติิของผู้้�นำำ� ส่่งผลทางตรงต่่อผลสำำ�เร็็จของ
นโยบาย โดยค่่าอิิทธิิพลสููงสุุด อาจเป็็ นเพราะผู้้�บริิหารระดัับ
นโยบายมีวิี สัิ ยั ทััศน์์ ใฝ่่ ศึึกษาหาความรู้้� มีีความคิิดริิเริ่่ม�
สร้้างสรรค์์ในการส่่งเสริิมให้้สถานศึึกษาเข้้มแข็็ง ตลอดจน
มุ่่�งมั่่�นพััฒนา ตััดสิินใจแก้้ปัั ญหาอย่่างเหมาะสม สอดคล้้อง
กัับแนวคิิดของ Thamrongthanyawong (2017) ที่่�พบว่่า
ทััศนคติิของผู้้�ปฏิิบัติั เิ ป็็ นตัวั แปรสำำ�คัญ
ั เนื่่�องจากความสำำ�เร็็จ
หรืือความล้้มเหลวขึ้้�นอยู่่กั� บั ผู้้�ปฏิิบัติั เิ ป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั หากผู้้�ปฏิิบัติั ิ
มีคี วามเห็็นด้้วยกัับนโยบาย จะทำำ�ให้้มีคี วามมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
ทำำ� งานด้้วยความทุ่่�ม เทเสีียสละ แต่่หากไม่่เห็็นด้้ว ยกัับ
นโยบายก็็จะไม่่มุ่่�งมั่่�นหรืือทุ่่�มเทในการทำำ�งาน อาจมีีปฏิิกิริิ ยิ า
ต่่อต้้านหรืือไม่่เต็็มใจ หากมีีทััศนคติิทางลบก็็จะทำำ�ให้้ศัักยภาพ
การทำำ�งานลดต่ำำ�ล
� งมาก นอกจากนี้้ยั� งั สอดคล้้องกัับผลการวิิจัยั
ของ Srisumethitano (2013) ที่่�ได้้ศึึกษาปัั จจัยั ที่่�ส่่งผลต่่อการ
ดำำ�เนิินการนโยบายการศึึกษา โดยพบว่่า ทััศนคติิของผู้้�ปฏิิบัติั ิ
มีีความสััมพัันธ์เ์ ชิิงบวกต่่อการนำำ�นโยบายไปปฏิิบัติั ิ
3. ผลการวิิจัยั เกี่่�ยวกัับผลสำำ�เร็็จของนโยบาย พบว่่า
โดยภาพรวม ระดัับผลสำำ�เร็็จของนโยบายการกระจายอำำ�นาจ
สู่่� ก ารปฏิิบั ัติิเ พื่่�อ ส่่งเสริิม ความเป็็ นอิิส ระในการบริิห าร
สถานศึึ ก ษาขั้้นพื้้
� � น ฐาน มีีค่่าเฉลี่่� ย อยู่่� ใ นระดัับ มาก
เมื่่อ� พิิจารณาเป็็ นรายด้้าน พบว่่า การเพิ่่�มโอกาสทางการศึึกษา
ของประชาชนให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้น� มีีค่่าเฉลี่่ย� อยู่่ใ� นระดัับ

ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะจากผลการวิิ จัยั
1.1 ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
ผลการวิิจัยั พบว่่า ตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจาย
อำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหาร
สถานศึึกษาขั้้นพื้้�
� นฐานส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จของนโยบายและ
มีีความสอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์
ดัังนั้้�น กระทรวงศึึกษาธิิการ ควรมีีนโยบายเพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� น
ให้้สถานศึึกษามีคี วามเป็็ นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษา ดัังนี้้�
1) ปรัับโครงสร้้างองค์์การที่่�ลดขั้้นตอนการจัั
�
ดการศึึกษา
เพื่่อ� ส่่งเสริิมความเป็็นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้�
� นฐาน
2) จััดสรรงบประมาณสนัับสนุุนการจััดการศึึกษาทุุกระดัับ
อย่่างเพีียงพอ และตามความจำำ�เป็็ นพื้้น� ฐานตามบริิบทของ
สถานศึึกษา
3) สนัับสนุุนการประชาสััมพัันธ์แ์ ละรณรงค์์การกระจาย
อำำ�นาจให้้สถานศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�อง
4) เร่่งรััดยกระดัับการกระจายอำำ�นาจการให้้ความอิิสระ
การบริิห ารสถานศึึก ษาโดยบััญ ญััติิ ก ฎหมายระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5) พััฒนาผู้้�บริิหาร ครููและบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้มีีทัักษะ
ทางการเมืือง การจััด การและเทคนิิ ค การปฏิิบั ัติิง าน
เพื่่อ� รองรัับการกระจายอำำ�นาจให้้สถานศึึกษา
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นวััตกรรมการพััฒนาตััวแบบการนำำ�นโยบายการกระจายอำำ�นาจสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ

6) เร่่งประสานกัับฝ่่ ายการเมืืองเพื่่อ� สร้้างความสำำ�เร็็จ
ในการกระจายอำำ�นาจเพื่่�อส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระในการ
บริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน
7) ปรัับบทบาทจากเดิิมที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�ควบคุุม กำำ�กับั
บริิหาร เป็็ นหน่่วยงานประสานและส่่งเสริิมนโยบายการ
กระจายอำำ�นาจอย่่างแท้้จริิง
8) เร่่งรััดจััดทำำ�แผนขัับเคลื่่อ� นการส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระ
ของสถานศึึกษาให้้เป็็ นไปตามนโยบายและแผนการปฏิิรููป
การศึึกษาอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�อง
1.2 ข้้อเสนอแนะอื่่น� ๆ
1) ทััศนคติิของผู้้�นำำ�ส่่งผลทางตรงต่่อความสำำ�เร็็จของ
นโยบาย โดยมีีค่่าอิิทธิิพลสููงสุุด ดัังนั้้�นผู้้บ� ริิหารระดัับนโยบาย
ควรให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับนโยบายการส่่งเสริิมความเป็็ นอิสิ ระ
ของสถานศึึกษาให้้มากยิ่่�งขึ้้น�
2) การสนัับสนุุนทรััพยากรองค์์การ มีีค่่าเฉลี่่ย� อยู่่ใ� นระดัับ
มาก เป็็ นอันดั
ั บั สุุดท้้าย ดัังนั้้�น ผู้้�บริิหารระดัับนโยบายควร
วิิเคราะห์์นโยบายและแผนการเสริิมสร้้างความเป็็ นอิสิ ระของ
สถานศึึกษาและจััดสรรทรััพยากรสนัับสนุุ นการดำำ�เนิินงาน
ตามแผนอย่่างต่่อเนื่่�องและเพีียงพอ โดยกระจายอำำ�นาจ
การใช้้ทรััพยากรในระดัับสถานศึึกษาให้้มีีอิิสระในการใช้้
งบประมาณอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2. ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการวิิ จัยั ในครั้้�งต่่อไป
2.1 ควรศึึกษาวิิจัยั เพื่่�อพััฒนายุุทธศาสตร์์และกลไก
การขัับเคลื่่�อนการกระจายอำำ�นาจสู่่�การปฏิิบัติั เิ พื่่�อส่่งเสริิม
ความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน
2.2 ควรศึึก ษาวิิจั ยั เพื่่�อ กำำ� หนดนโยบายการลงทุุ น
ทางการศึึกษาเพื่่�อเสริิมสร้้างความเป็็ นอิิสระการบริิหาร
สถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน
2.3 ควรศึึกษาวิิจัยั พััฒนาระบบประสานงานและกลไก
การขัับเคลื่่�อนการกระจายอำำ�นาจสู่่�การปฏิิบัติั เิ พื่่�อส่่งเสริิม
ความเป็็ นอิสิ ระในการบริิหารสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน
2.4 ควรศึึกษาวิิจัยั รููปแบบการโอนอำำ�นาจให้้สถานศึึกษา
มีีอิิสระการบริิหารจััดการตนเองของสถานศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน
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