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คำนำ 
 
การกำหนดนโยบายเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำไปสู่ 

การปฏิบัติ โดยปรับเปลี ่ยนให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื ้นที ่ แต่การนำนโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติหรือการดำเนินการตามนโยบายให้ประสบผลสำเร็จนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งท่ีเป็นปัจจัยเสริมและ
ปัจจัยที ่เป็นอุปสรรค เช่น งบประมาณและบุคลากร การบริหารจัดการ ผู ้นำไปปฏิบัติ การสนับสนุน 
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ สภาพพื้นที่ที่ดำเนินการของเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งที่เป็นพื้นที่ราบ  
พื้นที่สูง พื้นที่เกาะแก่ง ห่างไกล ทุรกันดาร บริบทแต่ละแห่งมีความแตกต่างและหลากหลาย จึงทำให้มีวิธีการ
ที ่หลากหลายในการนำไปสู ่การปฏิบัติ จากการศึกษา และวิเคราะห์ ส ังเคราะห์ เอกสารรายงานผล 
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่า ปัจจัยที่ทำให้การรายงานข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน เช่น ความรู้ความเข้าใจ  
ในประเด็นการติดตาม ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย การมีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบ การบริหาร
จัดการภายในหน่วยงาน ภาวะผู้นำของหน่วยงาน ขาดการเชื่อมโยงโครงการ กิจกรรม ความรู้ ประสบการณ์
และทัศนคติของผู ้ปฏิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้ ปัจจัยด้านผู้นำขององค์กรในทุกระดับนั ้นมีความสำคัญมาก  
ในการที่จะผลักดันการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพราะต้องเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องเป็นผู้ท่ีจะต้องคอยกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติ
นโยบาย รวมทั้งการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่มีรูปแบบ  
วิธีการที่หลากหลายและส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริม ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน และ
ผู ้เกี ่ยวข้องที ่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็นที ่เป็นประโยชน์ หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า  
ผลการศึกษา ตามรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนำไปใช้เพื่อพัฒนา  
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

(นายอัมพร พินะสา) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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หลักการและเหตุผล 

สืบเนื ่องจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) และแผนปฏิรูปประเทศ          
ด้านการศึกษา กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน 
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา  
ของมนุษย์ ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะ    
ที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิผล       
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ      
และมีจิตสาธารณะ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่น          
ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัย            
ในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้กำหนดนโยบาย 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพ ด้านโอกาส และด้านประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 9 จุดเน้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำไปสู่การปฏิบัติโดยปรับให้มีความสอดคล้องเหมาะสม     
กับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม ลักษณะของเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละพ้ืนที่ มีทั้งที่เป็นพ้ืนที่ราบ พ้ืนที่สูง 
พ้ืนที่เกาะแก่ง ห่างไกล ทุรกันดาร ซ่ึงบริบทแต่ละแห่งมีความแตกต่าง และหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงทำให้
มีวิธีการที่หลากหลายในการนำไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้การติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้สอดคล้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจนตามประเด็นที ่กำหนด รวมทั้งภาพความสำเร็จจากการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน 
ประกอบกับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จะเห็นว่าปัจจัยที่อาจทำให้การดำเนินงานและการรายงานข้อมูล      
ได้ไม่ครบถ้วน เช่น งบประมาณ บุคลากร ความรู้ความเข้าใจ ในประเด็นการติดตาม ความชัดเจนในวัตถุประสงค์
ของนโยบาย การมีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบ การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ภาวะผู้นำของหน่วยงาน     
การเชื่อมโยงของโครงการ กิจกรรม ความรู้ ประสบการณ์และทัศนคติ  ของผู้ปฏิบัติ และการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม เป็นต้น  

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยและพัฒนารูปแบบ 
การขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา เพื ่อศึกษากระบวนการ       
ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และจัดทำข้อเสนอแนะการนำนโยบายไปสู่      
การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1) เพื่อศึกษากระบวนการ ปัจจัยที่ส่งเสริม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค และความสำเร็จต่อการนำนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไปสู ่การปฏิบัติ  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2) เพื่อกำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
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ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย  
 ประชากร ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต และสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กลุ่มเป้าหมาย 
1) กลุ ่มเป้าหมาย โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากสำนักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีผลรายงานความก้าวหน้า
การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานได้ชัดเจนและสะท้อนการปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม จำนวน 14 เขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 11 เขต และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 3 เขต และสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที ่เป็นกลุ ่มเป้าหมาย เขตละ 2 แห่ง รวมทั้งหมด 28 แห่ง โดยการเลือก           
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำแนกตามขนาดสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก /ขนาดกลาง 
จำนวน 1 แห่ง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ /ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 1 แห่ง  

2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำหรับการสนทนากลุ่ม  
 2.1) ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม เขตพ้ืนที่ละ       
7 คน และผู้ให้สัมภาษณ์ 4 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรทางการศึกษา     
 2.2) ระดับสถานศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม สถานศึกษาละ 3-5 คน  
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและ ครู/บุคลากร 
 
ผลการศึกษา 
1. กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
โดยการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของนโยบาย เพ่ือให้ครอบคลุม สอดคล้องกับการจัดการศึกษาระดับการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน การถ่ายทอดนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ  สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่
บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ เพื ่อให้สามารถนำนโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติงานได้ กำกับ ติดตาม          
การขับเคลื ่อนนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ  โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ผ่านระบบ          
VDO Conference การติดตามเชิงประจักษ์ทั ้ง 18 เขตตรวจราชการ และการติดตามความก้าวหน้า              
ผลการดำเนินงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระยะตามท่ีกำหนด 

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้แปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติด้วยวิธีการที่แตกต่างและหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบท รวมทั้งทรัพยากร   
และข้อจำกัดในแต่ละพื ้นที่  โดยส่วนมากจะยึดหลักการตามแนวทางของวงจรคุณภาพในการขับเคลื่อน          
ซึ่งกระบวนการดำเนินงานการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา         
มีความคล้ายคลึงกันแต่ต่างกันตรงเทคนิค รายละเอียดย่อยของวิธีการ สำหรับวิธีการที่สำนักงาน เขตพื้นที่
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การศึกษาส่วนมากใช้ในการขับเคลื ่อนการนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ ได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์         
ความสอดคล้องของนโยบายกับภาระงานปัจจุบัน การกำหนดผู้รับผิดชอบตามบทบาทภาระหน้าที่  ชี ้แจง   
สร้างความเข้าใจ และสร้างการรับรู้กับผู้เกี่ยวข้อง การจัดทำแผนการดำเนินงานและบูรณาการการปฏิบัตงิาน 
และการกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละนโยบายให้สอดคล้องกับบริบท การกำกับ ติดตาม           
และประเมินผลการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามวิธีการทำงานนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแต่ละแห่งพยายามแสวงหาแนวทางที่สอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรและบริบท      
ของพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ ้น เช่น การสร้างขวัญกำลังใจ     
จัดทำคู ่มือแนวทางการดำเนินงาน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม การจัดสภาพแวดล้อม         
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี เป็นต้น 

2. ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค  
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบาย     

ให้สำเร็จ ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการแบบกลุ่มพื้นที่การศึกษา (Cluster) โดยจัดกลุ่มพื้นที่การศึกษา
ออกเป็น 18 เขตตรวจราชการ ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในแต่ละกลุ่มพื้นที่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ร่วมกันวางแผนการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการครอบคลุมได้มากยิ ่งขึ ้น 2) การกำกับติดตาม
หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมในทุกมิติและสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การรายง านผล   
การดำเนินงานตามระบบที่กำหนด การติดตามการดำเนินงานลงพื้นที่เชิงประจักษ์ การติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานโดยตรงของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่าน VDO Conference เป็นต้น 
และ 3) การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย      
ที่กำหนดมากยิ่งข้ึน  

สำหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามนโยบาย พบว่า บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำ
หน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายบางส่วนยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจน ประกอบกับการสื่อสารต่อไป
ยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายังมีความหลากหลาย ส่งผลให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอาจไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน         
ตามนโยบาย ของส่วนกลางมีความซ้ำซ้อน  

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ปัจจัยส่งเสริมการดำเนินงานให้สำเร็จ ประกอบด้วย  
1) การมีส่วนร่วม 2) ความตระหนักและความรับผิดชอบ 3) การกำกับติดตาม 4) เครือข่ายความร่วมมือ        
5) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 6) การกำหนดเป้าหมายร่วมกันชัดเจน 7) การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจ       
8) การวางแผนการทำงานชัดเจนสอดคล้องกับบริบท 9) การบูรณาการการทำงานร่วมกัน 10) การนำเทคโนโลยี
มาช่วยในการบริหารจัดการ 11) การจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 12) ทัศนคติเชิงบวกต่อนโยบาย และ      
13) การสร้างขวัญและกำลังใจ 

สำหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประกอบด้วย 1) แนวทางในการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 2) ทรัพยากรสำหรับใช้ในการบริหารจัดการ        
มีไม่เพียงพอ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร และ 3) ระยะเวลาดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายค่อนข้างจำกัด 
ตามลำดับ 
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 3. รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การพัฒนารูปแบบการขับเคลื ่อนนโยบายไปสู ่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา              

โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ รวมทั้งศึกษาวิธีการ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ 
สำนักงานเขตพื้นการศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 14 เขต และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำข้อมูลมาใช้
ประกอบในการจัดทำรูปแบบการขับเคลื ่อนนโยบายไปสู ่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื ้นที ่กา รศึกษา       
สำหรับรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่คณะผู้วิจัยได้เสนอไว้
ในรายงาน เป็นรูปแบบที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์             
ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับการขับเคลื ่อนนโยบายไปสู ่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที ่มีผลสัมฤทธิ์            
ในการดำเนินงานได้สำเร็จและมีระบบการดำเนินงานที่เป็นระบบ ที่ชัดเจน ซึ่งรูปแบบดังกล่าว ประกอบด้วย 
หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ปัจจัยที่ส่งผล กระบวนการดำเนินงาน และภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้น      
จากการดำเนินงาน ซึ่งผลการประเมินรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่  การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีรายละเอียดและผลการประเมินรูปแบบ ดังนี้ 

ด้านความถูกต้อง  ผลการประเมินความถูกต้องของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.327) 

ด้านความเหมาะสม  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.286) 

ด้านความเป็นไปได้ ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏบิตัิ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.306) 

ด้านความคุ้มค่า ผลการประเมินความคุ ้มค่าของรูปแบบการขับเคลื ่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.224) 
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รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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4. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) กำหนดนโยบายให้เหมาะสมครอบคลุมตามบริบท สอดคล้องกับปัญหาและนำไปปฏิบัติได้จริง 
2) พัฒนาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลที่สะท้อนได้จริงและมีประสิทธิภาพ 
3) ควรบูรณาการนโยบายระหว่างหน่วยงาน เพ่ือลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติและการรายงาน 
4) สร้างระบบและกลไกเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ผู้นำองค์กรทุกระดับ ควรมีบทบาทและส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่อง  
2) สื่อสาร สร้างความเข้าใจ นโยบายกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
3) ควรบูรณาการนโยบายกับภาระงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ 
4) สนับสนุนทรัพยากรที่เก่ียวข้องให้เพียงพอและเหมาะสม เช่น งบประมาณ และบุคลากร เป็นต้น 
5) ควรมีการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นระบบ ต่อเนื่อง และสะท้อนผลได้จริง 
ข้อเสนอแนะการนำผลวิจัยไปใช ้

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถนำรูปแบบหรือกระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติไปปรับใช้
ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

ข้อเสนอแนะการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกบริบทของพื้นที่  
โดยคำนึงถึงปัจจัยนำเข้าและกลุ่มเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาด้วย 
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บทที่ 1 
บทนำ 

หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  กำหนดความมุ ่งหมาย 
กระบวนการเรียนรู้ หลักการจัดการศึกษา และหลักการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา      
มีสาระที่สำคัญคือ 1) มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม   
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 3) ให้เกิดการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้         
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ 4) จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา กำหนดให้มีเอกภาพ       
ด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา         
ทุกระดับ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง      
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคคลและองค์กรต่างๆ  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 ได้จัดระเบียบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 2) ระเบียบบริหารราชการ 
เขตพื้นที่การศึกษา 3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2546) โดยได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานบริหาร 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนกลาง มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ      
และเสนอแนะในการออกระเบียบหลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงาน (สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) และกำหนดให้หน่วยงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบด้วยหน่วยงาน 2 ระดับ คือ 1) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา       
ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจำแนกเป็น สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีอำนาจหน้าที่ในการบริหาร       
และการจัดการศึกษา พัฒนาสาระหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พัฒนางาน
ด้านวิชาการ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา และ 2)  ระดับสถานศึกษา
เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีหน้าที่          
ในการจัดการเรียนการสอน (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) 

สืบเนื ่องจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) และแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน  
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา 
ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ      
ที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิผล        
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ     
และมีจิตสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
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ให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย 
ด้านคุณภาพ ด้านโอกาส และด้านประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 9 จุดเน้น ซึ่งการกำหนดนโยบายเป็นกลไก
สำคัญในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำไปสู่การปฏิบัติโดยปรับให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ลักษณะของเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละพื้นที่มีทั้งที่เป็นพื้นที่ราบ 
พื้นที่สูง พื้นที่เกาะแก่ง ห่างไกล ทุรกันดาร บริบทแต่ละแห่งมีความแตกต่างและหลากหลาย จึงทำให้มีวิธีการ
ที่หลากหลายในการนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้สอดคล้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ชัดเจนตามประเด็นที่กำหนด รวมทั้งภาพความสำเร็จจากการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน ประกอบกับ    
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจะเห็นว่า ปัจจัยที่ทำให้การรายงานข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน เช่น งบประมาณ 
บุคลากร ความรู้ความเข้าใจในประเด็นการติดตามความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย การมีส่วนร่วม      
ของผู้รับผิดชอบ การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ภาวะผู้นำของหน่วยงานการเชื่อมโยงของโครงการ กิจกรรม 
ความรู้ ประสบการณ์และทัศนคติของผู้ปฏิบัติ และการนิเทศ กำกับ ติดตาม เป็นต้น  

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อน 
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อศึกษากระบวนการ ปัจจัยที่ส่งเสริม          
และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ       
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1) เพื่อศึกษากระบวนการ ปัจจัยที่ส่งเสริม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค และความสำเร็จต่อการนำนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไปสู ่การปฏิบัติ  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2) เพื่อกำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ ปัจจัยที่ส่งเสริม      
และปัจจัยที ่ เป ็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย จุดเน้น สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ            
ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา เพื ่อให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง             
ในการดำเนินงานตามบริบทของพ้ืนที่ 
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3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีข้อมูลสารสนเทศ ใช้ประกอบการวางแผน กำหนด
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไปสู่        
การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได ้

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย  
 ประชากร 

1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา 183 เขต และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต  

2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลุ่มเป้าหมาย 
1) การศึกษากระบวนการ ปัจจัยที่ส่งเสริม และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ต่อการนำนโยบายไปสู่      

การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 11 เขต 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 3 เขต และสถานศึกษาในสังกัด 28 แห่ง 

2) การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการศึกษา จำนวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด   
และประเมินผล จำนวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษา จำนวน 2 คน รวมจำนวน 9 คน  

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1) การศึกษากระบวนการ ปัจจัยที ่ส่งเสริม และปัจจัยที ่เป็นอุปสรรค ต่อการนำนโยบายไปสู่            

การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
1.1) กระบวนการการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.2) ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.3) ความสำเร็จของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2) การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประกอบด้วย 

2.1) การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.2) การตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอบเขตด้านเวลา 
เมษายน 2565 –  กันยายน 2565 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  หมายถึง แบบแผนการดำเนินการที่ได้รับการจัด    
อย่างเป็นระบบตามโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในการขับเคลื ่อนนโยบายไปสู่         
การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการดำเนินงาน 
ปัจจัยที่ส่งเสริม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและความสำเร็จของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

หลักการของรูปแบบ หมายถึง รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีการดำเนินงานโดยใช้กรอบวงจรคุณภาพ อาศัยการวิเคราะห์นโยบาย การสร้างทีมงาน ทำงาน    
โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและตระหนักต่อความสำคัญของนโยบายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการกำกับติดตาม 
และสะท้อนผลทุกขั้นตอนการปฏิบัติ ภายใต้ปัจจัยส่งเสริมทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้การเสริมพลังอำนาจ ภาวะผู้นำ เครือข่ายความร่วมมือและเทคโนโลยี  
ในการขับเคลื่อน โดยมีเป้าหมายของรูปแบบเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายนั้น ๆ      
เป็นหลัก และผลลัพธ์อื่น ๆ 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ หมายถึง เพื ่อเป็นแนวทางในการขับเคลื ่อนและเพิ ่มประสิทธิภาพ         
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กระบวนการดำเนินงาน หมายถึง สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษานำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ            
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ มีเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน เกณฑ์ความสำเร็จ และมีกลไกการกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบการดำเนินงานที่ชัดเจน 

ความสำเร็จของการนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ  หมายถึง ความสามารถในการดำเนินงาน           
ตามนโยบายได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่จนมีรูปแบบ แนวทาง  
การดำเนินงานทีส่ำเร็จสามารถเป็นแบบอย่างได้   

ปัจจัยทีส่่งเสริม หมายถึง กระบวนการ วิธีการ การกระทำหรือพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค หมายถึง กระบวนการ วิธีการ การกระทำหรือพฤติกรรมที่ทำให้การดำเนินงาน
เกี่ยวกับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

นโยบาย หมายถึง นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพ ด้านโอกาส  และ        
ด้านประสิทธิภาพ ที่กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดนำไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คุณภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  หมายถึง ผลการตรวจสอบคุณภาพ 
ของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประเมินคุณภาพของรูปแบบ 4 ด้าน ดังนี้  

ด้านความถูกต้อง หมายถึง รูปแบบมีวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์บริบท มีเครื ่องมือ             
และการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ ครอบคลุม ครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง เพ่ือให้ได้ข้อสรุป   
และข้อค้นพบที่เพียงพอ  
  ด้านความเหมาะสม หมายถึง การกำหนดข้อตกลงการประเมินตามกฎ ระเบียบ ไว้ชัดเจน
เกี่ยวกับการนำไปปฏิบัติ มีการคำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบและผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการดำเนินงาน 



                                                                                                                                                                              5 
 

 รายงานการศึกษาและพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบตัิของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้านความเป็นไปได้ หมายถึง รูปแบบมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เหมาะสม 
กับสถานการณ์ นำไปสู่การปฏิบัติได้ มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือในการดำเนินงาน  

ด้านความคุ้มค่า หมายถึง รูปแบบตอบสนองต่อความต้องการใช้สารสนเทศของผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างครอบคลุม ทันเวลา และมีผลต่อการนำไปใช้ ส่งผลให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นำเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 
1. นโยบายด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   1.2 นโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  
   1.3 แนวทางการขับเคลื ่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. แนวคิดเก่ียวกับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
4. ปัญหาการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
5. รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

5.1 ความหมายของรูปแบบ 
5.2 องค์ประกอบของรูปแบบ 
5.3 ประเภทของรูปแบบ 
5.4 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 
5.5 การตรวจสอบรูปแบบ 
5.6 การสร้างรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. นโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
    1.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั ่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งนโยบาย
และแผนต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู ้เร ียนทุกช่วงวัยจะได้ร ับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี   
คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น  
ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมให้เกิดผลสัมฤทธิ ์เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่น ความไว้วางใจให้กับสังคม  
และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ กำหนด
หลักการสำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนี้  
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นโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย  

1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม  
ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร  
ในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety Zone in School (SSS) หรือ
การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรง 
เกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น  

1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื ่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ  
 1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังอย่างชัดเจน 
ในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
2.1 เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง 

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสม ความเป็นไปได้และทดลองใช้ 
ก่อนการประกาศใช้หลักสูตร ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565  

2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้
แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้น 
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ  

2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้
อัจฉริยะที ่รวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู ้ สื ่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมิน  
และพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  

2.4 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้มีความทันสมัย
สอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู ้เร ียน ควบคู ่ไปกับการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ ่นและ  
การเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการ 
การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
ออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคาร
โรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชั่นรอบรู้เรื่องเงิน  

2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)  
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ  

2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี ่ยวข้อง      
นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  
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 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
 3.1 ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนำเข้าสู่ระบบการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ 
 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั ้งแต่ 3 ปีขึ ้นไปทุกคน เข้าสู ่ระบบการศึกษา         
เพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกำหนด
ตำแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ  
 3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู ้ในยุคโควิด โดยการสร้าง 
ความพร้อมในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ  
 3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน  
 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต 
กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝ ึกอบรมอาช ีพที ่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ               
โดยการ Re-skill, Up-skill และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้ง        
สร้างช่องทางอาชีพ ในรูปแบบที ่หลากหลายให้ครอบคลุมผู ้เร ียนทุกกลุ ่ม เป้าหมาย รวมทั ้งผู ้ส ูงอายุ                 
ที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4.3 จัดตั ้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั ้งธ ุรกิจ (ศูนย์ Startup) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ            
และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนา 
ผ ู ้ประกอบการด้านอาช ีพทั ้งผ ู ้ เร ียนอาชีวศ ึกษาและประชาชนทั ่วไป โดยเช ื ่อมโยงกับ กศน. และ               
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  
 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื ่อสนับสนุนช่างพันธุ ์ R อาชีวะซ่อมทั ่วไทย โดยการนำร่อง            
ผ่านการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จำนวน 900 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการ
แก่ประชาชน  
 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้
ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital 
Performance Appraisal (DPA)  
 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา  
 5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้ 
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม  
 6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล  
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียน
ประวัติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  
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 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน 
“เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง  
 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  

จัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื ่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดยดำเนินการ
จัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย
และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทราบ ตามลำดับ  
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื ้นที ่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ 
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน         
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามลำดับ  
 4. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที ่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื ้นที ่ (Area) ซึ ่งได้ดำเนินการอยู ่ก่อนแล้ว       
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 
    1.2 นโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.2.1 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ (พ.ศ. 2561–2580) และแผนปฏิร ูปประเทศ            

ด้านการศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน  
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา 
ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
ที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิผล   
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ      
และมีจิตสาธารณะ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ที ่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2565 ดังนี้ 
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1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให ้ก ับผู ้ เร ียน คร ู และบุคลากร            

ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั ้งส่งเสริมและพัฒนาผู ้เร ียนที ่มีความส ามารถพิเศษ              
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น  

ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขัน
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล 
ทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน  
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที ่ได้ดี มีความรู ้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท 
ของพ้ืนที ่

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที ่1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
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4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษา
ที่ตัง้ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
และการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.2.2 จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จุดเน้นที ่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ ่มผู ้เรียนที ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด         
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน 
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3–5 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน  
และเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง  
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

จดุเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครู 

จดุเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด 
และประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง  
ห่างไกล และถ่ินทุรกันดาร 

จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่  

เป็นฐาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล
ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

     1.3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

1.3.1 การถ่ายทอดนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ 
การถ่ายทอดนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ  เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ   

อย่างมาก ที่ผลักดันให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ได้รับรู้และเข้าใจ
ชัดเจนในเนื้อหาสาระของนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และความคาดหวังในผลผลิต ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมทั้งช่วยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกิดการยอมรับ มีทัศนคติที่ดี และสามารถ
แปลความหมายของนโยบายไปสู่แผนปฏิบัติงานย่อย ๆ พร้อมทั้งมีแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย        
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การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีการประสานงาน ร่วมมือกันทำงานด้วยความเข้าใจต่อ
การบรรลุเป้าประสงค์ของนโยบายร่วมกัน  
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการถ่ายทอดนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไปสู ่การปฏิบัติ   
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 1) การมอบนโยบายของผู้บริหารระดับสูง   
2) การเชื่อมต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ 3) การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้   
 1.3.2 การมอบนโยบายของผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารระดับสูง ได้มอบนโยบายและถ่ายทอดนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี
จุดมุ่งหมายสำคัญ คือ สร้างการรับรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจนโยบาย เป้าประสงค์ของนโยบาย ผลผลิต
ผลลัพธ์ ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดผลตามเป้าประสงค์ของนโยบาย ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถนำเนื้อหาสาระเป้าประสงค์ของแต่ละนโยบาย
แปลงไปสู่แผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งดำเนินงานให้บรรลุผล ดังนี้  

ระดับกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและสื่อสารนโยบายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบของ

เอกสาร การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นต้น  
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบนโยบาย โดยการสื่อสาร

สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย ได้แก่ 
1) การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ัวประเทศ            
2) การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 245 เขต และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่อยู่

ในส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในส่วนภูมิภาคของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

3) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยตรงต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ผ่านระบบ VDO Conference นอกจากนี ้แล ้ว ยังมีการติดตาม 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายของเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบาย ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษารายงานผลตามรายการที ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกำหนดทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) และการติดตามในรูปแบบหลากหลายตามความเหมาะสม รวมทั้งการลงพื้นที่  
เชิงประจักษ์ ณ 18 เขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้บริหาร
ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้เชี ่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักในสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากร  
ที่เก่ียวข้อง ดังแผนภาพที ่2-1 
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แผนภาพที ่2–1 การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน 

ที่มา : สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2565)  
 
 1.3.3 การตรวจติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 และได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตามคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.24/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ 
 1) ระดับกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการติดตาม
ประจำในแต่ละเขตตรวจราชการ 18 เขตตรวจราชการ 
 2) ระดับส่วนราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน 18 เขตตรวจราชการ  
และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 18 เขตตรวจราชการ ดำเนินงานตรวจติดตาม 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่สรุปได้ ดังแผนภาพที่ 2-2  
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แผนภาพที่ 2-2 การตรวจติดตามเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในประเด็นเร่งด่วน 
 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่มา : สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2565) 
 

 ทั้งนี ้ กระบวนการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่ อนนโยบาย จุดเน้น 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ที่เชื่อมโยงและร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุปดังแผนภาพที่ 2-3  
 

 
 
แผนภาพที่ 2-3 กระบวนการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่เชื่อมโยงและร่วมมือกันระหว่าง  
  คณะกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานกับสำนักงานเขตพื้นที่  
  การศึกษา  
ที่มา : สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2565)  
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   1.3.4 ระบบการรายงานผลการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น และกลยุทธ์ ได้กำหนด         

ให้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับรูปแบบ วิธีการให้สอดคล้องเหมาะสม 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการติดตามผลการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ติดตามประเมินผลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES : Electronic Monitoring and Evaluation System) โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทุกเขต กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนด เพื ่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 2) การติดตาม  
เช ิงประจักษ์ (Empirical Monitoring and Evaluation System) โดยแต่งต ั ้งคณะทำงานติดตามและ
ประเมินผล ลงพื ้นที ่ตรวจเยี ่ยมที ่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา หรือสถานศึกษา เพื ่อให้เห็นสภาพจริง             
ในการดำเนินงาน และ 3) การเก็บข้อมูลจากเครือข่ายหรือสำนักในส่วนกลาง 
  การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแบบออนไลน์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากหน่วยงาน      
ที่นำนโยบาย จุดเน้น และกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ รวดเร็ว ครบถ้วน สอดคล้องกับปัจจุบัน ปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 จึงได้มีระบบการติดตามผล ดังนี้ 

 1. การต ิดตามผลด ้วยระบบอิเล ็กทรอน ิกส ์  (e-MES :  Electronic Monitoring and 
Evaluation System) ซึ่งเป็นระบบการรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการศึกษาของสำนักติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกำหนดให้มีการรายงานผลเกี่ยวกับ ตัวชี้วัด มาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา การรายงานยาเสพติด และนโยบายต่าง ๆ ซึ่งได้กำหนดให้มีเครื่องมือในการรายงานข้อมูล
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน 

 2. การติดตามผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (i-MES : Information of Monitoring and 
Evaluation System) ซึ่งเป็นระบบการรายงานข้อมูลสารสนเทศตามนโยบายและจุดเน้นที่มีความจำเป็น
เร่งด่วน เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ประกอบด้วย 2 แอปพลิเคชัน คือ 
i-MES-PA (Information of Monitoring and Evaluation System Performance Agreement) เป็นการติดตาม
ผลการรายงานผล ตามข้อตกลงการพัฒนางาน ประเด็นท้าทาย ของผู้บริหารตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ i-MES-QP 
(Information of Monitoring and Evaluation System Quick Policy) เป็นระบบติดตามและรายงานผล  
การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้น ที่กำหนดในประเด็นเร่งด่วน อย่างต่อเนื่อง 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 ความหมายการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ หรือการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ
ในการผลักดันให้นโยบายได้รับการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้ได้รับ
การรับรู้และผู้ได้รับผลจากนโยบาย อันจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้นโยบายได้รับความสำเร็จในที่สุด มีนักวิชาการ
ได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติไว้ดังนี้  
 Mazmanian and Sabatier (1989) นิยามว่า “การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นการนำการตัดสินใจ
ของนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งปกติกำหนดในรูปพระราชบัญญัติกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ตามธรรมดา
กระทำผ่านขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้น เริ่มตั้งแต่การเสนอร่างพระราชบัญญัติไปจนเกิดการทำตาม โดยหน่วยงาน
ที่นำนโยบายไปปฏิบัติ และการทำตามของกลุ ่มเป้าหมายตลอดจนเกิดผลกระทบที่เป็นไปตามที่ตั ้งใจ  
และไมต่ั้งใจ และท้ายที่สุดมีการแก้ไขหรือพยายามแก้ไขพระราชบัญญัติ”  
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 Ripley, R. B. and Franklin, G. A. (1986) อธิบายว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ สิ่งที่เกิดขึ้น
หลังจากที่กฎหมายได้ให้อำนาจแก่แผนงาน นโยบาย หรือให้ผลประโยชน์หรือผลผลิตบางอย่างที่จับต้องได้  
ซึ่งหมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่ตามมากับเจตนาของแผนงานหรือผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา  การนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติประกอบด้วยการกระทำหรือไม่กระทำของตัวแสดงหลายคน โดยเฉพาะข้าราชการ การออกแบบ  
ให้แผนงานบังเกิดผลมีวิธีการที่มองเห็นได้ชัดว่าจะบรรลุจุดมุ่งหมาย อธิบายว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอน    
ที่อยู่ระหว่างการกำหนดนโยบายกับผลลัพธ์ของนโยบายที่ได้รับ ถ้าหากนโยบายไม่เหมาะสม และไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ก็อาจจะล้มเหลวตั้งแต่แรกโดยไม่ต้องไปสนใจว่าการนำไปปฏิบัติจะดีเพียงใด 
 Nakamura R.T. and Smallwood F. (1980) อธิบายว่า กระบวนการนโยบายมีความซับซ้อน  
การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนนโยบาย อีกทั้งยังเชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยกับส่วนอ่ืน 
ของกระบวนการนโยบาย  
 Fullan (2001) อธิบายว่า กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการนำความคิดไปสู่  
การปฏิบัติ มีการจัดระบบโครงสร้างของกิจกรรมและกำหนดชุดของกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
ตามเป้าหมายของนโยบาย 
 Williams (1971) ได้ให้ความหมายว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ ความพยายามที่จะตัดสิน
ความสามารถขององค์การในการรวบรวมคนและทรัพยากรในหน่วยงานหนึ ่ง ๆ และพยายามกระตุ้น             
ให้บุคลากรปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 Van Meter and Van Horn (1975) ได้กล่าวว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติครอบคลุมกิจกรรมของแต่ละ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งที่อยู่ในระบบราชการหรือเอกชน เพื่อให้วัตถุประสงค์ของนโยบายที่กำหนดไว้     
บรรลุผลสำเร็จ ความหมายดังกล่าวชี ้ให้เห็นถึงความพยายามขององค์การในการแปลงนโยบายซึ ่งเป็น
นามธรรม ให้เป็นเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยผู้ที่เก่ียวข้องกับการนำนโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจและจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจึงจะทำให้การนำนโยบาย     
ไปปฏิบัติสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ 
 Pressman and Widavsky อ้างถึงใน ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ (2539) ได้ให้ความหมายว่า การนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ คือ การศึกษาเกี่ยวกับความสามารถที่จะผลักดันให้กลไกทั้งหมดปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย      
ที่กำหนดไว้เป็นการศึกษาถึงความสามารถขององค์การที่นำนโยบายไปปฏิบัติอันประกอบไปด้วยบุคลากร  
ทรัพยากร ขวัญและกำลังใจ การประสานความร่วมมือระหว่างองค์การ ตลอดจนการประเมินผลสำเร็จ        
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 Kerr อ้างถึงใน ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ (2539) ได้กล่าวว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง
การศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะขององค์การที่จะใช้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวล เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
ของนโยบายที ่ร ัฐกำหนดไว ้เป ็นการเน ้นถึงสมรรถนะหรือความพร้อมขององค์การและทรัพยากร  
ในการบริหารที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ บุคลากร หรอืวัสดุอุปกรณ์ 
 Rondinelli อ้างถึงใน ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์  (2539) ได้ให้ทัศนะเกี ่ยวกับการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ การนำนโยบายแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ชี้ให้เห็นถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีการแปลงนโยบายให้เป็นแผนงาน
และโครงการก่อนเพื่อให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ  แต่มิได้กล่าวถึงปัจจัยอื่น 
ที่เก่ียวข้องกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
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 Dror อ้างถึงใน จุมพล หนิมพานิช (2547) ได้กล่าวว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การบริหาร
นโยบาย ความหมายดังกล่าวชี ้ให้เห็นถึงการกระทำใด ๆ ที ่อาศัยกลไกทางการบริหารมาทำให้นโยบาย           
มีการปฏิบัติหรือดำเนินงานอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งจะคล้ายกับความหมายของ Kerr 
 สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ (2548) นโยบายเป็นเรื่องของการเลือกดำเนินการต่อประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ไม่ว ่าจะเป ็นปัญหาที ่ พึ งประสงค์หร ือไม่พ ึงประสงค์ความต้องการพัฒนาการปฏิบ ัต ิภารกิจหน้าที่                  
หรือการเตรียมการสำหรับอนาคต ดังนั ้นคำว่านโยบายจึงเกี ่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการดำเนินการ        
หรือไม่ดำเนินการ การเลือกแนวทางดำเนินการ การตัดสินใจดังมีผู้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ 
 วรเดช จันทรศร (2539) ได้ให้ความหมายว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
องค์การที่รับผิดชอบว่าสามารถนำ และกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกที่สำคัญทั้ง มวล 
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่ แค่ไหน เพียงใด ความหมายดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติเป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทาง เพื่อปรับปรุงนโยบายแผนงานและโครงการให้ดีขึ ้นนั่นเอง  
โดยเน้นถึงสมรรถนะขององค์การในแต่ละด้านว่ามีมากน้อยเพียงใด ในการที่จะผลักดันให้นโยบายบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
 สรุปได้ว่า การนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติ หมายถึง การบริหารนโยบายที่ครอบคลุมถึงสมรรถนะ 
ขององค์การ พฤติกรรมขององค์การ ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล เป็นกระบวนการนำความคิดไปสู่
การปฏิบัติ โดยมีการจัดระบบโครงสร้างของกิจกรรมครอบคลุมกิจกรรมของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
ทั้งท่ีอยู่ในระบบราชการหรือเอกชน เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของนโยบายที่กำหนดไว้บรรลุผลสำเร็จ  

 ความสำคัญของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 ความสำคัญของบริบทในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2549) กล่าวว่า 
 1. การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัตินั ้น เป็นขั ้นตอนที ่ 2 ของกระบวนการนโยบายตามทัศนะ          
ของ Dror (1986) เพราะเป็นเนื ้อหาส่วนหนึ ่งของขั ้นตอนที ่เกิดขึ ้นภายหลังการกำหนดนโยบา ยแล้ว              
ซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้นโยบายดำเนินไปครบวงจร ไม่หยุดชะงัก 
 2. นโยบายใดก็ตามถึงแม้ว่าเราจะกำหนดไว้ดีตามหลักเหตุผล แต่ถ้าหากไม่มีการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ นโยบายนั้นก็ไร้คุณค่า หรือเม่ือนำไปปฏิบัติแล้วล้มเหลว นอกจากจะเกิดความเสียหายต่อประชาชน     
ยังเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และอาจส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองของผู้กำหนดนโยบายอีกด้วย 
 3. เป็นกระบวนการแปลงนโยบาย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ หรือมีลักษณะเป็นนามธรรม
ของรัฐบาลให้มีลักษณะเป็นรูปธรรม โดยแปลงจากนโยบายให้เป็นแผนงานและโครงการ ซึ่ งจะง่าย              
ต่อการนำไปปฏิบัติ  
 4. เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของฝ่ายข้าราชการประจำ ที่ฝ่ายการเมืองเป็นฝ่า ยกำหนด
นโยบาย และฝ่ายข้าราชการประจำเป็นฝ่ายนำนโยบายไปปฏิบัติ 
 5. เป็นหลักประกันที่สำคัญประการหนึ่งของฝ่ายการเมือง ที่แน่ใจว่านโยบายของตนจะได้รั บ 
การปฏิบัติจากฝ่ายข้าราชการประจำอย่างจริงจัง อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 6. ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ จะส่งผลกระทบทั ้งทางตร ง 
และทางอ้อม ต่อผู ้ตัดสินใจ กลุ่มเป้าหมายที่เกี ่ยวข้อง และหน่วยปฏิบัติงาน เพราะถ้าการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติสำเร็จ ผู้กำหนดนโยบายก็จะได้รับการยอมรับและความศรัทธาจากประชาชน และอาจกลับเข้ามา
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาก็จะได้รับการแก้ไข
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ปัญหาหรือการตอบสนองความต้องการของกลุ่มตนและหน่วยปฏิบัติงานก็จะได้รับคำชมเชย ขวัญกำลังใจ 
ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  
 7. ถ้าการนำนโยบายไปปฏิบัติสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ย่อมเกิดความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
ไม่เกิดความสูญเปล่าในด้านการลงทุน ทรัพยากรในที่นี้รวมถึง บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เวลา ฯลฯ 
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหมด 
 8. การนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นมีความสำคัญต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะถ้านำนโยบายไปปฏิบัติตามแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายแล้ว ย่อมส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข ในทางตรงข้ามถ้านำนโยบายไปปฏิบัติแล้ว  
เกิดความล้มเหลว ย่อมหมายถึงการพัฒนาประเทศไม่เป็นไปตามที่กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
อย่างแน่นอน ปัญหาของประชาชนก็จะไม่ได้รับการแก้ไข สูญเสียทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นผู้มีหน้าที่
ตัดสินใจนโยบายหรือกำหนดนโยบายควรตัดสินใจเลือกนโยบายที่มีความเป็นไปได้สูง และสอดคล้องกับปัญหา 
และความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมและหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติก็ต้องมีสมรรถนะองค์การ 
สูงทุกด้าน เพ่ือเป็นหลักประกันว่านโยบายที่นำไปปฏิบัตินั้นจะบรรลุผลสำเร็จอย่างแน่นอน 
 สรุปได้ว่า การนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่นำเอามาตรการหรือแนวทางการดำเนินงาน 
ของนโยบายที ่ระบุไว้ในขั ้นตอนการกำหนดนโยบาย ไปแปลงเป็นกิจกรรมต่าง ๆ และนโยบายได้รั บ 
ความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ มีสาระสำคัญ คือ 1) การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ทำให้นโยบายนั้น
ดำเนินไปอย่างครบวงจร 2) การกำหนดนโยบายไม่ว่าจะกำหนดได้ดีเพียงใดถ้าขาดการนำไปปฏิบัตินโยบายนั้น 
ก็ไม ่สมบูรณ์ 3) การนำนโยบายไปปฏิบัต ิ เป ็นการเปลี ่ยนความเป็นนามธรรมของนโยบายให้เกิด               
ความเป็นรูปธรรม 4) การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นภารกิจที่สำคัญของฝ่ายข้าราชการ 5) การนำนโยบาย        
ไปปฏิบัติเป็นหลักประกันของฝ่ายการเมืองในการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน 6) การนำนโยบาย        
ไปปฏิบัติเป็นผลกระทบโดยตรงจากผู้กำหนดนโยบาย 7) ถ้าการนำนโยบายไปปฏิบัติสำเร็จตามวัตถุประสงค์           
ย่อมเกิดความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร และ 8) ความสำคัญต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ 

 ทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
 ภาพรวมทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติมีอยู ่ 3 กลุ ่ม คือ 1) ทฤษฎีบนลงล่าง (Top-down 
Theories) 2) ทฤษฎีล่างขึ้นบน (Bottom-Up Theories) และ 3) ทฤษฎีผสม (Hybrid Theories) ซึ่งทฤษฎี
การนำนโยบายไปปฏิบัติทั้ง 3 กลุ่ม มีลักษณะที่สำคัญแตกต่างกัน ดังนี้  
 1. ทฤษฎีบนลงล่าง เน้นว่า ผู้ตัดสินใจมีความสามารถกำหนดวัตถุประสงค์นโยบายให้ชัดเจน  
และควบคุมการนำนโยบายไปปฏิบัติได้ การนำนโยบายไปปฏิบัติเริ ่มจากการตัดสินใจของรัฐบาลกลาง 
นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีระบบ ถือว่านโยบายเป็นผลโดยตรงที ่ทำให้เกิดผลลัพธ์ และ            
มักไม่สนใจผลกระทบที่มาจากตัวผู้ปฏิบัติ ทฤษฎีนี้จึงกำหนดให้นโยบายเป็นปัจจัยนำเข้า ส่วนการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติเป็นผลผลิต โดยมีนักวิชาการสำคัญในกลุ่มทฤษฎีนี้ ได้แก่ 
  1) แนวคิดของ Pressman และ Wildavsky งานของ Pressman และ Wildavsky (1973) 
เป็นไปตามตัวแบบเหตุผล เริ ่มจากการมีสมมติฐานว่าผู ้ต ัดสินใจส่วนกลาง เป็นผู ้กำหนดวัตถุประสงค์ 
ของนโยบาย การวิจัยจึงทำเพื่อวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอุปสรรคของการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ 
เขาจึงมองการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นระบบปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) ระหว่างวัตถุประสงค์กับการกระทำ 
ที ่จะทำให้บรรลุว ัตถุประสงค์นั ้น และเป็นความสัมพันธ์เชิงเส ้นตรง (Linear Relationship) สำหรับ       
ทางด้านต้นทางต้องกำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบและมีระเบียบวิธีการที่จะทำให้นโยบายชัดเจนที่สุด     
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เท่าที่จะทำได้ ส่วนปลายทางหน่วยปฏิบัติก็ต้องมีทรัพยากรเพียงพอ มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการควบคุม
ตามลำดับชั้น 
  2) แนวคิดของ Van Meter และ Van Horn งานของ Van Meter และ Van Horn (1975)  
เป็นงานที่อธิบายในเชิงทฤษฎีมากกว่างานของ Pressman และ Wildavsky แต่สิ่งที่เริ่มเหมือนกัน คือ ศึกษา
ว่าผลลัพธิ์ของนโยบายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ส่วนที่ต่างไป คือ มีการใช้ตัวแบบวิเคราะห์ 
ที่ประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ Van Meter และ Van Horn เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการเห็นพ้องกัน 
ในจุดมุ่งหมายเป็นสิ่งที่มีผลต่อประสิทธิผลของนโยบาย 
  3) แนวคิดของ Bardach งานของ Bardach (1977) เห็นว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นการเมือง 
จึงเสนอให้ใช้เกมเป็นเครื่องมืออธิบายการนำนโยบายไปปฏิบัติ  ความคิดของ Bardach มีอิทธิพลต่อทฤษฎี 
ล่างขึ้นบน แต่เขาก็ยังมุ่งให้คำแนะนำแก่ผู้ตัดสินใจซึ่งทำให้เขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีบนลงล่ าง คำแนะนำ 
ที่สำคัญของเขา คือ การให้เขียนภาพจินตนาการ (Scenario Writing) ซึ ่งหมายความว่าการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติอาจประสบความสำเร็จได้ หากผู้กำหนดนโยบายเข้าใจโครงสร้างของเกมการนำนโยบายไปปฏิบัติ
เป็นอย่างด ี
  4) แนวค ิดของ Sabatier และ Mazmanian งานของ Sabatier และ Mazmanian ในปี          
ค.ศ. 1979, 1980 และ 1983 ทำให้เขาถูกจัดให้เป็นนักวิชาการหลักในกลุ่มทฤษฎีบนลงล่าง เขาวิเคราะห์
นโยบายที่ตัดสินใจโดยรัฐบาลและถือว่าขั้นการก่อรูปนโยบายกับการนำนโยบายไปปฏิบัติแยกออกจากกันได้ 
Sabatier และ Mazmanian เสนอตัวแบบว่า มีตัวแปรที ่ทำให้นโยบายมีประสิทธิผล 6 ตัวแปร ได้แก่             
1) วัตถุประสงค์นโยบายชัดเจนและคงเส้นคงวา 2) นโยบายอยู่บนฐานทฤษฎีเชิงสาเหตุและผลที่ถูกต้อง         
3) การจัดโครงสร้างการนำนโยบายไปปฏิบัต ิด ีพอ 4)  ผ ู ้ปฏิบ ัต ิผ ูกพันกับจุดมุ ่งหมายของนโยบาย                    
5) กลุ่มผลประโยชน์และผู้มีอำนาจทางการบริหารและนิติบัญญัติสนับสนุน และ 6) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
อันตรายจากเงื ่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจแม้ว่า Sabatier และ Mazmanian ยอมรับว่าการควบคุม
ตามลำดับชั้นนั้นในทางปฏิบัติกระทำได้ยากและอาจเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติล้ม เหลว       
แต่เขาก็เห็นว่าควรออกแบบนโยบายและจัดโครงสร้างการนำไปปฏิบัติให้ดี 
 2. ทฤษฎีล่างขึ ้นบน มีแนวคิดแตกต่างกับทฤษฎีบนลงล่าง โดยเห็นว่าผู ้ปฏิบัติในท้องถิ่น 
เป็นผู้ปฏิบัติในการให้บริการตามนโยบาย รวมทั้งเห็นว่า กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ
ต่อรองที่เกิดในเครือข่ายของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ทำให้ทฤษฎีนี้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้น
เนื ่องจากมองว่านโยบายเป็นผลลัพธิ ์ของกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ และนำผลการสะท้อนกลับ  
จากผู้มีส่วนได้เสียในนโยบายมาปรับเปลี่ยน แก้ไข ให้สอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติ การศึกษาในกลุ่มนี้เริ่มจาก
ระดับล่าง ได้แก่ กลุ ่มผู ้ปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องกับนโยบาย และปฏิเสธความคิดว่านโยบายเริ ่มจากส่วนบน  
ที่คนข้างล่างต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพราะกลุ่มนี้เห็นว่าคนข้างล่างหรือผู้ปฏิบัติใช้ดุลพินิจและใกล้ชิดกับปัญหา
มากกว่าส่วนบนหรือผู้กำหนดนโยบาย โดยมีนักวิชาการสำคัญในกลุ่มทฤษฎีนี้ 
  1) แนวคิดของ Lipsky Michael (1980) วิเคราะห์พฤติกรรมเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบัติ เช่น ครู  
นักสังคมสงเคราะห์ ตำรวจ แพทย์ เขาเห็นว่าการศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติควรศึกษาปฏิสัมพันธ์โดยตรง
ระหว่างผู้ปฏิบัติในพื้นที่กับประชาชน ซึ่งนักวิชาการบางคน เช่น Hudson เห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ 
มีอำนาจควบคุมผู้ให้บริการ เพราะมีอิสระจากหน่วยงาน แหล่งที่มาของอำนาจที่สำคัญ  คือ การใช้ดุลพินิจ
ในขณะปฏิบัติงาน 
  2) แนวคิดของ Elmore (1980) จุดสำคัญอยู่ที่การเสนอแนวทางในการศึกษาการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ เขาเห็นว่าควรเปลี่ยนความคิดจากเดิมที ่วิเคราะห์แบบ “การสร้างแผนภาพจากหน้าไปหลัง” 
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(Forward Mapping) ซึ ่งหมายถึงทฤษฎีบนลงล่าง ซึ ่ง Elmore เห็นว่ามีจุดอ่อนที่ร้ายแรงที ่มีฐานคิดว่า 
ผู้กำหนดนโยบายสามารถควบคุมกระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการทางด้านองค์การ การเมือง และ
เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถมีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติได้ เขาเห็นว่าควรมองย้อนกลับจากข้างล่าง  
ขึ้นไป ซึ่งเขาเรียกว่า “การสร้างแผนภาพจากหลังมาหน้า” (Backward Mapping) หรือทฤษฎีล่างขึ้นบน  
โดยการเริ่มต้นจากตัวปัญหาและศึกษาว่าหน่วยงานระดับท้องถิ่นลงมือแก้ปัญหานั้นอย่างไร หรืออีกนัยหนึ่ง 
ศึกษาการปรับตัวของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที ่นำนโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงมีทั ้งการปรับตัวต่อนโยบาย 
และการปรับนโยบายให้เข้ากับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน  
  3) แนวคิดของ Hjern (1981) ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ Porter และ Hull ทั้งสามคนนี้ 
ได้พัฒนาระเบียบวิธีศึกษาเครือข่ายเชิงประจักษ์ (Empirical Network Methodology) เพื่อใช้สำหรับศึกษา
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ Hjern และคณะ เห็นว่านักวิจัยต้องยอมรับว่าการให้บริการเกี่ยวข้ อง 
กับบุคลิกของตัวแสดงและองค์การที่หลากหลาย ดังนั้น การวิจัยควรเริ่มด้วยการระบุว่าเครือข่ายของตัวแสดง
อยู่ที่ไหนก่อน จากนั้นจึงศึกษาวิธีการแก้ปัญหาของตัวแสดง 
 3. ทฤษฎีผสม โดยรวมเอาส่วนสำคัญของทฤษฎีทั ้งสอง รวมถึงทฤษฎีอื ่น ๆ เข้าด้วยกัน  
ให้ความสำคัญกับการนำนโยบายไปปฏิบัติทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการกำหนดนโยบาย ความชัดเจนสมเหตุ สมผล 
ของนโยบาย และด้านพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติที่ส่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
นโยบาย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และการปรับตัวของหน่วยงานปฏิบัติ หัวใจของการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ คือ กระบวนการเรียนรู ้เพื ่อนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที ่ต้องการ และปรับเปลี ่ยน          
แก้ไขนโยบาย โดยมีนักวิชาการสำคัญในกลุ่มทฤษฎี 
  1) แนวคิดของ Elmore (1985) เคยอยู่กลุ่มทฤษฎีล่างขึ้นบน ปี ค.ศ. 1986 ได้รวมเอาแนวทาง
ทั ้งสองแนวเข้าด้วยกัน Elmore เห็นว่าความสำเร็จของนโยบายขึ ้นอยู ่กับทั ้งสองทฤษฎีซึ ่งเกี ่ยวพันกัน            
ผู้กำหนดนโยบายควรสนใจทั้งเครื ่องมือและทรัพยากรของนโยบายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย        
ซึ่งเป็นจุดสนใจของทฤษฎีบนลงล่าง ขณะเดียวกันก็ต้องสนใจการจูงใจ ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติและกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นจุดสนใจทฤษฎีล่างขึ้นบนด้วย 
  2) แนวคิดของ Sabatier (1988) เสนอ “กรอบแนวคิดการผสมผสานการผลักดัน” (Advocacy 
Coalition Framework) ซึ่งปฏิเสธกระบวนนโยบายแบบขั้นตอนและมุ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
ในภาพรวมทั้งหมด กรอบแนวคิดนี้คล้ายกับทฤษฎีล่างขึ้นบน ซึ่งเริ่มจากปัญหานโยบายและกำหนดว่าตัวแสดง
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานั้น มีใครและมีลักษณะอย่างไรบ้าง ยิ่งกว่านั้น Sabatier ยังได้ให้ความสำคัญ 
กับการเรียนรู้นโยบายและเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อการกำหนดนโยบาย 
  3) แนวคิดของ Winter (1990) แก้ปัญหาการกำหนดนโยบายกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ          
ได้สำเร็จ โดยชี้ให้เห็นผลกระทบของการกำหนดนโยบายที่มีต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติงานของเขาต่างจาก
ทฤษฎีบนลงล่างตรงที่ Winter ไม่ได้สนใจขั้นการกำหนดนโยบายอย่างเดียว แต่สนใจลักษณะบางอย่าง       
ของการกำหนดนโยบาย เช่น ความขัดแย้ง หรือ ความสนใจของผู้สนับสนุนนโยบาย ซึ่งมีผลต่อการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ 
 โดยสรุป ทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติสรุปได้ 3 กลุ่ม คือ ทฤษฎีบนลงล่าง ทฤษฎีล่างขึ้นบน 
และทฤษฎีผสม ทฤษฎีบนลงล่างเน้นการควบคุมกระบวนการจากผู้กำหนดนโยบายมาสู่ผู้ปฏิบัติ ทฤษฎีล่างขึ้นบน 
เน้นพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติและเครือข่ายการปฏิบัติ ทฤษฎีทั้งสองจะมีพื้นฐานแนวคิดต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
ในด้านขององค์ความรู้ ทฤษฎีทั้งสองมีส่วนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถมองเห็นภาพของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติได้ทุกระดับ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของทฤษฎีผสม ที่นำเอาจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งสองทฤษฎี
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มาผสมกัน โดยทฤษฎีผสมให้ความสำคัญกับการนำนโยบายไปปฏิบัติทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการกำหนดนโยบาย 
ความชัดเจนสมเหตุผลของนโยบาย และด้านพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติที ่ส่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ  
ซึ่งเก่ียวข้องกับการเรียนรู้นโยบาย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองศ์กร การปรับตัวของหน่วยงานปฏิบัติ เป็นต้น 

 กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
ทฤษฎีของ Van Meter and Van Horn คาดการณ์ว่า นโยบายที่มีความต้องการการเปลี่ยนแปลง

สูงและมีความเห็นพ้องกันสูง จะมีประสิทธิผลในการนำไปปฏิบัติสูงกว่านโยบายที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงต่ำ
และมีความเห็นพ้องกันต ่ำ ต ัวแบบกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบ ัต ิของ Van Meter and Van Horn  
เป็นตัวแบบที่ประกอบด้วยตัวแปร 6 ตัว ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างนโยบายกับผลการปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย (Policy Standards and Objectives) องค์ประกอบพื้นฐาน
สำคัญในการกำหนดการปฏิบัติตามนโยบาย คือ วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย เพราะวัตถุประสงค์ 
และมาตรฐานของนโยบาย คือ ปัจจัยกำหนดรายละเอียดของเป้าหมายนโยบาย ในบางกรณีวัตถุประสงค์  
และมาตรฐานนโยบายโดยตัวของมันเอง เป็นตัวการที่ช่วยให้ง่ายต่อการวัด เช่น จำนวนชิ้นงาน ปริมาณ  
ของผู้ได้รับการจ้างงาน ความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี้การวัดผลการปฏิบัติตามนโยบาย
จะกระทำได้ชัดเจนเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความชัดเจนของการกำหนดมาตรฐานนโยบายและความชัดเจน  
ของวัตถุประสงค์ของนโยบาย ในทางตรงกันข้ามหากวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบายมีความคลุมเครือ  
และมีความขัดแย้งกัน ย่อมทำให้ยากต่อการวัด และยากต่อการนำไปปฏิบัติ  หากวัตถุประสงค์และมาตรฐาน
นโยบายมีความชัดเจน และแสดงคุณสมบัติที่ง่ายต่อการวัด การประเมินคุณค่าของนโยบายก็จะกระทำได้ง่าย
เช่นกัน ดังนั้นผู้กำหนดนโยบายควรเลือกถ้อยคำหรือข้อความในการเรียบเรียงแนวปฏิบัติและข้อกำหนด 
(Guidelines and Regulations) มาใช้อย่างพิถีพิถันให้สามารถสะท้อนเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติ  
ตามนโยบายได้ชัดเจน 

2) ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) ทรัพยากรนโยบาย คือ สิ ่งอำนวยความสะดวก           
ต่อการบริหารนโยบาย ทรัพยากรนโยบายอาจรวมถึงเงินและสิ ่งเสริมทั ้งปวงที ่กำหนดไว้ในแผนงาน            
โดยทรัพยากรเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริม หรือช่วยให้ความสะดวกต่อประสิทธิผลของการนำนโยบาย          
ไปปฏิบัต ิ ทรัพยากรนโยบายที ่ เป ็นต ัวเง ินเพียงอย่างเด ียวไม่เพ ียงพอที ่จะทำให้นโยบายบรรลุผล                   
แต่การนำนโยบายไปปฏิบัติมีความต้องการทรัพยากรเสริมอ่ืน ๆ อีกมาก และนอกจากนี้ Edwards, George C. 
and Sharkansky, Ira ยังกล่าวว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลดีนั้นจะต้องมีทรัพยากรสนับสนุน อันได้แก่ 
จำนวนบุคลากร ข้อมูลที ่ท ันสมัย การมอบอำนาจหน้าที ่ ในการดำเน ินงานการจ ัดสรรงบประมาณ               
การให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่าง (Edwards and Sharkansky, 1978) 

3) การสื่อสารระหว่างองค์กร และกิจกรรมการเสริมแรง (Inter-Organizational Communication 
and Enforcement Activities) การสื ่อสารระหว่างองค์การ คือ การสื ่อสารเกี ่ยวกับมาตรฐานงานและ
วัตถุประสงค์นโยบาย เพื่อให้ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน โครงการมีความรู้
ความเข้าใจสอดคล้องกัน ผู้ปฏิบัติเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับมาตรฐาน และวัตถุประสงค์นโยบาย การสื่อสารภายใน
องค์การและระหว่างองค์การ มิใช่เรื่องง่ายหากผู้กำหนดนโยบาย ไม่สามารถเรียบเรียงแนวปฏิ บัติที่ต้องการ 
ให้ผู้ปฏิบัตินำไปใช้ให้ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะหากข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติไม่ชัดเจนอาจทำให้      
มีการแปลงสารเกิดขึ ้นได้ง ่าย หรือพร้อมที ่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างผู ้ปฏิบัติได้ตลอดเวลา ดังนั้น              
การนำนโยบายไปปฏิบัติให้ความสำเร็จ ควรมีกลไกและกระบวนการเพื ่อทำความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ
มาตรฐานงานและวัตถุประสงค์ของนโยบายระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ 
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4) ลักษณะหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ (The Characteristics of Lamenting Agencies) 
ลักษณะหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ เป็นองค์ประกอบที่มีองค์ประกอบย่อยหลายประการที่เป็นตัวกำหนด 
การปฏิบัติตามนโยบาย ได้แก่ สมรรถนะและขนาดของทีมงานในหน่วยงาน ระดับความเข้มข้นของการควบคุม
บังคับบัญชาของหน่วยงานย่อยในกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติทรัพยากรทางการเมืองของหน่วยงาน   
การสนับสนุนจากนักกฎหมายและฝ่ายบริหารความมีชีวิตชีวาขององค์การ ระดับการสื ่อสารระบบเปิด 
ในองค์การ และความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ไม่เป็นทางการระหว่างองค์การที่นำนโยบายไปปฏิบัติ  
กับผู้กำหนดนโยบายหรือองค์การที่ประกาศใช้นโยบาย 

5) เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง (Economic, Social and Political Conditions) องค์ประกอบ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เคยได้รับการมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญในฐานะที่เป็นตัวแปรสภาพแวดล้อม
ของผลิตผลนโยบายแม้ว่าองค์ประกอบด้านนี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ
โดยเฉพาะหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ การพิจารณาองค์ประกอบด้านนี ้จะคำนึงถึงว่าการจัดสรร
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจให้หน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติมีความเพียงพอต่อการส่งเสริมให้แผนงานโครงการ
ประสบความสำเร็จหรือไม่ ธรรมชาติของความเห็นสาธารณะเป็นอย่างไร จุดเด่นของนโยบายสัมพันธ์  
กับประเด็นนโยบายอย่างไร ชนชั้นนำชอบหรือไม่ชอบนโยบายที่นำไปปฏิบัติ กลุ่มหลากหลายในสังคม รวมทั้ง
กลุ่มผลประโยชน์ภาคเอกชนคัดค้านหรือสนับสนุนการนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติ 

6) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ (The Disposition of Implementers) องค์ประกอบ 5 ประการ ที่กล่าว
มาแล้ว จะถูกกลั่นกรองโดยความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติและจะมีการตอบสนองสามระดับซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการแสดงความสามารถ และความตั้งใจจริงของผู้ปฏิบัติ คือ 1) ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 2) ทัศนคติ   
ต่อนโยบาย และ 3) ความเข้มข้นของทัศนคติ นอกจากนี้ Edwards and Sharkansky ยังกล่าวว่าผู้นำนโยบาย 
ไปปฏิบัติไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่ต้องปฏิบัติเท่านั้น แต่จะต้องเป็นผู้ที่มี
ทัศนคติที ่จะนำนโยบายนั ้นไปปฏิบัติให้บรรลุด้วย โดยปกติผู ้นำนโยบายไปปฏิบัติมักจะถูกครอบงำ  
ด้วยความคิดที่ว่าตัวนโยบายจะมีผลกับหน่วยงานและจะให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด ดังนั้น  
ผู้ปฏิบัติจะไม่ต่อต้านหากเขามีส่วนร่วมหรือรับรู้นโยบายตั้งแต่แรก (Edwards and Sharkansky, 1978 : 303 - 304) 

ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติมักเกิดปัญหาหลายประการ 
ตั้งแต่ด้านสมรรถนะของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ การควบคุมและติดตาม ปัญหาความร่วมมือและ     
การต่อต้านการเปลี ่ยนแปลง ปัญหาด้านอำนาจและความสัมพันธ์กับองค์การอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง ปัญหา             
การสนับสนุนและความตื่นตัวของผู้มีอำนาจในการนำนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อให้การศึกษาปัญหาดังกล่าว     
เป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงสามารถพิจารณาได้จาก 6 ตัวแบบของการนำนโยบายไปปฏิบัติ (วรเดช จันทรศร, 2554)  

1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้กำหนดขึ้นภายใต้แนวความคิดที่ว่าการนำ
นโยบายหรือแผนไปปฏิบัตินั ้นหน่วยงานหรือองค์กรที่รับนโยบายไปปฏิบัติเป็นกลไกที่สำคัญ  หน่วยงาน 
ที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติได้ดีจะต้องเป็นหน่วยงานที ่ใช ้ค่านิยมแบบยึดหลักเหตุผล(Rational Value 
Maximizers) และยึดถือการดำเนินงานโดยเน้นวัตถุประสงค์เป็นหลักหรือแนวทาง (Goal-Directed) เพื่อมุ่ง
ปฏิบัติงานให้บรรลุว ัตถุประสงค์ให้มากที ่ส ุด องค์กรลักษณะดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบที ่สำคัญ  
2 องค์ประกอบ คือ 

ส่วนแรก นโยบายจะต้องมีว ัตถุประสงค์ที ่ช ัดเจน และหน่วยงานสามารถแปรวัตถุประสงค์ 
ของนโยบายถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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ส่วนที ่สอง หน่วยงานจะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย  
ที่กำหนดไว้ ซึ ่งทั้งหมดดังกล่าวนี้จะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ  
ดังแผนภาพที ่2-4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพที ่2-4   ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติที่ยึดหลักเหตุผล 
ที่มา : วรเดช จันทรศร (2539) 
 

2. ตัวแบบทางด้านการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื ่อง
เป้าหมายของนโยบายและการวางแผนควบคุมหน่วยปฏิบัติ แต่จะให้ความสำคัญแก่สมรรถนะขององค์การ 
โดยมีสมมติฐานว่าความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติจะขึ ้นอยู ่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบว่ามีขีด
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 5 ประการ คือ  
1) มีโครงสร้างหน้าที่อย่างเหมาะสม 2) บุคลากรมีความรู้ความสามารถทั้งด้านบริหารและเทคนิค 3) ต้องมี  
การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ 4) ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม และ  
5) ต้องมสีถานที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม ดังแผนภาพที่ 2-5 

 
 
 
 
 

การวางแผน 
และการควบคุม 

วัตถุประสงค์ 
ของนโยบาย 

การกำหนดภารกิจ 
และการมอบหมาย 

มาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงาน 

ระบบการวัดผล 

มาตรการในการ 
ให้คุณให้โทษ 

ผลของการนำ 
นโยบายไปปฏบิัติ 
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แผนภาพที่ 2-5  ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติที่เน้นด้านการจัดการ 
ที่มา : วรเดช จันทรศร (2539) 
 

3. ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model) ตัวแบบนี้จะมุ่งให้
ความสนใจเฉพาะด้านบุคคลในหน่วยงานเป็นสำคัญ เพราะถือว่าบุคคลเป็นทรัพยากรที่สำคัญเหนืออื ่นใด  
ในองค์การตัวแบบนี้จึงเน้นที่การมีส่วนร่วมของคนในองค์การเป็นสำคัญ โดยมีสมมติฐานที่ว่าการมีส่วนร่วม 
จะทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัย 5 ประการ คือ 1) การจูงใจ 2) การใช้ภาวะ
ผู ้นำที ่เหมาะสม 3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การ 4) การสร้างทีมงานแทนการควบคุม และ  
5) การสร้างความผูกพันและการยอมรับระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ดังแผนภาพที ่2-6    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2-6  ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติที่เน้นด้านการพัฒนาองค์การ 
ที่มา : วรเดช จันทรศร (2539) 
 
 

การจูงใจ 

ภาวะผู้นำ 

การทำงานเป็นทีม 

การมีส่วนร่วม 

ความผูกพันและการยอมรับ 

ผลของการนำ 
นโยบายไปปฏบิัติ 

วัสดุอุปกรณ์และ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 

ผลของการนำ 
นโยบายไปปฏบิัติ 

โครงสร้าง 

บุคลากร 

งบประมาณ 

สถานที่ 

สมรรถนะของ 
องค์การ 
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4. ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) เป็นตัวแบบที่เกิด
จากแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่มององค์การในลักษณะที่เน้นความเป็นจริงทางสังคม  (Social  Reality)      
ที่เห็นว่าองค์การขนาดใหญ่แม้จะมีกฎระเบียบและระบบคุณธรรมกำหนดไว้แน่นแต่จะมีความสัมพันธ์ภายใน
องค์การอย่างไม่เป็นทางการสูง เนื่องจากมีคนอยู่ภายในองค์การเป็นจำนวนมาก มีช่วงชั้นการบังคับบัญชา
หลายระดับ การควบคุมติดต่อแต่ละระดับมีช่วงห่างกันมาก ดังนั้น สมมติฐานของตัวแบบนี้จึงอยู่ที่ว่าอำนาจ
ขององค์การไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งทางการ (Formal Positions) เท่านั้น แต่ความเป็นจริงของตัวแบบนี้อำนาจ
ขององค์การจะกระจายอยู่ทั ่วไปภายในองค์การ ทุกคนย่อมมีส่วนในการใช้อำนาจใช้วิจารณญาณของตน       
อันมีผลต่อการบริหารทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่ทำหน้าที่ติดต่อใกล้ชิดกับประชาชนที่มิใช่หัวหน้า
จะใช้ว ิจารณญาณของตนปฏิบัต ิหน้าที ่ท ี ่ผ ู ้บ ังคับบัญชาไม่อาจติดตามไปดูแลควบคุมตลอดเวลาได้  
ตัวแบบนี้จึงเห็นว่ามีปัจจัย 2 ประการที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ คือ 1) ระดับความเข้าใจ
ของผู้กำหนดนโยบายต่อสภาพปัญหาความเป็นจริงในการให้บริการขององค์กร  และ 2) ระดับการยอมรับ 
และปรับนโยบายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ประจำวันของผู้ปฏิบัติ  ตัวแบบนี้จึงไม่สนับสนุนต่อนโยบาย 
ที่ยัดเยียดลงไปสู่ระดับล่างโดยปราศจากความเข้าใจสภาพปัญหาและข้อเท็จจริง และข้อจำกัดของผู้ปฏิบัติ
โดยเฉพาะความพร้อมต่าง ๆ ดังแผนภาพที่ 2-7  

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2-7  ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติที่เน้นด้านกระบวนการของระบบราชการ 
ที่มา : วรเดช จันทรศร (2539) 
 

5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) เป็นตัวแบบที่ให้ความสำคัญ ลักษณะเชิงการเมือง 
ของนโยบาย เพราะเห็นว่านโยบายเรื่องของการจัดสรรคุณค่าภายในสังคมย่อมจะมีผู้ได้รั บประโยชน์และ         
ผู้ที่เสียประโยชน์เสมอ ทำให้ทุกฝ่ายจะมุ่งรักษาผลประโยชน์ของตนเป็นอันดับแรก การจะหวังให้มีผู้เห็นชอบ  
และปฏิบัติตามนโยบายทุกฝ่ายจึงเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นตัวแบบนี้จึงมีสมมติฐานว่าความสำเร็จ
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์กร กลุ่มหรือสถาบัน       
ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้เล่น (Players) ในบทบาทการต่อรองชักจูงให้ฝ่ายต่าง ๆ มีความเห็นร่วมกัน (Consensus)  
และสามารถใช้วิธีการมีส่วนร่วมในท้ายที่สุด ดังนั้นปัจจัยของความสำเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายจึงขึ้นอยู่กับ
ปัจจัย 6 ประการ คือ 1) จำนวนหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย 2) บุคลิกภาพของผู้นำ 
(Player) 3) ความรู้ความสามารถของผู้นำ 4) สถานะอำนาจและทรัพยากรของหน่วยงาน 5) ความสามารถ 
ในการต่อรอง และ 6) การสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังแผนภาพที่ 2-8 

 
 
 
 

ระดับของการยอมปรับนโยบายเข้าเป็นส่วนหนึ่ง 
ของหน้าที่ประจำวันของผู้ปฏิบัต ิ

ระดับความเข้าใจสภาพความเป็นจริงในการให้บริการของรัฐ 
ผลของการนำ 

นโยบายไปปฏบิัติ 
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แผนภาพที ่2-8  ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติที่เน้นด้านการเมือง 
ที่มา: วรเดช จันทรศร (2539) 
 

6. ตัวแบบทั่วไป (General Model) ตัวแบบนี้พัฒนามาจากตัวแบบทางด้านการเมืองผนวกกับ 
ตัวแบบด้านองค์การ เป็นความพยายามที่จะให้ความสำคัญแก่ตัวแปรอย่างกว้างขวางครอบคลุมหลาย ๆ ด้าน
เข้าด้วยกัน เพราะเห็นว่าตัวแปรจากตัวแบบแต่ละตัวแบบต่างมีความสำคัญด้วยกัน  อย่างไรก็ตามตัวแบบนี้ 
จะให้ความสำคัญกับตัวแปรอิสระ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1) กระบวนการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน  
2) สมรรถนะขององค์การที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติ และ 3) ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ดังแผนภาพที ่2-9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่2-9  ตัวแบบทั่วไป 
ที่มา : วรเดช จันทรศร (2539) 

บรรทัดฐานใน
วัตถุประสงค์
ของนโยบาย 

ทรัพยากร 

กระบวนการ 

สภาวะทางการเมือง 

กิจกกรรมเพื่อใหก้ารบังคับใช้มีผล 

ลักษณะของหน่วยงาน 

สภาวะของเศรษฐกิจและสังคม 

ความสนับสนุน
ของผู้ปฏิบัต ิ

ผลของการนำ 
นโยบายไป

ปฏิบัต ิ

จำนวนหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนำนโยบายไปปฏิบัต ิ

ความสามารถ
ในการต่อรอง 

บุคลิกภาพ 

ผลของการนำ 
นโยบายไปปฏบิัติ 

สถานะอำนาจ
และทรัพยากร
ของหน่วยงาน 

การสนับสนุน 
- สื่อมวลชน 
- นักการเมือง 
- หวัหน้าหน่วยงานอื่นๆ  
- กลุ่มอิทธิพล 
- กลุ่มผลประโยชน ์
- บุคคลสำคัญ 

ความรู้
ความสามารถ 
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สรุปได้ว่า ตัวแบบในการนำนโยบายไปปฏิบัติมีบางตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์การนำนโยบาย  
ไปสู่การปฏิบัติโดยพิจารณาเฉพาะปัจจัยภายในองค์การเท่านั้น เช่น ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล ตัวแบบที่เน้น  
การจัดการ ตัวแบบการพัฒนาองค์การ และตัวแบบกระบวนการของระบบราชการ แต่บางตัวแบบสามารถ
นำมาใช้ในการอธิบายการนำนโยบายไปปฏิบัติได้ครอบคลุม เพราะพิจารณาทั้งปัจจัยภายในองค์การและปัจจัย
ภายนอกองค์การ เช่น ตัวแบบทางการเมือง ตัวแบบทั่วไป เป็นต้น 
 สำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติ เป็นการวิเคราะห์เพื ่อหาความแตกต่างระหว่างนโยบายและ      
แผนที่กำหนดขึ้นกับการนำไปปฏิบัติ ใน 4 ด้าน คือ 1) การเตรียมความพร้อมเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ    
2) ความพร้อมด้านทรัพยากร 3) กรอบเวลาในการนำนโยบายไปปฏิบัติ และ 4) การเตรียมการ ด้านกฎระเบียบ 
กฎหมาย โดยมีสาระสำคัญของแต่ละด้าน ดังนี้ วิภาสิริ บุญชูช่วย (2558) 
 1) การเตรียมความพร้อมเพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้นโยบายด้านการศึกษาสามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างราบรื่น เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม        
เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในหลายประเด็น คือ ด้านความรู้ ด้านจิตใจ และเทคโนโลยี โดยบุคลากร          
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน 
รวมทั้งควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในด้านเนื้อหานโยบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ของนโยบายอันจะนำไปสู่การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ความพร้อมด้านจิตใจ คือ แรงจูงใจที่มีต่อการปฏบิัติ
นโยบายเป็นสิ่งกระตุ้นสำคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ  เนื่องจากแสดงถึงความเต็มใจ ตั้งใจ ที่จะปฏิบัติตาม
นโยบายและความพร้อมด้านเทคโนโลยี เป็นการฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ทางเทคโนโลยีมาใช้ในการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติหากปราศจากการเตรียมความพร้อมเพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะความพร้อมด้านความรู้
เกี ่ยวกับนโยบาย และความพร้อมด้านจิตใจ ครูและบุคลากรอื่นที่เกี ่ยวข้องอาจจะไม่มีความเต็มใจตั ้งใจ                    
ในการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างกระตือรือร้น การบังคับให้นำนโยบายไปปฏิบัติโดยปราศจากความพร้อม
ดังกล่าวอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ในเชิงลบ เนื่องจากเป็นเพียงการยอมทำตามนโยบายที่เป็นการบัง คับ และ       
ถ้าเป้าหมายของนโยบายต้องการพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น การเตรียมความพร้อมด้านความรู้ 
และจิตใจของผู้ปฏิบัติเป็นสิ่งจำเป็นประการแรกในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
 2) ความพร้อมด้านทรัพยากรเป็นสิ ่งสำคัญในการนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ หากปราศจาก  
ความพร้อมด้านทรัพยากรจะทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติมีอุปสรรค หรือเกิดความยากลำบากในประการ
ต่าง ๆ ได้ ทรัพยากรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนำนโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติ คือ ทรัพยากรมนุษย์ อุปกรณ์
และเครื่องมืออำนวยความสะดวก สถานที่หรือพื้นที่ในการดำเนินงานและเงินงบประมาณ ฯลฯ สิ่งเหล่ านี้ 
เป็นปัจจัยในขั้นแรกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้น การนำนโยบายไปปฏิบัติ 
จึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของทรัพยากร 
 3) กรอบเวลาในการนำนโยบายไปปฏิบัติการนำนโยบายไปปฏิบัติต้องมีเวลาในการดำเนินงาน  
ตามแผนและนโยบาย มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน และตารางการดำเนินงานมีความยืดหยุ่น ปัจจัย
สำคัญคือ ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติรวมทั้งบุคคล หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้เวลากับการนำนโยบายไปปฏิบัติ  
อย่างเพียงพอ  
 4) การเตรียมการด้านกฎระเบียบ กฎหมาย การนำนโยบายด้านการศึกษาไปปฏิบัติควรมี             
การดำเนินการสอดคล้องกับกฎระเบียบ และกฎหมายที่กำหนดขึ้น หากมีการดำเนินการนอกเหนือหรือขัดกับ
กฎระเบียบ กฎหมายที่มีอยู่จะทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงาน นอกจากนั้นการนำนโยบายด้านการศึกษา    
ไปปฏิบัติ ควรมีการกำหนดกฎหมาย ระเบียบ ที่สนับสนุนและเอ้ืออำนวยต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
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 ทฤษฎีระบบ 
 ทฤษฎีระบบเป็นวิธีการจัดการที่ผสมผสานหน้าที่การจัดการกิจกรรมและการวางแผนเชิงกลยุทธ์    
เข้าด้วยกัน ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสนอความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ดังนี้   
 1. ความหมายของทฤษฎีระบบ 

 ทฤษฎีระบบมีนักวิชาการให้ความหมายไว้สอดคล้องและใกล้เคียงกันหลายท่าน ดังเช่น 
 จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้ให้ความหมายของคำว่า “ระบบ” หมายถึง ระเบียบเกี่ยวกับ    

การรวมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนให้เข้าลำดับประสานกันเป็นอันเดียวตามหลักเหตุผลทางวิชาการ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากัน โดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ 
ระบบยังเป็นกลุ่มองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันและมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ทำให้
เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือกระทำกิจกรรมเพื ่อให้ได้ผลสำเร็จตามความต้องการขององค์การ           
ซึ่งในปัจจุบันคำว่า "ระบบ" เป็นคำกล่าวที่ใช้กันแพร่หลายโดยทั่วไป เวลาที่กล่าวถึงระบบ เราจะต้องคำนึงถึง 
3 คำ ดังนี้ 

 1. การคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) หมายถึง การคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ 
ถึงผลที่ได้ ผลเสียที ่จะเกิดขึ ้นทั ้งในภาพรวมและทุก ๆ ส่วนขององค์ประกอบย่อยของระบบว่าต่างก็มี           
ส่วนสัมพันธ์กันและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

 2. ว ิธ ีการปฏิบัต ิงานอย่างเป็นระบบ (System Approach) หมายถึง ว ิธ ีการปฏิบัต ิงาน             
ที่เป็นระบบโดยมีการนำเอาปัจจัยที่จำเป็นต่อการบริหารมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตรงตาม
เป้าหมายที่กำหนด ทั้งปัจจัย กระบวนการทำงาน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจะมีส่วนสัมพันธ์กันและเป็นผล      
ซึ่งกันและกัน 

 3. ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีที่ระบุว่าองค์การประกอบด้วยส่วนประกอบ       
ที่เป็นอิสระและเป็นวิธีการบริหารงานที่จะเพิ่มความเข้าใจ รู้จุด เด่นจุดด้อยในองค์การ เพื่อการพัฒนาและ
แก้ปัญหาได้มากยิ่งขึ้น 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2546) ให้คำจำกัดความของวิธีการเชิงระบบว่า หมายถึง  กระบวนการ 
ที่มุ่งถึงหลักการดำเนินงานที่ยึดเอาศูนย์รวมเป็นหลัก งานทุกชนิดเริ่มจากการมีจุดมุ่งหมายของงานที่เป็นปัญหา
ต้องแก้ไข วิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือเสนอแนะวิธีการแก้ไขและปรับปรุง 

กิติมา ปรีด ีดิลก (2549) กล่าวว ่าคำว่าระบบ หมายถึง องค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ                
ที ่มีความสัมพันธ์กันและมีส่วนกระทบต่อปัจจัยระหว่างกันในการดำเนินงานเพื ่อให้บรร ลุวัตถุประสงค์         
ขององค์การ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง สิ ่งซึ ่งประกอบขึ้นด้วย
องค์ประกอบหรือหน่วยย่อย องค์ประกอบหรือหน่วยย่อยเหล่านี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด 

พรรณี ประเสริฐวงศ์ , และคณะ (อ้างถ ึงใน จันทรานี สงวนงาม , 2545) ได้ให้ความหมาย 
ของคำว่าระบบว่า หมายถึง การเรียงลำดับองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงานองค์ประกอบต่าง ๆ นั้นมีความสัมพันธ์และมีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันในระหว่าง  
ส่วนต่าง ๆ อยู่เสมอ  

Schoderbek, Schoderbek and Kefalas (1990) กล่าวว่า ทฤษฎีระบบ หมายถึง การแก้ปัญหา
ในปัจจุบันจำเป็นต้องมองที่ระบบมากกว่าพิจารณารายละเอียดของแต่ละปัญหา ดังนั้นจึงมองปัญหาโดยรวม
หรือที่เรียกว่า Systems View or Systems Approach และได้ขยายความว่า วิธีการเชิงระบบมีความแตกต่าง
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กับวิธีการเชิงวิเคราะห์ (Analytical Approach) ตรงที่วิธีการเชิงระบบเป็นกระบวนการแยกแยะจากส่วนรวม
ทั้งหมด ออกเป็นส่วน ๆ ที่เล็กกว่าเพื่อให้เข้าใจการทำหน้าที่ของส่วนรวมวิธีการเชิงระบบอยู่บนพื้นฐาน  
ของทฤษฎีระบบทั่วไป ซึ่งสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการรวมเอาแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ มารวมกันเข้า เพ่ือการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีระบบ หมายถึง วิธีการทางความคิดที่เป็นรูปแบบ ซึ่งแสดงให้เห็นวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมองปัญหาอย่างองค์รวม ทั้งนี้รูปแบบของวิธีการหาความรู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการวิเคราะห์สังเคราะห์และวางรูปแบบการดำเนินการ โดยต้องเกี่ยวพันกับรูปแบบปฏิบัติทั้งภายใน 
และภายนอกโดยใช้ระบบมาเป็นพ้ืนฐานความคิด  

 2. ความสำคัญของทฤษฎีระบบ 
 ในการศึกษาพฤติกรรมองค์การจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงเท่านั้นอาจจะทำให้             

ไม่ครอบคลุมพฤติกรรมองค์กรทั้งระบบ ดังนั้น ทฤษฎีระบบจึงมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหาร
จัดการองค์การ ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความสำคัญของทฤษฎีระบบไว้หลากหลาย อาทิเช่น 

 สมยศ นาวีการ (2545) กล่าวว่า ทัศนะเกี่ยวกับระบบได้ให้ข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารจะต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนและคลุมเครือผู้บริหารไม่อาจจะควบคุมปัจจัยการผลิตทุกอย่างได้
อย่างเต็มที่ตามข้อเสนอแนะของทฤษฎีสมัยเดิมจึงมีความสำคัญที่จะต้องรับรู ้และกำหนดความสัมพันธ์         
ด้านสภาพแวดล้อมและการออกแบบระบบย่อยภายในหน้าที่หลักของผู้บริหารอย่างหนึ่ง  คือ การพัฒนา    
ความสอดคล้องระหว่างองค์กรและสภาพแวดล้อมขององค์กรและการออกแบบระบบย่อยภายในที่ทำ ให้
เป้าหมายประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความพอใจกับพนักงาน แนวความคิดระบบจะให้
พ้ืนฐานที่สำคัญในการทำความเข้าใจองค์การจะเป็นรากฐานแนวความคิดในขั้นตอนต่อไป 

จนัทรานี สงวนนาม (2545) กล่าวว่า ความสำคัญของทฤษฎีระบบมีดังนี้ 
1) ช่วยให้ทุกคนในองค์การเข้าใจขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้ดีขึ้น  การติดต่อ

ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชามีมากขึ้นเพราะได้มีการปรึกษาหารือในการกำหนดวัตถุประสงค์และ
แผนงานร่วมกัน  

2) ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับขององค์การ 
3) ช่วยพัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคคลที่มีอยู่ในวงจรจำกัดให้ทำงานเต็มความสามารถ 
4) ผู้บริหารสามารถควบคุมด้วยมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 
5) ช่วยให้การประเมินผลงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ 
วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ และกัญญามน อินหว่าง (2554) กล่าวว่า สำหรับการบริหารเชิงระบบนั้น

มีประโยชน์มาก เพราะผู ้บริหารสามารถมองเห็นขอบเขตขององค์การและที่ระบบย่อยขององค์การที่มี
ความสัมพันธ์กันกับสภาพแวดล้อม ดังนั้น องค์การทุกองค์การควรจะเป็นระบบเปิดอย่างแท้จริงเพราะว่าต้อง
ใช้ปัจจัยนำเข้าจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจัยส่งออกสู่สภาพแวดล้อม แนวความคิดนี้       
จะได้ผลต่อเมื่อองค์การที่นำไปใช้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะข่าวสาร
ข้อมูลจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแนวคิดนี้อย่างยิ่ง ฉะนั้น องค์การควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมและปรับตัว        
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาการบริหารต่อไป 

ธร สุนทรายุทธ (2554) กล่าวว่า ทฤษฎีระบบมีความสำคัญ คือ เอื้อต่อการอธิบายพฤติกรรม
องค์กรทุกระดับทั้งบุคคลกลุ่มและองค์กร ดังนั้น การนำเอาทฤษฎีระบบเข้ามาใช้ในการบริหารงานด้วยเหตุผล
ที่ว่าสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว องค์กรมีความซับซ้อนมากขึ้นจึงยาก 
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ที่จะพิจารณาถึงพฤติกรรมองค์กรได้ทุกแง่มุม ระบบชีววิทยาซึ่งเป็นระบบเปิดมามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
ที่ช่วยให้แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นคำว่า “ระบบ” Systems 
จึงเป็นกลุ่มองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันและมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ทำให้เกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือกระทำกิจกรรมให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีระบบมีความสำคัญต่อการรับรู้และกำหนดความสัมพันธ์ด้านสภาพแวดล้อม
และการออกแบบระบบย่อยภายในของผู้บริหาร สำหรับการบริหารเชิงระบบนั้นมีประโยชน์มาก เพราะ
ผู้บริหารสามารถมองเห็นขอบเขตขององค์การและที่ระบบย่อยขององค์การที่มีความสัมพันธ์กันกับสภาพแวดล้อม 
ดังนั้น องค์การทุกองค์การควรจะเป็นระบบเปิดอย่างแท้จริงเพราะว่าต้องใช้ปัจจัยนำเข้าจากสภาพแวดล้อม
และเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจัยส่งออกสู่สภาพแวดล้อม 
 

 3. หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ (จันทรานี, 2545) 
  1. ทฤษฎีระบบมีความเชื่อว่า ระบบจะต้องเป็นระบบเปิด (Open System) กล่าวคือ จะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อม 
  2. มีรูปแบบของการจัดลำดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะของระบบใหญ่และระบบ
ย่อยท่ีสัมพันธ์กัน 
  3. มีรูปแบบของปัจจัยป้อนเข้าและผลผลิต ( Input Output Model) ซึ ่งแสดงให้เห็นถึงผล 
ของปฏิสัมพันธ์ที่มีกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตตามลำดับเป็นองค์ประกอบ  
ของระบบ 
  4. แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กันหรือมีผลกระทบต่อกันและกัน  
(The Entities Model) หมายความว่า ถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใดตั วหนึ ่งเปลี ่ยนไป ก็จะมีผลต่อ 
การปรับเปลี่ยนขององค์ประกอบตัวอ่ืนด้วย 
  5. ทฤษฎีระบบเชื่อในหลักการของการมีเหตุ–ผล ของสิ่งต่าง ๆ (Cause and Effect) ซึ่งเป็น
หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีระบบไม่เชื่อผลของสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเกิดจาก
สาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่ทฤษฎีระบบเชื่อว่าปัญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้น มักจะมาจากสาเหตุที่มากกว่า
หนึ่งสาเหตุ 
  6. ทฤษฎีระบบจะมองทุก ๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าที่จะมองเพียงส่วนใด
ส่วนหนึ่งของระบบ 
  7. ทฤษฎีระบบคำนึงถึงผลของการปฏิบัต ิท ี ่ เป ็น  “Output” หรือ “Product” มากกว่า
“Process” ซึ่งผลสุดท้ายของงานที่ได้รับอาจมีมากมายหลายสิ่ง ซึ่งก็คือผลกระทบ (Outcome or Impact)  
ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังนั่นเอง 
  8. ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี ่ยนและป้อนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  
เพื ่อบอกให้รู ้ว่าระบบมีการเบี่ยงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไขที ่องค์ประกอบใดของระบบซึ่งก็คือ (System 
Analysis) นั่นเอง 
 สรุป หลักการของทฤษฎีระบบ กล่าวได้ว่า ระบบต้องเป็นระบบเปิด มีรูปแบบการจัดลำดับ มีปัจจัย
ป้อนเข้าและผลผลิต แต่ละองค์ประกอบต้องมีส่วนสัมพันธ์กัน หรือมีผลกระทบต่อกันและกัน มีเหตุ -ผล         
ซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ มองทุก ๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบคำนึงถึง
ผลของการปฏิบัติที ่เป็น Output หรือ Product มากกว่า Process มีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและ    
ป้อนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
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 แนวคิดวงจรคุณภาพ 
 วงจรคุณภาพหรือวงจรเดมมิง่ (Deming Cycle) (Deming, 1986 อ้างถึงใน นิรุธ บัณฑิโต, 2557) PDCA 
เป็นเครื่องมือแห่งคุณภาพ (Quality Tools) ชนิดหนึ่งจากเครื่องมือแห่งคุณภาพหลาย ๆ ชนิด ที่มีประโยชน์
อย่างมากในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ เริ่มโดย ดร.วอล์ทเตอร์ ชิวฮาร์ท 
เป็นผู้พัฒนาขึ้นเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1939 และ ดร.เอดวาร์ด เดมมิ่ง เป็นผู้นำมาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น  
เมื่อปี ค.ศ. 1950 จนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจรควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control Circle : PDCA) วงจรเดมมิ่งถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจรการบริหาร ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั ้นตอนการตรวจสอบ และขั้นตอนการดำเนินการให้เหมาะสม         
ซึ ่งอธิบายได้ดังนี้  P: Pan คือ การวางแผนในการดำเนินการ D: Do คือ การลงมือทำตามแผนที่วางไว้            
C: Check คือ การตรวจสอบผลการดำเนินการกับแผน และ A: Action คือ การยึดถือปฏิบัติหากการดำเนินการ
บรรลุตามแผน แต่หากไม่บรรลุตามแผนให้หาสาเหตุ และวางแผนแก้ไขใหม่ (ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, 2555; 
มรกต วงเนตร, 2554; Mycoted, 2004) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การวางแผน (Plan) จะเป็นจุดเริ ่มต้นของวงจรคุณภาพ เพราะแผนจะกำหนดเป้าหมาย 
และทิศทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ โดยแผนจะอธิบายความจำเป็นและสร้างความเข้าใจ              
ในการแก้ปัญหา ซึ่งอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกหน่วยงานในการปรับปรุงแก้ไขอุปสรรค และข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ขององค์การให้หมดไปอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตามที่ต้องการ 
โดยวางแผนการสร้างคุณภาพมี 4 ขั้นตอน 
  1.1 กำหนดปัญหาที ่ต ้องการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ ้น  โดยสมาชิกแต่ละคนจะร่วมมือ 
และประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในการระบุปัญหาที ่เกิดขึ ้นในการดำเนินงานเพื ่อที ่จะร่วมกันศึกษา 
และวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขต่อไป 
  1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบการดำเนินงานหรือหาสาเหตุ  
ของปัญหา เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งควรจะวางแผนและดำเนินการเก็บข้อมูล        
ให้เป็นระบบระเบียบ เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน เช่น ตารางตรวจสอบ แผนภาพ หรือแบบสอบถาม 
เป็นต้น 
  1.3 อธิบายปัญหาและกำหนดทางเลือกวิเคราะห์ปัญหาเพื่อใช้กำหนดสาเหตุของความบกพร่อง 
ตลอดจนแสดงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนิยมใช้การเขียนและวิเคราะห์แผนภูมิ หรือแผนภาพ เช่น แผนภูมิ
ก้างปลา แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิการควบคุม เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความเข้าใจสาเหตุและปัญหา
อย่างชัดเจน และร่วมกันระดมความคิด (Brainstorm) ในการแก้ปัญหา โดยสร้างทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา เพ่ือมาวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาดำเนินงาน 
  1.4 เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการทำงาน โดยร่วมกันวิเคราะห์และวิจารณ์ทางเลือก
ต่าง ๆ ผ่านการระดมความคิดและการเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อตัดสินใจ เลือกวิธีการแก้ไขปัญหา 
ที่เหมาะสมที่สุดในการดำเนินงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะต้องทำวิจัย
และหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือกำหนดทางเลือกใหม่ที่มีความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาได้มากกว่าเดิม 
 2. การปฏิบัติ (Do) นำทางเลือกที่ตัดสินใจไปวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าปัญหานั้นเป็นงานที่สามารถแก้ไขได้ภายในกลุ่ม  
ก็สามารถปฏิบัติได้ทันที หากปัญหามีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหน่วยหรือกลุ่มอ่ืนก็ต้องแจ้งให้ผู้บริหารสั่งการ
ให้หน่วยงานอื่นประสานงานและร่วมมือแก้ไขปัญหาให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. การตรวจสอบ (Check) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานที่ปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบ  
ผลการทำงานก่อนการปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงานว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ผู้เกี ่ยวข้อง  
ต้องศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุเพ่ือแก้ไขและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
 4. ปรับปรุง (Action) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในอนาคตหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจาก  
ความไม่สอดคล้องกับความต้องการ ปัญหาที่ไม่ได้คาดหวังและปัญหาเฉพาะหน้าที่ในการดำเนินงานจนได้  
ผลลัพธ์ที ่พอใจและได้ร ับการยอมรับจากทุกฝ่าย แล้วจึงจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในอนาคต  
ดังภาพที่ 2-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-10  วงจร PDCA แบบญี่ปุ่น 
ที่มา : ชนิกานต์ เธียรสูตร (2553) 
 

 วงจร PDCA จะไม่หยุดหรือจบลงเมื่อหมุนครบรอบ แต่วงล้อ PDCA จะหมุนไปข้างหน้าเรื่อย ๆ  
โดยจะทำงานในการแก้ไขปัญหาในระดับที่สูงขึ ้น ซับซ้อนขึ้นและยากขึ้น หรือเป็นการเรียนรู้ที ่ไม่สิ ้นสุด
สอดคล้องกับปรัชญาของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ซึ่งขั ้นตอนการจัดทำ
แผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้น ควรตรวจว่ามีงานที่ต้องทำอะไร อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และวิธีแก้ไข 
ในการทำงานที่เป็นโอกาสที่จะนำไปพัฒนาองค์กรในส่วนอื่น จัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องปรับปรุง  
ทำแผนการดำเนินงาน และบันทึกปรับปรุงรายงานให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ทบทวนแผนการทำงาน 
สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (เนตรนภัส จันทร์พ่วง, 2555; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, 2542) ดังแผนภาพที ่2-11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผน 
(Plan) 

การดำเนินการให้
เหมาะสม (Act) 

การตรวจสอบ 
(Check) 

ดำเนินการ 
ให้เหมาะสม 

การตรวจสอบ 

การปฏิบัต ิ

การวางแผน 

การปฏิบัต ิ
(Do) 
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แผนภาพที ่2-11  วงจร PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ที่มา : ชนิกานต์ เธียรสูตร (2553) 
 
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ  
 Edwards (1981) ได้ศึกษากระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ และมีข้อเสนอว่าการพิจารณา 
ในปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของนโยบาย อาจจะมีผลต่อความล้มเหลวในขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัติได้ 
เช่น ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ อาจช่วยให้หลายหน่วยงานนำไปปฏิบัติ ได้รวดเร็ว เนื ่องจากไม่มี            
การเบี่ยงเบนวัตถุประสงค์ แต่หลายหน่วยงานที่ไม่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน อาจมีการต่อต้านที่รุนแรง    
จนไม่สามารถนำนโยบายไปปฏิบัติได้ การระบุขั้นตอนการปฏิบัติ ให้ชัดเจนเพื่อให้เห็นว่าเมื่อไรควรปฏิบัติ
อย่างไร เพื่อให้เกิดผลระดับไหน อาจช่วยให้หลายหน่วยงานปฏิบัตินโยบายได้ง่ายขึ้น ประเมินผลได้ว่าสำเร็จ 
แต่บางหน่วยงานอาจเห็นเป็นข้อด้อยในทางปฏิบัติ เพราะบุคลากรในหน่วยงานไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ 
หรือเลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ก็เป็นประเด็นที่ควรศึกษาถึงระดับ     
ของอิทธิพลของปัจจัยที ่มีผลทั ้งทางบวกและลบต่อกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ หรือกลไกอื ่น ๆ              
ที่เก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
 สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2546) มยุรี อนุมานราชธน (2547) และ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548)  
ได้ทบทวนผลงานของนักวิชาการทางด้านนโยบายหลากหลายสาขา พบว่า ความสำเร็จหรือความล้มเหลว    
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ และให้รับผลกระทบจากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง  
หลายประการ สรุปดังนี้ 
 1. แหล่งที่มาของนโยบาย (Source of Policy) โดยทั่วไปนโยบายอาจมีที่มาหรือผ่านกระบวนการ
กำหนดนโยบาย จนกระทั่งปรากฏเป็นนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ทั้งนี้
แหล่งที่มาของนโยบายเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากผู้ที่มีบทบาท

มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

ปรับปรุง และยกระดับ 
มาตรฐานเดิมให้สูงขึ้น 

ปรับปรุง 

อย่างต่อเนื่อง 

P 
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D 
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สำคัญในการริเริ่มก่อรูปนโยบายและการกำหนดนโยบายมีความหลากหลาย ทั้งใน ด้านอำนาจและหน้าที่    
แม้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะไม่มีอำนาจในการนำนโยบายไปปฏิบัติ แต่เป็นผู้มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบ         
ที่ต้องประกาศเป็นกฎหมาย ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยผ่านองค์การราชการ       
ที่ตนรับผิดชอบ อาจใช้อำนาจส่วนตัวหรือใช้อำนาจผ่านระบบราชการได้ 
 2. ลักษณะของนโยบาย ได้แก่ 1) ประเภทของนโยบาย นโยบายที่มุ ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์  
โดยเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ น้อยที่สุด จะประสบผลสำเร็จมากกว่านโยบายที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ 
อย่างมาก 2) ผลประโยชน์ของนโยบายนั้น ๆ ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายจะขึ ้น อยู ่กับ        
ความแพร่หลายของการรับรู้ว่านโยบายนั้นให้ผลประโยชน์มากกว่านโยบายอื่น ๆ ที่มีอยู่มากน้อยเพียงใด  
3) ความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับค่านิยมที่มีอยู่ ประสบการณ์ท่ีผ่านมาและความต้องการของผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายนั้น 4) ความเป็นไปได้ในการทดลองปฏิบัติ 5) ความเห็นผลได้ของนโยบายที่สามารถ
ส่งผลให้เห็นได้ชัดเจนมีโอกาสประสบผลสำเร็จในทางปฏิบัติมากกว่านโยบายที่ไม่สามารถชี้ให้เห็นผลได้ชัดเจน 
และ 6) คุณภาพของการส่งข้อมูลย้อนกลับ 
 3. ความชัดเจนของนโยบาย (Clarity of Policy) การกำหนดนโยบายที่ดีต้องคำนึงถึงความชัดเจน
ของวัตถุประสงค์ของนโยบาย ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ความยากง่ายในการรับรู้วัตถุประสงค์  
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของนโยบาย และความเท่ียงตรงของข่าวสารที่มีไปยังผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ความชัดเจน
ของนโยบายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การระบุสภาพปัญหานโยบายอย่างครอบคลุม ครบถ้วน    
การกำหนดผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากปญัหา 
และการประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินการอย่างเหมาะสม 
 4. การสนับสนุนนโยบาย (Support for Policy) เมื่อมีการกำหนดนโยบายเรียบร้อยแล้วนโยบาย  
จะถูกนำไปปฏิบัติอย่างไร หรือจะได้รับการนำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนนโยบาย จากผู้ปฏิบตัิ 
และผู ้ที ่ได้รับผลจากการปฏิบัติตามนโยบายนั้น การสนับสนุนนโยบายจากกลุ ่มรัฐบาลหรือนอกรัฐบาล      
ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเพียงพอหรือไม่      
การจัดสรรมาจากแหล่งใด พันธะข้อตกลง ระยะเวลาผูกพันที ่จะต้องกระทำให้สำเร็จ การสนับสนุน             
จากสื่อมวลชน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลการยอมรับของประชาชน 
 5. ความซับซ้อนในการบริหารงาน (Complexity of Administration) ผู ้กำหนดนโยบายและ        
ผู้มีอำนาจตัดสินใจนโยบายจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้องค์การที่มีความซับซ้อนสูง หรือมีโครงสร้าง  
และลำดับขั้นการบังคับบัญชายาวเกินไป หรือมีจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากเกินไป หน่วยงานขนาดเล็ก 
ที่มีลำดับชั้นการบังคับบัญชาน้อย จำนวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามาก จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการนำ  
นโยบายไปปฏิบัติมากกว่าหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีระดับชั้นและสายงานการบังคับบัญชามากมาย แต่ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาน้อย ความสามารถของผู ้นำ ภาวะผู ้นำที ่เข้มแข็ งมีความสามารถในการะดมการสนับสนุน 
จากแหล่งต่าง ๆ กับความสามารถในการสังเคราะห์เพื่อสร้างสิ่งขึ้นมาใหม่ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญช่วยให้  
การนำนโยบายไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบายกับหน่วยงาน
ปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งเน้นความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ ยิ่งมีมากเท่าใดโอกาสที่นโยบายจะประสบ
ผลสำเร็จมากเท่ากัน ลำดับชั้นของการสื่อสารแบบเปิด การเปิดโอกาสให้มีการสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์  
ทั้งในแนวนอนและแนวตั้งและอ่ืน ๆ จะมีส่วนสำคัญในการกำหนดความสำเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย 
 6. สิ ่งจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติ (Incentives for Implementers) ประเด็นนี ้เกี ่ยวข้องโดยตรงกับ      
การทำงานและปัจจัยกระตุ้นที ่จะทำให้ผู ้ปฏิบัติมีความมุ่งมั่นที ่จะทำงานให้สำเร็จ ลักษณะของสิ ่งจูงใจ                          
แก่ผู ้ปฏิบัติอาจกระทำได้หลายกรณี อาทิเช่น การเลื่อนขั ้นเงินเดื อนเป็นกรณีพิเศษ การเลื่อนตำแหน่ง             
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ส่วนการลงโทษในกรณีที่ทำให้งานล้มเหลว อาทิเช่น การระงับการขึ้นเงินเดือน การงดเงินรางวัลประจำปี     
การโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งที ่มีความสำคัญน้อยกว่า ซึ ่งมาตรการเหล่านี ้ต ้องประกาศให้ผู ้ปฏิบัติ          
ทราบชัดเจนล่วงหน้า พร้อมทั้งการจัดระบบการประเมินผลงานที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม   
แก่ผู้ปฏิบัติอย่างเสมอภาค 
 7. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จ
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติ อาจกล่าวได้ว่า แผนงานหรือโครงการใด แม้จะมีปัจจัยอื่นครบถ้วน แต่ถ้าขาด
ปัจจัยเรื่องทรัพยากรในการสนับสนุนแผนงานและโครงการนั้น ถือได้ว่าประสบความล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้  
ลงมือปฏิบัติ ทรัพยากรในการนำนโยบายไปปฏิบัติหมายรวมถึงทั้งเงินทุน เวลา และบุคลากรตลอดจน
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังต้องตระหนักถึงผลกระทบภายนอกด้วยซึ่งทรัพยากร      
ที่มีความสำคัญที่สุด คือ ทรัพยากรบุคคล สิ่งที่ผู้รับผิดชอบการนำนโยบายไปปฏิบัติต้องคำนึงอยู่เสมอ คือ 
จะต้องเลือกสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน   
ให้สำเร็จ เป็นผู้มีวินัยและมีความรับผิดชอบสูง เพื่อให้มั่นใจว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสำเร็จ
ตามเป้าประสงค ์
 8. ทัศนคติของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ 1) ทัศนคติที่มีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย นโยบาย  
ที่ผู้ปฏิบัติด้วยดีต้องเป็นนโยบายที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ เห็นด้วยและมีความผูกพัน 2) ผลกระทบที่จะมีต่อพฤติกรรม
ของผู ้นำนโยบายไปปฏิบัติ นโยบายที่มีผลให้ผู ้ปฏิบัติต้องเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมที ่ได้ปฏิบัติ              
มาเป็นเวลานานมักจะประสบผลล้มเหลว ส่วนนโยบายที่ ไม่กระทบกระเทือนต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติ           
จะมีโอกาสสูง 3) ความขัดแย้งที่มีต่อค่านิยมของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ถ้าผู้ปฏิบัติไม่เห็นด้วยกับนโยบาย        
จะนำไปสู่การเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามนโยบาย หรือเลือกปฏิบัติเฉพาะส่วนที่ไม่ขัดกับคุณค่าที่ตนเองยึดถือ       
จะทำให้นโยบายล้มเหลว 4) ผลกระทบที่มีต่องาน อำนาจ ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์ของผู้นำเอานโยบาย       
ไปปฏิบัติการมอบหมายงานให้กับผู้ที ่มีความเห็นหรือมีผลประโยชน์ไม่สอดคล้องกับนโยบายนั้น เท่ากับ        
เป็นการเรียกร้องความยุ่งยาก เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายจะต้องแสวงหาวิธีการต่าง ๆ มาควบคุมพฤติกรรม
ของผู้ไม่เห็นด้วย 
 ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2539) ได้เสนอปัจจัยสำคัญในการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างประสบความสำเร็จ 
ไว้ดังนี้ 
 1. เป้าหมายต่าง ๆ ของนโยบาย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติจะต้องมีการกำหนดอย่างแน่ชัด ทั้งนี้     
เพื่อป้องกันการบิดเบือนแก้ไขในขณะปฏิบัติการ หรืออย่างน้อยที่สุดต้องอยู่ในระดับที่สามารถใช้อ้างอิง   
สำหรับการติดตามประเมินผล และขจัดข้อขัดแย้งพิพาทได้ 
 2. นโยบายที่ถูกกำหนดขึ้นมานั้นต้องตั้งอยู่บนหลักเหตุผล สามารถที่จะแยกแยะความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยนำเข้า กิจกรรมและผลผลิตของนโยบายได้ รวมทั้งจะต้องมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่
แก่หน่วยงานปฏิบัติการอย่างเพียงพอที่จะบังคับใช้ หรือให้บริการต่าง ๆ ได้ 
 3. โครงสร้างการดำเนินงานจะต้องถูกกำหนดขึ้นมาให้เอื ้ออำนวยต่อความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น  
การจัดรูปแบบการประสานทั้งภายใน และระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง การสร้างระเบียบวิธี           
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานที ่แน่นอน การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่อง รวมทั้ง        
เปิดโอกาสให้สามารถสนับสนุนจากภายนอก 
 4. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติการต้องมีความพร้อม และความผูกพันในการทำงานต้องยอมรับ
เป้าหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับสูงต้องมีขีดความสามารถทั้งทางด้านการจัดสรร 
และทางด้านการเมือง 



                                                                                                                                                                              36 
 

 รายงานการศึกษาและพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบตัิของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 5. นโยบายที่จะปฏิบัติตามนั้นต้องการแรงสนับสนุนจากภายนอก เช่น กลุ่มผลประโยชน์ ผู้มีอำนาจ 
และอิทธิพลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป หรืออย่างน้อยที่สุดควรที่จะเป็นกลาง ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้
ขัดขวาง 
 6. การเปลี ่ยนแปลงในสภาพการทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีแปรผันตามกาลเวลา          
ต้องไม่รุนแรงที่จะมากระทบต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้นโยบายที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่นั้นจะต้องไม่ขัดแย้ง 
หรือลดความสำคัญของนโยบายที่กำลังดำเนินอยู่ 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2552) ได้เสนอปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ จากการศึกษาผลงานของนักวิชาการต่างประเทศว่าประกอบด้วย 
 1. ลักษณะของนโยบาย ได้แก่ ประเภทของนโยบาย ผลประโยชน์ของนโยบาย ความสอดคล้อง
ระหว่างนโยบายกับค่านิยม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ การเห็นผลของการปฏิบัติตามนโยบาย และคุณภาพ
ของการส่งข้อมูลย้อนกลับ 
 2. วัตถุประสงค์ของนโยบาย ได้แก่ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 
ความยากง่ายในการรับรู้วัตถุประสงค์ ดัชนีวัดความสำเร็จของนโยบาย ความเที่ยงตรงของข่าวสารไปยังผู้ที่นำ
นโยบายไปปฏิบัติ 
 3. ความเป็นไปได้ทางการเมือง ได้แก่ การเจรจาระหว่างรัฐบาลกับเอกชน การสนับสนุนจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบของนโยบายที่มีต่อกลุ่มอิทธิพล การสนับสนุนจากชนชั้นนำ หรือสื่อมวลชน หรือผู้ที่มี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
 4. ความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือทฤษฎี ได้แก่ การกำหนดหรือร่างนโยบาย ทฤษฏีที่เชื ่อถือได้  
ข้อเรียกร้องให้ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการปรับตัว และลักษณะของเทคโนโลยี 
 5. ความเพียงพอของทรัพยากร ได้แก่ การสนับสนุนด้านการเงิน กำลังคนและคุณภาพของบุคลากร 
 6. ลักษณะของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ประเภทของหน่วยงาน โครงสร้างและลำดับ
ชั้นการบังคับบัญชา ความสามารถและภาวะผู้นำ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบายกับหน่วย
ปฏิบัติ และลำดับชั้นของการสื่อสาร 
 7. ทัศนคติของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ทัศนคติต่อวัตถุประสงค์นโยบายผลกระทบที่จะมี  
ต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติ ผลกระทบต่องาน-อำนาจ-ศักดิ์ศรี-ผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติ และความขัดแย้ง      
ที่มีต่อค่านิยมเดิมของผู้ปฏิบัติ 
 8. ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกต่าง ๆ ที่นำนโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนจุดที่ต้องตัดสินใจ ความสัมพันธ์ดั้งเดิม การแทรกแซงของหน่วยงานระดับสูง 
 
4. ปัญหาการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
 วรเดช จันทรศร (2552) ได้กล่าวเกี่ยวกับปัญหาในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติว่าการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ มีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแปรเปลี่ยนไป        
ตามเงื่อนไขของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านสมรรถนะขององค์การ 

ปัญหาทางด้านสมรรถนะจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยย่อย ๆ หลายประการนับตั้งแต่ 
ปัจจัยทางด้านบุคลากร ปัจจัยทางด้านเงินทุน ปัจจัยทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัย
ทางด้านวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับนโยบายนั้น 
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1.1 ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากรจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ 
1.1.1 นโยบายที่จะถูกนำไปปฏิบัตินั ้นต้องการบุคลากรจำนวนเท่าใด ต้องการบุคลากร

ประเภทใด และต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างไร 
1.1.2 บุคลากรที่ต้องการเหล่านั้นมีอยู่แล้วในระบบราชการหรือไม ่
1.1.3 หากไม่มีบุคลากรที่ต้องการเหล่านั้นอยู่ในระบบราชการหรือมีไม่เพียงพอ หน่วยงาน   

ที่รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติจะสามารถหาบุคลากรจากภาคเอกชนได้หรือไม่ 
1.2 ปัจจัยเกี่ยวกับเงินทุน 

ปัญหาด้านสมรรถนะจะมีมากขึ้นหากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ  
ถูกจำกัดโดยเงื ่อนไขของการใช้เงินทุน ซึ่งข้อจำกัดในการใช้เงินทุนมีมากหรือมีระเบียบข้อบังคับไว้มาก          
จนขาดความยืดหยุ่นก็จะยิ่งเป็นการบั่นทอนสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติมากข้ึนเท่านั้น 

1.3 ปัจจัยทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยทางด้านวิชาการหรือ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
 ปัญหาทางด้านสมรรถนะจะทวีมากขึ้น หากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื ่องใช้ อย่างเพียงพอหรือทันต่อเวลา ในบางกรณีการปฏิบัติตามนโยบายนั้น  
มีลักษณะที่ต้องการใช้วิทยาการหรือเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ปัญหาทางด้านสมรรถนะจะมีมากยิ่งขึ้น 
ถ้าหากผู้ปฏิบัติขาดความรู้หรือความเข้าใจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า ปัญหาทางด้านสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติจะมีมากข้ึน หากหน่วยงานนั้น
ขาดความพร้อมทางด้านบุคลากร เงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนวิทยาการหรือเทคโนโลยี 
ปัจจัยเหล่านี้อาจจะส่งผลทำให้เกิดความล้มเหลวในการนำนโยบายไปปฏิบัติได้ 
 2. ปัญหาทางด้านการควบคุม 

ปัญหาทางด้านการควบคุมข้ึนอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
2.1 ความสามารถของหน่วยที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบายว่าจะสามารถแปลงนโยบายนั้น ๆ 

ออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติ แผนงาน หรือโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของนโยบายเพียงใด 
2.2 กิจกรรมของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพียงใด 
2.3 หน่วยปฏิบัติจะมีการกำหนดภารกิจ ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ  

แนวทางการปฏิบัติงาน แผนงาน หรือโครงการนั้นเพียงใด 
เงื ่อนไขดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นสิ ่งสำคัญในการที่จะทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติประสบ

ความสำเร็จ ทั้งนี้เพราะนโยบายจะประสบความสำเร็จไม่ได้หากผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจว่าตนเอง  
ควรจะทำอย่างไรบ้าง 
 3. ปัญหาทางด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 

การนำนโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสำเร็จไม่ได้ ถ้าหากปราศจากความร่วมมือจากสมาชิก
ทั้งมวลในองค์การหรือหน่วยปฏิบัติ ปัญหาในการนำนโยบายไปปฏิบัติที่ทำให้สมาชิกในองค์การหรือหน่วยปฏิบัติ
ไม่ให้ความร่วมมือหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุต่างกัน เช่น ไม่เห็นความสำคัญ  
ของนโยบายนั้น สมาชิกในองค์การหรือหน่วยปฏิบัติทำการต่อต้านเพราะเห็นว่าการปฏิบัติตามนโยบายนั้น  
จะส่งผลทำให้งบประมาณ อัตรากำลังของหน่วยงานต้องลดลงในระยะยาว อีกทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
ในภารกิจและหน้าที่ของบุคลากรอย่างขนาดใหญ่ นโยบายนั้นถูกกำหนดขึ้นมาโดยฝ่ายบริหารที่ไม่เข้าใจสภาพ
ความเป็นจริงในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของผู้ปฏิบัติ สมาชิกในองค์การหรือหน่วยปฏิบัติไม่เห็นด้วย
กับสาระหรือวิธีการปฏิบัติในโครงการหรือนโยบายนั้น เนื่องจากไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดังกลา่ว
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ตั้งแต่เบื้องต้น สมาชิกในองค์การหรือหน่วยปฏิบัติไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจว่า  
จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นอย่างไร 
 4. ปัญหาทางด้านอำนาจและความสัมพันธ์กับองค์การอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ขอบเขตของปัญหาเกิดจากการที่องค์การที่รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติจะมีปฏิสัมพันธ์
กับองค์การอ่ืน ๆ อาจจะเป็นผู ้รับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมเกี ่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติด้วยกัน  
การปฏิสัมพันธ์ที ่เกิดขึ ้นดังกล่าวนี ้ถือเป็นการปฏิสัมพันธ์ที ่เกิดขึ ้นภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมือง            
ซึ่งเน้นการเผชิญหน้า การแสวงหาการสนับสนุน การเจรจาต่อรองในการจัดสรรทรัพยากรหรือผลประโยชน์
ระหว่างหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ ในกระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

ปัญหาในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเกิดจากเรื่องของอำนาจและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
ที่รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติกับองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย   
ย่อย ๆ ดังนี้ 

4.1 ลักษณะของการติดต่อและความสัมพันธ์ที่หน่วยปฏิบัติมีกับหน่วยงานที่ควบคุมนโยบาย
ดังกล่าว 

4.2 ระดับความจำเป็นที่หน่วยปฏิบัติจะต้องแสวงหาความร่วมมือ พึ่งพาหรือทำความตกลง      
กับหน่วยงานหลักอ่ืน ๆ 

4.3 ระดับของความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานจะสามารถทำงานร่วมกันได้ 
5. ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์การหรือบุคคลสำคัญ 

ความสนับสนุนและความผูกพันขององค์การหรือบุคคลสำคัญ ซึ ่งได้แก่ กลุ ่มอิทธ ิพล             
กลุ่มผลประโยชน์ นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ตลอดจนสื่อมวลชน มีความสำคัญเป็นอย่างมาก องค์การ
หรือบุคคลสำคัญดังกล่าวอาจให้ความสนับสนุนทางการเมือง เงินทุน งบประมาณ ตลอดจนสร้างอุปสรรค 
ต่อต้าน เตะถ่วง หรือคัดค้านได้ตลอดเวลา ความยากลำบากในการนำนโยบายไปปฏิบัติจะมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังนี ้

5.1 ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยราชการรับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์ที ่ดี  
กับฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารหรือไม่ 

5.2 กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ที่เกี ่ยวข้องในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีความเข้าใจ
ตลอดจนสูญเสียประโยชน์ในนโยบายนั้นเพียงใด 

5.3 เงื่อนไขของระดับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ  
กับสื่อมวลชนก็มีความสำคัญอย่างมาก หากขาดความสัมพันธ์ที่ดีหรือความเข้าใจที่ดีสื่อมวลชนก็อาจจะใช้
อิทธิพลของตนที่มีอยู่โจมตีหรือทำลายความน่าเชื่อถือของนโยบาย 

5.4 บุคคลสำคัญในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติให้ความสนับสนุนในนโยบายนั้นเพียงใด 
เนื่องจากบุคคลสำคัญเหล่านั้นสามารถสร้างความร่วมมือจากประชาชนโดยส่วนรวมได้ ทำให้การนำนโยบาย  
ไปปฏิบัตินั้นเกิดความสำเร็จได้ง่ายข้ึน 
 สรุปได้ว่า ปัญหาในการนำนโยบายไปปฏิบัติอาจเกิดจากปัญหาทางด้านสมรรถนะของหน่วยปฏิบตัิ 
ปัญหาทางด้านการควบคุม ปัญหาทางด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ปัญหาทางด้าน
อำนาจและความสัมพันธ์กับองค์การอื ่นที ่เกี ่ยวข้องและปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพัน 
ขององค์การหรือบุคคลสำคัญ ในกระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัติในแต่ละด้านของปัญหาดังกล่าว  
อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาและแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ  
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5. รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ  
      5.1 ความหมายของรูปแบบ  

รูปแบบเป็นสิ ่งที ่สร้างและพัฒนาขึ ้นไว้เป็นแนวทางในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ ่ง  ซึ ่งมี
นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

คัมภีร์ สุดแท้ (2553) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้าง หรือพัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นถึง
องค์ประกอบสำคัญของเรื่องให้เข้าใจง่ายขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 

ปัญญา ทองนิล (2553) ได้กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างที่เกิดจากทฤษฎี ประสบการณ์  
การคาดการณ์ นำเสนอในรูปของข้อความหรือแผนผัง 

ณัฐศักดิ์ จันทร์ผล (2552) รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างโปรแกรม แบบจำลองหรือตัวแบบ 
ที่จำลองสภาพความเป็นจริงที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะต้องนำมา
ศึกษาเพ่ือใช้ทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ 

มาลี สืบกระแส (2552) รูปแบบมีสองลักษณะ คือ รูปแบบจำลองของสิ่งที่เป็นรปูธรรม เช่น ระบบ
การปฏิบัติงาน และรูปแบบที่เป็นแบบจำลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รูปแบบ
อาจแสดงความสัมพันธ์ด้วยเส้นโยงแสดงในรูปแผนภาพหรือเขียนในรูปสมการคณิตศาสตร์ หรือสมการ
พยากรณ์หรือเขียนเป็นข้อความ จำนวน หรือภาพ หรือแผนภูมิ หรือรูปสามมิติ 

ทิศนา แขมมณี (2550) ได้กล่าวอธิบายความหมายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง เครื่องมือ 
ทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบหาคำตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสร้างมาจาก
ความคิด ประสบการณ์ การใช้อุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎี หลักการต่าง ๆ และแสดงออกในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 

Willer (1967) กล่าวว่า รูปแบบเป็นการสร้างมโนทัศน์ (Conceptualization) เกี่ยวกับชุดของ
ปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการ (Rationale) ของระบบรูปนัย (Formal system) และมีจุดมุ ่งหมาย 
เพ่ือการทำให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยาม ความสัมพันธ์ และประพจน์ที่เกี่ยวข้อง 
 Bardo and Hartman (1982) ได้กล่าวถึงรูปแบบในทางสังคมศาสตร์ไว้ว่า “เป็นชุดของข้อความ 
เชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีเราสนใจ เพ่ือใช้ในการนิยามคุณลักษณะและ/หรือบรรยายคุณสมบัตินั้น ๆ” 
Bardo and Hartman อธิบายต่อไปว่า รูปแบบเป็นอะไรบางอย่างที่เราพัฒนาขึ้นมา เพ่ือบรรยายคุณลักษณะ
ที่สำคัญ ๆ ของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ รูปแบบจึงมิใช่การบรรยาย
หรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้รูปแบบมีความซับซ้อนและ
ยุ่งยากเกินไปในการที่จะทำความเข้าใจ ซึ่งจะทำให้คุณค่าของรูปแบบนั้นด้อยลงไป ส่วนการที่จัดระบบรูปแบบ
หนึ่ง ๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้น ๆ ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
ไม่ได้มีข้อกำหนดเป็นการตายตัว ทั้งนี้ก็แล้วแต่ปรากฎการณ์แต่ละอย่างและวัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบ 
ที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ อย่างไร 
 Stoner and Wankel (1986) ให้ทัศนะว่ารูปแบบเป็นการจำลองความจริงของปรากฏการณ์
เพ่ือทำให้เราได้เข้าใจความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น 
 Raj (1996) ได ้ให ้ความหมายของคำว ่าร ูปแบบ (Model) ในหนังส ือ Encyclopedia of 
Psychology and Education ไว้ 2 ความหมายดังนี้ 1) รูปแบบ คือ รูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์   
ซึ่งแสดงด้วยข้อความ จำนวน หรือ ภาพ โดยการลดทอนเวลาและเทศะ ทำให้เข้าใจความจริงของปรากฎการณ์
ได้ดียิ่งขึ้น 2) รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่กำหนดเฉพาะ โดยสรุปแล้ว รูปแบบ
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หมายถึงแบบจำลองอย่างง่ายหรือย่อส่วน (Simplified Form) ของปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่ผู ้เสนอรูปแบบ
ดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะ
ใช้ประโยชน์ในการทำนายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งต่อไป 
 Good (2005) ในพจนานุกรมการศึกษาได้รวบรวมความหมายของรูปแบบเอาไว้ 4 ความหมาย 
คือ 1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือทำซ้ำ  2) เป็นตัวอย่างเพื่อเลียนแบบ 
เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู ้เรียนได้เลียนแบบ เป็นต้น 3) เป็นแผนภูมิห รือ         
รูปสามมิติซึ ่งเป็นตัวแทนของสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งหรือหลักการหรือแนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจัยตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งรวมตัวกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคมอาจจะเขียนออกมา 
เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้ 

สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง ความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรหรือองค์ประกอบที่มีความสอดคล้องกัน 
นำมาจัดในลักษณะของข้อความ จำนวน รูปแบบ มโนภาพให้เป็นระบบที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้      
เป็นแนวทางการดำเนินงาน 
 5.2 องค์ประกอบของรูปแบบ  

นักการศึกษาได้อธิบายถึงองค์ประกอบของรูปแบบได้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ Husen and 
Postlethwaite (1994: 3865; ทิศนา แขมมณี, 2550) 

1. รูปแบบสามารถนำไปสู่การทำนายผลที่ตามมา สามารถทดสอบ/สังเกตได้ 
2. มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้น/ปรากฎกลไกเชิงสาเหตุที่กำลังศึกษา

และอธิบายเรื่องท่ีกำลังศึกษา 
3. รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ของสิ่งที่กำลังศึกษา/ช่วยสืบเสาะ

ความรู้ 
4. รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง 
จากการศึกษาตัวอย่างของรูปแบบจากเอกสารที่เก่ียวข้องต่าง ๆ พบว่า ไม่ปรากฏว่ามีหลักเกณฑ์

ที่เป็นเกณฑ์ตายตัวว่ารูปแบบนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างไร ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะ  
ของปรากฏการณ์ที ่ผ ู ้สนใจดำเนินการศึกษา ส่วนการกำหนดองค์ประกอบรูปแบบในการศึกษาและ             
การทำความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดองค์การและการบริหารจัดการ (The Model of Organization and 
Management) ตามความคิดของ Brown and Moberg (1980) ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิด     
เชิงระบบ (Systems Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) และ
องค์ประกอบตามรูปแบบของ Brown and Moberg ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี 
(Technology) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสินใจ     
สั่งการ (Decision making) ดังแผนภาพที่ 2-12 
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แผนภาพที่ 2-12 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency Model) ของ Brown  
   and Moberg 
 

 สำหรับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการศึกษาเท่าท่ีพบจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า
ส่วนใหญ่จะกล่าวถึง การจัดองค์การบริหารหรือโครงสร้างระบบบริหารและแนวทางในการ ดำเนินงาน 
ในภาระหน้าที่ (Function) ที่สำคัญๆในการบริหารงานขององค์การนั้น ๆ เช่น การบริหารงานบุคลากร  
การบริหารงานการเงิน การบริหารงานวิชาการ เป็นต้น โดยสรุปแล้วในการกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบ    
ว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง จำนวนเท่าใดมี โครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้นอยู่กับปรากฎการณ์     
ที่เรากำลังศึกษาหรือจะออกแบบแนวคิดทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้น ๆ  
เป็นหลัก 
 5.3 ประเภทของรูปแบบ 
 รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ได้จัดแบ่งประเภทต่างกันออกไป
สำหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น (Keeves, 1988) ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรม 
เพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการทำนายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าสู่
ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ำเข้าและปล่อยน้ำออกจากถัง นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบ
เปรียบเทียบได้กับน้ำที่เปิดออกจากถัง ดังนั้น นักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึงเท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบดว้ย
นักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 
 2. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ 
ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์  
ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ เช่น รูปแบบการสอนของ Joyce and Weil (1985) เป็นต้น 
 3. Mathematical Model เป็นรูปแบบที ่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื ่อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์รวมทั้ง     
การบริหารการศึกษาด้วย 
 4. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis และหลักการสร้าง 
Semantic Model โดยการนำเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น เช่น The Standard 
Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา 
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีบ้าน และระดับสติปัญญาของเด็ก เป็นต้น 
 Joyce and Weil (1985 : 74) ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวคิดหลักการ      
หรือทฤษฎี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ และได้แบ่งกลุ่มรูปแบบการสอนเอาไว้ 4 รูปแบบ คือ 

สภาพแวดล้อม 

เทคโนโลย ี โครงสร้าง 

กระบวนการจดัการ การตัดสินสั่งการ 
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 1. Information-Processing Models เป็นรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถในกระบวนการ
ประมวลข้อมูลของผู้เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. Personal Models รูปแบบการสอนที ่จ ัดไว้ในกลุ ่มนี ้ให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคลและ         
การพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบปฏิบัติต่อสรรพสิ่ง (Reality) 
ทั้งหลาย 
 3. Social Interaction Models เป็นรูปแบบที ่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และบุคคลต่อสังคม 
 4. Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลัก
ในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นที่สำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้เรียนมากกว่าการพัฒนา
โครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้ 
 Steiner (1988) รูปแบบแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1) รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model or 
Model-of) รูปแบบประเภทนี้เป็นแบบจำลองทางกายภาพ เช่น แบบจำลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจำลอง 
เป็นต้น 2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-of) เป็นแบบจำลองที่สร้างขึ้นจากกรอบ
ความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพื ้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจำลองเป็นตัวช่วยให้เกิดรูปแบบที่ มี
โครงสร้างต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
 จากที่กล่าวมาแสดงว่า รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันเป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นของแต่ละสาขา 
ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น รูปแบบที่ใช้      
การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม 
รูปแบบที่ใช้ภาษาสื่อในการขยายหรืออภิปรายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ใช้
สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ และรูปแบบที่นำเอาตัวแปรต่าง ๆ 
มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น 
 5.4 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 
 Keeves (1988) กล่าวว่า รูปแบบที ่ใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมีข้อกำหนด (Requirement) 
4 ประการ คือ 
 1. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมี โครงสร้าง (Structural Relationship) 
มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative Relationship)  
 2. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได้       
โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
 3. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น รูปแบบ     
ควรจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ และใช้อภิปรายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
 4. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ ของตัวแปร  
ในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีกำลังศึกษา  
 5.5 การตรวจสอบรูปแบบ 
 จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการสร้างรูปแบบก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด้วยข้อมูล 
เช ิงประจักษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซ ึ ่งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ 
(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ 
อาจใช้ผู ้เชี ่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิ คทางสถิติ         
ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่าง (อุทุมพร จามรมาน, 2541) คือ 
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 1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์/ความเกี่ยวข้อง/เหตุผลระหว่างตัวแปร 
 2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ ซึ ่งการประมาณค่านี้สามารถประมาณ      
ข้ามกาลเวลา กลุ่มตัวอย่าง หรือสถานที่ได้ (Across Time, Samples, Sites)  
 Eisner (1976) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในบางเรื ่องที่ต้องการ
ความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเชื่อว่าการรับรู้ที่เท่ากันนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้รู้ 
และได้เสนอแนวคิดการประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ 
 1. การประเมินโดยแนวทางนี้ มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามรูปแบบ 
การประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal-Based Model) การตอบสนองปัญหา และความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
ตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) หรือกระบวนการการวิเคราะห์วิจารณ์  
อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่นำมาพิจารณา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเก่ียวโยงกับวัตถุประสงค์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาต่าง  ๆ เข้าด้วยกัน ตามวิจารญาณของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ทำการประเมิน 
 2. เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะ
ประเมินโดยพัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดลึกซึ้งและต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ ได้ และ    
ต้องใช้ความรู ้ความสามารถของผู ้ประเมินอย่างแท้จร ิง ต่อมาได้ม ีการนำแนวคิดนี ้มาประยุกต ์ใช้                    
ในทางการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากขึ้น ในสาขาเฉพาะที่ต้องอาศัยผู้รู้ ผู้เล่นใ นเรื่องนั้นจริง ๆ     
มาเป็นผู้ประเมินผล ทั้งนี้เพราะองค์ความรู้เฉพาะสาขานั้นผู้ที ่ศึกษาเรื่องนั้นจริง  ๆ จึงจะทราบและเข้าใจ    
อย่างลึกซ้ึง 
 3. เป็นรูปแบบที่ใช้บุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยให้ความเชื่อถือ     
ว่าผู้ทรงคุณวุฒินั ้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที ่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ นั้นจะเกิดขึ้น        
จากประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง 
 4. เป็นรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัยและ     
ความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การกำหนดประเด็นสำคัญที่พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ การเก็บ
รวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการนำเสนอ 
 ทั้งนี้ การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการเป็นที่เชื่อถือ  
(High Credit) ของวิชาชีพนั้นเป็นสำคัญ 
 การประเมินผลอภิมาน (Meta-Evaluation)  

การประเมินคุณภาพของผลการประเมินหร ือการประเมินผลอภิมาน ( Meta-Evaluation)           
เป็นการประเมินที่ทำเพื่อให้มั่นใจว่าผลการประเมินมีคุณภาพน่าเชื่อถือและยังส่งผลให้นักประเมินสามารถ
พัฒนาศักยภาพและกระบวนการประเมินตนเองให้ดียิ ่งขึ้น การประเมินอภิมานเป็นกลไกประกันคุณภาพ       
ซึ่งใช้ในการตรวจสอบจุดแข็งของแผนการประเมินปฏิบัติการด้านการประเมินการจัดทำรายงานการประเมิน 
วิธีการสื่อสารผลการประเมิน เพื่อให้นักประเมินสามารถจัดทำรายงานประเมินที่สามารถป้องกันตนเองได้    
โดยหลักการเกี่ยวกับการประเมินอภิมาน มีดังนี้ 

Scriven (1991) นิยามการประเมินอภิมานว่า เป็นการประเมินงานประเมิน (evaluation of 
Evaluation) การประเมินระบบการประเมิน หรือการประเมินเครื ่องมือประเมิน หรือกล่าวโดยอ้อม           
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เป็นการประเมินนักประเมิน การประเมินอภิมานจะช่วยค้นหาหรือระบุผลกระทบของอคติที ่เกิดขึ้น               
ในการรายงานผลการประเมิน การประเมินอภิมานจึงเป็นเหมือนการจับผิดทางวิชาชีพด้วยตนเอง  

Stufflebeam (2000) กล่าวว่าการประเมินอภิมาน หมายถึง กระบวนการบรรยาย การได้รับ       
และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงบรรยาย และข้อมูลสารสนเทศเชิงการตัดสินเกี่ยวกับ อรรถประโยชน์ 
(Utility) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความเหมาะสม (Propriety) และความถูกต้องของการประเมิน 
(Accuracy) เพ่ือชี้แนวทางประเมินและเพ่ือรายงานจุดแข็งจุดอ่อนของการประเมินต่อสาธารณชน   

Bustelo (2004) ได้จัดประเภทองการประเมินอภิมานเป็น 4 มิติ มิติแรก เป็นมิติเกี่ยวกับบทบาท
ของการประเมินอภิมาน มิติที ่สอง เป็นมิติเกี ่ยวกับช่วงเวลาของการประเมินอภิมาน มิติที ่สาม เป็นมิติ           
ที่เกี่ยวกับผู้ทำการประเมินอภิมาน และมิติที่สี่ เป็นมิติเกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือระยะเวลาของการประเมิน      
อภิมาน ดังนี้ 

มิติแรก บทบาทของการประเมินอภิมาน (Role of Meta Evaluation)  
1. การประเมินอภิมานความก้าวหน้า (Formative Meta Evaluation) เป็นการประเมินในส่วนของ

การวางแผนงานประเมินให้นักประเมินวางแผน ทำการประเมิน ปรับปรุง ตีความ และรายงานสิ่งที่เกี่ยวกับ
การประเมิน จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับปรับปรุงการออกแบบการประเมิน และการนำสู่การปฏิบัติ
ระหว่างทีก่ำลังดำเนินการประเมิน  

2. การประเมินอภิมานผลสรุป (Summative Meta Evaluation) เป็นการประเมินหลังส ิ ้นสุด          
การประเมิน และช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของการประเมิน และช่วยตัดสิน
คุณภาพและคุ้มค่าตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานด้านการประเมิน ซึ่งการประเมินอภิมาน จึงเป็นเครื่องมือ  
ที่ใช้ในการประเมินภาพรวมของกระบวนการประเมินทั้งหมด และให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยว กับสมรรถนะ 
เชิงเทคนิค ของนักประเมินปฐมภูมิ (Primary Evaluator) หรือ นักประเมินเดิม (Original Evaluator) 

มิติที ่สอง ช่วงเวลาของการดำเนินงาน (Moment of Meta Evaluation) การประเมินอภิมาน       
เมื่อจำแนกตามช่วงเวลาของการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประเมินอภิมานอภิมาน   
ก่อนมีกระบวนการประเมิน (Ex-post Facto Meta-Evaluation หรือ Retrovaluation) 

มิติที ่สาม หน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการประเมินอภิมาน (Agent In Charge of Meta-
Evaluation)  

1. การประเมินอภิมานภายใน (Internal Meta-Evaluation) เป็นการประเมินอภิมานที่ดำเนินการ
โดยนักประเมินเอง กล่าวคือ นักประเมินทำการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การปฏิบัติงานของตนเอง  

2. การประเมินอภิมานภายนอก (External Meta-Evaluation) เป็นการประเมินอภิมานโดยบุคคล     
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินนั้น ๆ มาก่อนเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ (Credibility) กับผลการประเมิน 

มิติที ่ส ี ่ เนื ้อหาที ่ทำการประเมินอภิมานหรือระยะเวลาของการประเมินอภิมาน (Content or 
Evaluation Phase of Meta-Evaluation)   

1. การประเมินอภิมานแบบของการประเมิน (Design Meta-Evaluation) เป็นการประเมินอภิมาน
เกี่ยวกับการกำหนดแนวคิดเหตุผลจุดมุ่งหมาย การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวางแผนการประเมินอภิมาน 
แบบของการประเมินควรให้คำตอบที่สนองตอบต่อการใช้ประโยชน์ จากการประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  
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2. การประเมินอภิมานกระบวนการประเมิน (Process Meta-Evaluation) เป็นการประเมินอภิมาน
ขั้นการนำแผนการประเมินสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมปัญหาอุปสรรคในการประเมิน การปรับแผนการประเมิน 
ประสิทธิผลของทีมการประเมิน  

3. การประเมินอภิมานผลผลิต/ผลลัพธ์จากการประเมิน (Result Meta-Evaluation) เป็นการประเมินผล
งานสุดท้ายซึ่งเป็นข้อสรุปที่สะท้อนความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลของรายงานการประเมินและการส่งผล
การประเมนิตรงเวลา 

Stufflebeam และคณะ ได้พัฒนามาตรฐานการประเมินสำหรับให้นักประเมินทั่วไปใช้เป็นกรอบ    
ในการตรวจสอบคุณภาพการประเมิน โดยมีทั้งหมด 4 มาตรฐาน (Stufflebeam, 2005) ดังนี้  

1. มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์จากการประเมิน (Utility Standards) ผลการประเมินต้องให้ข้อมูล
ตรงตามที่ผู ้ใช้ผลการประเมินอยากรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานได้จริง
โดยเฉพาะถ้าสามารถให้ข้อมูลช่วยในการปรับปรุงตนเองได้ในระดับบุคคล ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้น  

2. มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) วิธีการที ่ใช้ในการประเมินจะต้องมี     
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง ประหยัด คุ้มค่า และเหมาะสม  

3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) วิธีการที่ใช้ในการประเมินต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ไม่ทำให้ 
การประเมินก่อให้เกิดผลเสียหายกับผู้ใด  

4. มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standards) วิธีการที ่ใช้ในการประเมินต้องมีความ
ถูกต้อง ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินต้องสามารถวัดตัวบ่งชี้ที่ต้องการ วัดได้จริง  
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวบ่งชี้ที ่ต้องการวัด แหล่งผู้ให้ข้อมูลเชื ่อถือได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง     
วิธีการวิเคราะห์และการเสนอผลการประเมินถูกต้อง และผลการประเมินมีความเป็นปรนัย 
 5.6 การสร้างรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

การสร้างรูปแบบ คือ การกำหนดมโนทัศน์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพื่อชี้ให้เห็น
ชัดเจนว่ารูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ได้อะไร และสิ่งที่ได้นั้นอธิบายปรากฎการณ์อะไร และนำไปสู่ 
ข้อค้นพบอะไรใหม ่ๆ (Steiner, 1969 : Keeve, 1988 : 172) ขั้นตอนการสร้างรูปแบบเขียนไว้ดังแผนภาพที ่2-13  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2-13 แสดงขั้นตอนการสร้างรูปแบบสร้างความสัมพันธ์ 
 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบที่จะนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น ต้องประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ คือ  
มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถทำนายผลได้ สามารถขยายความผลทำนายได้กว้างขวางขึ้นและสามารถ
นำไปสู่แนวคิดใหม่ๆ สำหรับการพัฒนารูปแบบนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบนำเอา

มโนทัศน ์(Concepts) ข้อเสนอ (Propositions) ตัวแปร (Variables) 

ผลการทำนาย (Solution) รูปแบบ (Models) 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอ (Relating Propositions) 

การวัด (Measurement) 
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ข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบ  กำหนด
โครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบอย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่ผลสรุปอธิบายปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจัย    
มีการทดสอบและปรับปรุงรูปแบบก่อนนำรูปแบบไปใช้งานจริงและมีการประเมินผลหลังจากการนำรูปแบบ   
ไปใช้งานจริง 
 มิยากาวะ (2550) เสนอการสร้างโมเดลว่า เป็นการศึกษาปรากฏการทางธรรมชาติหรือสังคม     
เรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง เราอาจไม่ศึกษาปรากฏการณ์เรื ่องนั้นโดยตรงก็ได้ แต่เราศึกษาโดยวิธีการสร้างโมเดล       
เพ่ือหาข้อสรุปที่สามารถนำไปอธิบาย ทำนายหรือควบคุมปรากฏการณ์ท่ีศึกษา ดังแผนภาพที่ 2–14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2-14  การศึกษาปรากฎการณ์โดยวิธีการสร้างโมเดล 
 
 โมเดลที่ใช้ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ทางสังคมต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง 
มีลักษณะสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ของเรื่องที่ศึกษาและอีกประการหนึ่งสามารถ
นำไปใช้หาข้อสรุปเพื่อ อธิบาย ทำนายหรือควบคุมปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง คุณสมบัติของโมเดล
ทั้ง 2 ประการนี ้ มีลักษณะขัดแย้งกันเอง กล่าวคือ ถ้าเราสร้างโมเดลให้สอดคล้องกับสภาพความจริง 
ของปรากฏการณ์มากเท่าใด โมเดลจะสลับซับซ้อนมากขึ ้นทำให้การนำโมเดลไปใช้ม ีความยุ ่งยาก           
ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราเน้นความสะดวกในการนำเอาโมเดลไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ ก็ต้องเขียนโมเดล      
ให้ง่ายเข้าไว้ โมเดลก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับสภาพความจริงของปรากฏการณ์ ซึ่งทำให้การนำโมเดลไปใช้อธิบาย
ทำนายหรือควบคุมปรากฏการณ์ได้จำกัดจุดมุ่งหมายที่สำคัญการสร้างโมเดลก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบ
โมเดลนั้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์  
 ดังนั้น โมเดลที่สร้างขึ้นจึงมีความชัดเจนและเหมาะสมกับวิธีการทดสอบ โดยปกติแล้วการวิจัย 
ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มักจะทดสอบโมเดลด้วยวิธีการทางสถิติ การสร้างโม เดล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการทดสอบโมเดลเป็นกิจกรรมที่ต้องบูรณาการเข้าด้วยกันเนื่องจากโครงสร้างของโมเดล  
จะเป็นตัวกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะนำไปใช้ทดสอบโมเดล ผลของการทดสอบ
โมเดลย่อมนำไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธ โมเดลนั้น 
 Keeves (1988) ได้กล่าวถึงหลักการอย่างกว้างๆ เพ่ือกำกับการสร้างรูปแบบไว้ 4 ประการ คือ 
 1. รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์  
เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้นก็มีประโยชน์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ 

การสร้างโมเดล การใช้โมเดล 

โมเดล 
สภาพความเป็นจริง
ของปรากฎการณ์ 
ที่ศึกษา 

 

ข้อสรุป 
- อธิบาย 
- ทำนาย 
- ควบคุม  
 



                                                                                                                                                                              47 
 

 รายงานการศึกษาและพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบตัิของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น จากการใช้รูปแบบ สามารถตรวจสอบ
ได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
 3. รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลในเรื่องที่ศึกษา  ดังนั้น นอกจากจะเป็น
เครื่องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
 4. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร  
ในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ในเรื่องท่ีเรากำลังศึกษาด้วย 
 ความหมายของการพัฒนารูปแบบ 
 รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2548) พัฒนารูปแบบหรือพัฒนาแบบจำลอง (Model Development) 
หมายถึง กระบวนการสร้างหรือพัฒนาแบบจำลองตลอดจนการทดสอบรูปแบบที่ดีให้มีคุณภาพ การจะนำไปสู่
สภาวการณ์ที่ดีในการศึกษาวิจัย จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบพบว่า การพัฒนา
รูปแบบนั้นอาจจะมีข้ันตอนในการดำเนินงานแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วอาจจะแบ่งออกเป็นสองตอนใหญ่ ๆ 
คือ การสร้างรูปแบบ (Construct) และการหาความตรง (Validity) ของรูปแบบ ส่วนรายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอนว่ามีการดำเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
นั้น ๆ ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ได้แก่  
 การพัฒนารูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2533) ซึ่งได้แบ่งการดำเนินการ
ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การพัฒนารูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ ในส่วน
การพัฒนารูปแบบนั้น ดำเนินการโดยวิเคราะห์ลำดับในการทำวิทยานิพนธ์ หลักการเขียนรายงานการวิจัย 
จุดบกพร่องที ่มักจะพบในการทำวิทยานิพนธ์  แล้วนำองค์ประกอบเหล่านั ้นมาสร้างรูปแบบการควบคุม
วิทยานิพนธ์ตามลำดับขั้นในการทำวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่ 2 นำรูปแบบดังกล่าวไปทดสอบ
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ 
 การพัฒนารูปแบบอีกวิธีหนึ่งตามแนวทางการศึกษาของ รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2548) ได้พัฒนา
รูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร
คุณภาพทั ้งองค์การของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่เหมาะสม              
ซึ่งในการศึกษามีรายละเอียดในการดำเนินการ 5 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการบริหารคุณภาพ  
ทั้งองค์การ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ได้รับเลือกเป็น โครงการนำร่องการวิจัยและ  
การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง และการศึกษา   
สภาพจริงจากการรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบจำลองเพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ โดยการสังเคราะห์
แบบสัมภาษณ์จากการศึกษาในขั ้นตอนที่ 1 นำมาสร้างรูปแบบจำลองระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์การ         
ด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิแบบเลือกตอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย           
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
 ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์การ โดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยการใช้รูปแบบจำลองจากขั้นตอนที่ 2 นำมาวิเคราะห์ 
และกำหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 
 ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และกรรมการ
สถานศึกษา 
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 ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและนำรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การและจัดทำเป็นรายงานผลการวิจัย 
 สมุทร ชำนาญ (2546) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
มุ่งศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เหมาะสมกับสภาพสังคม โดยได้แบ่ง
การวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการบริหารโรงเรียน
ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน และสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือกำหนดกรอบความคิดในการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบจำลองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหารโดย ใช้
โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย เพ่ือถามความคิดเห็นของผู้ทรงวุฒิ 
 ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นการพัฒนารูปแบบบริหารสถานศึกษาที่บริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยใช้
เทคนิคเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญ 
 ขั้นตอนที่ 4 เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู ้สอน  
และกรรมการสถานศึกษา 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ในเรื ่องนี ้พอสรุปได้ว่าการสร้างรูปแบบ (Model) นั ้น ไม่มีข้อกำหนด 
ที่ตายตัวแน่นอนว่าต้องการทำอะไรบ้าง แต่โดยทั ่วไปจะเริ ่มต้นจากการศึกษาองค์ความรู ้ ( Intensive  
Knowledge) เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสร้างรูปแบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงหาสมมติฐาน และหลักการของรูปแบบ  
ที่จะพัฒนาแล้วสร้างรูปแบบตามหลักการที่กำหนดขึ้นและนำรูปแบบที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบและประเมินผล  
หาคุณภาพของรูปแบบ โดยสรุปแล้วการพัฒนารูปแบบมีการดำเนินการเป็นสองขั้นตอนใหญ่ คือ การสร้าง
รูปแบบและการหาคุณภาพของรูปแบบ 
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

พงศ์เทพ กันยะมี (2564) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ า
อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชากรที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูฝ ่ายวิชาการ จำนวน 23 คน ครูแนะแนวหรือ                  
ครูที ่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 23 คนและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 138 คน รวม 184 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่      
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มากที่สุด คือ ปัจจัย            
ด้านการประสานงาน มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.32 ปัจจัยด้านครูแนะแนว มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.28 ปัจจั ย              
ด้านการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ปัจจัยด้านครูที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และปัจจัยด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีทั้งหมด 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านครูที่ปรึกษา ปัจจัยด้านครู
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แนะแนว ปัจจัยด้านการประสานงาน และปัจจัยด้านการฝึกอบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มี
อิทธิพลสูงสุดคือ ปัจจัยด้านครูที่ปรึกษา รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา และปัจจัยด้านการฝึกอบรม 
ส่วนตัวแปรต้นกับตัวแปรตามพบว่า มีความสัมพันธ์กันทุกปัจจัยและส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 ปิยนุช ลอยเลิศหล้า และ ประเสริฐ อินทร์ร ักษ์  (2561) ศึกษาการนำนโยบายสู ่การปฏิบัติ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบการนำนโยบายสู่ การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2) ยืนยันองค์ประกอบการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 96 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ได้แก่ 
ผู ้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน รองผู ้อำนวยการโรงเรียนที ่รับผิดชอบงานแผนงาน จำนวน 1 คน  
และหัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้ จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ ้น 384 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและ 
การวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า 1) องค์ประกอบการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดระบบบริหาร     
จัดการที่ดี การเสริมสร้างความเป็นผู้นำของผู้บริหาร การจัดกระบวนการบริหารนโยบาย และการจัดระบบบริหาร  
แบบมีส่วนร่วม และ 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 4 องค์ประกอบ 47 ตัวแปร ซึ่งมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความถูกต้อง และความเป็นประโยชน์ 
 

 ชะบา จันทร์นวล (2560) ศึกษาแนวทางการนำนโยบายลดเวลาเรียนเพิ ่มเวลารู ้สู ่การปฏิบัติ 
ของโรงเรียนนำร่องขนาดใหญ่พิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 เพื่อศึกษา
สภาพ ปัญหาและนำเสนอแนวทางการนำนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติของโรงเรียนนำร่อง
ขนาดใหญ่พิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประชากร คือ โรงเรียนนำร่อง
ขนาดใหญ่พิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ 
ผู ้อำนวยการ รองผู ้อำนวยการ หัวหน้ากลุ ่มสาระและครู จำนวนทั้งสิ ้น 147 คน เครื ่องมือที ่ใช้ได้แก่
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจัยพบว่า สภาพของการนำนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(Mean = 3.78 และ SD = .65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากสูงไปหาน้อย (ต่ำ) ดังนี้ 
1) ด้านการประเมินผล 2) ด้านการนำแผนสู่การปฏิบัติ 3) ด้านการวางแผน ปัญหาการนำนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง (Mean=3.13 และ SD= .96 ) เมื่อพิจารณารายด้าน
ค่าเฉลี่ยตามลำดับจากสูงไปหาน้อย (ต่ำ) ดังนี้ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการประเมินผล 3) ด้านการนำแผน        
สู่การปฏิบัติแนวทางการนำนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ การปฏิบัติ 1) โรงเรียนศึกษาทำความเข้าใจ
วัตถุประสงค์นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้ชัดเจนวางแผนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน         
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา2) ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ครูผู้สอนร่วมกันวางแผนมอบหมาย
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งานจัดทำคู่มือเอกสารเพ่ือเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน 3) โรงเรียนกำหนดเกณฑ์การประเมินผล
นิเทศติดตาม สะท้อนผลการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียนสรุปกิจกรรม 
 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการขับเคลื ่อนนโยบายสาธารณะ 
เพื่อสุขภาพของสมัชชาสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพของสมัชชาสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี มีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) แบ่งการศึกษาเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะศึกษา
สถานการณ์ของปัญหา ระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบฯ และนำรูปแบบไปทดลองใช้ ระยะที่ 3 ระยะ 
การประเมินรูปแบบฯ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และแบบสอบถาม 
โดยกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ร่วมกับสถิติอ้างอิง ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ย t-test และ 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพของสมัชชาสุขภาพที่เหมาะสมมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านความเข้มแข็ง
ของผู ้นำในชุมชนและความสนใจในเรื ่องสุขภาวะ 2) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 3) ด้านรูปแบบ  
การดำเนินงาน 4) ด้านความร่วมมือของประชาชน 5) ด้านการดำเนินงานแบบบูรณาการในพื้นที่ รูปแบบ  
มีองคป์ระกอบ 8 ขั้นตอน และมี 12 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการจากการนำกิจกรรมตามรูปแบบ ฯ ไปทดลองใช้
ในชุมชน มีประเด็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังกับกลุ่มตัวอย่าง จ ำนวน 
100 คน พบว่า หลังการทดลองใช้แผนกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นจากรูปแบบกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภค 
ที่ถูกต้องในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดีขึ้นกว่าก่อนทดลอง ข้อค้นพบที่ได้สามารถนำมาสู่
การประยุกต์ใช้รูปแบบ ฯ ที่ได้จากผลการศึกษานี้ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  
และการนำนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพไปปฏิบัติในพ้ืนที่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 

เฉลียว ยาจันทร์ (2556) ได้ศึกษานโยบายและการปฏิบัติด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา             
สู ่ประชาคมอาเซียน โดยใช้ระเบียบวิธ ีว ิจ ัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) คือมีทั ้งการวิจัย 
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อทราบนโยบายด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน 2) เพื่อทราบองค์ประกอบของนโยบาย
และการปฏิบัติด้านการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเพื ่อพัฒนาสู ่ประชาคมอาเซียน 3 ) เพื ่อทราบรูปแบบนโยบาย 
และการปฏิบัติด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 228 โรงเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิก
อาเซียน มีทั้งหมด 17 นโยบาย 2) องค์ประกอบนโยบายและการปฏิบัติด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา  
สู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการคุณภาพ
ของผู้เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมีส่วนร่วม  3) รูปแบบนโยบาย 
และการปฏิบัติด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนเป็นพหุองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์
กัน มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความเป็นประโยชน์และมีความถูกต้องครอบคลุมสอดคล้องกับทฤษฎี 
หลักการและแนวคิดตามกรอบการวิจัย 
 

ฐิติฌารัตน์ สุวรรณโนบล (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) ศึกษาระดับปัจจัยที ่ เก ี ่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 2 ) ศึกษาระดับ               
ของประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นที่มีค่าความเที่ยงตรงรายข้ออยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเป็น 0.98 กับบุคลากร 
จำนวน 327 คน และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนทั้งสิ้น จำนวน 274 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 83.79 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป มีค่าสถิติที่เป็นความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยภาพรวมและรายด้าน     
แต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านคุณภาพของครูและบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกข้อของแต่ละด้าน       
อยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน 2) ระดับของประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่
โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนข้อการผลิตนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับข้ออื่น ๆ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
เรียงลำดับตามความสำคัญตามสมการถดถอยหรือสมการพยากรณ์ ประกอบด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ของสถานศึกษา (X9) กระบวนการจัดการเรียนการสอน (X6) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (X8)  
การบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ (X5) และระบบการสนับสนุนทางวิชาการ (X7) ตามลำดับ โดยมีอำนาจ
พยากรณ์ร้อยละ 66.00 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ ± 0.321 

 

จตุรภัทร ประทุม (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา  
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการ และปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ ยนแปลง ปัจจัย 
ด้านการบริหารงานวิชาการและปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา  
และ 4) เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา จากปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ ยนแปลง  
การบริหารงานวิชาการ และแรงจูงใจของผู้บริหารกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 341 คน จากนั้นดำเนินการโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมันเท่ากับ 
.97 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมันเท่ากับ 
.99 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู ้บริหารสถานศึกษามีค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ .95  
และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 สถิติทีใช้ในการวิจัย    
ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (�̅�) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน                     
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลจากการศึกษา พบว่า 1) ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 2) ระดับ
ปัจจัยด้านภาวะผู ้นำการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานวิชาการ และแรงจูงใจของผู ้บริหารสถานศึกษา           
อยู่ในระดับมาก  3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู ้นำการเปลี่ ยนแปลง ปัจจัยด้านการบริหาร         
งานวิชาการและปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา พบว่า  ทุกปัจจัย
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 4) ปัจจัย      
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ทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ทั้ง 6 ตัวแปร ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ (X5) 
การได้รับความยอมรับนับถือ (X14) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (X10) ความรับผิดชอบต่องาน 
(X17) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (X12) และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
พหุคูณเท่ากับ .82 ค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์เท่ากับ .26 และสามารถทำนายประสิทธิผล        
ของสถานศึกษาได้ 67.7 เปอร์เซ็นต์  

กรอบแนวคิดการวิจัย  
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ในขณะที่
การนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาในแต่ละแห่ง มีข้อจำกัดด้านทรัพยากร           
ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีวิธีการ เทคนิค ที่เหมือนและแตกต่างกัน จากการศึกษาเอกสารและสังเคราะห์รายงาน
ผลการดำเนินงาน พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านผู้นำ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ ทัศนคติต่อนโยบายและ
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ในขณะที่กระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีความสอดคล้องกับ Van Meter and Van Horn ซึ่งเป็นตัวแบบที่ประกอบด้วยตัวแปร 6 ตัว       
ที่เชื่อมโยงระหว่างนโยบายกับผลการปฏิบัติตามนโยบาย ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย (Policy 
Standards and Objectives) 2) ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) 3) การสื่อสารระหว่างองค์กรและ
กิจกรรมการเสริมแรง (Inter-Organizational Communication and Enforcement Activities) 4) ลักษณะ
หน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ (The Characteristics of Lamenting Agencies) 5) เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง (Economic, Social and Political Conditions) และ 6) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ (The Disposition 
of Implementers) นอกจากนี ้ทฤษฎีระบบ (System Theory) แนวคิดวงจรคุณภาพ (Deming Cycle)        
มีส่วนสำคัญในกระบวนการดำเนินงานการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการกำหนดรูปแบบการขับเคลื่อน
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที ่เหมาะสม ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ ความชัดเจน        
ของวัตถุประสงค์ สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ (2548) กล่าวว่า ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับ
แหล่งที่มาของนโยบาย ลักษณะของนโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุนนโยบาย ความซับซ้อน                
ในการบริหารงานสิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน และทัศนคติของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 2-15  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยที่ส่งเสริม 
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 

กระบวนการนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบตัิของ สพท. 

ความสำเร็จของการนำ
นโยบายไปสู่การปฏิบตัิ

ของ สพท. 

 

รูปแบบการขับเคลื่อน 
การนำนโยบาย 

ไปสู่การปฏิบตัิของ สพท. 
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บทที่ 3 
  วิธีดำเนินการวิจัย  

 
รายงานการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาและพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและ
ปัจจัยที่ส่งเสริม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย จุดเน้น สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อพัฒนารูปแบบ       
การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะการนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากระบวนการ ปัจจัยที่ส่งเสริม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและการตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากระบวนการ ปัจจัยที่ส่งเสริม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ 
 ในขั้นตอนนี้ มุ่งเน้นการศึกษากระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  ปัจจัยที่ส่งเสริมและ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ความสำเร็จของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  และ
ข้อเสนอแนะของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมายสำหรับสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และสัมภาษณ์ (Interview) 
กลุ ่มเป้าหมายสำหรับการศึกษากระบวนการ ปัจจัยที ่ส ่งเสริม ปัจจัยที ่ เป ็นอุปสรรค             

ต่อการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีผลรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย จุดเน้น      
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้ช ัดเจนและสะท้อนการปฏิบัต ิได ้เป็นรูปธรรม               
ผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 
ตัวชี ้ว ัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และมาตรฐานสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 14 เขต และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 28 แห่ง รายละเอียด ดังนี้   

1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 14 เขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 11 เขต และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 3 เขต ดังนี้ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

2) ระดับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เขตละ 2 แห่ง 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำแนกตามขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 

สถานศึกษาขนาดเล็ก /ขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ /ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 1 แห่ง 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำหรับการสนทนากลุ่ม  

 1.1) ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม เขตพ้ืนที่ละ       
7 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       จำนวน 1 คน 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน 1 คน 
ผู้อำนวยการกลุ่ม             จำนวน 3 คน 
ศึกษานิเทศก์     จำนวน 1 คน 
บุคลากรทางการศึกษา             จำนวน 1 คน 

1.2) ระดับสถานศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม สถานศึกษาละ 5 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย  

ผู้อำนวยการสถานศึกษา         จำนวน 1 คน 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   จำนวน 1 คน 
ครู/บุคลากร      จำนวน 3 คน  

2) กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์  
 2.1) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ เขตพื้นที่ละ     
4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน 1 คน 
ผู้อำนวยการกลุ่ม             จำนวน 1 คน 
ศึกษานิเทศก์     จำนวน 1 คน 
บุคลากรทางการศึกษา             จำนวน 1 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ 
1) แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
2) แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเช ิงคุณภาพ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผู ้ว ิจัย

ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อสรุปผลการศึกษา
กระบวนการ ปัจจัยที่ส่งเสริม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีวิเคราะห์
แบบการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั ้งนี ้ คือ การตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือ 
ประกอบด้วย 
   1) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง     
ข้อคำถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา โดยใช้สูตร (Rovinelli, & Hambleton, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์,       
2540) 

                                                        N
R

IOC


=  

 เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา 
   R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N  แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

   2) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค โดยใช้สูตร (Cronbach, 1990 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 125 - 126) 
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 เมื่อ  α   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์ 

     2
iS  แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์แต่ละข้อ 

    2
tS  แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์ทั้งฉบับ  

    n  แทน จำนวนข้อของแบบสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์ 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ในขั้นตอนนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และการตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รายละเอียดดังนี้ 
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2.1 การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา               

มีการดำเนินงาน ดังนี้  
1) การศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ           

การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2) ศึกษารูปแบบการขับเคลื ่อนนโยบายไปสู ่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา               

โดยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 14 เขต  
3) ยกร่างรูปแบบการขับเคลื ่อนนโยบายไปสู ่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา        

โดยรูปแบบ ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ปัจจัยส่งเสริม ขั้นตอนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
และความสำเร็จของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ   

2.2 การตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การตรวจสอบรูปแบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้วิจัยมีการตรวจสอบรูปแบบโดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ       
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 9 คน เพื่อพิจารณาและประเมินความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าของรูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) คัดเลือกผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 9 คน เพื่อพิจารณาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ         
การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากหน่วยงานการศึกษา โดยเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้เชี ่ยวชาญด้านบริหารการศึกษา 
จำนวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จำนวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา 
จำนวน 2 คน 

2) นำร่างรูปแบบการขับเคลื ่อนนโยบายไปสู ่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา               
ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน ได้ประเมินรูปแบบ โดยมีประเด็นในการพิจารณาทั้งหมด 7 ประเด็น ประกอบด้วย    
1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขอบเขตของรูปแบบ 4) คำจำกัดความของรูปแบบ    
5) กระบวนการของรูปแบบ 6) ปัจจัยสนับสนุนของรูปแบบ และ 7) ความสำเร็จของการนำรูปแบบไปสู่      
การปฏิบัติ และมีการประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ    
ความคุ้มค่า 

3) นำผลการพิจารณาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการขับเคลื ่อนนโยบายไปสู่       
การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่   
การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีความสมบูรณ์ 

เครื่องมือที่ใช้ 
แบบประเมินรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา         

เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ      
ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที ่พัฒนาขึ้น โดยสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีประเด็นในการพิจารณา 7 ประเด็นประกอบด้วย 1) หลักการ     
ของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขอบเขตของรูปแบบ 4) คำจำกัดความของรูปแบบ 5) กระบวนการ
ของรูปแบบ 6) ปัจจัยสนับสนุนของรูปแบบ และ 7) ความสำเร็จของการนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติ  และ          
มีการประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าของรูปแบบ  

ด้านความถูกต้อง หมายถึง รูปแบบมีวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์บริบท มีเครื่องมือ และ     
การจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ ครอบคลุม ครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง เพื่อให้ได้ข้อสรุป    
และข้อค้นพบที่เพียงพอ  

ด้านความเหมาะสม หมายถึง การกำหนดข้อตกลงการประเมินตามกฎ ระเบียบไว้ชัดเจน
เกี่ยวกับการนำไปปฏิบัติ มีการคำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบและผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการดำเนินงาน 

ด้านความเป็นไปได้ หมายถึง รูปแบบมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เหมาะสม 
กับสถานการณ์ นำไปสู่การปฏิบัติได้ มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือในการดำเนินงาน  

ด้านความคุ้มค่า หมายถึง รูปแบบตอบสนองต่อความต้องการใช้สารสนเทศของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างครอบคลุม ทันเวลา และมีผลต่อการนำไปใช้ ส่งผลให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

แบบประเมินรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ กำหนดเกณฑ์ของระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

 5  หมายถึง   ประเด็นการประเมินมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และคุ้มค่า มากที่สุด 
 4  หมายถึง   ประเด็นการประเมินมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และคุ้มค่า มาก 
 3  หมายถึง   ประเด็นการประเมินมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และคุ้มค่า ปานกลาง 
 2  หมายถึง   ประเด็นการประเมินมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และคุ้มค่า น้อย  
 1  หมายถึง   ประเด็นการประเมินมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และคุ้มค่า น้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้สถิติพ้ืนฐานหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่า นำมาแปลความหมายตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผู้เชี ่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบมีความถูกต้อง ความเหมาะสม     
ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่า อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผู้เชี ่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบมีความถูกต้อง ความเหมาะสม    
ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ผู้เชี ่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบมีความถูกต้อง ความเหมาะสม    
ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่า อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผู้เชี ่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบมีความถูกต้อง ความเหมาะสม    
ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่า อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผู้เชี ่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบมีความถูกต้อง ความเหมาะสม     
ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่า อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
      การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยใช้สูตร     
ของ Rovinelli, & Hambleton (อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) 

                N
R

IOC


=  

 เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น 
   R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N  แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  
2.1) ค่าเฉลี่ย (Mean)  โดยใช้สูตรของ Ferguson (1981) 

 

                     X̅=
∑x
N

 
  

 เมื่อ  X̅  แทน ค่าเฉลี่ย 
   ∑x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของผู้เชี่ยวชาญ 
   N  แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

2.2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรของ Ferguson (1981) 

 

           S.D.=√
n∑x2-(∑x)2

n(n-1)
 

  

 เมื่อ  S.D.  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ∑x2  แทน ผลรวมของกำลังสองของคะแนน 
      (∑x)2  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง 
   n   แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
รายงานการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาและพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการ ปัจจัย  
ที่ส่งเสริม และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา            
โดยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 14 เขต และสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา       
โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  

ตอนที่  1  ผลการศึกษากระบวนการ ปัจจัยที่ส่งเสริม และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษากระบวนการ ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ

ผลการศึกษากระบวนการ ปัจจัยที่ส่งเสริม ปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
จำแนกข้อมูลเป็น 3 ประเด็น คือ 1) กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 2) ปัจจัยที่ส่งเสริม และ
ปัจจัยที ่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนนโยบาย และ 3) ความสำเร็จของการนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ
รายละเอียด ดังนี้ 

1. กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
       1.1 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           1.1.1 การวิเคราะห์ความเชื ่อมโยงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย จุดเน้น 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และนโยบายทั้ง 4 ด้าน 9 จุดเน้น 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังตารางที่ 4-1 
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ตารางที่ 4–1 แสดงความเชื่อมโยงของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กับนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

นโยบายและจุดเน้น สพฐ.  นโยบาย ศธ 

ด้าน จุดเน้น 
ประกาศ ศธ. เรื่องนโยบายและจุดเน้นของ 

ศธ ฉบบัลงวันที่ 29 ต.ค. 2564 

รมว.ศธ. (นางสาวตรีนชุ เทยีน
ทอง) มอบหมายแก่

คณะกรรมการ กพฐ. (ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 6 ม.ค.65) 

ความปลอดภัย จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนฯ     
เน้นการลดความเครียดและสุขภาพจิต    
ของนักเรียน 
จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบกลไกในการ
ดูแลความปลอดภยันักเรียน 

ข้อ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
โครงการที่ 4 “MOE Safety Center” 

เรื่อง ความปลอดภัย          
ศธ.ตั้งศูนย์ MOE Safety 
Center 

โอกาส จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนฯ     
เน้นเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 
จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยอาย ุ3-6 
ปี และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา 

ข้อ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษาทกุช่วงวยั 
โครงการที่ 1 โครงการพาน้องกลับมาเรียน / 
ปักหมุด 

เรื่อง เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน 

คุณภาพ จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนฯ 
เน้นฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss Recovery) 
จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
ที่เน้นสมรรถน และจัดทำกรอบหลักสูตร 
จุดเน้นที่ 5 จัดอบรมครูโดยใช้พื้นที่     
เป็นฐาน 
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้      
ที่หลากหลายรูปแบบ 

ข้อ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ข้อ 5 ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
โครงการที่ 5 “National Learning 
Platform” 
โครงการที่ 6 การเรียนประวัติศาสตร์ แบบ
ใหม่ 
โครงการที่ 7 อารยเกษตร (โคก หนอง นา) 
โครงการที่ 8 พัฒนาครู 

เรื่อง เร่งการพัฒนาครู 
เรื่อง ทำแพลตฟอร์มกลาง
เช่ือมโยงข้อมูลของ ศธ. 

ประสิทธภิาพ จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพนักเรียน
ประจำพกันอน สำหรับโรงเรียนในพื้นทีสู่ง
ห่างไกล และถิ่นทุรกันดาร 
จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดจิทิัล
เพี่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อ 6 การพัฒนาระบบราชการและการ
บริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
ข้อ 7 การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและ
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
โครงการที่ 2 “รร.คุณภาพและการสร้าง
เครือข่ายทรัพยากรร่วมกัน” 

เรื่อง การควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
เรื่อง กฎระเบยีบต่าง ๆที่ทำ
ให้การดำเนินการลา่ช้า 

 
1.1.2 การถ่ายทอดนโยบายการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไปสู ่การปฏิบัติ  สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้มอบนโยบายและถ่ายทอดนโยบายการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน        
โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ สร้างการรับรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเป้าประสงค์ของนโยบาย ผลผลิต  
ผลลัพธ์ และความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดผลตามเป้าประสงค์ของนโยบาย ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน      
ทุกระดับให้สามารถนำนโยบายแปลงไปสู่แผนปฏิบัติงานได้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น หนังสือราชการ 
ช่องทางออนไลน์ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.  การประชุมผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา             
และผู้ที ่เกี ่ยวข้องในส่วนภูมิภาค และการประชุมผู้บริหารระดับสูงและผู้ที ่เกี ่ยวข้องทั้งที่อยู่ในส่วนกลาง      
และส่วนภูมิภาค 
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 1.1.3 การกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 

 
 

แผนภาพที่ 4–1 แสดงการกำกับ ติดตามการขับเคลื ่อนนโยบายไปสู ่การปฏิบัติของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
1) สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน กำหนดให ้ม ีการ ต ิดตาม

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านระบบ VDO-Conference 
ในวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน  

2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีการติดตามเช ิงประจ ักษ์             
18 เขตตรวจราชการ โดยผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เชี่ยวชาญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ผู ้อำนวยการสำนักในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน บุคลากรสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานมีการติดตามผลการดำเนินงาน      
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

 3.1) ระบบ e-MES (Electronic Monitoring and Evaluation System) เป็นระบบ
การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษา โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานผล    
การดำเนินงาน ความก้าวหน้าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งเป็น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17  - 23 
กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 25 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 
กรกฎาคม – 26 กันยายน 2565 

3.2) ระบบ i-MES ( Information of Monitoring and Evaluation System)     
เป็นระบบการรายงานข้อมูลสารสนเทศตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงาน
เข้ามาในระบบอย่างทันท่วงที ประกอบด้วย 2 ระบบย่อย ดังนี้ 

3.2 .1)  ระบบ i-MES-PA ( Information of Monitoring and Evaluation 
System Performance Agreement) เพื ่อรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน ประเด็น     
ท้าทายของผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3.2 .2)  ระบบ i-MES-QP ( Information of Monitoring and Evaluation 
System Quick Policy) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นที่กำหนดในประเด็นเร่งด่วน 
อย่างต่อเนื่อง  

1.2 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผลการวิเคราะห์กระบวนการขับเคลื ่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 14 เขต มีรายละเอียดดังตารางที่ 4-2 
 

ตารางท่ี 4-2 แสดงผลการวิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

 
ข้อ กระบวนการ 

ความถี่ 
จำนวน ร้อยละ 

1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายกับภาระงานปัจจุบัน 14 100 
2 กำหนดผู้รับผิดชอบตามบทบาทภาระหน้าที่ 14 100 
3 ชี้แจง สร้างความเข้าใจ และสร้างการรับรู้กับผู้เกี่ยวข้อง 14 100 
4 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 14 100 
5 จัดทำแผนการดำเนินงานและบูรณาการการปฏิบัติงาน 12 85.71 
6 กำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละนโยบายให้สอดคล้องกับบริบท 10 71.43 
7 การสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุ  

ตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
5 35.71 

8 จัดทำคู่มือ และแนวทางการดำเนินงาน 4 28.57 
9 การสะท้อนผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 3 21.43 
10 การสร้างและการพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด 
3 21.43 

11 การจัดสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมให้เอื้อต่อการทำงาน 3 21.43 
12 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวก           

ในการทำงาน 
2 14.29 

 
จากตารางที ่4-2 พบว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายกับภาระงานปัจจุบัน จำนวน 14 เขต คิดเป็น 

ร้อยละ 100 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนโยบาย มาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงร่วมกับแผนยุทธศาสตร์
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ชาติ 20 ปี แผนการจัดการศึกษาระดับจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานและพิจารณา        
ถึงความสอดคล้องกับภาระงานที่ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว  

กำหนดผู้รับผิดชอบตามบทบาทภาระหน้าที่ จำนวน 14 เขต คิดเป็นร้อยละ 100 โดยกำหนดให้          
รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาดูแลผู ้ที ่ได้ร ับมอบหมายในลักษณะที ่หลากหลาย เช่น           
การมอบหมายผู้รับผิดชอบตามภาระหน้าที่ของกลุ่มงาน การมอบหมายผู้รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ
หรือการมอบหมายในลักษณะของเครือข่ายสถานศึกษา เป็นต้น  

การชี้แจง สร้างความเข้าใจ และสร้างการรับรู้กับผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน 14 เขต คิดเป็นร้อยละ 100       
โดยการสร้างการรับรู้ให้กับผู้เกี ่ยวข้องและชี้แจงสร้างความเข้าใจผู้ที ่ได้รับมอบหมายให้นำนโยบายไปสู่  
การปฏิบัติ มีหลากหลายลักษณะ เช่น การประชุมร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด การประชุมผ่าน VDO Conference การจัดทำเอกสาร คู่มือ แนวทาง        
การดำเนินงาน การจัดคณะผู้บริหารร่วมกับผู้รับผิดชอบลงพ้ืนที่ชี้แจงทำความเข้าใจ ตามกลุ่มเครือข่าย เป็นต้น 

การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน 14 เขต คิดเป็นร้อยละ 100 สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานที่หลากหลาย เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานบรรลุ             
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เช่น กำหนดให้ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามพื้นที่ ที่รับผิดชอบ     
หรือกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ประชุมรับฟังการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานในระบบที่กำหนด เป็นต้น   

จัดทำแผนการดำเนินงานและบูรณาการการปฏิบัติงาน จำนวน 12 เขต คิดเป็นร้อยละ 85.71  
โดยสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษานำนโยบายมาจัดทำแผนการดำเนินงานด้วยการบูรณาการกับแผนการ
ดำเนินงานประจำปี หรือภาระงานที่ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเป็นการบูรณาการเนื้อหา กระบวนการ และ
กำกับ ติดตาม เพ่ือลดภาระงานและลดความซ้ำซ้อน 

กำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละนโยบายให้สอดคล้องกับบริบท จำนวน 10 เขต คิดเป็น      
ร้อยละ 71.43 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งมีทรัพยากรและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ดังนั้น         
การกำหนดค่าเป้าหมายจึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของแตล่ะพ้ืนที่ 

การสร้างขวัญกำลังใจ จำนวน 5 เขต คิดเป็นร้อยละ 35.71 โดยการสร้างแรงจูงใจ เสริมพลังบวก       
ในการทำงาน สร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญในการนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติเพื ่อให้สามารถ
ดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

จัดทำคู ่มือ แนวทางการดำเนินงาน จำนวน 4 เขต คิดเป็นร้อยละ 28.57 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหลายแห่งได้จัดทำเอกสาร คู่มือการดำเนินงาน เพื่อให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
และง่ายต่อการทำความเข้าใจในการนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ เพื ่อให้บุคคลที่เกี ่ยวข้องมีความรู ้และ       
ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน       

การสะท้อนผลการดำเนินงาน จำนวน 3 เขต คิดเป็นร้อยละ 21.43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา         
มีการสะท้อนผลการดำเนินงานเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนา การดำเนินงานของสำนักงาน       
เขตพื้นที่การศึกษาหลายแห่งที่นำผลการดำเนินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน และสะท้อนผลให้เห็น
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา เช่น การประชุมสะท้อนความคิดเห็น
ร่วมกันของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม จำนวน 3 เขต คิดเป็นร้อยละ 21.43 การดำเนินงาน      
ตามนโยบายจะสำเร็จได้นั้น ต้องมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
ได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันตามกลุ่มโรงเรียน รวมทั้งการสร้างเครือข่าย          
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ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา 
เครือข่ายกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น 

การจัดสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมให้เอื้อต่อการทำงาน จำนวน 3 เขต คิดเป็นร้อยละ 21.43          
การดำเนินงานจะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง   
วัสดุอุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

การสร้างและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี จำนวน 2 เขต คิดเป็นร้อยละ 14.29 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหลายแห่งได้สร้างนวัตกรรมการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่  เพื่ออำนวย         
ความสะดวกในการทำงาน และสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 

จะเห็นได้ว่า กระบวนการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา         
มีความคล้ายคลึงกัน แต่ต่างกันตรงที่เทคนิคและรายละเอียดย่อยของวิธีการ สำหรับวิธีการที่สำนักงาน       
เขตพื้นที่การศึกษาส่วนมากใช้ในการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสอดคล้องของนโยบายกับภาระงานปัจจุบัน การกำหนดผู้รับผิดชอบ การชี้แจงสร้างความเข้าใจ และ
สร้างการรับรู้กับผู้เกี่ยวข้อง การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การจัดทำแผนการดำเนินงาน
และบูรณาการการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละนโยบายให้สอดคล้อง       
กับบริบท อย่างไรก็ตาม วิธีการทำงานนอกเหนือจากที่กล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งพยายาม
แสวงหาแนวทางที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทขององค์กรและบริบทของพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์มากยิ่งข้ึน 

2. ปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
          2.1 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.1.1 ปัจจัยทีส่่งเสริม  

1) การบริหารจัดการด้วยการกำหนดเขตตรวจราชการ (Cluster) ซึ่งเป็นรูปแบบ 
การบริหารจัดการแบบกลุ่มพื้นที่การศึกษา เพื่อกระจายอำนาจการบริหารจัดการ ให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับพื้นที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดกลุ่มพื้นที่
การศึกษาออกเป็น 18 เขตตรวจราชการ เพื ่อให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที ่อยู ่ในแต่ละกลุ ่มพื ้นที่            
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วางแผนการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้
การบริหารการจัดการศึกษาตามนโยบายมีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องตามบริบทมากยิ่งขึ้น 

2) การกำกับติดตาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความตระหนัก
และเห็นความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบาย จึงกำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ตามนโยบายด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การรายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนด การติดตาม 
การดำเนินงานลงพื้นที่เชิงประจักษ์โดยคณะกรรมการจากส่วนกลาง การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โดยตรงของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่าน VDO Conference เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมในทุกมิติและสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มี
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำหน้าที่สื่อสาร สร้างความเขา้ใจ 
กำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มพื้นที่การศึกษา รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแนวทาง              
การดำเนินงานที่ถูกต้องและสอดคล้องกับพื้นที ่บริบท ซึ่งจะทำให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาสามารถ
ขับเคลื่อนและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น 

3) การสื่อสารสร้างการรับรู้ เพ่ือให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดมากยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สื่อสารสร้างความเข้าใ จ        
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ด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆ เช่น รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และผู ้ที ่ เกี ่ยวข้องในส่วนภูมิภาค และการชี ้แจงสร้างความเข้าใจของผู ้ร ับผิดชอบโครงการ เป็นต้น               
โดยมีการดำเนินการทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประชุมชี้แจงเพ่ิมเติม
กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยตรง เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  

  2.1.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค  
1) ความรู้ ความเข้าใจของผู้ที่รับผิดชอบ หรือผู้ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน        

ตามนโยบาย ซึ่งส่วนหนึ่งยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจน รวมทั้งการสื่อสารของผู้รับผิดชอบในแต่ละพื ้นที่           
ยังมีมิติการรับรู้ที ่แตกต่างกัน ส่งผลให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีความหลากหลายอาจไม่สอดคล้อง      
กับวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของนโยบาย 

2) ลักษณะของพื้นที่มีความแตกต่างและหลากหลายของพื้นที่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่
ห่างไกลเข้าถึงลำบาก พื้นที่เกาะแก่ง พื้นที่สูง ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ     
ให้สำเร็จตามเวลากำหนด 

3) การกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของส่วนกลาง           
มีความซ้ำซ้อน ซึ่งมีท้ังหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก  

2.2 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ       

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 14 เขต สรุปผลได้ ดังตารางที่ 4–3  
 

ตารางท่ี 4–3 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ข้อ ปัจจัย 
ความถี่ 

จำนวน ร้อยละ 
ปัจจัยทีส่่งเสริม  

1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 14 100 
2 ความตระหนักและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของบุคลากร 14 100 
3 การกำกับติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยครอบคลุมนโยบายทุกระดับ 14 100 
4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 13 92.86 
5 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมายได้ โดยการกำหนด

ทิศทาง วิธีการทำงานอย่างชัดเจน 
12 85.71 

6 การกำหนดเป้าหมายร่วมกันชัดเจน 12 85.71 
7 การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจของบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง 12 85.71 
8 การวางแผนการทำงาน สอดคล้องกับบริบทเป็นระบบที่ชัดเจน  

ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ และการกำกับติดตาม 
10 71.43 

9 การบูรณาการการทำงานร่วมกันภายในหน่วยงาน เช่น ภายในกลุ่มงาน  
ระหว่างกลุ่มงาน เป็นต้น 

6 42.86 
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ข้อ ปัจจัย 
ความถี่ 

จำนวน ร้อยละ 
10 การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เช่น การสร้าง

ความเข้าใจโดยใช้รูปแบบออนไลน์ การจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
4 28.57 

11 การจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบภายในหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการ  
เช่น ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ผลการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เป็นต้น 

3 21.43 

12 บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติเชิงบวกต่อการขับเคลื่อนนโยบาย  
พร้อมทั้งมีการพัฒนาองค์ความรู้ ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ำเสมอ 

3 21.43 

13 การสร้างขวัญและกำลังใจเพ่ือเป็นการเสริมแรงให้กับผู้ปฏิบัติงาน 3 21.43 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 
1 แนวทางในการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและความต่อเนื่อง 13 92.86 
2 ทรัพยากรสำหรับใช้ในการบริหารจัดการมีไม่เพียงพอและเหมาะสม 

ต่อความจำเป็นในการขับเคลื่อนนโยบาย เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น 
12 85.71 

3 การรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายมีความซ้ำซ้อนภายในสังกัดเดียวกัน 
และต่างสังกัด 

12 85.71 

4 ระยะเวลาสำหรับขับเคลื่อนนโยบายค่อนข้างจำกัด 9 64.29 
5 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติขาดความชัดเจน 3 21.43 

 
จากตารางที่ 4-3 พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ความตระหนักและความรับผิดชอบต่อหน้าที่      
ที ่ได้รับมอบหมายของบุคลากร การกำกับติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื ่อง จำนวน 14 เขต คิดเป็น       
ร้อยละ 100 รองลงมา ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  จำนวน    
13 เขต คิดเป็นร้อยละ 92.86 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมายได้ โดยการกำหนด
ทิศทางวิธีการทำงานอย่างชัดเจน การกำหนดเป้าหมายร่วมกันชัดเจน การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจ
ของบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 เขต คิดเป็นร้อยละ 85.71 การวางแผนการทำงานอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบท เป็นระบบที่ชัดเจน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ และการกำกับติดตาม จำนวน 10 เขต คิดเป็น  
ร้อยละ 71.43 การบูรณาการการทำงานร่วมกันภายในหน่วยงาน เช่น ภายในกลุ่มงาน ระหว่างกลุ่มงาน 
จำนวน 6 เขต คิดเป็นร้อยละ 42.86 การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพการจัดทำ
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบภายในหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการ ทัศนคติเชิงบวกต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
และการสร้างขวัญและกำลังใจ จำนวน 3 เขต คิดเป็นร้อยละ 21.43 ตามลำดับ 

สำหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
มากที่สุด คือ แนวทางในการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง จำนวน 13 เขต คิดเป็นร้อยละ 92.86 รองลงมา 
คือ ทรัพยากรสำหรับใช้ในการบริหารจัดการมีไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อความจำเป็นในการขับเคลื่อน
นโยบาย ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร และความซ้ำซ้อนการดำเนินงานนโยบายในสังกัดเดียวกัน จำนวน 
จำนวน 12 เขต คิดเป็นร้อยละ 85.71 ระยะเวลาขับเคลื่อนนโยบายค่อนข้างจำกัด จำนวน 9 เขต คิดเป็น    
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ร้อยละ 64.29 และแนวทางการขับเคลื ่อนนโยบายสู ่การปฏิบัติขาดความชัดเจน จำนวน 3 เขต คิดเป็น       
ร้อยละ 21.43 ตามลำดับ  

3. ความสำเร็จของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
   3.1 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1. ด้านความปลอดภัย   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบ MOE Safety Center เพื่อใช้เป็น

กลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติ    
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม 4 กลุ่มภัย ได้แก่ 
1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 3) ภัยที่เกิด
จากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) และ 4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) 

2. ด้านโอกาส  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาในการหา

แนวทางนำเด็กตกหล่น/ออกกลางคัน (ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการ) กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อให้ ผู้เรียน
ระดับปฐมวัยและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และ
ได้เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมถึงการส่งเสริมด้านอาชีพเพ่ือการมีงานทำให้กับผู้เรียน  

3. ด้านคุณภาพ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที ่เน้น

สมรรถนะหลักท่ีจำเป็น จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเหมาะสมตามวัย
ของผู้เรียนจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ของผู้เรียน พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ด้านการวางแผน
และสร้างวินัยด้านการเงินและการออมเพ่ือแก้ปัญหาหนี้สินครู  

4. ด้านประสิทธิภาพ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน

โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกล และถิ่นทุรกันดาร มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ           
มีการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง จัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block 
Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ    
มีระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน 

3.2 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    ภาพความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายทั้ง 4 ด้านของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พบว่า 
1. ด้านความปลอดภัย   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการติดตั้ง Application MOE Safety Center พร้อมทั้ง
ประชุมชี ้แจงผู ้บริหารสถานศึกษาและผู ้ร ับผิดชอบจัดตั ้งศูนย์ความปลอดภัย (MOE Safety Center) 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องใช้งานในระบบ Application MOE Safety Center จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย    
ในสถานศึกษา จัดทำป้ายรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ MOE Safety Center ประสานความร่วมมือกับส่วน
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ราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลรักษาความปลอดภัย เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา (พสน.)/ เจ้าหน้าที่ปกครอง/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พบว่า โรงเรียนในสังกัดได้มีการประสาน
หน่วยงานภายนอกในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ด้านความปลอดภัย ทั้งในระดับชุมชนและหน่วยงานราชการ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยนักเรียนนอกสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในทุกมิติ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญ    
พร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการหรือแนวทางที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับภายในและภายนอกหน่วยงานที่เข้มแข็งเพ่ิมขึ้น 

 2. ด้านโอกาส  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาในการหา

แนวทางนำเด็กตกหล่น/ออกกลางคัน (ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการ) กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยมีแผนและ
แนวทางการบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่หลุดออกจากระบบให้กลับมาเรียน 
ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยชี้แจงสร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนป้องกันเด็กออกจากระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา วางแผนและแนวทาง     
การบริหารจัดการ ตรวจสอบวิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเด็กตกหล่น จัดทำข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัด
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้นักเรียนที่หลุดออกจากระบบ หรือกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบได้รับ
โอกาสในการกลับเข้ามาเรียนมากขึ ้น ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู ้เรียนที ่สูญเสียโอกาส             
ในการเรียนรู้ให้ได้เรียนเต็มตามศักยภาพได้มากยิ่งข้ึน 

 3. ด้านคุณภาพ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้      

กับผู้เรียนด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะหลัก        
ที่จำเป็น เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ของผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและจัดการเรียน
การสอน ส่งผลให้สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลาย ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้หลายช่องทาง และผู้เรียนและบุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

 4. ด้านประสิทธิภาพ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ    

มากขึ ้น โดยเน้นการใช้พื ้นที ่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่           
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดทำฐานข้อมูลที่เที่ยงตรง น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน และเน้นการมีส่วนร่วม 
ซึ่งจะเห็นได้จากการดำเนินงานในระดับสถานศึกษาที่มีความหลากหลาย เช่น การดำเนินงานตามนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพ พบว่า มีการจัดทำแผนเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพและมีโรงเรียนเครือข่าย การชี้แจง
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ได้รับทราบนโยบายโรงเรียนคุณภาพร่วมกัน เพ่ือให้เข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน จากการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพส่งผลให้การดำเนินงานในมิติอ่ืนได้รับการพัฒนาร่วมด้วย ซึ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายแห่งสามารถบริหารจัดการสถานศึกษา    
ในสังกัดให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใต้ข้อจำกัดและบริบทที่แตกต่างกัน 

นอกจากความสำเร็จของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะเป็นความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่นโยบายกำหนดแล้ว ยังพบว่า มีภาพความสำเร็จเพิ่มเติมในมิติอ่ืน ดังนี้ 

1) บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวก ความมุ่งม่ัน ความกระตือรือร้น โดยบุคลากรส่วนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย
รู้สึกดีกับงานที่ทำอยู่ และพร้อมที่จะทำงานอื่น สามารถเรียนรู้งานและเข้าถึงปัญหาได้ด้วยความรู้สึกร่วม 
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สอดคล้องกับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ที่กล่าวว่า “ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ร่วมกัน
เพื่อปรับทัศนคติต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ” และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแห่งหนึ่ง 
กล่าวว่า “เจตคติ ทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องมีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ” 
 2) บุคลากรมีความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยกระบวนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน
บุคลากรที ่ได้รับมอบหมายมีการสรุปและนำองค์ความรู ้มาแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน  อย่างเป็นระบบ          
เพื่อแสวงหาแนวทางการดำเนินงานที่ดีร่วมกัน สอดคล้องกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายแห่ง 
ที่กล่าวว่า “ นโยบาย ส่งผลให้บุคคลากรในองค์กรได้เรียนรู้ร่วมกัน และมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น”  
 3) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับโอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึงคุณภาพมากยิ่งขึ้น
เนื่องจาก การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายส่งผลให้ผู้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการพัฒนาตนเอง      
ตามศักยภาพและความจำเป็น สอดคล้องกับบุคลากรส่วนหนึ่ง ที ่กล่าวว่า “นโยบายช่วยทำให้ผู ้เรียน           
ครูและบุคลากร ได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้น” 
 4) เครือข่ายความร่วมมือ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายมีผลต่อการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกให้มีความเข้มแข็ง และมีความหลากหลาย ส่งผลให้กระบวนการ
ดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสนใจที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะความร่วมมือจากชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในพื้นที่และใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมาย
มากที่สุด สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของบุคลากรและผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่กล่าวว่า          
“ นโยบาย เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และเครือข่ายจากภายนอกที่เกี่ยวข้อง
และสนใจด้านการศึกษา”  
 5) วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการดำเนินงานตามนโยบาย ย่อมมีผลต่องานประจำและวัฒนธรรม         
การทำงานขององค์กร ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและข้อจำกัด    
ของแต่ละองค์กรในทุกมิติ ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการดำเนินงานที่เป็นระบบ 
สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของบุคลากรและผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่กล่าวว่า “ นโยบาย      
เป็นงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความตื่นตัว” 
 
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.1 ผลการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จากผลการศึกษาการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบการขับเคลื่อนได้ รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-2  

รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 
หลักการของรูปแบบ : รูปแบบการขับเคลื ่อนนโยบายไปสู ่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษามีการดำเนินงานโดยใช้กรอบวงจรคุณภาพ อาศัยการวิเคราะห์นโยบาย การสร้างทีมงาน ทำงาน    
โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและตระหนักต่อความสำคัญของนโยบายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการกำกับติดตาม 
และสะท้อนผลทุกขั้นตอนการปฏิบัติ ภายใต้ปัจจัยส่งเสริมทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้การเสริมพลังอำนาจ ภาวะผู้นำ เครือข่ายความร่วมมือและเทคโนโลยี 
ในการขับเคลื่อน โดยมีเป้าหมายของรูปแบบเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายนั้น ๆ      
เป็นหลัก และผลลัพธ์อื่น ๆ 
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วัตถุประสงค์ของรูปแบบ : เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กระบวนการดำเนินงานของรูปแบบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนโยบายที่หน่วยงานต้นสังกัด      
มาแปลงสู่การปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ และสามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย มีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้  

1) การวิเคราะห์นโยบาย เป็นการดำเนินการสร้างความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของนโยบายให้ถ่องแท้         
ว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี ่ยวข้องกับกลุ ่มงานใด สถานศึกษาใดบ้าง เพื ่อให้การดำเนินการตามนโยบาย           
เกิดสัมฤทธิ์ผล  

2) สร้างทีมการทำงาน เป็นการกำหนดบุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับนโยบาย หรือผู้รับผิดชอบได้ตรง     
ตามภาระงานที่รับผิดชอบ ทั้งบุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

3) กำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงบูรณาการ  เป็นการกำหนดแนวทาง กรอบการทำงาน              
ตามระยะเวลาที่ต้องรายงานข้อมูล รวมถึงประสานการทำงานกับบุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
และสถานศึกษาของคณะทำงาน 

4) สร้างความเข้าใจและดำเนินการตามแนวทาง เป็นการชี้แจง ทำความเข้าใจในกระบวนการทำงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ 

5) การกำกับติดตามและประเมินผล เป็นการรายงานการดำเนินการเป็นระยะ ๆ ตามแนวทาง        
ที่กำหนดไว้และนำผลการรายงานมาปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามเป้าหมายของนโยบายที่กำหนด 

6) การสะท้อนผล เป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการในทุกขั้นตอนเพื่อนำข้อมูลจากการสะท้อนไปใช้
ปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดวิธีการดำเนินงานให้บรรลุตามนโยบาย 

ปัจจัยทีส่่งเสริม 
 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ความชัดเจนในการถ่ายทอด

นโยบาย การกำกับ ติดตาม ปฏิทินการดำเนินการ (ระยะเวลา) และการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ 
ระดับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ได้แก่ ภาวะผู ้นำของผู ้บริหาร ความรับผิดชอบ        

ของบุคลากร การกำหนดเป้าหมายและการวางแผน การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ การกำกับติดตาม
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การเสริมพลังอำนาจ (การสร้างขวัญและกำลังใจ) เครือข่ายความร่วมมือ และ
เทคโนโลยี 
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แผนภาพที่ 4–2 รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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2.2 ผลการตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เพื่อให้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบรูปแบบ
ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่า โดยผู้ เชี ่ยวชาญ        
ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา ผลการตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื ่อนนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ         
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุปดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4-4 ผลการตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด้านความถูกต้อง 

ที ่ รายการ ผู้เชี่ยวชาญ (9 คน) 
�̅� SD ระดับ 

1 หลักการของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 4.286 0.755 มาก 
2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 4.571 0.786 มากที่สุด 
3 ขอบเขตของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  4.286 1.112 มาก 
4 คำจำกัดความของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 4.000 1.154 มาก 
5 กระบวนการดำเนินงานของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  4.286 0.951 มาก 
6 ปัจจัยที่ส่งเสริมรูปแบบการขับเคลือ่นนโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ 4.286 0.755 มาก 
7 ความสำเร็จของการนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัต ิ 4.571 0.786 มากที่สุด 

 รวมเฉลี่ย 4.327 1.380 มาก 
 
ตารางท่ี 4-5 ผลการตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด้านความเหมาะสม 

ที ่ รายการ ผู้เชี่ยวชาญ (9 คน) 
�̅� SD ระดับ 

1 หลักการของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 4.286 0.487 มาก 
2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 4.571 0.786 มากที่สุด 
3 ขอบเขตของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  4.429 1.133 มาก 
4 คำจำกัดความของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 4.000 1.154 มาก 
5 กระบวนการดำเนินงานของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  4.000 0.816 มาก 
6 ปัจจัยที่ส่งเสริมรูปแบบการขับเคลือ่นนโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ 4.286 0.755 มาก 
7 ความสำเร็จของการนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัต ิ 4.429 0.786 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.286 1.528 มาก 
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ตารางท่ี 4-6 ผลการตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด้านความเป็นไปได้ 
ที ่ รายการ ผู้เชี่ยวชาญ (9 คน) 

�̅� SD ระดับ 
1 หลักการของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 4.143 0.377 มาก 
2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 4.429 0.786 มาก 
3 ขอบเขตของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  4.429 0.786 มาก 
4 คำจำกัดความของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 4.143 0.899 มาก 
5 กระบวนการดำเนินงานของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  4.143 0.899 มาก 
6 ปัจจัยที่ส่งเสริมรูปแบบการขับเคลือ่นนโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ 4.429 0.786 มาก 
7 ความสำเร็จของการนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัต ิ 4.429 0.786 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.306 1.069 มาก 
 

ตารางท่ี 4-7 ผลการตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด้านความคุ้มค่า 

ที ่ รายการ ผู้เชี่ยวชาญ (9 คน) 
�̅� SD ระดับ 

1 หลักการของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 4.000 0.577 มาก 
2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 4.571 0.786 มากที่สุด 
3 ขอบเขตของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  4.429 0.786 มาก 
4 คำจำกัดความของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 4.000 1.154 มาก 
5 กระบวนการดำเนินงานของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  3.857 1.069 มาก 
6 ปัจจัยที่ส่งเสริมรูปแบบการขับเคลือ่นนโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ 4.286 0.755 มาก 
7 ความสำเร็จของการนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัต ิ 4.429 0.786 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.224 1.902 มาก 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) กำหนดนโยบายที่มีความชัดเจน สามารถนำนโยบายไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง                    
2) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้เหมาะสม 
3) สนับสนุนทรัพยากรในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอและเหมาะสม เช่น งบประมาณ และบุคลากร เป็นต้น 
4) กำหนดนโยบายให้เหมาะสมครอบคลุมตามบริบทสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  
5) นโยบายทุกระดับควรมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1) ผู้บริหารควรให้ความตระหนักและเห็นความสำคัญในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
2) บูรณาการนโยบายกับภาระงานปกติ เพ่ือลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติและการรายงาน 
3) ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้และความตระหนักให้กับบุคลากร เป็นระยะ ๆ 
4) จัดกระทำข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นปัจจุบันสะท้อนการปฏิบัติจริง 
5) จัดระบบการกำกับ ติดตาม ให้เป็นระบบและต่อเนื่องทีส่ะท้อนผลการดำเนินงานได้จริง 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั ้งนี ้ เป็นการศึกษาและพัฒนารูปแบบการขับเคลื ่อนการนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ   

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการ
ปัจจัยที่ส่งเสริม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย จุดเน้น สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2) เพื่อกำหนดรูปแบบ  
การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและ
แนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัย         
ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการสนทนากลุ่ม   
และการสัมภาษณ์ กับกลุ่มตัวอย่าง 14 เขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 11 เขต 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 3 เขต รวมถึงสถานศึกษาในสังกัด สำหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด ดังนี้ 

สรุปผล 
1. ผลการศึกษากระบวนการ ปัจจัยที่ส่งเสริม และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 1.1 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย จุดเน้น สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับการจัดการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน    

 2) การถ่ายทอดนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้างการรับรู้ ความตระหนัก 
ความเข้าใจ เป้าประสงค์ของนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดผลตามเป้าประสงค์     
ของนโยบาย ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้สามารถนำนโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติงานได้    
พร้อมทั้งดำเนินงานให้บรรลุผลผ่านรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. หนังสือราชการ ช่องทางออนไลน์ การประชุม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3) การกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ VDO-Conference การติดตามเชิงประจักษ์เขตตรวจราชการ ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 18 เขตตรวจราชการ และการติดตามผลการดำเนินงานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นระยะตามแบบติดตามที่กำหนด 

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผลจากการสนทนากลุ ่มและสัมภาษณ์ผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ           

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วยวิธีการที่แตกต่าง      
และหลากหลายเพื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบท รวมทั้งทรัพยากรและข้อจำกัดในแต่ละพื ้นที่          
โดยส่วนมากจะยึดหลักการตามแนวทางของวงจรคุณภาพในการขับเคลื่อน ซึ ่งกระบวนการดำเนินงาน        
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การขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความคล้ายคลึงกัน แต่ต่างกัน
ตรงที ่เทคนิค รายละเอียดย่อยของวิธีการ สำหรับวิธีการที ่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาส่วนมากใช้ใน           
การขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบาย     
กับภาระงานปัจจุบัน การกำหนดผู้รับผิดชอบตามบทบาทภาระหน้าที่  การชี้แจง สร้างความเข้าใจ และ     
สร้างการรับรู้กับผู้เกี ่ยวข้อง การจัดทำแผนการดำเนินงานและบูรณาการการปฏิบัติงาน และการกำหนด       
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละนโยบายให้สอดคล้องกับบริบท การกำกับ ติดตามและประเมินผล        
การดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม วิธีการทำงานนอกเหนือจากที่กล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง
พยายามแสวงหาแนวทางท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทขององค์กรและบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้การดำเนินงาน
สำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างขวัญกำลังใจ จัดทำคู่มือ แนวทางการดำเนินงาน 
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม การจัดสภาพแวดล้อม การสร้างและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี 
เป็นต้น 

1.2 ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค  
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากการศึกษาการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบาย      

ให้สำเร็จในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) รูปแบบการบริหารจัดการ
แบบกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา Cluster โดยจัดกลุ่มพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 18 เขตตรวจราชการ ส่งผลให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในแต่ละกลุ่มพื ้นที่ได้แลกเปลี ่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วางแผนการทำงานร่วมกันแบบ      
บูรณาการครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น 2) กระบวนการกำกับติดตามหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุม
ในทุกมิติและสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การรายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนด การติดตาม          
การดำเนินงานลงพื้นที่เชิงประจักษ์โดยคณะกรรมการจากส่วนกลาง การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โดยตรงของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่าน VDO Conference เป็นต้น และ 3) การสื่อสาร
สร้างการรับรู้ เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดมากยิ่งขึ้น 
เช่น รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วน
ภูมิภาค การชี้แจงสร้างความเข้าใจของผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นต้น 

สำหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามนโยบาย พบว่า ผู้ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายบางส่วนยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจน ประกอบกับการสื่อสารต่อไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ยังมีความหลากหลาย รวมทั้งการสื่อสารของผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ยังมีมิติการรับรู้ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีความหลากหลายอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ การกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของส่วนกลางมีความซ้ำซ้อน  

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ปัจจัยที ่ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายให้สำเร็จในระดับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 

ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วม 2) ความตระหนักและความรับผิดชอบ 3) การกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 4) เครือข่ายความร่วมมือ 5) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 6) การกำหนดเป้าหมายร่วมกันชัดเจน      
7) การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจ 8) การวางแผนการทำงานชัดเจนสอดคล้องกับบริบท 9) การบูรณาการ
การทำงานร่วมกัน 10) การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ 11) การจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
12) ทัศนคติเชิงบวกต่อนโยบาย และ 13) การสร้างขวัญและกำลังใจ  
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สำหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบด้วย 1) แนวทางในการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 2) ทรัพยากรสำหรับใช้ในการบริหารจัดการ    
มีไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมต่อความจำเป็นในการขับเคลื่อนนโยบาย ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร และ        
3) ระยะเวลาดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายค่อนข้างจำกัด  

 2. ผลการพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่คณะผู้วิจัยได้เสนอไว้
ในรายงานนี้ เป็นรูปแบบที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์         
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์  
ในการดำเนินงานได้สำเร็จและมีระบบการดำเนินงานที่เป็นระบบชัดเจน รายละเอียด ดังนี้  

หลักการของรูปแบบ : รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีการดำเนินงานโดยใช้กรอบวงจรคุณภาพ อาศัยการวิเคราะห์นโยบาย การสร้างทีมงาน ทำงานโดยเน้น       
การสร้างความเข้าใจและตระหนักต่อความสำคัญของนโยบายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการกำกับติดตาม และ
สะท้อนผลทุกขั้นตอนการปฏิบัติ ภายใต้ปัจจัยส่งเสริมทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้การเสริมพลังอำนาจ ภาวะผู้นำ เครือข่ายความร่วมมือและเทคโนโลยี 
ในการขับเคลื่อน โดยมีเป้าหมายของรูปแบบเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายนั้น ๆ  
เป็นหลักและผลลัพธ์อ่ืน ๆ 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ : เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ผลการประเมินรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 ด้านความถูกต้อง  พบว่า ความถูกต้องของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมาก และมากที่สุด  
           ด้านความเหมาะสม  พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ       
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
และมากที่สุด  

ด้านความเป็นไปได้ พบว่า ความเป็นไปได้ของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมาก  
 ด้านความคุ้มค่า พบว่า ความคุ้มค่าของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมาก และ       
มากที่สุด 
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       แผนภาพที่ 5.1 รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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อภิปราย 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจุดเน้น และ
นโยบาย เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำไปสู่การปฏิบัติ โดยสามารถปรับให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม       
กับบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น  
ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ผู ้เชี ่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้อำนวยการสำนักต่าง ๆ ในส่วนกลาง ผู้บริหารระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ ด้วยวิธีการประชุม ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ ซึ่งจากการติดตามผล  
การดำเนินงาน และศึกษากระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีกระบวนการทำงานที่แตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งมี ปัจจัยที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้การดำเนินงานตามนโยบายประสบความสำเร็จที่หลากหลาย ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปราย 
ดังนี้ 
1. กระบวนการ ปัจจัยท่ีส่งเสริม และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 1.1 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ความชัดเจนในการถ่ายทอดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย เป็นส่วนประกอบ
หนึ่งที ่มีความสำคัญ โดยต้องมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือหรือมีความขัดแย้งในนโยบาย ซึ ่งจะส่งผลต่อ        
การนำไปสู่การปฏิบัติและการวัดผลการดำเนินงาน จากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับ
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ปฏิบัติ ให้ความเห็นว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย            
ควรมีความชัดเจน สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่  ทั้งนี้ควรกำหนดนโยบาย           
ที่สอดคล้องเหมาะสม สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ Van Meter and Van Horn 
กล่าวว่า การปฏิบัติตามนโยบายจะกระทำได้ชัดเจนเพียงใดขึ้นอยู่กับความชัดเจนของการกำหนดมาตรฐาน
นโยบายและความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบาย และศิริพร เขียว ไสว (2550) กล่าวว่า ความชัดเจน   
ของวัตถุประสงค์เป็นปัจจัยที ่สำคัญอย่างยิ่ ง เพราะถ้านโยบายมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานไม่ชัดเจน             
ผู้ดำเนินงานจะไม่ทราบทิศทางในการดำเนินงาน ย่อมทำให้ผลการดำเนินงานประสบความล้มเหลว รวมทั้ง     
ไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้อีกด้วย หากวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายมีความคลุมเครือ
และขัดแย้งกันย่อมทำให้ยากต่อการนำไปสู่การปฏิบัติ 

การกำกับ ติดตาม และประเมินผล เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ เพ่ือให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและต้องการความช่วยเหลือ
อย่างไรบ้าง ซึ่งจำเป็นต้องมีกระบวนการกำกับ ติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สะท้อน     
การดำเนินงานได้จริง นำผลมาสู่การปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับแนวคิดของสุวิมล 
ติรกานันท์ (2549) สรุปว่า ลักษณะของการกำกับติดตามที่ดีช่วยติดตามกำกับงานให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้ง
สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการได้ทันเวลา ตลอดจนช่วยให้ทราบความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ ตลอดจนผลกระทบอันจะเกิดขึ้น 

การกระจายอำนาจการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดกลุ่ม
พื้นที่การศึกษาออกเป็น 18 เขตตรวจราชการ (Cluster) ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการแบบกลุ่มพื้นที่
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การศึกษา เพื่อกระจายอำนาจการบริหารจัดการที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ให้มีปร ะสิทธิภาพ
มากยิ ่งขึ ้น ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที ่อยู ่ในแต่ละกลุ ่มพื ้นที ่ได้แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน           
วางแผนการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารการจัดการศึกษา
ตามนโยบายมีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องตามบริบทมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ประกอบ คุณารักษ์ (2543) 
ได้กล่าวถึงการกระจายอำนาจทางการศึกษา คือ การกระจายอำนาจทางการศึกษาไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา เพ่ือให้เกิดเอกภาพในระดับนโยบาย มีความหลากหลายและคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 1.2 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน  
จะต่างกันตรงเทคนิค วิธีการเชิงลึก และการให้ความตระหนักและความสำคัญที่ต่อเนื่อง ซึ่งในการดำเนินงาน
ตามนโยบายในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ยังพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ดังนี้ 

ภาวะผู้นำของผู ้บริหาร การดำเนินงานขององค์กรจะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดได้นั้น 
บุคลากรเป็นปัจจัยที่มีส่วนสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะผู้นำองค์กร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กร
หร ือกำหนดทิศทางขององค์กร โดยสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาท ี ่ม ีผลการดำเน ินงานได้บรรลุ                    
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 
สนับสนุนการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วมในการทำงานและแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรในปัจจุบัน สอดคล้องกับตัวแบบด้านการพั ฒนาองค์การ 
(Organization Development Model) ที ่ถ ือว ่าบุคคลเป็นทรัพยากรสำคัญเหนืออื ่นใด ซึ ่งต ัวแบบนี้          
เน้นการมีส่วนร่วมของคนในองค์การ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ การจูงใจ การใช้ภาวะผู้นำที่เหมาะสม        
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การ การสร้างทีมงานแทนการควบคุม และการสร้างความผูกพันและ        
การยอมรับระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ และจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผู้นำขององค์กรในทุกระดับนั้น      
มีความสำคัญมากในการที่จะผลักดันการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพราะต้องเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดี       
ในการปฏิบัติให้แก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาและต้องเป็นผู้ที ่จะต้องคอยกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการปฏิบัติ         
ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในเป้าหมายและแนวปฏิบัติของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Dean L. Fixsen etal. (2013) ที่ได้ค้นพบกรอบแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงองค์กร
เพ ื ่อให ้สอดคล ้องก ับการปฏ ิบ ั ติ ตามนโยบาย โดยผ ู ้นำม ีความสำค ัญอย ่างมากในการม ีบทบาทนำ                         
ในการเปลี่ยนแปลงและต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม และ
สอดคล้องกับแนวคิดภาวะผู้นำในตัวแบบการพัฒนาองค์การของ วรเดช จันทรศร (2551) กล่าวว่า ผู้นำจะต้อง
สร้างแรงจูงใจในการทำงานและเป็นแบบอย่างและผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในแนวทางของการปฏิบัติ    
ตามนโยบาย นอกจากนี ้ยังพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติให้สำเร็จนั้น ลักษณะของหน่วยงาน 
ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร ภาวะผู้นำ โครงสร้างองค์กร มีส่วนสำคัญในการดำเนินงานให้สำเร็จ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ ศุภชัยยาวะประภาษ (2538) ที่ได้เสนอปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลว      
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ประเภทของหน่วยงาน โครงสร้างและลำดับชั ้นการบังคับบัญชา 
ความสามารถและภาวะผู ้นำ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบายกับหน่วยปฏิบัติ รวมทั้ง      
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ความเพียงพอของทรัพยากร ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและคุณภาพของบุคลากร เป็นปัจจัย    
ที่ส่งผลให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว 

ความรับผิดชอบของบุคลากร การดำเนินงานตามนโยบายนั้น บุคลากรมีความสำคัญอย่างยิ่ง     
ในการดำเนินงานให้สำเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งบุคลากรส่วนมากขององค์กรต้องมีความตระหนักและ     
ความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน โดยความสำเร็จส่วนหนึ่งมีผลจาก
บุคลากรมีความรับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับการศึกษาของ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 
(2546) มยุรี อนุมานราชธน (2547) พบว่า นโยบายเมื่อได้มีการกำหนดเรียบร้อยแล้ว นโยบายจะถูกนำไป
ปฏิบัติอย่างไร หรือจะได้รับการนำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนนโยบายจากผู้ปฏิบัติและผู้ที่ได้รับ
ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายนั้น การสนับสนุนนโยบายจากรัฐบาลส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรที ่จำเป็นต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ สำหรับทัศนคติของผู ้ปฏิบัติ เป็นปัจจัยหนึ ่งที ่ม ีผล               
ต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรเดช จันทรศร (2541) พบว่า       
การนำนโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าหากปราศจากความร่วมมือจากสมาชิกในองค์กร    
เพราะเห็นว่าการปฏิบัติตามนโยบายจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภารกิจและหน้าที่ 

เทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที ่มีส่วนสำคัญยิ ่งในการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากร             
ซึ่งทุกหน่วยงานได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะความรวดเร็ว ความถูกต้องของการจัดกระทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที ่สาม ารถนำไปใช้              
ในการบริหารและตัดสินใจมากที่สุด สอดคล้องกับตัวแบบทางด้านการจัดการ (Management Model) 
ของวรเดช จันทรศร (2539) ตัวแบบนี้ให้ความสำคัญแก่สมรรถนะขององค์การ ซึ ่งจะขึ ้นอยู ่กับปัจจัย            
5 ประการ คือ 1) มีโครงสร้างหน้าที ่อย่างเหมาะสม 2) บุคลากรมีความรู ้ความสามารถทั้งด้านบริหาร        
และเทคนิค 3) ต้องมีการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ 4) ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์
อย่างเหมาะสม และ 5) ต้องมีสถานที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม  

การเสริมพลังอำนาจ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาที ่สามารถดำเนินการได้สำเร ็จบรรลุ           
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั ้น จะมีการส่งเสริม สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ชื ่นชม           
มีส่วนร่วมในการรับฟัง เสนอแนะความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
ดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อให้แสดงศักยภาพเต็มกำลังส่งผลให้ผู ้ปฏิบัติมีความภาคภูมิใจ  การเสริมสร้าง      
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถโน้มน้าวใจแก่บุคลากรให้ร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงาน 
และเกิดความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจจนประสบผลสำเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ Robbins 
(2003) กล่าวถึงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วยเสริมสร้างความมั ่นคงในการทำงาน        
ความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ลุล่วงและโอกาสความก้าวหน้า ตลอดจนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ที่มีคุณค่า
สอดคล้องกับแนวคิดของ Reamer (2006) กล่าวถึงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีทำให้เกิดสัมพันธภาพ
ระหว่างกันและบุคลากรเกิดความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติ 

การกำกับติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สามารถดำเนินงาน
ตามนโยบายได้สำเร็จตามเป้าหมายนั้น พบว่า การกำกับ ติดตาม เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่สามารถ
สะท้อนความคิดและผลการดำเนินงานตามนโยบาย ความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค     
และต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งทุกพ้ืนที่กำหนดให้มีรูปแบบการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้วยวิธีการ
และรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ครรชิต พุทธโกษา (2554) สรุปว่า การกำกับติดตาม 
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ช่วยให้บุคลากรในองค์การมีความคิด ทัศนคติ ความเชื่อในทิศทางเดียวกันทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน         
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกัน         
ให้บรรลุตามเป้าหมายของกลุ่ม อีกทั้งองค์ประกอบหลักการมีส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับ
ติดตาม เพราะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง เข้ามามีบทบาทร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมทำ      
ร่วมตัดสินใจ ช่วยเหลือสนับสนุน และร่วมรับผิดชอบ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนำผลที่ได้มาปรับปรุง
แก้ไข พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น นอกจากนี้ Gibson , Donelly and others (2000) กล่าวถึง
ความสำคัญของกระบวนการกำกับติดตามการดำเนินงาน ช่วยในการวางแผนที ่ด ี อำนวยประโยชน์ แก่             
การบริหารงานขององค์การเป็นอันมาก การทำงานเป็นไปโดยประสานสอดคล้องกัน การทำงานเป็นคณะ 
(Team Work) ก่อให้เกิดความสามัคคีธรรมในหมู ่คณะ และช่วยให้การตรวจสอบและการควบคุมงาน            
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การสร้างการรับรู ้และสร้างความเข้าใจ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีการสื ่อสารสร้าง        
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเข้าใจชัดเจนตรงกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญ     
เพื่อให้ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู ้กำหนดนโยบายและผู้นำนโยบายไปแปลงสู่การปฏิบัติต้องเข้าใจตรงกัน 
ในขณะที่การสื ่อสารสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและสามารถปรับให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่        
ย่อมมีความแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งต้องมีกลไก และวิธีการที่สอดคล้องเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิด         
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวถึงการมีส่วนร่วม หมายถึง ความสำเร็จในการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล ผู้ติดตาม ผู้ถูกติดตาม และผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วม การสร้างความสำนึกความรับผิดชอบ    
การยอมรับความพึงพอใจ และการร่วมมืออย่างจริงจัง สอดคล้องสัมพันธ์กันในด้านนโยบาย อำนาจหน้าที่   
ขององค์การ โดยมีการสื่อสารทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงาน 
รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์สู่ประชาชน และผู้รับบริการได้รับทราบ 

เครือข่ายความร่วมมือ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที ่สามารถดำเนินการได้สำเร็จบรรลุ            
ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์นั ้น เครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร            
มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายังมีข้อจำกัดในบางด้าน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานภายนอก เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งลักษณะการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมนั้น ครอบคลุมถึงตั้งแต่ระดับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับแนวคิดของ Robbins (2003) ให้ความสำคัญกับหลักการมีส ่วนร่วม             
เป็นการสร้างโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือ และเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมทั้งมีส่วนได้รับประโยชน์จากผลของการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Gibson (2003) กล่าวถึงหลักการมีส่วนร่วม เป็นการช่วยเหลือโดยสมัครใจการให้บุคลากร
เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ และกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนการร่วมรับผลประโยชน์
จากโครงการ และสอดคล้องกับตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model) 
ของวรเดช จันทรศร (2539) ซึ่งมุ่งให้ความสนใจเฉพาะด้านบุคคลในหน่วยงานเป็นสำคัญ เพราะถือว่าบุคคล
เป็นทรัพยากรที่สำคัญเหนืออื่นใดในองค์การ ตัวแบบนี้จึงเน้นที่การมีส่วนร่วมของคนในองค์การเป็นสำคัญ   
โดยมีสมมติฐานที่ว่าการมีส่วนร่วมจะทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

การกำหนดเป้าหมายและการวางแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ   
ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร 
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สะท้อนต่อการบรรลุผลการดำเนินงาน โดยเป้าหมายและแผนจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงาน          
ให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน ช่วยประหยัดเวลา และงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
ซึ่งการกำหนดเป้าหมายที่ดีนั้นจะต้องชัดเจน มีเงื่อนไขเวลาในการดำเนินการ มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
และสามารถวัดได้ ในขณะที่กระบวนการทำงานย่อมต้องมีแผนการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นเส้นทาง        
การดำเนินงานที่จะประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผลการนำนโยบายไปปฏิบัติ      
ของวรเดช จันทรศร (2554) โดยเน้นวัตถุประสงค์หรือแนวทางเป็นหลัก เพ่ือมุ่งปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค ์

2. รูปแบบการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 รูปแบบหรือแนวทางการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง  
มีข้อจำกัดและทรัพยากรที่แตกต่างกัน ในขณะที่กระบวนการดำเนินงานและการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
นั้น มีความคล้ายคลึงกัน โดยใช้หลักการของวงจรคุณภาพ โดยเริ่มจากวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบาย
กับภาระงานเดิมที่ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว การบูรณาการเนื้อหาในส่วนที่สอดคล้องเข้าด้วยกัน เพ่ือลดความซ้ำซ้อน
ในการนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติกำหนดตัวชี ้ว ัดความสำเร็จให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่        
จัดทำแผนงานและมอบหมายภาระงานให้รับผิดชอบ วิเคราะห์ บริบทของพ้ืนที่ จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติ 
ชี้แจงสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบท และนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลความก้าวหน้า     
การทำงาน อย่างไรก็ตาม การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติของแต่ละพ้ืนที่นั้นย่อมมีเทคนิค วิธีการที่หลากหลาย
เพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรและข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งรูปแบบที่ใช้กันมากและนำไปสู่สัมฤทธิ์ผลที่มี
ประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญคือ ผู้นำองค์กร การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ สร้างความเข้าใจ
และการรับรู้ร่วมกัน และกำกับ ติดตามเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
 การวิจัยครั้งนี้ มีการพัฒนารูปแบบและการตรวจสอบรูปแบบ โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ ่ม และการวิเคราะห์เนื ้อหาที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งรูปแบบประกอบด้วย หลักการ             
ของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ปัจจัยที่ส่งผล กระบวนการดำเนินงาน และภาพความสำเร็จที่เกิดขึ ้น และ
กำหนดให้ประเมินรูปแบบครอบคลุม 4 ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้  
และด้านความคุ้มค่า สำหรับรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
ที ่ควรจะเป็น คือ รูปแบบที่สามารถใช้ในการขับเคลื ่อนนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ ได้สำเร็จและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และบริบทมากที่สุด โดยรูปแบบที่คณะผู้วิจัยได้เสนอไว้ในรายงานนี้     
เป็นรูปแบบที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ    
การขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน
ได้สำเร็จและมีระบบการดำเนินงานที่เป็นระบบชัดเจน สอดคล้องกับความคิดของ Brown and Moberg 
(1980) นั้น Brown and Moberg ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) 
กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) และองค์ประกอบตามรูปแบบของ Brown 
and Moberg ประกอบด้วยสภาพแวดล ้อม (Environment) เทคโนโลย ี (Technology) โครงสร ้าง 
(Structure) กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ (Decision making) 
และ Keeves (1988) กล่าวว่า รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมีข้อกำหนด (Requirement) 4 ประการ คือ 
1) รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมี โครงสร้าง (Structural Relationship) มากกว่าความสัมพันธ์
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ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative Relationship) 2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผล     
ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได้โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปไ ด้ที่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูล      
เชิงประจักษ์ได้ 3) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น นอกจาก
รูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อภิปรายปรากฏการณ์ได้ด้วย  และ 4) รูปแบบควรเป็น
เครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่อง
ที่กำลังศึกษา ซึ่งผู้วิจัยจะต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบพร้อมนำข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์    
และสังเคราะห์เพื ่อกำหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบกำหนดโครงสร้างและข้อเสนอ           
ของรูปแบบอย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่ผลสรุปเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่มุ ่งหวังของการวิจัยมีการทดสอบ      
และปรับปรุงรูปแบบก่อนนำรูปแบบไปใช้งานจริงและมีการประเมินผลหลังจากการนำรูปแบบไปใช้งานจริง 

3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) กำหนดนโยบายให้เหมาะสมครอบคลุมตามบริบท สอดคล้องกับปัญหาและนำไปปฏิบัติได้จริง 
2) ปรับปรุงพัฒนาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลที่สะท้อนได้จริง      

และมีประสิทธิภาพ 
3) ควรบูรณาการนโยบายระหว่างหน่วยงาน เพ่ือลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติและการรายงาน 
4) สนับสนุนทรัพยากรที่เก่ียวข้องให้เพียงพอ เช่น งบประมาณและบุคลากร เป็นต้น 
5) สร้างระบบและกลไกเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) ผู้นำองค์กรทุกระดับ ควรมีบทบาทและส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่อง  
2) ควรมีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
3) ควรบูรณาการนโยบายกับภาระงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ 
4) ควรมีการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นระบบ ต่อเนื่องและสะท้อนผลได้จริง 

 3.3 ข้อเสนอแนะการนำผลวิจัยไปใช้ 
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำรูปแบบหรือกระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

ไปปรับใช้ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
2) ผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจากการสนทนากลุ่ม

และการสัมภาษณ์สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสร้างความเข้าใจ          
กับบุคลากรให้ชัดเจนก่อนนำรูปแบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 3.4 ข้อเสนอแนะการทำวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษาพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกบริบท     
ของพ้ืนที่ โดยคำนึงถึงปัจจัยนำเข้าและกลุ่มเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาด้วย 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

ในการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ ์ 
 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษากลุ ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ ่มและสัมภาษณ์ จำนวน 14 เขต 
ประกอบด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 11 เขต และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3 เขต ดังนี้ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบาย 

ไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา         
 

1. ดร. อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

 

2. นายบุญเลิศ ค่อนสอาด  ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านมาตรฐานการศึกษา 

 

3. ดร. ณัฐกุล รุณผาบ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 

4. ดร. ถาวร คูนิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 

5. ดร. กัลยา มาลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 

6. ดร. ปัญญา หาแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 

7. ดร. สุวิทย์ บึงบัว  ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 
 

8. ดร. วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

9. ดร. พิทักษ์ โสตถยาคม  ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสนทนากลุ่ม/แบบสัมภาษณ ์

 
 

ประเด็นการสนทนากลุ่ม/ประเด็นสัมภาษณ์  
 

1. กระบวนการ/แนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ของ สพท. 
1.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ และเป้าหมาย 

......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

1.2 การกำหนดบทบาท หน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
1.3 การกำหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติ  
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
1.4 การสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ 
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
1.5 การกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
............................................................................................................................................................... . 

.............................................................................................................................................................................. 
2. ปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จ ของ สพท. 

................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

3. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามนโยบาย ของ สพท. 
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
4. ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

....................................................................................................................................... ......................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

สำหรับ สพท. 
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ประเด็นการสนทนา/สัมภาษณ์  

 
1. กระบวนการ/แนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ของ สพท. 

1.1 การกำหนดบทบาท หน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
1.2 การกำหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติ  
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
1.3 การสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ 
......................................................................................................................................................... ....... 

.............................................................................................................................................................................. 
1.4 การกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ .................................. 
 

2. ปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จ  
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
3. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามนโยบาย 

................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

4. ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................ ................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

สำหรับสถานศึกษา 
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ภาคผนวก ง 
รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
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ภาคผนวก จ 
คำสั่ง 

1. คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย จุดเน้น สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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