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การนํานโยบายสู่การปฏิบัตขิ องโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปิยนุช ลอยเลิศหล้า1* และ ประเสริฐ อินทร์รักษ์2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบการนํานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2) ยืนยันองค์ประกอบการนํานโยบายสู่การปฏิบัติของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 96 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ได้แก่ ผู้อํานวยการ
โรงเรียน จํานวน 1 คน รองผู้อํานวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานแผนงาน จํานวน 1 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความ
คิดเห็น และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1)
องค์ประกอบการนํานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การจัดระบบบริหารจัดการที่ดี (2) การเสริมสร้างความเป็นผู้นําของผู้บริหาร
(3) การจัดกระบวนการบริหารนโยบาย (4) การจัดระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม และ 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการ
นํ า นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ข องโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี
4 องค์ประกอบ 47 ตัวแปร ซึ่งมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และความเป็นประโยชน์
คําสําคัญ: การนํานโยบายสู่การปฏิบัติ, โรงเรียนมัธยมศึกษา
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Policy Implementation for Secondary Schools
under the Office of the Basic Education Commission
Piyanuch Loylersla1* and Prasert Intarak2
Abstract

The purposes of this research were to: 1) identify factors of policy implementation for
secondary schools under the Office of the Basic Education Commission, and 2) confirm factors of
policy implementation for secondary schools under the Office of the Basic Education
Commission. The sample of this study included 96 secondary schools under the Office of the
Basic Education Commission. The respondents were school director, deputy director responsible
for the school plan and head of department with a total of 384 respondents. The research
instruments were interview form, questionnaire for opinion and checklist. The statistic for
analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory
factor analysis and content analysis. The findings of this research were as follows: 1) the factors
of policy implementation for secondary schools under the Office of the Basic Education
Commission composed of four factors such as (1) the system organization of good management,
(2) the strengthening leadership of administrator, (3) the process of policy management, and (4)
the system organization of participatory management. 2) The confirmation of policy
implementation factors for secondary schools under the Office of the Basic Education
Commission which composed of 4 factors and 47 variables were found propriety, feasibility,
accuracy and utility.
Keywords: policy implementation, secondary schools
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1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตราที่ 6 กล่าวไว้ว่า
การจัดการศึ กษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ น
มนุ ษย์ ที่ สมบู รณ์ ทั้ งร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปั ญญา ความรู้
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 9 การ
จัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึด
หลักความมีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลาย
ในการปฏิ บั ติ และมาตราที่ 28 ได้ กล่ าวถึ งหลั กสู ตร
การศึกษา ต้องมีลักษณะที่หลากหลายมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิ ตของแต่ ละบุ คคลให้ เหมาะสมกั บวั ยตามศั กยภาพ
และมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
[1] จึงถือได้ว่าการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยมและระบบการเมือง
ของประเทศ ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาจึงเป็นส่วน
สําคัญที่จะทําให้การพัฒนาคนนั้นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ได้ ขั้ นตอนของการนํ านโยบายไปปฏิ บั ติ สามารถแบ่ ง
ออกเป็นสองขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนในระดับมหภาค
(macro) และขั้นตอนในระดับจุลภาค (micro) การนํา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเป็นเรื่องยาก เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการระดับล่าง
ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับหน่วยงานระดับสูงของรัฐ
และอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐ หน่วยงานระดับล่าง
ของรั ฐ จึ ง มี อิ ส ระในการดํ า เนิ น งานของตนเองมาก
พอสมควร ดังนั้น การนํานโยบายระดับชาติไปปฏิบัติจึง
ต้ อ งอาศั ย (1) หน่ วยงานระดั บสู ง ทํ า หน้ าที่ กํ า หนด
นโยบายและต้องทําให้หน่วยงานระดับล่างนํานโยบาย
ดังกล่าวไปปฏิบัติโดยใช้วิธีที่เหมาะสม เรียกว่า การนํา
นโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (2) หน่วยงานระดับล่าง
เมื่อได้รับการถ่ายทอดนโยบายจากหน่วยงานระดับบน
แล้ ว ก็ จ ะต้ อ งกํ า หนดนโยบายภายในของตนเองให้
สอดคล้องกับนโยบายของชาติ เรียกว่า การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติในระดับจุลภาค [2] ปัญหาสําคัญของการนํา
นโยบายสู่การปฏิบัติในระบบการศึกษาไทย คือ ความ
เปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง ทํ า ให้
นโยบายไม่ต่อเนื่อง ผู้บริหารกระทรวงฯ มีเวลาในตําแหน่ง
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ไม่นานพอที่จะทําให้การนํานโยบายสู่การปฏิบัติบังเกิด
ผลอย่ า งจริ ง จั ง และการที่ อ งค์ ก รนโยบายเป็ น ส่ ว น
ราชการภายใต้ ก ารควบคุ ม ของฝ่ า ยการเมื อ งก็ เ ป็ น
อุปสรรคสําคัญที่ทําให้ขาดความเป็นอิสระ การเปลี่ยน
รัฐบาลบ่อยครั้งในรอบกว่าสิบปีที่ผ่านมา ทําให้รัฐบาล
ไม่มีเวลาพอที่จะริเริ่มนโยบายระยะยาวได้ องค์กรด้าน
นโยบายการศึกษาจึงเป็นเจ้าภาพในการทํานโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา แต่ก็ประสบปัญหาในการนําสู่การปฏิบัติ
เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนเพียงพอจากฝ่ายการเมือง
อันเนื่องมาจากความไม่ต่อเนื่องทางการเมือง [3] นโยบาย
การจัดการศึกษาของรัฐนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามนโยบายรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้ว ยังปรับเปลี่ยน
ไปตามลักษณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ
แต่ละคนอีกด้วย ทิศทางการศึกษาไม่แน่นอนทําให้การ
บริหารจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความ
สับสนให้กับภาคปฏิบัติส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการนํานโยบายลงสู่การปฏิบัติที่ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรม
รวมทั้งปัญหาความไม่สอดคล้องของเป้าหมายของการจัด
การศึ ก ษากั บ เป้ า หมายทางการเมื อ ง สื บ เนื่ อ งจาก
นักการเมืองจํานวนไม่น้อยที่ไม่ดําเนินนโยบายที่ให้ผลใน
ระยะยาว หาเสี ย งโดยใช้ น โยบายประชานิ ย ม หรื อ
นโยบายขายฝัน ซึ่งหมายความรวมถึงนโยบายการศึกษา
ดังนั้น นักการเมืองจึงเลือกดําเนินนโยบายที่เห็นผลใน
ระยะสั้น เมื่อปัจจัยการเมืองไม่ถูกพัฒนาให้เอื้อต่อการ
จัดการศึกษา ส่งผลอย่างยิ่งต่อนโยบายการศึกษาที่ขาด
ความมั่ น คง [4] การจั ด การศึ ก ษาไทยในภาพรวม
เปรียบเสมือนการทําธุรกิจและจัดด้วยวิธีการเดียวกัน
หมดตามนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังมีคํากล่าว
ว่า ความเป็นมาตรฐานการศึกษาเพียงแบบเดียวสําหรับ
จัดการศึกษาให้แก่คนทั้งประเทศ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า
เสื้อตัวเดียวใส่เหมือนกันทัง้ ประเทศซึ่งเป็นไปได้ยาก และ
ไม่เหมาะอย่างมาก เพราะแต่ละพื้นที่มีความต่างกันไปทั้ง
บริบทและคุณภาพชีวิตของคนและชุมชน การประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาก็เช่นกัน ใช้มาตรฐานเดียวกันโดย
ไม่ได้พิจารณาปัจจัยของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้การวาง
นโยบายและรูปแบบการทํางานเพื่อพัฒนาการศึกษาใน
ลักษณะคณะกรรมการรูปแบบต่าง ๆ ไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ตรงจุด เพราะขาดคน หรือเจ้าภาพขับเคลื่อนการศึกษา
อย่ างแท้ จริ ง จึ ง เห็ นว่ านโยบายที่ ลงสู่ พื้ นที่ เป็ นเพี ยง
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นโยบายที่วางไว้เฉย ๆ [5] จากสภาพปัญหาดังกล่าวขั้นต้น
ชี้ให้เห็นว่า การนํานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนยังไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงจําเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับ
การนํานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียน ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะเสนอองค์ประกอบการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนสามารถนํานโยบาย
ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการนํานโยบายสู่การ
ปฏิ บั ติ ข องโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อยืนยันองค์ประกอบการนํานโยบายสู่การ
ปฏิ บั ติ ข องโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยม
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปี การศึ กษา 2559 จํ านวนทั้ ง สิ้ น 2,361 โรงเรี ยน
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ตารางประมาณ
การขนาดตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่
ความคลาดเคลื่อน 10% ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 96
โรงเรียน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ประเภท (stratified random sampling) ตามภาค โดย
แบ่ งออกเป็ น 4 ภาค ดั งนี้ ภาคเหนื อ ภาคตะวั นออก
เฉี ยงเหนื อ ภาคกลางและภาคตะวั นออก และภาคใต้
แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)
แบบเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างกับประชากรในแต่ละภาค
โดยผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ
โรงเรี ย น จํ า นวน 1 คน รองผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นที่
รับผิดชอบงานแผนงาน จํานวน 1 คน และหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จํานวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 384 คน
4. วิธีดําเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอนดังนี้
4.1 ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาสภาพปัญหา
ของการนํานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วย
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การศึ กษาวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากบทความและเอกสาร
ทางวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ และ
อินเตอร์เน็ต การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการนํานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียน เพื่อ
นํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
4.2 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้
4.2.1 ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับการนํานโยบายสู่การ
ปฏิ บั ติ ข องโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน โดยการค้ นคว้ า
รวบรวมข้ อมู ล จากเอกสาร ตํ า รา วารสาร บทความ
งานวิจัย ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
4.2.2 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis) เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบ
สั ม ภ า ษ ณ์ แ บ บ กึ่ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ( semi-structured
interview) เกี่ยวกับการนํานโยบายสู่การปฏิบัติของ
โรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2.3 นํ า แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง
(semi-structured interview) ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน
4.2.4 นํ าข้ อมู ลที่ ได้ จากการศึ กษา ค้ นคว้ า
รวบรวมข้ อมู ล จากเอกสาร ตํ า รา วารสาร บทความ
งานวิจัย ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่ า งประเทศ และการสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ผู้ เชี่ ยวชาญ เกี่ ยวกั บการนํ านโยบายสู่ การปฏิ บั ติ ของ
โรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มาวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (content
analysis) เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการนํานโยบายสู่การ
ปฏิ บั ติ ข องโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตัวแปรเกี่ยวกับ
การนํ านโยบายสู่ การปฏิ บั ติ ของโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
นํ า ไปเป็ น ข้ อ คํ า ถามในแบบสอบถามความคิ ด เห็ น
(opinionnaire)
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2561

44.2.5 นําตัวแปปรที่เกีย่ วข้องกัับการนํานโยบาายสู่
การปฏิ บั ติ ของโรงเรี ยนมั
น ธยมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงงาน
คณะกรรรมการการศึ กษาขั
ก ้ น พื้ น ฐาน มาพั ฒ นาเเป็ น
เครื่องมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบ
ษ
บถามความคิดเเห็น
(opinionnnaire)
44.2.6 ตรวจสสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อการวิวิ จั ย
โดยตรวจจสอบความเทที่ ย งตรงเชิ ง เ นื้ อ หา (conttent
validity) ด้วยดัชนีความมสอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Inddex
of Item OObjective Coongruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC
ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน
า 5 คน
44.2.7 นําแบบบสอบถามคววามคิดเห็นที่ไดด้ไป
ทดลองใช้ช้ (try out) กักบประชากรทีไม่
่ ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ของการวิวิ จั ย ครั้ ง นี้ จํ านวน
า
8 โรงเเรี ย น ผู้ ใ ห้ ข้ ออมู ล
โรงเรียนลละ 4 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมมด จํานวน 32 คน
แล้วรวบรรวมข้อมูลทั้งหมดวิ
ห เคราะห์หาค่
ห าความเชื่ออมั่น
(reliabilitty) ของแบบบสอบถามความมคิดเห็น ด้วยกการ
คํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
แ
(α-cooefficient) ตตาม
วิ ธี ก ารขอองครอนบาค (Cronbach) ผลการวิ เ คราาะห์
ข้อมูล พบบว่าค่าความเชืชอมั
่ ่น (reliability) มีค่าเท่าากับ
0.992
44.2.8 นําแบบบสอบถามความคิดเห็นที่จัดดทํา
สมบู ร ณ์ ไไปเก็ บ ข้ อ มู ล กัก บ กลุ่ ม ตั ว อย่่ า ง คื อ โรงเรีรี ย น
มัธยมศึกษษา สังกัดสํานักงานคณะกรรม
ก
มการการศึกษาาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 96 โรรงเรียน ผู้ให้ขอมู
้อ ลโรงเรียนลละ 4
คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมมด จํานวน 3884 คน รวบรรวม
ข้อมูลแล้วววิเคราะห์องค์ประกอบเชิ
ป
งสํารวจ (Explorattory
Factor AAnalysis : EFA)
E ได้ร่างองงค์ประกอบการรนํา
นโยบายสูสู่ การปฏิ บั ติ ของโรงเรี ยนมัธยมศึ
ธ กษา สั งงกั ด
สํานักงานนคณะกรรมการรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44.2.9 การยืนยันองค์ประกอบบการนํานโยบาายสู่
การปฏิ บั ติ ของโรงเรี ยนมั
น ธยมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงงาน
คณะกรรรมการการศึ กษาขั
ก ้ น พื้ น ฐาาน ผู้ วิ จั ย นํ า รร่ า ง
องค์ประกกอบการนํานโยบายสู่การปฏิฏิบัติของโรงเรีรียน
มัธยมศึกษษา สังกัดสํานักงานคณะกรรม
ก
มการการศึกษาาขั้น
พื้ น ฐาน มมาตรวจสอบ และเพิ่ ม ความเชื่ อ ถื อ โดยยให้
ผู้ทรงคุณววุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ว จํานวน 7 คน พิจารรณา
ความเหมาะสม ความเป็ป็นไปได้ ความถถูกต้อง และคววาม
เป็ น ประโโยชน์ ด้ ว ยก ารใช้ แ บบตรรวจสอบรายกการ
(checklist)
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4.3 ขั้ นตอนนที่ 3 การรายยงานผลการวิจั ย ผู้ วิ จั ย
พ ่ได้จาก
รวบบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที
การวิจัย อภิปรายยผล และข้อเสนนอแนะ
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิวิเคราะห์องค์ปประกอบการนํานโยบายสู
า
่
การปฏิ บั ติ ของโรงเรี ยนมั ธยมมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงาน
คณ
ณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ได้ มาจจากการนํ า
ข้อมู
อ ลจากแบบสสอบถามความมคิ ดเห็ นที่ ได้กลั
ก บคื นมา
จํ านวน 80 โรงเเรี ย น รวม 3220 ฉบั บ คิ ด เป็ป็ น ร้ อ ยละ
83.33 มาวิเคราะะห์องค์ประกอบบเชิงสํารวจ (exxploratory
facctor analysiss : EFA) พบบว่า องค์ประกกอบการนํา
นโยบายสู่ การปฏฏิ บั ติ ของโรงเเรีี ยนมั ธยมศึกษา
ก สั งกั ด
สํานันกงานคณะกรรรมการการศึกษษาขั้นพื้นฐาน ปรระกอบด้วย
4 องค์
อ ประกอบ คือ 1) การจัดระะบบบริหารจัดการที
ด ่ดี 2)
การเสริมสร้างคววามเป็นผู้นําขอองผู้บริหาร 3) การจัด
กระบวนการบริหารนโยบาย แลละ 4) การจัดระะบบบริหาร
แบบบมีส่วนร่วม สรุปได้ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 สรุปผลการวิเครราะห์องค์ประกกอบ
5.2 ผลการยืนยันองค์ประกกอบการนํานโยยบายสู่การ
ปฏิฏิ บั ติ ข องโรงเเรี ย นมั ธ ยมศึศึ ก ษา สั ง กั ด สํส า นั ก งาน
คณ
ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จากผู้ทรงคุ
ท ณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน พบว่า ผู้ทรงคคุณวุฒิและ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญทุ กคนมี
ก ค วามเ ห็ น สอดคล้ องกั
อ น คื อ
อ
ยน
องค์ประกอบการรนํานโยบายสูสู่ การปฏิบัติของโรงเรี
ธ กษา สังกััดสํานักงานคณณะกรรมการกาารศึกษาขั้น
มัธยมศึ
พื้นฐาน
น ทั้ง 4 องค์ประกอบ มีความเหมาะะสม ความ
เป็นไปได้
น ความถูกต้อง และควาามเป็นประโยชน์

3/25/62 BE 1:03 PM

154

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 9 No. 3 September – December, 2018

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
6.1 องค์ประกอบการนํานโยบายสู่การปฏิบัติของ
โรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน ประกอบด้ วย 4 องค์ ป ระกอบ
ลําดับน้ําหนักของปัจจัยที่ได้จากมากไปน้อย คือ 1) การจัด
ระบบบริหารจัดการที่ดี 2) การเสริมสร้างความเป็นผู้นํา
ของผู้บริหาร 3) การจัดกระบวนการบริหารนโยบาย และ
4) การจัดระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยว่าองค์ประกอบของการนํานโยบายสู่
การปฏิบัตินั้นเป็นพหุองค์ประกอบ เนื่องจากในการนํา
นโยบายสู่การปฏิบัติ จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีจึงจะ
ช่วยให้การนํานโยบายสู่การปฏิบัตินั้นประสบความสําเร็จ
ซึ่ ง ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ กคนต้ อ งมี ค วามเอาใจใส่ ใ นการนํ า
นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารชี้ แ จง
กระบวนการที่เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้ชัดเจน
โดยการจัดทําตารางเวลาการดําเนินงาน โดยระบุสิ่งที่
ต้องทําควบคู่กับระยะเวลาที่ใช้ให้ชัดเจน ต้องมีทรัพยากร
ที่เพียงพอในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งในที่นี้หมาย
รวมถึ ง งบประมาณ เวลา และบุ ค ลากร เพราะถ้ า
ทรัพยากรมีไม่เพียงพอก็อาจส่งผลให้การดําเนินงานนั้น
ประสบความสําเร็จได้ยาก นอกจากนี้ควรมีการกระตุ้น
เสริมแรง และจูงใจในการปฏิบัติงาน เพราะเมื่อมีการ
เปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้ น มั กจะมี การต่ อต้ านเกิ ดขึ้ นเสมอ
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการต่อต้านที่อาจเกิดขึ้น ก็ควรมี
การเสริ มสร้ างขวั ญ และกํ า ลั ง ใจให้ กั บ ผู้ ปฏิ บั ติ ง านมี
แรงจู งใจที่ อยากจะดํ าเนิ นงานให้ ประสบความสํ าเร็ จ
นอกจากนี้ ในการดําเนินงานทุกขั้นตอนควรมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้เสมอ ซึ่งต้องมีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ไป
ปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
อาจจัดทําเป็นรายงานการดําเนินงาน ตั้งแต่ขั้นตอนของ
การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่จะ
นําสู่การปฏิบัติ ขั้นตอนของการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
และขั้นตอนของการกํากับติดตาม และการประเมินผล
การนํานโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อจะได้ทราบว่าการนํา
นโยบายสู่ การปฏิ บั ติ นั้ นประสบความสํ าเร็ จมากน้ อย
เพียงใด และมีสิ่งใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และ
ควรเผยแพร่ ข้ อมู ลการดํ าเนิ นงานให้ กั บผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง
ทราบอย่างสม่ําเสมอ ปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะ
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ทําให้การนํานโยบาย สู่การปฏิบัตินั้นประสบความสําเร็จ
คื อ ผู้ บริ หารต้ องเป็ นคนที่ มี วิ สั ยทั ศน์ มี ภาวะผู้ นํ า มี
ความสามารถ มองการณ์ไกล ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้มีการทํางานร่วมกันเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น
เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น จะต้องสามารถวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ มีการปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดไว้ก่อน เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อาจจะต้อง
มี ก ารปรั บ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพ
ปัจจุบันให้มากขึ้น ผู้บริหารต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
เพราะในบางครั้งอาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นระหว่างการ
ดําเนินงาน ถ้าผู้บริหารรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้
ท้อถอยในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติก็จะทําให้ทุกอย่าง
ไม่ประสบความสําเร็จดังทีต่ ั้งไว้ ความชัดเจนของนโยบาย
นั้ นก็ มี ความสํ าคั ญเช่ นกั น เนื่ องจากถ้ านโยบายนั้ นมี
ความคลุมเครือในวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เมื่อองค์กร
ได้ รั บ นโยบายมาก็ ต้ อ งมี ก ารแปลงให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของ
แผนงานหรือโครงการ ถ้าหากองค์กรแปลงนโยบายให้
เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์เดิมก็จะส่งผลให้นโยบายนั้น
ล้มเหลวได้ ดังนั้น ก่อนที่จะมีการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
ผู้ บริ หารจะต้ องสร้ างความเข้ าใจในวั ตถุ ประสงค์ และ
เป้าหมายของนโยบายให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนํา
นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ทุ ก คน ให้ เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของ
เป้ า หมายของนโยบาย และแปลงนโยบายออกเป็ น
แผนงานหรือโครงการที่ง่ายต่อการนําไปปฏิบัติให้ประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งการนํานโยบายสู่การปฏิบัตินั้นอาจจะ
ต้องได้รับการสนับสนุนทางการเมือง และต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากภาคส่วน ต่าง ๆ ผู้ปกครอง และชุมชน ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ ทรัพยากร เทคโนโลยี เป็น
ต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้การนํานโยบายสู่การ
ปฏิบัตินั้นประสบความสําเร็จได้ เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ ดังนี้
6.1.1 องค์ประกอบที่ 1 การจัดระบบบริหาร
จัดการที่ดี ประกอบด้วย 15 ตัวแปร 1) มีความเอาใจใส่
อย่างต่อเนื่องในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 2) มีการ
เผยแพร่ข้อมูลในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 3) มีการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4) มีการจัดทําตารางเวลา
การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 5) มีการตรวจสอบข้อมูล
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ความพร้อมของโรงเรียนก่อนที่จะนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
6) มีการชี้แจงเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมายในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 7) มีการ
ฝึกอบรมให้กับผู้นํานโยบายสู่การปฏิบัติ 8) มีกระบวนการ
ที่เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 9) มีการทํางานร่วมกัน
ในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 10) มีงบประมาณที่ใช้ใน
การนํานโยบายสู่การปฏิบัติที่เพียงพอ 11) มีการกระตุ้น
ให้ มี น วั ต กรรมในการนํ า นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ 12)
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีการกําหนดแนวทางในการ
นํานโยบายสู่การปฏิบัติให้กับโรงเรียน 13) มีการนํา
ผลงานวิ จัยมาใช้ กําหนดยุ ทธศาสตร์และแผนงานของ
นโยบาย 14) มีการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ
ทางเลือกต่าง ๆ ที่จะใช้ในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
และ 15) มีการกระตุ้น เสริมแรง และจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยข้อค้นพบดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ของ วรเดช [2] กล่ าวว่ า ความสํ าเร็ จของนโยบายจะ
เกิ ดขึ้ นไม่ ได้ หากนโยบายนั้ นไม่ ถู กนํ าไปปฏิ บั ติ อย่ าง
ต่ อเนื่ อง การทํ าให้ นโยบายนั้ นได้ รั บการปฏิ บั ติ อย่ าง
ต่อเนื่องนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นความสําคัญของนโยบาย
พร้อมและมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้น โดย
ถาวรเสมือนหนึ่งเป็นภารกิจประจําวันของตนเอง มีการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีระบบข้อมูลข่าวสารที่ดี
จะช่ วยให้การดํ าเนิ นงานนโยบายขององค์ การมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ต้องมีการชี้แจงเป้าหมายและ
วิธีการปฏิบัติที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายในการนํานโยบาย
สู่การปฏิบัติ โดยนโยบายนั้นต้องถู กนํามาตีความเป็ น
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ แสดงถึงผลงานหรือ
จุดหมายสุดท้ายทีต่ ้องการในการทํางานตามแผนงานหรือ
โครงการที่กําหนดขึ้นให้แน่ นอน ชัดเจน ไม่คลุมเครื อ
เพื่ อให้ โครงการและวิ ธี ดํ าเนิ นงานบรรลุ ผลสุ ดท้ ายที่
ต้องการเป็นไปด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
6.1.2 องค์ประกอบที่ 2 การเสริมสร้างความ
เป็ น ผู้ นํ า ของผู้ บ ริ ห าร ประกอบด้ ว ย 17 ตั ว แปร 1)
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 2) ผู้บริหารมีพลังสร้างสรรค์ 3)
ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4) ผู้บริหารมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ 5) ผู้บริหารอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
ให้กับครูในการปฏิบัติงานตามนโยบาย 6) ผู้บริหารมี
ความเข้าใจในจิตวิทยาการบริหาร 7) ผู้บริหารมีความ

_19(149-157)17.indd 155

155

รอบคอบในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 8) ผู้บริหารมีการ
ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดไว้ก่อน 9)
ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองสม่ําเสมอ 10) ผู้บริหารมีการ
ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทํางาน 11) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้นํา 12) ผู้บริหารมีเป้าหมายในการ
ทํางาน 13) ผู้บริหารมีการสื่อข้อความที่ชัดเจน ครบถ้วน
สมบูรณ์ 14) ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการ
นํานโยบายสู่การปฏิบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
15) ผู้บริหารมีความจริงจังในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
16) ผู้บริหารมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก และ 17) ผู้บริหารมีความกล้าหาญ โดยข้อค้นพบ
ดั ง กล่ า วนี้ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของซาบาเตี ย ร์ และ
แมซมาเนียน [6] กล่าวว่า ทักษะความเป็นผู้นําของผู้นํา
นโยบายไปปฏิ บั ติ มี ผ ลกระทบโดยตรงมากที่ สุ ด ต่ อ
ผลลั พ ธ์ ข องหน่ ว ยงานที่ นํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ โดย
ผู้บริหารต้องมีทักษะในการเลือกแนวทางการปฏิบัติที่
ดีกว่า เช่น ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การจะบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
นั้นขึ้นอยู่กับทักษะความเป็นผู้นําของผู้บริหาร จะต้องมี
ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ และมีความ
มุ่งมั่ นที่ จะบรรลุเป้าหมายของนโยบาย สอดคล้องกั บ
ผลการวิจัยของ เจริญพร [7] พบว่า องค์ประกอบการ
บริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร ผู้บริหารต้องดําเนินการดังนี้ 1) มีภาวะผู้นําทาง
วิชาการ 2) มีคุณธรรมครบถ้วนตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และผู้ใต้บังคับบัญชา 3) มี
วิสัยทัศน์ ทันโลกทันเหตุการณ์ 4) รอบรู้เรื่องการบริหาร
งานด้านวิชาการ 5) มีมนุษยสัมพันธ์ คิดในเชิงบวก 6) มี
ความมุ่งมั่นตั้งใจ 7) มีทักษะทางการบริหารจัดการ 8) มี
ความกล้าที่จะตัดสินใจ และ 9) มีแนวคิดในการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
6.1.3 องค์ประกอบที่ 3 การจัดกระบวนการ
บริหารนโยบาย ประกอบด้วย 10 ตัวแปร 1) นโยบายมี
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ชัดเจน 2) นโยบายที่นําสู่การ
ปฏิ บั ติ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
โรงเรียน 3) นโยบายมีขอบเขตและกรอบที่ชัดเจน 4)
นโยบายมีเป้าหมายที่ชัดเจน 5) มีการให้ความสําคัญกับ
ความชัดเจนของเป้าหมาย 6) มีการกําหนดนโยบายโดย
หน่วยงาน 7) มีการประกาศวัตถุประสงค์ของนโยบาย 8)
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มีการจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค์นโยบาย 9)
มีกระบวนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ 10) มี
การยึดเป้าหมายของนโยบายในการปฏิบัติ โดยข้อค้นพบ
ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดของฮอกวูดด์ และกันน์ [8]
กล่าวว่า การจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการนํานโยบายไป
ปฏิ บั ติ นโยบายนั้ น ต้ อ งมี พื้ น ฐานอยู่ บ นทฤษฎี ห ลั ก
สาเหตุและผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมี
ความเข้าใจและความเห็นพ้องต้องกันในวัตถุประสงค์
ขั้นตอนการแปลงนโยบายถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญมาก
เพราะหากมี ก ารแปลงนโยบายให้ เ บี่ ย งเบนไปจาก
วัตถุประสงค์แล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่า ความล้มเหลวของ
นโยบายนั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่แรก
6.1.4 องค์ประกอบที่ 4 การจัดระบบบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 ตัวแปร 1) ได้รับการ
สนับสนุนทางการเมืองในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 2)
บริบททางการเมืองส่งผลต่อการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
3) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการกําหนด
นโยบาย 4) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการนํา
นโยบายสู่การปฏิบัติ และ 5) มีการวิเคราะห์สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองท้องถิ่น โดยข้อ
ค้ นพบดั งกล่ าวนี้ สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของซาบาเตี ยร์
และแมซมาเนียน [6] กล่าวว่า เงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันมากจะ
มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ปัญหาของนโยบาย และจะ
สร้างความยุ่งยากในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในการ
สนับสนุนนโยบายนั้นด้วย ความแตกต่างกันในสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น จะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้การนํา
นโยบายไปปฏิบัตินั้นประสบความสําเร็จยาก เนื่องจาก
การรับรู้ความรุนแรงของปัญหาในแต่ละพื้นที่นั้นมีความ
แตกต่างกัน
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ควรนําองค์ประกอบของการนํานโยบายสู่การปฏิบัติของ
โรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 องค์ประกอบ ไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการนํานโยบายสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้
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7.1.1 ต้องมีการประสานงานกับโรงเรียนอย่าง
ทั่วถึง และคอยอํานวยความสะดวกให้กับโรงเรียนในด้าน
ต่าง ๆ เช่น งบประมาณ ทรัพยากร เป็นต้น
7.1.2 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่
ต้องปฏิบัติให้กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อที่จะได้นําไป
ปฏิบตั ิได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย
7.1.3 ควรมีการกํากับติดตามอย่างสม่ําเสมอ
เพื่ อดู ความก้ าวหน้าของการดํ าเนิ นงาน และรวบรวม
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดําเนินงาน เพื่อ
จะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
7.2 สําหรับโรงเรียน ควรนําองค์ประกอบของการนํา
นโยบายสู่ การปฏิ บั ติ ของโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา สั งกั ด
สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ทั้ ง 4
องค์ประกอบ ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
7.2.1 ต้องมีการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี โดย
การกระตุ้ นให้ ทุ กคนที่เกี่ ยวข้ องมีความเอาใจใส่อย่ าง
ต่ อ เนื่ อ งในการนํ า นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ มี ก ารจั ด ทํ า
ตารางเวลาการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจง
เป้าหมายและวิธี การปฏิบั ติที่จะทําให้บรรลุ เป้าหมาย
และควรมีการเสริมแรง และจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ําเสมอ
7.2.2 ผู้บริหารต้องมีความเป็นผู้นํา มีวิสัยทัศน์
มี วุ ฒิ ภาวะทางอารมณ์ มี มนุ ษยสั มพั นธ์ ที่ ดี และคอย
อํ า นวยความสะดวกในด้ า นต่ า ง ๆ ให้ กั บ ครู ใ นการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
7.2.3 ต้องมีการการแปลงนโยบายให้อยู่ในรูป
ของแผนงานหรือโครงการที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย
7.2.4 โรงเรียนควรสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง ผู้ปกครองและชุมชน ในการ
นํ านโยบายสู่ การปฏิ บั ติ เพื่ อช่ วยสนั บสนุ นให้ การนํ า
นโยบายสู่การปฏิบัตินั้นสําเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น
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