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 การวจิยัน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงประเมินมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินการด าเนินงานตามนโยบาย 
กระจายอ านาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัสุรินทร์ โดยใชรู้ปแบบการประเมินเชิงระบบ ซ่ึงประเมิน 
ดา้นปัจจยัด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน และประสิทธิผลการด าเนินงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใน 4 งาน คือ งานวชิาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทัว่ไป กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 286 แห่ง ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบ หลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 
Windows สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาค่าความสัมพนัธ์วิเคราะห์ 
โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยา่งง่ายของเพียร์สัน วเิคราะห์ระดบัการส่งผลโดยใช ้ Multiple 
Regression การคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดี โดยใชว้ธีิวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขั้น สร้าง 
สมการพยากรณ์ท่ีดีในรูปคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบ วเิคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะ โดยการสรุป
จดักลุ่มปัญหา หาค่าร้อยละ และการวเิคราะห์เน้ือความ (Content Analysis) แลว้สรุปในเชิงบรรยาย 
 

 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจยัด าเนินงานตามนโยบายกระจายอ านาจใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัสุรินทร์ ใน 4 ดา้น คือ ดา้นแผนงาน ดา้นบุคลากร ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ 
และดา้นงบประมาณ โดยการศึกษาใน  4 งาน คือ งานวชิาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงาน
บริหารทัว่ไป ซ่ึงมีผลการประเมินแยกตามงาน ทั้ง 4 งาน พบวา่ ปัจจยัด าเนินงานทั้ง 4 งานในภาพรวม 
มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ไม่ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นแผนงาน 
มีความเหมาะสมในระดบัมาก ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  ส่วนดา้นบุคลากร ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และดา้น
งบประมาณ มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง ไม่ผา่น เกณฑท่ี์น่าพอใจ ทั้ง 4 งาน 
 2. ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานตามนโยบายกระจายอ านาจในสถาน ศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน จงัหวดัสุรินทร์ ใน 6 ดา้น คือ ดา้นการสร้างความเขา้ใจ ดา้นการประสานงาน ดา้นการ
ปฏิบติัตามแผน ดา้นการนิเทศ ติดตามผล ดา้นการแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และดา้นการปรับปรุง พฒันา 
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โดยการศึกษาใน 4 งาน คือ งานวชิาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทัว่ไป ซ่ึงมีผล
การประเมินแยกตามงานทั้ง 4 งาน พบวา่ กระบวนการด าเนินงานทั้ง 4 งานในภาพรวม มีความเหมาะสม 
ในระดบัมาก ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ องคป์ระกอบทั้ง 6 ดา้น มีความเหมาะสม 
ในระดบัมาก ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจทุกดา้น ทั้ง 4 งาน 
 3. ผลการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานตามนโยบายกระจายอ านาจในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จงัหวดัสุรินทร์ ใน 2 ดา้น คือ ดา้นผลท่ีเกิดข้ึนตามเป้าหมาย และดา้นความพึงพอใจของ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยการศึกษาใน 4 งาน คือ งานวชิาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหาร 
ทัว่ไป ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ งานวชิาการ งานงบประมาณ และงานบุคคล มีประสิทธิผลในภาพรวม
ในระดบัมาก ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ เม่ือแยกรายดา้นพบวา่ มีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมาก  ผา่นเกณฑ์
ท่ีน่าพอใจ ทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นผลท่ีเกิดข้ึนตามเป้าหมายและดา้นความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
ทั้ง 3 งาน ส่วนงานบริหารทัว่ไป มีประสิทธิผลในภาพรวมในระดบัปานกลาง ไม่ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  
เม่ือแยกรายดา้นพบวา่ มีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ไม่ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ ทั้ง 2 ดา้น คือ 
ประสิทธิผลดา้นผลท่ีเกิดข้ึนตามเป้าหมาย และประสิทธิผลดา้นความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 4. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด าเนินงานและกระบวนการด าเนินงานกบั
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามนโยบายกระจายอ านาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึง 
แยกศึกษา ใน 4 งาน คือ งานวชิาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทัว่ไป พบวา่  ปัจจยั
ด าเนินงาน และกระบวนการด าเนินงาน ทั้งภาพรวมและรายดา้น เม่ือแยกตวัพยากรณ์เป็นตวัแปรยอ่ย 
10 ตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัด าเนิน 4  ดา้น กระบวนการด าเนินงาน 6 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
การด าเนินงานตามนโยบายกระจายอ านาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จงัหวดัสุรินทร์ ในภาพรวม 
ประสิทธิผลดา้น ผลท่ีเกิดตามเป้าหมาย ประสิทธิผลดา้นความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ทุกคู่ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในระดบัต ่าถึงสูงท่ีสุด ทั้ง 4 งานโดยมีค่าระหวา่ง 0.234 ถึง 0.872 
 5. ผลการศึกษาตวัพยากรณ์ท่ีดีและระดบัการส่งผลการศึกษาจากปัจจยัด าเนินงานและ
กระบวนการด าเนินงานต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตามนโยบายกระจายอ านาจในสถานศึกษาขั้น  
พื้นฐาน จงัหวดัสุรินทร์ในภาพรวม ในกรณีแยกตวัพยากรณ์ตวัแปรยอ่ย 10 ดา้น จากปัจจยัด าเนินงาน 
4 ดา้น กระบวนการด าเนินงาน 6 ดา้นต่อประสิทธิผลการด าเนินงานในภาพรวม แยกแต่ละงาน พบดงัน้ี 
1)งานวชิาการ พบวา่ ตวัพยากรณ์ท่ีดีมี 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ดา้นงบประมาณ 
ดา้นการสร้างความเขา้ใจ ดา้นการปฏิบติัตามแผน ดา้นการนิเทศ ติดตามผล และดา้นการแกไ้ขปัญหา 
อุปสรรค โดยมีระดบัการส่งผลต่อประสิทธิผลในภาพรวม ในระดบัสูงท่ีสุด เท่ากบั 0.855 หรือร้อยละ 
73.10 เม่ือทดสอบแลว้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2) งานงบประมาณ พบวา่ ตวัพยากรณ์ท่ีดี มี  
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างความเขา้ใจ ดา้นการปฏิบติัตามแผน ดา้นการแกไ้ข ปัญหา อุปสรรคและ
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ดา้นการปรับปรุง พฒันา มีระดบัการส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานในภาพรวม ในระดบัสูงท่ีสุด 
เท่ากบั 0.883 หรือร้อยละ 77.90 เม่ือทดสอบแลว้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) งานบุคคล พบวา่ 
ตวัพยากรณ์ท่ีดี มี 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นแผนงาน ดา้นบุคลากร ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ดา้นงบประมาณ ดา้น
การปฏิบติัตามแผน ดา้นการแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และดา้นการปรับปรุง พฒันา มีระดบัการส่งผลต่อ 
ประสิทธิผลการด าเนินงานในภาพรวม ในระดบัสูงท่ีสุด เท่ากบั 0.859 หรือร้อยละ 73.70 เม่ือทดสอบ 
แลว้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 4) งานงบบริหารทัว่ไป พบวา่ ตวัพยากรณ์ท่ีดี มี 4 ดา้น ไดแ้ก่  
ดา้นแผนงาน ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ดา้นการสร้างความเขา้ใจ และดา้นการปรับปรุง พฒันา  มีระดบัการ
ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานในภาพรวม ในระดบัสูง เท่ากบั 0.790 หรือร้อยละ 72.90 เม่ือ
ทดสอบแลว้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 6. ผลการศึกษาปัญหาการด าเนินงานตามนโยบายกระจายอ านาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จงัหวดัสุรินทร์ สรุปไดด้งัน้ี งานวชิาการ พบวา่ มีปัญหาในการจดัการศึกษาในหลายประการ เช่น ขาดครู 
ท่ีมีความรู้ดา้นภาษาองักฤษ ขาดครูท่ีมีความรู้เร่ืองการจดัท าส่ือการเรียนรู้ ขาดแคลนส่ือการสอนท่ี
ทนัสมยั ขาดวสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ผูบ้ริหารขาดการนิเทศ ติดตามอยา่งต่อเน่ือง การนิเทศ ติดตามผล 
ไม่เป็นระบบ จดัการศึกษาไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์นกัเรียนมีปัญหาดา้นการคิดวเิคราะห์ และความคิด 
สร้างสรรคไ์ม่พฒันา ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่องานวชิาการยงัไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ งาน 
งบประมาณ พบวา่ มีปัญหาต่อการจดัการศึกษาท่ีพบไดแ้ก่ ขาดแคลนงบประมาณในการบริหารงาน  
และงานบริหารทัว่ไป พบปัญหาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขาดแคลนอาคารเรียน ขาดหอ้งคอมพิวเตอร์ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ขาดแคลนระบบอินเทอร์เน็ต ขาดระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั ขาดการประชาสัมพนัธ์ 
เก่ียวกบัการประสานงาน ขาดการประสานงานในหน่วยงานและระหวา่งหน่วยงาน 
 7. ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานตามนโยบายกระจายอ านาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดั 
สุรินทร์ มีดงัน้ีคือ งานวชิาการ ขอ้เสนอแนะท่ีพบ คือ ควรจดัหาและพฒันาครูใหมี้ความรู้ดา้นภาษา  
องักฤษและการพฒันาส่ือการเรียนรู้ ควรมีการนิเทศ ติดตามผลและรายงานผลอยา่งสม ่าเสมอ ควรพฒันา 
งานใหเ้กิดความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการ งานงบประมาณ ขอ้เสนอแนะท่ีพบ คือ ควรจดัสรรงบประมาณ 
ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของโรงเรียน ควรใหโ้รงเรียนมีอิสระในการจดัซ้ือ จดัจา้งตามงบประมาณ 
ท่ีไดรั้บ งานบุคคล ขอ้เสนอแนะ ท่ีพบ คือ ควรเพิ่มครูใหค้รบ ชั้นเรียน ควรจดัครูใหต้รงกบัวชิาเอก 
ควรจดัใหมี้บุคลากรดา้นการเงินพสัดุอยา่งแทจ้ริงควรจดัอบรมและใหค้วามรู้แก่ครูอยา่งต่อเน่ือง 
ควรพฒันาครูใหย้อมรับการ เปล่ียนแปลง และงานบริหารทัว่ไป มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี คือ ควรเพิ่ม
ความทนัสมยัดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ใหม้ากข้ึน ควรมีการประชุมช้ีแจงท าความ
เขา้ใจ แก่บุคลากร อยา่งต่อเน่ือง ควรใชก้ระบวนการปฏิบติังานเป็นทีมใหม้ากท่ีสุด ควรพฒันางาน
ใหเ้กิดความพึงพอใจ ต่อผูรั้บบริการ 
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 The purpose of this evaluation research was to evaluate the performance according to 
decentralization policy of basic schools in Surin Province. A system approach was used in evaluating 
implementation factors which were implementation process and performance effectiveness in basic 
schools in 4 tasks of academic, budget, personnel and general administration. The samples were 
comprised of 286 basic schools obtained by using the multi-stage random sampling technique. A 
rating scale questionnaire of 5 levels was used as a research instrument. Data analysis was attempted 
by the use of SPSS for windows program, which calculated the statistical values of mean and standard 
deviation. A simple correlation coefficient of Pearson Product Moment was used to analyze 
correlation of variables. An analysis of effective  levels was conducted by using multiple regression. 
Stepwise multiple regression was used to analyze in search for strong predictors. An effective 
equation in the form of standard and raw scores was developed. Problems were analyzed and 
suggestions concluded by focusing on groups of problems, analyzing by the use of Content 
Analysis, which resulted in a descriptive summation. 
 
 Research findings were as follows : 
 1. The result of appropriateness evaluation of implementation factors, according to Surin 
province basic schools’ decentralizing policy in 4 aspects of academic, budget, personnel and general 
administration revealed that an overall image was appropriate at medium level and did not meet 
satisfactory criterion. When scrutinized at each aspect, it was found that planning was appropriate 
at high level and met satisfactory criterion, while personnel materials and budget aspects revealed 
appropriateness at medium level which, all of the 4 aspects, did not pass satisfactory criterion. 
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 2. In evaluation of 6 process aspects of understanding, cooperation, implementation of 
the plan, advice and monitoring, solution to problems and obstacles and improvement of the operation, 
4 of the tasks which were academic, budget, personnel and general administration revealed on overall 
image of appropriateness at high level and passed satisfactory line. When scrutinizing each aspects, 
it was found that all of the 6 factors possessed high level of appropriateness and met satisfactory 
criterion. 
 3. The result of effectiveness evaluation of the performance, according to decentralization 
in Surin province’s basic schools focused on 2 aspects of the result according to objectives and 
satisfaction of those involved, especially in the study of 4 tasks academic, budget, personnel and 
general administration revealed an overall image of appropriateness at high level and passed 
satisfactory line. When scrutinizing each individual aspect, effectiveness showed at high level and 
both the result, according to objectives and satisfaction of those involved in 3 tasks, passed 
satisfactory line. In the general administration task, effectiveness was found at medium level and 
did not pass satisfactory line, including both of the result and satisfaction of personnel involved. 
 4. The result of the relationship study, between implementation factors and process 
implementation towards implementation effectiveness according to Surin province’s basic schools’ 
decentralization policy, whose 4 tasks of academic, budget personnel and general administration was 
attempted separately, revealed that implementation and process factors as a whole and in each aspect 
(when predictors were divided into 10 factors of 4 implementation and 6  implementation process ones) 
related to the effectiveness of performance according to decentralization policy of Surin province’s 
basic schools. This correlated the effectiveness at the low towards the high levels which yielded 
statistical significance 0.05 in all pairs and all tasks whose range was from 0.234 to 0.872. 
 5. The result of the study of good predictors and the levels being effected from the 
performance and process factors towards the effectiveness of performance according to the 
decentralization policy as a whole (in the case where 10 predictors from 4 implementation and 6 
implementation process factors towards the effectiveness of performance as a whole and in each 
separated task), it was found that 7 aspects of good predictors were found in the academic tasks 
which included personnel, materials, budget, understanding development, planned implementation, 
supervision and monitoring, and problems and obstacles solving, yielding effecting level to an overall 
image at the highest level of 0.855 or 73.10 percent. After testing, the statistical significance showed 
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at the level of 0.05. In budget tasks, it was found that there were 4 aspects of good predictors 
consisting of understanding development, planned implementation, problems and obstacles solving, 
and improvement and development. As a whole, an effecting level towards performance effectiveness 
was found at the highest level of 0.883 or 77.90 percent. After testing, a statistical significance resulted 
at the level of 0.05. In personnel tasks, it was found that 7 aspects of good predictors, which were 
planning, personnel, materials, budget, planned implementation, problems and obstacles solving and 
developmental improvement, yielded performance effectiveness as a whole at the highest level of 
0.859 or 73.70 percent. After testing, its statistical significance was 0.05. In general administration, it 
was found that 4 aspects of good predictors, which were planning, materials, understanding 
development and developmental improvement, had effected on the performance as a whole at high 
level of 0.790 or 72.90 percent. After testing, it revealed statistical significance at the level of 0.05. 
 6. The result of the study in the performance according to decentralization policy of basic 
schools in Surin province was concluded as follows : In academic tasks, it was found that there were 
problems in the educational management such as lack of teachers who possessed the knowledge of 
English, lack of teachers who possessed the knowledge in preparing teaching aids, lack of modern 
teaching materials, lack of continuous monitoring by administrators, lack of systematic supervision 
and monitoring, education not managing correctly according to objectives, students’ lack of analyzing 
and and creative thinking skills, and there was not enough satisfaction of those involved in academic 
tasks. In budget tasks, it was found that problems in educational management were lack of budget 
in administration and general administration. Important problems found were lack of buildings, 
computer rooms, computers, Internet, modern information technology, public relation relating to 
cooperation and cooperation within and between implementation units. 
 7. Suggestions towards the performance according to decentralization policy of basic 
schools in Surin province are as follows : In academic tasks, it is suggested that an arrangement be 
attempted in the area of the recruitment of English teachers, teaching aids improvement, supervision 
and monitoring, continuous reporting, and tasks’ improvement towards satisfaction of those who 
receiving the service. In budget tasks, suggestions found were that the budget should be allocated 
to meet sufficiency needs of schools, independent purchase should be allowed and procurement 
should be implemented according to the budget allocated. In personnel tasks, it was found that more 
teachers should be provided for every classroom, teachers preparation should be provided according 
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directly to their major subjects, personnel in financial and material section should be really provided, 
knowledge be given to teachers continuously, and teachers should be developed to become able to 
accept rapid changes. In general administration, it was found that modern materials should be provided 
public relations task be attempted more often, meetings to explain and enchance personnel 
understanding be continuously arranged. It is strongly suggested that a team work in process 
implementation should be employed and tasks should be developed to meet satisfaction of those 
who receive the service. 


