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The purposes of this research were to determine: 1) the components of the 
monitoring of School Based Management for Local Development, 2) the confirmation 
of the components of the Monitoring of School Based Management for Local 
Development. The samples of this study were 168 Municipality Schools under 
Department of Local Administration which were the School Based Management for 
Local Development Project of fiscal year 2558. The respondents were the 
administrators, the teachers who were involving in School Based Management for 
Local Development Project and the chairman or members of school board totality 
504 respondents. The research instruments were the opinionnaire, unstructured 
interview and checklist form. The statistics 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 components of the Monitoring of School Based Management for Local 
Development were consisted of 4 components ; 1) Learning process Monitoring 
factor, 2) Planning Monitoring factor, 3) Participation Monitoring factor, and 4) 
Enterprise Community Monitoring factor. 

2. The 4 components of the Monitoring of School Based Management for 
Local Development were confirmed by experts that suitable, possible, useful, and 
correct, comprehensive according to the theory and the concept of this thesis. 
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บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 พระราชด ารัสพระราชทานในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ 15        
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 25391การศึกษาคือ หัวใจส าคัญของการพัฒนา
ประเทศเป็นกลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถยืนหยัด
ได้อย่างสง่างามในประชาคมโลกการวางรากฐานของระบบการศึกษาและโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ มั่นคงยั่งยืนจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการสร้างคนในอนาคตที่มีคุณภาพให้มี
ความรู้มีความสามารถมีการงานอาชีพที่มั่นคง กอปรด้วยสมรรถนะที่สามารถแข่งขันได้จริ ง            
ในประชาคมโลก2“คนบางคนนั้นอาจมีความสามารถน้อยหรือมากไม่เท่ากันแต่ว่าส่วนส าคัญที่สุดคือ 
โอกาส เช่นโอกาสในทางการศึกษานั้นเป็นเรื่องส าคัญที่สุด ควรจะเปิดโอกาสแต่ว่าความสามารถของ
คนที่จะรับโอกาสที่เปิดให้นั้นอาจไม่เท่ากัน แต่โอกาสก็ควรจะให้เท่าเทียมกัน” พระราชปาฐกถา 

                                                           
1โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง, พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ปี 2495-2442, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สยามรัฐ  จ ากัด,  2550), 194-195. 
2ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานประจ า ปี2557 ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษากับพันธกิจพัฒนาการศึกษาชาติ (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 21 เซ็นจูรี่  จ ากัด,  2557 ),  ค าน า. 

ปัญหาสังคมนั้นถ้าจะพิจารณาดูจะเห็นความจริงข้อหนึ่งว่าปัญหาทั้งปวงเกิดจาก
มนุษย์เองมีมนุษย์เป็นตัวการก่อปัญหา ถึงไม่ก่อให้คนอื่นโดยตรง ก็ก่อให้ตัวเองแล้วท าให้เดือดร้อน
ไปถึงคนอื่นกลายเป็นปัญหาสังคม ปัญหาสังคมจึงมีมาคู่กับมนุษย์ แม้ปัจจุบันโลกเราจะวิวัฒนาการ 
ก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตามแต่ปัญหาต่าง ๆ ก็มิได้เปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่มีตัวอย่างทั้งดีและไม่ดี 
ปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากกว่าแต่ก่อน ดังนั้น บุคคลผู้สามารถประคับประคองตนให้อยู่ในสังคม     
ได้อย่างเป็นสุข จึงต้องมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตามแบบอย่างที่พิจารณารู้ชัด         
ด้วยปัญญาแล้วว่าเป็นทางแห่งความดีความเจริญไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้มัวเมาหลงผิดไปในทาง      
เสื่อมเสีย พร้อมกันนั้นก็ต้องมีสติก ากับอยู่ตลอดเวลา ที่จะไม่ประพฤติปฏิบัติผิดพลาด ด้วยความ
ประมาทพลั้งเผลอ เหตุนี้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม นอกจากมุ่งสงเคราะห์ในด้าน        
ความเป็นอยู่แล้ว จึงควรจะได้พัฒนาบุคคลเป็นข้อใหญ่ด้วย เพราะถ้าบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของสังคม มีความเข้มแข็งและมีสติปัญญาที่จะพิจารณาเลือกเฟูนสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ
ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะบรรเทาเบาบางลง และสังคมส่วนรวมจะมีโอกาสพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า
ได้โดยไม่ยากนัก 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23  
การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของ แต่ละ
ระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ (1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม 
ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง (5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข4           
ซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 คือโดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีหลักการจัดการศึกษาให้เป็น
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน และให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
รวมทั้งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษาทั้งสาม
รูปแบบ เพ่ือให้สามารถพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอย่างต่อเนื่อง5รวมถึงกรอบ        
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือ ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยศึกษาประเด็น
ปัญหาหลักในการศึกษา และการเรียนรู้ที่ยึดโยงกัน โดยเน้นการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ       
มิใช่เพียงจุดใดจุดหนึ่งแยกจากกัน  ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคน
ไทยยุคใหม่ ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถเอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ โดยการสร้าง
ครูยุคใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ มีใจรัก มีคุณธรรม จริยธรรม เข้ามาเป็นครู คณาจารย์ และปรับ
ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพคล่องตัว เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการ

                                                           
3ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับ

การเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา(กรุงเทพมหานคร : บริษัท 21 เซ็นจูรี่  จ ากัด , 2556) , 32 
          4“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542,”ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่16,ตอนที่ 74 ก 
(19 สิงหาคม 2542): 7-8. 

5“พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551,”      
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที ่125, ตอนที่ 41ก (3มีนาคม 2551): 11. 
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บริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนเป็นส าคัญ6เพ่ือให้ก้าวทันกับสถานการณ์โลก            
ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในโลกได้จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
หลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งการศึกษามีบทบาทส าคัญโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและ
ศักยภาพมีความรู้ทักษะสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมตรงตามความต้องการใช้
ก าลังคนของประเทศและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้7 

จากสภาวการณ์ดังกล่าวประเทศต้องเร่งพัฒนาคนเพ่ือมุ่งไปสู่เปูาหมายโดยเฉพาะสถาบัน          
การศึกษาที่อยู่ในพื้นที่หรือจังหวัดต่าง ๆ  ซึ่งเป็นที่คาดหวังของสังคมในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพ่ือ   
ให้เกิดประสิทธิภาพ  จึงมีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการให้สถานศึกษามีอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โดย   
ให้ยึดหลักการความเป็นเอกภาพในด้านนโยบายมีความหลากหลายในทางปฏิบัติและจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตามนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติและ
ภารกิจของสถานศึกษาให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้          
ให้ค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา8 ในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาของ
ประเทศกลุ่มอุตสาหกรรม (OECD Education Meeting) ในปี ค.ศ.1996 ได้ระบุว่าการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ควรเป็นแนวทางของการมีส่วนร่วมและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ช่วยส่งเสริม
ระบบเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้เกิดสมานฉันท์ในสังคม 9 โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 44 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติ
บุคคลเพ่ือให้มีอิสระคล่องตัวในการบริหารสถานศึกษาได้สะดวกรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษา
หน่วยงานหนึ่ง10สถานศึกษาจึงต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพ

                                                           
6ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(พ.ศ.2552 – 2561)(กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด , 2552 ), 13. 
7ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานประจ า ปี2557 ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษากับพันธกิจพัฒนาการศึกษาชาติ (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 21 เซ็นจูรี่  จ ากัด , 2557 ),  22. 
8 ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน, การศึกษากรณีตัวอย่าง:การจัดการศึกษาตลอดชีวิตใน

ต่างประเทศ (ม.ป.ท., 2555), 6. 
9กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ:

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546), 74. 
          10ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545) พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : บริษัท พี เอ็น เคแอนด์สกายพริ้นติ้งส์ จ ากัด, 2549), 4. 
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สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองความต้องการของสังคม11 เช่นเดียวกับส านักงานพัฒนา
ระบบข้าราชการมีเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่
ความยั่งยืน” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไว้เป็น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น ดังนี้      
ก. ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 1) การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 2) การพัฒนา
องค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ข. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
ค. พัฒนาอย่างยั่งยืน 5) การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ  
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 6) การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ก้าวสู่สากล 7) การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน12ดังนั้นในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นภาระและความรับผิดชอบโดยตรง
ของผู้บริหารหน่วยงานนั้นๆที่จะบริหารงานให้ไปสู่เปูาหมายที่ส าคัญคือคุณภาพผู้เรียน 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษาส่วนที่  2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา 41 ก าหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับ
ใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น”และ
มาตรา 42 “ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษารวมทั้งการ เสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”13 ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย เพ่ือพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เพราะการพัฒนาคนในท้องถิ่นเป็นรากฐานของ
การพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องจัดการศึกษาให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั้งที่อยู่ในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียนมีอาชีพ และมีรายได้14 สถาบันการศึกษาจึงมิใช่มุ่งแต่จะผลิตบุคคลที่มีแต่ทักษะ
เฉพาะด้านแต่อย่างเดียว แต่ต้องพัฒนาให้คนรู้จักการตัดสินใจ มีทักษะในการแก้ปัญหา (to develop 

                                                           

 11ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ครูแห่งชาติ (กรุงเทพฯ : ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541), 1. 

12ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)( กรุงเทพฯ : บริษัท วิชั่นพริ้นท์แอนด์ มีเดีย,2556), ค าน า. 

13 ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545)(กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 
2547), 26-27. 

14 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น “หนังสือที่ มท0893.32/ว726 นโยบายกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น”7 พฤษภาคม 2557. 
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learners’ decision-making and problem-solving skills) และสอนให้คนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(teaching them how to learn on their own) ระบบการศึกษาจึงต้องเน้นที่การศึกษาตลอดชีวิต 
ฉะนั้น สังคมอุดมปัญญาท่ีน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของมนุษย์ ท าให้นักการศึกษาตลอดชีวิตต้องตระหนักถึงบทบาทของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้15ดังนั้นบทบาทการจัดการศึกษาตลอดชีวิต/การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงมีความส าคัญ โดยส่วนกลางเน้นการก าหนดนโยบายด้าน
การศึกษาและด้านอ่ืนร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ส าหรับนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตจะมีลักษณะ
ของการบูรณาการมากขึ้น รับผิดชอบการก ากับ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพให้ได้มาตรฐาน16

ประกอบกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนรู้เป็นจ านวนมาก และประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวก จึงควรส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สถานศึกษาในเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยมีเปูาหมายคือจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล 
อันจะท าให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นสามารถน าความเป็นเลิศนั้นไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้17 

ปัญหาของการวิจัย 

ประเทศไทยอยูท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์แห่งการแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขัน    
ด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดข้อมูลข่าวสารแพรกระจาย   
อย่างรวดเร็วเชื่อมโยงกันทั่วทั้งโลกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ท าให้สังคมต้องมีการปรับเปลี่ยน  
อย่างหลีกเลี่ยงไมไดสังคมที่ด ารงอยู่บนพ้ืนฐานแบบเดิม ขาดการศึกษาค้นคว้า ไม่มีการสร้าง       
องค์ความรู้ใหม่ สังคมมีแต่การลอกเลียนแบบและถูกครอบง าทางความคิด ทางเศรษฐกิจ การเมือง  
ไม่มีเอกลักษณ์ของตนเอง เป็นสังคมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ า ซึ่งส่งผลกระทบในด้านการ
บริหารจัดการอย่างมากมายต่อประเทศ ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ การก ากับติดตามจึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ 
เป็นกระบวนการตรวจสอบดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีตัวบ่งชี้ความส าเร็จ     
ของโครงการ โดยมีการก าหนดเปูาหมายการก ากับให้ชัดเจน มีการก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์       
ตัวบ่งชี้  และมีการประเมินผล (Evaluation) ควบคู่กันไปกับการก ากับติดตาม โดยอาจมีการ
ประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐาน และสามารถน ามาแก้ไข ปรับปรุงแผนงานโครงการให้ดียิ่งขึ้น 

                                                           
15ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน,การศึกษากรณีตัวอย่าง:การจัดการศึกษาตลอดชีวิตใน

ต่างประเทศ (ม.ป.ท., 2555), 6. 
16 เรื่องเดียวกัน, 55. 
17กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น “หนังสือที่ มท0893.32/ว726 นโยบายกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น เรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น”7 พฤษภาคม 2557. 
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ยิ่งกว่านั้นยังจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ (Inputs) เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้
หรือไม่มีการด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามกระบวนการ (Process) วางไว้หรือไม่ และผลงานที่ออกมา 
(Outputs) เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้หรือไม่มี การก ากับติดตามจึงเป็นแนวการบริหารจัดการใหม่ 
ที่องค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันได้น ามาปรับเปลี่ยนเพ่ือลดการควบคุมและให้หน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการปฏิบัติ มีอิสระมากยิ่งขึ้นตามแนวทางการบริหารแบบกระจายอ านาจ 

 จากภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ต้องจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
(Lifelong Education) ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งการจัดการศึกษาในระบบ (Formal 
Education) การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
(Informal Education) โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed  
Learning) มุ่งพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาตนเอง และปรับตนเอง
ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมือง และเศรษฐกิจโลก18 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ดังนั้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีนโยบายส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะน าไปสู่การ
แก้ปัญหาและการสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่ างแท้จริง19 และได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน      
ในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน ในการเข้าร่วมโครงการ SBMLD นั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
มีหนังสือแจ้งจังหวัดเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดที่ประสงค์
เข้าร่วมโครงการฯ จัดส่งแบบแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯตามฟอร์มที่ก าหนดพร้อมทั้งส่ง
ส าเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือก 20ซึ่งโรงเรียนที่
ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ (Formal 
Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(Informal Education) ในปี พ.ศ. 2555 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดให้โรงเรียนสังกัด
                                                           

18 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,การจัดการศึกษาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการเพื่อส่งเสรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 1. 

19 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น “หนังสือที่ มท0893.3/ว2866 การประกวดสถานศึกษา
ที่มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น”19 ตุลาคม 2555. 

20กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น “หนังสือที่ มท0893.32/ว726 นโยบายกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น”7 พฤษภาคม 2557. 
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องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0893.3/ว 3337 ลงวันที่ 13  ธันวาคม พ.ศ.
2555 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (School Based Management For Local Development : SBMLD) และให้
โรงเรียนที่มีความพร้อมและสนใจสมัครเข้าร่วม โดยการเสนอโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มาใช้ในการบริหารโครงการ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีโรงเรียนที่มีการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานเพิ่มขึ้นทุกปี ตามท่ีแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ านวนที่เข้าร่วมโครงการ 

             การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ปี พ.ศ. จ านวนโรงเรียนสังกัด อปท. 
จ านวนโรงเรียนเข้าร่วม

โครงการฯ 
ร้อยละของโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการฯ 

2552 1,155 75 6.49 
2553 1,227 83 6.76 
2554 1,290 129 10.00 
2555 1,407 204 14.49 
2556 1,450 274 18.89 
2557 1,466 432 29.46 
2558 1,513 580 38.33 

 

ที่มา :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ม.ป.ท, ม.ป.ป), 5. 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่ามีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SBMLD น้อยมากเมื่อเทียบกับ
จ านวนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเริ่มจากปี พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการด าเนิน
โครงการ พบว่ามีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SBMLD คิดเป็นร้อยละ 6.49 ของโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแม้ว่าทุกปีมีจ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมเพ่ิมขึ้น จนถึงปี พ.ศ.2558 พบว่า        
มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SBMLD คิดเป็นร้อยละ 38.33 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เนื่องด้วยเป็นโครงการที่จะส่งผลให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข นักเรียนได้เรียนรู้
ตามอัจฉริยภาพที่ตนเองถนัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนต่างๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าได้ 

 จากการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการ SMBLD จึงจัดให้มีการประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น โดยเริ่มจัดการให้มีการประกวดในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีผลการ



8 

ประกวดดังนี้ ระดับดีเด่น ไม่มีโรงเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน ไม่มีโรงเรียนได้รับรางวัล ระดับ
เหรียญทองแดง มีโรงเรียนได้รับรางวัลจ านวน 50 โรงเรียนและรางวัลชมเชย จ านวน 15 โรงเรียน 
รวมโรงเรียนได้รับรางวัล 65 โรงเรียน และการประกวดประจ าปี พ.ศ.2556 มีผลการประกวดดังนี้ 
ระดับดีเด่น ไม่มีโรงเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน มีโรงเรียนได้รับรางวัลจ านวน 106 โรงเรียน 
ระดับเหรียญทองแดง มีโรงเรียนได้รับรางวัลจ านวน 27 โรงเรียน และรางวัลชมเชย จ านวน 13 
โรงเรียน แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
ในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น นั้น ไม่มีโรงเรียนใดที่ด าเนินการให้ประสบผลได้รับรางวัลในระดับดีเด่นเลย 
ในการจัดการประกวดทั้ง 2 ครั้งได้เพียงระดับเหรียญเงิน  ระดับเหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย 
เท่านั้น 

จากปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นยังไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากการบริหารจัดการ จากการ
ให้ความร่วมมือของทุกฝุาย และที่ส าคัญ คือขาดการกระบวนการก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผนที่
วางไว้อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้โรงเรียนสามารถด าเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยผู้วิจัยคิดว่าผลการวิจัยครั้งนี้น่าจะ
เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นแนวทางที่ส านัก/กองการศึกษาเทศบาล และผู้บริหารโรงเรียนสามารถ
น าไปใช้ก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นโดยประโยชน์สูงสุดเกิด
กับนักเรียน ชุมชน สังคม ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับเปูาหมายการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพ่ือทราบองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
ข้อค าถามของการวิจัย 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเป็นแนวทางในการหาค าตอบ ผู้วิจัย
จึงก าหนดข้อค าถามของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. องค์ประกอบของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน่มีอะไรบ้าง 

 2. ผลการยืนยันองค์ประกอบที่เหมาะสมของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างไร 
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สมมติฐานของการศึกษา  

 จากการวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นพหุองค์ประกอบ และมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นมีความเหมาะสมเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ ถูกต้องครอบคลุม และสามารถน าไปใช้ได้  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเพ่ือศึกษาการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองค์ความรู้ในเรื่องของการก ากับติดตามการ
บริหาร และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 ซิมมิโอ อินโนเทช (Seameo Innotech) ได้น าเสนอแนวคิดของการก ากับติดตาม 
(Monitoring) ไว้ประกอบด้วย 1) หมายถึงระบบของ (1) สิ่งที่เกิดขึ้นจากการวางแผน (2) การจัดการ
กับข้อมูลที่ได้มา และ (3) การเผยแพร่ข้อมูลที่ผ่านการแปลผล 2) หมายถึงกรอบที่เป็นระบบในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทุกกรณีในการด าเนินงานตามโครงการเพ่ือน าไปปรับปรุงจัดการ 
3) หมายถึงกระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามความก้าวหน้าและการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือท าการแก้ไข 4) หมายถึงความรับผิดชอบในการจัดการ ซึ่ง
รวมถึงการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการและการปฏิบัติตามโครงการ, การแปรรูปข้อมูล, การส่ง
ข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติอย่างรวดเร็วเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ 
5) หมายถึงความมุ่งม่ันอย่างเป็นระบบในการวัด (1) ขอบเขตของโครงการที่มุ่งถึงประชากรเปูาหมาย
(ความครอบคลุมของโครงการ) และ (2) ขอบเขตของการให้บริหารตามที่ได้มุ่งหวังไว้ (กระบวนการ
ของโครงการ)21 
 เวอร์เนอร์ ไมเออร์ (Werner Meier) ได้ก าหนดกรอบความคิดรูปแบบการก ากับติดตาม
ทางการศึกษา บนพ้ืนฐานแนวคิดรูปแบบเชิงระบบที่แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
8 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) บริบทด้านประชากร สังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
(Demographic, Social and Economic Context of Education) 2) การบริหาร การวางแผน 
และการนิเทศการศึกษา (The Administration, Planning and Supervision of Education)           
3) ทางเข้า (Access) 4) ความเสมอภาค (Equity) 5) ทรัพยากร (Resources) 6) กระบวนการเรียน

                                                           
21Seameo Innotech, Asia-Pacific Programme of Education for All 

Monitoring and Evaluation of Literacy and Continuing Education Programme: 
Practitioners’ manual (Bangkok: UNESCO PROAP. 1999), 20-25. 
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การสอน (Teaching – Learning Process) 7) ผลลัพธ์ระบบ (System Outputs) และ 8) ผลลัพธ์
การเรียนรู้ (Learning Outcomes)22 
 โจดี้และเรย์ซี (Jody ZallKusek  and Ray C. Rist) ได้เสนอ 10 ขั้นตอน การก ากับ
ติดตามผลลัพธ์และระบบการประเมินผลไว้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินการประเมินความพร้อม 
ขั้นตอนที่ 2 การยอมรับในผลการตรวจสอบและประเมินผล  ขั้นตอนที่ 3 การเลือกตัวบ่งชี้
ประสิทธิภาพเพ่ือผลการตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 4 การตั้งค่าเส้นเขตแดนและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด  ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนส าหรับผลการปรับปรุง-เลือกเปูาหมาย  ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบ
เพ่ือผลลัพธ์  ขั้นตอนที่ 7 ตัวชี้วัดในระบบการก ากับติดตาม และการประเมินผลโดยใช้ระบบการ
จัดการจากผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผลโดยมีข้อมูลสนับสนุน  ขั้นตอนที่ 8 การรายงานผลการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 9 การใช้ผลการวิจัย  ขั้นตอนที่ 10 ความยั่งยืนของระบบการก ากับติดตาม และประเมินผล
ภายในองค์การ23 

 มาห์มุด  ไกรวิซ (Mahmoud Khraiwesh) พบว่าการด าเนินโครงการเพ่ือให้มีมาตรฐาน
กระบวนการในการพัฒนางาน เพ่ือให้ทุกองค์กรน าไปใช้ปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ ปัจจุบันเรียกว่า
CMMI มีการปฏิบัติ 10 ขั้นตอน ในการก ากับติดตามและการควบคุมโครงการ กระบวนการท างานคือ
1) ก ากับติดตามการวางแผนโครงการ 2) ก ากับติดตามงานที่ระบุไว้ในแผนโครงการโดยเฉพาะ       
3) ก ากับติดตามความเสี่ยงจากที่ระบุไว้ในแผนโครงการ 4) ก ากับติดตามการจัดการข้อมูลติดตามการ
บริหารจัดการข้อมูลโครงการกับแผนโครงการ 5) ก ากับติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คือ
ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับการวางแผนโครงการ 6) การปฏิบัติงานโดย ทบทวน
โครงการความคืบหน้าผลการด าเนินงานและปัญหา 7) การปฏิบัติ มุ่งสู่ความส าเร็จของโครงการ      
8) วิเคราะห์ปัญหา 9) ด าเนินการแก้ไข 10) จัดการปรับปรุงให้ถูกต้องโดยการจัดการด าเนินการแก้ไข
ปัญหา24 

สภากาชาด แห่งเจนีวา (Red Crossand Red Crescent Societies) ให้แนวทางการ
ปฏิบัติในการก ากับติดตามที่ดี ดังนี้ 1) ข้อมูลในการก ากับติดตามเฉพาะเจาะจงกับการใช้งาน           
2) การก ากับติดตามควรจะเป็นระบบตามตัวชี้วัด 3)การก ากับติดตามควรคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง

                                                           
22Werner Meier, Monitoring of Education Reform Performance 

Management Handbook for School (Kingstown St: Vincent and the Grenadines, 
2002). 20 - 25. 

23Kusek Jody and RistRay, Ten Steps to a Results-Based Monitoring And  
Evaluation  System. (The World Bank1818 H Street, Washington, 2004), 125. 

24Mahmoud Khraiwesh,“project monitoring and control measuresin CMMI” 
International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT).  
5, 5, (October 2013) : 45-46. 



11 

4) การก ากับติดตามต้องก าหนดเวลา 5) สร้างความเข้าใจและความเป็นเจ้าของกับให้ผู้มีส่วนร่วม      
6) ข้อมูลการในการก ากับติดตาม25 
 ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Program : UNDP) ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทบทวนและให้นิยามความหมาย
ของการก ากับดูแลที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่าคือการใช้อ านาจทางการเมือง    
การบริหารและเศรษฐกิจในการด าเนิน ภารกิจกิจกรรมต่างๆของประเทศในทุกระดับโดยมีกลไก
กระบวนการสถาบันซึ่งประชาชนและกลุ่มต่างๆสามารถแสดงออกถึงความต้องการผลประโยชน์   
การใช้สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายการประสาน และประนีประนอม ความแตกต่างโดยผ่านกลไก
กระบวนการ และสถานบันเหล่านั้น โดย UNDP ได้ก าหนดหลักการด้านการก ากับดูแลที่ดี หรือ    
ธรรมาภิบาล ไว้ 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วม ( Participation ) 2) นิติธรรม ( Rule of 
Law ) 3) ความโปร่งใส(Transparency ) 4) การตอบสนอง ( Responsiveness ) 5) การมุ่งเน้น
ฉันทามติ (Consensus- Oriented) 6) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) 7) ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 8) ภาระรับผิดชอบ (Accountability)            
9) วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision)26 
 ธนาคารโลกรายงานการพัฒนาการศึกษาของธนาคารโลกได้เสนอกรอบแนวความคิด
ส าหรับ SBM ที่ WDR (World Bank Development Report) ได้แย้งให้เห็นแนวความคิดเรื่องการ
ดูแลพ่ึงตนเองและความรับผิดชอบให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลได้ (autonomy and accountability) 
ของโรงเรียนสามารถช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาบางปัญหาที่ลุกลามขยายตัวได้ ขณะที่การใช้
ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นอย่างไม่รู้จักพอ ที่น ามาสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทวีขึ้นเพ่ือให้การศึกษาที่ตกต่ าจะ
ได้ดีขึ้น ซึ่งเพียงใดก็ไม่พอ กระบวนการ SBM จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงให้บริการไปยังผู้ยากไร้
โดยการเพ่ิมให้มีทางเลือกและการมีส่วนร่วมในการจัดบริการโดยให้ประชาชนมีสิทธ์มีเสียงในการ
บริหารจัดการศึกษา โดยน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้งานให้ได้อย่างรอบด้าน และเสริมสร้างเพ่ิมความ
เข้มแข็งเพ่ือโรงเรียนสามารถจัดให้บริการกับผู้ยากไร้ขาดโอกาส รวมทั้งมาตรการลงโทษหากจัดแล้ว
เกิดความสูญเปล่า27 
 ส านักงบประมาณ หลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงบประมาณได้ก าหนด
หลักการไว้ 6 ประการ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือ

                                                           
25International Federation of Red Crossand Red Crescent Societies, Monitoring 

and Evaluation(M&E) guideInternationalFederation of Red Crossand Red 
Crescent Societies, (Switzerland :Geneva, 2011), 11-13. 

26ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (กรุงเทพฯ:บริษัท พรีเมียร์โปร 
จ ากัด, 2552), 115. 

27World Bank, World Development Report 2004 : Making Services Work  
for Poor People,quoted in The World Bank, What is School-Based Management 
(Washington, DC: The World Bank, 2008),2. 
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สร้างผลงานที่ดีในระยะยาว และให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบ      
ของเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณที่ต้องถือปฏิบัติ  เ พ่ือให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธ รรม ได้แก่               
1) ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท าของตนเอง สามารถชี้แจง และอธิบายได้ 
(Accountability) 2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) 3) ความยุติธรรมและ
ซื่อสัตย์ (Fairness and Integrity) 4) การด าเนินงานที่โปร่งใส (Transparency) 5) การสร้างคุณค่า
ระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Creation of Long – term Value to all Stakeholders)               
6) การส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices) 28  
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดให้มีหลักส าคัญในการจัดท า
การก ากับดูแลที่ดีมีหลักส าคัญอันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) 2) ความส านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพ     
ที่เพียงพอ (Responsibility) 3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิด
ความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) เช่น การจัดซื้อจัดจ้างต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรม
และเท่าเทียมกันหากมี 4) ความโปร่งใส (Transparency) กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ
ดังนี้ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
(Transparency of formation Disclosure) คือ มีการแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝุาย 5) การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการ (Value Creation)ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดย
การเปลี่ยนแปลงหรือ เพ่ิมมูลค่าใดๆ นั้นจะต้องเป็นการเพ่ิมความสามารถในทุกด้านเพ่ือการแข่งขัน 
6) การส่งเสริมพัฒนาการก ากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดี (Ethics) 7) การมีส่วนร่วม (Participation) 
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่
ของชุมชนหรือท้องถิ่น29 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส านักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์    
หลักธรรมาภิบาลของสถาบันต่าง ๆ ในระดับสากลร่วมกับกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศไทยพบว่ามี 9 องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ และเหมาะสม ส าหรับน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์    
ในการประเมินการจัดระดับการก ากับ ดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 1) ประสิทธิผล (Effectiveness) 2) ประสิทธิภาพ (Efficiency)    
3) การตอบสนอง(Responsiveness) 4) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 5) ความโปร่งใส
(Transparency) 6) การมีส่วนร่วม (Participation)7) การกระจายอ านาจ (Decentralization)     
8) นิติธรรม (Rule of Law) และ9) ความเสมอภาค ( Equity)30 

                                                           
28ส านักงบประมาณ , การก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงบประมาณ . เข้าถึงเมื่อ            

12 มกราคม 2558.เข้าถึงได้จาก http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=6264 
29ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, หลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแลที่ดี

ในรัฐวิสาหกิจ ปี2552 (ม.ป.ท, 2552), 3. 
30เรื่องเดียวกัน, ค าน า. 
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อุทุมพร จามรมาน  ได้เสนอแนวคิดการก ากับดูแล หมายถึง กระบวนการควบคุมดูแลให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยใช้ระบบรายงานกลับอย่างต่อเนื่องกระบวนการก ากับประกอบด้วย          
4 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดเปูาหมายของการก ากับให้ชัดเจนและแน่นอน 2) ก าหนดมาตรฐานและ
ก าหนดเกณฑ์ในการก ากับ 3) ประเมินผลการก ากับโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานงานที่ก าหนดไว้ 
และ 4) แก้ไขปรับปรุงการก ากับให้ถูกต้อง31 

เสนาะ ติเยาว์ เสนอแนวคิดกระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเป็น           
4 ขั้นตอนคือ 1) การก าหนดมาตรฐานที่ใช้วัด (Establishing Standard)  2) การวัดผลงานที่ท า       
ได้จริง (Measuring Actual Performance) 3) การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้จริงกับมาตรฐาน 
(Comparing Actual Performance with Standard) 4) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Taking Corrective 
Action)32

 

ธงชัย  สันติวงศ์ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี 
ประกอบด้วย 1) ต้องประหยัด 2) รายงานผลต้องรวดเร็ว 3) เน้นส่วนส าคัญของผลงาน 4) สามารถ
เข้าใจได้ง่าย และ 5) เป็นที่ยอมรับ33

 

ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ  ได้เสนอแนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์           
มีองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ 1) การติดตามผลการด าเนินการ (Track Status) 2) การรายงาน
ความก้าวหน้า (Communicate Progress) และ 3) การวัดและประเมินผล (Measurement and 
Evaluation)34

 

 โชติ เพชรชื่น กล่าวว่า ในการด าเนินงานการติดตามงานให้บรรลุผล สามารถด าเนินการ
ได้ 3 ด้าน คือ 1) การติดตามด้านปัจจัย หรือทรัพยากร เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัย หรือ
ทรัพยากรทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพตามเวลาที่ก าหนดได้หรือไม่ 2) การติดตามงานด้านกิจกรรม
เพ่ือตรวจสอบดูว่า ได้มีการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ภายในโครงการหรือไม่ 3) การติดตามงานด้านผล
การด าเนินงาน เพ่ือตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือไม่35 

                                                           

 31อุทุมพร จามรมาน, การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ (กรุงเทพฯ : กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542), 121. 

32เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), 
293-315. 

33ธงชัย สันติวงศ์, หลักการจัดการ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์, 2531), 153-154. 
 34ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบ
งบประมาณแบบมุ่งผลงานตามยุทะศาสตร์ชาติ (Strategic Performance Based Budgeting : 
SPBB) และกรณีตัวอย่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546), 1/39-1/40. 

35โชติ เพชรชื่น,อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ เพชรชื่น 22 
เมษายน 2555 (พิมพลักษณ์, เชียงใหม่: เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์, 2555), 54. 
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สุเทพ  ชิตยวงษ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการก ากับติดตามการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต1 ได้สรุปหลักการการก ากับติดตาม 
ไว้ดังนี้ 1) หลักความเป็นเอกภาพ 2) หลักการกระจายอ านาจ 3) หลักความเสมอภาคและเป็นธรรม  
4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 6) หลักการก ากับติดตามแบบ
เครือข่าย 7) หลักการนิเทศติดตาม 8) ธรรมาภิบาล 9) คุณลักษณะ และจรรยาบรรณ 10) การพัฒนา
ต่อเนื่อง36 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนวความคิดพ้ืนฐานเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development: SBMLD) 
มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องน าไปสู่การเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตเพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ไม่ใช่เป็นการจัดการศึกษาไปเพ่ือ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวเพราะโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์
แต่คนจะมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพที่แตกต่างกัน การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน     
ทุกคนมีความเป็นเลิศทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว เป็นการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับ      
หลักธรรมชาติในความแตกต่างกันของมนุษย์ เพราะเป็นการจัดการศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ว่า 
“มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพไม่แตกต่างกัน” หากได้รับการพัฒนาเหมือนกัน ก็จะมีความ
เป็นเลิศในด้านที่ได้รับการพัฒนานั้นได้ ตามแนวทางการประเมินโครงการ SBMLD37

 

วิจารณ์   พานิช ได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างศาสตร์ SBM บนแผ่นดินแม่ ดังนี้ โรงเรียน
SBM ในอุดมคติ จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) ซึ่งมีความหมาย            
3 ประการ คือ 1) สร้างนักเรียนที่จบไป 2) สร้างคนที่ท างานคือครู และ 3) สร้างศาสตร์คือ วิชาที่   
ใช้ท างานที่ท าให้เด็กเป็นคนดี มีความรู้ และกล่าวถึง SBM ในบริบทไทย สรุปได้ว่า คือ1) มุ่งเปูาที่
ผู้เรียน 2) ลดขั้นตอนการควบคุมสั่งการ 3) เพ่ิมประสิทธิผล และประสิทธิภาพของงาน อธิบายได้ว่า 
เพ่ิมผลงานที่แท้จริงคือใช้ทรัพยากรน้อยลง แต่ได้ผลงานมาก 4) มอง participants ของโรงเรียน     
ให้กว้างขึ้น คือมีทั้งครู ผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน 5) เปิดโอกาส หรือให้โรงเรียนมีความเป็นอิสระ คือ

                                                           
36สุเทพ  ชิตยวงษ์, “รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่ก ากับติดตามการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต 1” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551),  
230-231. 

37กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ส าหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2557), 
3. 
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อิสระในการคิด การวางแผน การทดลองอย่างสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมในงานที่ท า และ              
6) ตรวจสอบ และประเมินผล38

 

ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนด หลักการการศึกษา
ตลอดชีวิต ไว้ดังนี้ หลักการส าคัญของการศึกษาตลอดชีวิต คือ 1) จัดการศึกษาให้บุคคลได้รับ       
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทางกาย ปัญญา สังคม อารมณ์ และจิตใจ 2) จัดให้ครอบคลุมวิถีชีวิตในทุกมิติ 
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว การท างาน ชุมชนและสังคม การใช้เวลาว่าง พักผ่อน หรือการท่องเที่ยว       
3) จัดการศึกษาท่ียืดหยุ่น หลากหลายในเนื้อหาสาระ ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย  4) จัดให้มี
ลักษณะยืดหยุ่น หลากหลายโดยต้องมีการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้  ( Learning 
Environment) 5) มีแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 6) มีระบบการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคคลสนใจใฝุรู้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต39 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้กล่าวถึง หลักการส าคัญของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) คือ 1) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 2) หลักการบริหาร
ตนเอง (Self-Management) 3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 4) หลักการมีภาวะผู้น าแบบ
เกื้อหนุน 5) หลักการพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach) 6) หลักการความรับผิดชอบ    
ที่ตรวจสอบได้ (Accountability)40 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักการส าคัญ คือ 1) ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้มีการกระจาย
อ านาจการบริหารและจัดกิจกรรมไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาท าหน้าที่ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสถานศึกษา 4 ด้าน 
คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 2) เป็นรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม เป็นหัวใจหรือหลักส าคัญส าหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยเฉพาะแนวคิด
การมีส่วนร่วมหรือการบริหารแบบร่วมมือเป็นที่ยอมรับกันมากในวงการบริหารต่างๆ รวมทั้งด้าน
การศึกษาด้วย โดยเชื่อว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน ผู้ปฏิบัติงานมีความ
พึงพอใจในงานมากขึ้น 3) เป็นรูปแบบการบริหารตนเอง สถานศึกษาจะมีความเป็นอิสระคล่องตัว มี
อ านาจการตัดสินใจด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ภายใต้การบริหารแบบองค์คณะบุคคล 4) เป็นรูปแบบที่
มอบอ านาจหรือกระจายอ านาจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา ไปให้สถานศึกษา  

                                                           
38วิจารณ์  พานิช, “การสร้างศาสตร์ SBM บนแผ่นดินแม่”เอกสารประกอบการอบรม 

ผู้บริหารบริหารสถานศึกษาต้นแบบ (กรุงเทพฯ: โรงแรมบางกอกพาเลซ,11 – 12 และ 17 -18 
มิถุนายน 2545). (อัดส าเนา) 

39ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน,“กรณีตัวอย่าง:การจัดการศึกษาตลอดชีวิตใน
ต่างประเทศ,” 18 พฤษภาคม 2555, (อัดส าเนา). 

40ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,  รายงานการประชุม แนวคิดและ
ประสบการณ์การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) (กรุงเทพฯ 
: บริษัท พิมพ์ดี, 2544), 3-4. 



16 

5) เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ตอบสนองหรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
ได้มากที่สุด 6) เป็นรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลง41 

วิโรจน์ สารรัตนะได้เสนอแนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) ไว้ดังนี้ 1) หลักการแบบองค์รวม (Holistic) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
มุ่งผลการพัฒนาองค์กรในภาพรวม 2) หลักการติดตามแบบเครือข่าย (Network) โดยให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล เป็นคณะหรือให้มีเครือข่าย 3) หลักการติดตามประเมินผลแบบบูรณาการ 
(Integration) การบูรณาการภารกิจ 4) หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)42 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดท ารายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เหมาะสมตาม
ขนาดและความพร้อมของสถานศึกษาจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มรูปแบบบริหารจัดการที่มีอยู่
เดิมหรือรูปแบบประยุกต์ (2) กลุ่มรูปแบบบริหารจัดการที่ก าหนดขึ้นใหม่ และ (3) กลุ่มรูปแบบ
บริหารจัดการแบบผสมผสาน ซึ่งในกลุ่มรูปแบบการบริหารจัดการที่มีอยู่เดิม ได้มีการพัฒนาสาระและ
วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทขนาด และความพร้อมของสถานศึกษาที่จะน าไปใช้ มีรูปแบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเป็นรูปแบบที่มีการบริหารจัดการในลักษณะเป็นเจ้าของงาน
ร่วมกันของกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เช่นตัวแทนพ่อ
แม่ผู้ปกครองชมรมศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและองค์กรในชุมชนมีการด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
1) ร่วมคิด 2) ร่วมวางแผน 3) ร่วมตัดสินใจ 4) ร่วมด าเนินการ 5) ร่วมรับผิดชอบ 6) ร่วมติดตาม
ประเมินผล 7) ร่วมแก้ปัญหา และ 8) ร่วมชื่นชมผลส าเร็จ43 
   นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ใช้ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ         
การด าเนินงาน และองค์ประกอบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น      
เพ่ือน ามาประกอบการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัย การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น และจากแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ สามารถน ามาเป็นกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยสามารถเขียนเป็นแผนภูมิ ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
                                                           

41ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 13-14. 

42 วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุผล 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์, 2546), 18-22. 

43ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยและพัฒนาเรื่องรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2557), 128-130. 
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-โชติ เพชรชื่น  
-วิโรจน์ สารรัตนะ  
-สนง.คณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ 
-วิพล นาคพันธ์  

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ  การก ากับ
ติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แนวคิด,ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เทศบาล การจัดการศึกษาเทศบาล 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แนวคิด SBMLD, SBM 

-วิจารณ์  พานิช 
-อุทัย  บุญประเสริฐ 
บุญมี  เณรยอด 
-ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-World  Bank 
-B. J. Cadwell 
-กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
-สนง.เลขาธิการสภา
การศึกษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 การก ากับติดตาม หมายถึง กระบวนการตรวจสอบดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ มีตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ โดยมีการก าหนดเปูาหมายการก ากับให้ชัดเจน มีการ
ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ตัวบ่งชี้ และมีการประเมินผล (Evaluation) ควบคู่กันไปกับการก ากับ
ติดตาม โดยอาจมีการประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐาน และสามารถน ามาแก้ไข ปรับปรุงแผนงาน
โครงการให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้น ยังจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ (Inputs) เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่มีการด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามกระบวนการ (Process) วางไว้หรือไม่ 
และผลงานที่ออกมา (Outputs) เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้หรือไม่เพ่ือการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  หมายถึง การบริหารจัด
การศึกษาที่ใช้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับจัดการศึกษา    
ตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ   
มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นมีนโยบายให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทุกโรงเรียนใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษา และให้โรงเรียนที่สนใจและมีความพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ 2558 และ    
เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลเท่านั้น ได้แก่เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือน ามา
ประกอบการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัย โดยขอเสนอสาระแบ่งออกเป็นการก ากับติดตามการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น แนวคิดหลักเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การก ากับติดตาม (Monitoring) 

แนวคิดเกี่ยวกับการก ากับติดตาม 
 ความหมายของการก ากับติดตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้

นิยามของค าว่า “ก ากับ” ไว้ว่า หมายถึง ดูแลอย่างใกล้ชิดและชี้น าให้เป็นไปอย่างต้องการ ควบคุม 
และค าว่า “ติดตาม” หมายถึง ไปด้วย มาด้วย แสวงหาเพ่ิมเติม สดับตรับฟัง ความเคลื่อนไหวไป
เรื่อยๆ เช่น ติดตามข่าว ตามหา เช่น ต ารวจติดตามผู้ร้ าย44 และพจนานุกรมฉบับของ Longman   
ได้ให้ความหมายของค าว่า “การก ากับติดตาม (Monitor)” ไว้ว่า เป็นการเฝูาสังเกตหรือเฝูาระวังใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น การเฝูาระวังของเครื่องมือตรวจระบบการเต้นของหัวใจคนไข้ 

 ซิมมิโอ  อินโนเทช (Seameo Innotech) อ้างถึงใน Asia-Pacific Programme of 
Education for All45 ได้ให้   ค านิยามเกี่ยวกับ “การก ากับติดตาม (Monitoring) ไว้ประกอบด้วย  
1) หมายถึงระบบของ (1) สิ่งที่เกิดขึ้นจากการวางแผน (2) การจัดการกับข้อมูลที่ได้มา และ (3) การ
เผยแพร่ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการแปลผลไปยังหน่วยที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ 2) หมายถึงกรอบที่เป็น
ระบบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทุกกรณีในการด าเนินงานตามโครงการเพ่ือน าไป
ปรับปรุงการจัดการ 3) หมายถึงกระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตาม
ความก้าวหน้าและการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือท าการแก้ไข 4) หมายถึง ความ
รับผิดชอบในการจัดการ ซึ่งรวมถึงการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการและการปฏิบัติตาม
โครงการ, การแปรรูปข้อมูล, การส่งข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติอย่างรวดเร็วเพ่ือปรับปรุงแก้ไขใน
ระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ 5) หมายถึง ความมุ่งมั่นอย่างเป็นระบบในการวัด (1) ขอบเขต

                                                           
44ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพ์ครั้งที่ 2           

(กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส์, 2556), 221,500. 
45Seameo Innotech, Asia-Pacific Programme of Education for All 

Monitoring and Evaluation of Literacy and Continuing Education Programme : 
Practitioners’ manual. (Bangkok: UNESCO PROAP. 1999), 20-25. 
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ของโครงการที่มุ่งถึงประชากรเปูาหมาย (ความครอบคลุมของโครงการ) และ (2) ขอบเขตของการให้
บริหารตามที่ได้มุ่งหวังไว้ (กระบวนการของโครงการ) การก ากับติดตามดังกล่าว จึงเป็นลักษณะที่   
บ่งบอกถึง 1) ความเป็นระบบที่เป็นกระบวนการที่มีการออกแบบที่ดี และ 2) เป็นความมุ่งหมาย
ส าคัญที่สุดในการก่อให้เกิดสารสนเทศท่ีน าไปปรับปรุงการด าเนินการโครงการ 

โจดี้ และเรย์ซี (Jody Zall Kusek  and Ray C. Rist) ได้เสนอ รัฐที่มีประสิทธิภาพเป็น
สิ่งจ าเป็นเพื่อให้บรรลุทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนพัฒนาการ กับการถือก าเนิดของโลกาภิวัตน์
ที่มีการเจริญเติบโตแรงกดดันต่อรัฐบาลและองค์กรทั่วโลกที่จะเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกส าหรับการก ากับดูแลกิจการที่ดีความรับผิดชอบและความ
โปร่งใสมากข้ึน ประสิทธิภาพการพัฒนาและมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม รัฐบาล ภาคเอกชนที่ไม่ใช่ภาครัฐ
องค์กรภาคประชาสังคมองค์กรระหว่างประเทศ ประชาชน และผู้บริจาคที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียสนใจใน
ประสิทธิภาพที่ดีข้ึน เป็นความรับผิดชอบร่วมโดยต้องการให้ผลลัพธ์เพ่ิมขึ้น การมีผู้ดูแลมีความจ าเป็น
ส าหรับการก ากับดูแลตรวจสอบและการประเมินผลตามนโยบาย และโครงการเพ่ือให้ได้ผลงาน       
ที่เพ่ิมข้ึน โดยมีจุดเน้นของคู่มือนี้อยู่ในรูปแบบสิบขั้นตอนที่ครอบคลุมที่จะช่วยแนะน าผู้ปฏิบัติงานการ
พัฒนาผ่านกระบวนการของการการออกแบบและสร้างผลตามระบบดังนี้ 10 ขั้นตอน การก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ และระบบการประเมินผลไว้ดังนี้ Step 1: Conducting a Readiness Assessment 
ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินการประเมินความพร้อม Step 2: Agreeing on Outcomes to Monitor 
and Evaluate ขั้นตอนที่ 2 การยอมรับในผลการตรวจสอบและประเมินผล Step 3: Selecting Key 
Performance Indicators to Monitor Outcomes  ขั้นตอนที่ 3 การเลือกตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ
เพ่ือผลการตรวจสอบ Step 4: Setting Baselines and Gathering Data on Indicators ขั้นตอนที่ 
4 การตั้งค่าเส้นเขตแดนและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด Step 5: Planning for Improvement 
— Selecting Results Targets ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนส าหรับผลการปรับปรุง-เลือกเปูาหมาย 
Step 6: Monitoring for Results ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบเพ่ือผลลัพธ์ Step 7: The “E” in 
M&E—Using Evaluation Information to Support a Results-Based Management System 
ขั้นตอนที่ 7 ตัวชี้วัดในระบบการก ากับติดตาม และการประเมินผลโดยใช้ระบบการจัดการจากผลลัพธ์
ที่ได้จากการประเมินผลโดยมีข้อมูลสนับสนุน Step 8: Reporting the Findings ขั้นตอนที่ 8     
การรายงานผลการวิจัย Step 9: Using the Findings ขั้นตอนที่ 9 การใช้ผลการวิจัย Step 10: 
Sustaining the M&E System within the Organization ขั้นตอนที่ 10 ความยั่งยืนของระบบ   
การก ากับติดตาม และประเมินผลภายในองค์การ46 

การก ากับดูแลองค์ภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) เป็นหลักการสากลที่ได้ถูกอ้างถึงครั้งแรกถึงในรายงานของธนาคารโลก 
(World Bank) เมื่อปี ค.ศ.1989 เรื่อง“Sub-Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” 
กล่าวถึง ความส าคัญของการมี Governance และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจรวมถึงได้อธิบายเกี่ยวกับ    
การก ากับดูแลที่ดีหรือธรรมาภิบาล ว่าเป็น “ลักษณะและวิถีทางของการใช้อ านาจในการใช้ทรัพยากร 

                                                           
46Kusek Jody and RistRay, Ten Steps to a Results-Based Monitoring And  

Evaluation  System (The World Bank1818 H Street, Washington, 2004), 125. 
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ทางเศรษฐกิจ และทางสังคมของประเทศ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งครอบคลุมการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ การบริหารจัดการภาครัฐภาระรับผิดชอบกรอบตัวบทกฎหมาย เกี่ยวกับการพัฒนา
ความโปร่งใส และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Development Program : UNDP) ได้ทบทวนและให้นิยามความหมายของการก ากับดูแลที่ดี หรือ 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่าคือการใช้อ านาจทางการเมืองการบริหารและเศรษฐกิจ      
ในการด าเนินภารกิจกิจกรรมต่างๆของประเทศในทุกระดับโดยมีกลไกกระบวนการสถาบัน           
ซึ่งประชาชนและกลุ่มต่างๆสามารถแสดงออกถึงความต้องการผลประโยชน์ การใช้สิทธิ และหน้าที่
ตามกฎหมายการประสาน และประนีประนอม ความแตกต่างโดยผ่านกลไกกระบวนการ และ     
สถานบันเหล่านั้น โดย UNDP ได้ก าหนดหลักการด้านการก ากับดูแลที่ดีหรือธรรมาภิบาลไว้           
9 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วม (Participation) 2) นิติธรรม (Rule of Law) 3) ความโปร่งใส
(Transparency) 4) การตอบสนอง (Responsiveness) 5) การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus - 
Oriented) 6) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) 7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(Effectiveness and Efficiency) 8) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 9) วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Vision)47 

ส านักงบประมาณ (Bureau of the Budget) เป็นหน่วยงานราชการ มีฐานะเทียบเท่า
กรม สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นหน่วยกลางในการจัดท างบประมาณแผ่นดิน ได้ก าหนด
เรื่องของการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงบประมาณ ไว้ดังนี้ 1) ความหมายการก ากับดูแลกิจการ   
ที่ดี คือ การจัดให้มีโครงสร้างที่ดีของการจัดการและการด าเนินกิจการ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เพ่ือสร้างความสามารถในการด าเนินงานให้เจริญเติบโต และ
เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 2) ความส าคัญส านักงบประมาณในฐานะหน่วยงาน
กลางได้ตระหนักถึงภารกิจในการเป็นกลไก และเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศ และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีภารกิจส าคัญในการจัดการงบประมาณ
เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ จึงได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการในการจัดการ
งบประมาณที่โปร่งใส สามารถตอบสนองผู้รับบริการและประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
จ าเป็นต้องมีหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน จึงได้จัดท ากรอบ“การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Governance) ของส านักงบประมาณ” ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการของส านัก
งบประมาณให้บรรลุผลส าเร็จ ภายใต้ค าขวัญ “GG – BOB : ระบบดี คนดี และมีการจัดการที่ดี” 
เพ่ือให้ส านักงบประมาณเป็นองค์กรที่ทันสมัย โปร่งใส รับผิดชอบ ผลงานดี มีคุณค่าน่าเชื่อถือ        
3) หลักการ : การกับก าดูแลกิจการที่ดีของส านักงบประมาณได้ก าหนดไว้ 6 ประการ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือสร้างผลงานที่ดีในระยะยาว และให้     
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณที่ต้อง       
ถือปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 3.1 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท า
                                                           

47ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการม, คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (กรุงเทพฯ: บริษัทพรีเมียร์โปร 
จ ากัด, 2552), 115. 
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ของตนเอง สามารถชี้แจง และอธิบายได้ (Accountability) หมายถึง เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ 
ต้องคอยเอาใจใส่ ระลึก และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม และยอมรับผลจากการกระท า  
ต่าง ๆ อย่างกล้าหาญ รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบ         
ที่เกี่ยวข้องเสมอ 3.2 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) หมายถึง เจ้าหน้าที่
ส านักงบประมาณต้องมุ่งมั่นและทุ่มเทในการด าเนินงานอย่างเต็มความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งต้องเรียนรู้ เพ่ิมขีดความสามารถอยู่เสมอ 3.3 ความยุติธรรมและซื่อสัตย์ (Fairness and 
Integrity) หมายถึง เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ ต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยุติธรรมและเท่า
เทียมกัน ยึดถือระบบคุณธรรม สามารถไว้ใจได้ และไม่หลอกลวง  3.4 การด าเนินงานที่โปร่งใส 
(Transparency) หมายถึง เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณมุ่งมั่นด าเนินงานด้วยเจตนารมณ์ที่ดี           
มีหลักฐานอ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้เสมอ 3.5 การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Creation of Long – term Value to all Stakeholders) เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ
จะต้องท างานให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย   
ในการเป็นองค์กรที่ทันสมัย โปร่งใส รับผิดชอบ ผลงานดี มีคุณค่าน่าเชื่อถือ  3.6 การส่งเสริม        
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices) หมายถึง ส านักงบประมาณต้องใช้วิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดและมีความถูกต้องเหมาะสมในทุกภารกิจของส านักงบประมาณ 4) โครงสร้าง   
การก ากับแลกิจการที่ด ีส านักงบประมาณมุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นเสาหลัก และเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติตาม โดยส่งเสริม และสื่อสารการก ากับแลกิจการที่ดีของส านักงบประมาณ ให้แพร่หลาย
จริงจัง และเป็นรูปธรรมจึงจัดให้มีโครงสร้างที่ดีของการกับก าดูแล และก าหนดบทบาทของแต่ละฝุาย
อย่างชัดเจน เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถยึดถือปฏิบัติได้ โดยแบ่งเป็น 3 โครงสร้าง ดังนี้  
4.1 ผู้บริหารของส านักงบประมาณ หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ส านัก
งบประมาณ ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และผู้เชี่ยวชาญระดับ 9 
ซึ่งมีบทบาท ดังนี้จัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ 
รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้ปฏิบัติตามกับก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักงบประมาณ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการกับก าดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
(วัฒนธรรมองค์กร) ที่ส านักงบประมาณมุ่งหวัง ให้เป็นและให้บังเกิดขึ้นจริงพิจารณาและหารือเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณ และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือบรรลุ
เปูาหมายในการปฏิบัติงานของส านักงบประมาณก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยง         
ที่เหมาะสมกับการก ากับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างถูกต้องเหมาะสมติดตามการด าเนินงานของส านักงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ส านัก
งบประมาณ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ให้มี
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและ
ปลอดภัย เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ส านักงบประมาณจะต้องส่งเสริมให้เป็นทั้งคนดี
และคนเก่งก ากับดูแลให้มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
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อย่างยั่งยืน เพ่ือผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 4.2 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องท า
ร่วมกันในเชิงบูรณาการภายในส านักงบประมาณ เช่น คณะกรรมการพิจารณาการจัดท าค าขอ
งบประมาณ คณะอนุกรรมการจัดการงบประมาณ คณะท างานพิจารณาทบทวนโครงสร้างผลผลิต 
โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด เป็นต้น ประกอบด้วย ประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และ
กรรมการอนุกรรมการ คณะท างาน ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดีเป็นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามสายการปฏิบัติงานบทบาท
หน้าที่มีอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของส านัก
งบประมาณและผู้มีส่วนได้เสียประธานต้องมีภาวะผู้น า สามารถก ากับดูแลการประชุม ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในที่ประชุมได้อย่าง
ประนีประนอมเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล และให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ และรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการ รวมถึงช่วยคณะกรรมการ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม และการรักษาเอกสารข้อมูลกรรมการ อนุกรรมการ 
คณะท างาน มีหน้าที่เสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมได้อย่างอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้    
การก ากับของผู้บังคับบัญชา และมีความใส่ใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ตรงต่อเวลา อุทิศเวลา  
เข้าร่วมประชุมได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและหน่วยงาน 4.3 เจ้าหน้าที่
หมายถึง เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา รวมทั้งพนักงานราชการและลูกจ้าง ซึ่งควร
ประพฤติปฏิบัติติดังต่อไปนี้ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ตรงไปตรงมามีหลักธรรม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่       
ต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน หมายถึง ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด ท างานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม       
ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้นการท างานโดยยึด
ผลลัพธ์เป็นหลักพร้อมที่จะพัฒนาตัวเอง พัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเป็นคนดีและคนเก่งมีจิตใจที่จะให้บริการอย่างเสมอภาค ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ าใจ 
เมตตา เอ้ือเฟ้ือปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ อดทน ที่ตั้งอยู่บนหลัก
วิชาและจรรยาวิชาชีพ 5) การพัฒนาและการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 5.1 การคุ้มครองการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหารจะคุ้มครองการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่  ที่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามอ านาจ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนสนับสนุนคนดีและคนเก่งให้ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่าง
รวดเร็ว และเป็นธรรม 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ส านักงบประมาณมีการประเมินผล      
การปฏิบัติงานโดยผู้บริหารระดับต้น และในรูปคณะกรรมการฯ ผลการปฏิบัติงานจะน ามาพิจารณา
สนับสนุนความดีความชอบประจ าปี และประกอบการพิจารณาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่าง
เป็นธรรม 5.3 การฝึกอบรม ส านักงบประมาณจะต้องส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณทุกคนให้มีโอกาสในการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอ 6) วิธีการในการด าเนินงานของส านัก
งบประมาณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยึดถือวิธีการที่เป็นรูปธรรม และตรวจสอบได้ 4 ประการ คือ    
6.1 มีความถูกต้อง ตามกฎ กติกาที่ก าหนดไว้ ตรงตามบรรทัดฐานที่วางไว้หรือสมควรจะเป็นและ   
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ไม่บิดเบือน 6.2 มีความเหมาะสม มีความพอสมควรแก่กรณี เป็นที่ยอมรับได้  6.3 มีความโปร่งใส     
มีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ มีหลักฐานอ้างอิง หรือมีลักษณะ 3Cs คือ Clear (ความชัดเจน) Consistent 
(ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน หรือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงสามารถมีค าอธิบาย 
ชี้แจงได้อย่างชัดเจน) และ Comparable (มีการด าเนินการอยู่บนพ้ืนฐานที่เปรียบเทียบเรื่องเดียวกัน
ได้เสมอ สามารถตรวจสอบชี้แจงได้เสมอ) 6.4 มีความยุติธรรม คือ มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน      
ตามระบบคุณธรรม 7) เปูาหมายส านักงบประมาณมีเปูาหมายสูงสุดให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จภายใต้ค าขวัญ GG – BOB : ระบบดี คนดี และมีการจัดการที่ดี เพ่ือให้ส านักงบประมาณ
เป็นองค์กรที่ทันสมัย โปร่งใส รับผิดชอบ ผลงานดี มีคุณค่าน่าเชื่อถือ 8) วินัยข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างทุกคนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และ    
9) พันธสัญญาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณมีพันธสัญญา ดังนี้  9.1 ทุกคนได้รับ และ  
อ่านการกับก าดูแลกิจการที่ดีของส านักงบประมาณ จรรยาบรรณของข้าราชการส านักงบประมาณ
แล้ว 9.2 ทุกคนเข้าใจและตกลงยึดถือการกับก าดูแลกิจการที่ดีของส านักงบประมาณ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการส านักงบประมาณ เป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด48 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รัฐบาลในฐานะผู้ถือหุ้นของ
รัฐวิสาหกิจ  ในประเทศที่ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 58 แห่ง ได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการส่งเสริมให้
รัฐวิสาหกิจมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่ส าคัญในระบบเศรษฐกิจทั้ง    
การให้บริการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน การจ้างงาน และการแข่งขันกับภาคเอกชน       
ในบางสาขา ดังนั้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจึงเป็นสิ่ง จ าเป็น 
โดยเฉพาะในปัจจุบันที่รัฐวิสาหกิจได้เริ่มมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัด
ให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน    
ทั้งในและต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง การก ากับดูแลที่ดีถูกน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่   
16 กุมภาพันธ์ 2544 คณะรัฐมนตรีจึงได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแลที่ดี  
ในรัฐวิสาหกิจ โดยให้ สคร. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังรับไป
ด าเนินการก าหนดเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้และก าหนดให้องค์การ
มหาชนและรัฐวิสาหกิจต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น สคร. จึงได้น า
หลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวมาก าหนดเป็นหลักการ แนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ คู่มือ
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือสร้างเสริมการด าเนินงานตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีแก่คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ หลักและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้จัดให้มีหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ
ตั้งแต่ปี 2544 โดยปัจจุบันได้จัดให้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ OECD โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้  หลักส าคัญส าหรับการจัดท าการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย            

                                                           
48ส านักงบประมาณ, การก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงบประมาณ, เข้าถึงเมื่อ           

12 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=6264 
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6 ประการ ดังนี้ 1) Accountability ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่  2) Responsibility 
ความส านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 3) Equitable Treatment 
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และต้องใช้หลักการพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน                   
4) Transparency ความโปร่งใส กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ คือ ความโปร่งใสใน   
การด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 5) Value Creation  
การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการเพ่ิมมูลค่าใด ๆ นั้นต้องเป็นการเพ่ิม
ความสามารถในทุกด้านเพ่ือการแข่งขัน 6) Ethics คือการส่งเสริมการพัฒนาการก ากับดูแลและ
จรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ49 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ 
หลักธรรมาภิบาลของสถาบันต่างๆ ในระดับสากลร่วมกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศไทยพบว่ามี 9 องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ และเหมาะสม ส าหรับน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์     
ในการประเมิน การจัดระดับการก ากับ ดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบด้วย 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึง 
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงาน    
ในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้อง          
มีทิศทางยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็น
มาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  และเป็นระบบ            
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากร ทั้งด้านต้นทุนแรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา     
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที่สามารถ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตาม
ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย 
และมีความแตกต่าง  4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนอง    
ต่อความคาดหวังของสาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้     
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ 6) หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาส        
                                                           

49ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (กรุงเทพฯ:บริษัท พรีเมียร์โปร 
จ ากัด, 2552), 123-124. 
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ได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ ท าความ เข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญ        
ที่ เกี่ ยวข้องร่ วมคิดแนวทางร่ วมการแก้ ไขปั ญหาร่วมในกระบวนการตั ดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วน 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) การถ่ายโอน
อ านาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน
(ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจ และความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในการด าเนินการให้แก่ บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดี
ของส่วนราชการ 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
9) หลักความเสมอภาค (Equity) การได้รับการปฏิบัติ และได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี 
การแบ่งแยกชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสถานะ
ของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและอ่ืน ๆ50 

อุทุมพร จามรมาน ได้ให้ความหมาย การก ากับดูแล หมายถึง กระบวนการควบคุมดูแล
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยใช้ระบบรายงานกลับอย่างต่อเนื่องกระบวนการก ากับประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดเปูาหมายของการก ากับให้ชัดเจนและแน่นอน 2) ก าหนดมาตรฐานและ
ก าหนดเกณฑ์ในการก ากับ 3) ประเมินผลการก ากับโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานงานที่ก าหนดไว้ 
และ 4) แก้ไขปรับปรุงการก ากับให้ถูกต้อง51 

ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Program : UNDP) ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทบทวนและให้นิยามความหมาย
ของการก ากับดูแลที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่าคือการใช้อ านาจทางการเมือง  
การบริหารและเศรษฐกิจในการด าเนิน ภารกิจกิจกรรมต่างๆของประเทศในทุกระดับโดยมีกลไก
กระบวนการสถาบันซึ่งประชาชนและกลุ่มต่างๆสามารถแสดงออกถึงความต้องการผลประโยชน์    
การใช้สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายการประสาน และประนีประนอม ความแตกต่างโดยผ่านกลไก
กระบวนการ และสถานบันเหล่านั้น โดย UNDP ได้ก าหนดหลักการด้านการก ากับดูแลที่ดี  หรือ     
ธรรมาภิบาล ไว้ 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วม ( Participation ) 2) นิติธรรม ( Rule of 
Law) 3) ความโปร่งใส (Transparency) 4) การตอบสนอง (Responsiveness) 5) การมุ่งเน้น   
ฉันทามต ิ(Consensus - Oriented ) 6) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) 7) ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 8) ภาระรับผิดชอบ (Accountability)             
9) วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision)52 
                                                           

50เรื่องเดียวกัน, 8-9. 
 51อุทุมพร จามรมาน, การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ (กรุงเทพฯ : กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542), 121. 

52ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (กรุงเทพฯ: บริษัท พรีเมียร์โปร 
จ ากัด, 2552), 115. 
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อย่างไรก็ตามมักมีค าที่ใช้ควบคู่กับการก ากับติดตาม คือ การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้ว สองค านี้แม้จะมีการใช้ควบคู่และเชื่อมโยงกัน แต่แตกต่างในเรื่องของช่วงเวลาและ
วัตถุประสงค์ โดยการก ากับติดตาม (Monitoring) มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงและความสมบูรณ์
ครบถ้วนของงานหรือโครงการและชี้ให้เห็นจุดอ่อนที่ผู้บริหารสามารถจัดการแก้ไขได้ทัน 

 ส่วนการประเมินผล (Evaluation) คือการประเมินค่าและตัดสินความส าเร็จของงานหรือ
โครงการ53 ดังแผนภูมิที่ 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 กรอบความคิดเกี่ยวกับการก ากับติดตามและประเมินผล(Monitoring and Evaluation) 
ที่มา : Asia-Pacific Program of Education for All, Monitoring and Evaluation of 
Literacy and Continuing Education Program : Practitioners’ manual (Bangkok: 
UNESCO PROAP. 1999), 20. 

โดยสรุป การก ากับติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบดูแลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ โดยมีการก าหนดเปูาหมาย
การก ากับให้ชัดเจน มีการก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ตัวบ่งชี้ และมีการประเมินผล (Evaluation) 
ควบคู่กันไปกับการก ากับติดตาม โดยอาจมีการประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐาน และสามารถ
น ามาแก้ไข ปรับปรุงแผนงานโครงการให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้น ยังจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า มีการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ (Inputs) เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่มีการด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปตาม
กระบวนการ (Process) วางไว้หรือไม่ และผลงานที่ออกมา (Outputs) เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้
หรือไม ่

 นอกจากนี้  การก ากับติดตาม (Monitoring) ยังเป็นหน้าที่ทางการบริหารจัดการ 
โดยเฉพาะกับผู้บริหาร ผู้วางแผน กลุ่มหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษา เป็นกลไก
ส าคัญในการให้ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าโครงการในทุกระดับและทุกระยะของการด าเนินการ 
ผู้บริหารต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของกระบวนการจัดการ

                                                           
53Asia-Pacific Program of Education for All, Monitoring and Evaluation of 

Literacy and Continuing Education Program : Practitioners’ manual (Bangkok: 
UNESCO PROAP. 1999), 20-25. 
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และอ านวยการโครงการ ในขณะที่นักวางแผนต้องการข้อมูลจุดแข็งจุดอ่อนของการวางแผนเพ่ือบ่งชี้
ช่องว่างที่เป็นไปได้ระหว่างการวางแผนกับการด าเนินการจริงในขณะนั้น ผู้บริหารโครงการสนใจ   
การก ากับติดตามที่ตั้งอยู่บนข้อสรุปว่าโครงการสามารถไปถึงผู้รับบริการหรือผู้รับผลประโยชน์หรือไม่ 

วัตถุประสงค์ของการก ากับติดตาม เนื่องจากการก ากับติดตามเป็นหน้าที่ทางการบริหาร
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การก ากับติดตามเป็นแนวการบริหารจัดการใหม่ ที่องค์การหรือหน่วยงานต่างๆ 
ในปัจจุบันได้น ามาปรับเปลี่ยนเพ่ือลดการควบคุมและให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติ มีอิสระ   
มากยิ่งขึ้นตามแนวทางการบริหารแบบกระจายอ านาจ ในทางตรงกันข้าม ยิ่งมีการกระจายอ านาจ
และลดการควบคุมให้น้อยลงเพียงใด ยิ่งจะต้องเพ่ิมความเข้มข้นในการก ากับมากยิ่งขึ้น เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบดูว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้หรือไม่ ใครเป็นผู้รับประโยชน์   
จากโครงการ ความคาดหวังจากผลผลิตและผลลัพธ์ได้รับการพัฒนาหรือไม่ เปูาหมายผลประโยชน์     
ที่ได้รับถูกต้องหรือไม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ส่งผลต่อโครงการหรือไม่ เพราะอะไร วัตถุประสงค์
ของการก ากับติดตาม ควรจะมีลักษณะ SMART คือ เฉพาะเจาะจง (Specific) ช่วยให้เปูาหมาย
ชัดเจน ก าหนดทิศทางการจัดกิจกรรม ให้แนวทางการคัดเลือกข้อมูลและเตรียมหลักเกณฑ์ส าหรับ
การประเมินค่าทั้งหมด สามารถวัดได้ (Measurable) สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนและ
พิสูจน์ได้ สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ (Achievable/Attainable) สามารถบรรลุผลบนพ้ืนฐานความ
พร้อมด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และความต้องการด้านเทคนิคโดยทีมงานที่มีความสามารถท าให้
เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน (Result-Oriented) มีเวลาแน่นอนที่ก าหนดล่วงหน้า (Time-bound, as set 
by the programme) และควรจะส าเร็จในกรอบเวลาที่ก าหนด 

ลักษณะของระบบการก ากับติดตามที่ดี (A Good Monitoring System) โอกาสของ
ความส าเร็จของโปรแกรม การก ากับติดตามมีความจ าเป็นในแต่ละระยะของการด าเนินงานตาม
โครงการนับแต่จุดเริ่มต้นไปจนสิ้นสุดของกิจกรรมตามโครงการ ระบบการก ากับติดตามที่ดีมีลักษณะ
ดังนี้54 

1. ควรมีการเตรียมการเป็นระยะๆ และสามารถย้อนกลับได้ทันสถานการณ์ 
2. ควรบ่งชี้ปัญหาที่ก าหนดวิธีการแก้ไข และการปฏิบัติ ปัญหาอาจจะเป็นลักษณะ 

เฉพาะของโครงการหรือธรรมเนียมปฏิบัติ 
3. ควรเป็นลักษณะค่อนข้างจะธรรมดาและไม่เป็นภาระกับผู้รับผิดชอบโครงการแต่

ครอบคลุมเนื้อหาเพียงพอในการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลปริมาณ
มากที่สับสน ไม่เพียงแต่เพ่ิมความยุ่งยากแต่จะลดความกระตือรือร้นส าหรับผู้รับผิดชอบโดยตรงใน
การเก็บข้อมูลและการก ากับติดตาม 

4. ควรเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจากระยะเริ่มต้นถึงจนถึงระยะสิ้นสุดของโครงการ       
การก ากับติดตามค้นหาโครงร่างสถานการณ์จริงของโลก เทียบได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับแผนหรือ  

                                                           
54 สุ เทพ บุญเติม,  “การพัฒนารูปแบบการก ากับติดตามสถานศึ กษาขั้น พ้ืนฐาน” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549), 34-35. 
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ความคาดหวังการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผล การก ากับติดตามควรให้ข้อมูลย้อนกลับที่แน่นอนและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังแผนภูมทิี่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิที่ 3 แนวคิดเก่ียวกับการก ากับติดตาม (Monitoring) หน่วยงานการศึกษาหรือ 
                       สถานศึกษา 
ที่มา : สุเทพ บุญเติม, “การพัฒนารูปแบบการก ากับติดตามสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2549), 35. 

หลักในการก ากับติดตาม 

การก ากับติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน จึงต้อง
ค านึงถึงหลักการในการบริหารงาน ซึ่งหลักการส าคัญที่น ามาใช้ในการก ากับติดตามและประเมินผล 
ในช่วงก่อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการกับหลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546    
ได้ก าหนดหลักการก ากับติดตามและประเมินผล สรุปได้ดังนี้ 

1. ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ส านักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ก าหนดหลักการก ากับติดตามและประเมินผลไว้ 5 หลักการ ประกอบด้วย 

Programme Start          Programme Termination 

 

Monitoring 

 

 

     

 

 

 

   Monitoring  Monitoring 

Implementation Phase Planning  
Phase 

Post-Programme 
 Phase 

Improvement Improvement 

Improvement Improvement 

Objective 
Goal  Activity 1 

 Activity 2  Activity 3 
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    1.1 หลักเอกภาพ (Unity) การก ากับติดตามเป็นระบบครบวงจร มีเอกภาพทั้งด้าน
นโยบาย กระบวนการ เครื่องมือในการประเมินผล 

  1.2 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) มีการกระจายอ านาจไปสู่หน่วย
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม ทั้งการกระจายทรัพยากรและกระจายงาน 

  1.3 หลักความเสมอภาคและเป็นธรรม (Equity) การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน     
ความเป็นกลางในการตัดสินใจวัดคุณค่าของงาน 

  1.4 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมด้วยการสร้าง
ความส านึก ความรับผิดชอบ การยอมรับ ความพึงพอใจ และการร่วมมืออย่างจริงจัง สอดคล้อง
สัมพันธ์กันทั้งระบบในด้านนโยบาย อ านาจหน้าที่ขององค์กร มาตรการในการด าเนินงาน 
    1.5 หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) จะต้อง
ค านึงถึงประมิทธิภาพให้มีการใช้ทรัพยากรอันจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหลักประสิทธิผลให้  
บังเกิดผลต่อการปฏิบัติการพัฒนางานในทุกด้าน 

2. หลักการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ได้ก าหนดหลักการติดตามและประเมินผลไว้ ดังนี้ 

  2.1 หลักการแบบองค์รวม (Holistic) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ตามภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมุ่งผลการพัฒนาองค์กร    
ในภาพรวม 

  2.2 หลักการติดตามแบบเครือข่าย (Network) โดยจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เป็นคณะหรือให้มีเครือข่ายการติดตาม และประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

  2.3 หลักการติดตามประเมินผลแบบบูรณาการ (Integration) เป็นการบูรณาการ
ภารกิจของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาให้เป็นระบบเดียวกัน 

  2.4 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าโดยบูรณา
การเข้ากับการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

เหตุผลที่ก าหนดในแต่ละช่วงแตกต่างกัน อาจจะเป็นเพราะว่า บริบทในการจัดการศึกษา
และกฎหมายทางการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตาม หลักการ
โดยทั่วไป ในการก ากับติดตามและประเมินผลขึ้นอยู่กับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของภาครัฐ
ด้วยโดยแนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มีการก าหนดให้
ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริการให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคมากข้ึน55 

มาห์มุด   ไกรวิซ (Mahmoud Khraiwesh) พบว่าการด าเนินโครงการเพื่อให้มีมาตรฐาน
กระบวนการในการพัฒนางาน เพ่ือให้ทุกองค์กรน าไปใช้ปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ ปัจจุบันเรียกว่า

                                                           
55 วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุผล

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์, 2546), 18-22. 
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CMMI มีการปฏิบัติที่ 10 ขั้นตอน ในการก ากับติดตามและการควบคุมโครงการกระบวนการท างาน 
คือ1) ก ากับติดตามการวางแผนโครงการ 2) ก ากับติดตามงานที่ระบุไว้ในแผนโครงการโดยเฉพาะ      
3) ก ากับติดตามความเสี่ยงจากที่ระบุไว้ในแผนโครงการ 4) ก ากับติดตามการจัดการข้อมูลติดตาม  
การบริหารจัดการข้อมูลโครงการกับแผนโครงการ 5) ก ากับติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คือ
ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับการวางแผนโครงการ 6) การปฏิบัติงานโดย ทบทวน
โครงการความคืบหน้าผลการด าเนินงานและปัญหา 7) การปฏิบัติ มุ่งสู่ความส าเร็จของโครงการ      
8) วิเคราะห์ปัญหา 9) ด าเนินการแก้ไข 10) จัดการการกระท าให้ถูกต้องโดยการจัดการด าเนินการ
แก้ไขปัญหา56 

 โชติ เพชรชื่น ได้กล่าวไว้ว่า การติดตามงานหมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนดไว้แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบรรลุผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการรายงาน
เป็นระยะๆ เช่น ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน หรือ ฯลฯ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่า ระบบ 
การติดตามงาน จึงมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 1) ระบบเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจท าได้หลายวิธี 
เช่น การตรวจสอบ การควบคุม การนิเทศ การตรวจสอบการบริหารภายใน 2) ระบบการรายงาน 
เป็นการรายงานเกี่ยวกับ การเงินการงบประมาณ ผลการตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบัติตาม
โครงการ 

วิธีการติดตามงาน การติดตามงานอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ตามท่ีก าหนด ดังนี้ 1) วิธีพบปะสนทนากัน (Face – to –Face) วิธีนี้เป็นวิธีสื่อสารที่ได้ข้อมูลรวดเร็ว 
สะดวก เมื่อผู้ติดตามกับผู้ปฏิบัติงานอยู่ใกล้ๆกัน 2) วิธีการติดต่อทางไกล (Distance) ใช้เมื่อผู้ติดตาม
กับผู้ปฏิบัติงานอยู่ห่างไกลกัน เช่นการใช้โทรศัพท์พูดคุยกัน 3) วิธีการไปลงพ้ืนที่ (ON site) ผู้ติดตาม
งานเดินทางไปพ้ืนที่ที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการด าเนินอยู่ เพ่ือสังเกตวิธีการท างาน ดูความก้าวหน้า     
ของงาน 4) วิธีอ้อม (Indirect) วิธีนี้เก็บข้อมูลจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น การสอบถามจาก        
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 

ในการด าเนินงานการติดตามงานให้บรรลุผลที่ดีนั้น สามารถด าเนินการได้ 3 ด้าน คือ           
1) การติดตามด้านปัจจัยหรือทรัพยากร เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัย หรือทรัพยากรทั้งใน
ด้านปริมาณ และคุณภาพตามเวลาที่ก าหนดได้หรือไม่ 2) การติดตามงานด้านกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบ
ดูว่า ได้มีการปฏิบัติงานตามท่ีระบุไว้ภายในโครงการหรือไม่ 3) การติดตามงานด้านผลการด าเนินงาน 
เพ่ือตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือไม่57 

สุเทพ ชิตยวงษ์ ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการก ากับติดตามการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1สรุปหลักการก ากับติดตาม ดังนี้ 

                                                           
56Mahmoud Khraiwesh,“project monitoring and control measuresin CMMI” 

International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT).  
5, 5 (October 2013), 45-46. 

57โชติ เพชรชื่น, อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ เพชรชื่น 22 
เมษายน 2555 (เชียงใหม่: พิมพลักษณ์เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์, 2555), 51-55. 
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1. หลักความเป็นเอกภาพ โดยมุ่งให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเฉพาะในระดับ
นโยบายการก ากับติดตาม แต่หลากหลายในการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จของการก ากับติดตาม 

2. หลักการกระจายอ านาจ โดยการมอบอ านาจ หรือการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ
สั่งการให้กับผู้รับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 

3. หลักความเสมอภาค และเป็นธรรม โดยค านึงถึงโอกาส และความเหมาะสมส าหรับ
การก ากับติดตามทั้งด้านการจัดสรรทรัพยากร กิจกรรม และการสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมเสมอภาค และท่ัวถึงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 

4. หลักการมีส่วนร่วม โดยค านึงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกิจกรรม และระดมทรัพยากร 
เพ่ือการก ากับติดตาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. หลักความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานก ากับติดตาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก 

6. หลักการก ากับติดตามแบบเครือข่ายโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ปฏิบัติงาน
ร่วมงานเป็นกลุ่มหรือทีมเฉพาะแต่ละทีมสนับสนุนกิจกรรมการก ากับติดตามซึ่งกันและกัน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินการด้านการก ากับติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 

7. หลักการนิเทศติดตาม โดยค านึงถึงการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาและ 
แนะน าทางวิชาการเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1 ซึ่งยึดหลักการนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตร และสร้างสรรค์ 

8. ธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ อิสรเสรีภาพทางวิชาการ 
มีความโปร่งใสความรับผิดชอบตรวจสอบได้ของการพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่ก ากับติดตาม        
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

9. คุณลักษณะ และจรรยาบรรณโดย ผู้ก ากับติดตามการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานควรมีคุณลักษณะที่เหมาะสม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ก ากับติดตามอย่าง
เคร่งครัด ยึดถือข้อปฏิบัติเป็นหลักการส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่การก ากับติดตาม 

10. การพัฒนาต่อเนื่อง โดยทั้งผู้ก ากับติดตาม และผู้รับการก ากับติดตามต่างน าผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ก ากับติดตามมาปรับปรุง และพัฒนางานร่วมกันอยู่เสมอ มีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน  
ตรวจสอบ ประเมินผลส าเร็จ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วงจรคุณภาพ หรือ PDCA58 

เวอร์เนอร์  ไมเออร์ (Werner Meier) ได้ก าหนดกรอบความคิดรูปแบบการก ากับติดตาม
ทางการศึกษา (The OECS Education Monitoring Model) ขององค์การรัฐคาริเบียนตะวันออก 

                                                           
58สุเทพ  ชิตยวงษ์, “รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่ก ากับติดตามการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต 1” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551),  
230-231. 
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(OECS : Organization of Eastern Caribbean State) บนพ้ืนฐานแนวคิดรูปแบบเชิงระบบที่แสดง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 8 องค์ประกอบตามล าดับ ดังแผนภูมทิี่ 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 กรอบความคิดรูปแบบการก ากับติดตามทางการศึกษาของ OECS (Organization of  
               Eastern Caribbean State) 
ที่มา : Werner Meier, Monitoring of Education Reform Performance Management 
Handbook for School (Kingstown : St : Vincent and the Grenadines, 2002), 25. 

จากแผนภูมิที่ 4 อธิบายได้ดังนี้ 
1. บริบทด้านประชากร สังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (Demographic 

Social and Economic Context of Education) เป็นบริบทพ้ืนฐานที่สอดคล้องสัมพันธ์กันกับ
กระบวนการในการจัดการศึกษา เช่น ความต้องการในการศึกษาระดับต่างๆ จ านวนของทรัพยากรที่มี
ทั้งท่ีเป็นทรัพยากรมนุษย์และทรัพย์วัตถุ สภาพทางสังคมชุมชนที่มีอิทธิพลต่อระบบทั้งหมด เป็นต้น 

2. การบริหาร การวางแผนและการนิเทศการศึกษา (The Administration, Planning 
and Supervision of Education)คือ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อระบบการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง    
ทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่ภูมิภาค/เขตอ าเภอ การเอาใจใส่ต่อการดูแลการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมคุณภาพโรงเรียน ท าให้บรรลุผลในการก ากับติดตามและการรายงาย มีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานทั้งในระดับโรงเรียนและหน่วยงานกลางอย่างต่อเนื่อง ระบบข้อมูลข่าวสาร   

1.บริบทด้านประชากร สังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 

 

 

 

     

 

        

2.การบริหาร, การวางแผนและการนิเทศการศึกษา 
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การจัดการศึกษา (EMIS: Education Management Information System) เป็นเครื่องมือที่จ าเป็น
ในการจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ควรมีการก าหนด
นโยบายในการวิจัยระบบการศึกษาที่อ่อนแอ ซึ่งส่วนมากมีการจัดการอย่างง่ายกับโรงเรียนและครู
มากกว่าการใช้ระบบเข้าไปบริหารจัดการ 

3. ทางเข้า (Access) เป็นช่องทางที่ได้รับอิทธิพลจากจ านวนประชากร สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ รวมทั้ง การวางแผน และการจัดการระบบการศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแก่    
ผู้มีส่วนร่วมให้ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ และพึงพอใจในการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม  
ทั้งในระบบ หรือนอกระบบอย่างไรก็ตาม หากการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าใช้จ่ายมากผู้ปกครอง 
มีความยากจนและขาดแคลน ก็จะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อทางเข้าในการได้รับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานหรือภาคบังคับ 

4. ความเสมอภาค (Equity) เกี่ยวข้องกับโอกาสในการได้รับการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงได้
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกศาสนา ทุกถิ่นที่อยู่และอ่ืน ๆ 

5. ทรัพยากร (Resources) แยกออกเป็น 4 ชนิด ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายและการเงิน 
(Costs and Financing) มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายในแต่ละระดับที่แตกต่างกันอาทิ ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตลอดทั้งรายละเอียดแต่ละโครงการการศึกษา 2) ทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resources) เกี่ยวข้องกับขนาด (Size) คุณสมบัติและประสบการณ์การสอน ตัวชี้วัดที่ส าคัญก็คือ 
อัตราครูต่อนักเรียน 3)พ้ืนฐานของโครงสร้างกายภาพและอุปกรณ์(Physical Infrastructure and 
Equipment) 4) หลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์การสอน (Curriculum and Instructional Materials) 

6. กระบวนการเรียนการสอน (Teaching-Learning Process) ขณะที่ระดับทรัพยากร 
(ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ) เป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้ในการตัดสินคุณภาพและขอบเขตของกระบวนการ
เรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอนก็สามารถตัดสินระดับของทรัพยากรด้วยเช่นกัน คุณภาพ
ของการเรียนการสอนจะส่งผลโดยตรงที่ผลลัพธ์ของระบบ ปัจจัยส าคัญของห้องเรียน อาทิ อัตราส่วน
ของนักเรียนต่อครู สัดส่วนของเวลาในการเรียนและการใช้เวลาในการเรียนวิชาหลัก และ
ประสิทธิภาพในการใช้ห้องเรียน ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

7. ผลลัพธ์ระบบ (System Outputs) ผลที่ตามมาโดยตรงของการเน้นผลลัพธ์ คือ
กระบวนการเรียนการสอนมีสองมิติ ดังนี้ มิติแรกการบรรลุผลของนักเรียน (Student Attainment) 
เครื่องมือวัดการบรรลุผลของนักเรียนจะสะท้อนให้เห็นการไหลเวียนของนักเรียนที่ผ่านระบบ
การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาและข้ามปีการศึกษา ข้อมูลที่มีอยู่สามารถน าไปประเมิน
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ มิติที่สองความส าเร็จของนักเรียน 
(Student Achievement) เครื่องมือวัดความส าเร็จของนักเรียนโดยทั่วไปสะท้อนลักษณะเกี่ยวกับ
คุณภาพกระบวนการสอนการเรียนรู้การติดตามผลลัพธ์ระบบคือเครื่องมือการจัดการศึกษาที่มีพลัง 

8. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ต้องการการประเมินของการบริจาค  
ของส่วนของการศึกษาเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในทางปฏิบัติ สามารถ
อ้างถึงเครื่องมือ และความสัมพันธ์กันของการศึกษา หรือการฝึกหัดกิจกรรม ที่ต่อมาของนักเรียน 
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ส าเร็จการศึกษาและออกจากระบบโรงเรียนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ซึ่ งแยกเป็นสองมิติ  คือ                               
1) วิธีการศึกษาที่ดีเพ่ือตระเตรียมนักเรียนส าหรับการศึกษาที่มากกว่า การจ้างงาน มิติรายได้ และ/
หรือฐานะประชากร 2) วิธีการสอนในเนื้อหาสาระที่ดีที่ท าให้เกิดความรู้ และความช านาญ             
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่จะน าไปใช้ต่อไป 

การวัดค่าผลลัพธ์การเรียนรู้ ระบบการศึกษาที่ดีน าไปสู่การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งจะส่งผลย้อนกลับไปยังองค์ประกอบสองประการข้างต้น คือ 1) บริบทด้านประชากร 
สังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (Demographic, Social and Economic Context of 
Education) และ 2) การบริหารการวางแผนและการนิเทศการศึกษา (The Administration, 
Planning and Supervision of Education)59 

ตามแนวทางการก ากับติดตามโครงการของส านักงานปูองกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ในระหว่างขั้นตอนการด าเนินงานโครงการที่มีความ
จ าเป็นในการตรวจสอบของพัฒนาและความก้าวหน้า การก ากับติดตามเป็นเครื่องมือในการวางแผน
และการจัดการซึ่งมีการบริหารจัดการโครงการที่มีความคิดเห็นปกติและต่อเนื่องที่สามารถน ามาใช้ใน
การตัดสินใจในการจัดการโครงการและประสบความส าเร็จมากขึ้นวางแผนส าหรับกิจกรรมของ
โครงการที่ดีขึ้นในอนาคต การก ากับติดตามเป็นส่วนส าคัญของการจัดการโครงการที่จะด าเนินการที่
จะสังเกตเห็นความคืบหน้าของการด าเนินโครงการและเพ่ือให้แน่ใจว่าปัจจัยการผลิตและปัจจัย
ภายนอก  

นอกจากนี้การก ากับติดตามยังเป็นเครื่องมือในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างการด าเนินโครงการเพ่ือหามาตรการการแก้ไขที่อาจจะน าก่อนที่โครงการจะได้รับผลกระทบ 
ส่วนใหญ่หน่วยงานที่ต้องมีการระดมทุนรูปแบบของการรายงานความก้าวหน้าที่บ่งบอกหรือแสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จของโครงการตลอดอายุโครงการและการสิ้นสุดของโครงการ การก ากับติดตามที่ดี
ยังจะช่วยให้โครงการที่จะได้รับการประเมินมีประสิทธิภาพจึงเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและการ
ก ากับติดตามเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องและการทบทวนการด าเนิน
โครงการ  

การก ากับติดตามมตีัวชี้วัดของโครงการดังต่อไปนี้ 
1. ปัจจัยการผลิตมีคุณภาพ และงานทันเวลาของการส่งมอบงาน 
2. ขอบเขตของกิจกรรมในโครงการเข้าถึงบุคคลเปูาหมายและชุมชน 
3. มีการยอมรับและใช้งานไดจ้ริง 
4. มีการวางแผนการด าเนินงาน และก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน 
5. รายงานความคืบหน้าโดยรวมของการพัฒนาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ 

                                                           
59 Werner Meier, Monitoring of Education Reform Performance 

Management Handbook for School (Kingstown: St: Vincent and the Grenadines, 
2002), 20-25. 
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ข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยระบบการก ากับติดตามโครงการเป็นแนวทางที่มีคุณค่าในการ
ด าเนินการ โครงการจะประสบความส าเร็จและสามารถใช้เป็นมาตรการปรับปรุงโครงการสู่
ความส าเร็จได้60 

 สภากาชาดแห่งเจนีวา ได้กล่าวไว้ว่า การก ากับติดตามเป็นกระบวนการ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลติดตามความคืบหน้ากับแผนการตลอดจนการปฏิบัติตามแผน การก ากับติดตามให้ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับช่วยระบุรูปแบบการปรับกลยุทธ์และแจ้งการตัดสินใจส าหรับการบริหาร
จัดการโครงการรวมถึงการตัดสินใจที่จะด าเนินการต่อหรือหยุดโครงการ 

ประเภทของการก ากับติดตาม 
1. ก ากับติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นที่ก ากับติดตามรวมกับการประเมินผลเพ่ือ

ติดตามว่าโครงการเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ (ผลกระทบ) และว่าอาจจะมีผลกระทบ ที่ไม่ได้ตั้งใจ 
(บวกหรือลบ) ตัวอย่างเช่น โครงการจิตสังคมอาจตรวจสอบว่ากิจกรรมชุมชนของตนให้บรรลุผล      
ที่น าไปสู่ความยืดหยุ่นของชุมชน และความสามารถในการการกู้คืนจากภัยพิบัติ  

2. ก ากับติดตามด้านกระบวนการ (กิจกรรม) การก ากับติดตามการใช้ปัจจัยการผลิตและ
ทรัพยากรที่ความคืบหน้าของกิจกรรม ได้ท าการก ากับติดตามว่ามีการส่งมอบงาน กิจกรรมเรียบร้อย
สมบูรณ์มีประสิทธิภาพเสร็จทันในเวลาและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยทั่วไปมักจะด าเนินการควบคู่
ไปกับการก ากับติดตามการปฏิบัติและในการประเมินผลกระทบ  

3. ก ากับติดตามในบริบทของโครงการ (ตามสถานการณ์) คือการก ากับติดตามการตั้งค่า
ในโครงการ หรือโปรแกรมท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการระบุ  และ       
การตั้งสมมติฐาน แต่ยังมีต้องมีการพิจารณาในสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นเช่นเหตุการณ์เกี่ยวกับ
การเมืองหรือเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่โครงการ เป็นต้น 

4. การก ากับติดตามการรับรู้ของผู้มีส่วนร่วมจากโครงการ ซึ่งจะรวมถึงผู้รับผลประโยชน์
ความพึงพอใจหรือข้อร้องเรียนกับโครงการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของพวกเขารักษาเข้าถึงทรัพยากร
และประสบการณ์โดยรวมของการเปลี่ยนแปลงของพวก 

5. การก ากับติดตามการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร การพัฒนาสถาบัน และสร้างขีด
ความสามารถในการโครงการมักจะท าร่วมกับกระบวนการก ากับติดตามที่มีขนาดใหญ่ของ          
การด าเนินการขององค์กร ยกตัวอย่างเช่นสังคมแห่งชาติส านักงานใหญ่อาจจะใช้การก ากับติดตาม      
ขององค์กรในการติดตามการสื่อสารและการท างานร่วมกันในการด าเนินโครงการในกลุ่มของตนสาขา 
แต่มีบางส่วนที่ดีที่สุด 

แนวทางการปฏิบัติในการก ากับติดตามทีดี่ 
1. ข้อมูลในการก ากับติดตามควรจะมุ่ ง เน้นไปที่ ต้องการใช้  และผู้ ให้ข้อมูลที่

เฉพาะเจาะจงกับการใช้งาน (เฉพาะสิ่งที่จ าเป็นและเพียงพอ) 
2. การก ากับติดตามควรจะเป็นระบบตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้และการตั้งสมมติฐาน 

                                                           
60United Nation, Office on Drugs and Crime.A Manual onMonitoring and 

Evaluation forAlternative Development Projects.United Nations Building (Thailand: 
Bangkok, 2002), 32-33. 
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3. การก ากับติดตามควรมองหาการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดกับโครงการ/โปรแกรมและ
บริบทของตนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงการ/สมมติฐาน/ความเสี่ยงข้อมูลนี้ควรจะใช้ใน 
การปรับโครงการแผนการด าเนินงาน 

4. การก ากับติดตามจะต้องทันเวลาตามกรอบเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ข้อมูลสามารถ
น ามาใช้พร้อมที่จะแจ้งให้โครงการ การด าเนินงานโครงการ 

5. การก ากับติดตามการมีส่วนร่วมที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสามารถสร้าง 
ความเข้าใจและความเป็นเจ้าของได ้

6. การก ากับติดตามไม่ได้ใช้เพียงส าหรับโครงการ การบริหารจัดการโครงการแต่ควรจะ
ใช้ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร61 

ในด้านการควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเกณฑ์ในการวัดความส าเร็จ
ในผลิตภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเท่านั้นยังมีหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอีกดังต่อไปนี้ 

แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ไดแ้ก่ 
1. การติดตามผลการด าเนินการ (Track Status) เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารที่จะ

สร้างความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่
สอดคล้องตามเปูาประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้การติดตามผลการด าเนินงานจะช่วยให้
ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการติดตามผลการด าเนินงานนี้
หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรมงานโครงการต่าง  ๆ
สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละระดับที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการหลังจาก   
ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้วเป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการก ากับติดตามผลที่จะต้อง
จัดท ารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะรวมทั้งควร
ส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

3. การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบด้วย
กระบวนการย่อย 3 ขั้นตอนได้แก่การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลและ   
การน าเสนอผลการประเมินการวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน

                                                           
61International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 

Monitoring and Evaluation(M&E) guide International Federation of Red Crossand 
Red Crescent Societies, (Switzerland :Geneva, 2011), 11-13. 



40 

ตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่ก าหนดซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกล
ยุทธ์รอบต่อไปขององค์กร62 

แนวคิดและหลักการในด้านการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานได้แก่กระบวนการ
ในการควบคุมและติดตามผลแยกเป็น 4 ขั้นตอนคือ 

1. การก าหนดมาตรฐานที่ใช้วัด (Establishing Standard)ทุกองค์กรจะมีวัตถุประสงค์
ขององค์กรดังนั้นมาตรฐานที่ก าหนดนโยบายจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นั้นมาตรฐานโดยทั่วไป
แยกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

 1.1 มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดด้วยปริมาณคุณภาพต้นทุนและ
เวลาที่ใช้จ านวนเงินที่ใช้เปรียบเทียบกับงบประมาณจ านวนหน่วยผลิตและขนาดของบริการที่ใช้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 1.2 มาตรฐานปัจจัยที่ใช้ในการผลิต (Input Standard) จะวัดด้วยความพยายามที่
ให้กับงาน (Work Effort) เช่นการวัดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเป็นต้น 

2. การวัดผลงานที่ท าได้จริง (Measuring Actual Performance) ได้แก่การวัดผลงาน  
ที่เกิดขึ้นจริงเป็นหน่วยการผลิตที่จริงหรือความพยายามที่ให้กับงานจริงหน่วยวัดที่ใช้จะต้องเป็น      
อย่างเดียวกันกับมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นมาเช่นจ านวนที่ผลิตจ านวนวันที่ขาดงานจ านวนแฟูมจ านวน
รายได ้ที่เกิดขึ้นซึ่งผลงานเหล่านี้ได้มาจากการรายงานการสังเกตและสถิติตัวเลขต่างๆ 

3. การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้จริงกับมาตรฐาน(Comparing Actual Performance 
with Standard)เป็นการเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานที่ท าให้จริงกับ
มาตรฐาน 

4. การแก้ไขให้ถูกต้อง (Taking Corrective Action)ได้แก่การด าเนินการทางด้านการ
บริหารเมื่อพบความแตกต่างระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานเพ่ือปรับการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนที่ต้องการ63 

เทคนิคในการควบคุมและติดตามผลแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 
1. การควบคุมด้านคุณภาพหมายถึงเทคนิคต่างๆที่น ามาใช้เพ่ือวัดว่าสินค้าและบริการที่

ผลิตได้นั้นตรงต่อความต้องการของลูกค้า 
2. การควบคุมด้านปริมาณคือการควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆเพ่ือน ามาใช้วัดผลในทาง

ปริมาณเช่นการวัดจ านวนผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่ 
3. การควบคุมด้านค่าใช้จ่ายโดยการใช้ระบบงบประมาณเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งเป็น

เทคนิคที่ส าคัญและนิยมใช้มากท่ีสุดโดยการให้หน่วยงานจัดท างบประมาณการใช้จ่ายในทุก ๆ ด้านไว้

                                                           
62ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบ

งบประมาณแบบมุ่งผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic Performance Based Budgeting : 
SPBB) และกรณีตัวอย่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546), 1/39-1/40. 

63เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), 
293-315. 
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ล่วงหน้าเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติผู้บริหารก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยวัดผลการใช้จ่ายที่    
เกิดข้ึนกับงบประมาณท่ีตั้งเอาไว้ 

4. การควบคุมด้านเวลาคือการควบคุมให้งานต่างๆด าเนินไปได้โดยสามารถจัดท าได้เสร็จ
ตามก าหนดเวลาที่วางเอาไว้64 

การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย 
1. ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกต้องจะท าให้เกิด  

ความน่าเชื่อถือ และน าไปใช้ได้ผลตามที่ต้องการหากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะท าให้
ฝุายบริหารแก้ไขไม่ตรงจุดโดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไรหรือควรด าเนินการต่อไปอย่างไร 

2. ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถ
กระตุ้นให้ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลาเพ่ือการแก้ไขหรือปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
โดยข้อมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควร
ดังนั้นระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา 

3. ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถท าให้
เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุม       
ให้น้อยที่สุด ประหยัดที่สุดแต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4. ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่างๆซึ่งระบบการควบคุมควร
ปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดล้อม 

5. การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมี
ความซับซ้อนน้อยที่สุดเพ่ือความสะดวกในการใช้และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสามารถ
เข้าใจได้ง่าย 

6. การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การก าหนดมาตรฐานของ
การควบคุมและติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผลและสามารถท าได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้ 

7. การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจัดวางระบบ
การควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์อันจะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ซึ่ ง
ระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรมเหตุการณ์และการด าเนินงานทุกอย่าง
ภายในองค์กรซึ่งถ้าหากองค์กรน าระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็
จะไม่สามารถบรรลุผลตามต้องการได้ 

8. การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร
ไม่สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่ส าคัญหรือควบคุมติดตาม
เฉพาะในหลักใหญ่ที่เป็นสาระส าคัญจริงๆไม่ใช่ลงไปดู ในรายละเอียดทุกเรื่องการเข้าไปตรวจสอบ
ควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อการใช้อ านาจในการบริหารจัดการอีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 

                                                           
64 ธงชัย  สันติวงศ์, หลักการจดัการ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย์, 2531), 145-160. 
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9. การใช้มาตรการหลาย ๆ อย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เน้น  
จุดใดจุดหนึ่งหรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งจะท าให้มองปัญหาไม่ครอบคลุมเพราะงานแต่ละงานย่อม
มีมาตรฐานที่แตกต่างกันดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรก าหนดให้เหมาะสม
ส าหรับกิจกรรมแต่ละประเภท 

10. การด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพไม่เพียงแต่เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นแต่จะต้อง
เสนอแนะด้วยว่าควรจะด าเนินการแก้ไขอย่างไรเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและสามารถด าเนินการต่อไป
ได้อย่างราบรื่นและประสบผลส าเร็จ65 

คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี ได้แก่ 
1. ต้องประหยัดระบบการควบคุม และติดตามผลที่ดี นอกจากจะต้องช่วยให้เกิดความ

มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้แล้วในเวลาเดียวกันการควบคุมและ
ติดตามผลจะต้องคุ้มค่ากับต้นทุนในการด าเนินการด้วยระบบการควบคุมและติดตามผลที่มากเกิน
ความจ าเป็นมีวิธีการหรือเทคนิคที่ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูงนั้นย่อมท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี
ผู้บริหารจึงควรค านึงถึงต้นทุนทั้งในแง่ของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการควบคุมและติดตาม
ผลด้วย 

2. การรายงานผลต้องรวดเร็วการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงานผลความ
แตกต่างระหว่างเปูาหมายที่พึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็วเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ
ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

3. การเน้นส่วนส าคัญของผลงานการควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วนส าคัญของ
ผลงานอันจะส่งผลต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่ส่วนส าคัญ
ของความส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ย่อมไม่เกิดประโยชน์เพราะจะไม่ช่วยชี้ให้เห็นถึงความเป็นไป
ที่แท้จริงซึ่งจะมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร 

4. สามารถเข้าใจได้ง่ายในการควบคุม และติดตามผลจะต้องเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
เพราะหากกระบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือเลื่อนลอยจนยากท่ีจะเข้าใจก็ย่อมไม่เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติตามและไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ 

5. การเป็นที่ยอมรับการควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็นถึง
ประโยชน์และเหตุผลประกอบเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้
บรรลุเปูาหมาย 

ประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผลมีดังต่อไปนี้ 
1. ท าให้งานต่างๆมีความสอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคนหรืองานของแต่ละ

กลุ่มรวมถึงงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกันนอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว
ของทั้งองค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย 

2. ท าให้เปูาหมายขององค์กรส าเร็จสมบูรณ์ทั้งเปูาหมายหลักและเปูาหมายรองเกิดขึ้น
อย่างสอดคล้องเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพหรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ าสุด 

                                                           
65เรื่องเดียวกัน, 153-154. 
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3. ท าให้วิธีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆขององค์กรด าเนิน
ไปในแนวทางเดยีวกันตลอดท้ังระบบ 

4. ช่วยปูองกันมิให้ทรัพยากรต่างๆของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือ  
ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 
 5. ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ก าหนดไว้และ   
ช่วยให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ 
 6. ท าให้สามารถก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข และปูองกันการเกิดข้อผิดพลาด      
ในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่า  การแก้ไขเมื่อการปฏิบัติงาน
สิ้นสุดลงแล้ว66 
 สุเทพ  บุญเติม ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการก ากับติดตามสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ได้อธิบายถึงองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตามไว้ว่า 
 หลักการก ากับติดตาม หมายถึง กรอบแนวทางที่น าไปก าหนดกระบวนการก ากับติดตาม 
เพ่ือให้การก ากับติดตามในบริบทที่เกี่ยวข้องบรรลุเปูาหมาย (Goal) ตามนโยบายของหน่วยงาน
ระดับสูงที่ก าหนด หลักการที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
 1. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ความส าเร็จของการก ากับติดตาม ผู้ติดตามผู้ถูก
ติดตามและผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างส านึก ความรับผิดชอบ การยอมรับ ความพึง
พอใจ และการร่วมมืออย่างจริงจัง สอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งระบบ ในด้านนโยบาย อ านาจหน้าที่
องค์กร มาตรการในการด าเนินงาน โดยให้มีการสื่อสารทั้งในแนวตั้งและแนวนอนเพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และร่วมมือในการด าเนินงาน รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนผู้รับบริการให้บังเกิดผลใน
การตรวจสอบงาน (Accountability) 
 2. หลักเอกภาพ (Unity) มุ่งให้การก ากับติดตาม และประเมินผลเป็นระบบครบวงจร   
มีเอกภาพทั้งด้านนโยบาย กระบวนการ เครื่องมือในการประเมินผล มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
วิธีด าเนินการ และการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 3. หลักการแบบองค์รวม (Holistic) เป็นการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ตามภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมุ่งผลการพัฒนาองค์กรในภาพรวม
ทั้งองค์กร  
 4. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) จะต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพให้มีการใช้ทรัพยากรอันจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหลักประสิทธิผลให้บังเกิดผล   
ต่อการปฏิบัติการพัฒนางานในทุกด้าน 
 กระบวนการก ากับติดตาม ในการก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จะสัมพันธ์กับหลักการ มีกระบวนการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ซึ่ง
ประกอบด้วย การวางแผน ปฏิบัติตามแผน ติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข 

                                                           
66เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), 

154-155. 
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 วิธีการก ากับติดตาม เป็นกิจกรรมที่จะท าให้กระบวนการก ากับติดตามบรรลุเปูาหมาย   
ที่ก าหนด ซึ่งอาจจะน าไปใช้ในแต่ละขั้นตอนของการก ากับติดตาม และมีรายละเอียดการปฏิบัติของ
แต่ละวิธีการในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการก ากับติดตาม เช่น การจัดท าแผนการก ากับติดตาม  
การแต่งตั้งหรือมอบหมายงาน สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การสร้าง
เครื่องมือในการก ากับติดตาม เป็นต้น 
 นโยบาย ระเบียบกฎหมาย และภาระงานของสถานศึกษา เป็นบทบาทหน้าที่ และ            
ความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องปฏิบัติ ซึ่งมีนโยบายที่หน่วยเหนือก าหนด และตามกฎหมาย       
ที่บัญญัติให้เป็นภารกิจขององค์กรตามหลักการบริหาร ประกอบด้วย 4 ภาระงานหลัก คือ            
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารทั่วไป 
 ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Basic Education School Achievement)           
เป็นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการก ากับติดตาม
อย่างเป็นระบบ จนส่งผลให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบได้ตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ทั้งที่เป็นมาตรฐานตามภาระงานและมาตรฐานการศึกษาและจะเป็นผลให้
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด67 

การควบคุม การก ากับ การก ากับติดตาม การก ากับดูแล 

   ในการบริหารนั้น กระบวนการต่อจากการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ
(Organizing) และการสั่งการ/การชี้น า (Directing/Leading) คือการควบคุม (Controlling) การควบคุมเป็น
การใช้ศิลปะการบริหารเพ่ือตรวจตราดูว่าการด าเนินงานเป็นไป  โดยถูกต้องตามวิธีการหรือไม่ และ  
ผลของการปฏิบัติงานนั้นถึงมาตรฐานเพียงใดหรือไม่ หรืออีกความหมายหนึ่ง การควบคุมเป็นวิธีการ
หรือกระบวนการตรวจตรา เพ่ือตรวจตราแผนงานและกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ว่า มีการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้หรือไม่  อย่างไร และหากมี              
การคลาดเคลื่อนก็ด าเนินการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ือให้เปูาหมายเป็นไปในทิศทางที่มุ่งสู่ภารกิจหลัก 
ของธุรกิจที่ตั้งไว้ ดังนั้นการควบคุมจึงเป็นการตรวจตรา วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การ 
และการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด า เนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
โดยปกตผิู้บังคับบัญชาหัวหน้างานมักใช้กระบวนการควบคุมคู่กันไปกับการวางแผนเสมอ 
 นอกจากการควบคุมตามความหมายที่กล่าวแล้ว ในกระบวนการบริหารที่พบเห็น
โดยทั่วไป โดยเฉพาะในการบริหารงานภาครัฐ ยังมีการก ากับรวมอยู่อีกด้วย แต่ค าว่าการก ากับนั้น
ส่วนใหญ่ใช้คู่กับค าอ่ืน เช่น การก ากับติดตาม และการก ากับดูแล ดังนั้น หากใช้ค าการก ากับ       
ต้องพิจารณาต่อไปว่าเป็นการก ากับแบบก ากับติดตาม (Monitoring) หรือ การก ากับแบบก ากับดูแล 
(Tutelle ในการวิจัยนี้จะใช้ค าภาษาอังกฤษ คือ Regulation and Monitoring)   
      โดยสรุปแล้ว การก ากับติดตามเป็นกระบวนการควบคุมที่มุ่งกระท าให้เกิดผลส าเร็จของ
งานโดยตรวจตราติดตามอยู่ตลอดเวลาหากเห็นว่างานอาจไม่ส าเร็จเรียบร้อยก็จะต้องเข้าไปแก้ไขทันที 
                                                           

67สุ เทพ  บุญเติม ,  “การพัฒนารูปแบบการก ากับติดตามสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549), 42-43. 
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  ส าหรับการบริหารงานภาครัฐโดยเฉพาะนั้น ยังมีการควบคุมในลักษณะการควบคุม
บังคับบัญชา (controle herarchique) และการควบคุมแบบก ากับดูแล (controlede tutelle) หรือ 
การก ากับดูแล (Tutelle ในการวิจัยนี้จะใช้ค าภาษาอังกฤษคือ Regulation and Monitoring แทน) 
การควบคุมบังคับบัญชา หมายถึงการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจทั่วไปในต าแหน่งที่ตนมีอยู่เหนือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย และความเหมาะสมของการกระท าต่าง ๆ      
ของผู้ใต้บังคับบัญชา และหากเห็นว่าการกระท าใดของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ 
ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชามีอ านาจที่จะยกเลิก เพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
การกระท านั้นเสียได้ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาอาจใช้อ านาจควบคุมการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชาได้   
โดยพลการ โดยไม่ต้องมีการร้องขอหรือมีการร้องเรียน ดังนั้น การควบคุมบัง คับบัญชา                
จึงประกอบด้วยอ านาจ 3 ประการ คือ อ านาจที่จะสั่ งการให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม      
(pouvoir de instruction) อ านาจที่จะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชา 
(pouvoir de reformation) และอ านาจที่ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้กระท าการแทนผู้ใต้บังคับบัญชา 
(Pouvoir de substitution)    
      การก ากับดูแลตามหลักกฎหมายปกครอง (droit administratif) หมายถึงกระบวนการ
ควบคุมที่กระท าโดยนิติบุคคลมหาชนต่อนิติบุคคลมหาชนที่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่า ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด  ส่วนใหญ่แล้วการก ากับดูแลจะใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น  โดยการก ากับดูแลอาจมี ได้ทั้ งการก ากับดูแล เหนือตั วบุคคล เช่น  สั่ ง  พักงาน
นายกเทศมนตรี การก ากับดูแลเหนือองค์กร เช่น สั่งยุบสภา หรือการก ากับดูแลการสั่งการต่าง ๆ เช่น 
การให้ความเห็นชอบ อนุมัติ หรือเพิกถอนค าสั่งต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้อ านาจก ากับดูแลต่างจากอ านาจ
บังคับบัญชา กล่าวคือ อ านาจบังคับบัญชาเป็นอ านาจที่ใช้ภายในองค์กรของ  นิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชนด้วยกันเอง เช่น การบังคับบัญชาภายในหน่วยงาน ในขณะที่อ านาจในการก ากับดูแลจะใช้ใน
ระหว่างนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนแห่งหนึ่งกับนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนอีกแห่งหนึ่ง และอ านาจ
ในการก ากับดูแลจะมีได้ก็แต่ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น (pas de tutelle sans texte)68 
 สุเทพ บุญเติม ได้วิจัยเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการก ากับติดตามสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนารูปแบบการก ากับติดตามสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและน าเสนอรูปแบบการก ากับติดตามสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 
สภาพปัจจุบันของการก ากับติดตามสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการจัดระบบการก ากับติดตามและ
ประเมินผลในทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาค่อนข้างมากโดยพิจารณาจากข้อมูลการศึกษาเชิงส ารวจ มีการ
ก าหนดแผนการก ากับติดตามงานไว้เป็นระยะ มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การก ากับติดตาม
โดยมีหลักการที่ส าคัญคือ การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและชุมชน ท้องถิ่นมีโอกาสเข้าร่วม     
ก าหนดเปูาหมาย มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ รวมทั้งมีส่วนร่วมก ากับติดตามกับหน่วยงานคือส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รูปแบบการก ากับติดตาม  มี 2 รูปแบบ คือจากบนสู่ล่าง                

                                                           
68 วิพล นาคพันธ, การควบคุม การก ากับ การก ากับติดตาม การก ากับดูแล และการก ากับ

ดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา , เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.gotoknow.org/posts/422745 
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(Top-down) และจากภายนอก-ภายใน (Outside-in/Inside-out) โดยใช้หลักการก ากับติดตามคือ 
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการติดตาม (Monitoring Process) มีขั้นตอนการ  
ก ากับติดตามที่ส าคัญ 7 ขั้นตอน คือก าหนดเปูาหมายและเกณฑ์ “ก าหนดเปูาหมาย”จัดท าแผนก ากับ
ติดตาม “พอใจร่วมท าแผน”จัดทีมงานก ากับติดตาม “มีแกนน าพร้อมทีมงาน”ลงมือปฏิบัติก ากับ
ติดตามตามแผน “มุ่งมั่นปฏิบัติ” ตรวจสอบผลก ากับติดตาม“จัดตรวจสอบงานต่อเนื่อง” รายงานผล
ก ากับติดตาม “สรุปเรื่องรายงาน” และทบทวนการก ากับติดตาม “ทบทวนสานต่อ”69 
 ณัฐา  เพชรธนู ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการก ากับติดตาม และประเมินผล
แบบมุ่งเน้นการด าเนินงานของครูในด้านการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ :การประยุกต์ใช้      
การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์  ได้ผลการออกแบบระบบการก ากับติดตามและประเมินผล     
แบบมุ่งผลการด าเนินงานของครูในด้านการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้การปฏิบัติ
โดยอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์การประเมิน บุคลากร ขอบเขต เนื้อหา เครื่องมือและเอกสารประกอบ บุคลากร 
ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน วิธีการให้ข้อมูลปูอนกลับ โดยประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติอิงหลักฐาน   
เชิงประจักษ์ในกระบวนการก ากับติดตาม 2) ด้านกระบวนการประเมิน ประกอบด้วย การเตรียม      
การก ากับติดตามและประเมินผล การวางแผนกับติดตามและประเมินผล ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน 3) ด้านผลผลิต คือ ผลการประเมินผลการด าเนินงาน
ของครูเป็นรายบุคคล และในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4) ด้านข้อมูลปูอนกลับ 
ประกอบด้วย ข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของระบบ70  
 การก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ไม่ควรก ากับดูแลอย่างเข้มข้นเกินไป ดังนั้น ธีระ รุญเจริญ 
ได้วิจัยเพ่ือเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกรอบการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยศึกษาจากสถานศึกษาต้นแบบ        
รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2544 พบปัญหาคณะกรรมการสถานศึกษา ยังปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ไม่สมบูรณ์ 
ส่วนมากยึดวัฒนธรรมการปฏิบัติแบบเดิมๆ หลายคณะเป็นเพียงร่างเงาของสถานศึกษา สถานศึกษา
ไม่ค่อยกระจายอ านาจและยอมรับในความจ าเป็นและกระทรวงศึกษาธิการยังไม่สนับสนุนส่งเสริม
เต็มที่ กรรมการสถานศึกษาจ านวนมากยังมีศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะไม่ถึง
ระดับที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษายังมีปัญหาหลายประการ 

                                                           
69สุเทพ บุญเติม, “การพัฒนารูปแบบการก ากับติดตามสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 
2549), 3. 
  70ณัฐา  เพชรธนู, “การพัฒนาระบบการก ากับติดตาม และประเมินผลแบบมุ่งเน้นการ
ด าเนินงานของครูในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้: การประยุกต์ใช้  การปฏิบัติอิงหลักฐาน
เชิงประจักษ์” (วิทยานิพนธ์ครุสาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2555), ง. 
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ทั้งนี้เนื่องมาจากกรรมการเอง และเนื่องมาจากสถานศึกษาซึ่งได้แก่ผู้บริหาร คณะครู และทรัพยากร
อ่ืน ๆ ทั้งกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เห็นว่ากรรมการสถานศึกษาจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนายกระดับสมรรถภาพหรือศักยภาพ ทั้งความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ        
อันพึงประสงค์โดยใช้รูปแบบและแนวทางที่หลากหลาย และเสนอแนะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาควรมีนโยบายลดการควบคุม ก ากับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือให้มีอิสระและความเป็นตัวของ
ตัวเองของสถานศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีบทบาท ศักยภาพ
หรือสมรรถภาพ ที่จะปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ได้ดีขึ้น และประสบความส าเร็จ แสวงหาทรัพยากร
โดยเฉพาะงบประมาณให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือเป็นค่าด าเนินการ ค่าตอบแทน และใช้ใน
การพัฒนา ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
 โดยสรุปแล้วการก ากับดูแลสถานศึกษานั้น กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่มิได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติไว้ 
ดังนั้น กระบวนการก ากับดูแลจึงต้องด าเนินการในลักษณะเชิงการบริหารที่มีความเหมาะสม 
สอดคล้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย และมีความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ไม่เข้มเกินไปจนกลายเป็น
การควบคุมแบบปกติ ไม่อ่อนเกินไปจนเป็นการปล่อยปละละเลย วัตถุประสงค์ในการก ากับดูแล
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐในเขตพ้ืนที่การศึกษา ก็เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาให้
ประชาชนในเขตบริการของสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน   ในโอกาสทาง
การศึกษาให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และให้สถานศึกษา
บริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกับนโยบาย71 
 ก าพล  วิลยาลัย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการก ากับติดตามการบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า องค์ประกอบการก ากับติดตาม
การบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                     
มี 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ก าหนดเปูาหมายและเกณฑ์ 2) วางแผนก ากับติดตาม 3) จัดเตรียมทีมงาน 
4) ลงมือปฏิบัติตาม 5) ตรวจสอบผลการปฏิบัติกับเปูาหมายและเกณฑ์ 6) รายงานผลการก ากับ
ติดตาม และ 7) ทบทวนผลการก ากับติดตาม72 
  ดังนั้น การก ากับติดตาม จึงเป็นกระบวนการควบคุมชนิดหนึ่ง ที่มุ่งควบคุมเฉพาะแต่
ผลส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษาที่ทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นในการให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

                                                           
71ธีระ รุญเจริญ, สภาพปัจจุบันและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์, 2547), ฉ-ช. 
72ก าพล  วิลยาลัย, “รูปแบบการก ากับติดตามการบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์ของสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษาและผู้น าการเปลี่ยนแปลง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2557), 
144. 
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การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(School Based   Managementfor Local Development: SBMLD) 

ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นหมายถึงการบริหารจัดการศึกษา
ที่ใช้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับจัดการศึกษาตลอดชีวิตทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็น
เลิศตามอัจฉริยภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ผลลัพธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 “ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมี
ความสุข” 

หลักการส าคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  

 หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อันจะท าให้การ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น
นั้นๆ ได้อย่างแท้จริง  
 หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของ
ผู้เรียน 
 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็น
คนดี มีอาชีพสุจริตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข โดยอพยพย้ายถิ่นฐานไปท างาน
ในเมืองใหญ่หรือเมืองอุตสาหกรรม ท าให้ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได ้

รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 เนื่องจากการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเป็นการจัดการศึกษาที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่น
ได้อย่างมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปได้  ดังนั้น รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็น
รูปแบบการบริหารที่มีผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนเป็นหลัก  ได้แก่ ผู้เรียน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น73 

ความเป็นมา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 289 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและ         
ความต้องการภายในท้องถิ่น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ และค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจั งหวัด พ.ศ.2540 หมวด 4 มาตรา 45              
(8) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท ากิจกรรมใดๆ อันเป็นอ านาจ
หน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นอันสมควร
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมก าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
พ.ศ.2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 45     
(8) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ออกกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการจัด
การศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วม
ด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 มาตรา 50 (6) มาตรา 53 (1) และมาตรา 
56 (1) ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล คือให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ส่วนที่  3 มาตรา 66 (5)  
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) บัญญัติให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา และมาตรา 17 (6) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
 ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41 บัญญัติให้องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม 
และความต้องการภายในท้องถิ่น 
 จากกฎหมายที่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ   
จัดการศึกษา และมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด ระดับหนึ่งตามความพร้อม ความเหมาะสม และ  
ความต้องการภายในท้องถิ่นโดยในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
                                                           

73 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, คู่มือการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557 (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2557), 7– 8. 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะ     
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22 ก าหนดให้หารจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
จึงต้องเป็นไปตามแนวการจัดการศึกษาดังกล่าว และต้องได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งก าหนด
เปูาหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข      
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน       
เพ่ือสร้างแหล่งการเรียนรู้และสังคมแห่งความรู้ส าหรับเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้คนไทยทุกคน   
ได้มีโอกาสและทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัยและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ (Formal 
Education) การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(Informal Education) 
 ด้วยเหตุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
ประกอบกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทรัพยากรทางการศึกษา 
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้เป็นจ านวนมาก และตั้งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด 
ประชาชนทุกคนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก จึงควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพัฒนาและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนใน
ท้องถิ่น เพ่ือใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต หรือที่เรียกว่า 
“การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local 
Development: SBMLD)74 

แนวความคิดพื้นฐานเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
 แนวความคิดพ้ืนฐานเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(School Based   Management for Local Development: SBMLD) มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่า 
“การจัดการศึกษาต้องน าไปสู่การเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข” ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ไม่ใช่เป็นการจัดการศึกษาไปเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวเพราะโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์แต่คนจะมีศักยภาพหรือ
อัจฉริยภาพที่แตกต่างกัน   

 การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางวิชาการแต่เพียง
อย่างเดียว เป็นการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมชาติในความแตกต่างกันของมนุษย์ 

                                                           
74สุวรรณ พิณตานนท์ และ กาญจนา วัธนสุนทร,  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

การพัฒนาท้องถิ่น (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2556), 13 – 15. 
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เพราะเป็นการจัดการศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพ  
ไม่แตกต่างกัน” หากได้รับการพัฒนาเหมือนกัน ก็จะมีความเป็นเลิศในด้านที่ได้รับการพัฒนานั้นได้  

 การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวยังเป็นการ
จัดการศึกษาที่ตอบสนองตอบความต้องการเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพด้าน
วิชาการแต่เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น โดยไม่ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพด้านอ่ืน ๆ ท าให้ผู้เรียนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและถูกบังคับให้เรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก 
หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย เท่ากับเป็นการท าร้ายกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพด้านอ่ืน ๆ     
ที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ เพราะกลุ่มผู้เรียนเหล่านี้จะไม่มีความเป็นเลิศในด้านใดทั้งสิ้นเลย เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปแล้วและไม่มีโอกาสได้เรียนต่อก็จะไม่มีความรู้ที่จะน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ กลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ประกอบกับผู้ เรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มักไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ ดังนั้น การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทุกคน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของตนเอง เพ่ือที่จะได้ท าการพัฒนาให้มีความ      
เป็นเลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลสู่ความเป็นเลิศต่อไป   
 นอกจากนี้  โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานยังมีทรัพยากรส าหรับใช้ในการจัดการศึกษาเป็นจ านวนมาก แต่ใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่าง
ไม่คุ้มค่า กล่าวคือโรงเรียนใช้ทรัพยากรต่างๆ จัดการศึกษาในระบบแต่เพียงอย่างเดียวทั้ง ๆ ที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15 ให้สิทธิแก่สถานศึกษาในการจัดการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่      
ในการจัดการศึกษาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นในระดับใด ระดับหนึ่ง หรือทุกระดับ 
ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกา รศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41 จึงควรใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิตตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 8 (1) โดยการจัดการศึกษาทั้งทั้งการศึกษาในระบบ (Formal 
Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) และและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(Informal Education) อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปท างานในเมืองใหญ่หรือเมื อง
อุตสาหกรรม ทิ้งให้เด็กและคนชราอยู่ในท้องถิ่นตามล าพัง ท าให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น และ
ชุมชนท้องถิ่นขาดความเข้มแข็ง ไม่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าได้75 

 

 

                                                           
75 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, คู่มือการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

การพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557 (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2557), 4 - 5. 
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จุดมุ่งหมาย 

 1. เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง          
จนสามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพ่ือให้โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 2. เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารโดยใช้โรงเรียน
ในสังกัดเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (การจัดการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น        
ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ
ของแต่ละบุคคล จนสามารถประกอบอาชีพได้  หรือสามารถน าทรัพยากรในท้องถิ่นไปใช้                
ในการประกอบอาชีพอย่างครบวงจร ทั้งการผลิตวัตถุดิบ การอุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์   
การขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาด ซึ่งจะท าให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถประกอบอาชีพอยู่
ในท้องถิน่ได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปท างานหรือประกอบอาชีพในเมืองใหญ่อันจะท า
ให้ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง 
 3. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ และมีความคล่องตัว   
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคนในท้องถิ่นให้
มีความเป็นเลิศตามศักยภาพและอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล 
เป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 แต่เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหลัก คือการจัดการศึกษา   
ในระบบให้แก่นักเรียน ดังนั้น โรงเรียนที่จะประสบความส าเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
ในการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี จึงควรเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานหรือผ่านเกณฑ์       
การประเมินของ สมศ. ในระดับดีข้ึนไปทุกมาตรฐาน76 
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษา             
ทั้งการศึกษาในระบบส าหรับนักเรียนในโรงเรียน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นสามารถเรียนรู้            
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน       
ในท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละคน จนสามารประกอบอาชีพได้ หรือสามารถ      
น าทรัพยากรหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละบุคคลมี    
ความถนัดหรือมีศักยภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้น เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความถนัดหรือมีศักยภาพ
ด้านใดต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความเป็นเลิศในด้านนั้นจนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
เช่น  ผู้ที่มีความถนัดหรือมีศักยภาพในด้านวิชาการ (เช่น คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์) ต้องได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ  จนสามารถน าไปสู่อาชีพทางด้านวิชาการได้ ผู้ที่มี

                                                           
76สุวรรณ พิณตานนท์, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (กรุงเทพฯ 

: ม.ป.ท., 2556), 15 – 16. 
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ความถนัดหรือมีศักยภาพด้านดนตรี/ขับร้อง/การแสดง ต้องได้รับการสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศ     
ในด้านดนตรี/ขับร้อง/การแสดง จนสามารถน าไปสู่อาชีพกทางด้านดนตรี/ขับร้อง/การแสดงได้ผู้ที ่   
มีความถนัดหรือมีศักยภาพด้านกีฬา ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเป็นเลิ ศด้านกีฬา     
จนสามารถน าไปสู่อาชีพทางด้านกีฬาได้  ผู้ที่มีความถนัดหรือมีศักยภาพด้านศิลปะต้องได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศในด้านศิลปะ จนสามารถน าไปสู่อาชีพทางด้านศิลปะได้ เป็นต้น 

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเข้มแข็งจนสามารถเข้ามามีบทบาทใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างแท้จริงความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สามารถพิจารณาได้จาก 
  1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่เป็นปัจจุบัน 
  1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาโดยละเอียด กล่าวคือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายยุทธศาสตร์ รายแนว
ทางการพัฒนา และรายโครงการ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา) 
  1.3 มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ความรู้ในเรื่อง
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
  1.4 มีการจัดน าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปศึกษาดูงาน เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทักษะในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  1.5 คณะกรรมการสถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง เพ่ือรับทราบปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ปกครอง 
  1.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการประชุมเพ่ือรับทราบปัญหา และ     
ให้ค าแนะน าสถานศึกษา ตลอดจนก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 2. โรงเรียนจัดการศึกษาในระบบโดยในหลักสูตรสถานศึกษามีโปรแกรมที่หลากหลาย 
หรือ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือมีกิจกรรมกลุ่มสนใจตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคนการจัด
การศึกษาในระบบท่ีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถพิจารณาได้จาก 
  2.1 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน สมศ. ในระดับดีข้ึนไป ทุกมาตรฐาน 
  2.2 โรงเรียนท าการส ารวจความต้องการของผู้เรียน เพ่ือจัดท าหลักสูตรเพ่ิมเติม
(รายวิชาเพ่ิมเติม) ตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน และโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรที่มีหลากหลายโปรแกรมตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือมุ่งพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 
 ส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สมศ. ในระดับดีขึ้นไป ทุกมาตรฐาน 
รายวิชาเพ่ิมเติมควรเน้นการัดการเรียนการสอนเพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส าหรับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนแต่ละคน ควรจัดในรูปของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือมีกิจกรรม    
กลุ่มสนใจ เพ่ือมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 
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 3. โรงเรียนต้องจัดการศึกษาการศึกษานอกระบบ (เป็นการให้ความรู้ ซึ่งต้องมีการวัด
และประเมินผล ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร) โดยการจัดฝึกอบรมตามความต้องการของเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่นการจัดการศึกษานอกระบบที่คุณภาพได้มาตรฐาน สามารถพิจารณาได้จาก
โรงเรียนท าการส ารวจความต้องการในการเรียนรู้ หรือความต้องการในการฝึกอบรม (Training 
Needs) ของเด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น แล้วมีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ตามความต้องการ
นั้นๆ (ซึ่งจะด าเนินการจัดเองหรือประสานหน่วยงานอ่ืนให้มาด าเนินการจัดก็ได้) เพ่ือมุ่งพัฒนา
ศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละคนจน
สามารถน าทรัพยากรหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพได้  
 4. โรงเรียนต้องจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เป็นการจัดการศึกษาตามศักยภาพและความ
ต้องการของแต่ละบุคคล ไม่มีการวัดและประเมินผล เพ่ือมอบวุฒิบัตร)โดยการจัดการแหล่งเรียนรู้
ตามความต้องการของเด็ก เยาวชน ประชาชยในท้องถิ่น การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่คุณภาพ    
ได้มาตรฐาน สามารถพิจารณาได้จากโรงเรียนท าการส ารวจความต้องการในการเรียนรู้ของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น แล้วมีการจัดกาแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่
ต้องการ (ซึ่งจะด าเนินการ จัดเองหรือประสานหน่วยงานอ่ืนให้มาด าเนินการจัดก็ได้) เพ่ือมุ่งพัฒนา
ศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละคน จน
สามารถน าทรัพยากรหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพได้ 
  4.1 ความพึงพอใจของประชาชน 
   4.1.1 การศึกษาในระบบความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการศึกษาใน
ระบบ พิจารณาได้จากความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 
   4.1.2 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาได้จากความพึงพอใจ
ของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ77  
เงื่อนไขท่ีเอื้อต่อความส าเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา เพ่ือบรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก : 
คนไทยเปน็คนเก่ง คนดี และมีความสุข 

  มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา : จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ
และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ : การสร้างวิถี
การเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาหรือ
คณะกรรมการการศึกษา (Education Board) เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บริหารองค์กรปกครอง      

                                                           
77เรื่องเดียวกัน, 16 – 18. 
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ส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบาย     
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย   
ด้านการศึกษา 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายกระจายอ านาจไปสู่โรงเรียนดังนี้ 
  3.1 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได้อย่างแท้จริง 
  3.2 ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้าน
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
  3.3 ใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เร ียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 
  3.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติใน
แผนพัฒนาสามปีและในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
 1. ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษามีความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน          
มีความพร้อมเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
 2. ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษามีความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเข้มแข็ง จนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
ได้อย่างแท้จริง 
 3. ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษามีความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต  
 4. ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษามีความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน          
มีความสามารถในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
 5. ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 



56 

 6. ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียน    
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของส านัก/กอง/ส่วน
การศึกษา 
 โรงเรียน 
 1. โรงเรียนมีผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีความสามารถและมีความพร้อม เพ่ือรองรับการ
กระขายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
 2. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้มแข็ง สามารถเข้ามามีส่วนร่วม     
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง 
 3. โรงเรียนมีความยินดีและประสงค์ที่จะเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัด
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น      
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. โรงเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 
 5. โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น    
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 6. โรงเรียนมีการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี และในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณของโรงเรียน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถเข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง ท าให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
 2. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาตลอดชีวิต      
(การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) อย่างมีคุณภาพ        
ได้มาตรฐาน ท าให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล จนสามารถประกอบอาชีพได้ 
 3. ประชาชนในท้องถิ่นสามารถน าทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
อย่างครบวงจร และด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข ท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น และ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง78 
                                                           

78สุวรรณ พิณตานนท์ และ กาญจนา วัธนสุนทร, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2556), 28 –31. 
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การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น กับ นโยบายการศึกษาของชาติ 

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นการบริหารจัดการศึกษา     
ที่สนองตอบนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ซึ่งปรากฏตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้ง
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง     
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ 
หน้าที่ เสรีภาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ   
ในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล การกีฬาตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง      
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ใฝุรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
 1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
 2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา          
 3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
 มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 1. การศึกษาในระบบเป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา มีหลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
 2. การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของ       
การส าเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือ
แหล่งความรู้อ่ืน ๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  หรือทั้งสามรูปแบบก็ได้  
ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบกันได้     
ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตามรวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ     
ตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างาน   
 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ           
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 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการ           
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้           
 1. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว
ชุมชนชาติ และสังคมโลกรวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 3. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา 
 4. ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 5. ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข         
 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา 

 3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น
และท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 

 4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น    
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
 6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบได้แก่ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล  และแหล่งการเรียนรู้
อ่ืน ๆ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
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 มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์
ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ   
ทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น79 
แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถเข้ามามี
บทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน
สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   
 2. จดัการศึกษาในระบบ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ท า
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริม ให้มีความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละคน จนสามารถน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
 3. จัดการศึกษานอกระบบ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการฝึกอบรมให้
ความรู้ตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้มีทักษะชีวิตและมีอาชีพที่
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีความสุข 
 4. จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ตามความต้องการและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จนสามารถ
น าไปประกอบอาชีพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข 
 5. สร้างวิสาหกิจชุมชนโดยการพัฒนาคนในท้องถิ่น ด้วยการดาเนินการจัดตั้งกิจการของ
ชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในท้องถิ่น ดาเนินการประกอบธุรกิจร่วมกัน นาไปสู่การ
สร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชน80 

ยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 วิสัยทัศน์  
 “โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต” 
  
 
 
                                                           

79กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ส าหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558  (กรุงเทพฯ: 
ม.ป.ท., 2558), 4– 6. 

80เรื่องเดียวกัน. 7. 
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 พันธกิจ  
 1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา   
 2. พัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (จัดการศึกษาในระบบ การศึกษา   
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) เพ่ือรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ
ของแต่ละบุคคล  
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือรองรับและสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเข้มแข็งจนสามารถเข้ามามีบทบาทใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น   
 2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยะภาพของผู้เรียนแต่ละคนน าไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
 3. โรงเรียนจัดการฝึกอบรมตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
ให้มีความรู้ มีทักษะ หรือ มีอาชีพที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้ 
 4. โรงเรียนจัดหาจัดเตรียม และให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการ 
และตามศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ มีทักษะหรือมีอาชีพที่
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.1 ให้ความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในเรื่องบาบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 1.2 ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบ 
 แนวทางการพัฒนา 
 2.1 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
 2.2 จัดหาและพัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 2.3 จัดหาและพัฒนาคุณภาพครู 
 2.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 2.5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2.6 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 2.7 พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ 
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 จัดการฝึกอบรมให้ความรู้และประสบการณ์ตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 3.2 ประสานขอความร่วมมือสถาบันทางการศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน เพ่ือจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และประสบการณ์ตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 แนวทางการพัฒนา 
 4.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 4.2 ประสานขอความร่วมมือสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานภาคเอกชน 
เพ่ือให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น81 
การด าเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 การด าเนินงานเพ่ือการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น มีวิธีการ
ด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการบริหาร โดยให้การบริหารประสบผลส าเร็จตามวงจร ควบคุมคุณภาพ 
PDCA จ าแนกตามประเด็นการประเมินไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการจัดการศึกษาในระบบ ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ ด้านการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย และด้านความพึงพอใจของบุคคลทุกฝุายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีตัวอย่างการ
ด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จมาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 แนวทางการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ 1:  

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างแท้จริง 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกับสถานศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายก าหนด
ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจึงเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การด าเนินการ
คัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น เพ่ือเข้ามา
มีบทบาทและท าหน้าที่ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อม การวางแผน การเตรียมทรัพยากร 
  1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดนโยบายด้านการศึกษาและระเบียบเกี่ยวกับ  
คณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาน าไปปฏิบัติ 

                                                           
81เรื่องเดียวกัน, 9 – 10. 
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  1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาจัดเตรียมเอกสารความรู้ และร่วม
ศึกษาท าความเข้าใจพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
และบทบาทหน้าที ่
  1.3 สถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความส าคัญ ความจ าเป็น บทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับผู้ปกครองนักเรียน/ครู/นักเรียน เช่น          
การประชุมชี้แจง การให้เอกสารเผยแพร่ จัดบอร์ดให้ความรู้ เป็นต้น 
  1.4 สถานศึกษาส ารวจและจัดท าข้อมูลสารสนเทศของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาร่วมกันก าหนดแผนและนโยบาย              
ด้านงบประมาณไว้ในแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี ตลอดจนแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เกี่ยวกับการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.6 วางแผนจัดท าปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกปีการศึกษา 
  1.7 ประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของโรงเรียน 
  1.8 จัดให้มีผู้รับผิดชอบในงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. กระบวนการในการด าเนินงาน 
     2.1 ออกแบบเครื่องมือส ารวจ จัดท าข้อมูลสารสนเทศของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอรายชื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกค าสั่งแต่งตั้ง 
  2.2 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และสถานที่ใน
การศึกษาดูงานส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระบวนการบริหารจัดการในสถานศึกษา (งาน 4 ฝุาย)การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาฯลฯ 
  2.3 สถานศึกษาจัดประชุมอบรมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แก่ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้ อ านวยการส านัก/
ผู้อ านวยการกอง/ส่วนการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  2.4 สถานศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

  2.5 ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการ
ปรับปรุงพัฒนา และระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
  2.6 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเชิญ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้งที่มีกิจกรรมของโรงเรียน 
  2.7 จัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระหว่างโรงเรียนในสังกัด
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ 
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  2.8 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการวางแผน 
และอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
แนวทางการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ 2 :  
 โรงเรียนจัดการศึกษาในระบบเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
 มีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อม การวางแผน การเตรียมทรัพยากร 
  1.1 สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 
  1.2 พัฒนาครูโดยจัดการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานโรงเรียน หน่วยงานการศึกษาที่จัด
การศึกษาในระบบตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
  1.3 สรรหาบุคลากร วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ตามความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 
  1.4 วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาให้สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาในระบบ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
  1.5 จัดหางบประมาณและวัสดุ–อุปกรณ์ เพ่ือการด าเนินงาน 
  1.6 จัดหาทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
  1.7 ส ารวจข้อมูลบริบทชุมชน ทรัพยากรต่างๆ ที่มีในชุมชน 
  1.8 ส ารวจความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
 2. กระบวนการในการด าเนินงาน 
  2.1 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดท าสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 
     2.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
     2.4 นิเทศการจัดการเรียนการสอ โดยมีจัดการนิเทศอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
     2.5 วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
     2.6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

 แนวทางการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ 3 :  
 โรงเรียนจัดการศึกษานอกระบบเพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 มีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อม การวางแผน การเตรียมทรัพยากร 
  1.1 สรรหาบุคลากร วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ตามความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 
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  1.2 วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาให้สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาในระบบ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
     1.3  จัดหางบประมาณและวัสดุ–อุปกรณ์ เพ่ือการด าเนินงาน 
     1.4  จัดหาทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน 
     1.5  ส ารวจข้อมูลบริบทชุมชน ทรัพยากรต่างๆ ที่มีในชุมชน 
     1.6  ส ารวจความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 
 2. กระบวนการในการด าเนินงาน 
  2.1 จัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น 
  2.2 จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ 
  2.3  วัดและประเมินผลโครงการ 
  2.4 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการอบรมต่อไป 
 แนวทางการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ 4:  
 โรงเรียนจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 มีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อม การวางแผน การเตรียมทรัพยากร 
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ส ารวจข้อมูล ส ารวจความต้องการ จ านวนผู้เรียนที่สนใจ
ในการศึกษาตามอัธยาศัย 
  1.2 รวบรวมข้อมูลจัดกลุ่มผู้เรียน ตามความสนใจ ความต้องการที่ผู้เรียนจะศึกษา 
  1.3 ศึกษารายละเอียดข้อมูลความพร้อมแนวทางปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้เรียนประสงค์จะ
ศึกษา 
  1.4 ประสานหน่วยงานหรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในกรณี
สถานศึกษาไม่มีความพร้อมในเรื่องที่เด็กต้องการเรียนรู้ 
  1.5 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  1.6 เตรียมทรัพยากรตามโครงการที่จะด าเนินงาน (เช่น วิทยากร/วัสดุอุปกรณ์/ผู้
ด าเนินงาน/และสถานที่ที่จะด าเนินงาน ฯลฯ) 

 2. กระบวนการในการด าเนินงาน 
  2.1 ก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.2 ก าหนดให้ผู้เรียนเลือกสาระในการเรียนรู้ 
  2.3 ด าเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผู้เรียนก าหนดการแสวงหาความรู้เอง
โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง 
  2.4 ด าเนินการเทียบโอนประสบการณ์การเรียนรู้ 
  2.5 วัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
  2.6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
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 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น82

 

 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
 1.  ด้านวิชาการ 

  1.1 มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เปูาหมายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

  1.2  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

  1.3 มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร รายวิชา และหลักสูตรวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 

  1.4 มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการท างาน
เป็นกลุ่ม 

  1.5 มีส่วนร่วมในการเป็นผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนตามความจ าเป็นเหมาะสม 

  1.6 มีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิทยาการและเทคนิคการสอนใหม่ๆ 

  1.7 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนสนับสนุน    
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 

  1.8 มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านผู้เรียน และการด าเนินงานเพ่ือให้
ผู้เรียนที่บรรลุผลตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  1.9 มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  1.10 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานให้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์บริการด้านวิชาการ ที่สามารถเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อ่ืน 

  1.11 มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น 

  1.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 

  1.13 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ให้ ได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคลให้มากที่สุด 

 2.  ด้านงบประมาณ 

  2.1 ให้ค าปรึกษา เสนอแนวทาง และมีส่วนร่วมในการบริหารหารเงิน และ
งบประมาณของโรงเรียน  

                                                           
82กรมส่งเสริมเสริมการปกครองท้องถิ่น , “การปฏิบัติงานของคณะกรรมากรสถานศึกษา 

ส าหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นฯ”, เอกสารประกอบการอมรม
โครงการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นSBMLD. โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเขางู 11 ตุลาคม 2557. (อัดส าเนา) 
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  2.2 การแสวงหาและให้การสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ 
ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2.3 จัดหาทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  2.4 จัดสรรการใช้งบประมาณท่ัวไปและงบประมาณพิเศษที่ได้รับจากภายนอก 

  2.5 ตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณปกติ และงบประมาณพิเศษที่ ได้รับ           
จากภายนอก 

  2.6 จัดหาทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาและสิ่งจ าเป็นอ่ืนๆ แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลน 
และไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณซึ่งเป็นแผนการ   
ใช้จ่ายเงินของโรงเรียน 

  2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีท่ีมีผู้อุทิศเงินให้แก่สถานศึกษาแบบมีเงื่อนไข 

  2.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา 

  2.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีการยกเว้นให้นักเรียนคนใดไม่ต้องช าระ
เงินค่าบ ารุงการศึกษา 

  2.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีการขอใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมของ
โรงเรียน 

 3.  ด้านบริหารงานบุคคล 

  3.1 มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่องค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

  3.2 สนับสนุนบุคลากรตามที่โรงเรียนต้องการ 

  3.3 มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการพัฒนาครูและบุคลากรอ่ืน ๆ 
ของโรงเรียน 

  3.4 มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลงานการจัดการเรียน   
การสอนของคร ู

  3.5 ให้ข้อมูลปูอนกลับแก่สถานศึกษาและช่วยเหลือสนับสนุน สร้างขวัญและก าลังใจ 
ในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  3.6 มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาจ านวนครูต่อจ านวน
นักเรียน 

  3.7 มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หนังสือสั่งการที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 4.  ด้านบริหารทั่วไป 

  4.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งของ
สถานศึกษา 

  4.2 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของโรงเรียน 
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  4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้ง แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของโรงเรียน 

  4.4 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนงานของโรงเรียนและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  4.5 ประสานงานกับองค์กรในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนและให้มีการใช้บริการของชุมชนและร่วมพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น 

  4.6 แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

  4.7 สนับสนุนให้มีการด าเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  4.8 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน และเป็นศูนย์บริการความรู้แก่ชุมชน 

  4.9 ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนใช้สถานที่ของสถานศึกษาเพ่ือท ากิจกรรมของชุมชน 

  4.10 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการด้านต่างๆแก่นักเรียนและชุมชน เช่น ด้าน
สุขภาพอนามัย กิจกรรมสหกรณ์ ฯลฯ 

  4.11 ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและนักเรียน 

  4.12 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  4.13 ส่งเสริม สนับสนุนในการประสานงานหน่วยงานภายนอกให้เข้ามามีบทบาท   
ในการพัฒนาโรงเรียน เช่น สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานทางด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม หรือหน่วยงานภาคเอกชน 

  4.14 สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งรวมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

  4.15 สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ของ
โรงเรียน เช่น โครงการอาหารกลางวัน งานประจ าปีของโรงเรียน กีฬาสีประจ าโรงเรียน งานประเพณี
ตามเทศกาล งานห้องสมุด งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

  4.16 มีส่วนร่วมในการก ากับและติดตาม การด าเนินงานตามแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา 

  4.17 มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการก ากับและติดตามร่วมกับโรงเรียน 

  4.18 มีส่วนร่วมในการด าเนินการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา      
ตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์แบบสอบถาม ประชุม ฯลฯ 

  4.19 ส่งเสริม และ สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

  4.20 สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวกับจ านวนผู้เรียน     
การคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน และ ข้อมูลอื่นที่จ าเป็นให้เป็นปัจจุบัน 
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  4.21 มีส่วนร่วมในการสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน 

  4.22 สนับสนุนและจัดหาที่เรียนให้แก่เด็กในพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง 

  4.23 ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

  4.24 สนับสนุนให้เด็กพิการได้มีการเรียนทุกคน 

  4.25 สอดส่องดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ์สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือ ทุพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

  4.26 สนับสนุน ส่งเสริมการท างานร่วมกับองค์กรพิทักษ์เด็กและสตรี 
  4.27 มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ของโรงเรียน 

  4.28 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานโดยภาพรวม 

  4.29 มีส่วนร่วมในการรับผิดและรับชอบต่อผลการด าเนินงาน 
 

 แนวคิดหลักเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 เดวิด (David) ได้สรุปว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นเครื่องมือในการปฏิรูป
การศึกษาซึ่งการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะมีลักษณะส าคัญ 2 ประการด้วยกันคือ 1) โรงเรียน
เป็นหน่วยส าคัญในการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจสั่งการที่ดีควรอยู่ที่หน่วยปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรเพ่ิม
อ านาจในการบริหารและจัดการงบประมาณให้กับโรงเรียนให้มากขึ้น แล้วลงการควบคุมจาก
ส่วนกลาง และ 2) การมีส่วนร่วมและการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นปัจจัยส าหรับการปฏิรูป
ความส าเร็จของการปฏิรูปไม่ใช่เกิดจากการควบคุมจากภายนอก หากแต่เกิดจากการที่ส มาชิก       
ให้ความร่วมมือในการตัดสินใจ จะเห็นได้ว่าการปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอ านาจการบริหาร
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมเป็นหัวใจหรือเป็นหลักส าคัญส าหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 83  
ในเรื่องนี้ เชง (Cheng) ได้ท าข้อสรุปแนวคิดเรื่องการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดแบบดั้งเดิม ที่นิยมใช้
การบริหารแบบการควบคุมจากภายนอก กับรูปแบบกรบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งเป็นแนวทาง
แบบใหม่ ไว้เช่นกัน 2 เรื่อง คือ 1) แนวคิดเก่ียวกับการศึกษา การบริหารแบบที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานจะ
มีเปูาหมายการศึกษาที่หลากหลาย เนื่องจากมีผู้มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนจ านวนมาก
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษามีความซับซ้อนและอาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะมีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้อยู่เสมอ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา    
เป็นส าคัญเน้นผลของการบริหารที่มีประสิทธิผลและการเปลี่ยนแปลง และค านึงถึงคุณภาพเป็นหลัก 
และ 2) หลักการที่ใช้ในการบริหารโรงเรียน ด้านวิธีการและหลักการที่ใช้ ในการบริหารโรงเรียนนั้น 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จะเน้นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลาย

                                                           
83J.L. David, quoted in Yin Cheng Cheong, School Effectiveness and School 

Based Management : Mechanism For Development (Washington, D.C. : The Falmer 
Press, 1996) , 66-67. 
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แตกต่างกันไป การกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมเป็นหลักส าคัญ หลักการในเรื่องความหลากหลายนั้น
เป็นทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ที่ตรงกับแนวคิดของ แฮคแมน และวอลตัน (Hackman and Walton) 
แคทซ์ และคาห์น (Katz and Kahn) ที่เชื่อว่าการที่โรงเรียนจะบรรลุเปูาหมายนั้นกระท าได้หลายวิธี 
การบริหารมีความยืดหยุ่น โดยให้โรงเรียนได้บริหารตนเองในสถานการณ์ที่เป็นจริง เนื่องจากแต่ละ
โรงเรียนและชุมชนมีบริบทที่แตกต่างกัน จึงไม่เหมาะสมที่จะก าหนดให้ใช้วิธีการด าเนินงาน หรือใช้
วิธีการแก้ปัญหาที่เหมือนกัน ต้องกระจายอ านาจให้โรงเรียนได้บริหารตนเองจึงจะเป็นการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นไม่ได้ปฏิเสธเรื่องที่ท างานให้บรรลุเปูาหมาย 
และนโยบายจากส่วนกลางหรือของส่วนรวมแต่มีความเชื่อว่ามีวิธีการท างานให้บรรลุเปูาหมายได้
หลายวิธี การให้โรงเรียนมีระบบบริหารด้วยตนเอง ส่วนกลางเพียงก าหนดนโยบายและเปูาหมาย
โดยรวมอย่างกว้างๆ แล้วให้โรงเรียนมีอ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานซึ่งอาจเลือกได้
หลายวิธีแตกต่างกันได้ แล้วแต่ความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียนจะท าให้การบริหารโดนใช้
โรงเรียนเป็นฐานนั้นเป็นระบบที่สามารถบริหารได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเป็นหน่วยรอปฏิบัติงานตาม
ค าสั่งตลอดเวลาในด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นเน้นที่
การให้ความส าคัญกับคน ส าหรับการบริหารบุคคลยุคใหม่ที่เน้นมนุษย์สัมพันธ์และพฤติกรรมศาสตร์
นั้น มนุษย์เป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญของประสิทธิผลขององค์การ การบริหารยุคใหม่จึงให้ความส าคัญกับ
มนุษย์มาก และมีผลการวิจัยหลายชิ้นที่แสดงว่า องค์การที่มีสมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ จะมีประสิทธิผลสูงสุดและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น84 
 นอกจากนี้ เชง (Cheng) ยังได้จัดท าข้อสรุปการบริหารที่มีการควบคุมจากภายนอกกับ        
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ และทฤษฏีของการบริหาร            
ทั้ง 2 รูปแบบที่มีแนวทางตรงกันข้ามในหน้าที่และลักษณะส าคัญต่างๆ ของโรงเรียนเพ่ือเปรียบเทียบ
เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านพันธกิจของโรงเรียน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สมาชิกจะมีส่วนร่วม
ด าเนินการตามความเชื่อ ค่านิยม และความมุ่งหวังตามวัฒนธรรมองค์การ พันธกิจที่ถูกก าหนดขึ้นมา
สมาชิก จะยอมรับและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สมาชิกจะให้ความร่วมมือร่วมใจและทุ่มเท
ให้กับการท างานมากกว่า วัฒนธรรมองค์การที่มีความร่วมมือสูงเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกมุ่งมั่นท างาน        
แม้จะพบความยากล าบากหรือสิ่งท้าทาย 
 2. ด้านธรรมชาติของกิจกรรมในโรงเรียน ในโรงเรียนที่มีรูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน การจัดกิจกรรมเป็นการสร้างแรงจูงใจและให้โอกาสสมาชิกได้มีส่วนร่วมก าหนด
กิจกรรมการจัดกิจกรรมและแก้ปัญหาจึงมีความยืดหยุ่นด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย จะเป็น 
การสร้างประสิทธิผลแก่โรงเรียนเป็นแบบหลักสูตรที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Base Curriculum 

                                                           
84 Wayne K. Hoy and Miskel Cecil, Education Administration : Theory, Research 

and Practice (New York : Mcgraw Hill, 1991), 78. 
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Design) การพัฒนาการบริหารหลักสูตรด้วยบุคลากรที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Base Staff 
Development)85 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 1. ในเชิงกลยุทธ์การบริหาร (Management Strategies) รูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ได้สะท้อนให้เห็นกลยุทธ์การบริหารที่ส าคัญและน่าสนใจในเรื่องต่อไปนี้  คือ         
1) ความเชื่อเรื่องธรรมชาติมนุษย์ (Assumptions about Human Nature) 2) ความเชื่อเรื่อง
ธรรมชาติมนุษย์หลายแบบ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับครูหรือนักเรียนตาม
ความเหมาะสมได้ เช่น ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมค เกรเกอร์ (Mc Gregor) ซึ่งกล่าวถึงธรรมชาติ
มนุษย์ 2 แบบ ตามทฤษฎี X  เชื่อว่ามนุษย์นั้นขี้เกียจและขาดความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการ
บังคับหรือควบคุมการท างานอย่างใกล้ชิด ส่วนทฤษฎี Y มนุษย์มีความขยันและชอบท างาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสภาพการท างาน มีความเหมาะสม และคนมีส่วนร่วมในการท างานโดยไม่ต้อง
ถูกบังคับก็จะยิ่งมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทฤษฎี Y ให้ข้อคิดว่ากรที่บุคคลร่วมมือกันท างาน มีการ
พัฒนาบุคลากร มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิต การท างานจะเป็นแรงจูงใจที่ดีแก่ครูและนักเรียน       
การบริหารตามทฤษฎี Y จะสอดคล้องกับการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพราะมีความยืดหยุ่นและ
จะเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถตามความต้องการ และตามทฤษฎีของ 
มาสโลว์ และอันเดอร์เฟอร์ (Maslow and Alderfer) ก็ได้แสดงให้เห็นว่า ครูและนักเรียนมีความ
ต้องการที่แตกต่างกันในหลายระดับความต้องการพ้ืนฐานคือการมีส่วนร่วมในสังคม การประสบ
ความส าเร็จตามความต้องการ การมีโอกาสได้รับการพัฒนา ส าหรับความต้องการในระดับสูงขึ้นไป 
คือการได้ท างานท่ีท้าทายและงานที่ยากขึ้น86 
 2. ในด้านความคิดที่เกี่ยวกับการเป็นองค์การของโรงเรียน (Concept of School 
Organization) โดยมีความเชื่อที่ว่าองค์การมิใช่เป็นเพียงเครื่องมือส าหรับบรรลุเปูาหมายหรือ         
มีผลผลิตเชิงปริมาณเท่านั้น หากแต่องค์การเป็นสถานที่ส าหรับการด ารงชีวิตและพัฒนาตนเองด้วย 
โรงเรียนไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่เตรียมอนาคตให้เด็กเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่นักเรียน ครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนได้อยู่ร่วมกัน อาศัย เติบโตไปด้วยกัน หากไม่มีการพัฒนาครู และทั้งครูและผู้บริหาร
ไม่ได้ร่วมมือกันแล้วการพัฒนาก็จะไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จะไม่ท าให้นักเรียนมีชีวิตชีวา การเรียนที่มี
คุณค่าและมีคุณภาพที่แท้จริงได้ โรงเรียนที่บริหารโดยใช้แนวคิดโรงเรียนเป็นฐานจึงเป็นสถานที่        
ที่เด็กได้เจริญเติบโต ผู้บริหารและครูได้รับการพัฒนา ซึ่งผลการพัฒนาร่วมกันเหล่านี้ท าให้เกิดผลดีต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยส่วนรวม  
 3. ในด้านรูปแบบการตัดสินใจ (Decision Making Style) การตัดสินใจสั่งการในระดับ
โรงเรียน จึงควรมีลักษณะร่วมมือกันใช้อ านาจ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ 1) เปูาหมายของโรงเรียนมัก
ไม่ชัดเจนและเปลี่ยนแปลงง่าย การร่วมมือกันของครู ผู้ปกครอง ตลอดจนศิษย์เก่าจะเป็นการช่วยกัน
                                                           

85 Andrews Latham, “Site-Based Management,” Educational Leadership, 55 7 
(April 1998): 85-86. 

86 Yin Cheong Cheng, “The theory and characteristics off school-based 
management,” International Journal of Educational Management, 7 (1993): 6-13. 
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พัฒนาเปูาหมายของโรงเรียน เพ่ือสะท้อนสภาวการณ์ปัจจุบัน และความต้องการในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น 
2) เปูาหมายของโรงเรียนมีหลายระดับ และภารกิจของโรงเรียนซับซ้อนยิ่ งขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องระดมสติปัญญา แนวคิดและความพยายามของคนจากหลายฝุาย เพ่ือช่วยให้บรรลุภารกิจและ
เปูาหมายนั้นให้เกิดขึ้น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยผู้ปกครอง ครู นักเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญ     
3) ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกรวมทั้งผู้บริหาร
โรงเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือความเข้าใจร่วมกันและเพ่ือบริหารโรงเรียนให้ส าเร็ จ และ   
4) ความร่วมมือในการตัดสินใจเป็นกระบวนการกระตุ้นให้ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของผูกพันกับโรงเรียน87 
 4. ในเรื่องแบบภาวะผู้น า (Leadership Style)ทฤษฎีของเซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni) 
ได้จัดระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนไว้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ภาวะผู้น าด้านเทคนิค (Technical 
Leadership) ภาวะผู้น าด้านมนุษย์ (Human Leadership) ภาวะผู้น าด้านการศึกษา (Educational 
Leadership) ภาวะผู้น าเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Leadership) และภาวะผู้น าทางวัฒนธรรม 
(Cultural Leadership) การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน งานโรงเรียนมีความซับซ้อน มากขึ้นผู้บริหาร
ต้องใช้ภาวะผู้น าหลายระดับผสมผสานกัน คือนอกจากจะใช้แบบภาวะผู้น าด้านเทคนิคและภาวะผู้น า
ด้านมนุษย์แล้ว ยังต้องใช้ภาวะผู้น าทางการศึกษา ภาวะผู้น าเชิงสัญลักษณ์ และภาวะผู้น าทาง
วัฒนธรรมประกอบกันอีกด้วย88 (5) ในด้านการใช้อ านาจ (Use of Power) ในการบริหารโดยทั่วไป
แล้ว ความจ าเป็นที่ต้องมีการใช้อ านาจเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ แต่ตามทฤษฎีที่ว่าด้วยที่มาของการใช้
อ านาจของ เฟรนซ์ และลาเวน (French and Raven) นั้น ได้แบ่งที่มาของอ านาจพ้ืนฐานไว้ 5 แบบ 
ได้แก่ อ านาจการให้รางวัล (Reward Power)  อ านาจการบังคับ (Coercive Power) อ านาจตาม
กฎหมาย (Legitimate Power) อ านาจจากการอ้างอิง (Reference Power) และอ านาจจากความรู้
ความเชี่ยวชาญ (Expert Power) การใช้อ านาจที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกวิธีนั้น อาจส่งผลเสียต่อการ
ปฏิบัติงานและความพึงพอใจของสมาชิกได้เป็นอย่างมาก ปัจจุบันนี้องค์การมีความซับซ้อนมากขึ้น 
บุคลากรของโรงเรียนมีระดับความรู้ มีความสามารถแตกต่างและหลากหลายมากขึ้น  ดังนั้นอ านาจ
การอ้างอิงและอ านาจจากความรู้ความเชี่ยวชาญจะมีบทบาทส าคัญยิ่ งต่อการพัฒนาอาชีพครูต่อการ
เป็นผู้น าครู และการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 89 (6) ในด้าน
ทักษะเฉพาะในการบริหาร (Management Skills) จากการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของพฤติกรรม
ศาสตร์และทฤษฎีองค์การ ได้พบว่าทักษะการบริหารแบบใหม่ๆ ที่ได้ รับการพัฒนาและน ามาใช้ใน
องค์การต่าง ๆ เช่น การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจ ใช้ทักษะการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง การใช้กลยุทธ์เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การเป็นต้น โรงเรียนเปลี่ยนรูปแบบ

                                                           
87 อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพ : 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545) 33. 
88 Thomas J. Sergiovanni, Handbook for Effective Department Leadership 

(Massachusetts : Allen and Bacon, 1984), 43. 
89J.R.P. French and Jr. B. Raven, Studies in Social power (Ann Arbor : Institute 

for Social Research University of Michigan, 1959), 150-167. 



72 

ไปสู่การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จะเห็นถึงความจ าเป็นต้องใช้ทักษะและแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับ
การบริหารมากขึ้น (7) ด้านการใช้ทรัพยากร (Use of Resources) ในการจัดการศึกษาโดยทั่วไปนั้น 
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดมาจากรัฐบาล ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องตรวจสอบการใช้เงินอย่าง
ใกล้ชิด โรงเรียนจึงต้องปฏิบัติตามระเบียบและปรึกษากับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางในแทบทุกขั้นตอน 
และระเบียบต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ไม่เอ้ือให้โรงเรียนจัดหาทรัพยากรเองด้วย โรงเรียนจึงมักจะไม่สามารถ
ใช้ทรัพยากรตรงกับความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการแก้ปัญหาและพัฒนา 
ในทางตรงกันข้ามปรากฏว่าส่วนกลางต้องสูญเสียก าลังคนและงบประมาณเป็นจ านวนมากในการ
ติดตามควบคุมดูแลโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนในประเทศอังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และ
สหรัฐอเมริกา จึงเน้นการให้โรงเรียนได้มีอ านาจในการดูแลรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรด้วย
ตนเองมากขึ้น และจากการที่โรงเรียนได้มีอ านาจหน้าที่บริหารทรัพยากรด้วยตนเองท าให้โรงเรียน
สามารถบริหารงานบรรลุเปูาหมายตรงสภาพการณ์ของโรงเรียน มีประสิทธิภาพสูงไม่ต้องสิ้นเปลือง
บุคลากร งบประมาณ และเวลาในกระบวนการติดตามควบคุมและตรวจสอบ90  
 บทบาทของโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้พบความ
แตกต่างในบทบาทที่น่าสนใจมาก บทบาทของโรงเรียน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน บทบาท
ของสมาชิกของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นบทบาททางตรงหรือทางอ้อมมักจะขึ้นอยู่กับนโยบายทางด้าน
การศึกษาของรัฐบาล ภารกิจของโรงเรียน กิจกรรมในโรงเรียน กลยุทธ์การบริหารและรูปแบบการใช้
ทรัพยากร โรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีแนวคิดเรื่องบทบาท ดังนี้ 1) บทบาทของ
โรงเรียน การบริหารนั้นมุ่งเน้นในการพัฒนาครูและนักเรียนตามสภาพขององค์การ ดังนั้นบทบาท    
ของโรงเรียนจึงเป็นไปในลักษณะริเริ่มและพัฒนา แก้ปัญหาและท าทุกอย่างเพ่ือประสิทธิผล          
การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและครู 2) บทบาทของหน่วยงานจากส่วนกลางหรือหน่วยงาน   
ที่ก ากับดูแลทางการศึกษา ในการบริหารที่มีการควบคุมจากภายนอก หน่วยงานทางการศึกษา 
(Education Department) หรือส่วนกลาง จะมีบทบาทน้อยมากหรือเป็นบทบาทในการให้ค าปรึกษา
ให้การสนับสนุนเท่านั้น 3) บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน บทบาทของผู้บริหารในแบบการบริหาร   
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น ผู้บริหารจะเป็นผู้น าของการพัฒนาไปสู่เปูาหมายใหม่  ๆ ของโรงเรียน     
โดยมีความร่วมมือและเกี่ยวข้องกับฝุายต่าง  ๆ และแสวงหาทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน              
4) บทบาทของครู ส าหรับการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน บทบาทส าคัญของครูคือการเป็นผู้ร่วมงาน   
เป็นผู้ร่วมตัดสินใจ เป็นนักพัฒนาและนักปฏิบัติ ครูจะมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ      
ในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพ และร่วมพัฒนาอย่างกระตือรือร้น และ (5) บทบาท    
ของผู้ปกครอง ในโรงเรียนที่ใช้การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้ปกครองจะได้รับบริการ          
เชิงคุณภาพมากขึ้น นั่นคือเด็กในปกครองของตนจะได้รับการศึกษาตามความต้องการ บทบาทของ
ผู้ปกครองคือผู้ร่วมหุ้นและสนับสนุน ผู้ปกครองจะเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร 
สนับสนุนด้านทรัพยากร ช่วยเหลือและร่วมแก้ไขในกรณีท่ีโรงเรียนเกิดปัญหา 

                                                           
90 อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( กรุงเทพ : 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 35-38. 
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 ด้านความสัมพันธ์ของคน (Human Relations) ซึ่งในเรื่องนี้ เชง (Cheng) ได้แบ่ง
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมออกเป็น 4 แบบ คือ แบบผูกพัน (Commitment Style) แบบไม่มีหัวหน้า 
(Headless Style) แบบปล่อย (Disengagement Style) และแบบควบคุม (Control Style) ในการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ความสัมพันธ์ของคนในโรงเรียนจะเป็นแบบความร่วมมือและเป็น  
แบบเปิดมีการท างานเป็นทีม ความสัมพันธ์ของคนในองค์การเป็นแบบผูกพัน  
 ด้านคุณภาพของผู้บริหาร ในโรงเรียนที่มีการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น ต้องการ
ผู้บริหารที่มีคุณภาพสูง เพราะนอกจากผู้บริหารจะต้องมีความรู้ และเทคนิคการบริหารที่ทันสมัย    
แล้วยังต้องเรียนรู้และมีความสามารถในการปรับตัว เพ่ือรองรับความก้าวหน้า และแก้ปัญหาจาก     
การที่โรงเรียนถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วย ซึ่งจะท าให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ 
 เรื่องตัวบ่งชี้ประสิทธิผล (Indicators of Effectiveness) ในโรงเรียนที่ใช้การบริหาร
แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสิทธิผลของโรงเรียนจะมีได้หลายระดับ การวัดประสิทธิผล จึงต้องท า
หลายระดับ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มบุคคล และรายบุคคล ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้ตัวบ่งชี้หลาย
ตัวทั้งระบบ จะมีตัวปูอน กระบวนการ และผลผลิต ส าหรับการวัดและประเมิน  ทั้งด้านวิชาการและ
ด้านพัฒนาการของนักเรียน91 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ 
 หลักการส าคัญ คือ 
 1.หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) โดยการคืนอ านาจจัดการศึกษา            
ให้กับประชาชน เช่นเดียวกับสาธารณสุข ซึ่งการรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาล เป็นกิจกรรมระหว่าง
หมอกับคนไข้ ไม่ใช่อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข การศึกษาก็เช่นเดียวกัน เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนระหว่าง
ครูกับนักเรียน ไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในต่างประเทศมีการกระจายอ านาจจากรัฐและ          
เขตการศึกษาไปยังโรงเรียน ในส่วนของประเทศไทยก็มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางและเขต
พ้ืนที่การศึกษาไปยังสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติเช่นเดียวกัน 
 2. หลักการบริหารตนเอง (Self - Management) สถานศึกษาจะมีอิสระในการตัดสินใจ      
ด้วยตัวเองมากขึ้น ภายใต้การบริหารแบบองค์คณะบุคคล คือ คณะกรรมการโรงเรียน หรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 3. หลักการมีส่ วนร่ วม (Participation) ของผู้ มี ส่ วนได้ เสีย  (Stakeholder) เช่น 
ผู้ปกครอง ชุมชน  ศิษย์เก่า ซึ่งสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผน การตัดสินใจ การ
ก าหนดหลักสูตรท้องถิ่น การร่วมคิดร่วมท า ฯลฯ และแม้จะบริหารโดยองค์คณะบุคคลก็ตาม ก็ต้อง
เน้นการกระจายโอกาสไปให้ทั่วถึงทั้งองค์กรเพ่ือโยงใยให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 4. หลักการมีภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน ไม่ใช่ภาวะผู้น าแบบชี้น าหรือสั่งการ แต่เป็นภาวะ
ผู้น าทีเ่น้นการสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
 5. หลักการพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach)มีการปรับทั้งเรื่องโครงสร้าง
และวัฒนธรรมขององค์กร โดยในการเปลี่ยนแปลงต้องให้ระบบท้ังหมดเห็นด้วยและสนับสนุน 

                                                           
91เรื่องเดียวกัน,45. 
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 6. หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) เมื่อโรงเรียนได้รับอิสระ
และอ านาจมากขึ้น ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบที่จะให้มีการตรวจสอบ เพ่ือให้การบริหารและจัด
การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด92 

หลักส าคัญของการบริหารแบบ SBM 
 จากการศึกษาเรื่องการน าหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือเป็นศูนย์กลาง             
ในการบริหารไปใช้ในการบริหารโรงเรียน ได้พบว่ามีประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยรวม ดังนี้ 
 1. เป็นการระดมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์เพ่ือร่วมกันจัดการศึกษาเปิดโอกาสให้
ครู เจ้าหน้าที่และชุมชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของโรงเรียน 
 2. ขวัญและก าลังใจของครูดีข้ึน 
 3. เป็นการระดมทรัพยากรด้านการเงินและด้านวิชาการ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน                
การสอนในโรงเรียน 
 4. สร้างและสนับสนุนให้เกิดผู้น าใหม่ๆ ในทุกระดับ 
 5. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการติดต่อสื่อสาร 
 6. สร้างความยืดหยุ่นในการท างาน ท าให้เกิดการริเริ่มจัดท าโครงการใหม่ๆ เพ่ือให้ตรง
กับความต้องการของผู้เรียนมากข้ึน 
 7. การที่ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ จึงเกิดแนวทางที่จะต้อง         
ใช้งบประมาณโดยประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
8. เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนได้เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการศึกษาชุมชนมีส่วน
ร่วมและมีสิทธิ์ในการบริหารและจัดการศึกษา 
 9. การบริหารและการตัดสินใจท าด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 10. ท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
และโครงการใหม่ๆ93 

 ปัจจัยท่ีเอื้อต่อความส าเร็จในการบริหารแบบ SBM 

 จากการศึกษาของโวฮ์ลสเตตเตอร์ (Wohlstetter) เกี่ยวกับความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของการน ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้ในการบริหารโรงเรียนโดยศึกษา

                                                           
92ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , รายงานการประชุม แนวคิดและ

ประสบการณ์การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) (กรุงเทพ : 
บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด, 2544) 3-4. 

93Myers and Stonehill;1993, Heman and Herman;1992, Flolida Department of 
Education;1998, อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการน าร่องระดับชาติ เรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : วิถีไทยและวิธีไทย (School 
– Based Management : Thai Ways and Methods) (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค 
จ ากัด,2546), 15 
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จากโรงเรียนระดับต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ได้ข้อค้นพบที่ส าคัญก็คือ 
โรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรของโรงเรียนใหม่ เพ่ือให้
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนมี “อ านาจที่แท้จริง”(Real Authority) เกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร
และหลักสูตร โดยมีเปูาหมายเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น โอดเดน และ 
โวฮ์ลสเตตเตอร์ (Odden &Wohlstetter) ได้ร่วมกับนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย Southern California 
ท าการศึกษาผลการน ารูปแบบการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานไปปฏิบัติ พบว่ามีหลายแห่งประสบ
ความส าเร็จ แต่ก็มีอีกหลายแห่งที่น าไปใช้ไม่ได้ผล เงื่อนไขส าคัญที่ท าให้การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานประสบความส าเร็จ คือ 
 1. ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนต้องมีอ านาจอย่างแท้จริงในการบริหาร งบประมาณ บุคลากร 
และหลักสูตร 
 2.อ านาจหน้าที่ต้องถูกใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลโดยตรงต่อการจัดการเรียน
การสอน94 

กลยุทธ์ส าคัญท่ีท าให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสบความส าเร็จ ได้แก่ 

 1. การกระจายอ านาจ (Disperse Power) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มี
ประสิทธิผลต้องเป็นการกระจายอ านาจไปให้ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการโรงเรียนและ
คณะอนุกรรมการได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากที่สุด เมื่อเริ่มน าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ไปปฏิบัติ แต่ละโรงเรียนจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการโรงเรียน (School Council) ขึ้น ซึ่งอาจ
ก าหนดรูปแบบมาจากส่วนกลาง จากเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือโรงเรียนก าหนดเองก็ได้ โดยส่วนใหญ่
แล้วคณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคลากรอ่ืน  ๆ ซึ่ง
ได้มาจากการเลือกตั้งของแต่ละกลุ่มวิชาชีพ บางโรงเรียนคณะกรรมการมีอ านาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
แต่บางโรงเรียนคณะกรรมการเป็นเสมือนที่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียนมีอ านาจติดสินใจเมื่อเรื่องผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการโรงเรียนแล้ว 
 จุดส าคัญก็คือ โรงเรียนต้องมอบหมายอ านาจตัดสินใจบางอย่างให้คณะอนุกรรมการและ     
ต้องเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนเท่านั้น เช่น การซื้ออุปกรณ์การศึกษา การขยายเวลาเรียน
เพ่ือให้มีเวลาส าหรับครูได้ประชุมวางแผนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือการลดวันเรียนลงใน 1 ภาคเรียน 
เพ่ือให้มีวันเวลาส าหรับการประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น 
 2. การเน้นที่การพัฒนาวิชาชีพครู (Stress Professional Development)การ
พัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จนั้น จะเป็นการพัฒนาในภาพรวมทั้งโรงเรียน และ
เป็นการพัฒนาระหว่างปฏิบัติงาน โดยมีแผนการพัฒนาต่อเนื่องเป็นแผนระยะยาว มีการติดตามผล
รูปแบบการพัฒนานั้นอาจเป็นการส่งครูกลุ่มหนึ่งไปรับการอบรมจากภายนอกแล้วมาขยายผลให้ครูทั้ง

                                                           
94Wohlstetter,1995, Odden & Wohlstetter,1995, อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, รายงานผลการด าเนินงานโครงการน าร่องระดับชาติ เรื่อง การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน : วิถีไทยและวิธีไทย (School – Based Management : Thai Ways and 
Methods) (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จ ากัด,2546), 16. 
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โรงเรียน มีการนิเทศและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูด้วยกันในระหว่างปฏิบัติงาน หรือมีโครงการ
เชิญวิทยากรภายนอก เช่น จากมหาวิทยาลัยหรือจากเขตการศึกษามาให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนและวิชาการ สาธิตการสอนแบบใหม่ๆ หรือเชิญนักบริหารจากจากภาคธุรกิจมาให้ความรู้เรื่อง
การประชุมกลุ่มย่อยเทคนิคการตัดสินใจสั่งการ เป็นต้น 
 นอกจากทักษะการเรียนการสอนแล้ว ทางโรงเรียนต้องพัฒนาครูให้มีทักษะในการ
บริหารและตัดสินใจด้วย เช่น การตัดสินใจเป็นกลุ่ม การสร้างฉันทามติ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ฯลฯ รวมทั้งทักษะภาวะผู้น า เช่น การด าเนินการประชุมการบริหารงบประมาณ การสัมภาษณ์ ฯลฯ         
ผู้ที่รับการฝึกอบรมและพัฒนานั้น นอกจากจะเป็นตัวครูทุกคนแล้ว ยังต้องมีการอบรมหรือพัฒนา
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น คณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหาร      
เจ้าหน้าที่  และในบางกรณีอาจรวมถึงผู้แทนนักเรียน(ระดับมัธยมศึกษา) ด้วยในโรง เรียน                  
ที่ไม่ค่อยประสบความส าเร็จ นักการพัฒนามักจะเป็นการพัฒนาเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะบุคคล มักเป็น
การอบรมระยะสั้นๆ แล้วขาดการน าไปปฏิบัติและติดตามผล โรงเรียนเหล่านี้มักขาดแผนการพัฒนา
บุคคล ผู้บริหารมักจัดสรรงบประมาณส าหรับการอบรมเป็นครั้งคราวไป และไม่ได้มีการวางแผน      
ระยะยาวในภาพรวมว่าใครควรได้รับการพัฒนาในเรื่องใดบ้างและเมื่อไร 
 3. การเผยแพร่สารสนเทศ (Disseminate Information) การเผยแพร่สารสนเทศ
ควรเป็นการด าเนินการเพ่ือให้ผู้มีส่วนเส ียรับรู้เรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียนให้ได้มากที่สุด อาจใช้กลุ่มงาน 
(Work Group) โรงเรียนต้องสร้างเครือข่าย (Network) ของกลุ่มงาน การให้ข้อมูลสารสนเทศผ่าน
กลุม่งานจะท าให้มีการรับรู้ข่าวสาร ทั่วทั้งโรงเรียนใช้การประชุม (Meeting) บางโรงเรียนมีข้อก าหนด
ให้มีการประชุมในระดับหมวดวิชาหรือกลุ่มชั้นทันทีหลังจากการประชุมหัวหน้างานแล้ ว ทั้งนี้เพ่ือที่ 
จะกระจายสารสนเทศไปยังทุกคนและได้รับผลย้อนกลับ (Feedback) ได้ทันการ ซึ่งท าให้ครูได้รับรู้
เรื่องที่ก าลังเป็นที่สนใจทั่วถึงกัน และเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น ใช้วิธีการกระจายสารสนเทศ
ออกนอกโรงเรียน (Outreach) โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จคือ โรงเรียนที่จัดให้มีการสื่อสาร    
อย่างเป็นระบบระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนจึงควรมีการส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้ปกครองและชุมชนเป็นรายปี เพื่อใช้ส าหรับการวางแผนด าเนินงานในปีต่อไป โรงเรียนต้องจัดให้  
มีการพบปะหรือสื่อสารกับผู้ปกครอง เช่น การพบปะผู้ปกครองและครู การจัดให้ผู้ปกครองเข้าเรียน
หลักสูตรระยะสั้น เช่น คอมพิวเตอร์ หรือกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง  
เป็นต้น บางโรงเรียนมีการจ้างบุคลากรเพื่อท าหน้าที่ประสานระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองด้วย 
 การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นวิธีการที่อาจใช้ได้เป็นอย่างดี โดยโรงเรียนต้อง
ท าการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของโรงเรียนแล้วท าออกเป็นสารสนเทศ เช่น ผลการเรียน ผลการ
ด าเนินงาน/โครงการของโรงเรียน ผลการเรียนของนักเรียนซึ่งอาจท าในรูปของแฟูมสะสมงาน 
(Portfolio) หรือบันทึกในลักษณะต่างๆ แล้วหาวิธีน าเสนอให้ผู้ปกครองรับทราบและให้ข้อมูลข่าวสาร
โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (On-line Computer) การเขียน Homepages หรือ Website 
ในเครือข่าย Internet เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้าไปศึกษาข้อมูลข่าวสารสนเทศของโรงเรียน   
ได้ ข้อมูลที่บรรจุไว้นั้น นกเหนือจากผลการ เรียนแล้ว อาจมีข้อมูล ก าหนดการส าคัญข้อมูล
งบประมาณและบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ 
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 4. การเลือกผู้บริหารโรงเรียนที่เหมาะสม (Select the Right Principal) โรงเรียน             
ที่จะประสบผลส าเร็จมักจะมีผู้บริหารที่มีความสามารถในการเป็นผู้ น าและรู้จักมอบหมายงาน 
ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญมากในการกระจายอ านาจ สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และ
ทักษะเพ่ิมข้ึน และชักจูงให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในงานของโรงเรียน และให้รางวัลอย่างเหมาะสมแก่ครู
และเจ้าหน้าที่บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนคือ ผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) การเป็นผู้น า 
(Leader) และผู้สนับสนุน (Supporter) เป็นผู้น านวัตกรรม (Innovation) เข้าสู่โรงเรียน ผลักดันการ
ปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวหน้า ผู้บริหารมักเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกหรือเป็นหัวหอก (Spearheaded) ในการ
พัฒนางานตามพันธกิจ (Mission) ของโรงเรียน และการมอบหมายงาน (Delegate) ให้บุคลากรใน
โรงเรียน เช่น การเลือกวัสดุ การบริหารงบประมาณ ก าหนดการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารยังมีบทบาท
ในการ  ท าให้ครูมีส่วนร่วมและรับผิดชอบโครงการทั้งหมดของโรงเรียน  
 ผู้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญในการติดต่อสัมพันธ์กับภายนอก ผู้บริหารจึงต้องไปร่วมเป็น
กรรมการกับองค์กรเอกชน ส่งเสริมความสัมพันธ์กับหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนท้องถิ่น  เป็นผู้จัดหา
ทรัพยากรจากภายนอกโรงเรียน เช่น ติดต่อมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาวิชาชีพครู ติดต่อกับภาคธุรกิจ          
เพ่ือขอค าแนะน าเรื่องเทคโนโลยี และการติดต่อกองทุนเอกชนหรือเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนด้านการเงินแก่โรงเรียนนอกจากการเป็นผู้น าทางวิชาการแล้ว บาบาทที่ส าคัญยิ่ง       
ของผู้บริหารคือ การจัดองค์กรและเสริมสร้างสนับสนุนบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียน
การสอนและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 5. การมีวิสัยทัศน์ (Have a Vision) โรงเรียนส่วนใหญ่ที่ใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานได้ผลดี จะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับพันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Values)และ
เปูาหมาย (Goals) ที่เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน เป็นวิสัยทัศน์ที่สัมพันธ์กับแนวทางการจัด
หลักสูตร และ การเรียนการสอน รวมทั้งการตัดสินใจเรื่องต่างๆ วิสัยทัศน์นั้นจะเกิดจากกระบวนการ
สร้างฉันทามติ (Consensus-Building Process) หรือความเห็นพ้องของครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นวิสัยทัศน์ที่มีการยอมรับร่วมกัน การจัดการเรียนการสอน การก าหนดหลักสูตรของ
โรงเรียน จะสอดคล้องกับแนวทางการจัดกลักสูตรระดับเขต ระดับรัฐ และระดับชาติ แต่ครูจะมีอิสระ           
ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยให้นักเรียนมีความรู้และพฤติกรรม
เป็นไปตามหลักสูตรในที่สุด 
 6. การให้รางวัล (Reward Accomplishment) การให้รางวัลแก่เป็นรายบุคคล และ
กลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจจัดได้หลากหลาย เช่น การให้รางวัลเป็นเงิน การให้
ค่าตอบแทนฯ ในการให้รางวัลนั้นจ าเป็นต้องดูความเหมาะสมของผู้รับรางวัลด้วย เพราะสมาชิก    
แต่ละคนนั้น มีความต้องการที่แตกต่างกัน บางคนต้องการการยอมรับ บางคนต้องการค่าจ้างเพ่ิม 
บางคนต้องการลดคาบสอน บางคนต้องการต าแหน่งเป็นผู้น า ซึ่งผู้บริหารต้องเลือกให้รางวัลตาม
โอกาส และในปริมาณที่เหมาะสมด้วย การรางวัลและแรงจูงใจที่เหมาะสม เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่มี
ส่วนช่วยน าไปสู่การประสบความส าเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน95 

                                                           
95  เรื่องเดียวกัน, 17- 19. 
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 จากรายงานผลการด าเนินงานโครงการน าร่องระดับชาติ เรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน : วิถีไทยและวิธีไทย (School – Based Management : Thai Ways and Methods) โดย
โครงการโรงเรียนปฏิรูปเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ท าการศึกษาโดย บุญมี เณรยอด พบว่า 
 ก. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารโรงเรียนต่อการรองรับการปฏิรูปการศึกษา
ประกอบด้วย 1) ผู้ร่วมงานศรัทธา 2) ท างานเป็นทีม 3) เป็นผู้น าทางวิชาการ 4) มีวิสัยทัศน์ 5)  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6) มีมนุษย์สัมพันธ์ 7) มีความรู้ความสามารถในการบริหาร 8) กล้าตัดสินใจ
และรับผิดชอบ 9) ซื่อสัตย์ โปร่งใส 10) เป็นผู้ประสานงานที่ดี 11) เป็นประชาธิปไตย 12) ส่งเสริม
สนับสนุน 13) เป็นแบบอย่างที่ดี 
 ข. ตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 1) แสดงความคิดเห็นในการวางแผน
พัฒนางานของโรงเรียนเพ่ือประโยชน์แก่นักเรียนเป็นส าคัญ 2) คิดวิเคราะห์เพ่ือแปลงแนวคิดให้เป็น
การปฏิบัติที่ได้ผลตามที่คิด 3) ท างานแบบประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานทุกง่าย     
4) กล้าที่จะตัดสินใจและเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนางาน 5) ท าตัวเป็นแบบอย่ างที่ดีในการท างาน                    
6) สร้ างความสัมพันธ์ที่ ดีกับเ พ่ือครู  และชุมชน 7)  จัดการให้ เ พ่ือนครูท างานร่วมกันได้                
อย่างมีประสิทธิภาพ 8) ท างานแบบรวมพลังเป็นทีมกับบุคลากรทุกฝุาย 9) ส่งเสริมให้ครูทุกคน      
เข้าร่วมเสนอแนะรูปแบบการบริหารด้านวิชาการของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน        
10) วางแผนบริหารงานให้เอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของรักเรียน ครู และผู้บริหาร          
11) ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมรับรู้และด าเนินการจัดการทรัพยากรของโรงเรียน 12) ส่งเสริมให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการบวนการเรียนรู้ 13) สนับสนุนให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน 14) เผยแพร่และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง
แผนงานต่อไป 15) สนับสนุนให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและตรวจสอบระบบการเงินของ
โรงเรียน 
 หากพิจารณาสมรรถนะจากค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปรากฏว่า
ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ในปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเข้าโครงการทุกตัวบ่งชี้ และมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัวบ่งชี้  
 ค. ผลการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน 
 1. ลักษณะหรือวิธีการจัดการของผู้บริหารในโรงเรียน พบว่ามีการกระจายอ านาจในการ       
บริหารงานในโรงเรียนมากขึ้น มีการจัดท าโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้มากขึ้น มีการ
ประชุมชี้แจงมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ มีการติดตามและการประเมินผลโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ
การอนุมัต ิ
 2. การพัฒนาบุคลากร พบว่ามีการจัดท าโครงการเปูาหมายในการพัฒนาบุคลากรชัดเจน
ขึ้น รูปแบบและกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรมีความหลากหลายมากข้ึน 
 3. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ พบว่า มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการ           
จัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผู้บริหารและ
ครู-อาจารย์ ร่วมปรึกษาและวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนร่วมกัน มีการเชิญวิทยากรท้องถิ่น มี
การจัดกลักสูตรท้องถิ่น 
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 4. การวิจัยปฏิบัติการ พบว่า ครู-อาจารย์มีการท าวิจัยฝนชั้นเรียน มีการน าผลการวิจัย
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงจุดมากข้ึน ในส่วนของการวิจัยปฏิบัติการที่ใช้
โรงเรียนเป็นฐานก่อให้เกิดกระบวนการท างานร่วมกันระหว่าง บุคคลและองค์กรหลายฝุาย ทั้ง
ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา สมาชิกในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น เป็นต้น 
และพบว่าการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยวิธีด าเนินการไปพร้อมๆ กันทั้งโรงเรียน 
เป็นวิธีการที่สามารถน าไปสู่ประสิทธิผลของการปฏิรูปการกเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน พบว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 
หลายโรงเรียนก าลังด าเนินการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน
สถานศึกษา 
 6. การพัฒนาชุมชน พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือมากขึ้น ผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาท าให้ชุมชนมีความมั่นใจในวิธีการและคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากขึ้ น 
ซึ่งส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาชุมชน 
 ง. รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 รูปแบบที่ 1 รูปแบบผู้น าสามประสาน(The Triarchic Leading Model) คือรูปแบบที่     
ผู้บริหาร ครู ชุมชน มีความพร้อมและตั้งใจที่จะพัฒนาจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ ใช้เวลาน้อย 
 รูปแบบที่ 2 รูปแบบผู้บริหาร-ครู เป็นผู้น า (Principal-TeachersLeading Model) คือ 
รูปแบบที่ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ มีความพร้อมและตั้งใจ แต่คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนยังไม่
มีความพร้อม รูปแบบนี้ต้องอาศัยความตั้งใจ และความร่วมมือของผู้บริหารและครู -อาจารย์           
ต้องพยายามอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 รูปแบบที่ 3 รูปแบบผู้บริหารเป็นผู้น า (The Principal Leading Model) คือรูปแบบที่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพัฒนา แต่ครู-อาจารย์และชุมชนยังขาดความพร้อม รูปแบบนี้ต้องใช้เวลา
มากในการด าเนินงาน แต่ก็สามารถประสบความส าเร็จได้ถ้าผู้บริหารกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 รูปแบบที่ 4 รูปแบบครู-ชุมชนเป็นผู้น า (TheTeacher-Community Leading Model) 
คือรูปแบบที่ผู้บริหารย้ายมาจากที่อ่ืนในขณะที่โรงเรียนได้ด าเนินการไปแล้ว โดยที่คณะครู -อาจารย์ 
และชุมชนในโรงเรียนนั้นได้รับผิดชอบอยู่ก่อนแล้ว รูปแบบนี้อาจต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งเพ่ือให้ผู้บริหาร
ได้ท าความเข้าใจและตัดสินใจ  
 ข้อค้นพบจากการศึกษาในการด าเนินงานครั้งนี้พบว่า ขนาดที่ตั้ง และสังกัดของโรงเรียน
มิได้เป็นตัวแปรในการจ าแนกรูปแบบการด าเนินงานของโรงเรียน หากแต่เกิดจากศรัทธาในตัว
ผู้บริหารเป็นส าคัญอันดับแรก ได้แก่ การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนั้น การด าเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก    
มีความคล่องตัวกว่าในการด าเนินงานและใช้วิธีการอย่างไม่เป็นทางการมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่96 

                                                           
96 บุญมี  เณรยอด, อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการน าร่องระดับชาติ เรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : วิถีไทยและวิธีไทย 
(School – Based Management : Thai Ways and Methods) (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวาน
กราฟฟิค จ ากัด,2546), 21 - 22. 



80 

 สรุปเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ สกศ. 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ได้แสดงประเด็นต่างๆ 
เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในแต่ละด้านของโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการกระจายอ านาจ มี 8 องค์ประกอบได้แก่ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัด
การศึกษา 2) กระจายงานเป็นฝุายต่างๆ 3) แบ่งกลุ่มท างานตามความสมัครใจ 4) ให้อิสระแก่ครูใน
การจัดเนื้อหาและกิจกรรมการสอน 5) มอบหมายงานให้ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูเครือข่าย 6) จัดท า
แผนปฏิทินด าเนินงาน 7) ปรับโครงสร้างการบริหารให้ชัดเจน และ 8) มอบหมายให้หมวดต่างๆ        
มีอ านาจในการตัดสินใจ 
 ด้านการมีส่วนร่วม มี 8 องค์ประกอบได้แก่ 1) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 2) มีการเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนการสอน 
3) มีการประชุมเพ่ือปรับแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู และชุมชน 4) ด าเนินการจัดตั้งสมาคมครู
ผู้ปกครอง 5) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 6) มีการจัดตั้งโครงการเครือข่าย
ผู้ปกครอง 7) ให้คณะครูร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และ 8) มีการจัดตั้งสภานักเรียน 
 ด้านการตรวจสอบได้ มี 10 องค์ประกอบได้แก่ 1) มีการตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลงาน 2) มีการติดตามประเมินผลงาน 3) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานชัดเจน 4) มีการ
ประเมินตรวจสอบซึ่งกันและกัน 5) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการต่าง  ๆ 6) มีระบบ
ก ากับติดตามงาน 7) มีการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 8) จัดท าแฟูมสะสมงาน 9) ครูต้องส่ง
แผนการสอนล่วงหน้า และ 10) มีการรายงานผลการเรียนต่อผู้ปกครอง 
 ด้านการบริหารจัดการตนเอง มี 14 องค์ประกอบได้แก่ 1) มีการศึกษาข้อมูลของ
โรงเรียนและชุมชน 2) มีการจัดท าธรรมนูญสถานศึกษา 3) มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 4) มีการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น 5) มีการจัดท าระบบสารสนเทศ 6) มีการจัดกิจกรรมชุมชน 7) มีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  8) มีการบริหารโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ 9) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน    
10) ส่งผู้บริหาร ครูเข้ารับการฝึกอบรม 11) จัดศึกษาดูงานภายนอก 12) มีการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนให้ชุมชนทราบ 13) จัดนิเทศภายในโรงเรียน และ 14) สร้างแกนน าในการพัฒนาตนเอง 
 ด้านการบริหารทั้งระบบ มี 8 องค์ประกอบได้แก่ 1) การบริหารตนเองระบบสายชั้น    
2) การจัดตั้งคณะกรรมการระดับสายชั้นและระดับโรงเรียน 3) จัดระบบโครงสร้างเป็นฝุ าย/งาน/ 
หมวดวิชา/บุคคล 4) ให้ทุกหน่วยจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 5) การติดตามประเมินผลตามแผนที่จัดท า 
6) จัดทีมบริหารเป็นช่วงชั้น 7) การขยายผลการเรียนรู้สู่กลุ่มอ่ืนๆ/ระดับอ่ืนๆ และ 8) สร้างเครือข่าย
ครูต้นแบบและเครือข่ายผู้ปกครอง 
 ด้านการมีภาวะผู้น าแบบเกื้อกูล มี 11 องค์ประกอบได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ครูมีความ
ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ 2) ประสานความช่วยเหลือจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก3) อ านวยความสะดวกในการพัฒนาตนเองของครู 4) จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ
โครงการต่างๆ 5) ประสานความร่วมมือกับชุมชน 6) ให้การนิเทศและค าปรึกษา 7) สร้างขวัญและ
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ก าลังใจ 8) จัดกิจกรรมระดมทรัพยากร 9) ส่งเสริมการจัดแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 10) มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และ 11) จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง97 
หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 หลักการส าคัญ คือ  
 1. ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดกิจกรรมไปยังคณะกรรมการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาท าหน้าที่ก ากับ 
ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป 
 2.  เป็นรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นหัวใจหรือหลักส าคัญส าหรับการบริหาร    
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยเฉพาะแนวคิดการมีส่วนร่วมหรือการบริหารแบบร่วมมือเป็นที่ยอมรับ    
กันมากในวงการบริหารต่างๆ รวมทั้งด้านการศึกษาด้วย โดยเชื่อว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าให้
ได้ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น 
 3.  เป็นรูปแบบการบริหารตนเอง สถานศึกษาจะมีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีอ านาจ     
การตัดสินใจด้วยตนเองมากยิ่งข้ึน ภายใต้การบริหารแบบองค์คณะบุคคล 
 4.  เป็นรูปแบบที่มอบอ านาจหรือกระจายอ านาจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและ    
จัดการศึกษาไปให้สถานศึกษา 
 5.  เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ตอบสนองหรือสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชนได้มากท่ีสุด 
 6.  เป็นรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลง 
 จากหลักการแนวคิด ดังกล่าวข้างต้น การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เป็นการ
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปให้โรงเรียนที่ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโรงเรียน มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ความคล่องตัวในการ
บริหารและจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยให้
ความส าคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รับผิดชอบ วางแผน ติดตามผล พัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น98 
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการน ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้ในสถานศึกษา 
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หากน าไปใช้ในสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ        
ควรมียุทธศาสตร์ด าเนินการดังนี้ 
 

                                                           
97 เรื่องเดียวกัน, 90-100. 
98 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 13-14. 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสถานศึกษา ดังนี้         
1) สร้างความตระหนัก ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกระดับ เช่น ครู นักเรียน         
ผู้ปกครอง คณะกรรมการ ชุมชน เครือข่าย เกดความตระหนัก เห็นความส าคัญและความจ า เป็น    
ของการพัฒนาสถนศึกษาแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น สร้างความเข้าใจการท างาน  
เป็นทีม เป็นต้น 2) การส่งเสริมความรู้ ผู้บริหารและบุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยอาจใช้วิธีถ่ายทอดความรู้ ศึกษางาน และ  3) แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ ผู้บริหารจัดโครงสร้างและระบบการท างานของบุคลากรให้ชัดเจน แบ่งความรับผิดชอบ
ของแต่ละคนมิให้เกิดความซ้ าซ้อน เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบภาระงานอย่างแท้จริง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสมรรถภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในลักษณะการมีส่วนร่วมการบริหารและ
การตัดสินใจในรูปแบบของการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีสมรรถนะหลายอย่างเช่น 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การบริหารสถานศึกษา หลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประกันคุณภาพ เป็นต้น               
2) มีความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสถานศึกษา เช่น การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา     
การจัดท าแผนกลยุทธ์ การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น และ 3) มีคุณสมบัติตามเจตนารมณ์                   
เช่น มีความสนใจ ใฝุรู้ ใฝุเรียน และกระตือรือร้นในการจัดการศึกษา มีอุดมการณ์ เสียสละ ใจกว้าง
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน นอกจากจะมีผู้บริหารที่มีลักษณะที่ส าคัญของนัก
บริหารโดยทั่วไปแล้ว เช่น มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านต่างๆ โดยเฉพาะผู้น า
ทางวิชาการแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยังต้องมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตน เช่น 
มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนมีความสามารถในการเป็นผู้น า
นักพัฒนา ผู้กล้าน า กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลงที่จะเชื่อมโยงการจัดการในด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ และมีมนุษย์สัมพันธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้หรือทีมงาน การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน             
เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพ่ือสร้างองค์ความรู้ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
จะเป็นประโยชน์มากต่อสถานศึกษา เกิดผลดีต่อชุมชน ครู นักเรียน หากมีการสร้างเครือข่าย        
อย่างหลากหลาย การท างานจะง่ายขึ้น เช่น เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน  ๆ 
เครือข่ายบุคลากรในและนอกสถานศึกษา เครือข่ายกิจกรรมผู้เรียน เครือข่ายระดมทรัพยากร เป็นต้น 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียน     
การสอน 
 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศจะมีความจ าเป็นในเบื้องต้นของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน สถานศึกษาต้องมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่ทันสมัย ถูกต้อง เที่ยงตรง 
และสามารถน ามาใช้ได้ทันที่ เช่น 1) ข้อมูลด้านวิชาการ ได้แก่ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระ และทุกช่วงชั้น ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น 2) ข้อมูลด้านงบประมาณ 
ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐ และจากการบริจาคของผู้สนับสนุนภารกิจของโรงเรียน 
องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เอกชน และอ่ืน ๆ ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ค่าจ้าง ค่า
สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 3) ข้อมูลด้านบุคคล ได้แก่ ครู กรรมการสถานศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ วุฒิทางการศึกษา เป็นต้น 4) ข้อมูล
ด้านการบริหารทั่วไป มีความจ าเป็นต่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลนักเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ หน่วยงานราชการ ทรัพยากรเทคโนโลยีทาง
การศึกษา เป็นต้น99 
 วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างศาสตร์ SBM บนแผ่นดินแม่ ดังนี้ โรงเรียน SBM 
ในอุดมคติ จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization)ซึ่งมีความหมาย 3 ประการ คือ 
1) สร้างนักเรียนที่จบไป 2) สร้างคนที่ท างานคือครู และ 3) สร้างศาสตร์คือ วิชาที่ใช้ท างานที่ท าให้
เด็กเป็นคนดี มีความรู้ และกล่าวถึง SBM ในบริบทไทย สรุปได้ว่า คือ1) มุ่งเปูาที่ผู้เรียน 2) ลด
ขั้นตอนการควบคุมสั่งการ 3) เพ่ิมประสิทธิผล และประสิทธิภาพของงาน อธิบายได้ว่า เพ่ิมผลงานที่
แท้จริงคือใช้ทรัพยากรน้อยลง แต่ได้ผลงานมาก4) มอง participants ของโรงเรียนให้กว้างขึ้น คือมี
ทั้งครู ผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน 5) เปิดโอกาส หรือให้โรงเรียนมีความเป็นอิสระ คืออิสระในการคิด 
การวางแผน การทดลองสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมในงานที่ท า และ 6) ตรวจสอบ และ
ประเมินผล100 

รายงานการศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของธนาคารโลก (The World Bank) 

 ธนาคารโลกได้เสนอรายงานไว้ในเอกสารชื่อ “สิ่งที่เป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (What is School – Based Management) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2007 โดยเครือข่ายเพ่ือ
การพัฒนาการศึกษาเพ่ือมนุษยชาติ (Education Human Development Network) กล่าวถึงข้อ
ผูกพันของผู้แทนรัฐบาลและผู้แทนนานาชาติด้านการศึกษา ก าลังหาทางให้ประชาชนทั่วโลกได้รับ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีความเสมอภาคทั้งเด็ก สตรี ชนเผ่า (indigenous people)และผู้
ยากไร้อ่ืนๆ ซึ่งกลุ่มผู้ขาดโอกาสเหล่านี้มักจะได้รับการศึกษาที่จ ากัด หัวข้อการเข้าถึงการศึกษาเป็น
ภาระผูกพันส าคัญอันดับต้นๆ ของประชาชาติ เช่น การศึกษาเพ่ือมวลชน (Education for All)ใน
เรื่องการระดมทรัพยากรเพื่อช่วยให้ประเทศยากจนเหล่านี้ก้าวไปสู่ความส าเร็จ มีการศึกษาที่ยกระดับ
                                                           

99 เรื่องเดียวกัน, 18-21. 
100 วิจารณ์  พานิช. “การสร้างศาสตร์ SBM บนแผ่นดินแม่”เอกสารประกอบการอบรม 

ผู้บริหารบริหารสถานศึกษาต้นแบบ (กรุงเทพฯ : โรงแรมบางกอกพาเลซ,11 – 12 และ 17 -18 
มิถุนายน 2545). (อัดส าเนา) 
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ที่มั่นคงตามเปูาหมายพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง (Millennium Development Goals : MDGs) อย่างไรก็
ตามแม้จะมีสถานศึกษาให้เด็กๆ ได้รับการศึกษา คุณภาพของการศึกษาที่จัดให้ก็ยังตกต่ าอยู่มาก และ
ปรากฏเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จากการทดสอบการเรียนรู้ระดับนานาชาติ เช่น การสอบแนวโน้มการเรียน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Trends in International Mathematics and Science Study : 
TIMSS) การสอบวัดการอ่านวรรณคดีศึกษานานาชาติ (Progress in International Reading 
Literacy Study : PIRLS) และการจัดโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programmer for 
International Student Assessment : PISA) ที่นักเรียนทั้งหมดจากประเทศก าลังพัฒนามีผลการ
สอบอยู่ในระดับต่ ากว่าที่ควรเป็น จึงมีความชัดเจนว่า ถึงแม้จะมีการเพ่ิมการจัดสรรทรัพยากร อย่าง
เต็มที่ก็ไม่ท าให้เพ่ิมความเท่าเทียมหรือพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ขาดหายไปจากการปฏิรูปทาง
การศึกษาได้101 
 รัฐบาลทั่วโลกก าลังน าเสนอวิถีกลยุทธ์ (range of strategies) ตั้งเปูาหมายไปที่การ
พัฒนาปรับปรุงด้านการเงินการคลังและการให้บริการทางการศึกษาให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
คุณภาพพร้อมทั้งการเพ่ิมปริมาณ(จ านวนผู้เข้าเรียน) ในการศึกษากลยุทธ์หนึ่งนั้นก็คือการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจทางการศึกษา (To decentralize education decision – making) โดยการ
เพ่ิมความเก่ียวข้องผูกพันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งนิยมเรียกกันคือ การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (The School – Based Management : SBM) ซึ่งการใช้ SBM ก็คือการ
กระจายอ านาจ   การตัดสินใจให้กับผู้ปกครองและชุมชนได้ดูแลสนับสนุนตามความต้องการและ
รับประกันสิ่งที่โรงเรียนจัดการศึกษาจนเกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจต่อสังคมและเศรษฐกิจที่
สะท้อนถึงสิ่งที่เป็นความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้ดีที่สุด102 จึงจัดให้มีองค์กรการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ (Education reforms in Organization for Economic 
co-operation and Development : OECD) โดยใช้แนวทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ทั่วๆไปบางอย่างของสิ่งต่อไปนี้คือ การเพ่ิมการดูแลพ่ึงตนเองของโรงเรียน การเพ่ิมความรับผิดชอบ 
การเพ่ิมความต้องการของท้องถิ่น และเหนือวัตถุประสงค์อ่ืนใดทั้งหมดก็คือการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการของนักเรียนหลายๆ ประเทศที่นักเรียนมีผลงานดีในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในระดับนานาชาติ
ล้วนให้ท้องถิ่นใช้อ านาจ และให้โรงเรียนมีการปกครองดูแลพ่ึงตนเองอย่างเข้มแข็ง มีสาระหลักสูตร
เป็นของโรงเรียนเอง และการบริหารจัดการทรัพยากรเอง103 

                                                           
101 The World Bank, What is School – Based Management? (Washington DC : 

The International Bank for Reconstruction and Development, 2008), 1-18. 
102 M. Lewis, “decentralizing Education: Do Communities and Parents Matter” 

in Momeo. Center for Global Development.quoted in The World Bank, What is 
School-Based Management?. (Washington, DC : The World Bank, 2008), 1. 

103 OECD, “Raising the Quality of Educational Performance at School”. Policy 
Brief,quoted in The World Bank, What is School-Based Management?. 
(Washington, DC : The World Bank, 2008), 1. 



85 

 โครงการ SBM มีเส้นทางมายาวนานอย่างต่อเนื่อง มีระดับความเข้มข้นอยู่ที่มีกี่ตัดสินใจ   
ที่มอบขยายลงไปสู่ระดับท้องถิ่น อ านาจที่มอบลงมาบางอย่างเป็นเพียงให้พ้ืนที่มีอิสระการปกครอง
ดูแลพ่ึงตนเอง (single area of autonomy) ในขณะเดียวกันกับเรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องท าต่อก็คือมอบ
อ านาจ ในการจ้างและปลดครู การใช้อ านาจหน้าที่จัดสรรทรัพยากรให้มากขึ้น ขณะที่เปูาหมายมุ่งไป
ข้างหน้าเพ่ือส่งเสริมให้เอกชนและ/หรือชุมชนบริหารจัดการโรงเรียน พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองพัฒนา
โรงเรียน ดังนั้นจึงมีแบบของ SBM ทั้งที่มีความเข้มข้นและแบบเบาบาง ขึ้นอยู่กับว่าจะมีอ านาจการ
ตัดสินใจ มีเข้มข้นเพียงใดที่ได้มอบโอนไปยังโรงเรียน 
 รายงานการพัฒนาการศึกษาของธนาคารโลกได้เสนอกรอบแนวความคิดส าหรับ SBM     
ที่ WDR (World Bank Development Report) ได้แย้งให้เห็นแนวความคิดเรื่องการดูแลพ่ึงตนเอง
และความรับผิดชอบให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลได้ (autonomy and accountability) ของโรงเรียน
สามารถช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาบางปัญหาที่ลุกลามขยายตัวได้ ขณะที่การใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้น
อย่างไม่รู้จักพอ ที่น ามาสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทวีขึ้นเพ่ือให้การศึกษาที่ตกต่ าจะได้ดีขึ้น ซึ่งเพียงใด   
ก็ไม่พอ กระบวนการ SBM จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงให้บริการไปยังผู้ยากไร้โดยการเพ่ิมให้มี
ทางเลือกและการมีส่วนร่วมในการจัดบริการโดยให้ประชาชนมีสิทธ์มีเสียงในการบริหารจัดการศึกษา 
โดยน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้งานให้ได้อย่างรอบด้าน และเสริมสร้างเพ่ิมความเข้มแข็งเพ่ือโรงเรียน
สามารถจัดให้บริการกับผู้ยากไร้ขาดโอกาส รวมทั้งมาตรการลงโทษหากจัดแล้วเกิดความสูญเปล่า 

นิยามความหมายของ SBM ของธนาคารโลก (School – Based Management Defined) 

 คาล์ดเวล (Caldwell) ได้ให้ความหมายของ SBM ว่า คือการกระจายอ านาจในการใช้
อ านาจหน้าที่มาจากรัฐบาลส่วนกลาง (Central government) ที่มอบไปให้ในระดับโรงเรียน104 
เช่นเดียวกับ  มาเลนและคณะ (Malen) ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสามารถให้มุมมอง
แนวคิดว่าเป็นทางเลือกรูปแบบของโครงสร้างระบบบริหาร (governance structure) ที่เป็นแนวทาง
การกระจายอ านาจที่ให้ลงลึกถึงรายละเอียดที่เป็นลักษณะเฉพาะในความเป็นตัวตนของโรงเรียน 
(individual School) ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานผู้สร้างการพัฒนา และเป็นต้นตอแห่งความตระหนักถึง
ความต้องการที่จะต้องกระจายอ านาจการตัดสินใจให้ใช้อ านาจหน้าที่เป็นอันดับแรกที่มีต่อการพัฒนา
ซึ่งต้องการกระตุ้นจูงใจและได้รับการค้ าจุนสนับสนุน105  
 ด้วยเหตุนี้เองความเป็น SBM อยู่ที่ความรับผิดชอบให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลการ       
ใช้อ านาจท าการตัดสินใจที่มีต่อการปฏิบัติการในโรงเรียนที่ถูกโอนมาให้ครูใหญ่ คณะครู และ
ผู้ปกครอง และในบางครั้งอาจถึงนักเรียนและสมาชิกอ่ืน ๆ ที่อยู่ในชุมชนแวดล้อมโรงเรียน อย่างไร  
                                                           

104B. J Caldwell, School-based Management. Education Policy Series , 
quoted in The World Bank, What is School-Based Management? (Washington, DC : 
The World Bank, 2008),2. 

105B. Malen, R. T. Ogawa, and J. Kranz. “What Do We Know about Site – Based 
Management : a Case Study of the Literature” in A Call for Research. 2,ed,quoted 
in The World Bank, What is School-Based Management?. (Washington, DC : The 
World Bank, 2008),2. 
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ก็ตามผู้ปฏิบัติระดับโรงเรียนเหล่านี้ก็ต้องด าเนินการตามนโยบายที่ถูกก าหนดจากรัฐบาลกลางด้วย 
โครงการ SBM ที่ก าลังมีการด าเนินการอยู่มีความแตกต่างกันหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นบุคคลผู้ที่มี
อ านาจการตัดสินใจ และในส่วนที่เป็นระดับความเข้มข้นของการท าการตัดสินใจที่มอบมาให้แก่ระดับ
โรงเรียน ในขณะที่บางโครงการถ่ายโอนการใช้อ านาจมาให้เพียงครูใหญ่หรือคณะครูเท่านั้น ส่วนเรื่อง
อ่ืนๆ เช่นการส่งเสริมหรือสร้างการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มักจะ
เป็นสมาชิกของคณะกรรมการโรงเรียน(หรือสภาโรงเรียนหรือคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียน) 
อาจไม่มี โดยทั่วไปแล้วโครงการ SBM ถ่ายโอนการใช้อ านาจให้ท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือ
มากกว่าในกิจกรรมต่อไปนี้คือการจัดสรรงบประมาณ การจ้างและการปลดครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ของ
โรงเรียน การพัฒนาหลักสูตร การจัดซื้อ-จัดจ้างหนังสือต าราและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาอ่ืน ๆ   
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการควบคุมก ากับติดตาม และการวัดผลประเมินผลการท างานของ
ครูและผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

ทฤษฏีสนับสนุน SBM (The theory behind School – Based Management) 

 การศึกษาที่ดีไม่ใช่เพียงมีแต่ปัจจัยทางกายภาพ เช่นมีห้องเรียน ครูและต าราเรียนแต่ยัง
ต้องมีเครื่องกระตุ้นจูงใจ (incentive) ที่น าไปสู่การสอนและการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอีกด้วย ระบบการศึกษา
ก าลังต้องการในเรื่องของระบบการบริหารจัดการอย่างมาก ทั้งทางเทคนิควิธี และศักยภาพทางด้าน    
จัดการเงินการคลังภาครัฐ และด้วยเหตุดังกล่าวในฐานะที่การศึกษาเป็นเรื่องของการให้บริการ 
การศึกษาจึงมีความซับซ้อนมากในการสร้างและจัดโดยการรวมศูนย์อ านาจตามแบบเดิมที่เป็นอยู่106 
นอกจากนี้ ฮันนูเชค และวูสส์แมนน์ (Hanushek and Woessmann) ได้เสนอว่า เครื่องกระตุ้นที่มี
ผลต่อการเรียนรู้ทั้งหมดที่คาดหวังก็คือ ความเป็นธรรมชาติของสถาบันศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มี
รายละเอียดแยกเป็นประเด็นหลักๆ ได้ 3 ประการ คือ 1) ทางเลือกและการแข่งขัน 2) การปกครอง
ดูแลพึ่งตนเองของโรงเรียน และ 3) ความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบถ่วงดุลได้ของโรงเรียน ความคิด
ที่มาของทางเลือกและการแข่งขัน (Choice and competition) ก็คือการที่ผู้ปกครองเกิดความสนใจ    
เป็นอย่างมากกับการให้บุตรหลานตนเองมีผลการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง สามารถเลือกที่จะส่ง       
บุตรหลานไปเข้าเรียนและได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุด (ในส่วนที่เป็นผลจากภาควิชาการ) ตามที่   
พวกเขาพยายามใฝุหาโรงเรียนดังกล่าว ความประสงค์ดังกล่าวนี้คือการสร้ างความกดดันให้กับ
โรงเรียนต้องมีการแข่งขันเพ่ือให้บริการผู้เรียน ขณะเดียวกันกับการท าการตัดสินใจของท้องถิ่น และ          
การกระจายอ านาจทางด้านการเงิน สามารถที่จะมีผลทางบวกกับผลงานของโรงเรียนอย่าง เช่น 
 

                                                           
106Montreal Economic Institute, “Decentralization of School Management : 

Ideas from Abroad” in Economic Note, Education Series, February. 2007,quoted in 
The World Bank, What is School-Based Management?. (Washington, DC : The 
World Bank, 2008),4. 
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คะแนนสอบวัดผล หรืออัตราผู้ส าเร็จการศึกษาจากการได้รับผิดชอบของโรงเรียนด้าน “ผลผลิต 
(Output)”107 จากรายงานของ The World Development Report ปี 2004 เรื่อง Making 
Services Work for Poor People ก็ได้เสนอกรอบงานที่มีความคล้ายกันมากในข้อเสนอแนะด้าน
คุณภาพที่ดีกว่า การให้บริการที่ทันกับความต้องการ สามารถสร้างหลักประกันความเชื่อมั่นได้ ถ้า
บริการที่ให้นั้นมีการตรวจสอบได้จากผู้ใช้บริการ(clients) ในภาค/ส่วนการจัดการศึกษาก็คือนักเรียน 
และผู้ปกครองนักเรียนนั่นเอง108 
 ในบริบทของประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย สาระความคิดแกนหลักของ SBM เป็นเรื่อง
ของประชาชนให้ความสนใจโรงเรียนกับการควบคุมก ากับการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียน       
ให้ความส าคัญการเกี่ยวข้องของชุมชน และผู้ปกครองให้เกิดกระบวนการคิด การตัดสินใจเรื่อง
กิจกรรมของโรงเรียนค่อนข้างมากกว่าการสนใจเรื่อง (school building) ในประเทศก าลังพัฒนา
สาระ ความคิดหลักของ SBM ให้ความส าคัญการเกี่ยวข้องของชุมชน และผู้ปกครองให้เกิด
กระบวนการคิด การตัดสินใจในเรื่องกิจกรรมของโรงเรียนค่อนข้างมากกว่าการสนใจเรื่องการเข้าไป
ควบคุมเบ็ดเสร็จทั้งหมด อย่างไรก็ตามท้ังสองกรณี เป็นบาบาทหน้าที่ประจ าทางการศึกษาของรัฐบาล
กลาง และการนิยามให้ชัดเจนของบทบาทดังกล่าวนี้สะท้อนถึงกิจกรรมที่ เสริมสร้างจินตนาการของ 
SBM กับการน าไปด าเนินการ 
 SBM ที่มีการด าเนินการมาแล้วทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกชุมชนของโรงเรียนในการ
ท าการตัดสินใจ เพราะสมาชิกในชุมชนเหล่านี้โดยปกติแล้วก็คือผู้ปกครองนักเรียนที่น าเด็กมาเข้าเรียน
ในโรงเรียน ความคาดหวังของเขาคือการพัฒนาการศึกษาให้บุตรหลานของพวกเขาในด้านสร้าง
ผลงานนั้น SBM สามารถเป็นความหวังในการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์นักเรียนได้ และยังได้ด้านอ่ืนๆ 
ตามท่ีประชาชนท้องถิ่นมีความประสงค์ด้วย จากการติดตามก ากับอย่างใกล้ชิดในการบริหารบุคลากร
โรงเรียน การวัดผลประเมินผลนักเรียนก็ดีขึ้น ด้วยความที่เขาอยู่ใกล้ชิดระหว่างความต้องการของเขา
กับนโยบายของโรงเรียน และจะท าให้การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จากตัวอย่าง        
ที่เกิดขึ้น ถึงแม้สิ่งที่เกดขึ้นมานั้นยังผสมปนเปกันอยู่ในจ านวนประเทศทั้งหลาย เช่น ในปาปัวนิวกินี 
(Papua New Guinea) อินเดีย (India) และนิคารากัว (Nicaragua)  พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารจัดการโรงเรียนท าให้ครูลดนิสัยชอบขาดสอน (teacher absenteeism)109 

                                                           
107Hanushek, A Eric, and L. Woessmann, “The Role of Education Quality for 

Economic Growth” in World Policy Research Working Paper Number 4122,quoted 
in The World Bank, What is School-Based Management?. (Washington, DC : The 
World Bank, 2008), 4. 

108World Bank, World Development Report 2004 : Making Services Work 
for Poor People,quoted in The World Bank, What is School-Based Management?. 4. 

109H. Patrinos and Ruth Kagia, “Maximizing the Performance of Teacher” 
Absenteeism in The Many Faces of Corruption – Tracking Vulnerabilities at the 
Sector Level, ed.,quoted in The World Bank, What is School-Based Management? 
.2008, 4. 
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 SBM ยังให้ประโยชน์อีกนานานับ ภายใต้การจัดการแบบ SBM ทั้งหลายนี้ โรงเรียนถูก
จัดการอย่างโปร่งใสมาก เนื่องจากมีการลดโอกาสในการคอรัปชั่น (Corruption) และเช่นเดียวกัน 
SBM มักจะให้โอกาสผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพ่ิมทักษะของพวกเขา       
ในบางโอกาสมีการฝึกอบรมการท าการตัดสินใจร่วมกัน ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
(interpersonal skills) และทักษะการบริหารจัดการ (management skills) เพ่ือน ามาใช้ในการ   
เป็นสมาชิกสภากรรมการโรงเรียน ตามที่พวกเขาทั้งหลายได้กลายมาเป็นผู้มีส่วนร่วมที่เต็มไปด้วย
ศักยภาพสูงในกระบวนการท างานของ SBM และในขณะเดียวกันก็น าประสบการณ์ที่ได้ไปใช้สร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนทั้งหมดด้วย110 
 ข้อพึงตระหนักบางประการของ SBM (A Few Caveats) 
 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทฤษฎีพ้ืนฐานของ SBM ไม่มีนักทฤษฎีผู้ใดโต้แย้งในเรื่องการ
บริหารภาครัฐ การบริหารโรงเรียน พฤติกรรมการท างานของครู และสิ่งสุดท้ายของทั้งปวงก็คือ 
ทัศนคติของผู้ปกครอง (parental attitudes) ดังนั้นจากการนิยามความหมายถึงการน าเอา SBM   
มาใช้ในการปฏิบัติงานจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสร้างหลักประกันความเชื่อมั่นว่าผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด
เหล่านี้ท างานร่วมกันในความรู้สึกยึดมั่นร่วมกันเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอ านาจที่ให้ไปยัง
โรงเรียนยังมีนัยความหมายอีกว่า กลุ่มผู้คนที่อยู่นอกสถานศึกษาบางกลุ่มอย่างเช่น เขตพ้ืนที่ทาง
การศึกษา (District education offices) หรือส านักงานการศึกษาท้องถิ่น (local education 
offices) ที่ต้องสูญเสียอ านาจบางอย่างของพวกเขาออกไป ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงกลไกการใช้
อ านาจที่มีในแต่ละโรงเรียนเช่นนี้ อาจหมายถึงว่าครูต้องยอมให้มีการควบคุมบ้างในเรื่องวิธีการที่ใช้ใน
การเลื่อนชั้นเรียน หรือส านักงานการศึกษาท้องถิ่นอาจต้องยอมสูญเสียการควบคุมการใช้จ่ายเงินบ้าง 
และด้วยเหตุที่อ านาจมากับสิ่งเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้การเข้าถึงรายละเอียดของ SBM ในส่วนของการถ่าย
โอนอ านาจจะต้องเกิดความยุ่งยากล าบากในการด าเนินการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะว่าขณะที่ผู้มี
ส่วนได้เสียบางส่วนบางส่วนได้รับโอกาสมีความคืบหน้าเข้าร่วม แต่ส่วนอีกฝุายกลับสูญเสียอ านาจไป
ให้กับระดับโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดของโรงเรียน เช่น ได้การบริหารงาน (งบประมาณ และ
การบริหารบุคคล)  ได้งานด้านวิชาการ การเรียนการสอน (pedagogy : หลักสูตรและการสอน)และ
ปฏิสัมพันธ์กับภายนอก (external relation)  กับรัฐบาลและชุมชนท้องถิ่น มีการสร้างการตัดสินใจ
มากขึ้นจาก การได้อ านาจบริหารบุคคลคืนกลับมาโรงเรียน ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชนท้องถิ่นจากที่
เคยเป็นของส านักงานส่วนกลางและส านักปกครองท้องถิ่นซึ่งต้องเป็นผู้สูญเสียการใช้อ านาจอย่าง
ค่อนข้างมาก และที่มากที่สุดคือ การตัดสินใจเรื่องงบประมาณ และกับการจ้างและปลดครูบุคลากร
และอีกหลาย ๆ อย่างที่ท าให้น่าขุ่นข้องจากการสูญเสีย ตัวอย่างเช่น ในชิคาโก (Chicago) การใช้
อ านาจสร้าง การตัดสินใจในการบริหารจัดการโรงเรียนที่ได้รับถ่ายโอนไปให้คณะกรรมการสภา

                                                           
110K. Briggs and P. Wohlstetter, Key Elements of a Successful School – 

Based Management Strategy,quoted in The World Bank,What is School-Based 
Management?.2008, 4. 
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โรงเรียนได้แก่ ครูใหญ่ ผู้แทนคณะครู ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชนท้องถิ่น111 ในบางครั้งสมาชิกชุมชน
ท้องถิ่นต้อง   เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียนมากกว่าแห่งหรือหลายแห่งได้ และแล้วเมื่อมีการ
ด าเนินการให้สมาชิกชุมชนท้องถิ่นลงมติก าหนดนโยบาย (เช่นการเพ่ิมให้ชุมชนควบคุมทรัพยากรของ
เมือง และการเรียกร้องให้น ามาใช้เป็นประเด็นเพ่ือควบคุมการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ) ให้เพ่ิมมากขึ้น
กว่าเดิม เพื่อการศึกษาของเด็กๆ ผลที่เกิดข้ึนก็คือ นายกเทศมาตรีได้มีมติให้มีการทดลองใช้ SBM โดย
การปฏิรูปการใช้อ านาจ กับการจัดท างบประมาณ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นประเด็นที่น าไปสู่การที่
คณะกรรมการโรงเรียนท้องถิ่นใช้อ านาจมากเกินความจ าเป็น112 
 เช่นเดียวกันกับที่ SBM มักต้องการให้ครูแสดงบทบาทร่วมในการปกครองและบริหาร
จัดการเพ่ิมขึ้นในโรงเรียนที่ตัวเองสอนอยู่ ท าให้ขอบข่ายงานของครูเพ่ิมมากขึ้นอีก ครูจึงต้องใช้เวลา
และก าลังงานเพ่ิมเติมจากภาระการสอนตามมาอีกด้วย และในบางครั้งไม่จ ากัดอิสรภาพดั้งเดิม 
(traditional freedom) ของครูที่ต้องการท าภารกิจหน้าที่ที่มีภายในชั้นเรียนของครู อาการสับสน   
ต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นอยู่ในช่วงรอยต่อของการน า SBM มาใช้113 ไม่ใช่ครูทั้งหมดที่มี      
ความชื่นชมยินดีกับการเข้าไปร่วมรับผิดชอบด้วย 
 จากการท าให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา SBMจึง
ไม่ได้ตั้งสมมติฐานบทบาททั้งหลายไว้ที่การกระท าที่เกิดจากการสั่งการในหน้าที่ราชการ หรืออาจ
มองข้ามความเป็นปัจเจกบุคคลของครูไปเลย ซึ่งโรงเรียนรัฐบาลหลายแห่งมักจะแขวนติดชะงักอยู่กับ
นโยบายบางประการในระดับที่สูงกว่า และเนื้อหาการบริหารที่ส่งผลในการปฏิบัติของโรงเรียนอยู่
เสมอ ความส าคัญจึงอยู่ที่บทบาทการตัดสินใจที่จริงใจของรัฐบาลเพ่ือให้ได้ลักษณะเฉพาะที่เป็นความ
ต้องการของประชาชน 
 ศาสตร์ว่าด้วยการจัดแบบต่างๆของ SBM(A Typology of School – Based 
management) 
 SBM ได้แพร่หลายในหลายประเทศที่มีความหลากหลายแตกต่างกันเช่นใน นิวซีแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เอลซัลวาดอร์ นิคารากัว กัวเตมาลา เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง 
ราชอาณาจักรไทย และอิสราเอล อย่างไรก็ตามการปฏิรูป SBM ในประเทศเหล่านี้ล้วนมีความ

                                                           
111T.D. Cook, H.D. Hunt. And R.F. Murphy, “Corner’s School Development 

Program in Chicago : A Theory – based Evaluation” in American Educational 
Research Journal 37(2),quoted in The World Bank, What is School-Based 
Management?.2008, 5. 

112 T.D. Cook, “School-based Management in the United States”in 
Background paper prepared for programmatic study on school-based 
management for the World Bank,quoted in The World Bank, What is School-Based 
Management?.2008, 5. 

113G. Whitty, S. Power, and D. Halpin, Devolution and Choice in Education : 
The School, the State and the Market,quoted in The World Bank, What is School-
Based Management?.2008, 5. 
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แตกต่างแบบฟอร์มกันไป (Uniform) และยังไม่ครอบคลุมทั่งถึงความหลากหลายอย่างกว้างขวางตาม
วิธีการ/หนทางที่มีความแตกต่างกัน จากนิยามความหมายของ SBM สะท้อนให้เห็นถึงการเป็น
รูปแบบของ  การกระจายอ านาจที่ท าให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางร่วมของการพัฒนาทางการศึกษาและ
ตระหนักถึง  การกระจายความรับผิดชอบให้ตรวจสอบถ่วงดุลได้เป็นช่องทางอันดับแรกในการน ามา
ซึ่งการพัฒนาทั้งหลาย การให้ความหมายนี้ได้มองข้ามเพ่ือให้มีตีความความสง่างามการแบ่งชั้นระดับ
สายงานแต่ความจริงในขณะนี้มีชนิดของ SBM ที่แตกต่างกันมากมายหลายแนวที่ได้ด าเนินการกันมา 
การปฏิรูป SBM ได้ถูกก าหนดสร้างเพ่ือให้มีวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปโดยร่างเป็นนโยบายของ
ประเทศอย่างกว้างๆ ตามบริบททางสังคม 
 วิธีการของ SBM แตกต่างกันใน 2 วิธีการที่เป็นหลักส าคัญคือ ค าว่า “ใคร (Who)”     
ที่เป็นผู้ใช้อ านาจท าการตัดสินใจ (decision – making authority) ที่ถูกรับมอบมา และค าว่า “อะไร 
(What)” นั่นคือ ระดับความเข้มข้นของภารกิจการปกครองดูแลพ่ึงตนเองตามที่ได้รับมอบกระจาย    
ลงมา สิ่งนี้คือที่เราเรียกว่าตัวประสานหรือการพบกันระหว่างการพ่ึงตนเองกับการมีส่วนร่วม 
(autonomy – participation nexus) ความกลมกลืนกันที่หลากหลายต่างๆ ของมิติทั้ง 2 มิติเหล่านี้
เป็นทั้งหมดในทุกลักษณะเฉพาะของการปฏิรูป SBM การวิจัยพัฒนาการทางการศึกษาภาคตะวันตก
เฉยีงใต้ (The South – west Educational Development Laboratory) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
มีรายการประดิษฐ์กรรมรูปแบบ SBM มากกว่า 800 รูปแบบ114 และมีประมาณ 29 รูปแบบจาก
ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นได้ถูกน ามาศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง115 ในขณะที่คุก(Cook) ได้อธิบายถึง SBM 
ว่าเป็นโครงสร้างของการคงอยู่ที่ทันสมัยที่สุด (modest entitivities) ในอีกนัยหนึ่งก็คือรูปแบบที่ไม่
สามารถมีแบบฉบับที่ใช้ได้กับทุกๆแห่งขึ้นอยู่ที่การน าไปใช้ด าเนินการ ซึ่งหมายถึงว่าการปฏิรูป SBM 
ที่มีการใช้อยู่ทั่วโลกมีความแตกต่างซึ่งกันและกัน ในแต่ละรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ในการอภิปรายได้ข้อเสนอว่าให้มีการส ารวจรูปแบบหลักๆ ที่ใช้ในการท างานของ SBM แต่การ
กระท าดังกล่าวไม่ได้หมายถึงว่ามีการจัดประเภทแบบต่าง  ๆ ของ SBM แบบอ่ืน ๆ เป็นสิ่งผิด 
(exhaustive typology)116 
  
 
 

                                                           
114B. Rowan, E. Camburn, and C. Barnes, Putting Pieces Together : Lessons 

from Comprehensive School Reform : A Review of Research, ed,quoted in The 
World Bank, What is School-Based Management?.2008,5. 

115G.D. Borman, G.M. Hewes, L.T. Overman, and S. brown. “Comprehensive 
School Reform and Achievement : A Meta-analysis.” Review of Educational 
Research 72(2) : (2003). 125-230. 

116T.D. Cook, “School-based Management in the United States” Background 
paper prepared for the programmatic study on school-based management for 
the World Bank,Washington, DC. 2007. 
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 หัวใจส าคัญของการปกครองดูแลพึ่งตนเองกับการมีส่วนร่วม (The Autonomy – 
Participation Nexus) 
 มิติอ่ืน ๆ คือผู้มีอ านาจท าการตัดสินใจเมื่อได้มอบอ านาจมายังระดับโรงเรียน ที่มีในโลก
ธรรมดาโดยทั่วไปเราจะพบรูปแบบ 4 แบบ ที่พอจะน ามาให้ความหมายหมายถึงผู้ที่จะถูกมอบให้
อ านาจ ท าการตัดสินใจในการปฏิรูป SBM117 คือฝุายบริหารเป็นผู้ควบคุม ฝุายครูวิชาชีพเป็น         
ผู้ควบคุมฝุายชุมชนเป็นผู้ควบคุม และทุกฝุายสร้างความสมดุลในการควบคุม 
 ฝ่ายบริหารควบคุม SBM(Administrative Control SBM) ส่งทอดการใช้อ านาจ
ให้แก่ครูใหญ่ของโรงเรียน จุดประสงค์ของรูปแบบที่จะท าให้แต่ละโรงเรียนถูกตรวจสอบได้มากขึ้น         
จากส านักงานเขตส่วนกลางหรือส านักงานคณะกรรมการ ประโยชน์ของรูปแบบ SBM ชนิดนี้เป็นการ
เพ่ิมองค์ประกอบด้านประสิทธิภาพการคิดค านวณค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคล และ         
ด้านหลักสูตรการเรียน ด้วยการก าหนดให้บุคคลหนึ่งคนใดในแต่ละโรงเรียนแสดงตัวตนสามารถแสดง
ความรับผิดชอบให้ตรวจสอบได้จากการใช้อ านาจส่วนกลาง 
 ฝ่ายวิชาชีพครูควบคุม SBM(Professional Control SBM) เป็นการส่งทอดการใช้
อ านาจการตัดสินใจในเรื่องส าคัญไปยังคณะครู รูปแบบนี้มีจุดประสงค์เพ่ือจะได้ใช้ความรู้ของครูที่มีอยู่     
อย่างมากหลากหลาย ให้น ามาใช้กับสิ่งที่โรงเรียนต้องการที่จ าเป็นในระดับชั้นเรียนการมีส่วนร่วม  
อย่างเต็มตัวในกระบวนการสร้างการตัดสินใจสามารถจูงใจให้ครูสร้างผลงานที่ดี ๆ และสามารถน าไป 
สู่ประสิทธิภาพที่ดี ๆ และความมีประสิทธิผลในการสอนได้ด้วย เช่นกัน 
 ฝ่ายชุมชนควบคุม SBM (Community Control SBM) เป็นการส่งทอดการใช้
อ านาจสร้างการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ๆ ไปให้กับผู้แกครอง ประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือในเรื่อง
ของหลักสูตรโรงเรียนสามารถสะท้อนความต้องการของท้องถิ่นได้ และได้รับการเลือกน าไปใช้ 
 ทุกฝ่ายควบคุม SBM แบบดุลยภาพ (Balance Control SBM) เป็นการท าให้การใช้
อ านาจสร้างการตัดสินใจอย่างสมดุลระหว่างผู้ปกครองและครูผู้เป็นกลุ่มหลัก ที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งสองกลุ่มในโรงเรียน มีจุดประสงค์ให้มีการน าข้อได้เปรียบของความรู้ทางวิชาการอย่างลึกซึ้ง
ของครูเกี่ยวกับโรงเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการบริหารโรงเรียนผนวกกับการท าให้โรงเรียนมีการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากผู้ปกครอง 
 รูปแบบฝุายบริหารควบคุมโดยของตัวมันเองไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างคงที่ ในเมื่อ
ครูใหญ่ไม่เคยปฏิบัติงานด้วยตนเองเพียงล าพัง ครูใหญ่ต้องการผู้อ่ืนท างานให้กับเขาและช่วยเขา    
ท าการตัดสินใจในเรื่องโรงเรียน การคงอยู่ของรูปแบบ SBM ที่มีอยู่ทั่วโลกโดยทั่วไปแล้วก็เป็นแบบ
ผสมผสานกันอยู่ในรูปแบบทั้งสี่ดังได้อธิบายไว้แล้ว อ านาจจะถูกลดผ่านลงมาด้วยการบัญญัติ         
ข้อกฎหมายรองรับรูปแบบคณะกรรมการโรงเรียน หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย
ครูพร้อมทั้งครูใหญ่ แบบฉบับ SBM ส่วนใหญ่เกือบจะทั้งหมดผู้แทนชุมชนท าหน้าที่ในคณะกรรมการ
ชุมชนหรือกลุ่มด้วยเป็นผลให้การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนสามารถรับรู้คนในท้องถิ่นว่าใคร        

                                                           
117K. Leithwood and Terasa Menzies, “Forms and Effects of School-Based 

management : A Review in Educational Policy 12(3), quoted in The World Bank, 
What is School-Based Management?.2008, 8. 
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ที่สามารถเก่ียวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ และเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่จะได้น าความต้องการ
ของท้องถิ่นและความต้องการการตรวจสอบเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในเรื่องความรู้นั้นผู้ที่อยู่ใน
ท้องถิ่นจะสะท้อน  เพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่หลักสูตรบทเรียนให้กับทางโรงเรียนน าไปปฏิบัติ แม้ว่า
ความข้องเกี่ยวผูกพันกับชุมชนสามารถพัฒนาการวางแผนโครงการและการปฏิบัติ ตามแผน โดย
วิธีการเหล่านี้บางครั้งการเกี่ยวข้องผูกพันในการบริหารงานบุคลากร บางโอกาสโรงเรียนที่สมาชิก
ชุมชนเข้าร่วมบ้าง ก็ไม่สร้างความซับซ้อนยุ่งยากให้กับครูใหญ่และครู118 ผู้ปกครองและสมาชิกใน
ชุมชนมีบทบาทในการท าหน้าที่ใน SBM แต่บทบาทเหล่านี้ไม่ชัดเจนในทางสากลและไม่ใช่เป็น
บทบาทหลักเสมอไป อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีล าพังเพียงการใช้กฎหมายที่มีการใช้อ านาจหลัก  ๆ  
ให้ด าเนินการ SBM เป็นแบบคณะกรรมการผู้ปกครองทั้งๆที่ผู้ปกครองทั้งหลายไม่สามารถด าเนินการ
ให้ประสบความส าเร็จได้  ถ้าปราศจากการสนับสนุนจากครูและครูใหญ่119 
 หัวใจส าคัญในการปกครองดูแลพึ่งตนเอง – การมีส่วนร่วม – ความรับผิดชอบให้
ตรวจสอบ (The Autonomy – Participation – Accountability Nexus) 
 ยังมีความเชื่อมโยงกันอีกชุดหนึ่ง คือ การปกครองดูแลพ่ึงตนเอง –การมีส่วนร่วม
เชื่อมโยงกับการรับผิดชอบให้ตรวจสอบได้ ในบรรดาประเทศทั้งหลาย หนึ่ งในวัตถุประสงค์หลักของ
การน าเอา SBM มาใช้ในโรงเรียนก็คือการให้มีการตรวจสอบมากขึ้นและการบริหารจัดการต้องท า               
ด้วยความโปร่งใส (Transparent) แอนเดอร์สัน120(Anderson) ได้เสนอแนะไว้ว่าความรับผิดชอบให้
ตรวจสอบได้ของ SBM มี 3 รูปแบบ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนพึงต้องท าให้เกิด ได้แก่ 1) ให้
ตรวจสอบเพ่ือการยึดมั่นต่อกฎเกณฑ์ข้อบังคับกับการให้ตรวจสอบเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่ทาง
การศึกษา 2) การให้ตรวจสอบเพ่ือยึดมั่นเพ่ือสร้างมาตรฐาน และการให้ตรวจสอบในความเท่าเทียม
กัน (The peers) 3) ให้ตรวจสอบได้ในเรื่องผลการเรียนรู้ของนักเรียนและการตรวจสอบจาก
สาธารณะโดยทั่วไป โครงการ SBM มีทั้งให้ตรวจสอบได้ทั้งที่เป็นแบบสร้างความแข็งแกร่งสุดๆ ชนิด
เป็นแบบส าหรับการรับผิดชอบให้มีการตรวจสอบจากการให้อ านาจทั้งหลายแก่ระดับโรงเรียนเพ่ือ
สะสมเรียนรู้ การตัดสินใจเอาไว้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุจากการเพ่ิมความโปร่งใสในกระบวนการ จึงมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลงานด้านอ่ืนๆตามที่ตั้งเปูาไว้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับโรงเรียนประเมินได้จากการบริหารบุคคลของโรงเรียน 

                                                           
118World Bank, Implementation Completion and Results Report for a 

Punjab Education Sector Development Policy Credit, quoted in The World Bank, 
What is School-Based Management?.2008, 8. 

119T.D. Cook, quoted “Forms and Effects of School-Based management” in 
The World Bank, What is School-Based Management?.2008, 8. 

120J.A. Anderson, “Accountability in Education. Education Policy Series” in 
The International Institute for Educational Planning and The International 
Academy of Education, quoted in The World Bank, What is School-Based 
Management?.2008, 9. 
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การพัฒนาการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน การสร้างความมั่นใจอย่างใกล้ชิดระหว่างความต้องการ
ของโรงเรียนเชิงนโยบาย และสุดท้ายคือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้มากข้ึน 
 จากการเพิ่มความโปร่งใสนี้ SBM สามารถลดเรื่องคอรัปชั่นได้ด้วย ตัวอย่างการปกครอง
ดูแลพึ่งตนเองตามโครงการ PEC ในการปฏิบัติ SBM ในประเทศเม็กซิโกที่ได้รับประโยชน์ (Credited)     
ในการเพ่ิมความรับผิดชอบให้มีการตรวจสอบได้และความโปร่งใสพร้อมๆกับการปูองกันและการ
ก าจัดการทุจริตในหน้าที่บริหารจัดการทางการศึกษาด้านการใช้จ่ายเงิน 121 ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า
คณะกรรมการโรงเรียนถูกตรวจสอบทั้งจากการใช้อ านาจทางการศึกษาจากส่วนกลาง (การให้
ตรวจสอบได้ตามสายงานในแนวตั้ง : Vertical accountability) และจากชุมชนผู้ให้การสนับสนุน  
(การให้ตรวจสอบได้จากผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดในแนวนอน : Horizontal accountability) ถ้าโครงการ
แบบนี้ขยายผลจะมีศักยภาพลดการคอรัปชั่นได้อย่างเบ็ ดเสร็จ จากการตรวจสอบเอกสาร122           
มีประเทศที่ได้น า SBM มาใช้แล้วได้ผลตามเปูาหมายของการให้ตรวจสอบได้ที่เพ่ิมขึ้น และการเพ่ิม
กระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองเพ่ือการตัดสินใจในมิติของการตรวจสอบได้ 
 กรอบความคิดที่น่าสนใจเพื่อการวิเคราะห์  SBM (Toward a Concegptual  
Framework  for Analyzing  school-Based Management)   
 กรอบงานทางความคิดในเรื่อง SBM  สามารถน าเสนอให้เห็นได้ในส่วนของความ
เคลื่อนไหวที่เป็นข่าวสารจากรายงานของ WDR  2004123(รายงานการพัฒนาธนาคารโลกปี 2004)  
ได้น าเสนอหลักฐานที่บ่งบอกว่ามีการเพ่ิมขึ้นในการปกครองดูแลพ่ึงตนเองและการรับผิดชอบให้
ตรวจสอบได้ของโรงเรียน (School  autonomy  and  accountability)สามารถช่วยแก้ปัญหา     
ที่ลุกลามอยู่ทั้งหมดของการศึกษาได้บ้าง  ตามหลักฐานที่ปรากฏนี้  ขณะที่การเพ่ิมทรัพยากรอย่าง
ทะลักล้นและมีการสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ๆ เข้าสู่ภาคส่วนการศึกษาเป็นความจ าเป็นที่จะต้องให้    
ผู้ยากไร้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้มากขึ้น  มันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความพอเพียง จึงจ าเป็น
ด้วยเช่นเดียวกันเพ่ือแปลงทรัพยากรเหล่านี้ให้เป็นการบริการพ้ืนฐานที่สามารถส่งไปถึงผู้ยากไร้ให้ได้  
โรงเรียนจึงควรได้รับการปกครองดูแลพ่ึงตนเองในการใช้ปัจจัย ( inputs) ของพวกเขา และมีการให้  
มีความรับผิดชอบให้ตรวจสอบได้ไปยังผู้ใช้เพ่ือให้ใช้ปัจจัยเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ วรรณกรรม 
(literature) ที่สนับสนุนการใช้ SBM ให้ข้อเสนอแนะเป็นหลักการ 4 ประการส าหรับการพัฒนาการ
สร้างบริการให้กับผู้ยากไร้ดังนี้ 1)การเพ่ิมทางเลือก (choice) พวกเขาและเพ่ิมการมีส่วนร่วม 
(participation)  2) การให้พลเมือง (citizens)  มีการแสดงออก (voice) ให้เข้มข้นขึ้น 3) การสร้าง
ข้อมูลสารสนเทศ (information)  ให้สามารถน าไปใช้อย่างกว้างขวางและ 4) การสร้างความเข้มแข็ง  

                                                           
121 S. Karim, C.A. Santizo Rodal, and E.C. Mendoza, Transparency in 

Education, quoted in The World Bank, What is School-Based Management?.2008, 9. 
122H. Patrinos and Ruth Kagia, quoted in The World Bank, What is School-

Based Management?2008, 9. 
123World  Bank, World  Development  Report  2004 :  Making  Services  Work 

for Poor People, quoted in The World  Bank, What is School-Based  Management? 
.2008,12. 
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(Strengthening) เป็นการตอบแทนเพ่ือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพกับผู้ยากไร้ และการท าโทษ 
(penalizing) แก่ผู้จัดบริการที่ล้มเหลว124 
 กรอบงานของรายงานการพัฒนาของธนาคารโลกในปี 2004 เพ่ือการวิเคราะห์        
การจัดบริการทางการศึกษาให้ความหมายการให้มีการรับผิดชอบให้ตรวจสอบได้ (accountability)  
ไว้ 4 ด้านดังนี้คือ 
 1. ด้านการแสดงความคิดเห็น (Voice) เรื่องของพลเมืองที่พึงปรารถนาสามารถเข้า    
ยึดกุมการท านโยบาย (policymakers) การตรวจสอบได้ในเรื่องผลการปฏิบัติงานของพวกเขาเมื่อพ้น
จากหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาข้อตกลง (Compact) เรื่องของการปฏิบัติและวิธีการ
ตอบสนองสิ่งที่รับผิดชอบกับวัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษาสาธารณะถูกสื่อสารให้ทราบทั่วกัน
อย่างชัดเจน 
 2. ด้านการบริหารจัดการ  (Management)  เป็นปฏิบัติการที่สร้างประสิทธิภาพของ   
ผู้ให้บริการในแถวหน้า (frontline providers) ภายในองค์กร 
 3. ด้านอ านาจของผู้ใช้บริการ (client power) การปฏิบัติของภาคพลเมืองที่เป็น
พลเมืองสามารถเพ่ิมการให้มีการตรวจสอบได้ของโรงเรียนและระบบโรงเรียน 
 ในบันทึกข้อมูลรายงานของ  WDR  ในปี  2004  พบว่าการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
ค่อนข้างเกี่ยวข้องผูกพันกับการผสมผสานกันของการแสดงออกในความคิดเห็น ตัวเลือก การมีส่วน
ร่วมโดยตรง และการบัญชาการ และควบคุมทางองค์การ รายงานยังได้เสนอแนะต่อไปอีกว่าความ
ร่วมมือในระบบการศึกษาที่ประสบความส าเร็จ (what successful education system share)    
ก็คือ ระบบการให้ตรวจสอบได้อย่างมีความหมาย (meaningful) กรอบงานของ WDR ปี 2004     
ถูกน าเสนอเป็นการสร้างมุมสัมพันธภาพจาก 3 ประการด้วยกันคือ พลเมือง นักการเมือง และ        
ผู้ให้บริการ (แสดงไว้ในแผนภูมิที่) สิ่งที่จัดมาให้บริการและสัมพันธภาพการรับผิดชอบให้ตรวจสอบได้
ระหว่างผู้ปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้มีความซับซ้อน แม้แต่ภายในแต่ละกลุ่มของผู้ปฏิบัติแล้วก็ยังมีความ
แตกต่างกันเป็นกลุ่มย่อย ๆ และสัมพันธภาพของผลประโยชน์กับการรับผิดชอบให้ตรวจสอบได้จาก
งานของผู้ปฏิบัติของคนหนึ่งกลุ่มอาจแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนที่ปฏิบัติงานเหล่านี้ก็ได้ เมื่อการรับผิดชอบ
ให้ตรวจสอบได้ล้มเหลว ความล้มเหลวสามารถบ่งบอกถึงร่องรอยที่เป็นเส้นทางน าไปสู่ระยะยาวหรือ
อาจจะเป็นเพียงการสิ้นสุดก็ได้  บางครั้งกระบวนการพัฒนาเป็นระยะเส้นทางที่ทอดยาว และในบาง
สถานการณ์อาจท าไม่ได้ดังตั้งใจ ในกรณีเหล่านี้  WDR  ในปี 2004ได้ เสนอแนะการสร้างจุดแข็งใน
ระยะสั้น  (short  route)  ในสิ่งที่เป็นการจัดให้บริการเป็นการให้ถูกท าการตรวจสอบได้โดยตรงจาก
พลเมืองหรือผู้ใช้บริการ  ผู้ใช้บริการสามารถพัฒนาบริการที่จัดให้ได้โดยการท าต่อไปนี้ 1) การใช้การ
แสดงความคิดเห็นของพวกเขาสร้างความมั่นใจประกันว่าบริการทั้งหลายได้ถูกปรับแก้ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของพวกเขาได้เอง 2) จากการควบคุมก ากับติดตามเรียบร้อยแล้วและ/หรือที่สังคม
ยอมรับได้อย่างทันทีให้เป็นการพัฒนาในระยะยาวต่อไปสิ่งเหล่านี้ควรได้น ามาใช้จัดท า 

                                                           
124W.S. Barnett, “Ecconomic of School Reform” in Holding Schools 

Accountable-Performance-based Reform in Education. ed quoted  in The World 
Bank, What is School Based Management?.2008, 13. 
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เส้นทางระยะยาวของการให้ตรวจสอบได้ 
 

ที่มา 
นักการเมือง ผู้สร้างนโยบาย 
  

ความคิดเห็น 
เส้นทางระยะสั้น(เฉพาะหน้า) 
 
พลเมือง/ผู้ใช้บริการ 
บุคคลทั่วไป ผู้ยากไร้ 

 
 
 
 

การให้บริการ 
 
แผนภูมิที่ 5  กรอบงานการให้ตรวจสอบได้ในรายงานการพัฒนา  WDR  ปี 2004 
ที่มา  :The  World  Bank, What is School – Based  Management? (Washington, DC :  
Education Human  Development  Network, 2007),14. 
  
 ในทางทฤษฎีแล้ว รูปแบบSBMครอบคลุมทั่วทั้งหมดทั้ง 4 ด้านของสัมพันธภาพในการ
ให้ตรวจสอบได้ตามที่ WDR ปี 2004  น าเสนอไว้  เงื่อนไขสัญญา (Compact) กล่าวถึงระยะเวลา
ความรับผิดชอบการตรวจสอบได้ ด้วยอะไรหรือด้วยวิธีใดที่รัฐบาลกลางได้มอบหมายงานการ
รับผิดชอบให้ตรวจสอบได้เป็นสายงานของกระทรวง ซึ่งเป็นผู้มอบหมายการให้ตรวจสอบได้คืน
กลับไปยังโรงเรียนเพ่ือปฏิบัติงานโดยวิธีการที่หลากหลาย  ในความรู้สึกเช่นนี้ ตัวรูปแบบที่แน่นอน
ของ SBM ก็เป็นการให้ครูใหญ่มีบทบาทสูงในการรับผิดชอบให้ตรวจสอบได้ในโรงเรียน เมื่อกระทรวง
ผู้ถือครองตัวแบบความรับผิดชอบในการจัดบริการให้กับผู้รับบริการผู้ได้รับคืนกลับในฐานะผู้มีอ านาจ
ก าหนดนโยบายและด้วยเหตุที่มีความคิดเห็น(voice) ในฐานะผู้ก าหนดนโยบาย (policymakers)  
และเป็นการตรวจสอบนักการเมืองในการท างานของพวกเขา  ในกรณีทั้งหมดของ SBM  กลไกการ
บริหารจัดการเปลี่ยนแปลงภายใต้การปฏิรูป SBM ตัวของผู้ใช้บริการเองต้องกลายมาเป็นส่วนของการ
บริหารจัดการร่วมไปกันกับผู้ปฏิบัติให้บริการ ด้วยเหตุเป็นเส้นทางเฉพาะหน้าระยะสั้นของการให้
ตรวจสอบได้จึงมาเป็นแม้แต่ระยะสั้นเฉพาะหน้าเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการของผู้ปกครองหรือทั้งของ
สมาชิกชุมชน ได้รับการใช้อ านาจเพ่ือท าการตัดสินใจที่แน่นอนในเรื่องของพวกเขาและมีการแสดง
ความคิดเห็นในการตัดสินใจที่มีผลโดยตรงถึงนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน  กรอบงานนี้ ได้น าเสนอไว้ใน  
แผนภูมิที่ 5แสดงให้เห็นการบริหารจัดการโรงเรียน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเพียงเฉพาะแค่ครูใหญ่หรือ
เป็นคณะกรรมการของผู้ปกครองและครูการปฏิบัติในความรับผิดชอบตรวจสอบด ารงอยู่ต่อไปได้เอง 

ผู้จัดให้บริการ 
ผู้ปฏิบัติ องค์กร 

พลังอ านาจของใช้บริการ 
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เส้นทางระยะยาวของการให้ตรวจสอบได้ 
 

ที่มา 
นักการเมือง ผู้ก าหนดนโยบาย 

ความคิดเห็น       เงื่อนไขข้อตกลง 
 
พลเมือง/ผู้ใช้บริการ 
 บุคคลทั่วไป ผู้ยากไร้ 
 
 
พลังอ านาจผู้ใช้บริการ    บริการเส้นทางระยะช่วงสั้น    
ในการบริหารจัดการ   
     
   
แผนภูมิที่  6  กรอบงานการให้ตรวจสอบได้ใน  SBM 
ที่มา  :The  World  Bank, What is School – Based  Management? (Washington, DC: 
Education Human  Development  Network, 2007),14. 
 ด้วยเหตุนี้ SBM จึงสามารถเป็นวิธีการของการสร้างความเชื่อมั่นการรับผิดชอบให้
ตรวจสอบได้กับการปกครองดูแลพ่ึงตนเองตามที่จินตนาการเอาไว้ใน WDR ปี 2004 แต่กับกลุ่มที่ได้
ผนวกเพ่ิมเป็นตัวแทนที่เป็นผู้จัดการโรงเรียน (อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นกลุ่มที่ได้รับมอบให้มีการ
ปกครองดูแลพ่ึงตนเอง) กลุ่มนี้โดยปกติแล้วประกอบด้วยหุ้นส่วน (partnership) ที่เป็นตัวแทนอัน
หลากหลายผู้สามารถเข้าควบคุมในแต่ละด้านอ่ืน ๆ ของการรับผิดชอบตรวจสอบที่สามารถจัด
ให้บริการตามความต้องการจ าเป็นในกรณีพิเศษของโรงเรียน ความส าเร็จของกลุ่มที่เพ่ิมเข้ามาเป็น
แหล่งของการใช้อ านาจที่ได้รับมอบมาเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนที่ยังคงต้องมีการท าให้ได้รับการยอมรับ
การท าให้ 
 สรุปได้ว่า จากรายงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาของธนาคารโลก (The World Bank 
Development Reports) ได้นิยามความหมายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกระจาย
อ านาจการใช้อ านาจหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลาง (central government) ไปสู่ระดับโรงเรียน เพ่ือ
สามารถใช้เป็นรูปแบบโครงสร้างทางแนวคิดทางเลือกการบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจรูปแบบ
หนึ่งที่ลงลึกไปถึงความเป็นโรงเรียนของแต่ละโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติทางการศึกษาให้เกิด
การพัฒนาโดยตรง (primary unit of improvement) และสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าเมื่อได้มอบความ
ไว้วางใจให้มีอ านาจการตัดสินใจปกครองดูแลตนเองได้แล้ว จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้
ดีขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืน (stimulated and sustained improvement) ด้วยเหตุนี้ การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานจึงต้อง  มีส านึกรับผิดชอบ(responsibility) และมีการตัดสินใจใช้อ านาจหน้าที่
ด าเนินการโอนไปให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้ปกครอง บางครั้งอาจรวมถึงนักเรียนและ
สมาชิกในชุมชนด้วย สิ่งที่ต้องการตามมาก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองดูแลและการบริหาร

ผู้ให้บริการ 
ผู้ปฏิบัติ องค์กร 

ที่มา 
นักการเมือง ผู้ก าหนดนโยบาย 
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จัดการโรงเรียน (school governance and management) การวางแผนกลยุทธ์ (strategic 
planning) การเงินการคลังโรงเรียน (school financing) การให้ตรวจสอบได้ (accountability)125 
 การพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในโรงเรียน โดยมีแนวหลักการในการด าเนินการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดังนี้ 
 1. มีการก าหนดกรอบขอบข่ายและโครงสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 2. มีการปรับโครงสร้างทางสถาบัน/หน่วยงานส่วนกลาง เพ่ือสนับสนุนการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานและสร้างความชัดเจนในบทบาทการใช้อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่อง
โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียน 
 3. มีการส่งเสริมการพัฒนาแผนงานของโรงเรียนที่มอบการตัดสินใจให้ไว้น าไปสู่การ
พัฒนาที่เป็นรูปธรรม 
 4. มีการพัฒนาการปรับปรุงกลไก และการจัดการด้านการเงินการคลังเพ่ือการถ่ายโอน
สินทรัพย์ให้กับโรงเรียน 
 5. มีการสร้างกระบวนการเปิดเผยรับรู้เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบได้ของการ     
ใช้สินทรัพย์และอ านาจหน้าที่ 
 6. มีความเชื่อมั่นได้ว่าผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนเข้าใจการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและมีทักษะในการบริหารจัดการตามความต้องการ126 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของคาล์ดเวล (Caldwell) 
 คาล์ดเวล (Caldwell) ได้ให้ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) ว่า 
“การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นระบบการกระจายอ านาจลงสู่ระดับโรงเรียนให้มีอ านาจ     
ใช้ท าการตัดสินใจพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบในเรื่องที่มีความส าคัญที่โรงเรียนต้องด าเนินการ           
ที่เก่ียวข้องกับกรอบงานที่ได้มีการพิจารณาก าหนดเปูาหมาย, นโยบาย, หลักสูตร, มาตรฐาน และการ
ตรวจสอบจากส่วนกลาง” ในความหมายดังกล่าวมีการเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปในทางปฏิบัติ ของ
แต่ละประเทศ เช่น การบริหารจัดการด้วยตนเอง (self – management)127 
 การบริหารจัดการโดยท้องถิ่น (local management) ก็มีการเรียกกัน ซึ่งเป็นการที่
รัฐบาลหลายไประเทศแทบทุกประเทศต้องการเห็นโรงเรียนให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลง การ
จัดระบบ และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จนมีผลต่อการปรับปรุงพัฒนาส่งผลต่อผู้เรียน จนท า
ให้สร้างสังคมและเศรษฐกิจที่ดีในชาติ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจึงเป็นกลยุทธ์เพ่ือสร้างให้
โรงเรียนเกิดผลงานการเปลี่ยนแปลง ในประเทศอังกฤษมีโรงเรียนมากกว่า 25,000 โรงเรียน ใช้การ
บริหารแบบนี้ เช่นเดียวกับ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลียในรัฐวิคตอเรีย และแม้กระทั่งในโรงเรียนใน

                                                           
125 Ibid.,17. 
126สมชัย พุทธา, “การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”. (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 147-148. 

127  Brian.J.Caldwell, School-Based Management. (Paris France: The 
International Institute for Educational Planning UNESCO, 2005), 1. 
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แคนาดา และสหรัฐอเมริกาก็มีประวัติประสบการณ์พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
แทบทั้งสิ้น นอกจากนี้จากตัวก าหนดกรอบและมาตรการ (scope and scale) ที่เป็นตัวชี้วัด
ความส าคัญว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานถูกให้ความสนใจเกิดขึ้นเมื่อคราวประชุมเอเปคครั้งที่ 
3 (The 3ntAPEC Education ministerial Meeting) ของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ที่เมืองซาน
ติเอโก ประเทศชิลี เมื่อเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2004 ในคราวประชุมเครือข่ายผู้น าประเทศด้านความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ (APEC : Asia Pacific Economic Cooperation) กลุ่มเอเปค 21 ประเทศ 
เป็น 1 ใน 3 ข้อ ที่ตกลงร่วมกันบรรจุไว้เป็นสาระข้อที่รัฐบาลให้ความสนใจด้านคุณภาพการศึกษาเป็น
พิเศษ โดยเฉพาะการกระจายอ านาจ โดยเร่งปฏิรูปการศึกษาในมิติของการกระจายอ านาจ 
เช่นเดียวกับการให้มีการตรวจสอบเป็นกรอบทิศทางการบริหารจัดการ จากการที่การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานมีการเรียกขาน และการปฏิบัติที่หลากหลายวิธีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ความเป็น
โรงเรียน และการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งวัฒนธรรมและค่านิยมที่แฝงอยู่ในนโยบายของ
ผู้ก าหนดต้องการ ดังนั้นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่การด าเนินการการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานที่ยกระดับในโรงเรียนจึงขึ้นอยู่กะบกรอบการตัดสินใจจากส่วนกลางเพ่ือสร้างความมั่นใจใน
ระบบระยะยาว ความส าคัญของการประยุกต์ใช้จึงอยู่ที่ผู้เป็นผู้น าสถานศึกษา (School Leaders)  
จะมีสมรรถวิสัย (capacity) ท าการตัดสินใจในเรื่องส าคัญๆ ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน
โรงเรียน และสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบเป็นสิ่งจ าเป็นเบื้องต้น เพ่ือให้กรอบที่ก าหนดจาก
ส่วนกลาง (centrally-determined framework) จัดระบบโรงเรียนที่ควรจะเป็น128 
 เร่งรัดการปฏิรูป 3 ประการหลัก  (Emergence of three major reforms) 
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้ถูกก าหนดให้เป็นนโยบาย และน าไปสู่การปฏิบัติ
มากว่า 3 ทศวรรษ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ายังมีบางประเทศที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามนโยบายนี้ ที่จริงแล้วการ
บริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนี้เริ่มในศตวรรษที่ 21 ดูเหมือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลักๆ 3 อย่าง 
ในระบบการศึกษาคือ ระบบการจัดการด้วยตนเอง ผลการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์สังคมแห่งการ
เรียนรู้และเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าไม่มีระบบการศึกษาใดที่จะยังคงสภาพตามแนวทาง
นี้ได้นาน นัยส าคัญอันหนึ่งก็คือ ผู้บริหารโรงเรียนควรจะต้องมีความสามารถที่จะปรับขอบเขตการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตอบสนองความคิดริเริ่มจากส่วนกลาง 
เพราะสิง่เหล่านี้จะถูกก าหนดมาจากระดับชาติ จังหวัด หรือระดับอ าเภอ129 

                                                           
128Brian. J. Caldwell, School-Based Management and its potential to enhance 

decentralization in education.” Inaugural Keynote Address on the theme ‘ 
Education Decentralization Revisited : School-based Management’ at the Third 
International Forum on Education Reform hosed by Office of the Education 
Council of Thailand, Ambassador Hotel Bangkok, Thailand, 8-11 September 2003. 

129Brian. J. Caldwell and J. M. Spinks, Beyond the self-Managing School. 
(London : Falmer Press, 1998), quoted in Brian. J. Caldwell, School-Based 
Management (Brussels Belgium : UNESCO, 2005), 3 - 11. 
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 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เกี่ยวข้อง (Linkages 
with learning outcomes) 
 งานวิจัยของคาล์ดเวลและไฮว์เวิร์ด (Caldwell & Hayward), คาล์เวลและสปิงคส์ 
(Caldwell & Spinks), โอยูชิและเซกัลป์ (Ouchi & Segal)130, โวลันสกีย์และฟลายด์แมน 
(Volansky & Friedman) ได้แสดงถึงข้อค้นพบที่เป็นจุดสนใจครั้งส าคัญของการตัดสินใจในระดับ
ท้องถิ่นมีส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนและเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
การสร้างสมรรถวิสัย (Capacity) ให้กับคณะครู (staff) ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรและมีผลงาน
การเรียนการสอนเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนมีโครงการน าร่องทาง ด้านการตรวจสอบที่
ท้องถิ่นเข้าร่วมด้วย เช่น การกระบุความประสงค์และการติดตามผลความส าเร็จของงาน เช่นเดียวกัน
กับความชัดเจนในการสร้างศักยภาพให้ชุมชนมีศักยภาพเพ่ือสนับสนุนความต้องการของโรงเรียน     
ซึ่งเป็นการขยายภาพของการบริหารแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ปรากฏ ถึงแม้ในช่วงต้นของการ
บริการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอาจจะไม่พบผลงานด้านการเรียนรู้จากการวัดประเมินสิ่งเหล่านั้น      
แต่เมื่อมองในดา้นกว้าง ๆ แล้วการใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดการสร้างศักยภาพก็ขยายความส าเร็จให้เห็น
ได้ ในระดับมหัพภาค (macro-level)กรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ ในระดับนานาชาติ การศึกษาถึง
ความส าเร็จของผู้เรียน เช่น โครงการ TIMSS และ โครงการ TIMSS-R กับโครงการ PISA และ 
โครงการ PISA-Plus ได้ยืนยันถึงความส าคัญของการสร้างความสมดุลระหว่างการรวบอ านาจไว้
ส่วนกลาง (centralization) กับการกระจายอ านาจ (decentralization) เช่น ในด้านการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารบุคคลการยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู (professionalism) การวัดประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการสร้างความสัมพันธ์สนับสนุนชุมชน สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนทางภูมิปัญญา 
(intellectual capital) และต้นทุนทางสังคม (social capital) ก็คือการสร้างระบบให้โรงเรียนบริหาร
จัดการตนเอง (self – managing schools) การสร้างต้นทุนทางปัญญาเป็นการสร้างศักยภาพที่ยั่งยืน 
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดว่าด้วยการสร้างสมรรถนะ การสร้างต้นทุนทางสังคมโดยความสัมพันธ์
สนับสนุนระหว่างชุมชนกับโรงเรียน บ้าน สถาบันศาสนา (church)ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 
องค์กรสาธารณะและองค์กรเอกชนต่างๆ หลายภาคส่วน ประสบการณ์ท่ีพบท าให้เห็นว่าไม่มีความสูญ
เปล่าเมื่อมีความมุ่งมั่นที่จะใช้กาลเวลาหลาย ๆ ปี สร้างความสมดุล แล้วยกระดับการรวบอ านาจไว้
ส่วนกลางและการกระจายอ านาจออกไป ซึ่งก็ได้รับผลงานที่เกิดขึ้นตามมา จึงเป็นเหตุให้มีการออก
บัญญัติว่าด้วยการมอบอ านาจ การใช้อ านาจหน้าที่ การรับผิดชอบ และการมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโรงสร้างอ านาจสิ่งเหล่านี้คือการสร้างสมรรถวิสัยให้เกิดจากการเรียนรู้
ที่ปรารถนา และก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในทุกระดับทั้งหมดด้วยซึ่งนัยส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนต้องมั่นใจว่าผู้ร่วมงานสมควรได้รับโอกาสอยู่เสมอ (up-to-date) ในการเรียนรู้การปฏิบัติที่
ถูกต้องเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน และสร้างต้นทุนทางปัญญา และต้นทุนสังคมยึดมั่นในจิตใจ

                                                           
130W. G. Ouchi and L. G. Segal, Making Schools Work : A Revolutionary Plan 

to Get Tour Children The Education They Need (New York : Simon & Schuster. 
2003), quoted in Brian. J. Caldwell, School-Based Management, 11. 
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จากรุ่นเก่าสู่รุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อมโยงทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างการบริหาร   
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับผลการเรียนรู้การเป็นผู้น าโรงเรียน131 
 ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ (Measurement of impact on learning outcomes) 
 เจตนาอันแน่วแน่ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานก็เพ่ือให้ได้ผลจากการวัดผลงาน
ที่แปรเป็นความทันสมัย ในตอนแรกๆ จึงเป็นเรื่องที่ทุกๆประเทศตั้งความหวังเอาไว้สูงในผลงาน    
การปฏิรูปจากการวัดผลที่ได้จากการใช้เป็นวีการบริหาร เมื่อไม่เห็นผลงานทันท่วงทีจากการวัดก็ขาด
การยอมรับ อย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่งเมื่อไปเน้นที่การให้มีการตรวจสอบ (accountability)          
เป็นกิจกรรมส าคัญร่วมในการวัดการเปลี่ยนแปลงเป็นเปูาหมายการใช้อ านาจหน้าที่ของระบบโรงเรียน
ที่คาดหวัง ความทันสมัยของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเช่นนี้เป็นส่วนที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้
ถึงผลที่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นผลที่เป็นรูปธรรมที่โรงเรียนมีสมรรถนะในการวัดผลประเมินผล
ได้เอง มีผลงานทันเวลา สร้างความมั่นใจในความส าเร็จ โดยท าการวัดและรายงานผลเทียบเคียงกับ
มาตรฐานผลการด าเนินงานด้านสังคมเศรษฐกิจของโรงเรียนที่ใกล้เคียงกันซึ่งได้ผลไม่แตกต่างกันกับ
โรงเรียนที่ไม่ใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แต่โรงเรียนที่ใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ได้รับประสบการณ์การบริหารเป็นระบบของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนได้รับประสบการณ์ในการเป็น
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ (strategic leadership) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (human resource 
management) การจัดนโยบาย (policy making) การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน สิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพ (new professionalism) 
ครูหลายคนมีทักษะสูงเพ่ิมมากขึ้นในการสร้างผลงานเมื่อวิเคราะห์จากผลงานของนักเรียน มีความ
ช านาญเรื่องการออกแบบหลักสูตร การวิจัยทางวิชาการ และการวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   
เป็นข้อแตกต่างจากโรงเรียนอ่ืนๆ ในมิตินี้ ความเป็นครูมืออาชีพในการให้การศึกษาที่เป็นการพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ (professional) จึงเป็นหัวใจของการปฏิรูปที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจึงเป็น
ผลงานอันเกิดจากการวัด เป็นตัวขับเคลื่อนขบวนการท างานนัยส าคัญที่ผู้บริหารโรงเรียนและระบบ
การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือการสร้างสมรรถนะจากการวัดผลประเมินผลอันเกิด
จากการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนเชื่อมโยงจากการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน132 
เครือข่ายโรงเรียนที่ใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(Synergy through networks) 
 การน าเอาประเด็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเข้าสู่เวทีความสนใจในระบบมิให้
เกิดความโดดเดี่ยว (operate in isolation) ก็ต้องเสริมสร้างบรรยากาศการเข่งขัน (competition)  
                                                           

131A. Volansky and I. A. Friedman, School-based Management : An 
International Perspective. (Israel : Ministry of Education, 2003), quoted in Brian. J. 
Caldwell, School-Based Management, 11 
 

132Brian.J. Caldwell, School-Based Management and its potential to enhance 
decentralization in education.” Inaugural Keynote Address on the theme ‘ 
Education Decentralization Revisited : School-based Management’ at the Third 
International Forum on Education Reform hosed by Office of the Education 
Council of Thailand, Ambassador Hotel Bangkok, Thailand, 8-11 September 2014. 
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เชิงบวก เพ่ือให้โรงเรียนที่ใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้ท างานร่วมกันสร้างพลังขับเคลื่อน
ร่วมกันเป็นเครือข่าย (powerful network) เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างทั่วถึงเพ่ือ
น าไปส่งเสริมระบบการเรียนรู้ ในประเทศอังกฤษมีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในระดับสูงมี  
การรวมตัวเป็นเครือข่ายมากกว่า 100 เครือข่ายในนาม เครือข่ายชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ (Networked 
Learning Communities) ซ่ึงได้รับการจัดตั้งโดย วิทยาลัยภาวะผู้น าสถานศึกษาแห่งชาติ (National 
College for School Leadership) ซึ่งมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (secondary 
schools) เข้าร่วมอย่างเป็นทางการเป็นโรงเรียนชั้นน า (specialist school program) มีโรงเรียน
มัธยมศึกษากว่า 3200 โรงเรียนในประเทศอังกฤษเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับอันดับช่วง 10 
อันดับต้นๆ ความเป็นโรงเรียนชั้นน า ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตนเองอย่างเต็มตัวตาม
กรอบแห่งชาติ โรงเรียนชั้นน าเหล่านี้จะเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนชั้นน า แล้วจะมี
การเอาข้อค้นพบที่ประสบความส าเร็จมาท าการประยุกต์ใช้ตามสภาพสังคมเศรษฐกิจ  (socio-
economic)133 จากการติดตามศึกษาผลงานของโรงเรียนดังกล่าว พบว่าโรงเรียนต้นแบบช่วยให้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาประมวลความรอบรู้สมรรถนะได้ผลเป็น 3 เท่า พิจารณาจากค่าเฉลี่ยความสามารถ
ของผู้เรียนในการทดสอบความก้าวหน้า ยิ่งมีโรงเรียนชั้นน ามากๆ ยิ่งท าให้สนับสนุนให้เกิดโรงเรียน
ชั้นน าเร็วขึ้น ในรายงานนี้จึงเห็นได้ว่าการสร้างเครือข่ายโรงเรียนที่มีการใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานเป็นองค์ประกอบส าคัญในการที่โรงเรียนประสบความส าเร็จ134 การสร้างเครือข่ายในที่นี้ไม่ใช่
มีนัยการสร้างเพื่อรองรับการใช้อ านาจจากส่วนกลางหรือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานจากส่วนกลางให้มา
มีบทบาทส าคัญ แต่เป็นแค่เพียงมีการก าหนดกรอบเชิงเปูาหมาย เป็นนโยบาย เป็นมาตรฐาน เป็นการ
ตรวจสอบ และเป็นการสนับสนุนจากส่วนกลาง เป็นการประสานงานเชื่อมโยงจากสายงานเบื้องสูง
เป็นล าดับลงมาขององค์กร (top down) ในแนวดิ่ง ส่วนการท างานเป็นเครือข่ายเป็นการเสริมสร้าง
อ านาจเครือข่ายในแนวราบ (lateral powerful networks) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
ซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนได้ จากงานเขียนของ เดวิด ฮาร์เกรฟ (David Hargreaves) เขากล่าวว่า 
“เครือข่ายที่ฐานความรู้ไม่ใช่เป็นการจัดทางเลือกเพ่ือรองรับแบบแผนของบริการสาธารณะ : แต่เป็น
เรื่องที่ท าเพ่ือเติมเต็มสาระส าคัญค่อนข้างเป็นตัวแทนขององค์กรอิสระทางโครงสร้าง หรือมีนโยบาย
เป็นของตนเอง (single policy lever) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดจากการแสวงหาของระบบที่ให้
โอกาสเรียนรู้ เกิดความร่วมมือ และมีการซึมซับเอาการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงรอบ ๆ ตัวที่ดีที่สุดมาขบ
คิดจนเกิดความคิดใหม่” เครือข่ายของโรงเรียน ที่มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจึงมี
ความส าคัญในการท าหน้าที่สร้างสมรรถนะผู้เกี่ยวขอ้ง    

                                                           
133 D. Jesson, Educational Outcomes and Value Added by Specialist 

Schools. (London : Specialist Schools Trust, 2004), quoted in Brian. J. Caldwell, 
School-Based Management, 20-22. 

134 Prime Minister’s Delivery Unit, Key Stage 4 Priority Review : Final Report. 
(London : PMDU. 2003), quoted in Brian. J. Caldwell, School-Based Management, 20-
22. 
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 สรุปได้ว่าเงื่อนไขความส าเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่จะต้องการการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อความส าเร็จตามภารกิจ จะต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ การบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ การมีเปูาหมายที่ชัดเจน การสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน การมีระบบติดตาม
ประเมินผล การจัดการกับผู้ไม่มีผลงาน และการมีแผนส ารอง135 
 สรุปขั้นตอนและการด าเนินการ SBM จากการวิจัย 
 การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 
 1. มีการจัดท าฐานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
 2. มีฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 
 3. สามารถเรียกฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศให้บริหารได้ตลอดเวลา 
 4. มีการปรับปรุงข้อมูลหรือระบบสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา 
 5. มีการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง (SWOT) ของโรงเรียน 
 การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ 
 1. มีการสร้างภาพในอนาคตที่โรงเรียนต้องการให้เกิดขึ้น 
 2. มีความผูกพัน มุ่งม่ัน และร่วมกันด าเนินการสู่ทิศทางที่ต้องการ 
 3. มีการก าหนดนโยบาย ยุทะศาสตร์ และเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจง 
 4. มีการจัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 
 5. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้อง ครอบคลุมกับความต้องการของ
โรงเรียน (ด้านนักเรียน ครู และผู้บริหาร) 
 6. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 7. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องหารของประเทศชาติ 
 8. มีการก าหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์คุณภาพของแต่ละมาตรฐานเพ่ือวัดและประเมินผล
ความก้าวหน้า และความส าเร็จในการด าเนินการของโรงเรียน 
 การก าหนดกลยุทธ์ 
 1. มีการร่วมคิด ร่วมวางแผน ที่น าไปสู่วิสัยทัศน์ เปูาหมาย และพันธกิจที่สอดคล้องกับ
นโยบายโรงเรียน 
 2. มีการก าหนดวิธีการที่จะน าไปสู่เปูาหมาย 
 3. มีการวางแผนกลยุทธ์โรงเรียน 
 4. มีการจัดท าธรรมนูญโรงเรียน 
 5. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 การด าเนินการตามแผน 
 1. มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ 
 2. มีการก ากับ ติดตามงาน 
 3. มีการเก็บข้อมูลระหว่างด าเนินการตามแผน 

                                                           
135D.Hargreaves, Education Epidemic. (London : Demos, 2003), quoted in 

Brian. J. Caldwell, School-Based Management, 20-22. 
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 4. มีการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา 
 5. มีการปรับปรุงแก้ไขแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
 6. มีการควบคุมคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียน 
 การประเมินผล 
 1. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 2. มีการแสดงความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของการตัดสินใจอย่างอิสระของโรงเรียนใน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 3. มีกระบวนการตรวจสอบการท างานของโรงเรียน 
 4. มีการประเมินตนเอง 
 5. มีการน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
 การรายงาน 
 1. มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลการด าเนินการตามแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
และโครงการที่ก าหนดไว้ 
 2. ความสามารถในการไปสู่วิสัยทัศน์ เปูาเหมาย และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
แต่ละป ี
 3. มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 4. มีการรายงานผลงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน/หน่วยงานต้นสังกัด 
 5. มีการรายงานผลงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สมศ.) 
 6. มีการรายงานผลงานต่อสาธารณะ (ชุมชน, สื่อมวลชน) 
 หลักการกระจายอ านาจ 
 1. ประชาชนมีอ านาจในการจัดการศึกษา 
 2. บทบาทอ านาจการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 3. มีระบบการได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ชอบธรรม 
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่าชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรชุมชน และกลุ่มวิชาชีพ 
 หลักการบริหารตนเอง 
 1. การมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองของสถานศึกษา 
 2. ระบบบริหารในรูปแบบองค์คณะบุคคล 
 3. การให้อ านาจการตัดสินใจที่เป็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 4. การตัดสินใจของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน 
 หลักการมีส่วนร่วม 
 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผน 
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งองค์กร 
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 หลักการมีภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนใช้ภาวะผู้น าก่อให้เกิดการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
 2. ผู้บริหารใช้ภาวะผู้น าก่อให้เกิดการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 หลักการพัฒนาทั้งระบบ 
 1. มีการปรับโครงสร้างภายในทั้งระบบภายในโรงเรียน 
 2. มีการปรับวัฒนธรรมองค์กรทั้งระบบภายในโรงเรียน 
 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นด้วยและให้การสนับสนุนทั้งระบบภายในโรงเรียน 
 หลักการมีความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบ 
 1. ความพร้อมในการรับผิดชอบที่จะให้มีการตรวจสอบเพ่ือให้การบริหารและการจัด
การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา/และหน่วยงานต้นสังกัด 
 2. ความพร้อมในการรับผิดชอบที่จะให้มีการตรวจสอบเพ่ือให้การบริหารและการจัด
การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สมศ.)136 
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จึงหมายถึง ทิศทางคุณลักษณะที่เป็นแนวคิดและการ
กระท าท่ีได้มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาจากต้นสังกัดลงสู่สถานศึกษาโดยตรง โดยให้
สถานศึกษามีอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระและพร้อมตรวจสอบได้ โดยมีองค์คณะบุคคล     
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือร่วมกันบริหารให้เป็น   
ไปตามศักยภาพ กรอบวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และพันธกิจ กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 ศักดิ์จิต มาศจิตต์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตตรวจราชการที่ 11ได้ผลการวิจัย ดังนี้  
 1. หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตตรวจ
ราชการที่ 11 
  1.1  หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   1.1.1 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
   1.1.2  หลักการบริหารจัดการตนเอง (Self-Management) 
   1.1.3  หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation)  
   1.1.4  หลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 
  1.2  ขอบข่ายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   1.2.1  การบริหารงานวิชาการ (Academic Administration) 
   1.2.2  การบริหารบุคคล (Personnel Administration) 
   1.2.3  การบริหารงบประมาณ ( Budget Administration) 
   1.2.4  การบริหารทั่วไป (General Administration) 
 

                                                           

 
136สมชัย พุทธา. “การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”. (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 212-214. 
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  1.3 กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   1.3.1  การวางแผน (Planning) 
   1.3.2  การจัดองค์การ (Organizing) 
   1.3.3  การอ านวยการ (Directing) 
   1.3.4  การควบคุม (Controlling) 
  1.4 รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
ตรวจราชการที่ 11ปรากฏดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นโรงเรียนในก ากับของรัฐ 
  ล าดับที่ 2 รูปแบบการบริหารจัดการโดยให้ชุมชนเป็นหลัก 
  ล าดับที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการโดยมีผู้บริหารเป็นหลัก 
  ล าดับที่ 4 รูปแบบการบริหารจัดการโดยอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ล าดับที่ 5 รูปแบบการบริหารจัดการแบบประกอบการของเอกชน 
 2. ปัจจัยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตตรวจ
ราชการที่ 11ประกอบด้วย 14 ปัจจัย ดังนี้ 
  2.1 ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.2 ปัจจัยด้านคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3 ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.4 ปัจจัยด้านความร่วมมือของชุมชน 
  2.5 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ดีของสถานศึกษา 
  2.6 ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.7 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ชุมชนของสถานศึกษา 
  2.8 ปัจจัยด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.9 ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.10 ปัจจัยด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
  2.11 ปัจจัยด้านความพร้อมของสถานศึกษา 
  2.12 ปัจจัยด้านความศรัทธาของชุมชนต่อสถานศึกษา 
  2.13 ปัจจัยด้านความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  2.14 ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือของชุมชนต่อผู้บริหารสถานศึกษา137 
 
 

                                                           
137ศักดิ์จิต มาศจิตต์ ,“การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส าหรับ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตตรวจราชการที่ 11”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550), 
222-226. 
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 แอดดิอลู  เอียนี (Adeolu Joshua Ayeni) ได้ท าการวิจัยเรื่อง A Conceptual Model 
for School-Based Management Operation andQuality Assurance in Nigerian Secondary 
Schools พบว่า  รูปแบบแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการประกันคุณภาพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาไนจีเรีย ได้รูปแบบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ปฏิบัติตามแนวนโยบายการศึกษา  
ของชาติ 2) มีการวางแผน ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของโรงเรียน 3) ก าหนด
มาตรฐานของครูและผู้บริหารการศึกษา 4)อ านวยความสะดวกในการด าเนินการประเมินผลภายใน
และภายนอกของโรงเรียน และรายงานผล 5) การตรวจสอบวิเคราะห์ผลการเรียนในการสอบทั้ง
ภายในโรงเรียน และจากหน่วยงานภายนอก 6) ระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
การแหล่งเรียนรู้138 
 นคร  แสงนิล ได้วิจัยเรื่องการเทียบเคียงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส าหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยของการน าการบริหารโดยใช้โรงเรียน  
เป็นฐานไปสู่การปฏิบัติ ให้ประสบความส าเร็จ ส าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร มี 4 เรื่องดังนี้ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 2) การท างานเป็นทีมของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร 3) ความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน 4) ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา 139 
 แววศิริ  วิวัจนสิรินทร์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบ       
มีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 
 1. สภาพการ บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่ 1) มีแผนงานวิชาการ 2) มีหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องความต้องการของชุมชน 3) มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4) มีสื่อการเรียนรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5) มีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 6) มีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 7) มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ 
และ 8) มีการส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ   
 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) การรวมคนรวมพลัง 2) การร่วมคิด   

                                                           
138Adeolu Joshua Ayeni,“A Conceptual Model for School-Based Management 

Operation and Quality Assurance in Nigerian Secondary Schools” Journal of 
Education and Learning, 2, 2, (2013),40. 

139นคร  แสงนิล, “การเทียบเคียงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552),315-317. 
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ร่วมวางแผน 3) การร่วมท าร่วมปฏิบัติการ 4) การร่วมสรุปเป็นบทเรียน และ 5) การร่วมรับผลจาก
การกระท า และร่วมยกย่องเชิดชูผู้มีผลงาน140 
 นิภา  พงศ์วิรัตน์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบใหม่ของการบริหารโดยใช้เรียนเป็น
ฐานไทย (Thai SBM )ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ในปัจจุบันนี้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School Based Management : SBM) ที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยนั้นได้มีการน าเอาทฤษฎีต่าง ๆ  
มาใช้เนื่องจากเรายังไม่มีแนวคิดเป็นของไทยเอง ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษา องค์ประกอบใหม่ของการ
บริหารโดยใช้เรียนฐานไทย (Thai SBM ) ได้ดังนี้ 1) การตั้งเปูาหมาย (Goal setting) 2) การเพ่ิม
อ านาจ (Empowerment) 3) การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Ownership) 4) การสร้างระบบ
บริหารงาน (Management Systems) 5) การสร้างพันธสัญญาร่วมกัน (Commitment) 6) ผลการ
ปฏิบัติงาน (performance) 7) มีกฎบัตรว่าด้วยสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบในการท างาน 
(Rights) 8) การจัดการเรียนการสอน (learning and Teaching)141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
140แววศิริ  วิวัจนสิรินทร์,“การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร”วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย   
อีสเทิร์นเอเชีย. 3,1 (มกราคม – มิถุนายน, 2556).95.    

141นิภา  พงศ์วิรัตน์, “องค์ประกอบใหม่ของการบริหารโดยใช้เรียนฐานไทย (Thai SBM )           
ในกรุงเทพมหานคร” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ปีที่ 1 ฉบับที่ 2,2550). 45.   
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เทศบาล และการจัดการศึกษาของเทศบาล 
 สาระส าคัญเกี่ยวกับเทศบาล 
 เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรกของประเทศไทย ที่มีขึ้นหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และหลังจากนั้นเพียง 1 ปี ก็มีการตราพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 โดยมีความมุ่งหมายที่จะจัดตั้งเทศบาลครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ท าให้
มีการจัดตั้งเทศบาลเป็นครั้งแรก พ.ศ.2476 โดยยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิม 35 แห่ง ซึ่งเป็น
สุขาภิบาลเมือง 29 แห่ง และสุขาภิบาลท้องที่ 6 แห่ง ขึ้นเป็นเทศบาล หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุง
กฎหมายเทศบาลอีกหลายฉบับ จนปี 2496 จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 โดยมาตรา 9 ถึงมาตรา 11 ก าหนดหลีกเกณฑ์การ
พิจารณาจัดตั้งเทศบาลไว้ ดังนี้ 
 1. เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยในพระราชกฤษฎีกา   
ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบล โดยที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการเป็นเทศบาลต าบล
จะต้องมีเงื่อนไขอย่างไร แต่ในทางปฏิบัติกระทนวงมหาดไทยได้ตั้งเกณฑ์การเป็นเทศบาลต าบล      
ว่าพ้ืนที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลจะต้องมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 12 ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน)         
มีประชากรตั้งแต่ 7,000 คนขึ้นไป และอยู่กันหนาแน่นไม่ต่ ากว่า 1,500 คนต่อตารางกิโลเมตร 
 2. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมชนที่มีประชากร
ตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้ 
 3. เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้
พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้ 
 โครงสร้างของเทศบาลแบ่งออกเป็น 2 ฝุาย คือ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี สภา
เทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง เป็นผู้แทนของปวงชนในเขต
เทศบาลนั้น สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาลนายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 16 
(9) ให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา เทศบาลส่วนใหญ่จึงก าหนดให้มี “กองการศึกษา” 
เพ่ือรับผิดชอบงานที่เก่ียวกับการบริหารการศึกษา การบริหารวิชาการ และงานโรงเรียนเป็นต้น142 

 
 
 
 

                                                           
142ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของ 

เทศบาล. (กรุงเทพ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2554), 34-35. 
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โครงสร้างเทศบาล ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2546 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 7 โครงสร้างเทศบาล 
 

ที่มา : ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของ
เทศบาล (กรุงเทพ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2554), 36 
 
 
 
 

สมาชิกเทศบาลต าบล 12 คน 
สมาชิกเทศบาลเมือง 18 คน 
สมาชิกเทศบาลนคร 24 คน 

ประธานสภา 1 คน 
และรองประธานสภา 1 คน 

ผู้ว้าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก
สมาชิกสภาเทศบาลตามมติของ

สภาเทศบาล 

เทศบาลเมือง 
ราษฎร 10,000 คนขึ้นไป 

เทศบาลต าบล 
มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก

สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษา 

เลขานุการ 

รองนายก (ต าบล) ไม่เกิน 2 คน 

รองนายก (เมือง) ไม่เกิน 3 คน 

รองนายก (นคร) ไม่เกิน 4 คน 

เทศบาลนคร 
ราษฎร 50,000 คนขึ้นไป 

ปลัดเทศบาล : เลขานุการสภาเทศบาล 

หน่วยตรวจสอบภายใน สถานธนานุบาล รองปลัดเทศบาล 

ส านักปลดัเทศบาล กองคลัง กอง/ฝุายช่าง กอง/ฝุายวิชาการและแผนงาน 

กอง/ฝุาย
สวัสดิการสังคม 

กอง/ฝุายสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กอง/ฝุาย
การศึกษา 

นายกแต่งตั้งรองนายก 
แต่งตั้งที่ปรึกษาและ 
และเลขานกุารนายก 
เทศบาลนคร ไม่เกิน 5 คน 
เทศบาลเมือง ไมเ่กนิ 3 คน                       
เทศบาลต าบล ไม่เกนิ 2 คน 

นายกฯมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
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การจัดการศึกษาของเทศบาล 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ก าหนดให้เทศบาลเป็นราชการส่วน

ท้องถิ่นและระบุให้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาส าหรับประชาชนท้องถิ่นด้วย และโดยประกาศใช้
พระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.ศ.2478 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการโอนโรงเรียนประชาบาล
ในเขตเทศบาลและทรัพย์สินให้แก่เทศบาลทั้งหมด หากท้องถิ่นใดใดมีโรงเรียนไม่เพียงพอ ก็ให้จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ิมเติม โดยใช้รายได้ของเทศบาล หลังจากที่โรงเรียนประชาบาลได้โอนไปอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลแล้ว ปรากฏว่ามีปัญหาในด้านการบริหารจัดการ และด้านงบประมาณ รัฐบาลจึงมีมติใน
ปี พ.ศ.2486 ให้กระทรวงศึกษาธิการรับโอนด าเนินการรับโอนโรงเรียนประชาบาลคืนจนกว่าเทศบาล
จะมีความพร้อมในการจัดการศึกษา และในปี พ.ศ.2509 รัฐบาลมีนโยบายกระจายอ านาจในการจัด
การศึกษาประชาบาลไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ จึงได้มีการโอนโรงเรียน
ประถมศึกษาที่อยู่นอกเขตเทศบาลไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปี พ.ศ. 2523 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับการจัดการประถมศึกษาใหม่เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาให้มีเอกภาพ 
จึงโอนการประถมศึกษาที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศให้อยู่ภายใต้การดูแลของ
ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับเทศบาลที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม
และสามารถจัดการศึกษา ให้บรรลุผลตามเปูาหมายทางการศึกษาได้ ก็ให้คงจัดการศึกษาได้ต่อไป 

เมื่อมีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 41 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับ
หนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา 42 
ก าหนดว่าให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา และต่อมาได้มีการออก
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 ก าหนดให้
เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน โดย
ถือว่าการจัดการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสาธารณะ และการประกาศใช้แผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดให้สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจ บุคลากร งบประมาณและทรัพย์สิน รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบหนึ่ง จึงต้องด าเนินการในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีการรับโอนสถานศึกษาบางแห่งจากส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 และในปี พ.ศ. 2552 เทศบาลที่ มีการจัด
การศึกษาในระบบมีจ านวน 295 แห่ง และมีสถานศึกษาสังกัดเทศบาลทั้งที่เทศบาลจัดตั้งเอง และ  
รับถ่ายโอนมาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ านวน 723 แห่ง 143 

                                                           
143เรื่องเดียวกัน, 34 – 39. 
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เก็จกนก  เอื้อวงศ์ ได้จัดท ารายงานการวิจัยประเมินผล การจัดการศึกษาของเทศบาล เสนอ
ต่อส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ความ
เสมอภาคทางการศึกษา สภาพการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาเทศบาลที่ได้รับการถ่ายโอนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริม และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาของ
เทศบาลและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายบายต่อการจัดการศึกษาของเทศบาล ได้ผลสรุป ดังนี้     
1) ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาล ประกอบด้วย คุณภาพผู้เรียน  คุณภาพครู ผู้บริหาร
และกระบวนการจัดการศึกษา การตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น ได้มาตรฐาน 2) ความเสมอภาคทางการศึกษา มีความเสมอภาคในระดับมาก
ที่สุด ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3) สภาพการเปลี่ยนแปลงของการจัด
การศึกษาเทศบาล มีความเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป มีความ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย ส่วนด้านงบประมาณ มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก 4) ปัจจัยที่ส่งเสริม 
และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค มีปัจจัยเกี่ยวกับเทศบาล ปัจจัยเกี่ยวกับสถานศึกษา และปัจจัยเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม144 

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติมีหลักการจัดการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชน และให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาอาจ
จัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง
สามรูปแบบก็ได้ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษาทั้งสามรูปแบบ เพ่ือให้สามารถพัฒนา
การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากกลไกและการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะรองรับดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางและเปูาหมายดังกล่าว สมควรให้มีกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีการบริหาร
และจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนได้ตามศักยภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา อันจะมีผลในการพัฒนาก าลังคน
และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป145 
หลักการการศึกษาตลอดชีวิต 

หลักการส าคัญของการศึกษาตลอดชีวิต คือ 
1. จัดการศึกษาให้บุคคลได้รับการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทางกาย ปัญญา สังคม อารมณ์ และ

จิตใจ 
2. จัดให้ครอบคลุมวิถีชีวิตในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นครอบครัว การทางาน ชุมชนและสังคม การ

ใช้เวลาว่าง พักผ่อน หรือท่องเที่ยว 

                                                           
144 เก็จกนก  เอื้อวงศ์, รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของเทศบาล, 

กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2554. ข-ฌ. 
145 “พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551,”      

ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125,ตอนที่ 41ก (3มีนาคม 2551): 11. 
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3. จัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลายในเนื้อหาสาระ ครอบคลุมทั้งการศึกษา ในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 

4. จัดให้มีลักษณะยืดหยุ่น หลากหลายโดยต้องมีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(Learning Environment) 

5. มีแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
6. มีระบบการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลสนใจใฝุรู้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต146 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รายงานการวิจัยเรื่อง สถานภาพ และบทบาทการ
เสริมสร้างการเรียนรู้สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผลการวิจัยสรุป
ได้ดังนี้  

1. สถานภาพ และบทบาทภาครัฐ และเอกชนในหารเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกคนโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการดังนี้คือ 

1.1 การจัดเวทีประชาคม การจัดกระบวนการกลุ่ม 
1.2 การจัดการอบรมให้ความรู้ 
1.3 การดูงานนอกสถานที ่

 1.4 การประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น แกนน าชุมชน สื่อท้องถิ่น สื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์เป็นต้น 

 1.5 การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ีน ๆ ที่มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
นอกโรงเรียน และลงไปถึงชุมชน 

 1.6 จัดท าหลักสูตรด้านวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง 
 1.7 การให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติ

กิจกรรม เป็นต้น 
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งต้องมีการด าเนินการเป็นประจ า และต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่จะเน้น              
ที่กระบวนการจัดท ากลุ่ม และการฝึกอบรม ทั้งนี้โดยมีการจัดการเรียนการสอนด้วยในบางหน่วยงาน 
ซึ่งองค์ความรู้ที่ท าการถ่ายทอดมักจะสอดคล้องกับอาชีพ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
 3. ผู้ที่ได้รับประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบ กลุ่มด้อยโอกาสทางการศึกษา หน่วยงาน สถาบันการศึกษา 
 4. การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรระยะสั้นของภาครัฐและเอกชน ที่เน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
และการพ่ึงตนเองโยส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมในทางวิชาชีพ อาชีพเสริม รวมทั้งรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตเพ่ือส่งเสริมให้พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 
 5. ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องทั้งในการลง
พ้ืนที่ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งขาดแคลนบุคลากร 

                                                           
146ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน ,“กรณีตัวอย่าง : การจัดการศึกษาตลอดชีวิตใน

ต่างประเทศ,”18 พฤษภาคม 2555. (อัดส าเนา) 
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6. ปัจจัยที่ท าให้กิจกรรมต่างๆ สามารถบรรลุเปูาหมาย ปัจจัยส าคัญที่ท าให้กิจกรรมบรรลุ
เปูาหมาย ได้แก่ บุคลากร คน ความตั้งใจ ความอดทน การให้ความส าคัญของภาครัฐในเชิงนโยบาย 
เป็นต้น147 

ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดท าเอกสาร การศึกษากรณีตัวอย่าง “การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิตในต่างประเทศ” ประกอบด้วย กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
ประเทศญี่ปุุน และประเทศสิงคโปร์ กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ประเทศเดนมาร์ก กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
แคนาดา และกลุ่มประเทศในทวีปออสเตรเลีย ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย โดยการศึกษาค้นคว้า
เอกสาร ประสบการณ์การศึกษาดูงานและการประชุมปฏิบัติการทางวิชาการในต่างประเทศ ซึ่งได้
วิเคราะห์ถึงปัจจัยส าคัญที่ทาให้การจัดการศึกษาตลอดชีวิตในต่างประเทศที่คัดสรรมานี้ประสบ
ความส าเร็จจนเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ประเทศที่มีความสนใจได้ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ก าหนดให้มีกฎหมายการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้การจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตของหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงการศึกษาตลอดชีวิตและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเรื่องท่ีรัฐควรให้ความส าคัญ หรือเป็นนโยบายเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรของ
ประเทศนั้น ๆ ซึ่งปัจจุบันประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยก าหนดเป็นนโยบาย หรือกฎหมาย เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนินการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ ซึ่งจะได้น า เสนอเป็นกรณีตัวอย่างพอสังเขป
ต่อไป 

สาธารณรัฐเกาหลีใต้ มีกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิต และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้ง
ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศเกาหลีจัดการศึกษา 3 รูปแบบ 
คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน    
มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาลงสู่จังหวัดและอ า เภอ โดยมีกฎหมายบังคับ 
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย เปิดกว้างและยืดหยุ่นในกฎระเบียบ เพ่ือให้ทุกคนเข้ารับ
การศึกษาได้ มีการใช้สื่อหลายชนิด รวมทั้งสื่อที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์มัลติมีเดีย การเชื่อมโยงเครือข่าย การศึกษาหลายเครือข่าย ได้แก่ 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้องสมุด องค์กรธุรกิจ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
โดยให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ห้องสมุด 
เป็นต้น และระดมความรู้ประสบการณ์จากผู้รู้ในชุมชนมาช่วยจัดการศึกษา มีการเพ่ิมงบประมาณใน
การจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและรัฐบาลท้องถิ่นร่วมลงทุนในการจัดการศึกษา หาวิธีลด
ค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนที่ยากจน มีการปรับระบบการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่เรื่อง

                                                           
147 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สถานภาพ และบทบาทการเสริมสร้างการเรียนรู้

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2554), 148 – 150. 
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หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล มีการปรับกฎหมายการศึกษาให้เอ้ือต่อ
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

ประเทศญี่ปุุน มีกฎหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโครงสร้างการบริหารและหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เช่น ส านักงานนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตในกระทรวงศึกษาฯ ด าเนินการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตคล้ายคลึงกับประเทศอ่ืนๆ ได้แก่ การวางเปูาหมายเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับ
ประชาชน การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขยายโอกาสการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การให้ทุกหน่วยในสังคมเข้ามาร่วมมือกันจัดทากิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้ การพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้และการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ เน้นและมีความโดดเด่น
ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้นแก่ทุกคนในสังคม คือ การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้แบบกัลยาณมิตรซึ่งหมายถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยในสังคม ได้แก่ บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกันรับผิดชอบอย่างจริงจังในการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมกับการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือ
ก าหนดบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรการเรียนรู้และวางมาตรการในการร่วมมือกัน 

ประเทศสิงคโปร์ มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ประเทศสิงคโปร์ จัดขึ้นโดยภาครัฐและเอกชน โดยมีกระทรวงก าลังคน (Ministry of Manpower)
ควบคุมดูแลและก าหนดแผนการช่วยเหลือด้านการเงิน และแผนการฝึกอบรม 

ประเทศแคนาดา กระจายอ านาจบริหารจัดการศึกษา โดยในแต่ละมลรัฐมีอิสระในการจัด
องค์กรที่รับผิดชอบดูแลการศึกษา โดยในแต่ละมลรัฐมีอิสระในการจัดองค์กรที่รับผิดชอบดูแล
การศึกษา การออกกฎหมายและจัดหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนรู้ขึ้นเอง ทั้งนี้ ประเทศแคนาดา
ได้สร้างความคุ้นเคยในเรื่องการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพแบบต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้สร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่าเป็นสิ่งจ าเป็น มีการฝึกอบรมให้
ประชาชนสามารถใช้สื่ออย่างหลากหลายเพ่ือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมากขึ้น และ
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้เข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ ซึ่งจะต้อง
เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ กับบ้าน โรงเรียน สถาบันทางการศึกษา สถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และชุมชน ปัจจุบันประเทศแคนาดาได้ใช้บ้านเป็นทั้งที่ท า งานและที่
อยู่อาศัย เพราะฉะนั้น บ้านจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ เนื่องจากสามารถทางานหรือด าเนินธุรกิจ
ไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดเป็นนโยบายที่ส าคัญของชาติ โดยออกกฎหมายการศึกษา
ตลอดชีวิตขึ้นโดยเฉพาะ เ พ่ือให้ทุกฝุายที่ เกี่ยวข้องมีกรอบทิศทางในการปฏิบัติ  ที่ชัดเจน              
การด าเนินการเน้นการกระจายอ านาจ การจัดการศึกษาให้แก่มลรัฐ เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้
สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากที่สุด การจัดการศึกษา ยึดหลักการในการส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และถือว่าเป็นสิทธิของทุกคนที่จะเข้าถึงโอกาส
ในการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก โดยหน่วยจัดการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ต้องหาวิธีการจัดการศึกษา
ให้ยืดหยุ่น เปิดกว้างเพ่ือที่จะให้ประชาชนเข้าถึง ได้ง่ายและสะดวก ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้     
ในชุมชน มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน หรือที่เรียกว่าการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้ชุมชน    
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เป็นพ้ืนฐาน ส่งเสริมความร่วมมือกันของ ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประเทศ
สหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญแก่บ้าน ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ส าคัญ เป็นแหล่งปูพ้ืนฐาน
ชีวิตของบุคคล ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
กว้างขวางและท่ัวถึง ให้ประชาชนรับความรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะ 

สหราชอาณาจักร ก าหนดกรอบงานเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง กระจายอ านาจ ให้ความส าคัญแก่บ้าน สถานประกอบการและชุมชนในการเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอย่างหลากหลาย และพัฒนาไปเป็นชุมชนหรือเมืองแห่ง
การเรียนรู้ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจปรับทัศนคติของประชาชนให้เห็นความส าคัญของการศึกษา
ตลอดชีวิต หามาตรการต่างๆ ที่จะรณรงค์ให้ประชาชนกลับเข้าสู่การศึกษา โดยเฉพาะกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส จัดการศึกษาให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นในเรื่องกฎ ระเบียบต่าง ๆ จัดการศึกษา
ให้การศึกษาทุกรูปแบบเชื่อมโยงกันได้ เทียบโอนหน่วยกิตกันได้ และให้มีการเรียนแบบสะสม    
หน่วยกิต ให้ความส าคัญต่อการให้ข้อมูลสารสนเทศและการแนะแนวเพ่ือช่วยจูงใจให้ประชาชนกลับ
เข้าสู่การศึกษาและเลือกแนวทางการศึกษาด้วยตนเอง มีการใช้ประโยชน์จากสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
ช่วยให้การศึกษากระจายได้ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มเปูาหมายและจัดบริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยสร้าง
เป็นโครงข่ายแห่งชาติเพ่ือการศึกษา มีการจัดระบบงบประมาณให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
และเพ่ือช่วยสนับสนุนประชาชนกลุ่มเปูาหมายให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ประเทศเดนมาร์ก รัฐได้ออกพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาในยามว่าง (The Leisure - 
time Education Act of 1968) โดยกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ก าหนดนโยบาย ส่วนในการดาเนินงานจะมีท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัด โดยมีเปูาหมาย
และนโยบายการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่ครอบคลุมไปถึงการศึกษาผู้ใหญ่และการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาให้ประชาชนทุกวัยของประเทศ มีความรู้และเพ่ิมศักยภาพของประชากรให้
สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานระดับโลก 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีกฎหมายแม่บทของการศึกษา ส่วนในทางปฏิบัติรัฐบาลของแต่
ละรัฐ จะออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ (Gesetz)ที่เกี่ยวข้องที่มี ความหลากหลาย การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิตส่วนใหญ่จะดาเนินการโดยสหภาพแรงงาน พรรคการเมือง องค์กรศาสนาและศู นย์
การศึกษาผู้ใหญ่ชุมชน (Community Adult Education Centre)ที่ด าเนินงานโดยภาคเอกชน จัด
การศึกษาตามความต้องการหรือ ความสนใจของชุมชน จึงมีเปูาหมายและนโยบายเพียงการให้ความรู้
ทักษะแก่ผู้ใหญ่ แต่ให้ประชาชนรู้จักแก้ปัญหาของชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคม การสร้างสมานฉันท์ 
และจิตสานึกให้เกิดข้ึนกับชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพ และคนต่างวัฒนธรรม 

ประเทศออสเตรเลีย ก าหนดนโยบายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และกระจายอ านาจในการ
จัดการศึกษาให้แต่ละมลรัฐ แต่ละมลรัฐสามารถก าหนดนโยบายและบริหาร จัดการศึกษาภายใน    
มลรัฐของตนเอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้ง
รัฐบาล เอกชน องค์กรท้องถิ่น สมาคม สถานประกอบการ และประชาชน ส่งเสริมให้มีแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายในชุมชน จัดการศึกษาทุกประเภทให้มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในชุมชน         
จัดการศึกษาทุกประเภทให้มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ประชาชนเลือกได้ตามความ
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ต้องการ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือ จัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยมลรัฐก าหนดนโยบายในการใช้สื่อเทคโนโลยี มีการระดม
ทุนจัดการศึกษาตลอดชีวิตจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น เอกชน การศึกษาใน
ระดับพ้ืนฐาน 12 ปี รัฐจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนั้นมี
การให้กู้ยืมเงินเรียนโดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่วนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเน้นการศึกษาที่สัมพันธ์กับการ
ท างาน 

จากกรณีตัวอย่างการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในต่างประเทศที่กล่าวมานั้น ล้วนให้ความส าคัญ
กับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต/การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในลักษณะการออกกฎหมาย การก าหนด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาวิจัยเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต/การเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเข้าถึงแหล่งบริการการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การน าระบบบัญชีการเรียนรู้ส่วนบุคคลมาใช้เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาแก่
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ดังนั้น บทบาทการจัดการศึกษาตลอดชีวิต/การเรียนรู้ตลอดชีวิตของหน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชน จึงมีความส าคัญโดยส่วนกลาง เน้นการก าหนดนโยบายด้านการศึกษาและด้านอ่ืน
ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง สาหรับนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตจะมีลักษณะของการบูรณาการมาก
ขึ้น รับผิดชอบ การก ากับ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนา การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เหมาะสม ส าหรับหน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่น จะน านโยบาย/
ยุทธศาสตร์และกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิตสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและชุมชน 
รวมทั้งระดมสรรพกาลังในท้องถิ่นมาใช้อย่างเต็มที่148

 

 
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ความหมายของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมจะมีความแตกต่างกัน แต่นักวิชาการหลายคน ก็ได้อ้างถึงข้อตกลงของสภา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council States) 
ปี 1929 ที่ได้อภิปรายถึงเรื่องการมีส่วนร่วมและสรุปว่า การมีส่วนร่วมนั้นต้องการการมีส่วนเหี่ยวข้อง
ตามแบบประชาธิปไตยจากประชาชนอย่างสมัครใจในเรื่อง 3 ประการ คือ (1) เป็นเรื่องที่สนับสนุน
ส่งเสริมต่อการพัฒนา (2) มีการแบ่งผลประโยชน์ที่เป็นผลจากการพัฒนานั้น ๆ อย่างเสมอภาคกัน       
(3) มีความเชื่อถือในการตัดสินใจ เพ่ือก าหนดเปูาหมาย ก าหนดนโยบายและแผนรวมทั้งการน า
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ149 

ดูจ์ลาห์ (Douglah) กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วม (participation) ว่าเป็นค าที่มี
ความหมายกว้าง และใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน นักการศึกษาใช้ค านี้ในการอ้างอิงถึงการมีส่วนร่วม   
ในเหตุการณ์ กิจกรรม หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา นักรัฐศาสตร์ ใช้ค านี้ใน

                                                           
148ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน ,“กรณีตัวอย่าง : การจัดการศึกษาตลอดชีวิตใน

ต่างประเทศ,”18 พฤษภาคม 2555. (อัดส าเนา) 
149ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของ

เทศบาล (กรุงเทพ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2554), 44 – 45. 
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ความหมายของการเข้าร่วมกับสถาบันทางการเมืองของชุมชน เช่น การไปออกเสียงเลือกตั้ง นักสังคม
วิทยาใช้ในความหมายของการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ ใช้ค านี้ในความหมายของ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ150 

โคเฮน และ อัพฮอฟ (Cohen and Uphoff)  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในทัศนะของ
การพัฒนาชนบทว่า การมีส่วนร่วมจะต้องประกอบด้วยการมีส่วนเกี่ยวข้องของประชาชน 4 ประการ 
ได้แก่ (1) มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจว่า จะท าอะไร และท าด้วยวิธีอย่างไร (2) มีส่วนในการด าเนิน
โครงการ ตัดสินใจในการให้ทรัพยากรสนับสนุนโครงการและการร่วมมือกับองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรม
เป็นการเฉพาะ (3) มีส่วนในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากโครงการพัฒนา และ (4) มีส่วนใน
การประเมินผลโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับไวท์ ที่ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมประกอบด้วย 4 มิติ 
มิติที่หนึ่ง คือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรท า และ ท าอย่างไร มิติที่สอง มีส่วนร่วมเสียสละใน
การพัฒนา การลงมือปฏิบัติการตามที่ตัดสินใจ มิติที่สาม มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิด
จากการด าเนินงาน และมิติที่สี่ คือ มีส่วนร่วมในการประเมินผล151 

การจัดการศึกษา เป็นค าท่ีมาจากค าว่า การจัดการ กับค าว่า การศึกษาซึ่งเมื่อน าค าทั้งสองค า
มารวมกัน จะมีความหมายว่า การด าเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความเจริญงอกงาม   
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
จากความหมายข้างต้น การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงหมายถึง การเปิดโอกาสให้ ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการและร่วมประเมินเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ความส าคัญชองชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เนื่องจากชุมชนเป็นทั้งแหล่งที่อยู่ของกลุ่มคน เป็นภูมิปัญญา เป็นแหล่งทรัพยากร                   
และเป็นสถานที่หล่อหลอมบุคคลในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสม  ส่วนการศึกษาเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเจริญงอกงาม ดังนั้นชุมชนจึงมีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา สรุปได้ 3 ประการ คือ 1) ช่วยให้ระบบการศึกษาทราบความต้องการและปัญหาของชุมชน
ท าให้สามารถจัดการศึกษาได้เหมาะสมกับชุมชน 2) ช่วยให้การศึกษาได้รับการสนับสนุนจากชุมชน   
ทั้งด้านทรัพยากรและภูมิปัญญา และ 3) ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและร่วมมือซึ่งกันและกัน
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา 

ณรงค์  ศรีชัยบุญสูง ได้ท าการวิจัย เรื่อง ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือความยั่งยืนของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ท าให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน 2) ศึกษาผลลัพธ์ความยั่งยืนของชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความยั่งยืน
                                                           

150Douglah, M. Some Perspective on the Phenomenon of Participation. Adult 
Education Journal. 20(2) 1970), 90.  

151Cohen,J. M., and Uphoff, N. T. “Participationus Place in Rural Development: 
Seeking Clarity through Specificity”World Development. 8, 3 (1980), 6. 
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ของชุมชน และ 4) แสวงหาตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับความ
ยั่งยืนของชุมชน ผลการวิจัย พบว่าการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารใน
ระดับสูงมากทั้งหมดทุกด้าน ประกอบด้วย การก าหนดนโยบายที่จะเลือกไปปฏิบัติ การก าหนด
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพ่ือนาไปจัดทาแผนพัฒนา ก่อนน าไปบริหารให้เกิดผลลัพธ์ และมีการตรวจสอบ
และประเมินผล ของการด าเนินงาน และความยั่งยืนของชุมชน พบว่ามีผลการด าเนินงานในระดับสูง
มาก ทั้งหมดทุกด้าน เช่นกัน คือ มีผลการด าเนินงานในระดับสูง ในความยั่งยืนของชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อม  ความยั่งยืนของชุมชนด้านสังคม ความยั่งยืนของชุมชนด้านเศรษฐกิจ และความยั่งยืน
ของชุมชนด้านวัฒนธรรม ตัวแบบที่ค้นพบจากการวิจัยโดยการวิเคราะห์เส้นทางท าให้พบการบริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือความยั่งยืนของชุมชนมีเส้นทางจากการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องผ่านการจัดท าแผนพัฒนาและการบริหารแผนพัฒนา จึงจะน าไปสู่ผลการ  
ด าเนินงานในด้านภูมิคุ้มกัน และอนุรักษ์ธรรมชาติและด้านมีวิถีชีวิตแบบพ่ึงพาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนด้านวัฒนธรรม ที่จะตรงไป สู่ผลการด าเนินงานความยั่งยืน
ของชุมชนต่อไป152 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง (กศน.ภาคกลาง) 
ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน    
ในภาคกลางจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มเจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้เรียน ได้ผล
การศึกษาสภาพการด าเนินงาน ความคาดหวัง ปัญหา และอุปสรรคของการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
อาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในภาคกลาง แต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า 
ส านักงาน กศน. ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา และปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ต าบล มีระเบียบเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ที่ชัดเจนก่อนที่จะประชาสัมพันธ์
ท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติในหน่วยงานในเรื่องการใช้งบประมาณท่ีถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักสูตร 
มีการก าหนดจ านวนกลุ่มเปูาหมายย่อยให้เหมาะสมกับงบประมาณ และจัดให้การศึกษาอาชีพ     
เป็นโครงการเฉพาะกิจ สถานศึกษาควรให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร มีการพัฒนา
ผู้จัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา มีการจัดอบรมวิทยากรอาชีพ เสนอแนะให้สถานศึกษาใช้สื่อการสอน
อาชีพที่สถาบัน กศน.ภาคกลางรวบรวมไว้ โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ในท้องถิ่น ควรมีการพัฒนาผู้จัดท าสื่อ 
และจัดงบประมาณสนับสนุน ส านักงาน กศน. ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์      
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันทุกระดับ เนื้อหาของการประชาสัมพันธ์ควรตรงกันตั้งแต่ระดับบนถึง
ระดับล่าง สถานศึกษาควรน าผลจากการนิเทศ ติดตามมาแก้ปัญหาผู้เรียน และการด าเนินการของ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต าบล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จากผลการสนทนากลุ่ม พบว่าในเรื่องสื่อควรมีการพัฒนาวิทยากรในการจัดท าสื่อ และมีเทคนิคในการ
ใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม วางแผนในการจัดซื้อจัดหาวัสดุฝึกให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน และ
ระยะเวลาตามหลักสูตร โดยให้ส านักงาน กศน. จังหวัดรวบรวมสื่อ และจัดท าศูนย์บริการสื่อ อีกทั้งให้

                                                           
152 ณรงค์  ศรีชัยบุญสูง, “ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความยั่งยืน

ของชุมชน”(วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2556), บทคัดย่อ. 
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ผู้เรียนผู้สอน และผู้จัดวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเสนอขออนุมติหลักสูตรจาก   
ผู้มีอ านาจ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนต าบลให้กับเครือข่าย จัดสัมมนาเครือข่ายที่สนับสนุนงานอาชีพ ประกาศยกย่อง        
เชิดชูเกียรติเครือข่ายที่สนับสนุนงานอาชีพในวาระอันสมควร เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
วิทยากรโดยให้สถาบัน กศน. ภาค ส านักงาน กศน. จังหวัด และศูนย์ กศน.อ าเภอ พัฒนาเทคนิค   
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่วิทยากร มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของวิทยากร    
อย่างสม่ าเสมอ การวัดผลประเมินผลสถานศึกษาควรพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผล จัดท าคู่มือวิธีการประเมินผลให้วิทยากร/ครูได้เรียนรู้และประเมินผลได้ถูกต้องเหมาะสม 
3) ด้านการน าไปใช้ ด้านการน าไปประกอบอาชีพ สถานศึกษาควรให้ความรู้เกี่ยวกับโลกของงาน
อาชีพในหลักสูตรวิชานั้น ๆ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ครบทุกเรื่องตามหลักเกณฑ์ของ
โครงการควรจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเป็นรายชุมชน หรือพ้ืนที่แทนที่จะก าหนดกลุ่มเปูาหมายเป็น
จ านวนคน ให้ใช้ประโยชน์จากแผนชุมชนในการวิเคราะห์ความต้องการการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
เพ่ือการมีงานท า153 
ประเภทของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

การแบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมของนักวิชาการทั้งหลายมีความแตกต่างกันแบะใช่เกณฑ์
ในการแบ่งที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น แนวคิดของ โคเฮน และ อัพฮอฟ (Cohen and Uphoff)ที่มอง
การมีส่วนร่วมว่ามี 3 มิติ ได้แก่ มีส่วนร่วมในเรื่องอะไร ใครที่เข้ามามีส่วนร่วม และมีส่วนร่วมด้วย
วิธีการอย่างไร จากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการแบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมจะต้องใช้เกณฑ์
หลักถึง 3 เกณฑ์ ส าหรับนักวิชาการอ่ืนๆ เช่น อาร์นสไตน์ (Arnstein) แบ่งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนออกเป็นบันได 8 ขั้น โดยอาร์นสไตน์ใช้อ านาจในการตัดสินใจของประชาชนเป็นเกณฑ์ใน
การจ าแนกระดับของการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ขั้นต่ าสุดคือ ประชาชนไม่มีอ านาจตัดสินใจใด  ๆ ไปจนถึง
ขั้นสูงสุดคืออ านาจเป็นของประชาชน อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการคนหนึ่ง คือ แวน ดุสเซลดอร์ฟ 
(Dusseldrop) ได้รวบรวมแนวคิดในการจ าแนกประเภทของการมีส่วนร่วม (types of 
participation) ของนักวิชาการต่างๆ ไว้ โดยใช้คุณลักษณะ (characteristics) 9 ประการมาจ าแนก
การมีส่วนร่วมออกเป็น 9 กลุ่ม คือ 1) ระดับความสมัครใจ 2) วิธีการมีส่วนร่วม 3) ความเข้มของการ
มีส่วนร่วม 4) ความถี่ของการมีส่วนร่วม 5) ระดับของประสิทธิผล 6) พิสัยของกิจกรรม 7) ระดับของ
องค์การ 8) ผู้เข้าร่วม และ 9) ลักษณะของการวางแผน 

การจ าแนกประเภทของหารมีส่วนร่วมตามลักษณะ 9 ประการนี้ เป็นประโยชน์ต่อการวัด
ระดับการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากเพราะท าให้เห็นภาพของการมีส่วนร่วมได้อย่างหลากหลายมิติและ
ถ้าได้ผสมผสานคุณลักษณะจากทุกมิติเข้าด้วยกันแล้ว ก็ช่วยให้เห็นลักษณะพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมทั้ง 9 ลักษณะนั้นมิได้เป็นอิสระต่อกันเพราะลักษณะ
ภายในของการแบ่งแต่ละวิธีมีความซ้ าซ้อนกัน 

                                                           
153วิมล   ชาญชนบท และคณะ, รายงานการวิจัย การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาอาชีพของ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในภาคกลาง (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง, 2555), ฉ-ซ. 
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บัญชร แก้วส่อง ได้สังเคราะห์แนวคิดของการมีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้นจากแนวคิดของดุสเซลดอร์ฟ 
อีก 1 ลักษณะ ได้แก่ การมีส่วนร่วมที่จ าแนกตามขั้นตอนในการมีส่วนร่วม ดังนั้นลักษณะการมีส่วน
ร่วมที่บัญชร แก้วส่อง รวบรวมไว้จึงมี 10 ลักษณะ ต่อมา ชูชาติ พ่วงสมจิตต์ ได้สังเคราะห์แนวคิดของ
นักวิชาการท่ีกล่าวถึงข้างต้นแล้วพบว่ายังมีวิธีการแบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมอีกวิธีการหนึ่งคือการ
มีส่วนร่วมที่จ าแนกตามประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ดังนั้นจึงแบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมโดยใช้
เกณฑ์การแบ่ง 11 เกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1. การจ าแนกตามประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม 
2. การจ าแนกตามข้ันตอนของการมีส่วนร่วม 
3. การจ าแนกตามระดับความสมัครใจ 
4. การจ าแนกตามวิธีของการมีส่วนร่วม 
5. การจ าแนกตามความเข้มของการมีส่วนร่วม 
6. การจ าแนกตามความถ่ีของการมีส่วนร่วม 
7. การจ าแนกตามระดับของประสิทธิผลในการมีส่วนร่วม 
8. การจ าแนกตามพิสัยของกิจกรรม 
9. การจ าแนกตามระดับขององค์การ 
10. การจ าแนกตามผู้เข้าร่วม 
11. การจ าแนกตามลักษณะของการวางแผน 
สรุปการมีส่วนร่วมโดยใช้มิติที่ต่างกัน ลักษณะภายในของแต่ละกลุ่มอาจมีความซ้ าซ้อนกันได้ 

แต่มิติในการจ าแนกประเภทของการมีส่วนร่วม ดังกล่าวช่วยให้พิจารณาลักษณะการมีส่วนร่วมได้
อย่างหลากหลายและคลอบคลุมยิ่งขึ้น154 
รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเรื่อง  “รูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ๆที่เหมาะสมกับ
บริบทขนาดและความพร้อมของสถานศึกษาซึ่งจากการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การศึกษาเชิงลึกและการสังเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย
และต่างประเทศพบว่ารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทขนาดความพร้อม
ของสถานศึกษาจ าแนกเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มที่ 1 กลุ่มรูปแบบบริหารจัดการที่มีอยู่เดิมหรือรูปแบบ
ประยุกต์กลุ่มที่ 2 กลุ่มรูปแบบบริหารจัดการและกลุ่มที่ 3 กลุ่มรูปแบบบริหารจัดการแบบผสมผสาน
โดยมีแนวคิดหลักการวิธีการสาระขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบข้อดีและข้อจ ากัด 
น าเสนอในงานวิจัยนี้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน ารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
มีบริบทขนาดและความพร้อมที่แตกต่างกันสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

                                                           
154ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของ

เทศบาล.(กรุงเทพ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2554 ) 47 – 49. 
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 รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นรูปแบบที่มีการบริหารจัดการใน
ลักษณะเป็นเจ้าของงานร่วมกันของกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholder) เช่นตัวแทนพ่อแม่ผู้ปกครองชมรมศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและองค์กรในชุมชนดัง
ปรากฏตามแผนภาพสาระและองค์ประกอบของรูปแบบดังนี้ 

แผนภาพที่  8  รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ที่มา : ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยและพัฒนาเรื่องรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2557), 130. 
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แนวคิด 
1. การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา       
ตามอัธยาศัย อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน 

2. การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้เจริญ 
ก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทันทันโลกทันเหตุการณ์ผู้เรียนมีความรู้ทักษะเจตคติคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีสามารถด ารงตนอยู่ในชุมชนและสังคมทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข        
มีความรักเพ่ือนมนุษย์ท้องถิ่นความเป็นไทยและประเทศชาติมีสุขภาวะทั้งด้านกายจิตสังคมและ
สติปัญญาเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี155 
หลักการ 

ยึดหลักการมีส่วนร่วมของครูผู้บริหารกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน 
วิธีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนมีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ร่วมคิดสถานศึกษาจัดท าประชาคมครูผู้บริหารกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในชุมชนเพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของผู้เรียนพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนและก าหนด
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาร่วมกันเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ 

2. ร่วมวางแผนโดยมีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกันตามการจัดท าประชาคมทั้งแผนกล
ยุทธ์แผนพัฒนาแผนปฏิบัติการและมีการก าหนดโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชนร่วมกัน 

3. ร่วมด าเนินการเมื่อมีการมอบหมายการด าเนินงานใดๆของสถานศึกษาที่เกิดจากการคิด
ร่วมกันวางแผนร่วมกันผู้บริหารครูกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีการด าเนินงานในกิจกรรม
นั้นๆตามภารกิจหน้าที่ที่ก าหนดร่วมกัน 

4. ร่วมรับผิดชอบเมื่อมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการและผลของการด าเนินงานทั้งด้านบวกและ
ด้านลบผู้บริหารครูกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียจะมีการรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นร่วมกัน
โดยไม่ทอดทิ้งให้เป็นปัญหาของผู้ใดผู้หนึ่งความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นไปตามระดับของความ
รับผิดชอบเช่นผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงานครูมีหน้าที่สอนจัดประสบการณ์เรียนและพัฒนาการเรียนรู้
ภูมิปัญญาช่วยสอนชุมชนท าหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมการเรียนรู้ระดมทรัพยากร 

5. ร่วมแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาอันเกิดจากการบริหารจัดการหรือด าเนินงานผู้บริหาร ครู
กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียมีการหาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันให้ลุล่วงด้วยดี 

6. ร่วมติดตาม ประเมินผลระหว่างการด าเนินงานและหลังการด าเนินงานผู้บริหาร ครู
กรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางาน
ร่วมกันในกิจกรรมการประเมินผลการเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองหรือภูมิปัญญาสามารถเข้ามามีส่วนในการ
ประเมินผู้เรียนด้วย 

                                                           
155ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยและพัฒนาเรื่องรูปแบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2557), ค าน า. 
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7. ร่วมชื่นชมผลส าเร็จเมื่อเกิดผลผลิตผลลัพธ์หรือความส าเร็จอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ร่วมกันผู้บริหารครูกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจและชื่นชมในผลส าเร็จนั้นๆ
ร่วมกันเช่นการร่วมแสดงความยินดีการยกย่องให้เกียรติการมอบรางวัลฯลฯตลอดจนการถอดบทเรียน
ร่วมกัน 
สาระของการมีส่วนร่วม 

ในการมีส่วนร่วมเป็นการมีส่วนร่วม 2 ประเภทคือการมีส่วนร่วมด้านการเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมทางกายภาพดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการการเรียนรู้ได้แก่ 
1.1 การก าหนดประเด็นปัญหาและความต้องการทางการศึกษาร่วมกัน 
1.2 การจัดท าหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการก าหนดและพัฒนา 

หลักสูตรหรือสาระของหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการ 
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติร่วมกันเช่นการเป็นครูภูมิปัญญา 

การร่วมสอนการจัดแหล่งเรียนรู้ 
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.5 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
1.6 การก ากับติดตามและประเมินผล 
1.7 การปรับปรุงพัฒนาและการถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ 

2. การมสี่วนร่วมทางกายภาพได้แก่ 
2.1 การร่วมระดมทรัพยากรได้แก่เงินอาคารสถานที่วัสดุครุภัณฑ์ 
2.2 การร่วมสนับสนุนทรัพยากรได้แก่การสนับสนุนครูและบุคลากรเงินอาคาร 

สถานที่วัสดุครุภัณฑ์ฯลฯ 
ขนาดของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบ 

ขนาดของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับรูปแบบคือสถานศึกษาทุกขนาดได้แก่โรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
ข้อดีของรูปแบบการมีส่วนร่วมชุมชน 

1. เป็นการจัดการศึกษาที่เกิดจากการคิดร่วมกันด าเนินการร่วมกันรับผิดชอบร่วมกัน
แก้ปัญหาร่วมกันที่จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการศึกษาหรือการได้รับประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียนหรือ
เด็กเยาวชนและชุมชนร่วมกัน 

2. ผู้เรียนและประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างแท้จริงสามารถเสนอความต้องการ
ทางการศึกษาของตนและชุมชนก่อให้เกิดความพึงพอใจน าไปสู่ประสิทธิผลของการศึกษา 

3. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการสนับสนุนส่งเสริมของ
ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. เป็นการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่ประชาชนชุมชนและท้องถิ่นสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบาย
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ทางการศึกษาของรัฐและมีความเป็นสากลที่สอดคล้องกับท้องถิ่นโดยไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงหรือ
พัฒนากฎหมายแต่อย่างใด156 
ข้อจ ากัด 

1. อาจต้องใช้เวลาปรับตัวทางการบริหารส าหรับครูผู้บริหารที่เคยบริหารจัดการแบบไม่มี
ส่วนร่วมหรือบริหารเฉพาะภายในโรงเรียน 

2. อาจเกิดการต่อต้านจากผู้บริหารและครูที่บริหารจัดการแบบไม่โปร่งใสขาดความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 

3. ชุมชนบางชุมชนอ่อนแอและไม่ร่วมมือจ าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง 
เงื่อนไขของรูปแบบ 

1. ผู้บริหารและครูตระหนักและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ชุมชนว่าจะช่วยให้สถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

2. เสริมพลังชุมชน (empower) โดยการท าความเข้าใจและให้ความรู้ความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูบุคลากรและกรรมการสถานศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสถานศึกษา 

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ชัดเจนใน
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งระบบแทนที่จะเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมด้านการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเพียงด้านเดียวรวมทั้งการจัดระบบการตอบแทนการเข้ามามีส่วนร่วม
ของชุมชนดังกล่าวการมีส่วนร่วมดังกล่าวต้องมีการตกลงร่วมกันว่าควรให้ร่วมมากน้อยเพียงใดในแต่
ละกิจกรรมตามความรู้ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความแตกต่างกันในแต่ละชุมชน 

4. ให้น ารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนดังกล่าวนี้เป็นฐานการ
บริหารจัดการของโรงเรียนในทุกรูปแบบที่โรงเรียนเลือกใช้ 
การยืนยันรูปแบบ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้หลักการประเมินรูปแบบของ กัสกี (Guskey) ซึ่งกล่าวถึงหลักการ
ประเมินที่สามารถน ารูปแบบไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักการประเมินผลทางการ
ศึกษาโดยก าหนดมาตรฐานในการประเมินรูปแบบ  4 ประการ คือ 1) ด้านความเหมาะสม 2) ด้าน
ความเป็นไปได้ 3) ด้านความเป็นประโยชน์ และ 4) ด้านความสอดคล้องของรูปแบบเพ่ืออธิบายถึง
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้ครอบคลุมและชัดเจน ซึ่งรูปแบบที่ดีจะต้องผ่าน
การทดสอบหรือตรวจสอบก่อนน าไปใช้จริงเนื่องจากจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการสร้างรูปแบบคือ การ
ทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบที่สร้างขึ้นมาว่ามีความถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับการน า
รูปแบบไปใช้ประโยชน์ต่อไป157 

 
 

                                                           
156เรื่องเดียวกัน, 129-135. 
157Guskey T. R, Evaluation professional development.(California : A Sage 

Publication).2000, 25. 
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 ทั้งนี้การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จะเนินที่สถานะภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการเป็นที่
เชื่อถือ (high credit) ของวิชาชีพนั้นเป็นส าคัญและมีผู้กล่าวถึงวิธีการในการทดสอบรูปแบบ       
ด้วยการประเมินคือ มาเดียส ซิเวน และสตัฟฟลีบีม (Madaus, Scriven and Stutfrebeam) 158    
ได้เสนอ การน าเสนอมาตรฐานการตรวจสอบรูปแบบเอาไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) เป็นการประเมินความเป็นไปได้   
ในการน าไปปฏิบัติจริง 
  2. มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) เป็นการประเมินการสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 
  3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมินความเหมาะสม
ทั้งในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา159 
ไอสเนอร์ (Eisner) กล่าวถึงการทดสอบรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ไว้ดังนี้ 
  1. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของสิ่งที่จะท าการประเมิน 
  2. การประเมินเฉพาะทางในเรื่องที่จะประเมินเนื่องจากเป็นการวัดคุณค า ที่ไม่อาจวัดด้วย
เครื่องมือใด ๆ จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ของผู้ประเมินอย่างแท้จริง 
  3. การใช้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน จะต้องเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นมีความ
ตรงและมีเหตุผลที่ดี 
  4. การใช้ผู้ทรงคุณวุฒิต้องยอมรับในความยืดหยุ่นของกระบวนการทางานของผู้ทรงคุณวุฒิ 
รวมทั้งการก าหนดประเด็นส าคัญท่ีจะน ามาพิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตรงตามการน าเสนอจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเป็นล าดับ 
ผู้วิจัยมีแนวคิดว่ารูปแบบที่สร้างข้ึนมาก่อนที่จะน าไปใช้จริง ควรได้รับการประเมิน โดยงานวิจัยเรื่องนี้
ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน เพ่ือเป็นการรับรองคุณภาพของรูปแบบก่อนน าไปใช้จริง160 
 
 
 
 
 

                                                           
158 Madaus, G.F., Scriven, M.S. and Stufflebeam, D.L. Evaluation Models 

Viewpoints on Educational and Human Service Evaluation 8th ed. (Boston : 
Khuwer-Nijhoff Publishing, 1983). 

159 Eisner E., “Educational connoisseurship and criticism : Their form and 
functions in Educational Evaluation,” Journal of Aesthetic Education. (n.p., 1976) : 
192-193. 

160 Eisner, E. “Education Connoisseurship and Criticism : Their Form and 
Functions inEducational Evaluation,” Journal of Aesthetic Education, (1976): 15. 
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สรุป 
 จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน   
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development: SBMLD) คือการใช้
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีทรัพยากรในเรื่องของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร
พร้อมรวมทั้งยังสามารถประสานการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ที่จะสามารถเชื่อมโยงนโยบายของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มุ่งเน้น “การจัดการศึกษาต้องน าไปสู่การเป็นคนดีมีอาชีพสุจริต
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” และ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพหรือ
อัจฉริยภาพของตนเอง เพ่ือที่จะได้ท าการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลสู่ความเป็นเลิศต่อไปซึ่งนั้นก็คือการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
นั่นเอง แต่การที่จะท าให้การจัดการศึกษาในโครงการดังกล่าวบรรลุตามเปูาประสงค์ วางไว้ได้นั้น 
จ าเป็นต้องมีการก ากับติดตามที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่ร่วมรับผิดชอบด าเนินการทุก
ฝุายได้มีแนวทางในการด าเนินงานเป็นไปในท านองเดียวกันได้ ซึ่งการก ากับติดตาม ที่จะมี
ประสิทธิภาพได้นั้นต้องประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ กล่าวคือ 1) มีการก าหนดเปูาหมายของการก ากับ
ติดตามให้ชัดเจนและแน่นอน 2) มีการก าหนดมาตรฐานและก าหนดเกณฑ์ในการก ากับติดตาม 3) มี
การประเมินผลการก ากับติดตามโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานงานที่ก าหนดไว้ และ 4) มีการแก้ไข
ปรับปรุงการก ากับติดตามให้ถูกต้อง และกระบวนการก ากับติดตามจะต้องด าเนินการในลักษณะเชิง
การบริหารที่มีความเหมาะสม สอดคล้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการการก าติดตาม
สถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาให้ประชาชนในเขตบริการของสถานศึกษา
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา ให้สถานศึกษาบริหารและจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และความเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

127 

 
 

บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น” 
เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยโดยรวม (mixed methodology)161โดยขั้นตอนแรก เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) วัตถุประสงค์เพ่ือทราบองค์ประกอบของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ือยืนยันองค์ประกอบการก ากับตดิตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยจ าแนกเป็น สองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง : 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และ ส่วนที่สอง : ระเบียบวิธีวิจัยและสรุปย่อ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย      
ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย เริ่มต้นด้ วย
การศึกษาสภาพปัญหาและความจ าเป็นของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากต ารา เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ 
งานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสื่อหลายหลากทั่วไปและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิเคราะห์น ามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย จัดท าโครงร่างการ
วิจัยโดยขั้นสุดท้ายของขั้นนี้ เป็นการปรับปรุงแก้ไข โครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการปกปูองโครงร่างการวิจัย และขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อด าเนินการท าวิจัย 
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างและพัฒนา
เครื่องมือ น าไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพแล้วสรุปข้อมูลเกี่ยวกับที่ผู้ วิจัยศึกษาเอกสาร หลักการ
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
วิเคราะห์หาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ต่อมาน าเครื่องมือที่สร้างและพัฒนาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
และน าข้อมูลที่ได้มาทดสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผล การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้าง

                                                           
161Abbas Tahakkori and Charles Tedlie, Mixed Methodology : Combining 

Qualitative and Quantitative (Thousand Oaks, Califonia : Sage, 1998), 21 - 25. 
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เป็นรูปแบบและตรวจสอบความเหมาะสมพร้อมทั้งเสนอรูปแบบ  ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยรูปแบบการก ากับ ติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1.1 ศึกษา วิเคราะห์และสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการก ากับติดตามการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
การศึกษาตลอดชีวิต รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 1.2 น าข้อสรุปที่ได้มาสังเคราะห์ (content synthesis) เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม (opinionnaire) 

 1.3 น าบทสรุปองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น จากการวิเคราะห์เอกสาร มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ (content synthesis)   
เพ่ือสรุปเป็นตัวแปร เพ่ือน าไปสร้างเป็นกระทงค าถามของแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructure interview) 

 1.4 น าแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive method) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
   1.4.1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลควบคุมโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.4.2 ผู้อ านวยการกองการศึกษาหรือส านักการศึกษาที่ก ากับดูแลโรงเรียน 
   1.4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ 
เชี่ยวชาญพิเศษ และโรงเรียนประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1.4.4 ศึกษานิเทศก์ ของส านักการศึกษาเทศบาล 
  1.5 สรุปการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยในประเทศ และ
ต่างประเทศ องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
และความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน ามาสร้างแบบสอบถามต่อไป 

ขั้นที่ 2 การสร้าง และพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  2.1 ตัวแปรองค์ประกอบของรูปแบบการก ากับ ติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบถาม (opinionnaire) 
  2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ด้วยดัชนี
ความสอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC       
ที่มากกว่า 0.6 ขึ้นไป  
  2.3 ทดลองใช้ (try out) กับประขากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัยครั้งนี้ 
จ านวน 10 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูล 30 คน รวบรวมข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 
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(reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีการ
ของ ครอนบาค (Cronbach)162 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.988 
 ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.1 น าแบบทดสอบที่จัดท าสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับหน่วยวิเคราะห์ (unit of 
analysis) คือ โรงเรียนเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น รวมจ านวนทั้งสิ้น  186 โรงเป็นหน่วยวิเคราะห์ 

 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ/ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ให้ข้อมูล 

3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลการปรับปรุง และการสร้างรูปแบบ 

 4.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) เพ่ือได้
องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้หลักการประเมินรูปแบบของ กัสกี (Guskey) ซึ่งกล่าวถึง
หลักการประเมินผลทางการศึกษาโดยก าหนดมาตรฐานในการประเมินรูปแบบ  4 ประการ คือ 1) 
ด้านความเหมาะสม 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้านความเป็นประโยชน์ และ 4) ด้านความสอดคล้อง
ของรูปแบบ163โดยการน าองค์ประกอบการก ากับ ติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่ได้มาตรวจสอบและเพ่ิมความเชื่อถือในการสร้างรูปแบบที่เหมาะสม มายืนยันด้วย
ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้างานบริหารการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงให้ได้
รูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 
 จากรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังแผนภูมิที่ 5 
ขัน้ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ น าเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ จัดพิมพ์รายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
 

                                                           
162 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test. 4th ed. (New York : 

Harper & Row, 1984), 126. 
163 Guskey, T. R.,Evaluation professional development.(California : A Sage 

Publication).2000, 25. 
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

แผนภูมิที่ 9 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นการวิจัย ขั้นด าเนินการวิจัย ผลลัพธ ์

 

ขั้นที่ 1 
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

การก ากับติดตามการบริหาร    
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

 

ขั้นที่ 2 
การสร้าง และการพัฒนา

เครื่องมือเพื่อใช้ในการศึกษา  
ตัวแปรของการก ากับตดิตาม
การบริหารโดยใช้โรงเรยีน     

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นที่ 3 
การเก็บรวบรวมข้อมลู        
และวเิคราะห์ข้อมลู 

 

ขั้นที่ 4 
การน าเสนอการวิจัย 

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร บทความ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนือ้หา 

สัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 

(unstructured interview) 

ยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตาม          
การบริหารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน              

ในการพัฒนาท้องถิ่น         
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิและผูเ้ชี่ยวชาญ 

ประเด็นตัวแปรของ  
การก ากบัติดตาม         
การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน      

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

แบบสอบถาม       
การก ากับติดตาม   
การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน      

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

การก ากับติดตาม       
การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน         

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

จัดท าเครื่องมือการวิจัยโดยสร้างแบบสอบถาม
(questionnaire) ความคิดเห็นเกีย่วกับตัวแปร

ของการก ากับ ติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวจิัย 
- content validity โดยใช้วิธี IOC 

-try out และหาค่า reliability 

ส่งแบบสอบถามไปยังกลุม่ตัวอย่าง  
โรงเรียนสังกัดเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ     

การบริหารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานการพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน 186 โรงผู้ให้ข้อมลู 558 คน 

วิเคราะห์องค์ประกอบการก ากับตดิตามการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ส ารวจ (exploratory factor analysis : EFA) 

องค์ประกอบ          
การก ากับติดตาม      
การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน        

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนด

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) มีแผนแบบการวิจัยในลักษณะการศึกษาแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ตรวจสอบ
สภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non experimental design) ซึ่งสามารถเขียนแผนผัง 
(diagram) ได้ดังนี ้

 

 
 
   

เมื่อ R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
   X หมายถึง ตัวแปรต่างๆ ที่น ามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
   O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
 แผนภูมิที่ 10แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย 
 
ประชากร 
 การวิจัยครั้งนี้ ประชากรประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดเทศบาล ซ่ึงประกอบด้วยเทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้
เข้าร่วมโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 62 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 353 โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบล 66 โรง, 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 183 โรง โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 104 โรงซึ่งเป็นโรงเรียนที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศให้เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้ 
กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   ได้ก าหนดขนาดกลุ่ม ดังนี้ 
 1. ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคือ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2558 เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ โดยใช้ตารางของ เครซี่ และมอร์แกน     

O 

 

R X 
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( Krejcie  and Morgan )164  และท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified 
Random Sempling) ได้โรงเรียนสังกัดเทศบาลเข้าร่วมโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลจ านวน 25 โรง เทศบาลเมือง จ านวน 97 โรง
และเทศบาลนคร จ านวน 64 โรง รวมทั้งสิ้นจ านวน 186 โรงเรียน จาก 47 จังหวัด 
 2. จากจ านวนหน่วยวิเคราะห์น ามาก าหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษาครูที่รับผิดชอบ/ที่เก่ียวข้องกับโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จาก 186 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 558 คน โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SBMLD ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล 
 

ที ่ จังหวัด 

ประชากรร่วม
โครงการSBMLD 

(โรง) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(โรง) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 

ทต ทม ทน รวม ทต ทม ทน รวม ผู ้
บริหาร 

ครู
sbmld 

ประธาน/
กรรมการ รวม 

1 กระบี ่ - 4 - 4 - 2 - 2 2 2 2 6 
2 กาญจนบุรี - 5 - 5 - 3 - 3 3 3 3 9 
3 กาฬสนิธุ ์ 1 4 - 5 - 2 - 2 2 2 2 6 
4 ก าแพงเพชร 1 5 - 6 - 3 - 3 3 3 3 9 
5 ขอนแกน่ 2 5 - 7 - 3 - 3 3 3 3 9 
6 จันทบุรี - 3 - 3 - 1 - 1 1 1 1 3 
7 ฉะเชิงเทรา 2 - - 2 - - - - - - - - 
8 ชลบุร ี 1 8 3 12 - 5 2 7 7 7 7 21 
9 ชัยนาท 1 - - 1 - - - - - - - - 
10 ชัยภูม ิ - 4 - 4 - 2 - 2 2 2 2 6 

11 เชียงราย 7 - - 7 5 - - 5 5 5 5 15 
12 เชียงใหม ่ 5 - 11 16 3 - 8 11 11 11 11 33 

 
 

                                                           
164Krejcie. Robert  V.  and  Daryle W . Morgan,“Determining  Sample  Size  for  

Research  Activities”Journal  for  Education  and  Psycholocal  Measurement . 3 
(November.1970),  608.    
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SBMLDประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล (ต่อ) 
 

ที ่ จังหวัด 

ประชากรร่วม
โครงการSBMLD 

(โรง) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(โรง) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 

ทต ทม ทน รวม ทต ทม ทน รวม ผู ้
บริหาร 

ครู
sbmld 

ประธาน/
กรรมการ รวม 

13 ตรัง - - 7 7 - - 5 5 5 5 5 15 
14 ตาก - 4 1 5 - 2 - 2 2 2 2 6 
15 นครปฐม - 1 12 13 - - 9 9 7 7 7 21 
16 นครพนม - 6 - 6 - 4 - 4 4 4 4 12 
17 นครราชสีมา 3 - 2 5 2   2 2 2 2 6 
18 นครศรธีรรมราช - 12 10 22 - 8 7 15 15 15 15 45 
19 นครสวรรค ์ -  1 1 - - - - - - - - 
20 นราธิวาส - 1 - 1 - - - - - - - - 
21 น่าน - 1 - 1 - - - - - - - - 
22 บุรีรัมย ์ 1 4 - 5 - 2 - 2 2 2 2 6 
23 ปทุมธาน ี 1 3 3 7 - 1 2 3 3 3 3 9 
24 ประจวบคีรีขันธ ์ - 3 - 3 - 1 - 1 1 1 1 3 
25 ปราจีนบุร ี - 6 - 6 - 4 - 4 4 4 4 12 
26 พระนครศรีอยุธยา - - 2 2 - - - - - - - - 
27 พังงา 1 1 - 2 - - - - - - - - 
28 พัทลุง 5 5 - 10 3 3 - 6 6 6 6 18 
29 พิจิตร 1 2 - 3 - - - - - - - - 
30 พิษณุโลก - - 5 5 - - 3 3 3 3 3 9 
31 เพชรบุรี - 3 - 3 - 1 - 1 1 1 1 3 
32 เพชรบูรณ ์ - 4 - 4 - 2 - 2 2 2 2 6 
33 แพร่ - 5 - 5 - 3 - 3 3 3 3 9 
34 ภูเก็ต 1 - 7 8 - - 5 5 5 5 5 15 
35 มหาสารคาม 1 7 - 8 - 5 - 5 5 5 5 15 
36 แม่ฮ่องสอน 3 1 - 4 - - - 2 2 2 2 6 
37 ยโสธร - 1 - 1 - - - - - - - - 
38 ยะลา - 4 6 10 - 2 4 6 6 6 6 18 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SBMLD ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล(ต่อ) 
 

ที ่ จังหวัด 

ประชากรร่วมโครงการ
SBMLD (โรง) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(โรง) 

ผู้ให้ข้อมูล(คน) 

ทต ทม ทน รวม ทต ทม ทน รวม 
ผู้ 

บริหาร 
ครู

sbmld 
ประธาน
กรรมการ รวม 

39 ร้อยเอ็ด - 8 - 8 - 5 - 5 5 5 5 15 
40 ระนอง - 1 - 1 - - - - - - - - 
41 ระยอง 2 - - 2 - - - - - - - - 
42 ราชบุร ี 2 9 - 11 - 6 - 6 6 6 6 18 
43 ลพบุรี 1 7 - 8 - 5 - 5 5 5 5 15 
44 ล าปาง 1 - 4 5 - - 2 2 2 2 2 6 
45 ล าพูน - 4 - 5 - 2 - 2 2 2 2 6 
46 เลย 5 4 - 9 3 2 - 2 2 2 2 6 
47 ศรีสะเกษ - 1 - 1 - - - - - - - - 
48 สกลนคร - - 4 4 - - 2 2 2 2 2 6 
49 สงขลา - 2 6 12 - - 4 4 4 4 4 12 
50 สตูล 1 5 - 6 - 3 - 3 3 3 3 9 
51 สมุทรสงคราม 2 1 - 3 - - - - - - - - 
52 สมุทรสาคร 1 - 5 3 -  3 3 3 3 3 9 
53 สระแก้ว - 2 - 1 - - - - - - - - 
54 สระบุรี 5 - - 5 3 - - 3 3 3 3 9 
55 สุโขทัย 3 7 - 10 2 5 - 7 7 7 7 21 
56 สุราษฎร์ธานี - 4 2 6 - 2 - 2 2 2 2 6 
57 สุรินทร์ 1 - - 1 - - - - - - - - 
58 หนองคาย - 3 - 3 - 1 - 1 1 1 1 3 
59 อ านาจเจริญ 3 - - 3 2 - - 2 2 2 2 6 
60 อุดรธานี - 2 8 8 - - 5 5 5 5 5 15 
61 อุตรดิตถ ์ 1 6 - 7 - 4 - 4 4 4 4 12 
62 อุบลราชธาน ี 1 5 5 11 - 3 3 6 6 6 6 18 

รวม 66 183 104 353 25 97 64 186 186 186 186 558 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด  ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน และต าแหน่งปัจจุบัน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้จากสรุปผลการ
วิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
เครื่องมือในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview)ใช้ในการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้ตัวแปร ใช้ส าหรับการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยค าถาม
ที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด  
ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน ต าแหน่งปัจจุบัน  และข้อค าถามที่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น แล้วน ามา
สรุปรวมกับผลสรุปจากหลักทฤษฎีและงานวิจัย เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดและแบบสอบถาม
องค์ประกอบของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  

2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ต าแหน่ง  ระยะเวลาการท างานโดยก าหนดการตอบเป็นแบบเลือกตอบ (check list) 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor 
analysis) การวิเคราะห์มาตรฐานส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามแบบของ ไลเคอร์ท165 (Likert 
scale) ซึ่งเป็นการวัดความคิดเห็นที่แสดงออกถึงการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง  เป็นตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)ในระดับน้อยที่สุด 
มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1  คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง เป็นตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
   ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ในระดับน้อย   

 มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
 
 

                                                           
165Rensis  Likert, The Human Organization (New York : McGraw-Hill,1961),74. 



136 

ระดับ 3  หมายถึง เป็นตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
    ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ในระดับปานกลาง   

  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง  เป็นตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
    ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ในระดับมาก   

  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 5  หมายถึง เป็นตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
    ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ในระดับมากที่สุด   

  มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 3. แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบตรวจสอบรายการ (check list) ใช้ส าหรับ
ยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนถิ่น อาจารย์มหาวิทยาลัย หัวหน้าฝุาย
บริหารการศึกษา/นักบริหารงานการการศึกษา หัวหน้างานวิจัยพัฒนาและเป็นกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องและการยืนยันผลการวิจัย กับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ  

การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 

1. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร หลักการ งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ    
การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นมาวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย น าแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการก ากับติดตาม
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น มาสังเคราะห์องค์ความรู้  (content 
synthesis) เพ่ือให้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม (opinionnaire) 

2. แบบสอบถามได้จัดสร้างและพัฒนาแบบสอบถามชนิดจัดอันดับ 5 ระดับโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 2.1 ประมวลองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    

ในการพัฒนาท้องถิ่น จากการวิเคราะห์เนื้อหา การสังเคราะห์องค์ความรู้แนวคิด ทฤษฎี และ
ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ  ประมวลผลทุกส่วนน ามาสร้าง
แบบสอบถามภายใต้การแนะน าและค าปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) ของแบบสอบถาม ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งทางด้านความตรงตามเนื้อหา ส านวนภาษา ความ
ชัดเจน และความถูกต้องของภาษา แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence : IOC) โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป พร้อมทั้ง
ปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ น าแบบสอบถามที่ได้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณา และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
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 2.3 น าเครื่องมือ  ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้ว ไปทดลองใช้ (try out)  กับกลุ่ม ที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
กลุ่มตัวอย่างทุกประการ โรงเรียนละ 3 คน รวม 10 โรงเรียน คิดเป็นแบบสอบถาม จ านวน 30 ฉบับ  
 2.4 หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือ โดยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืนทั้งหมด 168 โรง จึงมีผู้ให้ข้อมูล 504 คน ได้แบบสอบถามทั้งหมด 504 ฉบับ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 90.32 ของแบบสอบถามที่ส่งไป น ามาหาค่าความ
เชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ตามวิธีการของ  ครอนบาค (Cronbach)166 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.988 

 2.5 ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง   
ทั่วประเทศต่อไป 
         3. แบบตรวจสอบรายการ (check list)และแบบสอบถาม (questionnaire) ผู้วิจัยด าเนินการ
สร้างแบบตรวจสอบรายการโดยการประมวลสรุปองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จากการ
ด าเนินการวิจัย ในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2  เป็นกรอบในการก าหนดแบบสัมภาษณ์ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดย การสร้างเครื่องมือเพ่ือตรวจสอบและสร้างรูปแบบที่เหมาะสม โดย
น าร่างองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 มาตรวจสอบเพ่ิมความน่าเชื่อถือของ
องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากข้อมูลทั้งหมด ได้องค์ประกอบ 
โดยใช้หลักการประเมินรูปแบบของ กัสกี (Guskey) ซึ่งก าหนดมาตรฐานในการประเมินรูปแบบ  4 
ด้าน คือ 1) ด้านความเหมาะสม 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้านความเป็นประโยชน์ และ 4) ด้าน
ความสอดคล้องของรูปแบบโดยสร้างเป็นแบบตรวจสอบรายการ และ แบบสอบถาม ซึ่งมี 2 ตอน  
 ตอนที่ 1 เป็นการตรวจสอบรายการความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
 ตอนที่ 2 เป็นข้อเสนอแนะและการวิจารณ์องค์ประกอบ 
        4. การวิเคราะห์ปรับปรุง และการน าเสนอรูปแบบ ผู้วิจัยได้สรุปความคิดเห็น ข้อวิจารณ์ และ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 7 คน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ขอหนังสือน าจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยศิลปากร เพ่ือแจ้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในทุกข้ันตอน 
  2. เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยตรงด้วยตนเอง หรือ
ใช้ส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์บบส่งกลับและรับคืน โดยวิธีการลงทะเบียน 

                                                           
166 Lee J. Cronbach , Essentials of Psychological Test, 4thed. (New York : Harper & 

Row,1984), 126. 
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 3. แบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบสอบถาม (opinionnaire) เพ่ือให้ได้
องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติใน
การวิจัย ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
น าข้อมูลของเอกสารที่ศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
 2. การวิเคราะห์แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามคือ  
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน และต าแหน่ง
ปัจจุบัน โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (mean) ร้อยละ (percentage) 
 3. การวิเคราะห์แบบสอบถาม ตอนที่ 2 องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ รูปมาตราส่วนประมาณค่า (RatingScale) มาตรวจนับ
คะแนนแต่ละข้อหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เป็นรายข้อ และในภาพรวม และวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยน าค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)167 ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดย    
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดย    
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดย    
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดย    
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดย    
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
ในระดับมากท่ีสุด 
 

                                                           
167Best, Johnson W. Reaserch in education. 4th ed. Englewood Cliffs, N. J. , 

Prentice-Hall, Inc, 1981 
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4. การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Factor Analysis) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของการ 
ก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis : 
EFA) ใช้วิธีสกัดปัจจัย (Principal  Component  Analysis : PCA) เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่ส าคัญโดย
พิจารณาจากค่าความแปรปรวนของปัจจัย (Eigen value) เท่ากับ 1 และถือเอาค่าน้ าหนักปัจจัย 
(Factor Loading) ซึ่งแต่ละปัจจัยนั้นมีค่าตั้งแต่  0.60  ขึ้นไป ที่บรรยายด้วยปัจจัยตั้งแต่ 3 ปัจจัย  
ขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)168 
 

สรุป 
 
 การวิจัยในครั้งนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ
องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  และ
องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับการวิธีด าเนินการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน 3 
ขั้นตอน คือ การจัดเตรียมโครงการการด าเนินการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และการ
รายงานผลการวิจัย โดยลักษณะของการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรในการวิจัย คือ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2558 ได้จ านวน  62 จังหวัด จ านวน 353 
โรงเรียน และท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sempling) 
ได้โรงเรียนสังกัดเทศบาลเข้าร่วมโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 186 โรงเรียน จาก 47 จังหวัด ก าหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คนรวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น 558 คน เครื่องมือส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(unstructured interview) เพ่ือรวบรวมข้อมูล หลักการเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน                 
2) แบบสอบถาม (opinionnaire) ส าหรับรวบรวมข้อมูลจากหน่วยวิเคราะห์ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบ/ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) และ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ วิเคราะห์เอกสาร (content analysis)  ความถี่ 
(frequency)  ร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean)  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงส ารวจ (exploratory factor 
analysis) และยืนยันองค์ประกอบของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนสงกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยืนยันว่าองค์ประกอบ ซึ่งได้จากการ
                                                           

168Tabachnick BG, and Fidell LS. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston: 
Pearson Education Inc. 
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พัฒนามาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในการวิจัย โดยก าหนดมาตรฐานไว้ 4 ด้าน คือ 
1) ด้านความเหมาะสม 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้านความเป็นประโยชน์ และ 4) ด้านความ
สอดคล้องขององค์ประกอบ โดยสร้างเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) และ แบบสอบถาม 
(questionnaire) จากผู้อ านวยการกองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนถิ่น 
อาจารย์มหาวิทยาลัย หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา/นักบริหารงานการการศึกษา หัวหน้างานวิจัย
พัฒนาและเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 7 คน จึงได้ “การก ากับติดตามการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น” 
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บทที่ 4 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น และ 2) เพ่ือยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ และเสนอผลการวิเคราะห์
โดยใช้ตารางประกอบ  ค าบรรยาย จ าแนกออกเป็น 2 ตอน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 ตอนที่ 1 การได้มาซึ่งองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 

1.1 การวิเคราะห์จากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดย 
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จากกรอบแนวคิดของการวิจัย จ านวน 26 แนวคิด 
    1.2 การวิเคราะห์จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ จ านวน 22 งานวิจัย 
    1.3 การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 7 ท่าน 
และน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นประเด็นการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
    1.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
    1.5 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน และต าแหน่ง
หน้าที่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นตัวประกอบของการก ากับ
ติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
    1.6 วิ เคราะห์ระดับความคิด เห็น  คือการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งส ารวจ 
(exploratory factor analysis) การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือสกัดตัวแปรให้เหลือ
ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบส าคัญด้วยวิธีการสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis : PCA) 
เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญในการน ามาสร้างเป็นโครงร่างองค์ประกอบของการก ากับติดตามการบริหาร
โดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตอนที่ 2 การยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นข้ันตอนนี้เป็นการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติคือ ค่าความถี่ค่าร้อยละและความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เพ่ือยืนยัน
ความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และข้อคิดเห็นอ่ืน  ๆ  
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ขององค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการใช้
แบบสอบถามยืนยันองค์ประกอบ 
ตอนที ่1 องค์ประกอบของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อหาองค์ประกอบการก ากับติดตาม      
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี 
ที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือพัฒนาเครื่องมือจ านวน 26 แนวคิด ประกอบด้วย 

หมายเลข 1 แนวคิดของ ธงชัย สันติวงศ์  
หมายเลข 2 แนวคิดของ อุทุมพร จามรมาน 
หมายเลข 3 แนวคิดของ Seameo Innotech  
หมายเลข 4 แนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์ 
หมายเลข 5 แนวคิดของUnited Nations Development Programme  

Evaluation Office (UNDP)  
หมายเลข 6 แนวคิดของ Werner Meier  
หมายเลข 7 แนวคิดของ นายแพทย์วิจารณ์  พานิชย์  
หมายเลข 8 แนวคิดของ วิโรจน์ สารรัตนะ 
หมายเลข 9 แนวคิดของ ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ 
หมายเลข 10 แนวคิดของ รองศาสตราจารย์ดร.อุทัย บุญประเสริฐ  
หมายเลข 11 แนวคิดของ ดร.บุญมี  เณรยอด  
หมายเลข 12 แนวคิดของ Kusek Jody and Rist Ray 
หมายเลข 13 แนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
หมายเลข 14 แนวคิดของ World Bank 
หมายเลข 15 แนวคิดของ B. J Caldwell 
หมายเลข 16 แนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร. 
หมายเลข 17 แนวคิดของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
หมายเลข 18 แนวคิดของ Robert S. Kaplan  
หมายเลข 19 แนวคิดของ Red Cross  and Red Crescent Societies  
หมายเลข 20 แนวคิดของ ดร.โชติเพชรชื่น 
หมายเลข 21 แนวคิดของ ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
หมายเลข 22 แนวคิดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(2557) 
หมายเลข 23 แนวคิดของ แผนการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
หมายเลข 24 แนวคิดของ ส านักงบประมาณ  
หมายเลข 25 แนวคิดของ วิพล  นาคพันธ์  
หมายเลข 26 แนวคิดของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

1 

การติดตามด้านปัจจัย 
แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร  ใ ช้
ท รั พ ย า ก ร  อ ย่ า ง
ประหยั ดคุ้ มค่ า  ตาม
เวลาที่ก าหนด 

                          

2 

โรงเรียนเป็นองค์กรแห่ง
การ เ รี ยนรู้  คื อส ร้ า ง
ผลผลิต/ผู้ เรียน สร้าง
คนท างาน/ครู   สร้าง
ศาสตร์/วิชาที่ใช้ท างาน
ได้ เน้นส่วนส าคัญของ
ผลงานทุกงาน รวมถึง
การตรวจสอบผลลัพธ์ 

                          

3 สามารถเข้าใจได้ง่าย                            

4 

มีการยอมรับสถานะ
ค ว า ม เ ป็ น ส ม า ชิ ก ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั น ต า ม
โครงสร้างระบบบริหาร
โรงเรียน 

                          

5 

มีการวางแผนกลยุทธ์ 
แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี
และน าแผนไปสู่ กา ร
ปฏิบัติ  ปรับปรุงแก้ไข
แผนฯ อย่างเป็นระบบมี
ก า ร ค ว บ คุ ม  ก า กั บ 
ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ 
ท บ ท ว น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาตามมาตรฐาน
ของโรงเรี ยนก าหนด
เปูาหมายของการก ากับ
ให้ชัดเจนและแน่นอน 
ได้ แ ก่ เ ปู า หม ายด้ า น
ผลผลิตหรือผู้เรียน  
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 
 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

6 
ก าหนดมาตรฐานและ
ก าหนดเกณฑ์ในการ
ก ากับ  

                         

 

7 

มีการวัด ประเมินผล
ก า ร ก า กั บ โ ด ย
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
มาตรฐานงานที่ก าหนด
ไว้  โดยเปรียบเทียบ
จากผลงาน 
ที่ท าได้จริง 

                         

 

8 

การวางแผนส าหรับผล
การปรั บปรุ ง -เ ลื อ ก
เ ปู า ห ม า ย แ ก้ ไ ข
ปรับปรุงการก ากับให้
ถูกต้อง 

                         

 

9 

มีระบบ มีแผนแบบ
โครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนที่เกิดขึ้นจาก
ก า ร ว า ง แ ผ น  ก า ร
จัดการกับข้อมูลที่ได้มา 
และการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ ผ่ านการแปลผล มี
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ที่ ท า
หน้าท่ีเป็นอย่างดี 

                          

10 

ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ก็ บ
รวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าและการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้รับผิดชอบ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

11 

มีหลักความรับผิดชอบ
ในการจัดการวางแผน
เก็บรวบรวมข้อมูล การ
ปฏิบัติตามโครงการ 
การแปรรูปข้อมูล การ
ส่งข้อมูลสารสนเทศ
ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ
ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ใ น
ระหว่างการด าเนินงาน  

                          

12 

มีกรอบมีการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยตัว ช้ีวัดใน
ระบบการก ากับติดตาม 
คือ ขอบเขตของการ   
ที่ มุ่ ง ถึ ง ป ร ะ ช า ก ร
เปูาหมาย มีการศึกษา
ข้อมูลของโรงเรียนและ
ชุมชน 

                          

13 

โรง เรี ยนมีศั กยภาพ
สามารถสร้างเปูาหมาย
หลักสูตรสถานศึกษา  
มี ก า รท า ฐ านข้ อมู ล 
วิเคราะห์ SWOT สร้าง
ภ า พ ใ น อ น า ค ต ที่
โรงเรี ยนต้องการให้
เ กิ ด ขึ้ น  ก า ห น ด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และเปูาหมายที่ชัดเจน 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

14 

การมีส่วนร่ วมได้แก่ 
การมีส่วนร่วมในการ
ก า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์ 
นโยบายและแผน การ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ตัดสินใจ การมีส่ วน
ร่ ว ม ใ นก า รก า ห น ด
หลักสูตรสถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กร 

                          

15 

มีหลักความรับผิดชอบ
ใ น ก า ร จั ด ก า ร  
วางแผนเก็บรวบรวม
ข้อมูล การปฏิบัติตาม
โครงการ  การแปรรูป
ข้อมูล การส่ งข้อมูล
ส า ร ส น เ ทศ ให้ แ ก่ ผู้
ปฏิบัติอย่างรวดเร็วเพือ่
ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ใ น
ระหว่างการด าเนินงาน 

                          

16 

มี ข อบ เ ขต ขอ งก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ต า ม ที่ ไ ด้
มุ่ ง หวั ง ไ ว้  แ ล ะกา ร
ประเมินผลจากผลลัพธ์
ที่ ได้จากการมีข้อมูล
สนั บสนุ น  เ ป็ นก า ร
วัดผลงานท่ีท าได้จริง   

                          

17 

ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
แ บ บ เ กื้ อ ห นุ น แ ล ะ
ภ า ว ะ ผู้ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

            

   

  

      

 

  



147 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

18 

มีหลักการพัฒนาทั้ ง
ร ะ บ บ ใ ช้ ห ลั ก ก า ร
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้ า น เ มื อ ง ที่ ดี โ ด ย  
บู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศ 

                         

 

19 

ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ค รู
ต้นแบบและเครือข่าย
ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ใ น
องค์กร โดยมี วิ ธี การ
ท างานแบบเครือข่าย
เช่ือมโยงกัน  เรียนรู้
ร่วมกัน 

                         

 

20 

ใ ช้หลักการกระจาย
อ านาจ เป็นรูปแบบที่
ม อ บ อ า น า จ ห รื อ
ก ร ะ จ า ย อ า น า จ
มอบหมายให้หมวด
ต่างๆมีอ านาจในการ
ตัดสินใจ 

      

 

  

 

  

   

  

      

 

  

21 

มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
ภายนอกรอบด้านเพื่อ
ดึงเข้ามาสร้างความ
เจริญให้กับองค์กร 

             

  

  

      

 

  

22 

เป็นรูปแบบการบริหาร
ตนเอง สถานศึกษาจะ
มีความอิสระคล่องตัว
ภายใต้การบริหารแบบ
องค์คณะบุคคล 

             

  

  

      

 

  



148 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

23 

มีการวัด ประเมินผล
ก า ร ก า กั บ โ ด ย
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
มาตรฐานงานที่ก าหนด
ไว้  โดยเปรียบเทียบ
จากผลงานท่ีท าได้จริง 

      

 

                  

 

24 

มีระบบ มีแผนแบบ
โครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนที่เกิดขึ้นจาก
ก า ร ว า ง แ ผ น  ก า ร
จัดการกับข้อมูลที่ได้มา 
และการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ ผ่ านการแปลผล มี
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ที่ ท า
หน้าท่ีเป็นอย่างดี 

      

 

                  

 

25 
การเปิดโอกาสกว้างให้
โรงเรียนอาสาสมัครเข้า
ร่วมใช้ SBM  

      

 

                  

 

26 
โรงเรียนมีการประเมิน
ตนเองเพื่อเสนอตัวเข้า
ร่วมให้ได้ใช้ SBM 

             

  

  

      

 

  

27 

โ ร ง เ รี ย น ส า ม า ร ถ
ก าหนดมาตรการวัด
เพื่อใช้เสนอขอจัดตั้ ง
งบประมาณต่อรัฐบาล 
ก าหนดมาตรฐานที่
สอดคล้องครอบคลุม
ตามความต้องการของ
ผู้ เรียน ครู  ผู้ บริหาร 
ตามความต้องการของ
ชุมชนและประเทศชาติ 

      

 

   

 

 

   

  

      

 

  



149 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

28 
มีวิธีการประเมินตนเอง
ของโรงเรียนเพื่อเข้ า
ร่วม SBM 

                          

29 

โรง เรี ยนมีศั กยภาพ
สามารถสร้างเปูาหมาย
หลักสูตรสถานศึกษามี
การจัดท าฐานข้อมูล 
การวิเคราะห์ SWOT 
สร้างภาพในอนาคตที่
โรงเรี ยนต้องการให้
เ กิ ด ขึ้ น  ก า ห น ด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และเปูาหมายที่ชัดเจน 

                          

27 

โ ร ง เ รี ย น ส า ม า ร ถ
ก าหนดมาตรการวัด
เพื่อใช้เสนอขอจัดตั้ ง
งบประมาณต่อรัฐบาล 
ก าหนดมาตรฐานที่
สอดคล้องครอบคลุม
ตามความต้องการของ
ผู้ เรียน ครู  ผู้ บริหาร 
ตามความต้องการของ
ชุมชนและประเทศชาติ 

                          

28 
มีวิธีการประเมินตนเอง
ของโรงเรียนเพื่อเข้า
ร่วม SBM 

                          

29 

การเปิดโอกาสกว้างให้
โรงเรียนอาสาสมัครเข้า
ร่วมใช้ SBM โรงเรียนมี
การประเมินตนเองเพื่อ
เสนอตัวเข้าร่วมให้ได้
ใช้ SBM 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

30 

โรงเรียนมีการปรับตัว
อ ยู่ ต ล อด เ ว ล า เ ป็ น
ประจ าทุกปี เพื่อให้มี
ความพร้อมเหมาะสม
ต า ม คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
โรงเรียนที่ใช้ SBM 

      

 

   

 

 

   

  

      

 

  

31 

โรงเรียนสามารถสะสม
เงินงบประมาณที่เหลือ
จ่ายข้ามปีงบประมาณ
เป็นทุนค่าใช้จ่ายในปี
ต่อไปเรื่อยๆ 

      

 

   

 

 

   

  

      

 

  

32 

หน่ วย งานต้ นสั งกั ด
จั ด ท า ร่ า ง ก ร อ บ
โค ร งสร้ า ง ส าย ง าน
บังคับ/บัญชาและสาย
งานประสานงานที่เอื้อ
ต่อการอ านวยการให้มี
การใช้ SBM อย่าง
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

      

 

   

 

 

   

  

      

 

  

33 

ชุ ม ช น แ ว ด ล้ อ ม
โรงเรียนได้รับการให้
ความส าคัญเสมอเช่น 
ครูใหญ่ คณะครู คณะ
ผู้ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น
โรงเรียน นักเรียน และ
ผู้ปกครองของนักเรียน 

      

 

   

 

 

   

  

      

 

  

34 

มีขอบเขตพื้นที่ในการ
ใช้อ านาจการบริหาร
จัดการโรงเรียนมีระบบ
การได้มาของกรรมการ
โรงเรียนที่ชอบธรรม 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

35 
มีวิธีการใช้เลือกให้ได้
ผู้ น าของกลุ่ มที่ ชอบ
ธรรม(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

      

 

   

 

 

   

  

      

 

  

36 

ผู้ปกครองและสมาชิก
ใ น ชุ ม ช น ท้ อ ง ถิ่ น มี
ความจ าเป็นที่ต้องการ
ไ ด้ รั บ ก า รฝึ กอบร ม    
ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ส ร้ า ง
หลักประกันถึงความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ ห้
ตรวจสอบถ่วงดุลได้
ภายในโรงเรียน 

      

 

   

 

 

   

  

      

 

  

37 

มี ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
ส นั บ ส นุ น ส ร้ า ง
ศั ก ย ภ า พ ใ ห้ กั บ
หน่วยงานส่วนกลาง 
หน่ วย งาน เขตพื้ นที่
ก ารศึ กษา  เพื่ อ เพิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า 
ประถมศึ กษา  และ
มัธยมศึกษา (จัดโดย
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
โรงเรียน) 

      

 

   

 

 

   

  

      

 

  

38 
ให้อิสระแก่ครูในการ
จัดเนื้อหาและกิจกรรม
การสอน 

      

 

   

 

 

   

  

      

 

  

39 

ก า ร จั ด ก า ร พั ส ดุ      
ก า ร ค ว บ คุ ม ดู แ ล 
บ า รุ ง รั ก ษ า  แ ล ะ
จ าหน่ายพัสดุทั้งหมด
ของโรงเรียน 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

40 
การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินทั้งหมด
ของโรงเรียน 

      

 

            

    

 

  

41 

โรงเรียนเป็นองค์กร
แห่ งการ เ รี ยนรู้  คื อ
สร้างผลผลิต/ผู้ เรียน 
สร้ า งคนท า งาน/ครู  
สร้างศาสตร์/วิชาที่ใช้
ท า งานได้  เน้ นส่ วน
ส าคัญของผลงานทุก
ง า น  ร ว ม ถึ ง ก า ร
ตรวจสอบผลลัพธ์ 

      

 

            

    

 

  

42 

มีการวางแผนกลยุทธ์ 
แผนพัฒนาการศึกษา 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจ าปีและน าแผน
ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ 
ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ 
อย่างเป็นระบบมีการ
ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของโรงเรียน
ก าหนดเปูาหมายของ
การก ากับให้ ชัด เจน
และแน่ นอน  ไ ด้ แ ก่
เปูาหมายด้านผลผลิต
หรือผู้เรียน  

      

 

            

    

 

  

43 

ลดขั้นตอนการควบคุม
สั่ ง ก าร  เพิ่ ม ผล งาน    
ที่ แ ท้ จ ริ ง แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

44 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ภารกิจของสถานศึกษา
ทั้ ง  4 ด้ า น  คื อด้ า น
วิชาการ งบประมาณ 
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล 
บริหารทั่วไป 

      

 

  

  

  

  

  

      

 

  

45 

เป็นรูปแบบการบริหาร
ที่สอดคล้องกับความ
ต้ องการของผู้ เ รี ย น 
และชุมชนได้มากท่ีสุด 

      

 

  

  

  

  

  

      

 

  

46 
เป็นรูปแบบท่ียึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของการ
เปลี่ยนแปลง 

      

 

  

  

       

     

 

  

47 
มีวิธีการประเมินตนเอง
ของโรงเรียนเพื่อเข้า
ร่วม SBM 

      

 

  

  

       

     

 

  

48 
โรงเรียนมีคุณสมบัติที่
เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร
คดัเลือกให้ใช้ SBM 

      

 

  

  

       

     

 

  

49 

มีการยอมรับสถานะ
ความ เป็ นสมา ชิกที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั น ต า ม
โครงสร้างระบบบริหาร
โรงเรียน 

      

 

  

  

       

     

 

  

50 

มีตัวช้ีวัดในระบบการ
ก า กั บ ติ ด ต า ม  คื อ 
ข อ บ เ ข ต ข อ ง ก า ร
เปูาหมาย ขอบเขตการ
ให้บริ ก าร  และการ
ประเมินผลจากผลลัพธ์
ที่ ไ ด้ จ า กกา รศึ กษ า
ข้อมูลของโรงเรียนและ
ชุมชน 
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11
 

12
 

13
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22
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24
 

25
 

26
 

51 

โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร
ส นั บ ส นุ น จ า ก
ภาคเอกชน , องค์กร
สาธารณะ 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

52 

โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุน เป็นความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ-
ภาคเอกชน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

53 

มีการก าหนดรูปแบบ 
SBM เ อ า ไ ว้ แ ล้ ว ใ ห้
โรงเรียนเลือกใช้เพียง
บางรูปแบบ 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

54 

งบประมาณที่เสนอขอ
จัดตั้ ง เพื่ อการศึกษา
ของโรงเรียนแสดงให้
เห็นอัตราการจัดตั้ง 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

55 

โ ร ง เ รี ย น มี วิ ธี ส ร้ า ง
หลักประกันเพื่อให้ได้
เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ
ค่าใช้จ่ายของโรงเรียน
ก าหนดเกณฑ์ ตัวช้ีวัด
คุ ณ ภ า พข อ ง แ ต่ ล ะ
มาตรฐานเพื่อวัดและ
ประเมินมุ่งเน้นผลงาน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

56 

โ ร ง เ รี ยนมี กลุ่ ม ง าน
ภ า ย ใ น ค ร อ บ ค ลุ ม
ภารกิจตามที่โรงเรียน
คาดหวังเพิ่มขึ้นตาม
ก าหนดเวลา 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

57 

มีการใช้เหตุการณ์หรือ
ผลงานของโรงเรียนที่
เกิดขึ้นยกระดับการ
พัฒนาเพิ่มผลงาน 
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ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
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17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

58 
โรงเรี ยนมีการเสริม
ปัจจัยตามที่ต้องการให้
สูงขึ้นอีก 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

59 

หน่วยงานส่วนกลาง  
ใช้เกณฑ์การจัดสรรเงิน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ กั บ
โรงเรียน ตามขนาด
ของโรงเรียน ประชากร
กลุ่ ม อ า ยุ อั ต ร า ก า ร
รับเข้าเรียนและตาม
ค ว า ม จ า เ ป็ น ข อ ง
โรงเรียนที่แตกต่างกัน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

60 

หน่วยงานส่วนกลางมี
การตีพิมพ์เกณฑ์การ
จั ดสรรงบประมาณ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

61 

โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร
จัดสรรงบประมาณโดย
พิจารณาจากฐานส่วน
แบ่ งที่ เป็นค่ า ใ ช้จ่ าย
ของโรงเรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

62 

มี ก า ร ค ว บ คุ ม ท า ง
ก า ร เ งิ น ที่ ส ร้ า ง
หลั กป ระ กั น ว่ า เ งิ น
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
จัดสรรทั้ งหมดลงถึง
โรงเรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

63 

รัฐบาล หน่วยงานต้น
สังกัด ภาคเอกชนเข้ามี
ส่วนร่วมเกี่ยวข้องใน
การพิจารณาจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
โรงเรียน 
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ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
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18
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22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

64 
มีโครงสร้างส่วนแบ่งที่
เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดสรรงบประมาณ 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

65 

มีการก าหนดแผนแบบ 
SBM เอาไว้แล้วเพียง
บางแผน ให้โรงเรียน
เ ลื อ ก มี ก า ร เ ส น อ
เงื่อนไขเอื้อประโยชน์ 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

66 

โรงเรียนมีการเตรียม
ความพร้อมภายในอยู่
ก่อนแล้ว หากต้องถูก
คัดเลือกและไม่ได้รับ
การคัดเลือกให้ใช้ SBM 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

67 
มี เส้นทางทอดระยะ
เผื่อไว้ ให้ โรงเรียนได้
เสนอตัวเข้าร่วม SBM 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

68 

มีกลวิธีส ารองเอาไว้
เพื่อ ให้ โรงเรี ยนที่ ไม่
ประสบความส าเร็จใน 
SBM ปรับปรุงพัฒนา
ตนและพัฒนาผลงาน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

69 

โครงสร้างระบบบริหาร
โ ร ง เ รี ย น ส า ม า ร ถ
ปรับปรุ งได้คือการมี
อิสระในการตัดสินใจ
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า มี
ระบบบริหารในรูปองค์
คณะบุคคล มีการให้
อ านาจการตัดสินใจใน
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บการ
จัดการเรียนการสอน
ของคณะกร รมกา ร
โรงเรียน 
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ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
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18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

70 

องค์ประกอบโครงสร้าง
ระบบบริหารโรงเรียน
ตามวัตถุประสงค์ของ
งานมีการรวมกลุ่มของ
ผู้มีส่วนได้ เสียโดย มี
การประชุมร่วมกันของ
ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยอย่ า ง
น้อยปีละ 2-3 ครั้ง มี
คณะกรรมการบริหาร
ท าหน้าที่บริหารอย่าง
ต่อเนื่องในการพัฒนา
แผนพัฒนาโรงเรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

71 

ผู้ น า กลุ่ ม ไ ด้ ม า จ า ก
กระบวนการกลุ่ม และ
ครูใหญ่เป็นผู้ก าหนด
คุณสมบัติที่ด ี

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

72 

มีการสร้างความสมดุล
ของอ านาจก่อนมีการ
ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ น
หน้าที่ให้กับผู้น าที่มา
จากการเลือกตั้ง หรือ
ผู้น าที่มาโดยอ้อมให้ได้
พิจารณาก่อน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

73 

ร ะ ดั บ ข อ บ เ ข ต
โครงสร้างระบบบริหาร
โรงเรียนควรจัดท าไว้
เป็นระเบียบแบบแผน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

74 
มี บ ท บ า ท ข อ ง แ ผ น 
พัฒนาโรงเรียน 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

75 
กระบวนการในการ
ว า งแ ผนถู ก อ า น ว ย
ความสะดวกให้เกิดขึ้น 
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ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
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26
 

76 
ผลงานที่เกิดจาก SBM 
ได้รับการประเมินผล 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

77 

มีวิธีการจัดท ากรอบ
ก า ร คิ ด ค า น ว ณ
ค่าใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและท าย่างมี
ค ว าม ชัด เ จ น ให้ กั บ
โรงเรียนที่ก าลังเข้าร่วม
การใช้ SBM 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

78 

มีจุดที่เป็นสภาพคล่อง
ของเงินทุนค่าใช้จ่ายที่
ท า ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น 
ยอมรับในคุณสมบัติ
การค านวณค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม(จุดคุ้มค่า) 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

79 

มี ส ภ า พ ค ล่ อ ง ข อ ง
เงินทุนค่าใช้จ่ายและ
ข้อมูลสารสนเทศตามที่
ไ ด้ ท า ข้ อ ต ก ล ง กั บ
หน่วยงานเจ้าของเงิน
จั ด ท า เ ป็ น ก ฎ ก า ร
ปฏิบัติ เป็นความเข้าใจ
อันดีร่วมกันทั้งหมดทุก
ระดับ รวมทั้ งระดับ
โรงเรียนด้วย 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

80 

ออกแบบสร้างความ
โปร่งใสอย่างเพียงพอ
เ พื่ อ อ า น ว ย ค ว า ม
ส ะ ด ว ก ใ ห้ ใ ช้  SBM 
บรรลุความส าเร็จและ
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ที่
ราบรื่น 
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ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
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25
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81 

มีส านึกรู้ในความเสี่ยง
จ า ก ก า ร ข า ด ค ว า ม
โปร่งใสในการจัดซื้อ-
จัดจ้าง ที่ลดการเสี่ยง
ลงได้ด้ วยการมีส่ วน
ร่วมของชุมชน 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

82 

มี ก า ร ท า สั ญ ญ า
ข้อตกลงการจัดซื้อ-จัด
จ้างในระดับโรงเรียน 
โ ด ย มี ชุ ม ช น ร่ ว ม
รับผิดชอบ 

      

 

  

  

 

 

 

 

  

      

 

  

83 
มี วิ ธี ก า ร ใ น ก า ร ล ด
ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ก า ร
จัดซื้อ-จัดจ้าง โรงเรียน 

      

 

  

  

 

 

 

 

  

      

 

  

84 

มี ช่องทางให้ท าการ
ทั ก ท้ ว ง ก า ร จั ด ซื้ อ -   
จั ด จ้ า ง  เ พิ่ ม ค ว า ม
ตระหนักระมัดระวัง
ก า ร ฉ้ อ โ ก ง แ ล ะ
คอรัปช่ัน 

      

 

  

  

 

 

 

 

  

      

 

  

85 

มีการประยุกต์ใช้การ
จัดซื้อ-จัดจ้าง ที่ใช้ผล
การปฏิบัติงานเป็นฐาน
(มุ่งเน้นผลงาน) 

      

 

  

  

 

 

 

 

  

      

 

  

86 

วางกรอบระเบียบการ
ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ก า ร
ทางการเงิน การคลัง
และแนวปฏิบัติในการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง ท่ีมีความ
ยืดหยุ่นได้จนสามารถ
น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ด า เนินการในระดับ
โรงเรียนได้ด้วยตนเอง 
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23
 

24
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87 

มีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติทางบัญชีการ  
ใ ช้จ่ ายของโรงเรี ยน
ประจ าปี อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

88 

ประชาชนจ าเป็นต้อง
รับรู้เกี่ยวกับ SBM เพื่อ
จ ะ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ก า ร
สนับสนุนทางนโยบาย 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

89 
มีข่าวสารที่ถูกต้องของ
โรงเรียนส าหรับผู้สนใจ
ที่ต้องการให้รับทราบ 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

90 
มีตราสัญลักษณ์ของ
โรงเรียน SBM เพื่อสื่อ
ให้เข้าใจอย่างง่ายๆ 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

91 
มีการให้ความส าคัญกับ
ความคิดเห็นที่ขัดแย้ง
เป็นกรณีพิเศษ 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

92 

มีช่องทางที่เป็นไปได้
เ พี ย ง พ อ ใ น ก า ร
ติดต่อสื่อสารเพื่อการ-
ได้รับข้อมูลย้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้เสียและ
สาธารณะอย่างสะดวก 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

93 

มีศักยภาพในการตอบ
ค าถามต่อข้อสงสยัจาก
สาธารณะได้ทันเวลา
และเหตุการณ ์

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

94 

มีวิธีการที่ดีที่สุดในการ
รายงานผลการปฏิบัติ 
SBM ที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนร่วม สาธารณะที่
ได้เข้ามาร่วมงาน 
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11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

95 
มี โครงการฝึกอบรม
ส าหรับครู เจ้าหน้าที่  
ผู้ปกครอง นักเรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

96 

มี โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการบริหาร
โ ร ง เ รี ย น ใ น ก า ร
ขับเคลื่อนภาคชุมชน 
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนัก การเงินการ
คลัง และการท างาน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

97 

มีการอบรมสร้างความ
ตื่นตัวของชุมชน และ
เอกชนท่ีให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียน ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

98 
แบ่งกลุ่มการท างาน
ตามความสมัครใจ 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

99 
มอบหมายงานให้ครู
แกนน า  ครู ต้ นแบบ   
ครูเครือข่าย 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

100 
มี ก า ร เ ชิญวิ ทย าก ร
ท้องถิ่นมาร่วมจัดการ
เรียนการสอน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

101 
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ตั้ ง
สมาคมครูผู้ปกครอง 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

102 
มี ก า ร จั ด ตั้ ง ส ภ า
นักเรียน 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

103 
มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ตรวจสอบซึ่ งกันและ
กัน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

104 
มีการตั้งคณะกรรมการ
ประเมินโครงการต่างๆ 

      
 

  
  

 
   

  
      

 
  



162 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

105 
มี ก า ร จั ด ท า วิ จั ย ใ น   
ช้ันเรียน 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

106 
มีการจัดกิจกรรมชุมนุม
มี ก า ร ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

107 
มีการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียนจัด
ศึกษาดูงานภายนอก 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

108 
จั ด นิ เ ท ศ ภ า ย ใ น
โรงเรียน 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

109 
สร้ า งแกนน า ในการ
พัฒนาตนเอง 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

110 สร้างขวัญและก าลังใจ                           

111 
จั ด กิ จ ก ร ร ม ร ะ ด ม
ทรัพยากร 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

112 
การเลือกตั้ งสมาชิก
คณะกรรมการโรงเรียน 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

113 
กระบวนการจัดฟอร์ม
ที ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
โรงเรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

114 
สภาพการคงอยู่ของ
คณะกรรมการโรงเรียน 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

115 
ภาระหน้าที่ครอบคลุม
งานของคณะกรรมการ
โรงเรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

116 
อ า น า จ แ ล ะ ก า ร ใ ช้
อ านาจหน้าที่ที่ ให้กับ
คณะกรรมการโรงเรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

117 
กรรมการมีอ านาจใน
การสร้างวิสัยทัศน์ 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

118 
กรรมการมีอ านาจใน
การสร้างพันธกิจ 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  



163 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

119 
กรรมการมีอ านาจใน
การก าหนดเปูาหมาย 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

120 
กรรมการมีอ านาจใน
การจัดการงบประมาณ 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

121 

กรรมการมีอ านาจใน
การสร้างนโยบายด้าน
ความประพฤติ ขอ ง
นักเรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

122 

กรรมการมีอ านาจท า
การตัดสินใจในส่วน
การก่อสร้ า งอาคาร
เรียนใหม่ 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

123 

กรรมการมีอ านาจท า
การตัดสินใจในส่วน
การดูแลรักษา  อาคาร
เรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

124 
กรรมการมีอ านาจใน
การรื้อย้ายอาคารเรียน 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

125 
กรรมการมีอ านาจใน
การคัดเลือกครูใหญ่ครู
คณะทีมงานบริหาร 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

126 
กรรมการมีอ านาจใน
การคัดเลือกต าราเรียน 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

127 

กรรมการมีอ านาจใน
การพัฒนาหลักสูตร
การพิจารณาหลักสูตร
ท้องถิ่น 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

128 
กรรมการมีอ านาจใน
การจัดโรงอาหาร 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

121 

กรรมการมีอ านาจใน
การสร้างนโยบายด้าน
ความประพฤติ ขอ ง
นักเรียน 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

119 
กรรมการมีอ านาจใน
การก าหนดเปูาหมาย 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

120 
กรรมการมีอ านาจใน
การจัดการงบประมาณ 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

121 

กรรมการมีอ านาจใน
การสร้างนโยบายด้าน
ความประพฤติ ขอ ง
นักเรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

122 

กรรมการมีอ านาจท า
การตัดสินใจในส่วน
การก่อสร้ า งอาคาร
เรียนใหม่ 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

123 

กรรมการมีอ านาจท า
การตัดสินใจในส่วน
การดูแลรักษา  อาคาร
เรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

124 
กรรมการมีอ านาจใน
การรื้อย้ายอาคารเรียน 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

125 
กรรมการมีอ านาจใน
การคัดเลือกครูใหญ่ครู
คณะทีมงานบริหาร 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

126 
กรรมการมีอ านาจใน
การคัดเลือกต าราเรียน 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

127 

กรรมการมีอ านาจใน
การพัฒนาหลักสูตร
การพิจารณาหลักสูตร
ท้องถิ่น 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

128 
กรรมการมีอ านาจใน
การจัดโรงอาหาร 

      
 

  
  

 
 
    

      
 

  

129 
มี เ ว ล า ที่ จั ด ใ ห้ เ ป็ น   
ง า น ธุ ร ก า ร ข อ ง
คณะกรรมการโรงเรียน 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

130 
เ กิ ด ค ว า ม รู้ สึ ก มี
ความสุขกับเวลาที่จัด
ให้กับการท างานธุรการ 

      

 

  

  

 

 

 

 

  

      

 

  

131 
ความขาดแคลนเครื่อง
อ านวยความสะดวก
ของโรงเรียน 

      

 

  

  

 

 

 

 

  

      

 

  

132 

ความขาดแคลน ใน
บ ท บ า ท ที่ ชั ด เ จ น
ระหว่างคณะกรรมการ
โรงเรียนกับครูใหญ่ 

      

 

  

  

 

 

 

 

  

      

 

  

133 
ความขาดแคลนองค์
ความรู้ในเรื่อง SBM 

      
 

  
  

 
 
 

 
  

      
 

  

134 

ความขาดแคลนการ
พั ฒ น า วิ ช า ชี พ ที่
เหมาะสมส าหรับการ
เป็นผู้น าในโรงเรียน 

      

 

  

  

 

 

 

 

  

      

 

  

135 
การเงินการคลังที่ ไม่
เพียงพอ 

      
 

  
  

 
 
 

 
  

      
 

  

136 
ครูได้รับการฝึกอบรมที่
ยังไม่เพียงพอ 

      
 

  
  

 
 
 

 
  

      
 

  

137 
กา รมี ส่ ว น ร่ ว มขอ ง
ผู้ปกครองนักเรียนยัง
ไม่เพียงพอ 

      

 

  

  

 

 

 

 

  

      

 

  

138 
การประสานงานยังมี
ความยุ่งยาก 

      
 

  
  

 
 
 

 
  

      
 

  

139 
ความขาดแคลนการใช้
อ านาจหน้าที่เพียงพอ
เพื่อท าการตัดสินใจ 

      

 

  

  

 

 

 

 

  

      

 

  

140 

การ เข้ า ร่ วมงานกับ
คณะกรรมการโรงเรียน
ของผู้บริหารโรงเรียน
โดยคัด เลือกอย่ างมี
หลักเกณฑ์ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

141 

จ า นวนของผู้ ที่ เ ป็ น
ผู้ แ ท น ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองท้ อ งถิ่ น ใน
คณะกรรมการโรงเรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

142 
จ า นวนของผู้ ที่ เ ป็ น
ผู้แทนของศิษย์เก่าใน
คณะกรรมการโรงเรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

143 
ครูใหญ่เป็นเพียงหนึ่ง
ในทีมงานสมาชิก ไม่ใช่
เป็นผู้น า 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

144 

ค รู ใ ห ญ่ มี โ อ ก า ส
แสวงหาค าแนะน าและ
การสนับสนุนจากผู้มี
ส่วนได้เสียอื่นๆได้อีก 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

145 

ภาระ ง านหนั กขอ ง
ครู ใหญ่มี เพิ่ มขึ้ นอี ก
ภายใต้โครงสร้างของ
คณะกรรมการโรงเรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

146 

ครูใหญ่มีการแสวงหา
ก า ร ใ ห้ บ ริ ห า ร ที่
เพียงพอเพื่อ ช่วยลด
งานท่ีเพิ่มมากข้ึน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

147 
บทบาทของครูใหญ่ใน
ฐานะผู้น าในโรงเรียน
ผู้จัดการในโรงเรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

148 
บทบาทของครูใหญ่ใน
ฐานะผู้ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานในโรงเรียน 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

149 
บทบาทของครูใหญ่ใน
ฐานะผู้ จัดการความ
ขัดแย้ง 

      

 

  

  

 

 

    

      

 

  

150 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ SBM 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

151 
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร
วางแผนกลยุทธ์ 

      
 

  
  

 
   

  
      

 
  

152 
การฝึกอบรมความรู้
เบื้ อ งต้นและการ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

153 
การประชุมการพัฒนา
วิชาชีพทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

154 
การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

      
 

  
  

 
   

  
      

 
  

155 

การรับเ งิน การ เก็บ
รั กษา เ งิน  และกา ร
จ่ าย เ งินทั้ งหมดของ
โรงเรียน 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

156 
นิติธรรม ( Rule of 
Law ) 

      
 

  
  

 
   

  
      

 
  

157 
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส            
( Transparency ) 

      
 

  
  

 
   

  
      

 
  

158 
ใ ช้ ร ะ บ บ  Balanced 
Scorecard ส าหรับวัด
ประสิทธิภาพ   

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

159 
ตั้ ง เ ปู า ห ม า ย
ความส าเร็จไว้โอกาสใน
อนาคต 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

160 
ก า ร ต อ บ ส น อ ง          
( Responsiveness ) 

      
 

  
  

 
   

  
      

 
  

161 
การมุ่ ง เน้นฉันทามติ   
(Consensus -
Oriented) 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

162 
ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค  / 
ค ว า ม เ ที่ ย ง ธ ร ร ม        
( Equity ) 
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   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

163 

ประสิ ทธิ ภ าพ  และ 
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล             
( Effectiveness and 
Efficiency ) 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

164 
วิ สั ย ทั ศ น์ เ ชิ ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์               
( Strategic Vision ) 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

165 
บริบทด้านประชากร 
สังคมและเศรษฐกิจท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

166 
กระบวนการเรียนการ
สอน (Teaching – 
Learning Process) 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

167 

หลักแบบองค์รวม เป็น
การติดตามตรวจสอบ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล  นิ เ ท ศ 
แ บ บ มุ่ ง ผ ล พั ฒ น า
องค์กรในภาพรวม 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

168 

กา รติ ด ต ามผลกา ร
ด า เ นิ น ก า ร  ( Track 
Status) ได้ผลตรงตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

   

 

  

169 

จัดการศึกษาให้บุคคล
ได้รับการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาทางกาย ปัญญา 
สังคม อารมณ์  และ
จิตใจ 

      

 

  

  

 

   

  

 

    

 

 

  

170 

จัดให้ครอบคลุมวิถีชีวิต
ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัว การท างาน 
ชุมชนสั งคม การ ใ ช้
เวลาว่าง พักผ่อนหรือ
ท่องเที่ยว 

      

 

  

  

 

   

  

 

    

 

 

  



169 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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171 

จัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น 
หลากหลายในเนื้อหา
สาระ ครอบคลุมทั้ ง
การศึกษานอกระบบ 
และการศึ กษาตาม
อั ธ ย า ศั ย โ ด ย จั ด
ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 
ตั้งแต่เกิดจนตาย 

      

 

  

  

 

   

  

 

        

172 

จัดให้มีลักษณะยืดหยุ่น
หลาหลายโดยต้องมี
การสร้างสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

      

 

  

  

 

   

  

 

        

173 
มี แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ
เครือข่ายการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

      

 

  

  

 

   

  

 

        

174 

มี ร ะ บ บ ก า ร ส ร้ า ง
แรงจูงใจให้บุคคลสนใจ
ใฝุ รู้  ได้ เ รี ยนรู้ อย่ า ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      

 

  

  

 

   

  

 

        

175 

มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นปัจจุบัน 

      

 

  

  

 

   

  

 

        

176 

กา ร ให้ ค วาม รู้ เ รื่ อ ง
บ ท บ า ท ห น้ า ที่ แ ก่
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     

177 

การจัดอบรมศึกษาดู
ง าน เพื่ อ เ ส ริ มส ร้ า ง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ
ทั ก ษะ ต า ม บ ทบ า ท
หน้าท่ีคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     



170 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
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178 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิ บั ติ ต ามบ ทบา ท
ห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ กิ ด
ประสิทธิผล 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     

179 

โรงเรียนส ารวจความ
ต้องการของนักเรียน 
เ พื่ อ จั ด ท า ร า ย วิ ช า
เพิ่ ม เ ติ ม  และ /หรื อ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามความต้องการของ
นักเรียนแต่ละคนและ
แหล่ ง เรี ยนรู้    ตาม
หลักการของหลักสูตร
สถานศึกษา 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     

180 

โรงเรียนจัดท ารายวิชา
เ พิ่ ม เ ติ ม แ ล ะ / ห รื อ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ ห ล า ก ห ล า ย ต า ม
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ขอ ง
นักเรียนแต่ละคน 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     

181 

นักเรียนในโรงเรียนได้
เ รี ย น ใ น ร า ย วิ ช า
เพิ่ ม เ ติ ม  และ /หรื อ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามความต้องการของ
ตนเอง 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     

182 

โรงเรียนส ารวจความ
ต้ อ ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม 
(training Needs) ของ
เ ด็ ก  เ ย า ว ชน  แ ล ะ
ประชาชนในท้องถิ่น 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     



171 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
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21
 

22
 

23
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183 

โรงเรียนจัดท าหลักสูตร
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  ที่
หลากหลายตามความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง เ ด็ ก 
เยาวชน และประชาชน 
ในท้องถิ่น 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     

184 

เ ด็ ก  เ ย า ว ชน  แ ล ะ
ประชาชนในท้องถิ่น 
ได้เรียนในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมตามความ
ต้องการของตนเอง 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     

185 

โรงเรียนจัดหา/พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้แก่ เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
ในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตาม
ความต้องการ 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     

186 

โ ร ง เ รี ย น ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุนการใช้แหล่ง
เรียนรู้พัฒนาอาชีพที่
ตรงตามความต้องการ
ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     

187 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษาในระบบ 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     

188 

เ ด็ ก  เ ย า ว ชน  แ ล ะ
ประชาชนในท้องถิ่นที่
เ ข้ า รั บ ก า ร ศึ ก ษ า มี
ความพึงพอใจต่อการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก
ระบบ 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     



172 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
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189 

เ ด็ ก  เ ย า ว ชน  แ ล ะ
ประชาชนในท้องถิ่นที่
เ ข้ า รั บ ก า ร ศึ ก ษ า มี
ความพึงพอใจต่อการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
อัธยาศัย 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     

190 

จัดการศึกษาให้บุคคล
ได้รับการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาทางกาย ปัญญา 
สังคม อารมณ์  และ
จิตใจ  

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     

191 

จัดให้ครอบคลุมวิถีชีวิต
ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัวการท างาน 
ชุมชนและสังคม การ
ใช้เวลาว่าง พักผ่อน 
หรือท่องเที่ยว 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     

192 

จัดให้มีลักษณะยืดหยุ่น 
หลากหลายโดยต้องมี
การสร้างสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้  

      

 

  

  

 

   

  

 

  

 

     

193 

มี ร ะ บ บ ก า ร ส ร้ า ง
แรงจูงใจให้บุคคลสนใจ
ใฝุ รู้ ไ ด้ เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      

 

                   

194 

ก า ร ร า ย ง า น
ความก้าวหน้า มีการ
จัดท ารายงานประเมิน
ตนเองมีการรายงานผล
การเรียนต่อผู้ปกครอง 

      

 

                   



173 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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195 

การด าเนินการประเมิน
ค ว า ม พ ร้ อ ม  แ ล ะ
ย อ ม รั บ ใ น ผ ล ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผล    

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

196 
มีการรายงานผล และ
ใช้ผลการวิจัยรายงาน
ผลอย่างรวดเร็ว 

      

 

  

  

 

   

  

 

  

   

 

  

197 

ความรับผิดชอบต่อผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
สามารถ ช้ีแจง  และ
อธิบายได้ 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

198 

ความส านึกในหน้าที่
ด้วยขีดความสามารถ 
และประสิทธิภาพที่
เพียงพอ 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

199 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยสุจริต 
และจะต้องพิจารณาให้
เกิดความเท่าเทียมกัน 
เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
ต้ อ ง ให้ ทุ กคน ได้ รั บ
ความยุติธรรมและเท่า
เทียมกัน หากมีการ
ร้องเรียนต้องอธิบายได้  

      

 

  

  

 

   

  

 

  

   

 

  

200 

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
กิจการทั้งในระยะสั้น
แ ล ะ ย า ว โ ด ย ก า ร
เปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่ม
มูลค่านั้นจะต้องเป็น
การเพิ่มความสามารถ
ใน ทุ ก ด้ า น เ พื่ อ ก า ร
แข่งขัน 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  



174 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
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201 

การส่งเสริมพัฒนาการ
ก า กั บ ดู แ ล  แ ล ะ
จรรยาบรรณที่ดีในการ
ประกอบธุรกิจ 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

202 

การมีส่วนร่วม เป็นการ
ส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กิ ด ก า ร
ก ร ะ จ า ย โ อก า ส แ ก่
ประชาชนให้มีส่วนร่วม
ใ น ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม
คิด เห็น เกี่ ยวกับการ
ด าเนินการใดๆ ที่อาจมี
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สิ่ งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ของ
ชุมชนหรือท้องถิ่น 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

203 

เก็บข้อมูลการติดตาม
ตรวจสอบอย่างชัดเจน
โ ดย เ ก็ บ จ า กก ลุ่ ม ที่
เฉพาะเจาะจงสามารถ
น าข้อมูลมาใช้งานได้ 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

204 

การติดตามตรวจสอบ
ควร เป็ น ระบบตาม
ตั ว ช้ี วั ด  แ ล ะ ก า ร
ตั้ ง สมมติ ฐ านตามที่
ก าหนดไว ้

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

205 

ค ว ร ม อ ง ห า ก า ร
เปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่ไม่
ค า ด คิ ด ที่ จ ะ ขึ้ น กั บ
โครงการ 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

206 
สร้างความเข้าใจ และ
ความเป็นเจ้าของให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  



175 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
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207 
ติดตามตรวจสอบว่าได้
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่
ระบุไว้ในงาน 

      

 

  

  

 

   

  

  

      

 

208 

การสร้างคุณค่าระยะ
ยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
(Creation of Long – 
term Value to all 
Stakeholders)  

      

 

  

  

 

   

  

  

      

 

209 
ผู้บริหารระดับสูงเป็น
หลัก และเป็นตัวอย่าง
ที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติ 

      

 

  

  

 

   

  

  

      

 

210 

สื่อสารในการก ากับ
ดูแลให้แพร่หลาย และ
จ ริ ง จั ง  อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

211 
เน้นการท างานโดยยึด
ผลลพัธ์เป็นหลัก 

      
 

  
  

 
   

  
      

 
  

212 

พ ร้ อ ม ที่ จ ะ พั ฒ น า
ต น เ อ ง  พั ฒ น า
ความสามารถให้เกิด
ศักยภาพสูงสุด 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

213 
ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ แ ก่
เจ้าหน้าท่ี 

      

 

  

  

 

   

  

      

 

  

214 

สนับสนุนคนดีคนเก่ง
ให้ได้รับความก้าวหน้า 
พัฒนา และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการก ากับติดตาม   
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 
 

จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของแนวคิดทั้ง 
26 แนวคิด มีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น จ านวน 217 ปัจจัยย่อยโดยเรียงล าดับจากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ
ติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเรียงตามปีปฏิทิน จากเอกสาร
แนวคิดของของชาวไทย และชาวต่างประเทศ ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มแนวคิดไว้ 2 ด้าน คือ 1) การก ากับ
ติดตาม และ 2) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น SBMLD เพ่ือสนับสนุนการอธิบายกรอบแนวคิดการวิจัย 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

215 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

      
 

  
  

 
   

  
      

   

216 
ส่งเสริม อ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติ 

      

 

  

  

 

   

  

      

   

217 
มีความส าเร็จในการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
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 1.2  ผลการวิเคราะห์เอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศจ านวน 22 งานวิจัย 
ดังนี้ 

   หมายเลข 1 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการก ากับติดตามสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน, 2549 โดย สุเทพ  บุญเติม 

   หมายเลข 2 งานวิจัยเรื่อง องค์ประกอบใหม่ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ไทย (Thai SBM) ในกรุงเทพมหานคร, 2549  โดยนิภา พงศ์วิรัตน์ 

   หมายเลข 3 งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ส าหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่11, 2550 โดย ศักดิ์จิต มาศจิตต์ 

 หมายเลข 4 งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่ก ากับติดตามการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต1, 2551โดย               
นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ 

 หมายเลข 5 งานวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาท้องถิ่นแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต, 2551 โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  หมายเลข 6 งานวิจัยเรื่อง การเทียบเคียงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส าหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร, 2552 โดย นคร  แสงนิล  
  หมายเลข 7 งานวิจัยเรื่อง  การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวชี้วัดการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2552 โดย สมชัย พุทธา 
  หมายเลข 8 งานวิจัยเรื่อง  การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของเทศบาล, 2553 
โดย ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์ 
  หมายเลข 9 งานวิจัยเรื่อง The Effect of School Based Management on 
Parent Behavior and the Quality of Education in Mexico  , 2014 : Bando, Rosangela 

   หมายเลข 10 งานวิจัยเรื่อง สถานภาพ และบทบาทการเสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน,2554   โดย ส านักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา 
  หมายเลข 11 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบ          
มีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร,2554 โดย      
แววศิริ  วิวัจนสิรินทร์ 
  หมายเลข 12  งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการโดยการกระจายอ านาจของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการที่ 2, 2554  โดย ดร.สมศักดิ์  สุภิรักษ์ 

   หมายเลข 13 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ส าหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2554  โดย รศ.ดร. กาญจนา   วัธนสุนทร 
  หมายเลข 14 งานวิจัยเรื่อง  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น, 2555 โดย ดร.สุวรรณ   พิณตานนท์ 
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 หมายเลข 15 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการก ากับติดตาม และประเมินผลแบบ
มุ่งเน้นการด าเนินงานของครูในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้: การประยุกต์ใช้  การปฏิบัติ
อิงหลักฐานเชิงประจักษ์, 2555 โดย ณัฐา  เพชรธนู 

   หมายเลข 16 งานวิจัยเรื่อง A Conceptual Model for School-Based 
Management Operation and Quality Assurance in Nigerian Secondary Schools ,2013 
:Adeolu Joshua Ayeni & Williams Olusola Ibukun 

   หมายเลข 17 งานวิจัยเรื่อง Project Monitoring and control measures in 
CMMI, 2013 by  Mahmoud Khraiwesh 
  หมายเลข 18 งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการก ากับติดตามการบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา, 2557 โดย ก าพล  วิลยาลัย 
  หมายเลข 19 งานวิจัยเรื่อง การติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลปี 2556, 2557 โดย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

   หมายเลข 20 งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557  
โดย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
     หมายเลข 21 งานวิจัยเรื่อง ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ความยั่งยืนของชุมชน, 2556 โดย ณรงค์  ศรีชัยบุญสูง 
     หมายเลข 22  รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพของ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในภาคกลาง, 2555 โดย วิมล   ชาญชนบท และคณะ, 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

1 
ห ลั ก ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม 
Participation ของผู้ติดตาม 
ผู้ถูกติดตาม และผู้เกี่ยวข้อง 

   

 

            

   

 

  

2 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ   
ทุกภาคส่วนด้ วยการสร้ า ง
จิตส านึก ความรับผิดชอบ การ
ยอมรับ ความพึงพอใจ โดย
ร่วมมือกันอย่างจิงจัง 

   

 

            

   

 

  

3 
มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
ทั้งระบบในด้านนโยบาย 

   

 

            
   

 
  

4 
มี โครงสร้ าง  และการมอบ
อ านาจในองค์กร 

   

 

            
   

 
  

5 มีมาตรฐานในการด าเนินงาน                       

6 

มีการสื่อสารทั้งแนวตั้ง และ
แนวนอน เพื่อสร้างความเข้าใจ 
แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 

   

 

            

   

 

  

7 
การประชาสัมพันธ์สู่ประชาชน
ผู้รับบริการ แสดงให้เห็นถึง
ผลงาน เพื่อใช้ตรวจสอบงาน 

   

 

            

   

 

  

8 

หลักเอกภาพ มุ่งให้การก ากับ
ติดตาม และประเมินผลเป็น
ระบบครบวงจร มี เอกภาพ   
ทั้งด้านนโยบาย กระบวนการ 
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
ประเมินผล 
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ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 
 
 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

9 

มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
วิ ธี ด า เนินการ  และการน า
ผลงานไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

   

 

            

   

 

  

10 

ห ลั ก แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม  ก า ร
ตรวจสอบติดตามประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาตามภารกิจ
ของต้นสังกัด และศึกษามุ่ ง
พัฒนาองค์กรในภาพรวม 

   

 

            

   

 

  

11 

ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
ประสิทธิผล สามารถจัดการ
บริหารในการใช้ทรัพยากรอัน
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   

 

            

   

 

  

12 

หลักประสิทธิผลให้โรงเรียนมี
ความเข้มแข็งต้องให้ปรากฏผล
ต่อการปฏิบัติการพัฒนางานใน
ทุกด้าน 

   

 

            

   

 

  

13 
มีมาตรฐาน และตัวบ่งช้ี ตาม
ภาระงาน และตามมาตรฐาน
การศึกษาอย่างชัดเจน 

   

 

            

   

 

  

14 
มีบทบาทหน้าท่ี และปฏิบัติงาน 
ตามภาระงาน  และหน้ าที่
รับผิดชอบได้อย่างดี 

   

 

            

   

 

  

15 

มีกระบวนการก ากับติดตาม
อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ เ ป็ น
ขั้นตอน ประกอบด้ วยการ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน 
ติดตามตรวจสอบ และปรับปรุง
แก้ไข 
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ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

16 
มีการตั้งเปูาหมาย และก าหนด
จุดมุ่งหมาย เปูาหมายในการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

 

  

 

            

   

 

  

17 

มีการกระจายอ านาจ เพิ่ ม
อ านาจโดยการมอบหน้าที่การ
ตัดสินใจการบริหารจัดการใน
รูปขององค์คณะบุคคล 

 

  

 

            

   

 

  

18 การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ                       

19 
มีการสร้างระบบบริหารงานที่
ด ีครอบคลุมในทุกด้าน 

 
  

 

            
   

 
  

20 
กา รมี ส่ ว นร่ ว ม  ก า รส ร้ า ง   
พันธสัญญาร่วมกัน 

 
  

 

            
   

 
  

21 มีผลการปฏิบัติงานท่ีดี                       

22 การสร้างความรูส้ึกเป็นเจ้าของ                       

23 
มีกฎบัตรว่าด้วยสิทธิหน้าท่ี 
และความรับผดิชอบในการ
ท างาน 

 

  

 

            

   

 

  

24 

มีการจัดการเรียนการสอน 
โดยจดัการศึกษาในระบบ    
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
โดยจดัเอง และจดัร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

 

  

 

            

   

 

  

25 มีการวางแผนการจัดองค์กร                       

26 
มีระบบประเมินคณุภาพ และ
นิเทศภายใน 

 
  

 

            
   

 
  

27 
มีการบริหารงานบุคลและ
งบประมาณแบบเน้นผลงาน 

 
  

 

            
   

 
  

28 

รวบรวมองค์ความรู้ในท้องถิ่น 
โ ด ย พั ฒ น า เ ป็ น ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่อจัดเก็บและ
ค้นคว้าอย่างมีคุณภาพน ามาใช้
ประโยชน์ได้ 

 

  

 

            

   

 

  

                        



182 

ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

29 
มีการพัฒนาทีมงาน ท างาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  

 

            
   

 
  

30 
สร้ างความตระหนัก  ปลูก
จิตส านึกให้ เห็นคุณค่าและ
ยอมรับการก ากับติดตาม 

 

               

   

 

  

31 
ก าหนดประเด็นในการก ากับ
ติดตามมีขอบเขต ที่ชัดเจน 

 
               

   
 

  

32 
ก าหนดเครื่องมือในการก ากับ
ติดตามโดยพัฒนาเครื่องมือให้
สอดคล้องกับประเด็น 

 

               

   

 

  

33 
ปฏิบัติการก ากับติดตามโดยท า
การประเมินผลงานภาคสนาม
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 

 

               

   

 

  

34 
มีการเสนอแนะ และการแก้ไข
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 
               

   
 

  

35 
การน าผลการก ากับติดตาม  
ไปใช้ 

 
               

   
 

  

36 รายงานผลการปฏิบัติงาน                        

37 
มี ก า ร ใ ห้ ร า ง วั ล  แ ละกา ร
เสริมแรง 

 
               

   
 

  

38 

พัฒนา เด็ ก  เ ย าวชน  และ
ประชาชนในท้องถิ่นให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใฝุรู้ 
สร้ างกระบวนการคิด การ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา 

 

               

   

 

  

39 

จัดการศึกษาตามความพร้อม
ของผู้เรียน เปิดโอกาสให้เด็ก
เ ย า ว ช น  แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น
สามารถเลือกเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และหลากหลายตาม
ความต้องการ ความสนใจ 
ความถนัด และพัฒนาตาม
ศักยภาพของแต่ละคน 

 

               

   

 

  

                        



183 

ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 
 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

40 
จัดหา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นให้มีอย่างเพียงพอ 
หลากหลาย และทั่วถึง 

 

  

 

            

   

 

  

41 
มี ก า ร จั ด ร ะ บ บ เ ช่ื อ ม โ ย ง
เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ 

 
  

 

            
   

 
  

42 

มีการพัฒนาทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่มีอยู่ในสังคม ท้องถิ่น 
ใ ห้ เ ป็ น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ เ พื่ อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน และพอเพียง 

 

  

 

            

   

 

  

43 

มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม่ๆที่สอดคล้องกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
และบริบทของสังคมไทย 

 

  

 

            

   

 

  

44 

มีการสร้างองค์ความรู้หรือ
เนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับศักยภาพและ
ความต้องการการเรียนรู้ของ
บุคคล กลุ่ม ชุมชน 

 

  

 

            

   

 

  

45 

มีการจัดการให้เกิดกิจกรรม
กา ร เ รี ย น รู้ ที่ ห ล า ก ห ล า ย
ต่อเนื่องบนพื้นฐานการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

 

  

 

            

   

 

  

46 

มีการพัฒนาชุมชน สังคมด้วย
องค์ ความรู้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
พึ่งพาตนเองได้ 

 

  

 

            

   

 

  

47 

ส ถ า น ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ จั ด
การศึกษาตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นในด้าน
คุณภาพการเรียนการสอน 

 

  

 

            

   

 

  

                        



184 

ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 
 
 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

48 

ส ถ า น ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ จั ด
หลักสูตรได้ตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร ขอ งคน ชุมชน ใน
ท้องถิ่น 

 

  

 

            

   

  

 

49 

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนรู้ โดย จัด
กิจกรรมเสริมความต้องการ
และหลั กสู ต รด้ านวิ ช า ชีพ
เฉพาะด้านท่ีการปฏิบัติจริง 

 

  

 

            

   

   

50 

จัดกระบวนการเรียนการสอน
ตามความสนใจ ความถนัดของ
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ 

 

  

 

            

   

 

  

51 

สถานศึกษาจัดมีสื่อการเรียนรู้
เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ 
ก ร ะ ตุ้ น ค ว า ม คิ ด  เ พิ่ ม
ประสบการณ์และทักษะต่างๆ
ไปยังผู้เรียน 

 

  

 

            

   

 

  

52 

โรงเ รี ยนสามารถเสนอขอ
อัตราก าลัง และมาตรฐาน
ต าแหน่งครูและบุคลากรได้
ตรงตามความต้องการ 

 

  

 

            

   

 

  

53 
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการสรร
หาคัดเลือกครูและบุคลากร
ตามความต้องการได้ 

 

  

 

            

   

 

  

54 

มีการวัด และประเมินผลการ
เรียนรู้โดยประเมินพฤติกรรม 
การแสดงออกของผู้เรียนตาม
สภาพจริงอย่างต่อเนื่อง 

 

  

 

            

   

 

  

                        



185 

ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 
 
 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

55 

มี ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ อ ย่ า ง
หลากหลายสอดคล้อ งกั บ
วิธีการประเมินความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 

  

 

            

   

 

  

56 

โรงเรียนมีระบบการพิจารณา
ประโยชน์ตอบแทนครู และ
บุคลากรอย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใส 

 

  

 

            

   

 

  

57 

โรงเรียนมีระบบการพิจารณา
ด าเนินการทางวินัยครู และ
บุคลากรอย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใส 

 

  

 

            

   

 

  

58 
โ ร ง เ รี ย น มี ร ะ บ บ จั ด ก า ร
งบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน 

 
  

 

            
   

 
  

59 
โรงเรียนมีการรายงานการใช้
จ่าย เ งินอย่ างถูกต้อง และ
สม่ าเสมอต่อต้นสังกัด 

 

  

 

            

   

 

  

60 
โรงเรียนมีกระบวนการสรรหา 
แ ล ะ คั ด เ ลื อ ก ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาอย่างโปร่งใส 

 

  

 

            

   

 

  

61 

คณะกรรมการสถานศึกษา
สามัคคี  ร่วมกันท างานและ
ร่ ว มกั นตั ด สิ น ใ จ  ป ร ะ ชุ ม
แผนงานด าเนินการโรงเรียน 

 

  

 

            

   

 

  

62 

กรรมการสถานศึกษาปฏิบัติ
ต น เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี มี
คุณ ธ ร รมจริ ย ธ ร รม เป็ นที่
ยอมรับของทุกฝุาย 

 

  

 

            

   

 

  

                        



186 

ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

63 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน 
องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กร
ชุมชน และกลุ่มวิชาชีพ 

 

  

 

            

   

 

  

64 

โรงเรียนมีระบบการบริหาร 
งานวิชาการที่มุ้งเน้นสิทธิและ
มีประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 

  

 

            

   

 

  

65 

โรงเรียนมีระบบการบริหาร
งบประมาณที่มุ้งเน้นสิทธิและ
มีประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
เป็นส าคัญและเป็นธรรมทั่วถึง 

 

  

 

            

   

 

  

66 

โรงเรียนมีระบบการบริหาร 
งานบุคคลที่มุ้งเน้นสิทธิและมี
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 

  

 

            

   

 

  

67 

โรงเรียนมีระบบการบริหาร
ทั่ ว ไ ปที่ มุ้ ง เ น้ นสิ ท ธิ แ ล ะมี
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 

  

 

            

   

 

  

68 
มีการปรับโครงสร้างภายในทั้ง
ระบบภายในโรงเรียน 

 
  

 

            
   

 
  

69 
มีการปรับวัฒนธรรมองค์กรทั้ง
ระบบภายในโรงเรียน 

 
  

 

            
   

 
  

70 

กรรมการสถานศึกษาปฏิบัติ
ต น เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี มี
คุณ ธ ร รมจริ ย ธ ร รม เป็ นที่
ยอมรับของทุกฝุาย 

 

  

 

            

   

 

  

71 
ผู้บริหารใช้ภาวะผู้น าก่อให้เกิด
การอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

  

 

 

 

          

   

 

  

                        



187 

ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

72 
มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ง า น ต่ อ
หน่วยงานตรวจสอบภายนอก 
(สมศ.) 

 

  

 

            

   

 

  

73 
มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ง า น ต่ อ
สาธารณะ (ชุมชน, สื่อมวลชน 

 
  

 

            
   

 
  

74 
มีการท าประชามติหรือเวที
ประชาคมในการจัดการศึกษา 

 
  

 

            
   

 
  

75 มีการใช้แบบสอบถาม                       

76 

มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดย
เทศบาล และสถานศึกษาน า
ข้อมูลความต้องการมาใช้เพื่อ
จัดการเรียนการสอน 

 

  

 

            

   

 

  

77 
จัดให้มีการจัดการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 

 
  

 

            
   

 
  

78 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนของสถานศึกษา 

 
  

 

            
   

 
  

79 
มีการนิเทศติดตามผลการจัด
การศึกษา 

 
  

 

            
   

 
  

80 
มีการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการต่างๆของโรงเรียน 
และสนับสนุนงบประมาณ 

 

  

 

            

   

 

  

81 
มีการจัดการศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับ
เยาวชน ประชาชนทุกระดับ 

 

  

 

            

   

 

  

82 
มีการจัดตั้ งชมรมเครือข่าย
ผู้ปกครองของโรงเรียน 

 
  

 

            
   

 
  

83 

เทศบาล และสถานศึกษาจัด
การศึกษาให้มีความเสมอภาค
โดยเน้นผู้เรียนเป็นทุกคนได้
เข้าเรียนระดบัการศึกษาข้ัน
พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเด็กยากจน 
เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็ก
พิเศษ และเด็กต่างด้าว 
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ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

84 
มีการจัดระบบการช่วยเหลือ
ดูแลนักเรียนอย่างท่ัวถึง 

 
  

 

 
 
          

   
 

  

85 
มีการจัดสรรงบประมาณให้
สถานศึกษาอย่าง 

 
  

 

 
 
          

   
  

 

86 

จัดการศึกษาตามความพร้อม
ของเด็ก เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน  
มี โ อ ก า ส ไ ด้ พั ฒ น า ต า ม      
ความพร้อมและศักยภาพของ     
แต่ละคน 

 

  

 

 

 

          

   

 

  

87 

ให้โอกาสเด็กได้เรียนกับครูที่มี
คุณภาพ โดยสรรหาครูที่ มี
คุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนให ้

 

  

 

            

   

 

  

88 

การกระจายอ านาจอยู่บน
พื้นฐานของการถ่ายโอนการ
บริหารโรงเรียนจากรัฐบาลสู่
ท้องถิ่น 

 

  

 

            

   

 

  

89 

การกระจายอ านาจอยู่บน
พื้ น ฐ า น ก า ร ถ่ า ย โ อน ก า ร
บริหารโรงเรียนให้กับชุมชนใน
ท้องถิ่นที่มีการส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง 

 

  

 

            

   

 

  

90 

มี ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง โ อ ก า ส       
การเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้
ต ล อด ชีวิ ตของประชาชน     
ทุกคน 

 

  

 

            

   

 

  

91 มีการจัดอบรมให้ความรู้                       

92 มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี                       

93 

มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่นแกนน า ชุมชนสื่อ
ท้ อ ง ถิ่ น  โ ท ร ทั ศ น์  วิ ท ยุ 
หนังสือพิมพ์  

 

  

 

            

   

   

                        



189 

ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

94 

มีการสร้างพันธมิตร ร่วมมือ
กับสถานศึกษาอื่นที่มีหลักสูตร
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น น อ ก
โรงเรียนและลงไปถึงชุมชน 

 

  

 

            

   

 

  

95 
ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น
งบประมาณ อุปกรณ์ ในการ
ท ากิจกรรม 

 

  

 

            

   

 

  

96 

มีการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
ระยะสั้ นของภาครั ฐ  และ
เอกชน ที่เน้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และพึ่งพาตนเองได้ 

 

  

 

 

 

          

   

   

97 

มีการอบรมในทางวิชา อาชีพ
เสริมรวมทั้งรูปแบบการด าเนิน
ชีวิ ต เพื่ อส่ ง เ ส ริ ม ให้ พึ่ งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน 

 

  

 

 

 

          

   

 

  

98 
มีการติดตาม ประเมินผลอย่าง
อย่างต่อเนื่อง และลงพื้นที่  

 
  

 

 
 

          
   

 
  

99 
มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนา
อาชีพอย่างยั่งยืน 

 
  

 

 
 

          
   

   

94 

มีการสร้างพันธมิตร ร่วมมือ
กับสถานศึกษาอื่นที่มีหลักสูตร
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น น อ ก
โรงเรียนและลงไปถึงชุมชน 

 

  

 

            

   

 

  

100 

มีการอบรมในทางวิชา อาชีพ
เสรมิรวมทั้งรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตเพื่อส่งเสริมให้พ่ึงพา
ตนเองอย่างยั่งยืน 

 

  

 

            

   

 

  

101 
มีการตดิตาม ประเมินผลอย่าง
อย่างต่อเนื่อง และลงพื้นที่  

 
  

 

            
   

 
  

102 
มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนา
อาชีพอย่างยั่งยืน 

 
  

 

            
   

 
  

103 
สถานศึกษามีแผนงานวิชาการ
และด าเนินการตามที่เตรียมไว้ 

 
  

 

            
   

 
  

                        



190 

ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 
 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

104 
มีการรวบรวม และจัดระเบียบ
งานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากที่สุด 

 

  

 

            

   

 

  

105 

มีการเตรียมความพร้อมก่อน
ลงมือปฏิบัติการอย่างประหยัด
ตามความจ า เป็น และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 

  

 

            

   

 

  

106 

มี ก ารปู อ งกั นปัญหา  และ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นโดยการ
ใช้เทคนิคต่างๆในการวางแผน
งานวิชาการ 

 

  

 

            

   

 

  

107 
ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องจากทุกๆฝุายอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

  

 

            

   

 

  

108 

มี ก า ร จั ด ส า ร ะ ป ร ะ ม ว ล
ประสบการณ์ทั้งวิชาการและ
วิชาชีพโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
คนดีมีจิตสาธารณะ 

 

  

 

            

   

 

  

109 

มีการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
ระยะสั้ นของภาครั ฐ  และ
เอกชน ที่เน้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และพึ่งพาตนเองได้ 

 

  

 

 

 

          

   

 

  

110 

พัฒนาการเรียนรู้ และทักษะ
ด้านต่างๆให้สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในชุมชน และสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

 

  

 

 

 

          

   

 

  

111 

มีการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนโดยการผสมผสานสาระ
การเรียนรู้ด้านต่างๆอย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน 

 

  

 

 

 

          

   

 

  

                        



191 

ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

112 

มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
โดยฝึกปฏิบัติให้คิดเป็นท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

  

 

            

   

 

  

113 

มี ก า ร คั ด เ ลื อ ก ห นั ง สื อ
แบบเรียน มีการจัดหาสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆไว้ให้
พร้อมบริการ 

 

  

 

            

   

 

  

114 
มี ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาท่ีเป็นระบบ 

 
  

 

            
   

 
  

115 

มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ครูผู้สอน และผู้เรียนได้พัฒนา
ศั ก ย ภ าพก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
แสดงผลงานทางการศึกษา 

 

  

 

            

   

 

  

116 

มีการสร้างทีม ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ช้ีแนะ ประชุม และ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้    
ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในการ
บริ ห า ร ง า น วิ ช าก า ร แ บ บ       
มีส่วนร่วม  

 

  

 

            

   

 

  

117 
มีการร่วมกันคิดวางแผนเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

 
  

 

            
   

 
  

118 

มีการร่วมกันปฏิบัติการด้วย
โดยการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการที่เน้นเปูาหมาย และ
ผลลัพธ์เป็นส าคัญ 

 

  

 

            

   

 

  

119 

ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานที่เกิดขึ้น
โดย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนอย่างต่อเนื่อง และน าผล
มาปรับปรุ งน าสู่การพัฒนา
ต่อไป 

 

  

 

            

   

 

  

                        



192 

ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

120 
มีการร่วมรับผลจาการกระท า 
และร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มี
ผลงาน 

 

  

 

            

   

 

  

121 
มีการจัดท ารายงานให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทราบในการ
บริหารจัดการ 

 

  

 

 

 

          

   

 

  

122 
มีการบริหารตนเองโดยการ
ก า กั บ ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

 

 

 

          

   

 

  

123 

ประสานความร่วมมือในการ
ผ ลิ ต  จั ด ห า  พั ฒ น า สื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
การศึกษากับสถานศึกษา 

 

  

 

 

 

          

   

 

  

124 

มี ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
สถานศึกษาอื่น หรือเขตพื้นที่
เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
บริหารงานวิชาการ 

 

  

 

            

   

 

  

125 
จัดระบบแนะแนวทางวิชาการ
และวิชาชีพโดยเช่ือมโยงกับ
ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 

 

  

 

            

   

 

  

126 
ผู้บริหารใช้หลักเหตุผลในการ
ปฏิบัติงาน รับฟังความคิดเห็น
ของผู้ร่วมงานด้วนความเต็มใจ 

 

  

 

            

   

 

  

127 

ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นใน
จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ  มี
คุณธรรม มีระเบียบวินัย และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียน 

 

  

 

            

   

 

  

128 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัย และแก้ปัญหานักเรียนท่ีมี
ค ว า ม พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ 

 

  

 

            

   

 

  

                        



193 

ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

129 
ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 

 

  

 

            

   

 

  

130 
ส่งเสริมให้ครูผลิตพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเพื่อน าไปใช้จัดการ
เรียนการสอน 

 

  

 

            

   

 

  

131 

มีการบ ารุง ดูแล รักษาอาคาร
สถานท่ี และสภาพแวดล้อมให้
อยู่ ในสภาพพร้อมใ ช้งานม
ความมั่นคงปลอดภัยสวยงาม
เสมอ 

 

  

 

            

   

 

  

132 

มีการระดมทรัพยากรต่างๆใน
ท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษา และเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

 

  

 

            

   

 

  

133 
มีการใช้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
ค ว าม รู้ ที่ ใ ห้ ก า รศึ กษาทุ ก
ประเภท 

 

  

 

 

 

          

   

 

  

134 

คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความเข้มแข็งสามารถเข้ามามี
บทบาทในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง 

 

  

 

 

 

          

   

 

  

135 
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ส า ม า ร ถ จั ด
การศึกษาตลอดชีวิต 

 

  

 

 

 

          

   

 

  

136 
ตีความและการปรับตัวตาม
นโยบายการศึกษาชาติ 

 
  

 

        
 

    
  

 
  

137 
ก าหนดการตรวจสอบ และ
ควบคุ มตามนโ ยบายและ
ปฏิบัติตาม 

 

  

 

        

 

    

  

 

  

138 
การตั้งค่ามาตรฐานส าหรับการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 
  

 

        
 

    
  

 
  

                        



194 

ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

139 
อ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงาน 

 
  

 

        
 

     
 

 
  

140 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอก 

 
  

 

        
 

     
 

 
  

141 
การตรวจสอบการวิเคราะห์ผล
การเรียนทั้งการสอบภายใน
ภายนอก 

 

  

 

        

 

     

 

 

  

142 
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ว า ง แ ผ น
โครงการ 

 
  

 

        
 

     
 

 
  

143 
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ร ะ ผู ก พั น      
การตรวจสอบ 

 
  

 

        
 

     
    

144 
การตรวจสอบความเสี่ยงของ
โครงการ 

 
  

 

        
 

     
    

145 การจัดการข้อมูล                       

146 
การตรวจสอบการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
  

 

 
 

      
   

   
    

147 
การตรวจสอบความคิดเห็น
ความคืบหน้าการปฏิบัติ 

 
  

 

 
 

      
   

   
    

148 
การทบทวนความส าเร็จการ
ปฏิบัติ 

 
  

 

 
 

      
   

 
 
   

  

149 
ก าหนดเปูาหมาย ขอบเขต 
และเกณฑ์  

 
  

 

 
 

      
   

 
 

   
  

150 วางแผนก ากับติดตาม                       

151 จัดเตรียมทีมงาน                        

152 ลงมือปฏิบัติตาม                        

153 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติกับ
เปูาหมายและเกณฑ์ 

 
  

 

 
 

      
   

 
 

   
  

154 รายงานผลการก ากับติดตาม                        

155 ทบทวนผลการก ากับติดตาม                       

156 
รูปแบบการก ากั บติ ดตาม
ตนเอง (self-monitoring) 
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ตารางที่ 4  สรุปวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
               เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

157 
รูปแบบการก ากับติดตามแบบ
มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( participatory 
monitoring) 

 

  

 

        

 

   

  

  

  

158 
รูปแบบการก ากับติดตามแบบ
การมอบหมายบุคลากรภายใน 
(delegation monitoring) 

 

  

 

        

 

   

  

  

  

159 เก็บรวบรวมข้อมลู    
 

              
    

160 การประเมินผล    
 

              
    

161 

มีการจัดระบบพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีทั้งด้านเครื่องมือ 
และด้านสาระอย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียมกัน 

 

  

 

        

 

   

  

  

  

162 

มีการปรับระบบงบประมาณ
โดยมีการควบคุมอย่างเป็น
ระบบ และมีความคล่องตัว
สอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียน และนักเรียน 

 

  

 

        

 

   

  

  

  

163 

มีการเสริมสร้างความเข้าใจใน
การเคลื่อนไหวทางการศึกษา
วิ ท ย า ก า ร ใ ห ม่ ๆ ใ ห้ แ ก่ ค รู 
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
กรรมการสถานศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่นผู้ปกครอง 
ภูมิปัญญา 

 

  

 

         

  

 

  

  

  

164 

มีการกระจายอ านาจเพื่อให้
ผู้ บริ หา ร -โ รง เ รี ยนรั ฐบาล
ท้องถิ่นหรือภูมิภาครัฐบาลโดย
มี ก า ร ว า ง แ ผ น ให้ มี ค ว า ม
รับผิดชอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ด ี

 

  

 

 

 

      

   

 

   

 

  

165 

มีการกระจายอ านาจการ
บริหารในทุกด้านภายใต้การ    
สนับสนุนของหน่วยงานต้น
สังกัด 
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จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ       
การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งภายในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ รวม 22 งานวิจัย จ านวน 165 ปัจจัยย่อยเพ่ือน าไปประกอบการอภิปรายผล ที่ผู้วิจัยได้
จัดกลุ่มแนวคิดจากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี  ที่เกี่ยวกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 2 ด้าน คือ 1) การก ากับติดตาม และ 2) การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD การเรียนรู้
ตลอดชีวิตตลอด การมีส่วนร่วมในการจัดการสึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการอธิบายในกรอบแนวคิดการ
วิจัยต่อไป 
 1.3 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบการก ากับ
ติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 7 คน ดังนี้ 

 หมายเลข 1  ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 ดร.ศรีสุดา  ประเคนรี ผู้อ านวยการโรงเรียน 
เทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  

หมายเลข 2  ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 ดร.เกียรติคุณ  จันแกน่  ผู้อ านวยการ            
กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย          
จังหวัดเชียงราย 

หมายเลข 3  ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
เทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 เทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

หมายเลข 4  ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 ดร.ประวิทย์  โอวาทกานนท์ ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

หมายเลข 5  ผู้เชี่ยวชาญท่านที ่5 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ภูริชญา  ยิ้มแย้ม  
ศึกษานิเทศก์เทศบาลนครระยอง  เทศบาลนครระยองจังหวัดระยอง 

หมายเลข 6  ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 6 ดร.สมศักดิ์  นิลผาย ผู้อ านวยการโรงเรียน 
เทศบาล ๕ ชุมชนหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

หมายเลข 7  ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 7 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุวรรณ  พิณตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  สรปุผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 

1 การบริหารแบบมสี่วนร่วม        

2 การท างานเป็นทีม        

3 มีกระบวนการท างานโดยใช้กระบวนการ P D C A         

4 
ประชุมครูและบคุลากร ทุกคนท่ีมสี่วนเกี่ยวข้อง รับทราบ
ร่วมกัน        

5 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้งรู้ทุกเรื่อง        

6 จัดการก ากับติดตามโดยแบ่งงานเป็นกลุ่ม         

7 จัดให้ครูอวุโส ประสานงานกับกรรมการและชุมชน        

8 
การติดตามจากแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)         

 

9 จัดการศึกษาในระบบ          

10 จัดการศึกษานอกระบบ          

11 จัดการศึกษาตามอัธยาศยั        

12 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิ ก ากับ ติดตาม อย่าง
ชัดเจน 

       

13 จัดให้มีการประเมินตดิตามเป็นระยะๆ        

14 จัดผู้มคีวามรูเ้ฉพาะดา้นมาให้ความรู้แก่ผูเ้รียน        

15 
สถานศึกษา จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นประจ า 

       

16 จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แกค่ณะกรรมการสถานศึกษา        

17 
จัดให้คณะกรรมการสถานศึกษามกีารไปศึกษาดูงานใน
สถานศึกษาอ่ืนๆที่ประสบความส าเร็จ  

       

18 
มีการประเมินความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
โครงการ (SBMLD) 

       

19 
มีการส่งเสรมิให้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน โดยโรงเรียนเป็น
ผู้สนับสนุน 

       

20 
โรงเรียนต้องบริหารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพราะเป็นนโยบายกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น แม้ไม่ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณ(SBMLD) 
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ตารางที่ 5 สรปุผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

 

 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 

21 
ผู้บริหารมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) 

       

22 
จัดการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการสถานศึกษาใหม้ี
ความเข้าใจในเรื่องของ SBMLD 

       

23 
จัดท าหลักสูตรต่างๆของ SBMLD และเข้าผ่านความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

       

24 จัดให้มีการท าแผนยุทธศาสตร ์        

25 จัดให้มีการท าแผนสามป ี        

26 จัดให้มีการท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปี งบประมาณ        

27 จัดให้มีการท าแผนปฏิบตัิงานประจ าป ี        

28 
จัดหลักสูตร โปรแกรมการเรยีนส่งเสรมิความเป็นเลศิตาม
อัจฉริยภาพของผู้เรียน 

       

29 
การจัดการศึกษาของโรงเรยีน มีความหลากหลาย ให้
นักเรียนเลือกเรยีนตามความสนใจ 

       

30 
มีการตดิตามจากภาพรวมของการด าเนินงานท้ังหมด 
เริ่มจากการประชุมร่วมกัน รับรู้ และทราบเรื่องเดยีวกัน 
นิเทศติดตามงาน 

       

31 
มีการสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่าย ระหว่างผู้บริหาร 
ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ชุมชนเพื่อการประสานงานกันได้เป็นอยา่งด ี

       

32 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ส่วนงาน กองคลัง  มา
ช่วยแนะน า ช้ีแจงการบริหารจัดการด้านการใช้จ่ายเงิน
โรงเรียน  

       

33 
โครงสร้างการบรหิารงานทุกส่วนมีจุดมุ่งหมายสู่
ความส าเร็จเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

       

34 
ผู้ปฏิบัติ ด าเนินงานตามนโยบายตั้งแต่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านัก/กองการศึกษา โรงเรียน 

       

35 
จัดให้มีการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       

36 จัดกระบวนการบริหารจดัการศึกษาตลอดชีวิต         
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ตารางที่ 5 สรปุผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

 

 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 

37 

มีตัวช้ีวัดจากความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการบรหิาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น คือ 
ผู้ปกครองน านักเรียนมาเข้าเรยีนเป็นจ านวนมาก จนไม่
สามารถรับได้หมด  

       

38 จัดให้มีการคัดเลือกนักเรยีนเข้าเรยีนด้วยความยุติธรรม         

39 
จัดท าหลักสูตรทีส่ามารถหยิบใช้ได้ทันที ซึ่งถือเป็น
นวัตกรรม 

       

40 
จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยได้รับการสนับสนุน
จากกอง/ส านักการศึกษา 

       

41 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน        

42 
มีการบรหิารจดัการอย่างมปีระสิทธิภาพมุ่งผลส าเร็จที่เกดิ
กับตัวนักเรียน 

       

43 มีการบรหิารจดัการงานทุกงานมุ่งไปสู่ความยั่งยืน        

44 
จัดท าการส ารวจข้อมลูความต้องการของนักเรียน เยาวชน 
ประชาชน 

       

45 จัดท าโครงการความร่วมมือMOU กับหน่วยงานอื่น        

46 มีการวางแผน การด าเนินงาน        

47 จัดท าโครงการเพื่อรองรับการการด าเนินงานSBMLD        

48 จัดท าตารางปฏิบัติงาน        

49 มีการเตรียมทรัพยากรคือสรรวิทยากรในการให้ความรู ้        

50 
มีการประสานขอความร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้
ความรู ้

       

51 จัดหางบประมาณและวสัด–ุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน        

52 ออกแบบเครื่องมือในการด าเนินงานของSBMLD        

53 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/อบรม        

54 จัดให้มีการวดัผล ประเมินผล        

55 
มีการส ารวจจ านวนหรือร้อยละของนักเรียน เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  
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ตารางที่ 5 สรปุผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 

56 
มีการส ารวจจ านวนหรือร้อยละของนักเรียน เยาวชนท่ีน า
ความรู้ ทักษะไปพัฒนา 

       

57 มีการสร้างเครือข่ายโรงเรียน SBMLD        

58 
จัดให้มีการศึกษาดูงานกับ โรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
SBMLD 

       

59 
จัดให้มีเครื่องมือการประเมินส าหรับคณะกรรมการ
ประเมิน 

       

60 
มีการก ากับตดิตามโดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

       

61 
มีการก ากับตดิตามโดยคณะกรรมการระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      
 

43 มีการบรหิารจดัการงานทุกงานมุ่งไปสู่ความยั่งยืน        

62 มีการก ากับตดิตามโดยคณะกรรมการของโรงเรียน        

63 
ใช้กระบวนการ PAOR คือ การวางแผน (Plan) การ
ปฏิบัติ (Act) การสังเกตการณ์ (Observe) และการ
สะท้อนผลการปฎิบัติ (Reflect) 

       

64 
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีประสบการณต์รงในการ
ประกอบอาชีพ 

       

65 
นักเรียนมีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ และการประกอบ
อาชีพ 

       

66 
มีการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าใช้บริการจากร้าน
ขายของ จาก SBMLD 

       

67 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพเกดิประสิทธิผล 

       

68 

โรงเรียนส ารวจความต้องการของนักเรียน เพื่อจัดท า
รายวิชาเพิ่มเติม และ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ตาม
ความต้องการของนักเรียนแต่ละคนและแหล่งเรียนรู้   
ตามหลักการของหลักสูตรสถานศกึษา 

       

69 จัดการศึกษาใหผู้้เรยีนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข        

70 
จัดการศึกษาโดยส่งเสริม และสนบัสนุนให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

       

71 
โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาอาชีพ
ที่หลากหลายใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

 
 

ข้อ ประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 

72 
จัดให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นที่ได้เรียนรู้
ตามความต้องการ และตามศักยภาพของแต่ละบุคคลจน
สามารถประกอบอาชีพได ้

       

73 
จัดให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นที่เข้ารับ
การศึกษา อบรมจนมีทักษะชีวิตและมีอาชีพสามารถ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่นได ้

       

74 
ก าหนดมาตรฐานศึกษาของโรงเรยีน ได้แก่ ก าหนดตัวบ่งช้ี 
ก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

       

75 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ        

76 
ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

       

77 
จัดให้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

       

78 
จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

       

79 จัดให้มีการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง        

80 
น าองค์ประกอบของการติดตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา มาบูรณาการใช้ในการก ากับติดตาม SBMLD 

       

81 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ        

82 
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

       

83 
จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

       

84 จัดให้มีการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง        

85 
ใช้รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก  (Professional  
Community  Control  SBM)ในการบริหารSNMLD 

       

86 
การยิ้มแยม้แจ่มใส ของผู้บริหาร ทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
รวมถึงนักเรียน กล้าพูดคุยด้วย 

       

87 
การก ากับติดตาม ให้ยดึตามแนวทางของคู่มือการประเมิน
การบริหารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
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จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการก ากับติดตามการบริหาร   
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นตามทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  มีจ านวน 
87 ปัจจัยย่อย ที่กล่าวถึงแนวทางในการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้น าการวิเคราะห์จากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตาม และการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เอกสารจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งภายในประเทศไทย
และต่างประเทศ และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับองค์ประกอบการก ากับ
ติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลมาบูรณาการ   
เข้าด้วยกัน และน ามาจัดสร้างเป็นข้อค าถามได้  125 ข้อ และเม่ือน ามาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
และหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (index of item- objective congruence: IOC) 
ของเครื่องมือและน าไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 10 โรงเรียน โรงละ 3 คน คือ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้รับผิดชอบ/ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน      
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมจ านวน ทั้งสิ้น 30 คน และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
(reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟุา ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.988 จึงกล่าวได้ว่า แบบสอบถามดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมส าหรับ     
การน าไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วยข้ันตอน ดังนี้ 
 การวิจัยนี้ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามที่มีข้อค าถามจ านวน 125 ข้อ ไปยังโรงเรียนเก็บข้อมูล
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ/ที่เก่ียวข้องกับโครงการการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หรือกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 558 คน ส่งแบบสอบถามที่มีข้อค าถาม จ านวน 125 ข้อ
ไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 504 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.32 และ  
เป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งหมดผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลดังนี้ 
 2.1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามที่มีข้อค าถาม จ านวน 125 ข้อ ไปยังโรงเรียนสังกัด
เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2558 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 186 โรงเรียน โรงละ 3 
ฉบับ รวมจ านวน 558 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจากโรงเรียน จ านวน  168 โรง จ านวน 
504 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.32  การวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยยึด จ านวนผู้ให้ข้อมูล จ านวน 168 โรง เป็นหน่วยวิเคราะห์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน และต าแหน่งหน้าที่ใน
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ปัจจุบัน โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) ดังรายละเอียดใน
ตารางที ่6 
 
ตารางที่ 6 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ข้อ สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ 

  ชาย 
  หญิง 

 
191 
313 

 
37.90 
62.10 

 รวม 504 100.00 
2 อายุ 

- ไม่เกิน 30 ปี     
     -    31-40 ปี 
     -    41-50 ปี 
     -    51 ปีขึ้นไป 

 
9 

112 
194 
189 

 
1.80 
22.20 
38.50 
37.50 

 รวม 504 100.00 
3 ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

- ปริญญาตรี   
- ปริญญาโท  
- ปริญญาเอก     
- อ่ืนๆ 

 
187 
309 
5 
3 

 
37.10 
61.30 
1.00 
0.60 

 รวม 504 100.00 
4 ประสบการณ์การท างาน  

- ไม่เกิน 10 ปี    
- 11-20 ปี   
- 21-30 ปี     
- 30 ปีขึ้นไป 

 
82 
192 
138 
92 

 
16.30 
38.10 
27.40 
18.30 

 รวม 504 100.00 
5 ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 

- ไม่เกิน 5 ปี     
- 6-10 ปี   
- 11-15 ปี    
- 15 ปีขึ้นไป 

 
208 
164 
41 
91 

 
41.30 
32.50 
8.10 
18.10 

 รวม 504 100.00 
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ตารางที่ 6 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ) 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
6 ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ครูผู้รับผิดชอบ/ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนา
ท้องถิ่น(SBMLD) 

- ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
168 
168 

 
168 

 
33.30 
33.30 

 
33.30 

 รวม 504 100.00 
 

 จากตารางที่ 6 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามรวม ทั้งสิ้น 504 คน เป็นเพศชาย 191 คน      
คิดเป็นร้อยละ 73.90 เป็นเพศหญิง 313 คน คิดเป็นร้อยละ 62.10 และด้านอายุพบว่า อายุ 41-50 ปี
มีมากที่สุดจ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 น้อยที่สุด อายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 9 คน         
คิดเป็นร้อยละ 1.80 ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ระดับปริญญาโท มีมากที่สุด จ านวน 309 คน
คิดเป็นร้อยละ 61.30 น้อยที่สุดคือ อ่ืน ๆ ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
0.06 ด้านประสบการณ์ท างาน พบว่า ระยะเวลาระหว่าง 11-20 ปี มีมากที่สุด จ านวน 192 คน    
คิดเป็นร้อยละ 38.10 น้อยที่สุด ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30      
ด้านประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน พบว่า มีประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบันช่วงระยะเวลา 
ไม่เกิน 5 ปี มีมากที่สุด จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบัน น้อยที่สุด มีช่วงประสบการณ์ระหว่าง 11 – 15 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ8.10    
ด้านต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน พบว่า ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ/ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  (SBMLD) และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 168 คน          
ทุกต าแหน่งเท่ากับจ านวนหน่วยวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 33.30  
 
 2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของการก ากับติดตาม
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จาก ค่ามัชฌิมเลขคณิต )(x

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าค่ามัชฌิมเลขคณิต )(x ที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best) ดังรายละเอียดในตารางที ่7 
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ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของ 
     การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
               (n = 168) 

ข้อ 
การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ค่า
มัชฌิม 

เลขคณิต
)(x  

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4.40 0.66 มาก 
2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  4.42 0.65 มาก 

3 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 4.43 0.64 มาก 

4 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 4.42 0.65 มาก 

5 มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษาทุกแผนอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  

4.36 0.66 มาก 

6 ก าหนดเปูาหมายของการก ากับ ติดตามให้ชัดเจน  4.21 0.64 มาก 

7 มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ในการก ากับ 
ติดตามชัดเจน 

4.26 0.68 มาก 

8 จัดระบบโครงสร้างในองค์กรอย่างชัดเจน  4.25 0.67 มาก 

9 ทุกคนยอมรับบทบาทการเป็นสมาชิกในองค์กรตามที่
ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้ง 

4.18 0.64 มาก 

10 มีการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศเพ่ือผลมาใช้เป็นข้อมูล
ย้อนกลับ 

4.03 0.68 มาก 

11 มีการวัดประเมินผลการก ากับ ติดตามโดยเปรียบเทียบ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดกับผลงาน  

4.11 0.66 มาก 

12 มีการวัดประเมินผลการก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 4.03 0.72 มาก 

13 ใช้หลักการพัฒนาตนเอง ในการด าเนินงาน SBMLD 4.17 0.65 มาก 

14 ใช้หลักความรับผิดชอบในการท างาน โดยเคารพในสิทธิ
และหน้าทีข่องตน และผู้อ่ืน 

4.27 0.61 มาก 

15 ใช้หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน    
ทุกงาน 

4.21 0.59 มาก 

16 จัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมการด าเนินการ SBMLD 

4.22 0.69 มาก 

17 มีการก ากับ ติดตามด้านปัจจัย โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า  

4.27 0.65 มาก 

18 มีการก ากับ ติดตามด้านกระบวนการด าเนินการโดยใช้
หลัก PDCA 

4.25 0.64 มาก 
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ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของ            
        การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

(n = 168) 

ข้อ 
การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ค่า
มัชฌิม 

เลขคณิต
)(x  

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

19 มีการก ากับ ติดตามด้านผลผลิต คือผู้เรียนมีคุณภาพ 4.27 0.64 มาก 

20 มีการระดมทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  

4.12 0.68 มาก 

21 สร้างเครือข่ายในองค์กรโดยมีวิธีการท างานแบบ
เครือข่ายเชื่อมโยงกัน เรียนรู้ร่วมกัน 

4.01 0.65 มาก 

22 สร้างเครือข่ายภายนอก โดยร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน/
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น 

3.85 0.75 มาก 

23 ด าเนินการก ากับ ติดตามด้วยความโปร่งใส  4.38 0.63 มาก 

24 ใช้มติของส่วนรวมเป็นแนวทางในการตัดสินใจ 4.34 0.66 มาก 

25 ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างเสมอภาค 4.45 0.62 มาก 

26 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อหน่วยงาน    
ต้นสังกัด 

4.33 0.66 มาก 

27 จัดท ารายงานการประเมินตนเองรายงานต่อคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.29 0.66 มาก 

28 มีการประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีที่หลากหลายเพ่ือ
สร้างชื่อเสียงของโรงเรียน 

4.23 0.65 มาก 

29 จัดการศึกษาในระบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.52 0.60 มากท่ีสดุ 
30 จัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตาม

ความต้องการของเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนใน
ท้องถิ่น 

4.08 0.83 มาก 

31 จัดการด าเนินการก ากับติดตาม 3 ระยะ คือ   ก่อน
ด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการ และหลังด าเนินการ 

4.18 0.70 มาก 

32 มีการคาดการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการด าเนิน
โครงการ  

3.86 0.64 มาก 

33 มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 4.02 0.67 มาก 

34 เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก 4.14 0.70 มาก 

35 จัดกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามจากกลุ่ม 
ที่เจาะจง 

3.95 0.72 มาก 
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ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของ            
        การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 (n = 168) 

ข้อ 
การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ค่า
มัชฌิม 

เลขคณิต
)(x  

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

36 สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
ตามเกณฑ์คุณภาพที่ตั้งไว้ 

3.98 0.76 มาก 

37 สร้ า งความตระหนั ก ให้ ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ วน เ สี ย เห็ น
ความส าคัญของการตรวจสอบ และก ากับติดตาม 
ประเมินผล  

4.10 0.64 มาก 

38 ปลูกจิตส านึกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นคุณค่า และ
ยอมรับผลการตรวจสอบและก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

4.17 0.63 มาก 

39 สร้างความเข้าใจ และความเป็นเจ้าของให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการด าเนินงานSBMLD 

4.17 0.69 มาก 

40 มี การอ านวยความสะดวกให้ แก่ ผู้ บ ริ ห าร  และ
ผู้ปฏิบัติงาน 

4.16 0.67 มาก 

41 มีการคุ้มครองการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 4.02 0.74 มาก 

42 ให้การสนับสนุนส่งเสริม ผู้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น 4.27 0.66 มาก 

43 มีการเสริมแรงแก่ผู้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น 4.22 0.69 มาก 

44 มีการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of 
Best Practices) ของทุกภาคส่วน 

4.16 0.75 มาก 

45 จัดหาแหล่ ง เรี ยนรู้ ในท้องถิ่ น ให้มี อย่ า ง เ พียงพอ 
หลากหลาย และท่ัวถึง 

4.15 0.68 มาก 

46 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้มีความสมบูรณ์ 
และความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

4.11 0.66 มาก 

47 จัดระบบแหล่งเรียนรู้ ให้มีความเชื่อมโยงและเป็น
เครือข่ายซึ่งกันและกัน 

4.12 0.66 มาก 

48 หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารใช้หลักการกระจายอ านาจ
ในการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติ 

4.24 0.67 มาก 

49 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน 4.36 0.63 มาก 

50 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4.37 0.64 มาก 

51 มีการด าเนินการวิเคราะห์SWOTในบริบทของโรงเรียน 
เพ่ือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

4.33 0.65 มาก 
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        การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 (n = 168) 

ข้อ 
การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ค่า
มัชฌิม 

เลขคณิต
)(x  

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

52 ผู้บริหารท้องถิ่น  อนุมัติ ในการเข้ าร่ วมโครงการ   
SBMLD 

4.51 0.61 มากที่สุด 

53 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการเข้า
ร่วมโครงการ   SBMLD 

4.60 0.56 มากที่สุด 

54 การเปิดโอกาสให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 
SBMLD ตามความสมัครใจ 

4.52 0.64 มากที่สุด 

55 มีวิธีการประเมินตนเองและปรับตัวให้มีคุณสมบัติในการ
เข้าร่วมโครงการ  SBMLD 

4.32 0.67 มาก 

56 โรงเรียนมีระบบการบริหารงานวิชาการที่มุ่ ง เน้น
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.48 0.59 มาก 

57 โรงเรียนมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประโยชน์
สูงสุดของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.48 0.57 มาก 

58 โรงเรียนมีระบบการบริหารทั่วไปที่มุ่ งเน้นประโยชน์
สูงสุดของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.48 0.58 มาก 

59 โรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณที่มุ่ ง เน้น
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.49 0.58 มาก 

60 มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยสถานศึกษาน าข้อมูลความ
ต้องการมาใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน 

4.20 0.71 มาก 

61 มีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุกด้าน 

4.12 0.75 มาก 

62 จัดให้มีการท าประชามติหรือเวทีประชาคมในการจัด
การศึกษา 

3.69 0.88 มาก 

63 มีการจัดหาพัสดุ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับหลักสูตร 4.28 0.65 มาก 

64 มีการควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุให้
เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ 

4.18 0.63 มาก 

65 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างานของโรงเรียน 4.47 0.60 มาก 

66 การด าเนินงานของโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของเทศบาล 

4.25 0.68 มาก 
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        การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 (n = 168) 

ข้อ 
การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ค่า
มัชฌิม 

เลขคณิต
)(x  

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

67 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน       
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

4.53 0.63 มากที่สุด 

68 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทาง
กาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

4.46 0.59 มาก 

69 มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

4.17 0.77 มาก 

70 มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากเทศบาล หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.19 0.71 มาก 

71 มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ของโรงเรียน 

4.35 0.68 มาก 

72 จัดการศึกษาในระบบ ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุม
วิถีชีวิต  

4.23 0.62 มาก 

73 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
เป็นปัจจุบัน 

4.56 0.57 มากที่สุด 

74 มีการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องบทบาทหน้าที่ ให้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.36 0.67 มาก 

75 จัดการศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และ
ทักษะ แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.30 0.71 มาก 

76 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.34 0.64 มาก 

77 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับ 

4.41 0.59 มาก 

78 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

4.35 0.67 มาก 

79 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการ
พิจารณาเห็นชอบอนุมัติแผน 

4.53 0.57 มากที่สุด 

80 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการ
พิจารณาเห็นชอบการอนุมัติใช้งบประมาณ 

4.51 0.62 มากที่สุด 
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ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของ            
        การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 (n = 168) 

ข้อ 
การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ค่า
มัชฌิม 

เลขคณิต
)(x  

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

81 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการ
จัดท าและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น 

4.29 0.75 มาก 

82 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการ
พิจารณาเห็นชอบการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสูตรท้องถิ่น 

4.49 0.66 มาก 

83 มีเอกสารการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
และหลักสูตรท้องถิ่น 

4.22 0.69 มาก 

84 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดองค์ความรู้ในเรื่อง SBMLD 3.28 1.30 ปานกลาง 

85 เยาวชน ผู้ปกครองชุมชนในท้องถิ่น ยังมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาน้อย  

3.35 1.15 ปานกลาง 

86 จัดระบบสื่อสารในการก ากับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรับรู้ รับทราบอย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม 

3.90 0.78 มาก 

87 ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติ 4.40 0.57 มาก 

88 จัดการเรียนรู้หลักสูตรอบรมอาชีพระยะสั้น ที่ เน้น
ส่งเสริมอาชีพ และพ่ึงพาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน 

4.15 0.74 มาก 

89 โรงเรียนส ารวจความต้องการของนักเรียน เพ่ือจัดท า
รายวิชาเพ่ิมเติม ตามความต้องการของนักเรียน 

4.29 0.74 มาก 

90 โรงเรียนส ารวจความต้องการของ เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการ
จัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

4.01 0.80 มาก 

91 มี การส า ร วจคว ามต้ องการของคณะกรร มการ
สถานศึกษาฯ ที่ต้องการพัฒนาความรู้ 

3.98 0.80 มาก 

92 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะด้านต่างๆ
ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน และสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

4.34 0.69 มาก 

93 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน 

4.51 0.57 มากที่สุด 
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ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของ            
        การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 (n = 168) 

ข้อ 
การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ค่า
มัชฌิม 

เลขคณิต
)(x  

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

94 จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ 

4.43 0.61 มาก 

95 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติและได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง 

4.46 0.62 มาก 

96 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้ เรียนมีทักษะในการ    
คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  

4.38 0.64 มาก 

97 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีนิสัย รักการอ่าน 
เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.39 0.63 มาก 

98 จัดการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน วัสดุอุปกรณ์ ไว้ให้
พร้อมบริการแก่ผู้เรียน 

4.45 0.64 มาก 

99 มีการจัดหาสื่อ เครื่องมือต่างๆไว้ให้พร้อมบริการแก่
ผู้เรียน 

4.38 0.65 มาก 

100 จัดการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบ 4.38 0.65 มาก 

101 จัดระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 4.29 0.61 มาก 

102 จัดกระบวนการส่งเสริมครูผู้สอน ให้ได้พัฒนาศักยภาพ
ของตน และออกแสดงผลงานทางการศึกษา 

4.39 0.68 มาก 

103 จัดกระบวนการส่งเสริมผู้เรียนให้ได้พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้และมีผลงานแสดง 

4.36 0.64 มาก 

104 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

4.09 0.79 มาก 

105 ครรู่วมกันปฏิบัติการโดยมีการบริหารจัดการแบบบูรณา
การที่เน้นเปูาหมาย และผลลัพธ์เป็นส าคัญ 

4.34 0.63 มาก 

106 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานที่เกิดขึ้น
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  

4.21 0.69 มาก 

107 มีการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาของต้นสังกัด 4.21 0.73 มาก 

108 มีการยอมรับผลจากการกระท า และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้มีผลงานดีเด่น 

4.27 0.64 มาก 

109 จัดท ารายงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบในการ
บริหารจัดการSBMLD 

4.19 0.66 มาก 
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ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของ            
        การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

(n = 168) 

ข้อ 
การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ค่า
มัชฌิม 

เลขคณิต
)(x  

ส่วน 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับ 

110 จัดให้ผู้เรียนได้การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ
ของโรงเรียน  

4.49 0.59 มาก 

111 ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการต่างๆของโรงเรียน  

4.43 0.63 มาก 

112 จัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ 4.20 0.66 มาก 

113 ผู้บริหารใช้หลักเหตุผลในการท างานรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

4.42 0.65 มาก 

114 ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพมี
คุณธรรม ระเบียบวินัย และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อนักเรียน 

4.50 0.59 มากที่สุด 

115 ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 

4.36 0.66 มาก 

116 ส่งเสริมให้ครูผลิตพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

4.42 0.59 มาก 

117 มีการดูแลบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานมีความมั่นคงปลอดภัย
สวยงามเสมอ 

4.32 0.64 มาก 

118 จัดตั้งชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน 3.92 0.97 มาก 

119 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการตามความเหมาะสมและ
เป็นไปตามแนวทาง SBMLD 

4.33 0.68 มาก 

120 โรงเรียนมีฐานะเป็น “ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้”(Learning 
Complex) 

4.05 0.76 มาก 

121 มีการจัดระบบการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 4.15 0.63 มาก 

122 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาชาติ 
นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

4.44 0.58  

123 มีการวางแผนด าเนินการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 3.59 1.00 มาก 

124 มีการส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในระยะแรกเริ่ม 3.53 1.04 มาก 

125 วิสาหกิจชุมชนกับโรงเรียนเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน 3.55 1.03 มาก 
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 จากตารางที่  7 พบว่า โดยภาพรวมข้อค าถามทั้ง 125 ข้อ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต )(x           
อยู่ระหว่าง 3.28 - 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.56 - 1.30 แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าระดับของตัวแปร โดยเฉลี่ยตั้งแต่ระดับมากถึงมากที่สุด โดย   
มีตัวแปรที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต )(x มากที่สุด 3 อันดับแรก คือตัวแปรที่ 53 คณะกรรมการ
สถานศึกษา ให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการ  SBMLD มีค่ามัชฌิมเลขคณิต )(x 4.60       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.56 ตัวแปรที่ 73 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้เป็นปัจจุบันมีค่ามัชฌิมเลขคณิต )(x  4.56  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.57 และตัวแปรที่ 67
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีค่ามัชฌิมเลขคณิต

)(x  4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.63 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันอยู่ในระดับมาก 
 
 2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยเชิงส ารวจ(exploratory factor 
analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบโดยสถิติตัวแปรมีความสัมพันธ์กันโดยพิจารณาจากค่า
KMO and Bartlett’s Test โดยค่าKaiser–Meyer –Olkin Measure of Sampling Adequacy 
(MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s  Test of Sphericity ใช้ทดสอบตัวแปรต่าง 
ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่จากการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ผลดังตารางที่ 8 
 
ตารางที ่8 แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test   
 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. 

.907 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 84020.592 

df 7750 

Sig. .000 

 
 จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบKMO(Kaiser-Meyer-Olkin masure of samping 
adequace) ของข้อมูลที่เก็บได้จากงานวิจัยได้เท่ากับ .907 ซึ่ง ไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser and Rice)
ได้ท าการศึกษาค่า KMO ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูลควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
หรือไม่และได้สรุปว่าถ้าค่า KMO ≥ 0.8 แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ  
ได้ดี ดังนั้น ข้อมูลชุดนี้จึงเหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้การทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Barlett’s Sphericitt Test มีนัยส าคัญทางสถิติ(sig 0.00 > 0.05) 
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แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง  ๆ มีความสัมพันธ์กันดังนั้นข้อมูลที่ได้         
จงึมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 
 การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น หลังจากที่ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับเกี่ยวกับความคิดเห็น
ด้านองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 
504 ฉบับ จากทั้งสิ้น 558 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.32 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้การสกัด
องค์ประกอบ (Factor extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis : PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) และการหมุนแกน
องค์ประกอบด้วยวิธีวาริแมกซ์ (varimax extraction) โดยข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษาครั้งนี้ใช้
เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบดังนี้ 1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปตามที่ แฮร์และ
คณะ (Hair et.al.) กล่าวว่าน้ าหนักองค์ประกอบที่ 0.50 ขึ้นไปเป็นค่าหนักที่มีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ 
(practically significant) 2) มีค่าไอเก็น (eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของ ไคเซอร์ 
(Kaiser’s criterion) และ3) มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ  3 ตัวขึ้นไป ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบที่ 0.60 เพ่ือให้ได้ตัวแปรอธิบายที่จ าเป็นที่สุดในแต่ละองค์ประกอบ เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงได้จ านวนองค์ประกอบ และค่าความแปรปรวนของตัวแปร สามารถจัดกลุ่ม
องค์ประกอบได้ จ านวน 4 องค์ประกอบดังรายละเอียดในตารางที ่9 
 
ตารางที ่9 แสดงองค์ประกอบค่าไอเกนค่าร้อยละของความแปรปรวนค่าร้อยละของความแปรปรวน 
            สะสมขององค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
            ท้องถิ่น 

 
 จากตารางที่ 9 แสดงจ านวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรการก ากับ
ติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ที่มีค่าความแปรปรวน
(eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวขึ้นไปพบว่ามี 4 องค์ประกอบ    
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก าหนด คือองค์ประกอบที่ 1- 4 เมื่อหมุนแกนแล้วองค์ประกอบที่ 1 มีค่า
ความแปรปรวนสูงสุดเท่ากับ 18.742 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 14.993 

องค์ 
ประกอบ 
(compo
nent) 

Initial  Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 
ค่าความ

แปรปรวน 
Eigenvalues 

ค่าความ
แปรปรวน

ร้อยละ 
(% of 

variance) 

ค่าความ
แปรปรวน

สะสมร้อยละ
(Cumulative 

%) 

ค่าความ
แปรปรวน 

Eigenvalues 

ค่าความ
แปรปรวน

ร้อยละ 
(% of 

variance) 

ค่าความ
แปรปรวนสะสม

ร้อยละ
(Cumulative 

%) 

1 54.257 43.406 43.406 18.742 14.993 14.993 
2 6.517 5.213 48.619 16.903 13.523 28.516 
3 4.384 3.507 52.126 15.543 12.434 40.951 
4 3.290 2.632 54.758 12.025 9.620 50.570 
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องค์ประกอบที่ 2 มีค่าความแปรปรวน 16.903 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 
13.523 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าความแปรปรวน 15.543 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้
ร้อยละ 12.434 และองค์ประกอบที่ 4 มีค่าความแปรปรวน 12.025 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ทั้งหมดได้ร้อยละ 9.620 องค์ประกอบอ่ืนๆมีค่าไอเกน และความสามารถในการอธิบายความ
แปรปรวนทั้งหมดค่อยๆลดลงตามล าดับและองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์คือ
องค์ประกอบที ่1-4 พบว่าสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ท้ังหมด 50.570 
 เมื่อพิจารณาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) มากกว่า 1  การเลือก
องค์ประกอบมีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ  3 ตัวขึ้นไป และ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ          
(factor loading) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่ 0.60 เพ่ือให้
ได้ตัวแปรอธิบายที่จ าเป็นมากที่สุดในแต่ละองค์ประกอบ   ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นองค์ประกอบและตัว
แปรได้ดังรายละเอียด ในตารางที ่10 
 
ตารางที่ 10 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และจ านวนกลุ่มองค์ประกอบ 
 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 
ตัวแปรที่ 95 .773    
ตัวแปรที่ 93 .751    
ตัวแปรที่ 94 .719    
ตัวแปรที่ 92 .677    
ตัวแปรที่ 97 .675    
ตัวแปรที่ 96 .673    
ตัวแปรที่ 114 .645    
ตัวแปรที่ 103 .632    
ตัวแปรที่ 56 .627    
ตัวแปรที่ 54 .617    
ตัวแปรที่ 16  .682   
ตัวแปรที่ 18  .679   
ตัวแปรที่ 2  .665   
ตัวแปรที่ 1  .664   
ตัวแปรที่ 5  .655   
ตัวแปรที่ 4  .641   
ตัวแปรที่ 3  .640   
ตัวแปรที่ 17  .613   
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ตารางที่ 10 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และจ านวนกลุ่มองค์ประกอบ (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 
ตัวแปรที่ 71   .690  
ตัวแปรที่ 79   .689  
ตัวแปรที่ 70   .675  
ตัวแปรที่ 82   .659  
ตัวแปรที่ 69   .651  
ตัวแปรที่ 100   .640  
ตัวแปรที่ 81   .618  
ตัวแปรที่ 115   .612  
ตัวแปรที่ 107   .603  
ตัวแปรที่ 80   .600  
ตัวแปรที่ 125    .831 
ตัวแปรที่ 124    .829 
ตัวแปรที่ 123    .816 

รวมทั้งสิ้น  
31 ตัวแปร 

10 ตัวแปร 8 ตัวแปร 10 ตัวแปร 3 ตัวแปร 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่าองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    
ในการพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบมี 4 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ 1 
จ านวน 10 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 จ านวน 8 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 จ านวน 10 ตัวแปร
องค์ประกอบที ่4 จ านวน 3 ตัวแปร รวมตัวแปรทั้งสิ้น 31 ตัวแปร 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ( Exploratory Factor Analysis) ความคิดเห็น
ขององค์ประกอบเพื่อสกัดตัวแปร ให้เหลือองค์ประกอบที่มีความส าคัญ โดยการวิเคราะห์ ด้วยวิธีสกัด
ปัจจัย วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA)  และได้ องค์ประกอบ
ทั้ง 4 องค์ประกอบที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี รวมถึงความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้วิจัยจึงได้น ามาก าหนดเป็นองค์ประกอบการก ากับติดตาม
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจ าแนกตัวแปรที่อธิบายในแต่ละ
องค์ประกอบ แสดงรายละเอียดใน ตารางที ่11 
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ตารางที่ 11 องค์ประกอบที่ 1 
 

ที ่
ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 X 95 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติและได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง 
.773 

2 X 93 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน 

.751 

3 X 94 จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ 

.719 

4 X 92 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะด้านต่างๆให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข 

.677 

5 X 97 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีนิสัย รักการอ่าน เน้นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

.675 

6 X 96 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดเป็นท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น  

.673 

7 X 114 ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพมีคุณธรรม 
ระเบียบวินัย และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียน 

.645 

8 X 103 จัดกระบวนการส่งเสริมผู้เรียนให้ได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และ   
มีผลงานแสดง 

.632 

9 X 95 โรงเรียนมีระบบการบริหารงานวิชาการที่มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

.627 

10 X 54 การเปิดโอกาสให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ SBMLD ตาม
ความสมัครใจ 

.617 

ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 18.742 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 14.933 

  
 จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญจ านวน 10 ตัวแปร    
หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .617 - .773 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 18.742 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 14.933 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆพบว่าองค์ประกอบมีความส าคัญเป็นอันดับ 
1 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปรเป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุดและเมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามในเรื่องของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนจัดกระบวนการเรียนการสอน
บูรณาการสาระการเรียนรู้ด้าน มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะด้านต่างๆให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนและ
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สังคมได้อย่างมีความสุข ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 1 นี้ว่า “การก ากับติดตาม
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้”(Learning process Monitoring) 
 
ตารางที่ 12 องค์ประกอบที่ 2 
 

ที ่
ตัว
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 X 16 จัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมการ

ด าเนินการ SBMLD 
.682 

2 X 18 มีการก ากับ ติดตามด้านกระบวนการด าเนินการ โดยใช้หลัก PDCA .679 
3 X 2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปี .665 
4 X 1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ .664 
5 X 5 มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษาทุกแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าแผน

ไปสู่การปฏิบัต ิ
.655 

6 X 4 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี .641 
7 X 3 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ .640 
8 X 17 มีการก ากับ ติดตามด้านปัจจัย โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และ

คุ้มค่า  
.613 

ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 16.903 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 13.523 

 
 จากตารางที ่12 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญจ านวน8ตัวแปรหลังหมุน
แกนมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .613 - .682 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 16.903 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 13.523 ซ่ึงเมื่อเทียบ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆพบว่าองค์ประกอบมีความส าคัญเป็นอันดับ  2
กล่าวคือตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปรเป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีและเมื่อแยกพิจารณา   
ตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 2 แล้วพบว่าเป็นตัวแปรที่มีความเก่ียวข้องกับก ากับติดตามการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี จัดท าแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ จัดให้มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษาทุกแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 2 นี้ว่า“การก ากับติดตาม   
ด้านการจัดท าแผน”(Planning Monitoring) 
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ตารางที่ 13 องค์ประกอบที่ 3 
 

ที ่
ตัว 
แปร 

ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 X 71 มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งของ

โรงเรียน 
.691 

2 X 79 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการพิจารณา
เห็นชอบอนุมัติแผน 

.689 

3 X 70 มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
เทศบาล หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

.675 

4 X 82 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการพิจารณา
เห็นชอบการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น 

.659 

5 X 69 มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

.651 

6 X 100 จัดการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบ .640 
7 X 81 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการจัดท าและ

พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
.618 

8 X 115 ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียน    
การสอน 

.612 

9 X 107 มีการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาของต้นสังกัด .603 
10 X 80 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการพิจารณา

เห็นชอบการอนุมัติใช้งบประมาณ 
.600 

ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 15.543 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 12.434 

 
 จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญจ านวน 10 ตัวแปร    
หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง. 600 - .691 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ  15.543 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 12.434       
ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆพบว่าองค์ประกอบมีความส าคัญ  
เป็นอันดับ 3 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปรเป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีและ   
เมื่อแยกพิจารณาตัวแปรต่างๆ ในองค์ประกอบที่ 3 แล้วพบว่า เป็นตัวแปรมีการก ากับติดตาม        
ในส่วนของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งของโรงเรียน คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ มีส่วนร่วมในการ
จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัยจึง
ก าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่  3 นี้ว่า“การก ากับติดตาม ด้านการมีส่วนร่วม” 
(Participation Monitoring) 
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ตารางที่ 14 องค์ประกอบที่ 4 
 

ที ่ ตัวแปร ข้อความ 
ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ 
1 X 125 วิสาหกิจชุมชนกับโรงเรียนเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน .831 
2 X 124 มีการส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในระยะแรกเริ่ม .829 
3 X 123 มีการวางแผนด าเนินการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน .816 

ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (eigenvalues) 12.025 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 9.620 

 
 จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญจ านวน 3 ตัวแปร      
หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .816 - .831 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 12.025 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 9.620 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
อธิบายองค์ประกอบนี้และเมื่อแยกพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 4 แล้วพบว่าเป็นตัวแปร
ที่มีความเก่ียวข้องกับวิสาหกิจชุมชนกับโรงเรียนเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน มีการวางแผนด าเนินการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบที่ 4 นี้ว่า“การก ากับติดตาม 
ด้านวิสาหกิจชุมชน”( Enterprise Community) 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory  factor  analysis) เพ่ือสกัดตัว
แปรให้เหลือตัวแปรประกอบที่ส าคัญโดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด
(Maximum Likelihood) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญซึ่งปรากฏว่าได้องค์ประกอบการก ากับติดตาม  
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น มาทั้งหมด 4 องค์ประกอบผู้วิจัยจึงได้     
สรุปองค์ประกอบได้ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับติดตามด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Learning process 
Monitoring) 
  องค์ประกอบที่ 2 การก ากับติดตามด้านการจัดท าแผน (Planning Monitoring) 
 องค์ประกอบที่ 3 การก ากับติดตามด้านการมีส่วนร่วม (Participation Monitoring) 
 องค์ประกอบที่ 4 การก ากับติดตามด้านวิสาหกิจชุมชน (Enterprise Community 
Monitoring) 
  
 ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบเพ่ือยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตาม   
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดังแผนภูมิที ่7 
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 แผนภูมิที่ 11 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  

 
 จากแผนภูมิที่ 11 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จากกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีองค์ประกอบจ านวน4องค์ประกอบ
ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 “การก ากับติดตามด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้” (Learning process 
Monitoring) ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบย่อยคือ 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติ
และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่
ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน 3) จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระ
การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 4) จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะด้านต่างๆให้สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข 5)จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านเน้น
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหา
เป็น 7) ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพมีคุณธรรมระเบียบวินัยและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน 8) จัดกระบวนการส่งเสริมผู้เรียนให้ได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และมี
ผลงานแสดง 9) โรงเรียนมีระบบการบริหารงานวิชาการท่ีมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นส าคัญ
และ 10) การเปิดโอกาสให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการSBMLD ตามความสมัครใจ 
  องค์ประกอบที่ 2 “การก ากับติดตามด้านการจัดท าแผน”(Planning Monitoring)
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบย่อย คือ 1) จัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม 
การด าเนินการ SBMLD 2) มีการก ากับติดตามด้านกระบวนการด าเนินการโดยใช้หลัก PDCA         
3) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 4) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5) มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษา   
ทุกแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 6) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 7) จัดท าแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณและ 8) มีการก ากับติดตามด้านปัจจัยโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 

การก ากับติดตาม     
การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน      

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

การก ากับติดตาม       
ด้านกระบวนการ    

จัดการเรียนรู้
(Learning process 

การก ากับติดตาม       
ด้านการจดัท าแผน 

การก ากับติดตาม       
ด้านการมสี่วนร่วม 

การก ากับติดตาม       
ด้านวิสาหกิจชุมชน 
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องค์ประกอบที่ 3 “การก ากับติดตามด้านการมีส่วนร่วม”(Participation Monitoring)
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบย่อยคือ 1) มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ของโรงเรียน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติแผน   
3) มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลหรือองค์การปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการพิจารณาเห็นชอบการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 5) มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) จัดการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ 7) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น   
8) ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 9) มีการนิเทศติดตามผลการ
จัดการศึกษาของต้นสังกัดและ10) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการพิจารณา
เห็นชอบการอนุมัติใช้งบประมาณ  
 องค์ประกอบที่ 4 “การก ากับติดตามด้านวิสาหกิจชุมชน”( Enterprise Community 
Monitoring)ประกอบด้วย3องค์ประกอบย่อย คือ 1) วิสาหกิจชุมชนกับโรงเรียนเป็นเครือข่าย       
ซึ่งกันและกัน 2) มีการส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในระยะแรกเริ่ม และ3) มีการวางแผน
ด าเนินการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
 
ตอนที่  2  การยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนนี้เป็นการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ขององค์ประกอบการก ากับติดตาม
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือยืนยันในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องเชิงทฤษฎี และสามารถ
น าไปใช้ได้จริง ด้วยแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ      
เพ่ือยืนยันความเหมาะสม (Propriety standards)  ความเป็นไปได้ (Feasibility standards)          
ความถูกต้อง (Accuracy standards) และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง (Utility standards)   
ขององค์ประกอบการก ากับติดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคัดเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติ คือ เป็นผู้อ านวยการกองการศึกษา 
จ านวน 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนถิ่น จ านวน 2 คน อาจารย์มหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 คน หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา/นักบริหารงานการการศึกษา จ านวน 2 คน หัวหน้า
งานวิจัยพัฒนาและเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้  

1. ดร.ระวี    อรรถวิลัย    ผู้อ านวยการกองการศึกษาเทศบาลต าบลกรับใหญ่   
    เทศบาลต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี 

2. ดร.รสพร    ทองธรรมจินดา   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์  
    เทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

3. ดร.ชูชาติ   สิทธิสาร      ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
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4. ดร.ธีรวุธ   ธาดาตันติโชค  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  คณะครุศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

5. ดร.ธนกร    เชื้อจ ารูญ    หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา กองการศึกษาศาสนา และ 
    วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  

6. ดร.จันทิมา  จันทร์สุวรรณ   นักบริหารงานการศึกษากองการศึกษาเทศบาล 
    เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี  

7. ดร. วิทยา   ดวงสินธ์     หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/ 
    กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
    เทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

2.1 ผลสรุปการยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น มีดังนี ้
 ผลสรุปการยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น แสดงค่าความถี่ และร้อยละของข้อมูลของความคิดเห็นจากผู้ เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และความสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริงขององค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น     
มีรายละเอียดดัง ตารางที่ 15 
 

               ตารางที่ 15 แสดงค่าความถ่ี และร้อยละของข้อมูลของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
       ที่มีตอ่ความเหมาะสม เป็นไปได้ ความถูกต้อง และความสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดข้อง 
       องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
องค์ประกอบการก ากับตดิตาม

การบริหารโยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน ์

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ก ากับติดตามด้านกระบวนการ 
จัดการเรียนรู(้ Learning 
process Monitoring ) 

7 100 7 100 7 100 7 100 

ก ากับติดตามด้านการจัดท าแผน
(Planning Monitoring) 

7 100 7 100 7 100 7 100 

ก ากับติดตามด้านการมสี่วนร่วม 
(Participation Monitoring) 

7 100 7 100 7 100 7 100 

ก ากับติดตามด้านวสิาหกิจชุมชน 
( Enterprise Community  
Monitoring) 

7 100 6 85.33 7 100 7 100 

รวมเฉลี่ย 100 100 96.42 96.33 100 100 100 100 
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 จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น มีความชัดเจน    
มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากเมื่อพิจารณา
องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น แล้วพบว่า      
มีความครอบคลุมทั้ง การก ากับติดตามด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Learning process 
Monitoring) การก ากับติดตามด้านการจัดท าแผน (Planning Monitoring) การก ากับติดตามด้าน
การมีส่วนร่วม (Participation Monitoring)  การก ากับติดตามด้านวิสาหกิจชุมชน (Enterprise 
Community  Monitoring) ในด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบมีความเหมาะสม จ านวน 7 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 100 ในด้านความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ มีความเป็นไปได้ จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.33 เห็นว่ามีความเป็นไปไม่ได้ จ านวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 14.27 ในด้านความถูกต้อง
ขององค์ประกอบ มีความถูกต้อง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และในด้านการใช้ประโยชน์ของ
องค์ประกอบ มีความเป็นประโยชน์ จ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 
 
2.2 ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นต่อก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม การน าไปใช้ประโยชน์ ความเป็นไปได้ และข้อคิดเห็น
อ่ืน ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านความเหมาะสม  
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกคน มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการก ากับติดตามการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ว่าองค์ประกอบทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม 
เพราะองค์ประกอบย่อยแต่ละด้านเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์ประกอบใหญ่และองค์ประกอบแต่ละตัว  
มีตัวแปรอธิบายที่ได้จากการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น มีความน่าเชื่อถือ และท่ีส าคัญการบริหารงานทุกโครงการให้ประสบความส าเร็จ 
ควรต้องมีการก ากับติดตามงานเพ่ือให้งานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าองค์ประกอบมีความเหมาะสมเพราะสอดคล้องกับ
แนวทางการด าเนินงานตามโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และได้เสนอแนะให้ผู้วิจัยใช้ผลการยืนยันน าไปอภิปรายผล เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับการน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

2. ความเป็นไปได้ 
    ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการก ากับติดตาม     
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ว่ามีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
โดยเฉพาะองค์ประกอบการก ากับติดตามด้านการจัดท าแผนซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินการตาม
แนวนโยบายในเรื่องการจัดท าแผนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความเป็นไปได้สูง   
ในการน าไปใช้ก ากับกับติดตาม ในระดับสถานศึกษา ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ
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ผู้บริหารสามารถให้นโยบายโดยน าผลที่ได้จากงานวิจัยมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการก ากับ
ติดตามได ้
  ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการก ากับติดตามการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ในองค์ประกอบการก ากับด้านวิสาหกิจชุมชนว่า 
มีความเป็นไปได้น้อย เพราะในเรื่องของวิสากิจชุมชน ไม่ใช้ภารกิจหลักของสถานศึกษา ไม่มีมีก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงมีความเป็นไปได้น้อย ส่วนในองค์ประกอบที่ 1 –3 มีความ
เป็นไปได้ ด้วยเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา คือการจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน และการมี
ส่วนร่วม  
 และมีข้อเสนอแนะว่าในการก ากับติดตามด้านวิสาหกิจชุมชนนั้นควรเพ่ิมควรรายละเอียดของ
องค์ประกอบย่อยให้มีเรื่องการเป็นเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกคน มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการก ากับติดตาม       
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สูง เพราะ    
ตัวแปรที่ศึกษาในแต่ละองค์ประกอบผ่านการศึกษามาแล้ว และมุ่งเน้นไปที่สถานศึกษาเป็นส าคัญ   
ซึ่งน าไปปฏิบัติได้จริง เนื่องจากทั้ง 4 องค์ประกอบ จะช่วยให้การก ากับติดตามของผู้บังคับบัญชา       
ให้เป็นไปตามแนวทางของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งยังเป็น       
แนวทางการท างานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้  และ
ส่งผลให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จเป็นอย่างด ี 
 องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น       
ยังสามารถน าไปใช้ได้ในการก ากับติดตามได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้อถ่ิน (SBMLD) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

4. ด้านความถูกต้อง ครอบคลุม 
 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกคน มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการก ากับติดตาม       
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ว่าองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ           
มีความถูกต้อง ครอบคลุมในเรื่องของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นดีแล้ว เนื่องจากทุกองค์ประกอบสามารถบูรณาการใช้ได้ในทุกโครงการ  และยัง
ครอบคลุมใช้ก ากับติดตามได้ในทุกสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ โรงเรียน
สังกัดเทศบาล ทั้งเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร รวมถึงสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกด้วย   
  เมื่อพิจารณารายละเอียดตัวแปรอธิยายในทุกองค์ประกอบ สามารถใช้ก ากับติดตามได้อย่าง
สมบูรณ์ ทั้งยังท าให้โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  
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5. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
         ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น องค์ประกอบการก ากับติดตามด้านการมีส่วนร่วม อาจยังไม่
ชัดเจนในเรื่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นควรเพ่ิมรายละเอียดในองค์ประกอบนี้    
เข้ามาร่วมอภิปรายด้วย เพ่ือให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และเหมาะสมที่จะน าไปใช้ใน เป็นแนวทางใน
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป และ ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรนิยามค าศัพท์เรื่อง การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจน เพราะงานวิจัยนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิงต่อไป  

 จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือยืนยันความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ความถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงขององค์ประกอบ การก ากับติดตาม
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็น
สอดคล้องกันว่าองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น มีความชัดเจนเข้าใจได้โดยง่ายมีความถูกต้องเหมาะสมเป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้เนื่องจากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
แล้วพบว่ามีการก ากับติดตามด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Learning process Monitoring)     
การก ากับติดตามด้านการจัดท าแผน (Planning Monitoring) การก ากับติดตามด้านการมีส่วนร่วม 
(Participation Monitoring) และการก ากับติดตามด้านวิสาหกิจชุมชน (Enterprise Community 
Monitoring)  สามารถน าไปอภิปรายผลให้ตรงประเด็นตามองค์ประกอบที่ผู้ เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะต่อไป 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง “การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น”   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น และ 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย เพ่ือเสนอ
องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ดังรายละเอียด 
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับในการวิจัย
เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ต้องการศึกษาแล้วน าผลที่ได้ไปพัฒนาแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (unstructured interview) หลังจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างไปสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คนท าการวิเคราะห์เนื้อที่ได้จากวรรณกรรมและจากการ
สัมภาษณ์ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้าง และพัฒนาเครื่องมือขั้นตอนนี้เป็นการน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1     
มาสร้างเป็นข้อค าถามเพ่ือใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นขึ้น พร้อมปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษามาพิจารณา       
แล้วน าแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 125 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ไปหาค่าความสอดคล้อง
และความตรงกับสิ่งที่ต้องการวัดที่เรียกว่า ค่า IOC (index of item objective congruence)     
เป็นรายข้อพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.60 ขึ้นไป และปรับปรุงแบบสอบถาม       
ความคิดเห็นตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญได้ข้อค าถาม จ านวน 125 ข้อ หลังจากนั้นผู้วิจัย             
น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปทดลองใช้ (try out) แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach)            
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.988 
 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 2 
ไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ/ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริหารโดย
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ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส่งไปยังหน่วยวิเคราะห์ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาล        
ที่เข้าร่วมโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น รวม 186 โรง รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น 558 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 168 โรง มีผู้ให้ข้อมูล 504 คน จึงได้แบบสอบถามทั้งหมด 
504 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 90.32 
 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้ มาท าการวิเคราะห์
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ระดับตัวแปรการก ากับติดตามการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยค านวณค่ามัชฌิมเลขคณิต )(x และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าระดับพฤติกรรมที่สะท้อนการก ากับ
ติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของตัวแปรโดยเฉลี่ยตั้งแต่ มากถึงมาก
ที่สุด ต่อจากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัยแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้      
ตัวแปรที่ส าคัญ ท าให้ได้องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน 4 องค์ประกอบ มีตัวแปร รวมทั้งสิ้น 31 ตัวแปร หลังจากนั้นใช้การยืนยันองค์ประกอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง 
ครอบคลุม และการน าไปใช้ประโยชน์ โดยวิธีการพิจารณาองค์ประกอบด้วยแบบสอบถาม 
(questionnaire) เพ่ือยืนยันองค์ประกอบที่เหมาะสมของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)       
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ผู้วิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การก ากับติดตามด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  การก ากับ
ติดตามด้านการจัดท าแผน การก ากับติดตามด้านการมีส่วนร่วม และการก ากับติดตามด้านวิสาหกิจ
ชุมชน ในแต่ละองค์ประกอบได้จัดเรียงความส าคัญตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ 
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องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับติดตามด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบย่อย คือ 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติ และ 

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดี
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน 3) จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระ     
การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ  4) จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะด้านต่าง ๆ ให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก 
การอ่าน เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดเป็น      
ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น 7) ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพมีคุณธรรมระเบียบวินัย และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน 8) จัดกระบวนการส่งเสริมผู้เรียนให้ได้พัฒนาศักยภาพ     
การเรียนรู้และมีผลงานแสดง 9) โรงเรียนมีระบบการบริหารงานวิชาการที่มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด   
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ และ10) การเปิดโอกาสให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ SBMLD ตามความ
สมัครใจ 
  องค์ประกอบท่ี 2 การก ากับติดตามด้านการจัดท าแผน  
  ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบย่อย คือ 1) จัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียร่วมการด าเนินการ SBMLD 2) มีการก ากับติดตามด้านกระบวนการด าเนินการโดยใช้หลัก PDCA 
3) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 4) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5) มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษา    
ทุกแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 6) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 7) จัดท าแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณและ 8) มีการก ากับติดตามด้านปัจจัยโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 

องค์ประกอบท่ี 3 การก ากับติดตามด้านการมีส่วนร่วม  
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบย่อย คือ 1) มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับ   

การแต่งตั้งของโรงเรียน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการพิจารณาเห็นชอบ   
อนุมัติแผน 3) มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการพิจารณาเห็นชอบการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ิน 5) มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากกรมส่ ง เสริ มการปกครองท้องถิ่น  6) จั ดการประกันคุณภาพการศึกษาที่ เป็นระบบ                   
7) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น 8) ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 9) มีการ
นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาของต้นสังกัด และ 10) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
มีอ านาจในการพิจารณาเห็นชอบการอนุมัติใช้งบประมาณ  
    องค์ประกอบท่ี 4 การก ากับติดตามด้านวิสาหกิจชุมชน  

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) วิสาหกิจชุมชนกับโรงเรียนเป็นเครือข่ายซ่ึงกัน 
และกัน 2) มีการส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในระยะแรกเริ่ม และ 3) มีการวางแผนด าเนินการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
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  2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ผลการตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คนด้วยแบบสอบถาม 
(questionnaire) ในการพิจารณาองค์ประกอบ ผลการตรวจสอบ ยืนยัน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นพหุองค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 องค์ประกอบคือ การก ากับติดตามด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การก ากับติดตามด้านการจัดท าแผน การก ากับติดตามด้านการมีส่วนร่วม และการก ากับติดตาม   
ด้านวิสาหกิจชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการก ากับติดตาม
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น มีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีความถูกต้อง 
ครอบคลุม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 
อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยสามารถน ามาอภิปรายผล โดยแยกออกเป็น 2 ประเด็นคือ                 
1) องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  และ        
2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นมีรายละเอียด ดังนี้ 
องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ การก ากับติดตามด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  การก ากับติดตามด้านการจัดท าแผน การก ากับติดตามด้านการมีส่วนร่วม                   
และการก ากับติดตามด้านวิสาหกิจชุมชน องค์ประกอบทั้งหมดนี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า 
องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
พหุองค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยของนักวิชาการ หน่วยงานและ
องค์การ รวมทั้งสถาบันทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ กล่าวคือในองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน 
คือ การก ากับติดตามด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ การก ากับติดตามด้านการจัดท าแผน การก ากับ
ติดตามด้านการมีส่วนร่วม และการก ากับติดตามด้านวิสาหกิจชุมชน มีความครอบคลุมสามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้  1) เสริมสร้าง        
ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถเข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหา
และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  2) จัดการศึกษาในระบบ โดยการส่งเสริม 
สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และได้รับการ
พัฒนาหรือส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละคนจนสามารถน า ไปประกอบ
อาชีพในท้องถิ่นได้ 3) จัดการศึกษานอกระบบ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการฝึกอบรม
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ให้ความรู้ตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้มีทักษะชีวิตและมีอาชีพ  
ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีความสุข 4) จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการส่งเสริม 
สนับสนุนให้โรงเรียนจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ตามความต้องการและ
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลจนสามารถน าไปประกอบอาชีพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้
อย่างมีความสุข 5) สร้างวิสาหกิจชุมชนโดยการพัฒนาคนในท้องถิ่น ด้วยการด าเนินการจัดตั้งกิจการ
ของชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในท้องถิ่น ด าเนินการประกอบธุรกิจร่วมกัน น าไปสู่
การสร้างรายได้และการพ่ึงพาตนเองของครอบครัวและชุมชน  จะเห็นได้ว่าผลการวิจัย ครั้งนี้
องค์ประกอบ ทั้ง 4 องค์ประกอบ ที่ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 31 ตัวแปร สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดังนี้       
1) การก ากับติดตามด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  ใช้ก ากับติดตามในเรื่องของการจัดการศึกษา   
ในระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  2) การก ากับติดตาม    
ด้านการจัดท าแผนใช้ก ากับติดตามได้ทั้ง 5 แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพราะทุกแนวทางต้องปรากฏอยู่ในแผนทุกแผนของโรงเรียน 3) การก ากับติดตามด้านการ   
มีส่วนร่วมใช้ก ากับติดตามในเรื่องของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 4) การก ากับติดตามด้านวิสาหกิจชุมชน ใช้ก ากับติดตามเรื่องการสร้างวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้
เป็นชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน   และยังสอดคล้องกับ แนวคิดส านักงานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP)ส านักงานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทบทวนและให้นิยามความหมายของการก ากับดูแลที่ดี หรือธรรมาภิบาล
(Good Governance) ว่าคือการใช้อ านาจทางการเมืองการบริหารและเศรษฐกิจในการด าเนิน 
ภารกิจกิจกรรมต่างๆของประเทศในทุกระดับโดยมีกลไกกระบวนการสถาบันซึ่งประชาชนและกลุ่ม
ต่าง ๆ สามารถแสดงออกถึงความต้องการผลประโยชน์ การใช้สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายการ
ประสาน และประนีประนอม ความแตกต่างโดยผ่านกลไกกระบวนการ และสถานบันเหล่านั้นโดย 
UNDP ได้ก าหนดหลักการด้านการก ากับดูแลที่ดีหรือ ธรรมาภิบาลไว้  9 องค์ประกอบ ดังนี้           
1) การมีส่วนร่วม (Participation) 2) นิติธรรม (Rule of Law) 3) ความโปร่งใส (Transparency)  
4) การตอบสนอง (Responsiveness) 5) การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented) 6) ความ
เสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity ) 7) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Effectiveness and 
Efficiency) 8) ภาระรับผิดชอบ ( Accountability ) 9) วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ ( Strategic Vision) 
โดยสอดคล้องกับแนวคิด โจดี้ และเรย์ซี (Jody Zall Kusek  and Ray C. Rist) ได้เสนอไว้ว่า รัฐที่มี
ประสิทธิภาพเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนแรงกดดันต่อรัฐบาลและ
องค์กรทั่วโลกที่จะเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
ส าหรับการก ากับดูแลกิจการที่ดีความรับผิดชอบและความโปร่งใสมากขึ้น ประสิทธิภาพการพัฒนา
และมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม รัฐบาล ภาคเอกชนที่ไม่ใช่ภาครัฐองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรระหว่าง
ประเทศ ประชาชน และผู้บริจาคที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียสนใจในประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เป็นความ
รับผิดชอบร่วมโดยต้องการให้ผลลัพธ์เพ่ิมขึ้น การมีผู้ดูแลมีความจ าเป็นส าหรับการก ากับดูแล
ตรวจสอบและการประเมินผลตามนโยบาย และโครงการเพ่ือให้ได้ผลงานที่เพ่ิมขึ้น โดยมีจุดเน้นของ
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คู่มือนี้อยู่ในรูปแบบ 10 ขั้นตอนที่ครอบคลุมที่จะช่วยแนะน าผู้ปฏิบัติงานการพัฒนาผ่านกระบวนการ
ของการการออกแบบและสร้างผลตามระบบดังนี้ 10 ขั้นตอน การก ากับติดตามผลลัพธ์ และระบบ
การประเมินผลไว้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินการประเมินความพร้อม ขั้นตอนที่ 2 การยอมรับในผล
การตรวจสอบและประเมินผล ขั้นตอนที่ 3 การเลือกตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพเพ่ือผลการตรวจสอบ 
ขั้นตอนที่ 4 การตั้งค่าเส้นเขตแดนและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 5  การวางแผน
ส าหรับผลการปรับปรุง-เลือกเปูาหมาย ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบเพ่ือผลลัพธ์ ขั้นตอนที่ 7 ตัวชี้วัด 
ในระบบการก ากับติดตาม และการประเมินผลโดยใช้ระบบการจัดการจากผลลัพธ์ที่ได้จาการ
ประเมินผลโดยมีข้อมูลสนับสนุน ขั้นตอนที่ 8 การรายงานผลการวิจัย ขั้นตอนที่ 9 การใช้ผลการวิจัย 
ขั้นตอนที่  10 ความยั่งยืนของระบบการก ากับติดตาม และประเมินผลภายในองค์การ  และ            
ยังสอดคล้องกับแนวคิด ซิมมิโอ  อินโนเทช (Seameo Innotech) ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับ “การก ากับ
ติดตาม” (Monitoring) ไว้ประกอบด้วย 1) หมายถึงระบบของ (1) สิ่งที่เกิดขึ้นจากการวางแผน     
(2) การจัดการกับข้อมูลที่ได้มา และ (3) การเผยแพร่ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการแปลผลไปยังหน่วยที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ 2) หมายถึงกรอบท่ีเป็นระบบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทุกกรณีใน
การด าเนินงานตามโครงการเพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดการ 3) หมายถึงกระบวนการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลการติดตามความก้าวหน้าและการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือท า
การแก้ไข 4) หมายถึง ความรับผิดชอบในการจัดการ ซึ่งรวมถึงการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการและการปฏิบัติตามโครงการ, การแปรรูปข้อมูล, การส่งข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติอย่าง
รวดเร็วเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ 5) หมายถึง ความมุ่งมั่นอย่างเป็น
ระบบในการวัด (1) ขอบเขตของโครงการที่มุ่งถึงประชากรเปูาหมาย (ความครอบคลุมของโรงการ) 
และ (2) ขอบเขตของการให้บริหารตามที่ได้มุ่งหวังไว้ (กระบวนการของโครงการ) ทั้งยังสอดคล้องกับ 
หลักการของ สภากาชาดแห่งเจนีวา ได้กล่าวไว้ว่าการก ากับติดตามเป็นกระบวนการ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลติดตามความคืบหน้ากับแผนการตลอดจนการปฏิบัติตามแผน การก ากับติดตามให้ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับช่วยระบุรูปแบบการปรับกลยุทธ์และแจ้งการตัดสินใจส าหรับการบริหาร
จัดการโครงการรวมถึงการตัดสินใจที่จะด าเนินการต่อหรือหยุดโครงการประเภทของการก ากับติดตาม
มี 5 ประเภทคือ 1) ก ากับติดตามติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 2) ก ากับติดตามด้านกระบวนการ 
(กิจกรรม) การก ากับติดตามการใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรที่ความคืบหน้าของกิจกรรม ได้ท า
การก ากับติดตามว่ามีการส่งมอบงาน กิจกรรมเรียบร้อยสมบูรณ์มีประสิทธิภาพเสร็จทันในเวลาและ 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยทั่วไปมักจะด าเนินการควบคู่ไปกับการก ากับติดตามการปฏิบัติและใน
การประเมินผลกระทบ 3) ก ากับติดตามในบริบทของโครงการ (ตามสถานการณ์) คือการก ากับ
ติดตามการตั้งค่าในโครงการ ต้องมีการพิจารณาในสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นเช่นเหตุการณ์เกี่ยวกับ
การเมือง หรือเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่โครงการ 4) การก ากับติดตามการรับรู้
ของผู้มีส่วนร่วมจากโครงการ ซึ่งจะรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ความพึงพอใจหรือข้อร้องเรียนกับ
โครงการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของพวกเขารักษาทรัพยากรและประสบการณ์โดยรวมของการ
เปลี่ยนแปลงของพวก 5) การก ากับติดตามการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยสอดคล้องกับ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ มีหลักการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส าคัญ คือ
1) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) โดยการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้กับประชาชน    
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2) หลักการบริหารตนเอง (Self - Management) สถานศึกษาจะมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตัวเอง
มากขึ้น ภายใต้การบริหารแบบองค์คณะบุคคล คือ คณะกรรมการโรงเรียน หรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา 3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เช่น 
ผู้ปกครอง ชุมชน  ศิษย์เก่า ซึ่งสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผน การตัดสินใจ การ
ก าหนดหลักสูตรท้องถิ่น การร่วมคิดร่วมท า ฯลฯ มีการกระจายโอกาสไปให้ทั่วถึงทั้งองค์กรเพ่ือโยงใย
ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด 4) หลักการมีภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน ไม่ใช่ภาวะผู้น าแบบชี้น า
หรือสั่งการแต่เป็นภาวะผู้น าที่เน้นการสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 5) หลักการพัฒนาทั้งระบบ 
(Whole School Approach) มีการปรับทั้งในเรื่องโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร โดยในการ
เปลี่ยนแปลงต้องให้ระบบทั้งหมดเห็นด้วยและสนับสนุน 6) หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
(Accountability) เมื่อโรงเรียนได้รับอิสระและอ านาจมากขึ้น ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบที่จะให้มี
การตรวจสอบ เพื่อให้การบริหารและจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  ทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุเทพ บุญเติม ได้วิจัยเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการก ากับติดตามสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนารูปแบบการก ากับติดตามสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและน าเสนอรูปแบบการก ากับติดตามสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 
สภาพปัจจุบันของการก ากับติดตามสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการจัดระบบการก ากับติดตามและ
ประเมินผลในทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาค่อนข้างมากโดยพิจารณาจากข้อมูลการศึกษาเชิงส ารวจ มีการ
ก าหนดแผนการก ากับติดตามงานไว้เป็นระยะ มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การก ากับติดตาม
โดยมีหลักการที่ส าคัญคือการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและชุมชน ท้องถิ่นมีโอกาสเข้าร่วมก าหนด
เปูาหมาย มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ รวมทั้งมีส่วนร่วมก ากับติดตามกับหน่วยงานคือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา รูปแบบการก ากับติดตาม มี 2 รูปแบบ คือ จากบนสู่ล่าง (Top-down) 
และจากภายนอก-ภายใน (Outside-in/Inside-out) โดยใช้หลักการก ากับติดตามคือ หลักการ       
มีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการติดตาม (Monitoring Process) มีขั้นตอนการก ากับติดตาม
ที่ส าคัญ 7 ขั้นตอน คือ ก าหนดเปูาหมายและเกณฑ์ “ก าหนดเปูาหมาย” จัดท าแผนก ากับติดตาม 
“พอใจร่วมท าแผน” จัดทีมงานก ากับติดตาม “มีแกนน าพร้อมทีมงาน”ลงมือปฏิบัติก ากับติดตาม  
ตามแผน “มุ่งมั่นปฏิบัติ”ตรวจสอบผลก ากับติดตาม “จัดตรวจสอบงานต่อเนื่อง”รายงานผลก ากับ
ติดตาม “สรุปเรื่องรายงาน” และทบทวนการก ากับติดตาม“ทบทวนสานต่อ” สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สมชัย พุทธา เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สรุปขั้นตอนและการด าเนินการ SBM จากการวิจัย 
ได้ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 2) การก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายและพันธกิจ         
3) การก าหนดกลยุทธ์ 4) การประเมินผล 5) การรายงาน 6) หลักการกระจายอ านาจ 7) หลักการ
บริหารตนเอง 8) หลักการมีส่วนร่วม 9) หลักการมีภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน 10) หลักการพัฒนา     
ทั้งระบบ 11) หลักการมีความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบ และยังมีความสอดคล้องกับ ผลการวิจัย
ของ ณัฐา  เพชรธนู ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการก ากับติดตาม และประเมินผลแบบมุ่งเน้น
การด าเนินงานของครูในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  : การประยุกต์ใช้การปฏิบัติ        
อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้ผลการออกแบบระบบการก ากับติดตามและประเมินผลแบบ มุ่งผลการ
ด าเนินงานของครูในด้านการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้การปฏิบัติโดยอ้างอิง
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หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจัยน าเข้าประกอบด้วย วัตถุประสงค์
การประเมิน บุคลากร ขอบเขต เนื้อหา เครื่องมือและเอกสารประกอบ บุคลากร ระยะเวลาที่ใช้ใน
การประเมิน วิธีการให้ข้อมูลปูอนกลับ โดยประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
กระบวนการก ากับติดตาม 2) ด้านกระบวนการประเมิน ประกอบด้วย การเตรียมการก ากับติดตาม
และประเมินผล การวางแผนกับติดตามและประเมินผล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์สรุปผลการประเมิน 3) ด้านผลผลิต คือ ผลการประเมินผลการด าเนินงานของครูเป็น
รายบุคคล และในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4) ด้านข้อมูลปูอนกลับ ประกอบด้วย 
ข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของระบบ 

ในองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ เมื่อเรียงล าดับความส าคัญขององค์ประกอบการก ากับ
ติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถอภิปรายผลในแต่ละ
องค์ประกอบได้ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับติดตามด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Learning process 
Monitoring) เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .617 - .773 
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 18.742 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 14.993    
ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า มีล าดับความส าคัญของ
องค์ประกอบเป็นล าดับที่ 1 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบ
นี้ได้ดีท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นมีความคิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ตรงกับองค์ประกอบด้านการก ากับ
ติดตามในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติ และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์แก่ผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระ การเรียนรู้ด้านต่าง  ๆ โดยมุ่ง  
ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านต่าง ๆ ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งยังจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีนิสัย รักการอ่าน เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ   
มีคุณธรรม ระเบียบวินัย และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริม
ผู้เรียนให้ได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตน และมีผลงานแสดง โรงเรียนมีระบบการบริหารงาน
วิชาการที่มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นส าคัญ และท าให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ได้แสดงประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในแต่ละด้านของโรงเรียนในโรงการปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนไว้ดังต่อไปนี้ด้านการกระจายอ านาจ มี 8 องค์ประกอบได้แก่ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการศึกษา 2) กระจายงานเป็นฝุายต่าง ๆ 3) แบ่งกลุ่มท างานตามความสมัครใจ 4) ให้อิสระ
แก่ครูในการจัดเนื้อหาและกิจกรรมการสอน 5) มอบหมายงานให้ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูเครือข่าย 
6) จัดท าแผนปฏิทินด าเนินงาน 7) ปรับโครงสร้างการบริหารให้ชัดเจน และ 8) มอบหมายให้    
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หมวดต่าง ๆ มีอ านาจในการตัดสินใจด้านการมีส่วนร่วม มี 8 องค์ประกอบได้แก่ 1) มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 2) มีการเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาร่วม
จัดการเรียนการสอน 3) มีการประชุมเพ่ือปรับแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู และชุมชน             
4) ด าเนินการจัดตั้งสมาคมครูผู้ปกครอง 5) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน        
6) มีการจัดตั้งโครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 7) ให้คณะครูร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และ 
8) มีการจัดตั้งสภานักเรียน ด้านการตรวจสอบได้ มี 10 องค์ประกอบได้แก่ 1) มีการตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลงาน 2) มีการติดตามประเมินผลงาน 3) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานชัดเจน       
4) มีการประเมินตรวจสอบซึ่งกันและกัน 5) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการต่างๆ         
6) มีระบบก ากับติดตามงาน 7) มีการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 8) จัดท าแฟูมสะสมงาน 9) ครูต้อง
ส่งแผนการสอนล่วงหน้า และ 10) มีการรายงานผลการเรียนต่อผู้ปกครอง ด้านการบริหารจัดการ
ตนเอง มี 14 องค์ประกอบได้แก่1) มีการศึกษาข้อมูลของโรงเรียนและชุมชน 2) มีการจัดท าธรรมนูญ
สถานศึกษา 3) มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 4) มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 5) มีการจัดท าระบบ
สารสนเทศ 6) มีการจัดกิจกรรมชุมชน 7) มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  8) มีการบริหารโรงเรียนเล็กใน
โรงเรียนใหญ่ 9) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน10) ส่งผู้บริหาร ครูเข้ารับการฝึกอบรม     
11) จัดศึกษาดูงานภายนอก 12) มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ชุมชนทราบ 13) จัดนิเทศภายใน
โรงเรียน และ 14) สร้างแกนน าในการพัฒนาตนเอง  ด้านการบริหารทั้งระบบมี 8 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การบริหารตนเองระบบสายชั้น 2) การจัดตั้งคณะกรรมการระดับสายชั้นและระดับโรงเรียน        
3) จัดระบบโครงสร้างเป็นฝุาย/งาน/หมวดวิชา/บุคคล 4)  ให้ทุกหน่วยจัดท าแผนพัฒนาตนเอง       
5) การติดตามประเมินผลตามแผนที่จัดท า 6) จัดทีมบริหารเป็นช่วงชั้น 7) การขยายผลการเรียนรู้     
สู่กลุ่มอื่นๆ/ระดับอ่ืนๆ และ 8) สร้างเครือข่ายครูต้นแบบและเครือข่ายผู้ปกครอง ด้านการมีภาวะผู้น า
แบบเกื้อกูล มี 11 องค์ประกอบได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ครูมีความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูป
การเรียนรู้ 2) ประสานความช่วยเหลือจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3) อ านวยความสะดวกในการพัฒนา
ตนเองของครู 4) จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการโครงการต่าง ๆ 5) ประสานความร่วมมือกับ
ชุมชน 6) ให้การนิเทศและค าปรึกษา 7) สร้างขวัญและก าลังใจ 8) จัดกิจกรรมระดมทรัพยากร        
9) ส่งเสริมการจัดแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 10) มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
และ 11) จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างตอ่เนื่อง  และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในกระบวนการจัด
การศึกษา ดังนี้ วิสัยทัศน์“โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต” พันธกิจ1) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาการศึกษา  2) พัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (จัดการศึกษาในระบบ 
การศึกษา  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) เพ่ือรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล 3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือรองรับและสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มีความเข้มแข็งจนสามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนสามารถ
จัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 2) โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
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ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศตาม
อัจฉริยะภาพของผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือน าไปสู่การประกอบอาชีพได้ 3) โรงเรียนจัดการฝึกอบรมตาม
ความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ มีทักษะ หรือมีอาชีพที่สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้ 4) โรงเรียนจัดหาและให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการ
และตามศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ มีทักษะหรือมีอาชีพที่
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ แววศิริ  วิวัจนสิรินทร์  ซึ่งได้
ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่ 
1) มีแผนงานวิชาการ 2) มีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องความต้องการของชุมชน 3) มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) มีสื่อการเรียนรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5) มีการวัด 
และการประเมินผลการเรียนรู้ 6) มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 7) มีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ และ 8) มีการส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของไมเออร์ และสโตนฮิล (Myers and Stonehill) จากการศึกษาเรื่องการน าหลักการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือเป็นศูนย์กลางในการบริหารไปใช้ในการบริหารโรงเรียน ได้พบว่า           
มีประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการศึกษาโดยรวม ดังนี้ 1) เป็นการระดมผู้เชี่ยวชาญและผู้มี
ประสบการณ์เพ่ือร่วมกันจัดการศึกษาเปิดโอกาสให้ครู เจ้าหน้าที่และชุมชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในเรื่องส าคัญของโรงเรียน 2) ขวัญและก าลังใจของครูดีขึ้น 3) เป็นการระดมทรัพยากรด้านการเงิน
และด้านวิชาการ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 4) สร้างและสนับสนุนให้เกิดผู้น า
ใหม ่ๆ ในทุกระดับ 5) เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการติดต่อสื่อสาร 6) สร้างความยืดหยุ่นในการท างาน
ท าให้เกิดการริเริ่มจัดท าโครงการใหม่ๆเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น7) การที่ครูและ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ จึงเกิดแนวทางที่จะต้องใช้งบประมาณโดยประหยัด
และเกิดประโยชน์สูงสุด 8) เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนได้เสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงการศึกษา 9) ชุมชนมีส่วนร่วมและมีสิทธิ์ในการบริหารและจัดการศึกษา 10) การบริหารและ
การตัดสินใจท าด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 11) ท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและโครงการใหม่  ๆ  และด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้             
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิภา  พงศ์วิรัตน์ ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง องค์ประกอบใหม่ของการ
บริหารโดยใช้เรียนเป็นฐานไทย (Thai SBM) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) การตั้งเปูาหมาย (Goal 
setting) 2) การเพ่ิมอ านาจ (Empowerment) 3) การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Ownership)     
4) การสร้างระบบบริหารงาน (Management Systems) 5) การสร้างพันธสัญญาร่วมกัน 
(Commitment) 6) ผลการปฏิบัติงาน (performance) 7) มีกฎบัตรว่าด้วยสิทธิหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการท างาน (Rights) 8) การจัดการเรียนการสอน (learning and Teaching) ทั้งนี้     
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดร.เก็จกนก  เอ้ือวงศ์ ได้จัดท ารายงานการวิจัยประเมินผลการจัด
การศึกษาของเทศบาล เสนอต่อส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ผลสรุปดังนี้ 1) ด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษาของเทศบาล ประกอบด้วย คุณภาพผู้เรียน  คุณภาพครู ผู้บริหารและกระบวนการ
จัดการศึกษา การตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
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ท้องถิ่น ได้มาตรฐาน 2) ความเสมอภาคทางการศึกษา มีความเสมอภาคในระดับมากที่สุด ในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3) สภาพการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษา
เทศบาล มีความเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป มีความ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย ส่วนด้านงบประมาณ มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก 4) ปัจจัยที่ส่งเสริม 
และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค มีปัจจัยเกี่ยวกับเทศบาล ปัจจัยเกี่ยวกับสถานศึกษา และปัจจัยเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมและผลการศึกษาท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สามารถยืนยันและรับรองได้ว่าการก ากับติดตาม
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์ประกอบที่  2 การก ากับติดตามด้านการจัดท าแผน (Planning Monitoring)          
เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นมากท่ีสุด มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .613 - .682 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 16.903 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 13.523 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า มีล าดับความส าคัญของ
องค์ประกอบเป็นล าดับที่ 2 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้
ได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน   
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นมีความคิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ตรงกับองค์ประกอบ
องค์ประกอบนี้ มีองค์ประกอบย่อยอธิบายการก ากับติดตามการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ
จัดให้มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษาทุกแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  จัดการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมการด าเนินการ โครงการบริหารโดยใช้โรงเรียน   
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD มีการก ากับ ติดตามด้านกระบวนการด าเนินการจัดท าแผนโดย
ใช้หลัก PDCA และ มีการก ากับ ติดตามด้านปัจจัย โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า       
ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินการตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ในเงื่อนไขที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา เพ่ือ
บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก : คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มาตรฐานที่ 2 แนวการจัด
การศึกษา : จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญและการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ : การสร้างวิถีการเรียนรู้ และ
แหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการ           
จัดการศึกษาหรือคณะกรรมการการศึกษา (Education Board) เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามนโยบายด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามประเมินผลการด าเนินการ
ตามนโยบายด้านการศึกษา  3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายกระจายอ านาจไปสู่โรงเรียน
ดังนี้ (1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียน    
ได้อย่างแท้จริง (2) ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน        
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ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป               
(3) ใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต  4) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติใน
แผนพัฒนาสามปีและในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา  1) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษามีความสามารถในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้โรงเรียนมีความพร้อมเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน 
คือ ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
2) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษามีความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีความเข้มแข็ง จนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้อย่าง
แท้จริง3) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษามีความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 4) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษามีความสามารถในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 5) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษามีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดยุทธศาสตร์        
การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 6) ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในแผนพัฒนาการศึกษา
สามปีของส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา โรงเรียน 1) โรงเรียนมีผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มี
ความสามารถและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการกระขายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป      
2) โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้มแข็ง สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง  3)  โรงเรียนมีความยินดีและประสงค์ที่จะเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 4) โรงเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  5) โรงเรียนมีความ
มุ่งม่ันในการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นโดยก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
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การศึกษาของโรงเรียน 6) โรงเรียนมีการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี และในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณของโรงเรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาห์มุด ไกรวิซ (Mahmoud Khraiwesh) 
เรื่อง project monitoring and control measures in CMMI พบว่าการด าเนินโครงการเพ่ือให้    
มีมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนางาน เพ่ือให้ทุกองค์กรน าไปใช้ปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ 
ปัจจุบันเรียกว่าCMMI  มีการปฏิบัติที่10 ขั้นตอน ในการก ากับติดตาม และการควบคุมโครง 
กระบวนการท างาน คือ 1) ก ากับติดตามการวางแผนโครงการ 2) ก ากับติดตามงานที่ระบุไว้ในแผน
โครงการโดยเฉพาะ 3) ก ากับติดตามความเสี่ยงจากที่ระบุไว้ในแผนโครงการ 4) ก ากับติดตามการ
จัดการข้อมูล ติดตามการบริหารจัดการข้อมูลโครงการกับแผนโครงการ 5) ก ากับติดตามผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม คือตรวจสอบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับการวางแผนโครงการ 6) การ
ปฏิบัติงานโดย ทบทวนโครงการความคืบหน้าผลการด าเนินงานและปัญหา 7) การปฏิบัติมุ่งสู่
ความส าเร็จของโครงการ 8) วิเคราะห์ปัญหา 9) ด าเนินการแก้ไข 10) จัดการการกระท าให้ถูกต้อง
โดยการจัดการด าเนินการแก้ไขปัญหา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชัย พุทธา ที่สรุปขั้นตอน
และการด าเนินการ SBM จากการวิจัยไว้ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 2) การก าหนด
วิสัยทัศน์ เปูาหมายและพันธกิจ โดยมีการวางแผนกลยุทธ์โรงเรียนมีการจัดท าธรรมนูญโรงเรียนมีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีมีการด าเนินการตามแผนมีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้  
มีการก ากับ ติดตามงานมีการเก็บข้อมูลระหว่างด าเนินการตามแผนมีการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ
การศึกษามีการปรับปรุงแก้ไขแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมีการควบคุมคุณภาพการศึกษา          
ตามมาตรฐานของโรงเรียน 3) การประเมินผล 4) การรายงาน 5) หลักการกระจายอ านาจ             
6) หลักการบริหารตนเอง 7) หลักการมีส่วนร่วม 8) หลักการมีภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน 9) หลักการ
พัฒนาทั้งระบบ และ 10) หลักการมีความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบ และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ แอดดิอลู  เอียนี (Adeolu Joshua Ayeni) ได้ท าการวิจัยเรื่อง A Conceptual Model for 
School-Based Management Operation and Quality Assurance in Nigerian Secondary 
Schools พบว่า รูปแบบแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการประกันคุณภาพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาไนจีเรีย ได้รูปแบบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ปฏิบัติตามแนวนโยบายการศึกษาของ
ชาติ  2) มีการวางแผน ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของโรงเรียน 3) ก าหนดมาตรฐาน
ของครูและผู้บริหารการศึกษา 4) อ านวยความสะดวกในการด าเนินการประเมินผลภายในและ
ภายนอกของโรงเรียน และรายงานผล 5) การตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการเรียนในการสอบทั้งภายใน
โรงเรียน และจากหน่วยงานภายนอก 6) ระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และจัดหา
แหล่งเรียนรู้ ทั้งนี ้การก ากับติดตามด้านการจัดท าแผน ยังสอดคล้องกับงาน ของ ณรงค์  ศรีชัยบุญสูง 
ซึ่งได้ท าการวิจัย เรื่อง ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 
พบว่า การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารในระดับสูงมากทั้งหมดทุกด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการก าหนดนโยบายที่จะเลือกไปปฏิบัติ การก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพ่ือนาไป
จัดทาแผนพัฒนา ก่อนน าไปบริหารให้เกิดผลลัพธ์ และมีการตรวจสอบและประเมินผลของการ
ด าเนินงาน และความยั่งยืนของชุมชน พบว่ามีผลการด าเนินงานในระดับสูงมาก ทั้งหมดทุกด้าน 
เช่นกัน คือ มีผลการด าเนินงานในระดับสูง ในความยั่งยืนของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม  ความยั่งยืนของ
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ชุมชนด้านสังคม ความยั่งยืนของชุมชนด้านเศรษฐกิจ และความยั่งยืนของชุมชนด้านวัฒนธรรม     
ตัวแบบที่ค้นพบจากการวิจัยโดยการวิเคราะห์เส้นทางท าให้พบการบริหารขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือความยั่งยืนของชุมชนมีเส้นทางจากการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ต้องผ่านการจัดท าแผนพัฒนาและการบริหารแผนพัฒนา จึงจะน าไปสู่ผลการด าเนินงานในด้าน
ภูมิคุ้มกัน และอนุรักษ์ธรรมชาติและด้านมีวิถีชีวิตแบบพ่ึงพาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และไปสู่ความ
ยั่งยืนของชุมชนด้านวัฒนธรรม ที่จะตรงไป สู่ผลการด าเนินงานความยั่งยืนของชุมชนต่อไป  และผล
การศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถยืนยันและรับรองได้ว่าการก ากับติดตามด้านการจัดท าแผน 
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์ประกอบที่ 3 การก ากับติดตามด้านการมีส่วนร่วม (Participation Monitoring)      
เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นมากท่ีสุด มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .600 - .691 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 15.543 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 12.434 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่า ความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า มีล าดับความส าคัญของ
องค์ประกอบ เป็นล าดับที่  3 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบาย
องค์ประกอบนี้ได้ดี แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นมีความคิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ตรงกับองค์ประกอบของการ
ก ากับติดตามด้านการมีส่วนร่วม และจากตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนี้  อาจกล่าวได้ว่า 
องค์ประกอบนี้มีองค์ประกอบย่อยอธิบายการมีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติแผน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาล หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีอ านาจใน
การพิจารณาเห็นชอบการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น มีการก ากับติดตามโดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการจัดท าประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นระบบ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ       
การเรียนการสอน มีการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของต้นสังกัด และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการพิจารณาเห็นชอบการอนุมัติใช้งบประมาณ ซึ่งเป็นการมี      
ส่วนร่วมในทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแนวคิดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ ด้านวิชาการ 1) มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เปูาหมายและทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2) มีสาวนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาการของ
นักเรียนทุกด้านทั้งในและนอกโรงเรียน 3) มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร รายวิชา และหลักสูตร
วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 4) มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการ
สอนที่เน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 5) มีส่วนร่วมในการเป็นผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนตามความจ าเป็น
เหมาะสม 6) มีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิทยาการและเทคนิคการสอนใหม่ๆ 7) มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 8) มีส่วนร่วมใน
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านผู้เรียน และการด าเนินงานเพ่ือให้ผู้เรียนที่บรรลุผลตามเกณฑ์
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มาตรฐาน 9) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 10) มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานให้สถานศึกษาเป็นศูนย์บริการด้านวิชาการ ที่สามารถเชื่อมโยง 
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่ อ่ืน 11) มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น  12) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้แก่เด็ก              
ที่มีความสามารถพิเศษให้ ได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคลให้มากที่สุด  ด้านงบประมาณ             
1) ให้ค าปรึกษา เสนอแนวทาง และมีส่วนร่วมในการบริหารหารเงิน และงบประมาณของโรงเรียน    
2) การแสวงหาและให้การสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนวิทยากร
ภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) จัดหาทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน     
ของสถานศึกษา 4) จัดสรรการใช้งบประมาณทั่วไปและงบประมาณพิเศษที่ได้รับจากภายนอก       
5) ตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณปกติ และงบประมาณพิเศษที่ได้รับจากภายนอก 6) จัดหา
ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาและสิ่งจ าเป็นอ่ืนๆ แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลน และไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
7) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายเงินของ
โรงเรียน 8) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีที่มีผู้อุทิศเงินให้แก่สถานศึกษาแบบมีเงื่อนไข 9) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบโครงการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา10) พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่มี
การยกเว้นให้นักเรียนคนใดไม่ต้องช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา 11) พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณี
ที่มีการขอใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมของโรงเรียน  ด้านบริหารงานบุคคล 1) มีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 2) สนับสนุนบุคลากรตามที่
โรงเรียนต้องการ 3) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการพัฒนาครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
ของโรงเรียน 4) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลงานการจัดการเรียนการสอน
ของครู 5) ให้ข้อมูลปูอนกลับแก่สถานศึกษาและช่วยเหลือสนับสนุน สร้างขวัญและก าลังใจ ในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 6) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาจ านวนครูต่อ
จ านวนนักเรียน7) มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านบริหารทั่วไป     
1) ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งของสถานศึกษา 2) มีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาของโรงเรียน 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของโรงเรียน 4) ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนงาน
ของโรงเรียน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 5) ประสานงานกับองค์กรในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนและให้มีการใช้
บริการของชุมชนและร่วมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 6) แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 7) สนับสนุนให้มีการด าเนินงานธุรการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 8) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน และเป็นศูนย์ บริการความรู้แก่ชุมชน           
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9) ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนใช้สถานที่ของสถานศึกษาเพ่ือท ากิจกรรมของชุมชน  10) ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการบริการด้านต่างๆแก่นักเรียนและชุมชน เช่น ด้านสุขภาพอนามัย กิจกรรมสหกรณ์ 
ฯลฯ 11) ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและนักเรียน 12) ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 13) ส่งเสริม สนับสนุนในการประสานงานหน่วยงานภายนอกให้เข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาโรงเรียน เช่น สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
หรือหน่วยงานภาคเอกชน 14) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งรวม     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 15) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ของ
โรงเรียน เช่น โครงการอาหารกลางวัน งานประจ าปีของโรงเรียน กีฬาสีประจ าโรงเรียน งานประเพณี
ตามเทศกาล งานห้องสมุด งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 16) มีส่วนร่วม
ในการก ากับและติดตาม การด าเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา 17) มีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนการก ากับและติดตามร่วมกับโรงเรียน18) มีส่วนร่วมในการด าเนินการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์แบบสอบถาม ประชุม 
ฯลฯ 19) ส่งเสริม และ สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 20) สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าข้อมูล สารสนเทศที่ เกี่ยวกับจ านวน
ผู้เรียน การคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน และ ข้อมูลอ่ืนที่จ าเป็นให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้ 
21) มีส่วนร่วมในการสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน 22) สนับสนุนและจัดหาที่เรียนให้แก่เด็ก      
ในพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง 23) ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อย
โอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 24) สนับสนุนให้เด็กพิการ
ได้มีการเรียนทุกคน 25) สอดส่องดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ์
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพกิาร หรือ ทุพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 26) สนับสนุน ส่งเสริมการ
ท างานร่วมกับองค์กรพิทักษ์เด็กและสตรี 27) มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการบริหารจัดการ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ของโรงเรียน   
28) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานโดยภาพรวม 29) มีส่วนร่วมในการรับผิดและรับชอบ
ต่อผลการด าเนินงาน  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของศักดิ์จิต  มาศจิตต์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง      
การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตตรวจ
ราชการที่ 11 ได้ผลการวิจัย เรื่อง หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส าหรับสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตตรวจราชการที่ 11 ดังนี้ 1) หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) หลักการ
กระจายอ านาจ (Decentralization) 3) หลักการบริหารจัดการตนเอง (Self-Management)         
4) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) 5) หลักการบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance)  ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นคร  แสงนิล ได้วิจัยเรื่อง การเทียบเคียงการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ของการน าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ ส าหรับโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร มี 4 เรื่อง ดังนี้ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 2) การท างาน
เป็นทีมของผู้บริหาร ครู และบุคลากร 3) ความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับการบริหารโดยใช้
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โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหาร ครู  ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน 4) ความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถยืนยัน
และรับรองได้ว่าการก ากับติดตามด้านการมีส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก ากับติดตาม
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์ประกอบที่ 4 การก ากับติดตาม ด้านวิสาหกิจชุมชน( Enterprise Community 
Monitoring) เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ ( factor loading) อยู่ระหว่าง 
.816 - .831 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 12.025 และค่าร้อยละของความแปรปรวน
เท่ากับ 9.620 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร 
เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดี แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบการก ากับ
ติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นมีความคิดเห็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง
กัน ตรงกับองค์ประกอบด้านวิสาหกิจชุมชน และจากตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนี้อาจกล่าวได้ว่า 
องค์ประกอบนี้มีองค์ประกอบย่อยอธิบายการที่วิสาหกิจชุมชนกับโรงเรียนเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน 
มีการวางแผนด าเนินการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และมีการส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในระยะแรก 
และมีการติดตามผลซึ่งเป็นพันธกิจของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น คือ 
การส่งเสริมการเป็นวิสาหกิจชุมชนสอดคล้องกับ แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถ
เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง ทั้ งนี้ เพ่ือให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  2) จัดการศึกษา  
ในระบบ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดี และได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละคน    
จนสามารถน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 3)จัดการศึกษานอกระบบ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้
มีทักษะชีวิตและมีอาชีพที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีความสุข 4)จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ตามความ
ต้องการและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จนสามารถน าไปประกอบอาชีพและสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข 5) สร้างวิสาหกิจชุมชนโดยการพัฒนาคนในท้องถิ่น ด้วยการด าเนินการ
จัดตั้งกิจการของชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในท้องถิ่น ด า เนินการประกอบธุรกิจ
ร่วมกัน น าไปสู่การสร้างรายได้และการพ่ึงพาตนเองของครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ
งานเขียนของ เดวิด ฮาร์เกรฟ (David Hargreaves) ว่า “เครือข่ายที่ฐานความรู้ไม่ใช่เป็นการจัด
ทางเลือกเพ่ือรองรับแบบแผนของบริการสาธารณะ : แต่เป็นเรื่องที่ท าเพ่ือเติมเต็มสาระส าคัญ
ค่อนข้างเป็นตัวแทนขององค์กรอิสระทางโครงสร้าง หรือมีนโยบายเป็นของตนเอง (single policy 
lever) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดจากการแสวงหาของระบบที่ให้โอกาสเรียนรู้ เกิดความร่วมมือ และ
มีการซึมซับเอาการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงรอบ ๆ ตัวที่ดีที่สุดมาขบคิดจนเกิดความคิดใหม่” สอดคล้องกับ
หลักการการศึกษาตลอดชีวิตของส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน หลักการส าคัญของการศึกษา



244 

ตลอดชีวิต คือ 1) จัดการศึกษาให้บุคคลได้รับการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทางกาย ปัญญา สังคม อารมณ์
และจิตใจ 2) จัดให้ครอบคลุมวิถีชีวิตในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นครอบครัว การทางาน ชุมชนและสังคม  
การใช้เวลาว่าง พักผ่อน หรือท่องเที่ยว 3) จัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลายในเนื้อหาสาระ 
ครอบคลุมทั้งการศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้ต่อเนื่อง
ไปตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 4) จัดให้มีลักษณะยืดหยุ่น หลากหลายโดยต้องมีการสร้างสิ่งแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Learning Environment) 5) มีแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 6) มีระบบการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลสนใจใฝุรู้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ
สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รายงานการวิจัยเรื่อง สถานภาพ และบทบาทการ
เสริมสร้างการเรียนรู้สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผลการวิจัยสรุป
ได้ดังนี้ สถานภาพ และบทบาทภาครัฐ และเอกชนในหารเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงกิจกรรม      
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกคนโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการดังนี้  คือ 1) การจัดเวทีประชาคม 
การจัดกระบวนการกลุ่ม 2) การจัดการอบรมให้ความรู้ 3) การดูงานนอกสถานที่ 4) การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ ต่าง ๆ เช่น แกนน าชุมชน สื่อท้องถิ่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์     
5) การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนนอกโรงเรียน และลงไปถึงชุ มชน   
6) จัดท าหลักสูตรด้านวิชาชีพเฉพาะด้านโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง 7) การให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ 
เช่น งบประมาณ อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม เป็นต้นและสอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชน ของส านักงานเลขาธิการสภากาศึกษา ระบุหลักการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับ
ชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
ในชุมชนวิธีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนมีการด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ร่วมคิด
สถานศึกษาจัดท าประชาคมครูผู้บริหารกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนเพ่ือ
รับทราบปัญหาและความต้องการของผู้เรียนพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนและก าหนดวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาร่วมกันเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ 2) ร่วมวางแผนโดยมี
การวางแผนการด าเนินงานร่วมกันตามการจัดท าประชาคมทั้งแผนกลยุทธ์แผนพัฒนาแผนปฏิบัติการ
และมีการก าหนดโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนร่วมกัน          
3) ร่วมด าเนินการเมื่อมีการมอบหมายการด าเนินงานใด ๆ ของสถานศึกษาที่เกิดจากการคิดร่วมกัน
วางแผนร่วมกันผู้บริหารครูกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีการด าเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ 
ตามภารกิจหน้าที่ที่ร่วมกันก าหนด 4) ร่วมรับผิดชอบเมื่อมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการและผล        
ของการด าเนินงานทั้งด้านบวกและด้านลบผู้บริหาร คร ูกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย จะมี  
ความรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นร่วมกันโดยไม่ทอดทิ้งให้เป็นปัญหาของผู้ใดผู้หนึ่งความรับผิดชอบ
ดังกล่าว เป็นไปตามระดับของความรับผิดชอบ เช่นผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงาน ครูมีหน้าที่สอน     
จัดประสบการณ์เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาช่วยสอนชุมชนท าหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือ
กิจกรรมการเรียนรู้ระดมทรัพยากร 5)ร่วมแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาอันเกิดจากการบริหารจัดการหรือ
ด าเนินงานผู้บริหารครูกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีการหาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน
ให้ลุล่วงด้วยดี 6)ร่วมติดตามประเมินผลระหว่างการด าเนินงานและหลังการด าเนินงานผู้บริหารครู
กรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางาน
ร่วมกันในกิจกรรมการประเมินผลการเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองหรือภูมิปัญญาสามารถเข้ามามีส่วนในการ
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ประเมินผู้เรียนด้วย 7) ร่วมชื่นชมผลส าเร็จเมื่อเกิดผลผลิตผลลัพธ์หรือความส าเร็จอันเกิดจาก      
การบริหารจัดการร่วมกันผู้บริหารครูกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจและ   
ชื่นชมในผลส าเร็จนั้นๆร่วมกันเช่นการร่วมแสดงความยินดีการยกย่องให้เกียรติการมอบรางวัล  และ
การก ากับติดตามด้านวิสาหกิจชุมชน ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาบันพัฒนาการศึกษา         
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง (กศน.ภาคกลาง) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนา  
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในภาค เพ่ือพัฒนาอาชีพของศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชนในภาคกลาง พบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการ ส านักงาน กศน. ควรให้การสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนา และปรับปรุงศูนย์ฝึ กอาชีพชุมชนต าบล มีระเบียบเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ที่ชัดเจนก่อนที่จะประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติใน
หน่วยงานในเรื่องการใช้งบประมาณที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักสูตร มีการก าหนดจ านวน
กลุ่มเปูาหมายย่อยให้เหมาะสมกับงบประมาณ และจัดให้การศึกษาอาชีพเป็นโครงการเฉพาะกิจ 
สถานศึกษาควรให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร มีการพัฒนาผู้จัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษา มีการจัดอบรมวิทยากรอาชีพ เสนอแนะให้สถานศึกษาใช้สื่อการสอนอาชีพที่สถาบัน 
กศน.ภาคกลางรวบรวมไว้ โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ในท้องถิ่น ควรมีการพัฒนาผู้จัดท าสื่อ และจัด
งบประมาณสนับสนุน ส านักงาน กศน. ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันทุกระดับ เนื้อหาของการประชาสัมพันธ์ควรตรงกันตั้งแต่ระดับบนถึงระดับล่าง 
สถานศึกษาควรน าผลจากการนิเทศ ติดตามมาแก้ปัญหาผู้เรียน และการด าเนินการของศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชนต าบล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ จากผลการ
สนทนากลุ่ม พบว่าในเรื่องสื่อควรมีการพัฒนาวิทยากรในการจัดท าสื่อ และมีเทคนิคในการใช้สื่อ      
ได้อย่างเหมาะสม วางแผนในการจัดซื้อจัดหาวัสดุฝึกให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน และระยะเวลาตาม
หลักสูตร โดยให้ส านักงาน กศน. จังหวัดรวบรวมสื่อ และจัดท าศูนย์บริการสื่อ อีกทั้งให้ผู้เรียนผู้สอน 
และผู้จัดวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเสนอขออนุมติหลักสูตรจากผู้มีอ านาจ    
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ต าบลให้กับเครือข่าย จัดสัมมนาเครือข่ายที่สนับสนุนงานอาชีพ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่าย       
ที่สนับสนุนงานอาชีพในวาระอันสมควร เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากรโดยให้สถาบัน 
กศน. ภาค ส านักงาน กศน. จังหวัด และศูนย์ กศน.อ าเภอ พัฒนาเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
วิทยากร มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของวิทยากรอย่างสม่ าเสมอ การวัดผล
ประเมินผลสถานศึกษาควรพัฒนาความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินผล จัดท าคู่มือวิธีการ
ประเมินผลให้วิทยากร/ครูได้เรียนรู้และประเมินผลได้ถูกต้องเหมาะสม 3) ด้านการน าไปใช้ ด้านการ
น าไปประกอบอาชีพ สถานศึกษาควรให้ความรู้เกี่ยวกับโลกของงานอาชีพในหลักสูตรวิชานั้น ๆ      
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ครบทุกเรื่องตามหลักเกณฑ์ของโครงการควรจัดกิจกรรม
พัฒนาอาชีพเป็นรายชุมชน หรือพ้ืนที่แทนที่จะก าหนดกลุ่มเปูาหมายเป็นจ านวนคน ให้ใช้ประโยชน์
จากแผนชุมชนในการวิเคราะห์ความต้องการการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท า  และผล
การศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถยืนยันและรับรองได้ว่าการก ากับติดตามด้านวิสาหกิจชุมชน 
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ผลการยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  โดยวิธีใช้แบบสอบถามให้ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน ยืนยันองค์ประกอบการ
ก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ผลการยืนยันองค์ประกอบ 
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นพหุองค์ประกอบ และองค์ประกอบการก ากับติดตาม 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การก ากับติดตาม 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  การก ากับติดตามด้านการจัดท าแผน  การก ากับติดตามด้านการมีส่วน  
การก ากับติดตามด้านวิสาหกิจ  มีความเหมาะสม  เป็นไปได้ ความถูกต้อง ครอบคลุม และน าไปใช้
ประโยชน์ได้  
  นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบการก ากับ
ติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จะส าเร็จได้ตามเปูาหมายได้ ต้องได้รับความร่วมมือ และ     
เกิดความพึงพอใจต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ 
คร ูบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชนช่วยสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ คือ ผู้เรียนต้องมีความเป็น
เลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละคนจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น และอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น
อย่างมีความสุข องค์ประกอบการก ากับติดตามด้านวิสาหกิจชุมชน มีปัจจัยย่อย 3 ปัจจัย อาจยังไม่
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการก ากับติดตาม ซึ่งผู้วิจัยน่าจะมีการปรับเนื้อหาปัจจัยย่อยให้มีปัจจัย
ชัดเจนมากขึ้น และซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อคิดเห็น เสนอแนะเพ่ิมเติมที่ผู้วิจัยจะน าไปปรับใช้ให้งานวิจัย
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 จากผลการวิจัยเรื่องการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งพบว่าองค์ประกอบของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิดังนั้น
เพ่ือให้การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นมีการน าไปปรับใช้ใน
การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่สนใจ ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่าองค์ประกอบของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น มี 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบการก ากับติดตามด้านวิสาหกิจชุมชน มีค่า
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น้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด ดังนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรน าผลการวิจัยด้านนี้ไปใช้
ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามเพ่ือให้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 
 2. โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เช่นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ ไปทดลองใช้ ท าการประเมินผล และน าผลมาปรับ
ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน และโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อองค์ประกอบทั้ง  4
องค์ประกอบของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามบริบท
ของแตล่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน 

2. ควรมีการพัฒนางานวิจัย โดยการน าไปปฏิบัติใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
โรงเรียนที่สนใจ แล้วมีการด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  ควรน าองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis) เพ่ือสร้างและพัฒนาเป็นรูปแบบการ
ก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ที่สามารถน า ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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รายการอ้างอิง 
 
ภาษาไทย 

 
กระทรวงศึกษาธิการ.คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล.กรุงเทพฯ:องค์การ 

รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,2546. 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาส าหรับการ 

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น,กรุงเทพฯ.: ม.ป.ท., 2557. 
               .คู่มือการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  

ปีงบประมาณ 2557, กรุงเทพฯ : 2557. 
               .คู่มือการประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  

ปีงบประมาณ 2558, กรุงเทพฯ : 2558. 
               .คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาส าหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ : 2557. 

               .คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาส าหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นฯ. เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเขางู        
11 ตุลาคม 2557.(อัดส าเนา) 

               .“หนังสือที่ มท0893.32/ว726 นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการ 
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น”7 พฤษภาคม 2557 

               .สถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2556 
2557. 

               .“หนังสือที่ มท0893.3/ว2866 การประกวดสถานศึกษาท่ีมีการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น”19 ตุลาคม 2555. 

               .“หนังสือที่ มท0893.3/ว478 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556”18 กุมภาพันธ์2556. 

               .“ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557” 7พฤษภาคม 2557. 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรื่อง  การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้วิจัย นางอภิรดี กลกิจ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชา   การบริหารการศึกษา 
 ภาควิชา   การบริหารการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

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

ต าแหน่ง 

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

สถานที่ท างาน 

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

วัน / เดือน / ปี  ที่สัมภาษณ์ 

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

.แนวทางการสัมภาษณ์ เรื่อง การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

1. องค์ประกอบของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นมีอะไรบ้าง 

2. องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ควรเป็นอย่างไร 

3. ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ข้อมูลสัมภาษณ์ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
1. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุวรรณ   พิณตานนท์       
   ข้าราชการบ านาญ    ผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2. ดร.เกียรติคุณ   จันแก่น     
   ผู้อ านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
3. ดร.ศรีสุดา   ประเคนรี           
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) เทศบาลเมืองราชบุรี  
   จังหวัดราชบุร ี
4. ดร.สมศักดิ์   นิลผาย            
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕  ชุมชนหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
   จังหวัดร้อยเอ็ด  
5. ว่าที่ร้อยตรี หญิง ดร.ภูริชญา   ยิ้มแย้ม    
   ศึกษานิเทศก์เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง  จังหวัดระยอง 
6. ดร.สราวุธ   ทองปัน      
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 
   เทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
7. ดร.ประวิทย์    โอวาทกานนท์    
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ภาคผนวก จ 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจวิเคราะห์เครื่องมือ 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์   ดวงสุวรรณ  

รองคณบดีฝุายวิชาการ และกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์   อุ่นอารมย์เลิศ    
ภาควิชาพ้ืนฐาน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม 

3. ดร.ชวน    ภารังกุล             
ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

4. ดร.อุมารินทร์   ตุลารักษ์    
ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดขอนแก่น   

5. ดร.ระวี    อรรถวิลัย    
ผู้อ านวยการกองการศึกษาเทศบาลต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโปุง  จังหวัดราชบุรี 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ช 

รายช่ือโรงเรียนที่ใช้ทอลองเครื่องมือในการวิจัย 
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รายช่ือโรงเรียนที่ใช้ทดลองเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จังหวัด 

1 โรงเรียนชุมชนปูอมเพชร ทน.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
2 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส (ท.๓) ทน.นครสวรรค์ นครสวรรค์ 
3 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน ทม.สามพราน นครปฐม 
4 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส ทม.เพชรบุรี เพชรบุรี 
5 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม ทต.อัมพวา สมุทรสงคราม 
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดี ทต.นาดี สมุทรสาคร 
7 โรงเรียนเทศบาลต าบลสรรพยา ทต.สรรพยา ชัยนาท 
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเขางู ทต.เขางู ราชบุรี 
9 โรงเรียนเทศบาล ๒วัดบ้านโปุง ทม.บ้านโปุง ราชบุรี 
10 โรงเรียนเทศบาล ๓ ประชายินดี ทม.บ้านโปุง ราชบุรี 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายช่ือโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายช่ือโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
จังหวัด 

1 โรงเรียนเทศบาล ๑ตลาดเก่า ทม.กระบี ่ กระบี ่
2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด)   
3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภิบาล) ทม.กาญจนบุร ี กาญจนบุร ี
4 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านชุกกุ่ม)   
5 โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์)   
6 โรงเรียนเทศบาล๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ทม.กาฬสินธุ ์ กาฬสินธุ ์
7 โรงเรียนเทศบาล ๒วัดสว่างคงคา   
8 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ทม.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 
9 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)   
10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน)   
11 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ทม.เมืองพล ขอนแก่น 
12 โรงเรียนศรีเมืองพลประชานเุคราะห์   
13 โรงเรียนหนองแวงประชาอุปถัมภ์   

14 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง๒ ทม.ขลุง จันทบุรี 
15 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง๑ ทน.แหลมฉบัง ชลบุรี 
16 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง๒   
17 โรงเรียนเทศบาลวัดก าแพง (อุดมพิทยากร) ทม.ชลบุร ี  
18 โรงเรียนเทศบาลอินทปญัญา วัดใหญ่อินทาราม   
19 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์   
20 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ทม.ศรีราชา  
21 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ทม.หนองปรือ  
22 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) ทม.ชัยภูมิ ชัยภูมิ 
23 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ปรางคก์ู่วิทยาคาร)   
24 โรงเรียนเทศบาล ๒บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล ทต.จันจว้า เชียงราย 
25 โรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว ทต.บ้านแซว  
26 โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ค า (แม่ค าสบเปินราษฎร์นกุูล) ทต.แม่ค า  
27 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดปุายาง) ทต.แม่สาย  
28 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเวยีงเชียงของ ทต.เวียงเชียงของ  
29 โรงเรียนเทศบาล๑ ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ เชียงใหม ่
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
จังหวัด 

30 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟูาบดราษฎร์บ ารุง) ทต.บ้านกลาง เชียงใหม ่

31 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง ทต.แม่ข่า  

32 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ทน.เชียงใหม่  
33 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน ทน.เชียงใหม่ . 
34 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม   
35 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน   
36 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย   
37 โรงเรียนเทศบาลวัดปุาแพง่   
38 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง   
39 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ   
40 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) ทน.ตรัง ตรัง 
41 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรนิทร์)   
42 โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดมัชฌิมภูมิ   
43 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)   
44 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)   
45 โรงเรียนเทศบาล ๓วัดชัยชนะสงคราม ทม.ตาก ตาก 
46 โรงเรียนเทศบาล ๔รัตนวิทยานุสรณ์   

47 โรงเรียนทวารวด ี ทน.นครปฐม นครปฐม 
48 โรงเรียนเทศบาล ๑วัดพระงาม (สามัคคีวิทยา)   
49 โรงเรียนเทศบาล ๒วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)   
50 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทยีม)   
51 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)   
52 โรงเรียนเทศบาล ๕วัดพระปฐมเจดีย์   
53 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม   
54 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม   
55 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ   
56 โรงเรียนชุมชนเทศบาล๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ทม.นครพนม นครพนม 
57 โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง)   
58 โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบ ารงุเมือง)   
59 โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)   
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
จังหวัด 

60 โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ทต.ตลาดแค นครราชสีมา 
61 โรงเรียนเทศบาลต าบลโนนแดง ทต.โนนแดง  

62 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ ์ ทน.นครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 
63 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร   

64 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ ์   

65 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ทน.นครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 
66 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทว ี   
67 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง   
68 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง   
69 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ทม.ทุ่งสง  
70 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน   
71 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล   
72 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง   
73 โรงเรียนเทศบาลปากพนงั๑ ทม.ปากพนัง  
74 โรงเรียนเทศบาลปากพนงั๒   
75 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ   
76 โรงเรียนเทศบาลวัดนาควาร ี   
77 โรงเรียนทโีอเอวิทยา (เทศบาล ๑) ทม.นางรอง บุรีรัมย์ 
78 โรงเรียนเทศบาล ๒ "อสิาณธีรวิทยาคาร" ทม.บุรีรัมย์  

79 โรงเรียนดวงกมล ทน.รังสิต ปทุมธาน ี
80 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสติ (รัตนโกสินทร์)   
81 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธาน ี ทม.ปทุมธาน ี  
82 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบวั ทม.ประจวบคีรขีันธ ์ ประจวบคีรขีันธ ์
83 โรงเรียนเทศบาล๑ ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ ์ ทม.ปราจีนบุร ี ปราจีนบุรี 
84 โรงเรียนเทศบาล ๒วัดหลวงปรีชากูล   
85 โรงเรียนเทศบาล ๕บดินทร์เดชาประสิทธิ ์   
86 โรงเรียนเทศบาล ๖วัดศรีมงคล   
87 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ทต.เขาชัยสน พัทลุง 
88 โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแกว้) ทต.จองถนน  
89 โรงเรียนเทศบาลบ้านหแูร ่ ทต.บางแก้ว  
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ที ่

ชื่อโรงเรียน 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
จังหวัด 

90 โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค ์ ทม.พัทลุง  
91 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด   
92 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข   
93 โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดคูหาสวรรค์) ทน.พิษณโุลก พิษณุโลก 

94 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวัดธรรมจักร)   

95 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดพันปี)   

96 โรงเรียนเทศบาล๑ บ้านชะอ า ทม.ชะอ า เพชรบุร ี

97 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) ทม.เพชรบูรณ ์ เพชรบูรณ ์

98 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)   

99 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล ทม.แพร ่ แพร ่
100 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนเิวศ   
101 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวนั   
102 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต 

103 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญัญาในพระอุปถัมภ์ฯ   

104 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสด ี   

105 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็   

106 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์   

107 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ ทม.มหาสารคาม มหาสารคาม 

108 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด   
109 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร   
110 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศร ี   

111 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา   
112 โรงเรียนไท่จง (เทศบาล ๓) ทต.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 

113 โรงเรียนร่มฉตัรวิทยา (เทศบาล ๒)   
114 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านสะเตง) ทน.ยะลา ยะลา 
115 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)   
116 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเกา่)   
117 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา)   
118 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแปฺะกอตอ) ทม.เบตง  
119 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านกาแปฺะฮลูู)   
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ชื่อโรงเรียน 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
จังหวัด 

120 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า ทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
121 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม   
122 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน   
123 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง   
124 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ   
125 โรงเรียนเทศบาล๑ ทรงพลวิทยา ทม.บ้านโปุง ราชบุรี 

126 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) ทม.โพธาราม  

127 เทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) ทม.ราชบุร ี  

128 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) ทม.ราชบุรี ราชบุรี 
129 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)   
130 โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี)   
131 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี ่ ทม.บ้านหมี ่ ลพบุรี 
132 โรงเรียนเทศบาล ๑ระบบสาธิต ทม.ลพบุร ี ทม.ลพบุร ี  
133 โรงเรียนเทศบาล ๒ระบบสาธิต ทม.ลพบุร ี   

134 โรงเรียนเทศบาล ๓ระบบสาธิต ทม.ลพบุร ี   

135 โรงเรียนเทศบาล ๔ระบบสาธิต ทม.ลพบุร ี   

136 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านแสนมูลเมือง) ทน.ล าปาง ล าปาง 

137 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรอืง)   

138 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี ทม.ล าพูน ล าพูน 

139 โรงเรียนเทศบาลประตูลี ้   
140 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล ๑) ทต.เชียงคาน เลย 
141 โรงเรียนเทศบาลท่าลี ่ ทต.ท่าลี ่  

142 โรงเรียนเทศบาลธาต ุ ทต.ธาต ุ  
143 โรงเรียนเทศบาล ๒ศรบีุญเรือง ทม.เลย  

144 โรงเรียนเทศบาล ๓ศรสีว่าง   
145 โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห"์ ทน.สกลนคร สกลนคร 
146 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ยุติธรรมวิทยา"   
147 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ทน.หาดใหญ ่ สงขลา 

148 โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)   

149 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)   
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ชื่อโรงเรียน 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
จังหวัด 

150 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) ทน.หาดใหญ ่ สงขลา 

151 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสตูลสันตยาราม) ทม.สตลู สตูล 

152 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม)   
153 โรงเรียนเทศบาล ๓บ้านหัวทาง   
154 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ทน.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

155 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)   

156 โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม (สมุทรคณุากร)   

157 โรงเรียนเทศบาล๑ นาเริ่งราษฎรบ์ ารุง ทต.หนองแค สระบรุ ี

158 โรงเรียนเทศบาล ๒วัดเสนานฤมติร   

159 โรงเรียนเทศบาล ๓วัดสหมติรมงคล ตั้งตรงจิตร ๖   

160 โรงเรียนวดัลายมิตรภาพท่ี๘๐ ทต.ทุ่งหลวง สุโขทัย 

161 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยา) ทต.ศรีส าโรง  

162 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม ทม.สวรรคโลก  

163 โรงเรียนเทศบาลวัดสวสัติการาม   

164 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค ์   

165 โรงเรียนเทศบาลเมืองสโุขทัย ทม.สุโขทัยธานี  

166 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)   

167 โรงเรียนเทศบาล ๑วัดละไม ทม.เกาะสมุย สุราษฎร์ธาน ี

168 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ   

169 โรงเรียนเทศบาล ๑สวา่งวิทยา ทม.หนองคาย หนองคาย 

170 โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) ทต.พนา อ านาจเจรญิ 

171 โรงเรียนเทศบาลอ านาจ   

172 โรงเรียนเทศบาล ๒มุขมนตร ี ทน.อุดรธาน ี อุดรธาน ี

173 โรงเรียนเทศบาล ๓บ้านเหล่า   
174 โรงเรียนเทศบาล ๔วัดโพธิวราราม   
175 โรงเรียนเทศบาล ๕สหีรักษ์วิทยา   
176 โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖ นครอดุรธาน ี   
177 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ทม.อุตรดติถ ์ อุตรดิตถ ์

178 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ ์(ประถมศึกษาพัฒนาการ)   

179 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)   
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ท้องถ่ิน 
จังหวัด 

180 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม ทม.อุตรดติถ ์ อุตรดิตถ ์

181 โรงเรียนเทศบาล๑ บ้านโพธ์ิกลาง ทม.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธาน ี

182 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขส าราญ ทม.วารินช าราบ  
183 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาต ิ   
184 โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ทน.อุบลราชธาน ี  
185 โรงเรียนเทศบาล ๔อนุบาลพระเจา้ใหญ่องค์ตื้อ   

186 โรงเรียนเทศบาล ๕ชุมชนก้านเหลอืง   
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ภาคผนวก ญ 

ค่าความเชื่อม่ัน 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.988 .989 125 

 

 

 

Item totel Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x1 509.87 3866.120 .570 .988 

x2 509.87 3868.809 .593 .988 

x3 509.83 3866.213 .611 .988 

x4 509.80 3878.303 .548 .988 

x5 509.87 3868.257 .737 .988 

x6 509.93 3871.651 .780 .988 

x7 509.97 3869.482 .766 .988 

x8 510.03 3859.344 .640 .988 

x9 510.10 3891.403 .419 .988 

x10 510.17 3883.799 .584 .988 

x11 510.03 3878.861 .695 .988 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance 

N of 

Items 

Item 

Means 

4.113 3.267 4.567 1.300 1.398 .065 125 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x12 510.23 3881.013 .521 .988 

x13 510.20 3894.166 .486 .988 

x14 510.00 3881.655 .642 .988 

x15 509.90 3884.093 .668 .988 

x16 510.07 3856.823 .701 .988 

x17 510.00 3880.207 .577 .988 

x18 510.03 3875.137 .741 .988 

x19 510.00 3880.000 .718 .988 

x20 510.23 3869.495 .603 .988 

x21 510.27 3885.237 .525 .988 

x22 510.50 3888.948 .526 .988 

x23 509.87 3888.878 .481 .988 

x24 509.97 3862.102 .712 .988 

x25 509.80 3883.407 .526 .988 

x26 509.97 3869.482 .675 .988 

x27 510.10 3870.438 .734 .988 

x28 510.03 3865.206 .751 .988 

x29 509.67 3876.299 .705 .988 

x30 510.27 3872.064 .596 .988 

x31 510.17 3867.592 .719 .988 

x32 510.43 3892.599 .536 .988 

x33 510.23 3875.495 .736 .988 

x34 510.13 3862.602 .749 .988 

x35 510.43 3889.978 .419 .988 

x36 510.30 3849.803 .702 .988 

x37 510.20 3858.441 .753 .988 

x38 510.03 3871.413 .646 .988 

x39 510.17 3860.213 .798 .988 

x40 510.13 3858.602 .749 .988 

x41 510.30 3859.114 .741 .988 

x42 510.00 3864.483 .788 .988 

x43 510.13 3850.257 .831 .988 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x44 510.13 3858.671 .749 .988 

x45 510.07 3868.892 .687 .988 

x46 510.13 3866.533 .640 .988 

x47 510.10 3877.886 .610 .988 

x48 510.03 3848.792 .831 .988 

x49 509.90 3862.162 .726 .988 

x50 509.83 3873.730 .629 .988 

x51 509.93 3864.064 .760 .988 

x52 509.73 3867.995 .756 .988 

x53 509.60 3891.972 .564 .988 

x54 509.70 3879.803 .621 .988 

x55 509.97 3877.964 .668 .988 

x56 509.77 3879.289 .635 .988 

x57 509.73 3886.133 .646 .988 

x58 509.77 3871.426 .723 .988 

x59 509.73 3876.961 .766 .988 

x60 510.17 3886.213 .522 .988 

x61 510.30 3870.355 .666 .988 

x62 510.73 3876.478 .558 .988 

x63 510.00 3877.724 .688 .988 

x64 510.00 3878.000 .743 .988 

x65 509.80 3874.372 .617 .988 

x66 510.20 3890.786 .569 .988 

x67 509.77 3905.564 .366 .988 

x68 509.73 3886.271 .645 .988 

x69 510.13 3893.775 .387 .988 

x70 510.23 3904.392 .298 .988 

x71 509.90 3882.645 .553 .988 

x72 510.00 3882.000 .692 .988 

x73 509.80 3880.234 .631 .988 

x74 510.00 3866.069 .686 .988 

x75 510.00 3865.586 .628 .988 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x76 510.00 3869.448 .733 .988 

x77 509.83 3871.316 .741 .988 

x78 509.93 3883.582 .590 .988 

x79 509.70 3893.183 .551 .988 

x80 509.70 3895.321 .523 .988 

x81 510.30 3874.286 .519 .988 

x82 509.93 3879.720 .532 .988 

x83 510.00 3870.138 .682 .988 

x84 510.87 3863.568 .457 .988 

x85 510.57 3900.185 .248 .988 

x86 510.30 3883.941 .560 .988 

x87 509.90 3875.886 .713 .988 

x88 510.03 3869.895 .661 .988 

x89 509.90 3855.748 .689 .988 

x90 510.27 3867.444 .611 .988 

x91 510.43 3853.909 .720 .988 

x92 509.80 3887.062 .489 .988 

x93 509.70 3882.631 .632 .988 

x94 509.80 3889.338 .568 .988 

x95 509.60 3890.179 .587 .988 

x96 509.80 3888.648 .629 .988 

x97 509.83 3886.971 .663 .988 

x98 509.87 3865.568 .684 .988 

x99 509.77 3865.771 .739 .988 

x100 509.87 3881.913 .524 .988 

x101 509.97 3868.792 .774 .988 

x102 509.93 3860.271 .686 .988 

x103 509.73 3874.961 .792 .988 

x104 510.17 3863.661 .601 .988 

x105 509.93 3888.271 .537 .988 

x106 510.10 3885.955 .602 .988 

x107 510.20 3874.786 .593 .988 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x108 510.13 3889.844 .634 .988 

x109 510.13 3867.361 .700 .988 

x110 509.57 3883.840 .618 .988 

x111 509.63 3864.516 .740 .988 

x112 510.07 3882.961 .668 .988 

x113 509.80 3865.338 .800 .988 

x114 509.63 3881.137 .702 .988 

x115 509.90 3854.162 .767 .988 

x116 509.73 3865.857 .838 .988 

x117 509.93 3872.961 .710 .988 

x118 510.17 3873.868 .617 .988 

x119 509.87 3845.085 .806 .988 

x120 510.17 3878.075 .521 .988 

x121 510.03 3870.378 .695 .988 

x122 509.70 3875.597 .716 .988 

x123 510.63 3849.757 .642 .988 

x124 510.80 3846.993 .633 .988 

x125 510.77 3849.220 .615 .988 
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ภาคผนวก ฏ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นต่อผลการวิจัย 
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ภาคผนวก ฏ 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นต่อผลการวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ยืนยันองค์ประกอบ 

 

1. ดร.ระวี   อรรถวิลัย     ผู้อ านวยการกองการศึกษาเทศบาลต าบลกรับใหญ่  เทศบาล 
 ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี 

2. ดร.รสพร   ทองธรรม   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ เทศบาลนครนครปฐม 
  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

3. ดร.ชูชาติ  สิทธิสาร     ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม  องค์การบริหารส่วน 
 จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

4. ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาพ้ืนฐาน   คณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

5. ดร.ธนกร   เชื้อจ ารูญ   หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา กองการศึกษาศาสนา และ 
 วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

6. ดร. วิทยา  ดวงสินธ์    หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ /กรรมการ 
 สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐม 

7. ดร.จันทิมา  จันทร์สุวรรณ  นักบริหารงานการศึกษา กองการศึกษาเทศบาลเมืองคูคต 
จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ฐ 

แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลต่อการวิจัย 
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การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
The Monitoring of School Based  Management  for  Local Development 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือทราบองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. เพ่ือยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การก ากับติดตาม หมายถึง กระบวนการตรวจสอบดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  
ที่วางไว้ มีตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ โดยมีการก าหนดเปูาหมายการก ากับให้ชัดเจน             
มีการก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ตัวบ่งชี้ และมีการประเมินผล (Evaluation) ควบคู่กันไปกับ      
การก ากับติดตาม โดยอาจมีการประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐาน และสามารถน ามาแก้ไข 
ปรับปรุงแผนงานโครงการให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้น ยังจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า มีการใช้ทรัพยากร    
ต่าง ๆ (Inputs) เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่มีการด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามกระบวนการ 
(Process) วางไว้หรือไม่ และผลงานที่ออกมา (Outputs) เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว้หรือไม่เพ่ือการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การบริหารจัดการศึกษา 
ที่ใช้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับจัดการศึกษาตลอดชีวิต       
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพมุ่งสู่ความ  
เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
มีนโยบายให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทุกโรงเรียนใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
และให้โรงเรียนที่สนใจและมีความพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ 2558 และเป็นโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเท่านั้น ได้แก่เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
 
ผลการวิเคราะห์ 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory  factor  analysis) เพ่ือสกัด    
ตัวแปรให้เหลือตัวแปรประกอบที่ส าคัญโดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด
(Maximum Likelihood) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญซึ่งปรากฏว่าได้องค์ประกอบการก ากับติดตามการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น มาทั้งหมด4องค์ประกอบผู้วิจัยจึงได้สรุป
องค์ประกอบได้ดังนี ้
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      องค์ประกอบที่ 1   ก ากับติดตาม ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Learning process  
           Monitoring) 
 องค์ประกอบที่ 2   ก ากับติดตาม ด้านการจัดท าแผน (Planning Monitoring) 
      องค์ประกอบที ่3   ก ากับติดตาม ด้านการมีส่วนร่วม (Participation Monitoring) 
      องค์ประกอบที่ 4   ก ากับติดตาม ด้านวิสาหกิจชุมชน (Enterprise Community Monitoring) 
  
 ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบเพ่ือยืนยันองค์ประกอบการก ากับติดตาม   
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดังแผนภูมิที1่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน     เป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 จากแผนภูมิที1่สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จากกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีองค์ประกอบจ านวน4องค์ประกอบดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 “ก ากับติดตาม ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้” (Learning process 
Monitoring) หมายถึง ก ากับติดตามในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติ และ
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม       
ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระ 
การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะด้านต่างๆให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน และสังคม  
ได้อย่างมีความสุข ทั้งยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านเน้นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาเป็นรวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพมีคุณธรรมระเบียบวินัยและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน ซึ่งเป็น
กระบวนการส่งเสริมผู้เรียนให้ได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนและมีผลงานแสดง โรงเรียนมีระบบ
การบริหารงานวิชาการที่มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นส าคัญ และท าให้โรงเรียนที่เข้าร่วม

การก ากับติดตาม     
การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน      

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

การก ากับติดตาม       
ด้านกระบวนการ    

จัดการเรียนรู้
(Learning process 

การก ากับติดตาม       
ด้านการจดัท าแผน 

การก ากับติดตาม       
ด้านการมสี่วนร่วม 

การก ากับติดตาม       
ด้านวิสาหกิจชุมชน 
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โครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นSBMLD ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบที่ 2 “ก ากับติดตาม ด้านการจัดท าแผน”(Planning Monitoring)คือก ากับ
ติดตาม   การจัดท าแผนยุทธศาสตร์จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณจัดให้มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษาทุกแผนอย่างเป็น
ระบบเพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติ จัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมการ
ด าเนินการโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นSBMLD มีการก ากับติดตาม
ด้านกระบวนการด าเนินการจัดท าแผนโดยใช้หลัก PDCA  และ มีการก ากับติดตามด้านปัจจัยโดย    
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินการตามแนวนโยบายการบริหาร 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์ประกอบที่ 3 “ก ากับติดตาม ด้านการมีส่วนร่วม”(Participation Monitoring)  
หมายถึง มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งของโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติแผน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับ
การแต่งตั้งจากเทศบาลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีอ านาจในการพิจารณาเห็นชอบการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ ง
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาที่ เป็นระบบ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มีการนิเทศ
ติดตามผลการจัดการศึกษาของต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการ
พิจารณาเห็นชอบการอนุมัติใช้งบประมาณ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
 องค์ประกอบที่ 4 “ก ากับติดตาม ด้านวิสาหกิจชุมชน”( Enterprise Community) 
Monitoring)หมายถึงวิสาหกิจชุมชนกับโรงเรียนเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน มีการวางแผนด าเนินการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และมีการส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในระยะแรก และมีการติดตามผลซึ่ง
เป็นพันธกิจของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น คือ การส่งเสริมการเป็น
วิสาหกิจชุมชน 
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แบบแสดงความคิดเห็น 
ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบการวิจัย 

เรื่อง การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
ผู้ให้ข้อมูล       นาย        นาง         นางสาว 
 

................................................................................................................................................................ 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
............................................................................................................................................................. ... 
สถานที่ท างาน 
 

................................................................................................................................................................  
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้เป็นส่วนส าคัญยิ่งต่องานวิจัยก่อนการสรุปผลการวิจัย
กล่าวคือเป็นขั้นตอนการตรวจสอบองค์ประกอบโดยผู้วิจัยก าหนดกรอบการตรวจสอบองค์ประกอบไว้ 
4 ด้าน คือความเหมาะสมความเป็นไปได้ความเป็นประโยชน์และความถูกต้องครอบคลุมหลังจากที่
ท่านได้ศึกษารายละเอียดตามขอบข่ายเนื้อหาที่ก าหนดประกอบการพิจารณาแล้วการให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างและยืนยันองค์ประกอบการก ากับ
ติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจส าหรับผู้ที่มี
ความสนใจที่จะน าองค์ประกอบนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อใช้ในการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมขอความกรุณาติดต่อได้ที่ 081-196-6221  
 
 
 
               อภิรดี    กลกิจ 
      นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
          สาขาการบริหารการศึกษา 
                    คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที ่1 การแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 
 

 
ที ่

 
องค์ประกอบ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน ์

เหมาะสม ไม่ 
เหมาะสม 

เป็นไป
ได้ 

เป็นไป 
ไม่ได้ 

ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

เป็น 
ประโยชน ์

ไม่เป็น
ประโยชน ์

1 

 
ก ากับติดตาม       

ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

 

        

2 

 
ก ากับติดตาม 

ด้านการจัดท าแผน 
 

        

3 

 
ก ากับติดตาม 

ด้านการมีส่วนร่วม 
 

        

4 

 
ก ากับติดตาม 

ด้านวิสาหกิจชุมชน 
 

        

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................ ....................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................... ......................... 
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ตอนที ่2 การแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในประเด็นดังต่อไปนี้ 
      ท่านคิดว่าองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................... .....................................................................................
.................................................................................................................. .............................................. 
 ท่านคิดว่าองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
ท้องถิ่นมีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................ ........................................................................
........................................................................................................................ ........................................ 
 ท่านคิดว่าองค์ประกอบการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
ท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................ ....................................................................
.............................................................................................................. ................................................. 
 ท่านคิดว่าองค์ประกอบการก ากบัติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
ท้องถิ่นมีความถูกต้องครอบคลุมหรือไม่อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................
................................................................................................................... ,……………………….…….......... 
   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................... ......................................................................................... 
 
        ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ 
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ภาคผนวก ฑ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (แบบสอบถาม) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  เรื่อง 

การก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบองค์ประกอบการก ากับติดตาม 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ 
2.1  ผู้บริหารสถานศึกษา     1   คน 
2.2  ครูผู้รับผิดชอบ/ที่เก่ียวข้องกับโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)      1   คน 
2.3  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

หรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     1   คน   
3. แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) 
 ขอความกรุณาท่านได้โปรดให้ข้อมูลตามสภาพเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในสถานศึกษาของท่าน
และกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ เพราะข้อมูลที่สมบูรณ์เท่านั้นจึงสามารถน ามาวิเคราะห์ ได้ และ         
ขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบทางลบต่อตัวท่านหรือสถานศึกษาของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม   
แต่อย่างใด 
 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากทุกๆ ท่าน 

 

นางอภิรดี   กลกิจ 
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง    โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน    หน้าข้อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 

1. เพศ 
 

 ชาย      หญิง 
 

2. อายุ 
 

 ไม่เกิน 30 ปี     31-40 ปี   
 41-50 ปี     51 ปีขึ้นไป 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ปริญญาตรี     ปริญญาโท   
 ปริญญาเอก     อ่ืนๆ.................... 
 

4. ประสบการณ์การท างาน (เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพ่ิมอีกหนึ่งปี) 
 

ไม่เกิน 10 ปี     11-20 ปี   
 21-30 ปี     30 ปีขึ้นไป 

5. ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน(เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพ่ิมอีกหนึ่งปี) 
 

ไม่เกิน 5 ปี     6-10 ปี   
 11-15 ปี    15 ปีขึ้นไป 

6. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้รับผิดชอบ/ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) 
 
ค าชี้แจง   โปรดพิจารณาตัวแปรต่อไปนี้ ว่าเป็นตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ระดับใด โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 

ระดับ  1   หมายถึง  เป็นตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ  2   หมายถึง    เป็นตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ในระดับน้อย 
ระดับ  3   หมายถึง      เป็นตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ในระดับปานกลาง 
ระดับ  4   หมายถึง     เป็นตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ในระดับมาก 
ระดับ  5    หมายถึง     เป็นตัวแปรของการก ากับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ในระดับมากท่ีสุด 
แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ข้อ 
ตัวแปรของการก ากับตดิตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์       
2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามปี       
3 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ      
4 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี       
5 มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษาทุกแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อ

น าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
     

6 ก าหนดเปูาหมายของการก ากับ ติดตามให้ชัดเจน       
7 มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด ในการก ากับ 

ติดตามชัดเจน 
     

8 จัดระบบโครงสร้างในองค์กรอย่างชัดเจน       
9 ทุกคนยอมรับบทบาทการเป็นสมาชิกในองค์กรตามที่ได้รับ

มอบหมาย/แต่งตั้ง 
     

10 มีการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศเพื่อผลมาใช้เป็นข้อมูล
ย้อนกลับ 

     

11 มีการวัดประเมินผลการก ากับ ติดตามโดยเปรียบเทียบ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัดกับผลงาน  

     

12 มีการวัดประเมินผลการก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง      
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ข้อ 
ตัวแปรของการก ากับตดิตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย  
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก  
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

13 ใช้หลักการพัฒนาตนเอง ในการด าเนินงาน SBMLD      
14 ใช้หลักความรับผิดชอบในการท างาน โดยเคารพในสิทธิและ

หน้าท่ีของตน และผู้อื่น 
     

15 ใช้หลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างาน        
ทุกงาน 

     

16 จัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมการ
ด าเนินการ SBMLD 

     

17 มีการก ากับ ติดตามด้านปัจจัย โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า  

     

18 มีการก ากับ ติดตามด้านกระบวนการด าเนินการ โดยใช้หลัก 
PDCA 

     

19 มีการก ากับ ติดตามด้านผลผลิต คือผู้เรียนมีคุณภาพ      
20 มีการระดมทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้     ในการ

จัดการเรียนการสอน  
     

21 สร้างเครือข่ายในองค์กรโดยมีวิธีการท างานแบบเครือข่าย
เชื่อมโยงกัน เรียนรู้ร่วมกัน 

     

22 สร้างเครือข่ายภายนอก โดยร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น/
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น 

     

23 ด าเนินการก ากับ ติดตามด้วยความโปร่งใส       
24 ใช้มติของส่วนรวมเป็นแนวทางในการตัดสินใจ      
25 ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างเสมอภาค      
26 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อหน่วยงาน      

ต้นสังกัด 
     

27 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง รายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

28 มีการประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อสร้าง
ช่ือเสียงของโรงเรียน 

     

29 จัดการศึกษาในระบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
30 จัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยตาม

ความต้องการของเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนในท้องถิ่น 
     

31 จัดการด าเนินการก ากับติดตาม 3 ระยะคือ ก่อนด าเนินการ 
ระหว่างการด าเนินการ และหลังด าเนินการ 

     

32 มีการคาดการณ์เกี่ยวกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นกับการด าเนิน
โครงการ  

     

33 มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น      
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ข้อ 
ตัวแปรของการก ากับตดิตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย  
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก  
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

34 เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก      

35 จัดกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามจากกลุ่ม       
ที่เจาะจง 

     

36 สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตาม
เกณฑ์คุณภาพที่ตั้งไว้ 

     

37 สร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นความส าคัญ
ของการตรวจสอบ และก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

     

38 ปลูกจิตส านึกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นคุณค่า และยอมรับ
ผลการตรวจสอบและก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

     

39 สร้างความเข้าใจ และความเป็นเจ้าของให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับการด าเนินงานSBMLD 

     

40 มีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน      
41 มีการคุ้มครองการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน      
42 ให้การสนับสนุนส่งเสริม ผู้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น      
43 มีการเสริมแรงแก่ผู้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น      
44 มีการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best 

Practices) ของทุกภาคส่วน 
     

45 จัดหาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มีอย่างเพียงพอ หลากหลาย 
และทั่วถึง 

     

46 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้มีความสมบูรณ์ และ
ความน่าสนใจยิ่งข้ึน 

     

47 จัดระบบแหล่งเรียนรู้ให้มีความเช่ือมโยง และ เป็นเครือข่าย
ซึ่งกันและกัน 

     

48 หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารใช้หลักการกระจายอ านาจใน
การตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติ 

     

49 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน      
50 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง      
51 มีการด าเนินการวิเคราะห์ SWOT ในบริบทของโรงเรียน 

เพื่อจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
     

52 ผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติในการเข้าร่วมโครงการ   SBMLD      
53 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วม

โครงการ   SBMLD 
     

54 การเปิดโอกาสให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ SBMLD 
ตามความสมัครใจ 

     

55 มีวิธีการประเมินตนเองและปรับตัวให้มีคุณสมบัติในการเข้า
ร่วมโครงการ  SBMLD 

     



304 

ข้อ 
ตัวแปรของการก ากับตดิตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย  
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก  
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

56 โรงเรียนมีระบบการบริหารงานวิชาการที่มุ่งเน้นประโยชน์
สูงสุดของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

57 โรงเรียนมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประโยชน์
สูงสุดของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

58 โรงเรียนมีระบบการบริหารทั่วไปที่มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

59 โรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณที่มุ่งเน้นประโยชน์
สูงสุดของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

60 มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยสถานศึกษาน าข้อมูล     
ความต้องการมาใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน 

     

61 มีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทุกด้าน 

     

62 จัดให้มีการท าประชามติหรือเวทีประชาคมในการ 
จัดการศึกษา 

     

63 มีการจัดหาพัสดุ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับหลักสูตร      
64 มีการควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ         

ให้เพียงพอ และพร้อมใช้งานเสมอ 
     

65 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างานของโรงเรียน      
66 การด าเนินงานของโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่

ทุกภาคส่วนของเทศบาล 
     

67 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

     

68 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนา     
ทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

     

69 มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

     

70 มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
เทศบาล หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

71 มีการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งของ
โรงเรียน 

     

72 จัดการศึกษาในระบบ ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมวิถี
ชีวิต  

     

73 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น
ปัจจุบัน 

     

74 มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่  
 แก่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     

       



305 

ข้อ 
ตัวแปรของการก ากับตดิตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย  
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก  
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

75 จัดการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะ 
แก่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     

76 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

77 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นท่ียอมรับ 

     

78 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 

     

79 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอ านาจในการ
พิจารณาเห็นชอบอนุมัติแผน 

     

80 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอ านาจในการ
พิจารณาเห็นชอบการอนุมัติใช้งบประมาณ 

     

81 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการ
จัดท าและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

     

82 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอ านาจในการ
พิจารณาเห็นชอบการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
ท้องถิ่น 

     

83 มีเอกสารการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสูตรท้องถิ่น 

     

84 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดองค์ความรู้ในเรื่อง SBMLD      
85 เยาวชน ผู้ปกครองชุมชนในท้องถิ่น ยังมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาน้อย  
     

86 จัดระบบสื่อสารในการก ากับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับรู้ รับทราบอย่างทั่วถึง และเป็นรูปธรรม 

     

87 ผู้บริหารเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่ผู้ปฏิบัติ      
88 จัดการเรียนรู้หลักสูตรอบรมอาชีพระยะสั้น ที่เน้นส่งเสริม

อาชีพ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
     

89 โรงเรียนส ารวจความตอ้งการของนักเรียน เพื่อจัดท ารายวิชา
เพิ่มเติม ตามความต้องการของนักเรียน 

     

90 โรงเรียนส ารวจความต้องการของ เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม การจัดการศึกษา
นอกระบบและการจัดการศึกษา  ตามอัธยาศัย 

     

91 มีการส ารวจความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
ที่ต้องการพัฒนาความรู้ 

     

92 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะด้านต่างๆให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน และสังคมได้ อย่างมีความสุข 
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ข้อ 
ตัวแปรของการก ากับตดิตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย  
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก  
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

93 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน 

     

94 จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระ     
 การเรียนรู้ด้านต่างๆ 

     

95 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติและได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

     

96 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  

     

97 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีนิสัย รักการอ่าน เน้น
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     

98 จัดการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน วัสดุอุปกรณ์ ไว้ให้พร้อม
บริการแก่ผู้เรียน 

     

99 มีการจัดหาสื่อ เครื่องมือต่างๆไว้ให้พร้อมบริการแก่ผู้เรียน      
100 จัดการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ      
101 จัดระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง      
102 จัดกระบวนการส่งเสริมครูผู้สอน ให้ได้พัฒนาศักยภาพของ

ตน และออกแสดงผลงานทางการศึกษา 
     

103 จัดกระบวนการส่งเสริมผู้เรียนให้ได้พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ และมีผลงานแสดง 

     

104 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

     

105 ครูร่วมกันปฏิบัติการ โดยมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ที่เน้นเปูาหมาย และผลลัพธ์เป็นส าคัญ 

     

106 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานท่ีเกิดขึ้นโดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  

     

107 มีการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของต้นสังกัด      
108 มีการยอมรับผลจากการกระท า และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มี

ผลงานดีเด่น 
     

109 จัดท ารายงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบในการบริหาร
จัดการSBMLD 

     

110 จัดให้ผู้เรียนได้การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการต่างๆของ
โรงเรียน  

     

111 ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ต่างๆของโรงเรียน  

     

112 จัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ      
113 ผู้บริหารใช้หลักเหตุผลในการท างานรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ 
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ข้อ 
ตัวแปรของการก ากับตดิตามการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย  
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก  
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

114 ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม 
ระเบียบวินัย และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน 

     

115 ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 

     

116 ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

     

117 มีการดูแลบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความมั่นคงปลอดภัย สวยงาม
เสมอ 

     

118 จัดตั้งชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน      
119 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการตามความเหมาะสมและเป็นไป

ตามแนวทาง SBMLD 
     

120 โรงเรียนมีฐานะเป็น “ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้”(Learning 
Complex) 

     

121 มีการจัดระบบการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียน อย่างท่ัวถึง      
122 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาชาติ นโยบาย

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
     

123 มีการวางแผนด าเนินการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน      
124 มีการส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในระยะแรกเริ่ม      
125 วิสาหกิจชุมชนกับโรงเรียนเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน      

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง 
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