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This thesis was designed as Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR). The 
research objective was to determine educational administration task of city municipality. 
The instruments used for data collection were 1) a semi-structured interview form, and         
2) a questionnaire. The experts were comprised of 1) Policy Administrator at Local 
Administration Promotion Department, 2) Local Administrator, 3) Local Practitioner,                 
4) School Administrator, 5) Expertise, in the total of 19 units. The statistics used for data 
analysis were median, mode, inter-quartile, and content analysis from interviewing content 
of experts. 

The findings of this research were as follows:- 
The educational administration tasks of city municipality consisted of 13 

dimensions in 96 tasks as follows; 1) early childhood development education in 7 tasks,           
2) compulsory education in 6 tasks, 3) senior secondary education in 5 tasks, 4) vocational 
education in 7 tasks, 5) non-formal education in 7 tasks, 6) informal education in 8 tasks,         
7) educational personnel development in 8 tasks, 8) cultural support and local tradition 
conservation in 8 tasks, 9) profession education in community in 8 tasks, 10) learning sources 
management in city municipality in 7 tasks, 11) preparation for 21st century education in 9 
tasks, 12) learning organization, in 10 tasks, and 13) higher education of city municipality in 
6 tasks which included (1) surveying needs in each area for higher education of city 
municipality, (2) founding particular higher education institute of city municipality,                   
(3) creating curriculums conforming to city municipality context, (4) supporting an 
instructional media such as social network in higher education institute, (5) founding higher 
education institute by adopting a foreign curriculum as a teaching model, and (6) supporting 
higher education institute to produce researches. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
กำรศึกษำมีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำมนุษย์ให้เป็นก ำลังส ำคัญของประเทศชำติอย่ำงยิ่ง 

เพรำะกำรศึกษำจะช่วยสร้ำงคนในชำติให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริยธรรมและ สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อควำม
เจริญงอกงำมของบุคคลและสังคม โดยวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรฝึก กำรอบรม  กำรสืบสำน  
ทำงวัฒนธรรม กำรสร้ำงสรรค์ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร กำรสร้ำงองค์ควำมรู้อันเกิดจำกกำรจัด
สภำพแวดล้อม สังคมกำรเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ปัจจุบัน
กระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ได้จ ำกัดเฉพำะกำรเรียนในห้องเรียนและครูเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้
เท่ำนั้นยังรวมถึงกำรเรียนรู้จำกนอกห้องเรียน กำรเรียนรู้ที่เกิดจำกสิ่งแวดล้อมทั้งที่ เกิดขึ้นเอง        
ตำมธรรมชำติหรือสิ่งแวดล้อมที่บุคคลสร้ำงขึ้นกำรจัดสภำพแวดล้อมสังคมภูมิปัญญำท้องถิ่น          
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีอยู่อย่ำงพอเพียงและมีประสิทธิภำพเพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนให้เรียนรู้เต็มตำมศักยภำพ1 ปัจจุบันกำรศึกษำของไทยยังไม่สำมำรถให้กำรศึกษำที่มีคุณภำพ
และเตรียมควำมพร้อมนักเรียนให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันกับประชำคมโลกได้เท่ำที่ควร แม้แต่กำร
พิจำรณำดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ของโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ พบว่ำไทยมีดัชนีกำรพัฒนำทุน
มนุษย์ในอันดับที่ 81จำกทั้งหมด 134 ประเทศ โดยประเทศไทยมีสภำพกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
สังคมต่ ำกว่ำประเทศที่มีประชำกรและทรัพยำกรใกล้เคียงกันสะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยพัฒนำ
น้อยกว่ำประเทศอ่ืน นอกจำกนี้ดัชนีขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันเปรียบเทียบกับ  60 ประเทศ 
โดย IMD ในปี 2557 พบว่ำลดลงจำกเดิม 2 อันดับ มำอยู่ที่อันดับที่ 29 โดยตัวชี้วัดด้ำนกำรศึกษำ
โดยรวมอยู่อันดับที่ 54 ซึ่งตัวชี้วัดที่อันดับลดลงมำกที่สุด คือ คุณภำพอุดมศึกษำที่ตอบสนองต่อกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจ ตำมด้วยอัตรำกำรเข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำ และตัวชี้วัดด้ำนกำรศึกษำที่ถูก
จัดล ำดับไว้ต่ ำที่สุดที่ล ำดับ 57 คือ ผลกำรสอบ TOEFL ดังนั้นทุก ภำคส่วนในสังคมไทยควรหันมำให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงจริงจัง มิฉะนั้นจะส่งผลให้ควำมสำมำรถของประเทศไทย
เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในโลกลดต่ ำลงไปอีก2 

                                                 
1กระทรวงศึกษำธิกำร, คู่มือประเมินควำมพร้อมในกำรจดักำรศกึษำขัน้พื้นฐำนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษำธิกำร, 2558), 22. 
2ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2557 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร, 2557), 17. 



2 

จำกนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทั้งระบบต้องได้รับควำมร่วมมือจำกภำครัฐและภำคเอกชนทั้งจำก ครู โรงเรียน ชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำท้ังกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกำรกระจำยอ ำนำจให้ท้องถิ่นสำมำรถปกครองดูแลตนเองได้จึง
เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับพลเมืองของประเทศ โดยส่วนรวมเป็นกำรคืนอ ำนำจบำงส่วน
ให้กับประชำชนในกำรเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของท้องถิ่นเอง ซึ ่งท้องถิ ่น
จ ำเป็นต้องปรับเปลี ่ยนบทบำทจำกผู ้รับบริกำรสำธำรณะจำกส่วนกลำง ไปเป็น  ผู้ให้บริกำร
สำธำรณะแก่ชุมชนของตนเองเป็นหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องพัฒนำตนเองให้มี
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนและทรัพยำกรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรปกครองตนเอง เพ่ือก่อให้เกิด       
กำรบริกำรสำธำรณะที่ตรงต่อควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง  
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปญัหำ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ได้ก ำหนดตั้งแต่เรื่อง แนวนโยบำย 
พ้ืนฐำนแห่งรัฐ ที่รัฐต้องกระจำยอ ำนำจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจกำรท้องถิ่นได้เอง ให้
ควำมเป็นอิสระท้องถิ่น ให้สิทธิจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ควำมเป็นอิสระของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุโครงสร้ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำรถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่น กำรริเริ่มเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น กำรบริหำรงำน
บุคคล หน้ำที่ต่อศิลปะ จำรีตประเพณีท้องถิ่น สิทธิจัดกำรศึกษำกำรฝึกอำชีพและกำรส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพและสิ่งแวดล้อม จำกนโยบำยและหลักกำรส ำคัญของรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 283 วรรคแรก มำตรำ 284 วรรคแรก และมำตรำ 80 วรรค 4 ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กำรทำงศำสนำและ
เอกชน จัดและมีส่วนร่วมในจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำให้เท่ำเทียมและ
สอดคล้องกับแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ ซึ่งท ำให้กำรกระจำยอ ำนำจนั้นสำมำรถท ำได้จริง3 

กำรกระจำยอ ำนำจจึงเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน 
กล่ำวคือจำกเดิมที่เป็นกำรบริหำรแบบรวมศูนย์อ ำนำจไว้ที่ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจึงก่อให้เกิด
ควำมล้ำช้ำของสำยงำนกำรบริหำร กำรสั่งกำรเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีขั้นตอนยุ่งยำกล่ำช้ำ กำรน ำปัญหำ
มำแก้ไขไม่ทันเหตุแห่งทุกข์ มีกำรทุจริต คอรัปชั่น วิ่งเต้น เส้นสำย เต็มไปด้วยกำรมุ่งแสวงหำอ ำนำจ
และผลประโยชน์ สิ้นเปลืองงบประมำณอย่ำงมหำศำล จึงมีกำรปรับเปลี่ยนกลำยเป็นระบบบริหำรที่
ให้มีกำรกระจำยอ ำนำจลงสู่ท้องถิ่นให้คนในท้องถิ่นได้บริหำรและพัฒนำท้องถิ่นของตนเองด้วยมี

                                                 
3ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร, รฐัธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 

(กรุงเทพฯ: ส ำนักกำรพิมพ์ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร, 2550), 113. 
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ควำมเชื่อว่ำ “ไม่มีใครรู้ปัญหำของท้องถิ่น ดีเท่ำคนในท้องถิ่นและไม่มีใครรักท้องถิ่นเท่ำคนใน
ท้องถิ่น” และถือเป็นกำรกระจำยควำมรับผิดชอบให้คนหลำย ๆ ฝ่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นของตนเอง อันเป็นหลักกำรที่ถูกต้องของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 

ในด้ำนกำรศึกษำนโยบำยและหลักกำรของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
2550 ได้ให้สิทธิในกำรจัดกำรศึกษำและกำรฝึกอำชีพแล้วนั้น ถือว่ำเป็นฉบับแรกของประเทศไทย ที่
ได้ก ำหนดสิทธิให้คนไทยได้รับกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำนและก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของรัฐที่จะต้องจัด
กำรศึกษำและส่งเสริมให้ทุกส่วนของสังคมมำร่วมจัดกำรศึกษำ จนเป็นที่มำของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
และเกิดพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักรำช 2553 เป็นกฎหมำยแม่บททำง
กำรศึกษำของไทย ที่มีสำระกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้ก ำหนดถึงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำไว้ถึง 3 
ส่วน คือ 1. กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของภำครัฐ 2. กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3. กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของเอกชนโดยเฉพำะในมำตรำ 
41องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดกำรศึกษำในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตำมควำมพร้อม
ควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรภำยในท้องถิ่น4 

 
ปัญหำของกำรวิจัย 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งกำรศึกษำในระบบ 
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย รวมทั้งมีส่วนร่วมส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของรัฐ     
ให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ เพ่ือให้ภำรกิจในกำรจัดกำรศึกษำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ      
ของชุมชน กำรควบคุมคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้กับชุมชนจึงเป็นเรื่องส ำคัญอย่ำงยิ่ง
เพรำะหำกประชำชนในชุมชนมีควำมรู้มำกจะน ำพำให้ชุมชนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องอันจะส่งผลให้
ประเทศมีกำรพัฒนำและขับเคลื่อนไปได้อย่ำงยั่งยืน อีกท้ังในปัจจุบันมีกำรย้ำยสังกัดโรงเรียนมำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมจ ำนวนมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง จำกเดิมในปี 2551 มีจ ำนวนโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพียง 187 โรงเรียน ต่อมำในปี 2559 มีจ ำนวนโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ำนวนมำกถึง 30512 โรงเรียนและแบ่งออกเป็นจ ำนวนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบำลนครจ ำนวน 376 โรงเรียน 5 โดยสถำนศึกษำส่วนใหญ่เปิดสอนในระดับก่อน
ประถมศึกษำและชั้นประถมศึกษำมำกที่สุด อีกท้ังกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนคร

                                                 
4กระทรวงศึกษำธิกำร, พระรำชบญัญตัิกำรศึกษำแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่3) พทุธศกัรำช 2553 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2553), 15. 
5ส ำนักประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, พระรำชบัญญตัิ

กำรศึกษำแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่3) พทุธศักรำช 2553 (กรุงเทพฯ: เพลิน สตูดิโอ จ ำกัด, 2559), 5. 
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ยังแยกออกเป็นหลำยประเภท เช่น กำรจัดกำรศึกษำพัฒนำเด็กเล็ก กำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ กำร
จัดกำรศึกษำมัธยมตอนปลำย กำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ เป็นต้น ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไป
อย่ำงก้ำวกระโดดและมีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งข้ึน 

อีกทั้งในด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังอยู่ในระดับต่ ำกว่ำโรงเรียนในสังกัด 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จำกกำรศึกษำของ ผศ.ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ อำจำรย์
ประจ ำคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ในฐำนะหัวหน้ำคณะผู้วิจัย กล่ำวว่ำจำกกำร
ส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงกำรจัดกำรศึกษำในระบบของ อปท. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (อบต.) เทศบำล กรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ รวมทั้งสิ้น 779 แห่ง พบว่ ำ 
ภำพรวมในด้ำนคุณภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูจัดอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมแต่ ในทำงตรงกันข้ำม
คุณภำพเด็กนักเรียนยังไม่น่ำพึงพอใจเหมือนกับเด็กในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งนี้ วิเครำะห์จำกผลประเมินของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ช่วงปี 2549-2553 โรงเรียนสังกัด อปท. ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษำ
ส่วนใหญ่ สำมำรถผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน สมศ.เกือบทุกด้ำน แต่เมื่อมองลึกลงไปในรำยละเอียด คุณภำพ
ของผู้เรียนในด้ำนส ำคัญๆ ยังอยู่ในระดับปำนกลำงถึงค่อนข้ำงต่ ำ 6 

ผู้วิจัยในฐำนะผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดของเทศบำลนครปำกเกร็ดมีหน้ำที่รับผิดชอบ    
กำรจัดกำรศึกษำของนักเรียนในชุมชนปำกเกร็ด เห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำในท้องถิ่นจึงมุ่ง
ประเด็นควำมสนใจในกำรศึกษำใน เรื่องภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนครโดยท ำกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์กำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำในประเทศไทย เริ่มด ำเนินกำรในปีพุทธศักรำช 2544 
แบ่งระยะเวลำกำรถ่ำยโอนเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 1 ถึง 4 ปี (พ.ศ. 2544 - 2547) และ 1 ถึง 10 ปี 
(พ.ศ.2544 - 2553) ตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจแผนที่ 1 และ 2 ในแผนภำรกิจด้ำนกำรศึกษำ อยู่ใน
ภำรกิจด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต ในระยะเริ่มแรกกระทรวงศึกษำธิกำรร่วมกับคณะกรรมกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินควำม
พร้อมของ อปท. ในกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งแบ่งกำรจัดกำรศึกษำออกเป็น 2 ระบบ คือ กลุ่มภำรกิจกำร
จัดกำรศึกษำในระบบที่เป็นกำรจัดกำรขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วย กำรจัดกำรศึกษำในระบบที่เป็น
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ให้กระทรวงศึกษำธิกำรและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ด ำเนินกำร (1) ก ำหนดนโยบำย แผนและมำตรฐำนกำรศึกษำในระดับชำติและในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (2) ประเมินควำมพร้อมของ อปท. ในกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน

                                                 
6พิชิต ฤทธิ์จรูญ, กำรวจิยัประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

(กรุงเทพฯ: ส ำนักนโยบำยด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วม ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2554), 71-77.  
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ที่ก ำหนด รวมทั้งกำรเสนอแนะกำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำของ อปท. 3) ติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (4) ให้กระทรวงศึกษำธิกำรร่วมกับคณะกรรมกำรกำร
กระจำยอ ำนำจเร่งรัดในกำรสร้ำงควำมพร้อมให้กับ อปท. ในกำรจัดกำรศึกษำได้เองและสองกลุ่ม
ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ประกอบด้วยห้องสมุด และ  
กำรบริกำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เงื่อนไขในกำรถ่ำยโอนหรือกำรกระจำย
อ ำนำจกำรศึกษำ มี (1) รูปแบบกำรด ำเนินภำรกิจคือ ภำรกิจที่รัฐยังคงด ำเนินกำรอยู่ อปท.สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ (2) ให้กระทรวงศึกษำธิกำรและคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท.ร่วมก ำหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำของ อปท. และมีหน้ำที่ในกำรประสำน
และส่งเสริม อปท. ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยและได้มำตรฐำนกำรศึกษำรวมทั้ง
กำรเสนอแนะกำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำของ อปท. ตำมที่กฎหมำยก ำหนด (3) 
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดมำตรฐำนเพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่ อปท. (4) ส ำนักปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำรให้แก่ อปท. และ (5) อปท. อำจด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำใน
รูปแบบอื่นใดก็ได้ที่ท ำแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำ และท ำให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพ
มำกขึ้นทิศทำงกำรด ำเนินกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำสู่ อปท. ในช่วงสิบปีจำกนี้ตำมกรอบ
กำรปฏิรูปกำรศึกษำรอบสอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้ระบุเรื่องกำรส่งเสริมบทบำท อปท. ให้เข้ำมำ 
ร่วมจัดและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำมำกขึ้น ตำมควำมเหมำะสม และควำมต้องกำรของท้องถิ่น ใน
ทุกระดับหรือประเภทกำรศึกษำ ซึ่งต้องค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนและระบบกำรศึกษำ
ของชำติด้วย 

ชุมชนในเขตกำรปกครองของเทศบำลนครด้วยเหตุที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจของประเทศจึงท ำให้
มีบุคคลต่ำง ๆ ย้ำยถิ่นฐำนมำอำศัยอยู่ในเขตเทศบำลนครจึงเกิดเป็นแหล่งชุมชนที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงเชื้อชำติและศำสนำ จำกกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจพบว่ำมีโรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ โรงเรียน     
วิถีพุทธ โรงเรียนนำนำชำติ โรงเรียนที่มีนักเรียนนับถือศำสนำอิสลำม และโรงเรียนพระปริยัติธรรม      
จึงท ำให้รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำของชุมชนในเขตกำรปกครองของเทศบำลนคร มีควำมหลำกหลำย      
อีกทั้งกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนมีควำมแตกต่ำงๆ ของต้นสังกัด ได้แกโ่รงเรียนวิถีพุทธที่มีกำรสังกัด
เทศบำลนคร ที่สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และที่สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน โรงเรียนนำนำชำติแบ่งออกเป็นโรงเรียนนำนำชำติที่สอนโดยใช้หลักสูตรกำรจัดกำร
สอนเป็นภำษำอังกฤษหรือโรงเรียนที่มีกำรสอนในระบบ English Program ที่เน้นกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษ ส่วนโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครส่วนใหญ่พบว่ำมีกำรจัดกำรศึกษำ 3 รูปแบบคือ 
โรงเรียนระดับประถมศึกษำ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในภำระกิจกำรจัด
กำรศึกษำของเทศบำลนครที่มุ่งส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริกำร ครอบคลุม         
กลุ่มประชำกรที่มีควำมต้องกำรอย่ำงหลำกหลำยของเทศบำลนคร 
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เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร เป็นไปเพ่ือควำมสอดคล้องกับกฎหมำย
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องและเพ่ือทรำบแนวทำงปฏิบัติและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำ
ของเทศบำลนครว่ำมีแนวปฏิบัติและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงไร ประกอบด้วยงำนใดบ้ำง มำเป็น
แนวคิดในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร เพ่ือให้ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำล
นครมุ่งพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพรองรับกำรเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 โดยอำศัยหลักกำรแนวคิดและ
ทฤษฎีเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ โดยศึกษำภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนครในอนำคต จำก
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญมีแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบใดบ้ำง น ำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ
ของแต่ละเทศบำลมำสังเครำะห์ ประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของเทศบำลนครเพ่ือหำแนวทำงจัด
กำรศึกษำที่เหมำะสมกับเทศบำลนครโดยให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนที่มีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมำอย่ำงยำวนำน มีกำรส่งเสริมอำชีพในชุมชน ประเพณีดั้งเดิมของชุมชน รวมถึงกำรจัด
กำรศึกษำที่สูงกว่ำระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือระดับอำชีวศึกษำ 
 
วตัถปุระสงค์กำรวจิยั  

เพ่ือทรำบภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร 
 

ข้อค ำถำมของกำรวจิยั 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยจึงก ำหนดข้อค ำถำมของกำรวิจัยดังนี้ 
ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร ประกอบด้วยอะไรบ้ำงและเป็นอย่ำงไร 
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กรอบแนวคิดในกำรวจิยั  
กำรศึกษำค้นคว้ำครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษำจำกเอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจกำรจัด

กำรศึกษำของเทศบำลนคร เพ่ือก ำหนดกรอบแนวคิดวิจัยปรำกฏดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดกำรวิจัย 
ที่มำ : กระทรวงศึกษำธิกำร, พระรำชบญัญตัิกำรศึกษำแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่3) พทุธศกัรำช 2553  
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, 2553). 
 : กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น, กำรจดักำรศกึษำท้องถิน่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดและ
หนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจดักำรศึกษำท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: ส ำนักประสำนและพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำท้องถิ่น, 2555). 
 : พิชิต ฤทธิ์จรูญ, กำรวจิยัประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
(กรุงเทพฯ: สำขำวิชำวิจัยและประเมินกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ, 2554). 
 : พัธรำชัย พัฒนสุวรรณำ, โรงเรยีน อบจ.: บทบำทขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในกำร
บรหิำรจดักำรศึกษำ (กรุงเทพฯ: สำขำวิชำบริหำรรัฐกิจ คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 
2554). 
 : จุมพล พลูภัทรชีวิน, กำรวจิยัอนำคตดว้ย EDFR (ขอนแก่น: มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2554). 

เอกสำร ทฤษฎี วรรณกรรมของนักวิชำกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนครใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 
 
 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภำรกิจกำรจัด
กำรศึกษำของเทศบำลนคร 
ในอนำคตจำกกำรสัมภำษณ์
ผู้เชี่ยวชำญ 

แนวคิดเกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย 
- แนวคิดเกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่น 
- แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประมวล กฎ กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรศึกษำ 
- รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

พุทธศักรำช 2550 
- พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอน  

กำรกระจำยอ ำนำจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

- พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. 2496 และ   
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13)     
พ.ศ. 2552 

- พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ       
(ฉบับท่ี 3) พุทธศักรำช 2553  

 
ภำรกจิกำรจดักำรศกึษำ 

ของเทศบำลนคร 
 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของ
เทศบำลนครในประเทศและต่ำงประเทศ 
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 : วิโรจน์ สำรรัตนะ, ปฏบิตัิกำรวจิยัอนำคตดว้ย EDFR (กรุงเทพฯ: อักษรำพิพัฒน์, 2557). 
 : ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, กำรจดักำรศกึษำขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
(กรุงเทพฯ: กลุ่มนโยบำยส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ, 2551). 
 : Craft, Rickie Clinton, Community Attitudes Toward Education and Levels of 
Participation in School, Accessed February 16, 2015, Available from 
http://www.lib.uni.com/dissertations/fullcit/2081147 
 : Healy, M., BS 5750 and beyond in a secondary school: A change for the best. 
In C. Parsons (ed.), Quality improvement in education (London: David Fulton, 1994). 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

กำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ค ำนิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำรในควำมหมำยเฉพำะกับกำรวิจัยเรื่อง 
“ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร” ไว้ดังนี้ 

เทศบำลนคร หมำยถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ำหรับเมืองขนำดใหญ่ ที่มีประชำกร
ตั้งแต่ห้ำหมื่นคนขึ้นไป และมีรำยได้เพียงพอต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะและตำมหน้ำที่ที่กฎหมำย
บัญญัติไว้ 

ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึง ควำมรับผิดชอบของเทศบำลนครในกำรวำงแผนพัฒนำ    
ด้ำนกำรศึกษำและก ำหนดบทบำทขององค์กรในกำรท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบ รวมถึงมีหน่วยงำนภำยในท ำหน้ำที่ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ด้ำนกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วยภำรกิจหลักคือ กำรจัดกำรศึกษำพัฒนำเด็กเล็ก,กำรจัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ, กำรจัดกำรศึกษำมัธยมตอนปลำย,กำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ,กำรจัดกำรศึกษำนอก
ระบบ,กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย,กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ,ส่งเสริมสนับสนุน 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น,กำรจัดกำรศึกษำอำชีพในชุมชน,กำรจัดแหล่งเรียนรู้ในเขต
เทศบำลนคร, กำรเตรียมกำรศึกษำส ำหรับศตวรรษที่ 21,กำรจัดกำรศึกษำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้,     
กำรจัดกำรอุดมศึกษำของเทศบำลนคร 
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร” นี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
วรรณกรรม หลักการทฤษฎี ค้นคว้าเอกสารเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น 
1.1 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2 ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3 องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4 หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 ความหมายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.2 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4 มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.5 การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. การวิจัยเชิงอนาคตเทคนิค EDFR 
3.1 ความหมายการวิจัยเชิงอนาคตเทคนิค EDFR 
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิค EDFR 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาล 
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตเทคนิค EDFR 
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ 
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1. แนวคดิเกีย่วกบัการปกครองทอ้งถิน่ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองที่นานาอารยประเทศ ใช้เป็น
รูปแบบในการปกครองบริหารกิจการบ้านเมือง เพราะการปกครองในระบอบนี้ให้สิทธิเสรีภาพแก่
ประชาชนเป็นผู้มีอ านาจ และใช้อ านาจในการเลือกผู้แทนเข้ามาด าเนินการด้านนิติบัญญัติผ่านทาง
รัฐสภา ด้านบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี เรียกว่าประชาธิปไตยแบบรัฐสภาบางประเทศก็ใช้ระบบ
ประธานาธิบดีเป็นผู้บริหารประเทศ ส าหรับประเทศไทยนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ตามแบบอย่างนานาอารยประเทศ เมื่อปี 
พ.ศ. 2475 ใช้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่การใช้พระราชอ านาจด้านนิติบัญญัติ 
บริหาร ตุลาการ ทรงมิได้ใช้พระราชอ านาจเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง แต่มีองค์การหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบต่างๆ กันไป พระราชอ านาจทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นฐานะประมุขของรัฐ หรือในฐานะอ่ืน ได้ถูก
ก าหนดไว้โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ1 

การปกครองท้องถิ่นไทย ได้มีวิวัฒนาการมาเป็นล าดับตามกระแสความคิด อุดมการณ์ 
สถานการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของคนในชาติ  ตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไป ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองอีกหลายรูปแบบ เช่น ปัจจุบันยกฐานะสุขาภิบาล
ขึ้นเป็นเทศบาล ก าหนดให้เมืองพัทยาเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษในเขตเมืองหลวง ได้ยกฐานะ
เทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี เป็นกรุงเทพมหานคร ก าหนดให้เมืองพัทยาเป็นรูปแบบ
การปกครองที่พิเศษที่แตกต่างออกไป เพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

นอกจากปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วได้มีการแก้ไขให้สิทธิเสรีภาพประชาชนมากขึ้น เพ่ือสร้าง
ศักยภาพ ความเข้มแข็งภาคประชาชน โดยประชาชนมีอ านาจเลือกผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง เป็น
หัวหน้าผู้บริหารเพียงคนเดียว แต่เนื่องจากรูปแบบการปกครองท้องถิ่น มีหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบ
ต่างมีกฎหมายของตนเป็นหลักในการปฏิบัติ ซึ่งบางอย่างไม่สอดคล้อง ซ้ าซ้อน ไม่ชัดเจน รัฐบาลมี
นโยบายที่จะปรับปรุงแก้ไขเป็นประมวลกฎหมายท้องถิ่น โดยรวมรูปแบบที่เหมือนกัน ใกล้เคียงกันให้
มีมาตรฐาน และก าหนดบทบาทหน้าที่ภารกิจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

1.1 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ความหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายหรือให้ค านิยามไว้มากมาย 

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วค านิยามเหล่านั้นต่างมีหลักการที่ส าคัญคล้ายคลึงกัน ดังเช่นความหมายดังต่อไปนี้             
เดเนียลวิท (Daniel Wit) ได้ให้ความหมายค าว่า “การปกครองท้องถิ่น” หมายถึง การปกครองที่

                                                           
1ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ และคณะ, การปกครองท้องถิน่ไทย (กรุงเทพฯ: สมาคมสันนิบาต เทศบาล

แห่งประเทศไทย, 2551), 2-5. 
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รัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น 
ตามหลักการท่ีว่าถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็น
รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ดังนั้นการบริหารการปกครองท้องถิ่นจึง
จ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรอันมิได้
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอ านาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอ านาจ
ของตน2 

 จอห์น เจ. คลาร์ก (John J. Clark) ได้ให้ความหมายค าว่า “การปกครองท้องถิ่น” 
หมายถึงหน่วยการปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่
ใดโดยเฉพาะ และหน่วยการปกครองดังกล่าวนี้จัดตั้งและจะอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง3 

 แฮรีส จี. มอนตากู (Harris G. Mongtagu) ได้ให้ความหมายค าว่า “การปกครอง
ท้องถิ่น”หมายถึง การปกครองซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระ เพ่ือเลือกผู้ที่มี
หน้าที่บริหารการปกครองท้องถิ่น มีอ านาจอิสระ พร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดย
ปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ทั้งนี้หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่
อย่างใด4 

 วิลเลี่ยม เอ. ร๊อบสัน (William A. Robson) ได้ให้ความหมายค าว่า“การปกครอง
ท้องถิ่น”หมายถึง หน่วยการปกครองซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้นและให้มีอ านาจปกครองตนเอง (Autonomy) 
มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และต้องมีองค์กรที่จ า เป็นในการปกครอง (Necessary 
Organization) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ5 

 จากความหมายของการปกครองท้องถิ่นข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า หลักการปกครอง
ท้องถิ่น หมายถึง การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความ
เจริญ จ านวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนที่ มีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม มี
สิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการปกครองตนเอง รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีส่ วนร่วมในการ
                                                           

2Daniel Wit, A Comparative Survey of Local Govt. And Administration 
(Bangkok: Kurusapha Press, 1967), 101 - 103. 

3John J. Clark, 1 Clark, Jong J. Outline of Local Government of The United 
Kingdom (London: Sir Issac Pitman and Son, Ltd, 1957), 87-89. 

4Harris G. Mongtagu, Comparative Local Government (Great Britain: William 
Brendon and Son Ltd, 1984), 570. 

5William A. Robson, “Local government” in Encyclopedia of Social Science 
vo.x (New York: The Macmillan Company, 1953), 574. 
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ปกครองท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมีคนในท้องถิ่นมาบริหารงานเพ่ือให้สมดังเจตนารมณ์และความ
ต้องการของชุมชนและอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้
ประชาชนท้องถิ่นเข้าใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

1.2 ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2534 มาตรา 70 ได้แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ องค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งได้แก่ 
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ท าให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอีก 1 รูปแบบ คือ องค์การบริหาร ส่วน
ต าบล หลังจากนั้นได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ดังนั้น 
การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี 5 รูปแบบ คือ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. เทศบาล 
3. กรุงเทพมหานคร 
4. เมืองพัทยา 
5. องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบนั้น มีการก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบไว้ ซึ่งในท่ีนี้จะขอน าเสนอเฉพาะเทศบาล เนื่องจากเทศบาล 
เป็นเป้าหมายของการศึกษาวิจัย6 

1.3 องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ประกอบด้วย กลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ตามภารกิจ

ภายในขอบเขตอ านาจของตน 3 กลุ่มหลักดังนี้ 
 1. ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ กลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติและแก้ไขกฎหมาย

ของท้องถิ่นและยังท าหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเสนอโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 

 2. ฝ่ายบริหาร คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ในการบริหารงานของท้องถิ่นในรูป
ของการก าหนดนโยบาย ก าหนดแผนงาน คิดค้นโครงการ จัดท างบประมาณ ตลอดจนควบคุมดูแล
                                                           

6อุสาห์ โกมลปาณิก, ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิในกฎหมายมหาชน (นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), 26. 
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ฝ่ายปฏิบัติงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าหรือข้าราชการท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
แผนงานหรือโครงการของฝ่ายบริหาร 

 3. ฝ่ายปฏิบัติงาน คือ กลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในดา้นต่างๆ ในลักษณะที่เป็นงานประจ าแต่ละวัน มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ
ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา7 

 ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบ 8 ประการ คือ 
 1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่า หากประเทศใดก าหนดเรื่อง

การปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความ
เข้มแข็งกว่าการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะข้อความที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 

 2. พ้ืนที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพ้ืนที่และ
ระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เชื้อ
ชาติ และความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชน จึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะก าหนดพ้ืนที่และ
ระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 2 ระดับ คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ส าหรับขนาดของพ้ืนที่จากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติ โดยองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การ
อนามัยโลก (WHO) และส านักกิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ได้ให้ความเห็นว่าหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นที่สามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ควรมีประชากรประมาณ 
50,000 คน แต่ก็ยังมีปัจจัยอ่ืนที่จะต้องพิจารณาด้วย เช่น ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได้ และ
บุคลากร เป็นต้น 

 3. การกระจายอ านาจและหน้าที่ การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากน้อย
เพียงใดข้ึนอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการ ปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ 

 4. องค์การนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล
แห่งชาติ มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับ ควบคุม
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 

 5. การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ือแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชน โดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 

                                                           
7ธเนศวร์ เจริญเมือง, การปกครองทอ้งถิน่กบัการบรหิารจดัการท้องถิน่: อกีมติหินึง่ของ      

อารยธรรมโลก, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 12. 
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 6. อิสระในการปกครองตนเอง สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติ กิจการ
ภายใน ขอบเขตของกฎหมาย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชา 
ของหน่วยงานทางราชการ 

 7. งบประมาณของตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีตามขอบเขต 
ที่กฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะท านุบ ารุง ท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 8. การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการก ากับ ดูแลจากรัฐ 
เพ่ือประโยชน์และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม โดยการมีอิสระ ในการด าเนินงาน
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้มิได้หมายความว่ามีอิสระเต็มที่ทีเดียว คงหมายถึงเฉพาะอิสระ
ในการด าเนินการเท่านั้น เพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่น จะกลายเป็น รัฐอธิปไตยไป8 

 การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง 
 2. มีสภาและผู้บริหารระดับท้องถิ่นมีที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักการที่บัญญัติใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 3. มีอิสระในการปกครองตนเอง 
 4. มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม 
 5. มีงบประมาณรายได้ที่เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ 
 6. มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 
 7. มีอ านาจท้องที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ 
 8. มีอ านาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแม่บท 
 9. มีความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ9 

1.4 หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ควรจะต้องพิจารณาถึง

ก าลังเงิน ก าลังงบประมาณ ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และหน้าที่
ความรับผิดชอบควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระ หรือเป็น
นโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ 
เช่น งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

                                                           
8กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น, มาตรฐานการพฒันาเด็กและเยาวชน (กรุงเทพฯ: ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 12. 
9โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย (กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส, 2550), 7. 
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 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ มีข้อพิจารณา
ดังนี้ 

 1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอ านวยความ
สะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การจัดท าถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธารณะ การ
ก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น 

 2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง 
 3. เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก 

เช่น การจัดให้มีหน่วยบริการทางสาธารณสุข จัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา เป็นต้น 
 4. เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น เป็นงานที่หากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการ

เอง อาจไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็นจึงได้จัดให้มีโรงรับจ าน า การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้ 
โดยสามารถเรียกค่าบริการจากประชาชนเทศบาลถือว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นใน
เขตชุมชนที่มีความเจริญและใช้ในการบริหารเมืองเป็นหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความส าเร็จใน
การใช้เทศบาล เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแล้วทั้งหลาย 
ส าหรับสังคมไทยเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใช้มาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2476 จนถึงปัจจุบัน 

 ส าหรับการปฏิบัติงานหน้าที่ประจ าในเทศบาล จะมีโครงสร้างทางเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่ง
เรียกว่า พนักงานเทศบาล 

 พนักงานเทศบาล เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจ า
ส านักงานหรืออาจจะนอกส านักงานก็ได้ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
ใกล้ชิด เพราะหน้าที่ของเทศบาลนั้นต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชนทั้งในเรื่องงานการทะเบียน 
การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าที่
ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ 

 พนักงานเทศบาลจะมีมากหรือขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของงาน ส่วนการบรรจุ
แต่งตั้ง การให้ความดีความชอบ ตลอดจนการออกจากต าแหน่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีการะเบียบ
พนักงานเทศบาล พ.ศ. 2519 เป็นส าคัญ 

 พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ประจ า มีการแบ่งหน่วยงานของเทศบาลออกเป็น 6 ส่วน 
เพ่ือที่จะให้บริการประชาชนได้ดังนี้ 

 1. ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
และนโยบายของเทศบาล ทั้งมีหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานทะเบียน 
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ตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่มิได้ก าหนดไว้เป็นงานของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เช่น สถานธนานุบาลของ
เทศบาล (โรงรับจ าน า) 

 2. ส่วนคลัง มีหน้าที่เก่ียวกับการเงินและการบัญชี จัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีป้าย ฯลฯ งานจัดท างบประมาณ งานผลประโยชน์ของเทศบาล ควบคุมดูแลพัสดุและ
ทรัพย์สินของเทศบาลตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่มิได้ก าหนดไว้เป็นงานของส่วนใด
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 3. ส่วนสาธารณสุข มีหน้าที่แนะน าช่วยเหลือด้านการเจ็บป่วยของประชาชน การ
ป้องกันและระงับโรค การสุขาภิบาล การรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย์ ตลาดสาธารณะ สุสาน 
ฌาปนสถานสาธารณะ ตลอดจนควบคุมการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน 
เช่น การแต่งผม การจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น รวมเรียกว่า การประกอบการค้าอันอาจจะเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายเทศบาลแห่งที่มีรายได้เพียงพอก็จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นเอง เช่น โรงพยาบาลของเทศบาล
นครเชียงใหม่ นอกจากนี้แล้วเทศบาลเล็กๆ ก็จะจัดให้มีสถานีอนามัยศูนย์บริการสาธารณสุข 

 4. ส่วนช่าง มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานโยธา งานบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า 
สวนสาธารณะ งานส ารวจและแบบแผน งานสถาปัตยกรรม และผังเมืองและงานสาธารณูปโภค งาน
ควบคุมการก่อสร้างอาคารเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง งานเกี่ยวกับไฟฟ้าหรืองาน
อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 5. ส่วนการประปา มีหน้าที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการให้การบริการ และจ าหน่าย น้ า
สะอาด ตลอดจนการเก็บผลประโยชน์ในการนี้ 

 6. ส่วนการศึกษา มีหน้าที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาของเทศบาล งานด้านการสอน การนิเทศ การศึกษา งานสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง10 

 กล่าวโดยสรุป ส่วนงานต่างๆ ของเทศบาลอาจจัดให้มีฐานะเป็นส านัก กอง ฝ่าย แผนก 
หรืองานก็ได้ โดยค านึงถึงลักษณะงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงานได้
ตามความเหมาะสมของแต่ละเทศบาล แต่หากงานใดยังไม่มีความจ าเป็นจะต้องแยกจัดเป็นส่วนการ
บริหารงานต่างหาก ก็ให้รวมกิจการนั้นเข้ากับส่วนอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ หรือเทศบาลใดมี
งานอ่ืนเพ่ิมขึ้นจากที่ก าหนดไว้ และไม่อาจรวมไว้กับส่วนใดก็อาจจัดเป็นส่วนต่างหากก็ได้ตาม 
หลักเกณฑ์ข้างต้นโดยอนุโลม 

 

                                                           
10ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ และคณะ, การปกครองท้องถิน่ไทย (กรุงเทพฯ: สมาคมสันนิบาต

เทศบาลแห่งประเทศไทย, 2551), 12. 
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1.5 กฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติเทศบาล เดิม

เรียกว่าพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2476 จนถึงปี พ.ศ. 2481 
ถูกยกเลิกและตราเป็นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2486 แทนถึงปี พ.ศ. 2496 ถูกยกเลิกอีก และ 
ใช้ฉบับปี พ.ศ. 2496 ถึงปัจจุบัน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถึง 12 ครั้งด้วยกัน ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2552) การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบัน
โดยเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบ อ านาจ-หน้าที่ ชื่อต าแหน่งความรับผิดชอบ รวมทั้งการตรวจสอบและ
ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะเทศมนตรี และสภาเทศบาลที่มีเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง 
เทศบาลนคร เปลี่ยนมาสู่รูปแบบนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง และสมาชิกสภาก็มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงซึ่งมีรายละเอียดดังแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 รูปแบบการด าเนินการขององค์กรเทศบาลในประเทศไทย 
ที่มา: ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ และคณะ, การปกครองท้องถิ่นไทย (กรุงเทพฯ: สมาคมสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย, 2551), 6-7. 

 
 1. สภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งจ านวนสมาชิกขึ้นอยู่

กับรูปแบบขององค์กรและจ านวนประชากรในเขตท้องถิ่นนั้น คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและอยู่
ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี สภาท้องถิ่นประกอบด้วยประธาน และรองประธานที่เลือกตั้งขึ้นมาจากสภา 
สภามีระเบียบในการประชุมสภา 

  อ านาจและหน้าที่ของสภา ประกอบด้วย การควบคุมฝ่ายบริหาร การออกข้อบัญญัติ
ตามกฎหมาย การออกข้อบังคับด้านงบประมาณประจ าปี การก าหนดนโยบาย และการออก
ข้อบัญญัติอ่ืน โดยเฉพาะการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย และประโยชน์แก่
ประชาชนสภาท้องถิ่นแต่ละประเภทมีชื่อเรียกดังนี้ 

สภาทอ้งถิน่ 

ประชาชน 

ขา้ราชการทอ้งถิน่ 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
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   องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียกว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   เทศบาล เรียกว่า สภาเทศบาล 
   องค์การบริหารส่วนต าบล เรียกว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   กรุงเทพมหานคร เรียกว่า สภากรุงเทพมหานคร 
   เมืองพัทยา เรียกว่า สภาเมืองพัทยา 
 2. ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร เป็นผู้บริหารคนเดียวมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

อยู่ในต าแหน่ง 4 ปี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายขององค์กรนั้นๆ ผู้บริหารอาจแต่งตั้งรองผู้บริหาร
เป็นผู้ช่วยในการบริหารได้ อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานของท้องถิ่น 
เป็นการก าหนดนโยบายการบริหารงบประมาณ การใช้อ านาจตามกฎหมายต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน 
และบริการประชาชน ผู้บริหารต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบจากสภา และการคานอ านาจจากสภา 

  ฝ่ายบริหารท้องถิ่นแต่ละประเภทมีชื่อเรียกดังนี้ 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียกว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   เทศบาล เรียกว่า นายกเทศมนตรี 
   องค์การบริหารส่วนต าบล เรียกว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   กรุงเทพมหานคร เรียกว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
   เมืองพัทยา เรียกว่า นายกเมืองพัทยา 
 3. ข้าราชการท้องถิ่น เป็นฝ่ายประจ ารับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของท้องถิ่นซึ่งถือว่า

เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาชีพตามกฎหมาย และนานโยบายของฝ่ายบริหารไปปฏิบัติให้บังเกิดผลตาม
กฎหมายการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะซึ่งแต่ละท้องถิน่มีอ านาจอิสระในการบริหารงานบุคคล 

 4. ประชาชน เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาล และมีสิทธิ
ในด้านต่างๆ ตามท่ีพระราชบัญญัติเทศบาลก าหนดไว้11 

 อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดอ านาจหน้าที่เทศบาลไว้ 2 

ประเภท คือ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาล มี 2 ส่วน คือ อ านาจหน้าที่ที่ต้องท าและ
อ านาจหน้าที่ ที่อาจจัดท าในแต่ละเทศบาล และอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม
เทศบาลแต่ละประเภทมีอ านาจหน้าที่สรุปได้ดังนี้12 

                                                           
11ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ และคณะ, การปกครองท้องถิน่ไทย (กรุงเทพฯ: สมาคมสันนิบาต

เทศบาลแห่งประเทศไทย, 2551), 6-7. 
12สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ระบบสารสนเทศ ท้องถิน่และ

ชมุชน (เชียงใหม่: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555), 50. 
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 เทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่เพ่ือบ ารุงให้ประชาชนมีความปลอดภัย และความ
สะดวกสบาย ในการด ารงชีวิตพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  1. รักษาความสงบเรียบร้อย 
  2. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
  3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะ

มูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
  4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
  6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  8. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  9. หน้าที่อ่ืนๆ มีค าสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่เทศบาล 
 เทศบาลเมือง มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1. มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทศบาลต าบล 
  2. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา 
  3. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
  4. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนไข้ 
  5. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
  6. ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
  7. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  8. ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน า หรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
 เทศบาลนคร มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1. มีหน้าที่เช่นเดียวกับเทศบาลเมือง 
  2. ให้มีการบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
  3. กิจการอย่างอ่ืน ซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
  4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่าย โรงมหรสพและสถานบริการอ่ืน 
  5. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
  6. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  7. การวางผังเมืองและควบคุมการก่อสร้าง 
  8. การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 
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 กล่าวโดยสรุป ในเรื่องบทบาทในการให้ความคุ้มครอง การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
บทบาทในการให้ความคุ้มครองปกป้องสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วย เช่น การดูแล การ
ตรวจสอบมิให้โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ปล่อยมลภาวะออกมาเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน การให้การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์สงเคราะห์คนชราและ ผู้
ยากไร้ เป็นต้น 

 เทศบาลในยุคปัจจุบัน 
 เทศบาลในปัจจุบันยังคงจัดตั้งและด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 

13) พ.ศ. 2552 แต่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแล้วรวม 13 ฉบับ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีสาระส าคัญดังนี้ 
 1. ประเภทของเทศบาล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 

9 ถึงมาตรา 11 แบ่งประเภทของเทศบาลออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1.1 เทศบาลต าบล มีหลักเกณฑ์การจัดตั้งดังนี้ 
   1.1.1 มีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งแต่ 

12,000,000 บาทข้ึนไป 
   1.1.2 มีประชากรตั้งแต่ 7,000 คนขึ้นไป 
   1.1.3 ความหนาแน่นของประชากรตั้งแต่ 1,500 คน ต่อตารางกิโลเมตรขึ้นไป 
   1.1.4 มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
  1.2 เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑ์การจัดตั้งดังนี้ 
   1.2.1 ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง ให้ยกฐานะเป็นเทศบาล

เมืองโดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ประกอบ 
   1.2.2 ส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเป็นเทศบาล

เมืองต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    1.2.2.1 มีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป 
    1.2.2.2 ความหนาแน่นประชากรไม่ต่ ากว่า 3,000 คน ต่อตาราง

กิโลเมตร 
    1.2.2.3 มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่ อันต้องท าตามที่กฎหมาย

ก าหนดไว้ 
    1.2.2.4 มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 
  1.3 เทศบาลนครมีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งดังนี้ 
   1.3.1 มีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป 
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   1.3.2 ความหนาแน่นของประชากรไม่ต่ ากว่า 3,000 คน ต่อตารางกิโลเมตร 
   1.3.3 มีรายไดพ้อแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้ 
   1.3.4 มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลนคร13 
 2. โครงสร้างของเทศบาล 
  โครงสร้างของเทศบาลในปัจจุบัน ประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ หรือสภาเทศบาล 

และฝ่ายบริหาร หรือนายกเทศมนตรี ดังที่ปรากฏตามแผนภูมิที่ 2 ดังนี้ 
 

 
 
แผนภูมิที ่3 โครงสร้างของเทศบาลในปัจจุบัน 
ที่มา: พระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 เกีย่วกบัการเลือกตั้งและการด ารงต าแหนง่
ของนายกเทศมนตรี (กรุงเทพฯ: พิฆเนศพริ้นท์ติ้งเซ็นเตอร์จ ากัด, 2553). 
 

                                                           
13พระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 เกีย่วกับการเลือกตัง้และการด ารง

ต าแหนง่ของนายกเทศมนตรี (กรุงเทพฯ: พิฆเนศพริ้นท์ติ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด, 2553), 12-24. 

เทศบาล 

สภาเทศบาล 

สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน 

-เทศบาลนคร มีสมาชิกสภา 24 คน 
-เทศบาลเมือง มีสมาชิกสภา 18 คน 
-เทศบาลต าบล มีสมาชิกสภา 12 คน 

ประธานสภาเทศบาล 1 คน 

รองประธานสภาเทศบาล 1 คน 

นายกเทศมนตร ี

มาจาก 
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

นายกเทศมนตรีอาจแตง่ตัง้บคุคลประกอบดว้ย 
1. รองนายกเทศมนตร ี

- เทศบาลนคร แต่งตั้งรองนายกฯ ได้ 4 คน 
- เทศบาลเมือง แต่งตั้งรองนายกฯ ได้ 3 คน 
- เทศบาลต าบล แต่งตั้งรองนายกฯ ได้ 2 คน 

2. ปรึกษานายกเทศมนตรแีละเลขานกุาร
นายกเทศมนตร ี
- เทศบาลนคร แต่งตั้งรวมกันได้ 5 คน 
- เทศบาลเมือง แต่งตั้งรวมกันได้ 3 คน 
- เทศบาลต าบล แต่งตั้งรวมกันได้ 2 คน 
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  2.1 สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ งโดยตรง
ของประชาชน มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง มีจ านวนสมาชิก
แตกต่างกันตามประเภทของเทศบาล ดังนี้ 
   2.1.1 สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาจ านวน 12 คน โดยแบ่ง
เขตเทศบาลออกเป็นเขตเลือกตั้ง 2 เขต และมีจ านวนสมาชิกสภาได้เขตละ 12 คน 
   2.1.2 สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกสภาจ านวน 18 คนโดยแบ่งเขต
เทศบาลออกเป็นเขตเลือกตั้ง 3 เขต และมีจนวนสมาชิกสภาได้เขตละ 6 คน 
   2.1.3 สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกสภาจ านวน 24 คน โดยแบ่งเขต
เทศบาลออกเป็นเขตเลือกตั้ง 4 เขต และมีจ านวนสมาชิกสภาได้เขตละ 6 คน 
  2.2 นายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรี เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และด ารงต าแหน่งติดต่อกัน
เกิน 2 วาระไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และปัจจุบันพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของ
การด ารงต าแหน่ง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 โดยให้นายกเทศมนตรีด ารง
ต าแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 85 ก) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 และปัจจุบันพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวถูกแก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติเทศบาลนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี 
ซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภา เพ่ือให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   1. เทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน 
   2. เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน 
   3. เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน 
 นายกเทศมนตรี อาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่ง
ไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกิน 2 คน ใน
กรณีเทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกิน 3 คน และในกรณีเทศบาลนคร ให้แต่งตั้งได้
จ านวนรวมกันไม่เกิน 5 คน14 
 
 

                                                           
14พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 เกีย่วกบัการ

เลือกตัง้และการด ารงต าแหนง่ของนายกเทศมนตร ี(กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
2552), 10-22. 
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2. แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

2.1 ความหมายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 Encyclopedia of Education ได้อธิบายถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึงอะไรก็ตามที่
จ าเป็นส าหรับการท าให้บรรลุความส าเร็จในเรื่องของความรู้ ทักษะ และค่านิยมพ้ืนฐาน ซึ่งในปัจจุบัน
ก็คือกิจกรรมที่ท าให้กับเด็กก่อนวัยเรียน เด็กที่อยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา การรู้หนังสือในผู้ใหญ่ 
และกิจกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้กับเด็กประถมศึกษาในระบบและผู้ที่ไม่สามารถเรียนจนจบ
การศึกษาในระบบได้15 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ได้บัญญัติว่าการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา16 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลในวัยเรียนในระบบการเรียนใน
โรงเรียน ในครอบครัว หรือในสถานศึกษารูปแบบอื่น ในประเทศไทย การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไล่เรียง กัน
ไปตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ไปจนจบชั้นมัธยมศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นมักใช้เวลาประมาณสิบ
สองปี ในช่วงปลายของการศึกษาระดับนี้ เยาวชนที่สนใจศึกษาสายอาชีพแทนที่จะศึกษาสายสามัญ ก็
อาจเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนอาชีวศึกษาระดับต้นต่างๆ ได้ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน17 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาส าหรับคนไทยตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2554 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยึดหลักการ ดังนี้ 
 1. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ
สังคม ความรู้ และคุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนางานอาชีพ และคุณภาพชีวิตส่วน
ตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 
 2. หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ 

                                                           
15Encyclopedia of Education, The Education Foundation for All (Oxford, 

England: Pergamon Press, 1994), 510. 
16กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่3) พุทธศกัราช 2553 

(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553), 20-39. 
17ปรัชญา เวสารัชช,์ หลักการจดัการศกึษา (กรุงเทพฯ: โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาครู ผู้น าชุมชนและผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2552), 18. 
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ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีท้ังของ ครอบครัว ชุมชน 
สังคมไทย และสังคมโลก 
 3. หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือ
ความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 
 4. หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
 5. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา 
สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาของชาติ และสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา18 
 กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความส าคัญของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ในนโยบายและ
แผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ไว้โดยสรุปว่า การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นปัจจัยที่จ าเป็นและมี
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตมนุษย์ที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัย 4 เพราะการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถที่จะใช้ในการ
ด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี และด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ท าให้มนุษย์รู้จักช่วยกัน
ท านุบ ารุงสังคมของตนให้คงอยู่ได้อย่างสงบสุขและมีดุลยภาพ หากบุคคลผู้ใดไม่ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน บุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่ผิดปกติ ต้องมีความเป็นอยู่ที่เดือดร้อนล าบากและไม่มีศักดิ์ศรี19 
 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ ได้กล่าวว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศ วันนี้โอกาสทาง
การศึกษาต้องเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันใน “Tutor Channel เพ่ืออนาคตชาติ เพ่ือ
โอกาสทุกคน” โดยจัดให้ผู้เรียนได้รับโอกาสศึกษาผ่านช่องทางโทรทัศน์ช่อง 11 และทางคลื่นวิทยุเพ่ือ
การศึกษาซึ่งประชาชนสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ในช่องทางดังกล่าว 

                                                           
18ส านักทดสอบทางการศึกษา, แนวทางการประเมนิคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้

พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา (กรงุเทพฯ: ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2554), 2. 

19กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายและแผนการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี (กรุงเทพฯ:        
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2552), 6-17. 
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 การศึกษาและการเรียนรู้ มีความหมายแตกต่างกัน ซึ่งการศึกษานั้นต้องมีการจัดการ 
แต่การเรียนรู้อาจเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ มนุษย์เรียนรู้ได้ตลอดเวลา อาจจะเรียนรู้น้อย เรียนรู้
มาก เรียนรู้จากการแก้ไขปัญหา จากวิกฤตการณ์ของชีวิตและการงาน เรียนรู้จากเพ่ือน พ่ีน้อง จาก
ครูอาจารย์และพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว 
 ในยุคสมัยปัจจุบันอยู่ในยุคสมัยของคลื่นลูกที่สาม ความรู้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความรู้คือฐานของความ
มั่นคงและอ านาจ จึงส่งผลต่อระบบการศึกษาของไทยต้องมีการปรับระบบการศึกษา ให้เยาวชนของ
ไทยทันต่อโลก หากเยาวชนของไทยเราเพียงแต่จบการศึกษาจากระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัย จะ
ตามโลกไม่ทันและจะล้าสมัยในที่สุดจึงเป็นที่มาของการปรับระบบการศึกษาและการเรียนรู้ของคนใน
สังคมให้เป็นระบบการศึกษาตลอดชีวิต20 

บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

ไว้ดังต่อไปนี้ 
มาตรา 49 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้อง

ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้ทุพพลภาพ หรือ ผู้ที่อยู่ใน
ภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดย
ทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ หรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมที่
เหมาะสมจากรัฐ” 

มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวว่า “บุคคลย่อม
มีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตาม
หลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

มาตรา 80 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวว่า รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดให้
มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมี

                                                           
20สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย, วสิยัทศัน์ประเทศไทย ดา้นการศึกษา สงัคมวฒันธรรมและ

ศาสนา (กรุงเทพฯ: บริษัท รุ่งเรืองรัตน์พริ้นติ้ง จ ากัด, 2550), 21. 
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จิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรา 80 (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวว่า รัฐต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทาง
ศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

มาตรา 80 (5) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวว่า รัฐต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยของรัฐ 

มาตรา 80 (6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริม
สนับสนุนการรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มาตรา 289 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีอ านาจหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตาม ความ
เหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ 
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 

การจัดศึกษาอบรมภายในท้องถิ่น ตามวรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึง
การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 (มาตรา 6) บัญญัติว่า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
และในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย21 

 
 
 

                                                           
21เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

(กรุงเทพฯ: ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550), 7-15. 
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รูปแบบการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 15 ได้บัญญัติว่า 

รูปแบบการศึกษาในประเทศไทยมี 3 รูปแบบ ดังนี้คือ 
1. การศึกษาในระบบ (Formal Education) เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธี

การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมิน ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษาที่แน่นอน 

2. การศึกษานอกระบบ (Nonformal Education) เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการจัดการศึกษา การวั ดและ
ประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น การจัดกลุ่มเรียนตาม
ความสนใจของผู้เรียน การเรียนหรือการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็นการศึกษาที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม สื่อและหรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ เช่น การฝึกฝนและการปฏิบัติงานกับพ่อแม่หรือสถาน
ประกอบการศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือหรือสื่อต่างๆ เป็นต้น ในการจัดการเรียนการสอนจะต้อง
เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางการจัดการศึกษา หมวดที่ 4 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 โดยมีความคาดหวังว่า ผู้เรียนจะเป็นคนเรียนเก่ง เป็นคนดี มี
ความสุข สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถสนองความคาดหวังดังกล่าวได้ดีที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา เป็นการปฏิรูประบบการเรียนการสอนจากผู้สอนเป็น
ศูนย์กลางหรือผู้สอนบอกความรู้ให้กับผู้เรียนมาเป็นการให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ เองภายใต้
สถานการณ์ที่ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบไว้ ซึ่งเป็นวิธีที่นักการศึกษายอมรับกันว่าเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความสนใจและสภาพชีวิตจริงของผู้เรียน และให้โอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนา
ตนเองตามความสามารถ “โดยหลักสูตรเปิดโอกาสให้โรงเรียนในท้องถิ่นสามารถพัฒนา หรือบูรณา
การขึ้นเพ่ือใช้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ ได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของ
แผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2535 ด้วย22 

จากแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว ซึ่งมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางดังกล่าวมาสรุปได้ว่า การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือ การที่ครู

                                                           
22ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่

3) พทุธศักราช 2553 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ, 2553), 2-20. 
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ ความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญและ
ความสนใจของนักเรียนเองมาสร้างเป็นเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือแนะน าและส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองอย่าง
เต็มศักยภาพมากท่ีสุด 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553มาตรา 16 ได้บัญญัติว่า
การศึกษาในระบบ (Formal Education) มี 2 ระดับคือ 

1. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดไม่น้อยกว่า 12 ปี ก่อนระดับอุดมศึกษา และให้มีการศึกษาภาค
บังคับเก้าปี (มาตรา 17) 

2. การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน (มาตรา 19) 

ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
และรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนาและความรู้อันเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก
พ่ึงตนเองมีความริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (มาตรา 7) 

การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
1. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
2. มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

และประเภทการศึกษา 
4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการ

พัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
6. การมีส่วนร่วมของบุคลากร ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบัน สังคมอ่ืน 
(มาตรา 9) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความ
พร้อมและความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น (มาตรา 41) และให้กระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมี
หน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
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นโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ารัฐต้องการให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท ในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ตลอดทั้งเป็นผู้จัดการศึกษาในท้องถิ่น
ของตนเองทั้งนี้ ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและตามความต้องการของ
ประชาชนและตามความเหมาะสมด้านอื่นๆ ด้วย 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ยังก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนด
ขั้นตอนในการให้บริการสาธารณะ โดยก าหนดให้ภารกิจการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองและก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทมีหน้าที่ที่
จะต้องจัดท าภารกิจการจัดการศึกษาทั้งในระบบและการจัดการศึกษานอกระบบดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถ่ายโอนการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน หรือ
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 4-6ปี) และการศึกษาขันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินความพร้อม 

2. ให้ส่วนราชการที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน ถ่ายโอนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับอ าเภอ ระดับเขต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านการประเมินความพร้อม 

3. การถ่ายโอนสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษบางประการที่อยู่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินความ
พร้อม23 

2.2 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้วางหลักการการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. หลักการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                           
23ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่

3) พทุธศักราช 2553 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ, 2553), 2-20. 
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  หลักการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับ
การจัดการศึกษาของรัฐ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษา หลักการในการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หลักการที่ส าคัญ ได้แก่ 

  1.1 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

  1.2 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐประกาศว่าเป็นการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตร 43 ต้องทั่วถึงประชาชน มีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ จะต้องจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม หรือความ
บกพร่องทางการสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ให้มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
และจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น 

  1.3 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

  1.4 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิและ
หน้าที่เสรีภาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และความรู้ อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 2. ลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือพิจารณาถึงลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แล้ว (การก าหนดลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสัมพันธ์กับการ
ประเมินความพร้อมซึ่งจะได้กล่าวต่อไป) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะจัดการศึกษาไว้ 2 ลักษณะ คือ 

  2.1 การจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเอง หรือขยายหรือเปลี่ยนแปลระดับและประเภท
การศึกษาโดยให้สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือสถานศึกษาเดิมที่ขยายหรือเปลี่ยนแปลงระดับและ
ประเภทการศึกษาโดยให้สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือสถานศึกษาเดิมที่ขยายหรือเปลี่ยนแปลง
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ระดับและประเภทการศึกษาจัดการศึกษาในระดับและประเภทที่มีความพร้อมมีความเหมาะสม และ
มีความต้องการภายในท้องถิ่นอาจแยกได้เป็น 4 กรณี คือ 

   2.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เคยจัดการศึกษามาก่อน จัดตั้ง
สถานศึกษา เพ่ือให้จัดการศึกษาในระดับและประเภทที่ก าหนด 

   2.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาอยู่แล้ว จัดตั้งสถานศึกษาขึ้น
เพ่ิมเติมโดยให้สถานศึกษาใหม่จัดการศึกษาในระดับและประเภทที่จัดการศึกษาอยู่แล้วในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

   2.1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาอยู่แล้ว จัดตั้งสถานศึกษาขึ้น
เพ่ิมเติม โดยสถานศึกษาใหม่จัดการศึกษาในระดับและประเภทที่แตกต่างไปจากระดับ และประเภท
ที่จัดอยู่แล้วในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

   2.1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้จัดตั้งสถานศึกษาเพ่ิมเติม แต่ขยาย 
หรือเปลี่ยนแปลงระดับหรือประเภทการศึกษาจากระดับและประเภทที่จัดอยู่เดิม 

  2.2 การถ่ายโอนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ส าหรับวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เมื่อพิจารณาตามกรอบ
ขอกฎหมาย รวมทั้งความเหมาะสมด้านนโยบาย สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และความจ าเป็น
ด้านอื่นแล้วอาจแยกได้เป็น 2 กรณี คือ 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาเองตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือ ร่วมมือ

กับรัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน) หรือเอกชนจัดการศึกษา ทั้งนี้ อาจมี
ความจ าป็นที่ต้องด าเนินการ เช่น เทศบาลจัดตั้งสถานศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลแต่โดยข้อเท็จจริงจะมีประชาชนนอกเขตเทศบาลมาเข้าเรียนด้วย โดยไม่ต้องจ ากัดสิทธิของ
ประชาชนเหล่านั้นได้ หากประชาชนนอกเขตเทศบาลมาเข้าเรียนเป็นจ านวนมากและเทศบาลมี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่จะสนับสนุนการศึกษาให้ได้ ก็อาจโอนโรงเรียนให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าเป็นเจ้าสังกัดรวมของโรงเรียนดังกล่าว หรือกรณี
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลมีนโยบายจะขอโอน
โรงเรียนมาสังกัดแต่มีข้อจ ากัดทางรายได้ และไม่ยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดโอนไปสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็อาจท าความตกลงจัดตั้งสหการศึกษา หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างใด 
โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าของร่วม เพ่ือรับโอนสถานศึกษา
นั้นไปบริหารจัดการแทน 
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 3. หลักการที่ยึดถือในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังต่อไปนี้ 
  3.1 หลักการที่ว่าด้วยการศึกษาท่ีทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   เพ่ือให้การศึกษาซึ่งเป็นบริการสาธารณะส าคัญที่รัฐต้องจัดให้ประชาชน เป็น

การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 81 จึงบัญญัติให้รัฐต้องการจัด
การศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมและให้รัฐออกกฎหมายการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายปฏิรูปการศึกษาและยังได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 43 ให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

   โดยบทบัญญัตินี้ ประกอบกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องด าเนินการใน
ลักษณะเช่นเดียวกับการศึกษาที่รัฐจัดการก าหนดเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการก าหนดเกณฑ์ที่ว่าด้วยความพร้อมด้านต่างๆ เช่น การมี
รายได้ที่เพียงพอในการจัดการศึกษาและการใช้รายได้เพ่ือการศึกษาหรือจัดการศึกษา การมีแผนที่
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพในการจัดการศึกษา รูปแบบของการบริหารจัดการศึกษา 
หรือด้านความเหมาะสม เช่น การตั้งสถานศึกษาชั้นในสถานที่ที่เหมาะสม การมีประสบการณ์ในการ
จัดหรือมีส่วนร่วมจัดการศึกษา เป็นต้น 

  3.2 หลักการที่ว่าด้วยการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา 
   หลักการที่ส าคัญอย่างหนึ่ งของการบริหารและการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ก็คือการกระจายอ านาจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการกระจายอ านาจการบริหารจัดการให้สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการอย่าง
เบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง จากหลักการนี้จึงน าสู่การเสนอให้ใช้ระบบคณะกรรมการในการบริหารจัดการ 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณากระจายอ านาจให้สถานศึกษา 

  3.3 หลักการที่ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริมวิชาชีพครู และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553ก็ได้ก าหนดหลักการส าคัญให้มีการ
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา โดยให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนทั้งของ
รัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนั้นยังได้ก าหนดให้มี
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ 
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   โดยหลักการนี้จึงต้องมีเกณฑ์ที่ว่าด้วยการปรับระบบการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ 

  3.4 หลักการที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 12 

การจัดการศึกษาให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง เปิดโอกาสให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนสามารถจัดการศึกษาได้เองและมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการในสถานศึกษาของรัฐผ่านทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการสภาการศึกษา และมีส่วนใน
การช่วยระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

   ด้วยหลักการนี้จึงต้องก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาควร
บริหารจัดการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการ ทั้งยังควรก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด้วย 

  3.5 หลักการที่ว่าด้วยทางเลือกของประชาชนในการรับการศึกษา 
   หลักการนี้ยึดถือว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกสถานศึกษาที่เห็นว่าจะ

จัดการศึกษาที่ดีกว่าให้กับบุตรหลานของตน ประชาชนจึงควรมีส่วนให้ความเห็นว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 289 วรรคสอง ก าหนดด้วย หาก
ประชาชนเห็นว่าสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีอยู่สามารถจัดการศึกษาที่ดีให้กับบุตรหลาน
เพียงพอแล้ว ประชาชนยังเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดการศึกษาอีกด้วยหรือไม่และ
สามารถแปลผลต่อไปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งสถานศึกษาขึ้นมาประชาชนจะส่งบุ ตร
หลานเข้าเรียนหรือไม่ 

   อีกประการหนึ่ง การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้อง
ค านึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน จึงควรมีการก าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง
สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย24 

 4. สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4.1 ขอบเขตการใช้หลักเกณฑ์ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                           
24กระทรวงศึกษาธิการ, เกณฑก์ารประเมนิความพรอ้ม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

คุรุสภาลาดพร้าว, 2551), 24. 
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   4.1.1 หลักเกณฑ์ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงใช้ประเมินใน 3 กรณี คือ กรณีจัดการศึกษาขึ้นใหม่ กรณีเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาและกรณีขอถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐ 

   4.1.2 การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้มี
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 แบ่งระดับและ
ประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังปรากฏในแผนภูมิดังนี้ 

 

 
 
แผนภูมิที่ 4 การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
ที่มา: ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการเสริมสรา้งความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง, 2556), 123. 
 

   4.1.3 ลักษณะการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ต้องผ่านการประเมินความพร้อมมี 3 ลักษณะ คือ 

    4.1.3.1 การจัดการศึกษาขึ้นใหม่โดยที่ยังไม่เคยจัดการศึกษามาก่อน 
เป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เคยมีสถานศึกษาในสังกัดมาก่อน ค าว่า สถานศึกษา 
หมายถึงหน่วยงานจัดการศึกษาที่เรียกชื่อต่างๆ เช่น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานจัดการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หากองค์กรปกครอง

การศึกษาระดับ 
ก่อนประถมศึกษา 

การศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา 

การศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษา 

การศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

การศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประเภทสามญัศึกษา 

การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประเภทอาชีวศึกษา 
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ส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษาในสังกัดแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาในระดับ ประเภท หรือ รูปแบบใด 
เมื่อจะเปลี่ยนแปลงหรือขยายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมก็ไม่ต้องประเมินความพร้อมอีก 

    4.1.3.2 การเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษา หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาจากประเภทที่จัดอยู่เดิมไปจัดประเภทอ่ืนหรือจัดประเภทอ่ืนเพ่ิมเติม อาทิ 

     1. เดิมจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
สามัญศึกษา (ม.4-ม.6) ต่อมายกเลิกประเภทสามัญศึกษาเปลี่ยนไปจัดประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) แทน 

     2. เดิมจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษา (ปวช.) ต่อมายกเลิกประเภทอาชีวศึกษา เปลี่ยนไปจัดประเภทสามัญศึกษา (ม.4-ม.6) แทน 

     3. เดิมจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
สามัญศึกษา (ม.4-ม.6) ต่อมาจัดประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) ด้วย 

     4. เดิมจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษา (ปวช.) ต่อมาจัดประเภทสามัญศึกษา (ม.4-ม.6) ด้วย 

    4.1.3.3 การรับโอนการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ นอกจาก
ด าเนินการตามกฎกระทรวงนี้แล้ว ยังด าเนินการตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งอาจแบ่งกรณีการรับโอนตามลักษณะของสถานศึกษา
ได้เป็น 2 ประเภท คือ 

     1. การรับโอนสถานศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็น 

      1.1 สถานศึกษาทั่วไป คือสถานศึกษาซึ่งไม่เข้าลักษณะ
สถานศึกษาพิเศษ 9 ประเภท 

      1.2 สถานศึกษาพิเศษ ได้แก่ สถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ 
9 ประเภท 

     2. การรับโอนสถานศึกษานอกระบบ สถานศึกษานอกระบบ 
หมายถึง สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เฉพาะศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ (ศบอ.) หรือศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนเขต (ศบข.) ซึ่งก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    4.1.3.4 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่การศึกษา
ระดับ ปวท. ปวส. อนุปริญญา และระดับปริญญาขึ้นไป กระทรวงศึกษาธิการจะต้องออกกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาขึ้นมาอีกฉบับ
หนึ่ง หากยังมิได้ก าหนดกฎกระทรวงดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดการศึกษาระดับ 
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อุดมศึกษาได้โดยไม่ต้องประเมินความพร้อม แต่จะขอรับโอนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ได้ เนื่องจากมิได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ต้องถ่ายโอย 

  4.2 โดยสรุปมีกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาและต้องประเมินความ
พร้อมแยกได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ 

   4.2.1 กรณีท่ี 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาขึ้นใหม่โดยที่ยังไม่เคย
จัดการศึกษามาก่อนแยกเป็น 

    4.2.1.1 กรณีท่ี 1.1 จัดการศึกษาทั่วไป เว้นแต่การศึกษาสงเคราะห์ 
    4.2.1.2 กรณีท่ี 1.2 จัดการศึกษาสงเคราะห์ 
   4.2.2 กรณีที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงประเภทการจัด

การศึกษา 
   4.2.3 กรณีที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนการจัดการศึกษาจาก

กระทรวงศึกษาธิการแยกเป็น 
    4.2.3.1 กรณีที่ 3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เคยจัดการศึกษา

ขอรับการโอนการจัดการศึกษาทั่วไป เว้นแต่การศึกษาสงเคราะห์ 
    4.2.3.2 กรณีที่ 3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เคยจัดการศึกษา

ขอรับโอนการจัดการศึกษาสงเคราะห์ 
    4.2.3.3 กรณีที่ 3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาอยู่แล้ว 

ขอรับโอนการจัดการศึกษาทั่วไป เว้นแต่การศึกษาสงเคราะห์ 
    4.2.3.4 กรณีที่ 3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาอยู่แล้ว

ขอรับโอนการจัดศึกษาสงเคราะห์ 
  4.3 เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมี 6 องค์ประกอบดังนี้ คือ ประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหรือมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา แผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับระดับ ประเภท และรูปแบบ
การศึกษา วิธีการบริหารและจัดการศึกษา การจัดสรรรายได้เพ่ือการศึกษา ระดับและประเภท
การศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และความเห็นของประชาชนผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละองค์ประกอบมี
ตัวชี้วัดตั้งแต่ 1 – 4 ตัวชี้วัด รวม 11 ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ นอกจากนั้นยังมี
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เงื่อนไขประกอบเกณฑ์ (ซึ่งพัฒนามาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ไม่อาจแบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 
ระดับได้) อีก 5 ข้อ อาจสรุปองค์ประกอบตัวชี้วัด ระดับคุณภาพและเงื่อนไข ประกอบเกณฑ์ 

  4.4 เกณฑ์การตัดสินความพร้อม 
   4.4.1 การผ่านเงื่อนไขบังคับก่อนการขอประเมินความพร้อม 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบตนเองให้มีคุณสมบัติตาม

เงื่อนไขบังคับก่อนการขอประเมินความพร้อมโดยเงื่อนไขบังคับก่อนการขอประเมินความพร้อมมี 1 
รายการ คือ การมีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงพอในการจัดการศึกษา 

    การก าหนดเงื่อนไขมีรายได้เพียงพอในการจัดการศึกษามีความจ าเป็น 
เนื่องจากงานการจัดการศึกษามีค่าใช้จ่ายสูง และเมื่อจัดการศึกษาแล้วจะผูกพันเป็นภาระด้าน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดไป จริงอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อจัด
การศึกษาย่อมได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แต่หากยังมีรายได้น้อยหรือไม่ เพียงพอที่จะจัดการศึกษา
ท าให้ต้องขอรับการสนับสนุนส่วนใหญ่จากรัฐบาล ก็สมควรที่จะจ ากัดบทบาทด้านการจัดการศึกษา
ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดไปก่อน หรือจัดการศึกษาในระดับต้นๆ เพ่ือค่อยๆ เตรียมความพร้อมที่
จะจัดการศึกษาเองหรือจัดในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

    ตามกฎกระทรวง ก าหนดขอบเขตของ “รายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ให้ครอบคลุมรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้เองหรือได้รับไว้เองจากการ
จัดบริการสาธารณะรวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐและเงินกู้ แต่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐ 
โดยพิจารณาจากรายได้ 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง ไม่นับปีงบประมาณที่จะประเมินความพร้อม 
ตัวอย่างเช่น ขอประเมินความพร้อมในปีงบประมาณที่จะประเมินความพร้อมในปีงบประมาณ 2547 
จะค านวณรายได้เฉลี่ยจากปีงบประมาณ 2544 ปีงบประมาณ 2545 และปีงบประมาณ 2546 
ตามล าดับ ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดการผ่านเงื่อนไขด้านรายได้ในบทต่อไป 

   4.4.2 การผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม 
    เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ และมีตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด แต่ใช้ วัดในการจัดการศึกษา
ตามกรณีต่างๆ ระหว่าง 5 – 9 ตัวชี้วัดนั้น ก าหนดการผ่านเกณฑ์และให้จัดการศึกษาตามเกณฑ์การ
ผ่านการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ลักษณะการจัดการศึกษาตามผลการประเมิน 

   4.4.3 การผ่านเงื่อนไขบังคับหลังการประเมินความพร้อม 
    เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมแล้ว ก่อนจัดการศึกษา องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขอีก 4 ประการ คือ 
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    4.4.3.1 การกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษากระจายอ านาจการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปให้สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 
พุทธศักราช 2553มาตรา 39 และสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

     เงื่อนไขการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สถานศึกษานี้เป็นไปตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นมาตรฐาน (School Based Management: 
SBM) โดยยึดหลักว่าการตัดสินใจทางการบริหารจัดการศึกษาควรเป็นอ านาจของสถานศึกษา
เนื่องจากเป็นหน่วยปฏิบัติการจัดการศึกษาโดยตรง ผลสัมฤทธิ์ (Result) ของการจัดการศึกษาอัน
ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ล้วนเกิดขึ้นที่สถานศึกษา สถานศึกษาจึงควรมี
ความสะดวกคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้แนวด าเนินการจัดการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนด การนี้เทียบได้กับที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553
ก าหนดในมาตรา 39 ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยตรง 

     อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาว่าคณะผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ถือเป็นการกระจายอ านาจแล้ว จึงไม่กระจาย
อ านาจ (โดยการมอบอ านาจและวิธีการอ่ืน) ต่อไปยังสถานศึกษานั้น ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการปฏิรูป
การศึกษา ทั้งนี้เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อจัดการศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติเช่นกัน เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 
43 และมาตรา 81 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 289 วรรคสอง บัญญัติสิทธิจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นว่า “องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษา
อบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและตามความต้องการภายในท้องถิ่นนั้นและ ยังเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐแต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ”) 

    4.4.3.2 การจัดโครงสร้างองค์กรภายในรองรับการบริหารจัดการศึกษา 
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจะต้องจัดโครงสร้างองค์กรภายในตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือ
รับรองการบริหารการจัดการศึกษา บริหารจัดการโดยบุคลากรวิชาชีพและมีจานวนบุคลากรที่
เพียงพอ 

    4.4.3.3 การมีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาเพ่ือหน้าที่
เสนอนโยบายแนวทาง มาตรการและมาตรฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบของคณะกรรมการให้ค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

    4.4.3.4 การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรจัดระบบบริหารงานบุคคลให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันกับระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ25 

2.3 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 1. เพ่ือให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบตามหลักสูตรอย่ างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน 

 2. เพ่ือพัฒนาการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีคุณภาพประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐก าหนดและตรงตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านปัญญา จิตใจ 
ร่างกาย สังคม ระดับความคิด ค่านิยม และพฤติกรรม ซึ่งเน้นวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลายและให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3. เพ่ือให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่นด าเนินการตามความต้องการและค านึงถึงการมี
ส่วนร่วม การสนับสนุนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการศึกษาทุกระดับตาม
ศักยภาพและความสามารถของท้องถิ่น 

 4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ออกก าลังกายและฝึกฝนกีฬา 
ร่วมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ และสังคม โดยมีความตระหนักในคุณค่าของการกีฬานันทนาการ และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเด็ก เยาวชน ไปในแนวทางท่ีถูกต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

                                                           
25ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการเสริมสรา้งความพร้อมในการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ พ.ศ. 2556 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง, 2556), 117 – 130. 
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 5. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการสร้างและพัฒนาอาชีพเพ่ือคุณภาพชีวิต 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขาดโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพให้มีงานท าไม่เป็นภาระแก่สังคม 

 6. เพ่ือบ ารุงการศาสนาและอนุรักษ์บ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย26 

การมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
นอกจากภารกิจการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้กล่าวแล้ว องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีภารกิจด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐตามที่
กฎหมายก าหนดและตามนโยบายของรัฐหรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เช่น 

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของรัฐ โดยการส่งผู้แทนเป็นคณะกรรมการใน
ระดับตา่งๆ เช่น 

 1.1 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสภาการศึกษา ท า
หน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกี ฬากับ
การศึกษาทุกระดับพิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือด าเนินการศึกษา 
ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา และให้ความเห็นหรือค าแนะน าในเรื่องกฎหมายและ
กฎกระทรวงที่เก่ียวกับการศึกษา 

 1.2 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท า
หน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และเสนอแนะในการออกระเบียบหลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 1.3 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการอุดมศึกษาท าหน้าที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเสนอแนะในการออกระเบียบหลักเกณฑ์ และ
ประกาศท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

                                                           
26ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อ านาจ

หนา้ทีต่ามแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ (กรุงเทพฯ: ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, 
2556), 24. 
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 1.4 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท า
หน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่ชาติ การส่งเสริมประสานงานการ
จัดการอาชีวศึกษาและเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกั บการ
บริหารงานของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 1.5 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามี
อ านาจหน้าที่ ก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประสานส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

 1.6 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 

2. การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของรัฐ เช่น การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเรียนกาสอนและกิจการนักเรียน เป็นต้น27 

การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กระบวนการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและการด าเนินการตามผลการประเมินความพร้อมตาม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ประกอบกับแผนปฏิบัติการก าหนดการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจแยกเป็น
ขั้นตอนได้ดังนี้ 

1. การขอประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. การรับการประเมินความพร้อม 
3. การด าเนินการตามผลประเมินความพร้อม 
การขอประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

ขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญรวม 5 ขั้นตอน คือ 
1. การตรวจสอบรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวางแผนการจัดการศึกษา 

                                                           
27ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการเสริมสรา้งความพร้อมในการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ พ.ศ. 2556 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง, 2556), 131-132. 
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2. การจัดท านโยบาย แผน งบประมาณ น าเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบการจัดการศึกษา 

3. การยื่นเรื่องขอประเมินความพร้อมต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

4. การเสนอกรรมการประเมินให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
5. การจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานรอรับการประเมินความพร้อม 

การตรวจสอบรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวางแผนการจัดการศึกษา  
ก่อนการขอประเมินความพร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณารายได้ของตนเอง 

หากมีรายได้ระดับใดก็ควรขอจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระดับรายได้นั้น 
ตามกฎกระทรวงก าหนดขอบเขตของ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครอบคลุม

รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้เอง หรือได้รับไว้เองจากการจัดบริการสาธารณะรวมเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐและเงินกู้ แต่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐ โดยพิจารณาจากรายได้ 3 ปี 
งบประมาณย้อนหลัง ไม่นับปีงบประมาณที่จะประเมินความพร้อม ตัวอย่างเช่น ขอประเมินความ
พร้อมในปีงบประมาณ 2548 จะค านวณรายได้เฉลี่ยจากปีงบประมาณ 2545 ปีงบประมาณ 2546 
และปีงบประมาณ 2547 ดังปรากฏในตารางดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1  เงื่อนไขด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายได้เฉลีย่ ลักษณะการจัดการศึกษา 
ระดับ 1 ปีละไม่เกิน 5 ล้านบาท - จัดและรับโอนการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษามีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาของรัฐได้เพ่ือเตรียมความพร้อมจัด
การศึกษาเองในอนาคต 

- ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนจัดการศึกษา 
ระดับ 2 ปีละเกิน 5 ล้านบาทแต่ 
ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

- จัดการศึกษาตามระดับ 1 
- จัดและรับโอนการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) 
- รับโอนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่มีจ านวน 300 คน

ขึ้นไป 
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ตารางที่ 1  เงื่อนไขด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
รายได้เฉลีย่ ลักษณะการจัดการศึกษา 

ระดับ 3 ปีละเกิน 10 ล้านบาท - จัดการศึกษาตามระดับ 2 
- จัดและรับโอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา) 
- รับโอนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน

ตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป และรับโอนระดับมัธยมศึกษาที่มี
จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คนขึ้นไป เว้นแต่ที่ก าหนดไว้
ส าหรับระดับ 4 

ระดับ 4 ปีละเกิน 20 ล้านบาท ขึ้น
ไป 

- จัดการศึกษาตามระดับ 3 
- จัดการศึกษาสงเคราะห์ 
- จัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ 
- จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ 
- จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท

อาชีวศึกษา 
- รับโอนสถานศึกษาพิเศษของรัฐ 

 

ที่มา: ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการเสริมสรา้งความพรอ้มในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง, 2556), 135. 
 

2. การจัดท านโยบายแผน งบประมาณ น าเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบการจัดการศึกษาคณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาความต้องการ
จ าเป็นในท้องถิ่นที่จะจัดการศึกษาและความพร้อมในการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงโดยประเมิน
ตนเองว่ามีความเหมาะสมที่จะจัดการศึกษาหรือไม่ เพียงใด การตัดสินใจดังกล่าว อาจแยกเป็นกรณีๆ 
ได้ดังนี ้

 2.1 กรณียังไม่เคยจัดการศึกษามาก่อน ควรพิจารณา 
  2.1.1 ระดับการศึกษา ว่าจะจัดการศึกษาระดับใด ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา หรือหลายระดับ หรือทุกระดับ 
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  2.1.2 รูปแบบการจัดการศึกษา อาจจัดรูปแบบในระบบ หรือนอกระบบ หรือ 
การศึกษาตามอัธยาศัย หรืออาจจัดหลายรูปแบบ หรือจัดทุกรูปแบบ 

  2.1.3 วิธีการจัดการศึกษา อาจจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเอง หรือขอรับโอนสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 2.2 กรณีจัดการศึกษาอยู่แล้ว จะเปลี่ยนแปลงประเภทการศึกษาจากที่เคยจัดประเภท
สามัญศึกษาไปจัดประเภทอาชีวศึกษา หรือเคยจัดประเภทอาชีวศึกษาไปจัดประเภทสามัญศึกษาด้วย 
รวมทั้งจะขอรับโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 

 2.3 กรณีรับโอนสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนั้น จะต้องพิจารณาว่าจะรับโอน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบ หรือสถานศึกษานอกระบบ หรือทั้งสองประเภท ส าหรับสถานศึกษา
ในระบบนั้นเป็นสถานศึกษาทั่วไป หรือสถานศึกษา จ านวนสถานศึกษาที่จะขอรับโอนมีเท่าใด 
โรงเรียนใดบ้าง 

  หากตัดสินใจในฝ่ายบริหารแล้วก็ควรจัดท าแผนในลักษณะแผนยุทธศาสตร์เพ่ือจัด
การศึกษา แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาที่จัดท าขึ้นควรเป็นแผนในการเตรียมการและด าเนินการ
จัดการศึกษาโดยครอบคลุมภารกิจครบถ้วน มีแผนปฏิบัติการที่แปลงกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติ และมี
ระบบการควบคุมก ากับตรวจสอบน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นว่าจะจัดการศึกษาได้อย่างมาตรฐาน
และควบคู่ไปกับแผนยุทธศาสตร์ควรก าหนดแผนงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาโดยคาดคะเน
รายจ่ายเพื่อการจัดการศึกษาในระยะสั้น (1 ปีงบประมาณ) และระยะยาว (มากกว่า 1 ปีงบประมาณ
ตามระยะเวลาของแผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง) 

  เมื่อด าเนินการทางด้านนโยบายของฝ่ายบริหาร แผนยุทธ์ศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณแล้ว จึงน าเรื่องการจัดการศึกษาขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้จัดการศึกษา 

3. การยื่นเรื่องขอประเมินความพร้อมต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

 3.1 การยื่นเรื่องขอประเมินความพร้อมให้ยื่นต่อส่วนราชการที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาหรือเป็นต้นสังกัดของสถานศึกษาที่ขอรับโอน ดังปรากฏในตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 การยื่นเรื่องขอประเมินความพร้อม 
ลักษณะการจัดการศึกษา/สถานศึกษา ยืน่ตอ่ 

-  จั ดการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานระบบ เว้นแต่
การศึกษาเพ่ือคนพิการ 

- รับโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบเว้นแต่
การศึกษาเพ่ือคนพิการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบเพื่อคนพิการ 
- รับโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อคนพิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

-  จัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานนอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- รับโอนสถานศึกษานอกระบบ 

ส่วนภูมิภาค: ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัด 
ส่วนกลาง: ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน 

- จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานประเภทอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ที่มา: ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการเสริมสรา้งความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง, 2556), 137. 

 
 3.2 การยื่นให้ยื่นก่อนเปิดภาคต้นปีการศึกษาที่จะจัดไม่น้อยกว่า 180 วัน เหตุผลที่ให้ยื่น

ก่อนเป็นเวลานานก็เพ่ือให้เวลาในการประเมินความพร้อมและแจ้งผลเป็นเวลา 90 วัน อีก 90 วันที่
เหลือหากผ่านการประเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ด าเนินการตามเงื่อนไข
ประกอบเกณฑ์รวมทั้งเตรียมความพร้อมจัดการศึกษาด้านต่างๆ 

 3.3 ค าขอประเมินความพร้อม ให้ใช้แบบตามที่ก าหนดในคู่มือนี้ โดยให้แนบเอกสารที่
จ าเป็นประกอบด้วย คือ 

  3.3.1 รายงานการประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เห็นชอบหรือ
อนุมัติให้จัดการศึกษา 

  3.3.2 แบบกรอกข้อมูลเบื้องต้นประกอบการขอประเมินความพร้อมตามแบบที่
ก าหนดในคู่มือนี้ 

  3.3.3 รายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประเมินความพร้อม และรายชื่อเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอ
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมิน 
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  3.3.4 บัญชีรายชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา สถานที่ตั้งของโรงเรียนที่ขอรับโอน ดูแนบ
ค าขอประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบกรอกข้อมูล
ประกอบขอประเมินความพร้อมในภาคผนวก 

4. การเสนอชื่อกรรมการประเมินให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกับการยื่นขอประเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.1 เสนอชื่อบุคคลเป็นผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความรู้ในเรื่องการจัด
การศึกษาที่ขอรับการประเมิน จ านวน 3 คน เพ่ือเป็นผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
คณะกรรมการประเมิน 

 4.2 เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ และด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายๆ ด้าน จ านวน 3 คนเป็นอย่างน้อย ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ตกลงร่วมกันเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการประเมินความพร้อม
ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน ต่อไป 

 4.3 เสนอชื่อเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินความพร้อม 

5. การจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานรอรับการประเมินความพร้อม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเตรียมการเพ่ือรับการประเมินโดยอาจด าเนินการดังนี้ 
 5.1 ตรวจสอบกรณีการจัดการศึกษาว่าเป็นกรณีใด เพ่ือเตรียมการด าเนินการ เตรียม

เอกสารหลักฐานและบุคคลตามจ านวนตัวชี้วัดที่ต้องประเมินส าหรับการจัดการศึกษากรณีนั้น 
 5.2 จัดแฟ้มเอกสารแยกตามจ านวนตัวชี้วัดที่ต้องประเมิน โดยมีเอกสารตามรายการที่

คณะกรรมการจะพิจารณาประเมินในแต่ละตัวชี้วัด (รายละเอียดตามบทท่ี 4) 
 5.3 จัดบุคคลซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหาร หรือบุคคลอ่ืนที่สามารถให้ข้อมูล

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้ในแต่ละตัวชี้วัด 
 5.4 จัดเตรียมสถานที่ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานด้วยความสะดวก 
 5.5 ด าเนินการอ่ืนใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจ าเป็นหรือเห็นว่า

เหมาะสม เช่น การบรรยายสรุปก่อนการประเมิน การจัดท าสื่อประกอบการบรรยายสรุป เป็นต้น 

การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามที่กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขตัวชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มีเกณฑ์การประเมินความพร้อมใน
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การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 กรณี คือ การจัดการศึกษาขึ้นใหม่
โดยที่ยังไม่เคยจัดการศึกษามาก่อนการเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษา และการรับโอนการจัด
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ28 

ในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานเขต
พ้ืนที่การจัดการศึกษาหรือส่วนราชการที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาหรือเป็นเจ้าของสังกัดของ
สถานศึกษาที่จะถ่ายโอน เมื่อได้รับค าขอประเมินความพร้อมแล้ว จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
การประเมินความพร้อมขึ้นภายใน 30 วัน ซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคล จ านวน 9 คน ดังนี้ 

1. ผู้แทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการ จ านวน 3 คน 
2. ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นคาขอ จ านวน 3 คน 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันเสนอชื่อจากผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษา การบริหารจัดการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
กีฬา หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน จ านวน 3 คน 

ในกรณีที่มีการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 3 เกิน 3 คน และไม่อาจเลือกให้เหลือ 3 คน ได้
ให้ใช้วิธีการจับฉลาก ให้คณะกรรมการทั้ง 9 คนเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 3 คนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ ให้ส่วนราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นค าขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.4 มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 289 วรรคสอง ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิจัดการศึกษา อบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและ
ความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แต่ต้องไม่ขัด
ต่อมาตรา 43 และมาตราตรา 81 ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ และวรรคสาม การจัดการศึกษาอบรม
ภายในท้องถิ่นตามวรรคสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วยมาตรา 43 และมาตรา 81 คือ บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ และรัฐต้องจัดการศึกษา อบรม
และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ

                                                           
28กระทรวงศึกษาธิการ, เกณฑก์ารประเมนิความพรอ้ม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

คุรุสภาลาดพร้าว, 2551), 27. 
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การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข29 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 41 ก าหนดว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม 
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น และในมาตรา 42 ก าหนดว่า ให้กระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมี
หน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบายและได้มาตรฐานการศึกษารวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 ก าหนดให้เทศบาลเมืองพัทยา องค์การ
บริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานครมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน31 

 แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติถ่ายโอนการศึกษาก่อนวัยเรียนหรือปฐมวัย 
(อนุบาลอายุ 4-6 ปี) การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา 
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการถ่ายโอนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับอ าเภอ หรือ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับเขตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กล่าวว่า จากการที่กฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนดภารกิจ
ในการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่

                                                           
29ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 

2550 (กรุงเทพฯ: ส านักการพิมพ์ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550), 113. 
30กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่3) พทุธศกัราช 2553 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2553), 15. 
31วุฒิสาร ตันไชย, การกระจายภารกจิหนา้ทีไ่ปสูอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ยุคใหม่

(กรุงเทพฯ: ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2555), 21. 
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เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาความพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้ารับ
การศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วย 

1. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาและวางรากฐานชีวิต การ
เตรียมความพร้อมทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและสังคมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งให้สามารถ
ค้นพบความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของตนเองด้านวิชาการ วิชาชีพ ความสามารถในการ
ประกอบการงานอาชีพและทักษะทางสังคม โดยให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีความส านึกใน
ความเป็นไทย 

2. การจัดบริการให้ความรู้ด้านอาชีพ เป็นการจัดบริการและหรือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
ความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งการรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

3. การจัดการส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่าง
หลากหลาย 

4. การด าเนินงานด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
การด าเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น32 

2.5 การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้กล่าวว่า การบริหารจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือการศึกษา การด าเนินการด้านวิชาการและการ
ด าเนินการด้านงบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคล

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) ได้ก าหนดโครงสร้างส านัก/กอง/ส่วน
การศึกษา เพ่ือให้เป็นหน่วยรับผิดชอบด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
โดยก าหนดให้ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ส าหรับจ านวนบุคลากรด้านการศึกษาองค์กร

                                                           
32กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การจดัการศกึษาท้องถิน่ตามที่กฎหมายก าหนดและ

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับการจดัการศึกษาทอ้งถิน่ (กรุงเทพฯ: ส านักประสานและพัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถิ่น, 2555), 10. 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ด าเนินการในปัจจุบัน 
และท่ีด าเนินการในอนาคต รวมถึงกรณีรับโอนการจัดการศึกษาด้วย 

 2. การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพื่อการศึกษา 
  การบริหารงานบุคคล/บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ

เปลี่ยนแปลง เนื่องจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 
3) พุทธศักราช 2553 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจ าต าแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งท าให้การบริหารงานบุคคล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดให้มีความ
สอดคล้อง ดังนั้น แม้ว่าการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะถือปฏิบัติตาม พร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แต่
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก็ก าหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จก.ท. และ ก.อบต.) ต้องนากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูฯ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับในการบริหารงานบุคคลข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทาการศึกษา
ท้องถิ่น โดยอนุโลม ดังนั้น คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท.และ ก 
อบต.) จึงต้องปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายดังกล่าว โดยจัดท า
ประกาศมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่ น 
และมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของ ก.พ. โดยไม่จาเป็นต้องแก้ไขกฎหมายใดๆ ดังนั้น การ
บริหารงานบุคคล มาตรฐานวิชาชีพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิการ สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ของข้าราชการ พนักงานครูส่วนท้องถิ่น จึงสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ33 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดการก าหนดต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันมีการก าหนดต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ ดังนี้ 

 1. บุคลากรในสถานศึกษา 
  1.1 สายงานบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
  1.2 สายงานการสอน ได้แก่ ครูผู้ช่วย และครู 

                                                           
33ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การจดัการศกึษาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

(กรุงเทพฯ: กลุ่มนโยบายส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษา, 2551), 31. 
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  1.3 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ได้แก่ กลุ่มต าแหน่ง
การเงิน/บัญชี/พัสดุ กลุ่มต าแหน่งธุรการ/บันทึกข้อมูล กลุ่มต าแหน่งโภชนาการ/อนามัยโรงเรียน 
กลุ่มต าแหน่งคอมพิวเตอร์ โสตทัศนศึกษา 

 2. ข้าราชการและพนักงานครูไม่สังกัดสถานศึกษา 
  2.1 สายงานบริหารการศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา รองผู้อ านวยการ

ส านักการศึกษา ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้ากองการศึกษา หัวหน้าส่วนการศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายการศึกษา 

  2.2 สายงานนิเทศการศึกษา ได้แก่ ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์
  2.3 สายงานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่สันทนาการ 

สารวัตรนักเรียน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการวัฒนธรรม และบรรณารักษ์ 
  2.4 สายงานทั่วไป (บุคลากรทางการศึกษา) ได้แก่ เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าพนักงาน 

ศูนย์เยาวชน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 
 แนวทางการปฏิบัติส าหรับการบริหารงานบุคคลข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากร

ทางการศึกษาท้องถิ่นที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นแล้ว มีดงัต่อไปนี้ 

 1. การก าหนดให้ด ารงต าแหน่งหรือด ารงต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ และให้ได้รับเงินเดือน 
เงินวิทยฐานะ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2547 เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 2. การก าหนดวิทยฐานะและอัตราเงินวิทยฐานะ ก าหนดให้ข้าราชการ พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นซึ่งได้รับเงินประจ าต าแหน่งที่มีวิทยฐานะและได้รับเงินวิทยฐานะ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 254734 

 3. การบริหารงานวิชาการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดแนวการบริหารงานวิชาการตามความมุ่งหมาย 

หลักการและแนวการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 
พุทธศักราช 2553 และใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตร
แกนกลางส าหรับใช้ในโรงเรียนซึ่งได้มีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมด้านวิชาการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 

                                                           
34กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การบรหิารงานบุคคลครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ท้องถิน่ (กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2553), 25. 
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  3.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   3.1.1 การอบรมทบทวนการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้

สถานศึกษาด าเนินการจัดหลักสูตรได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกโรงเรียน 

   3.1.2 พัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการสอนให้สามารถวิเคราะห์หลักสูตรสู่
แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ในชั้นที่เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษาแรกของทุกชั้นปี 

   3.1.3 ให้เทศบาลและเมืองพัทยาจัดตั้งงบอุดหนุนสถานศึกษาเพ่ือการจัดท า
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกโรงเรียน 

  3.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   3.1.1 การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

อบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.1.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มด้อยโอกาส ส่งเสริมให้สถานศึกษา

ของท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนแก่เด็กพิการ 
   3.1.3 การวิจัยในชั้นเรียน โดยน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นข้อมูลในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 
   3.1.4 การสนับสนุนให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาของชุมชน ก าหนดให้สถานศึกษา

ในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีกรรมการจากชุมชนเป็นกรรมการร่วมและให้
สถานศึกษาของเทศบาลเป็นศูนย์บริการชุมชนของเทศบาล 

   3.1.5 การวัดและการประเมินผล สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดแนวทางการวัดผล
การเรียนตามหลักสูตรแต่ละสถานศึกษาเองทุกท้องถิ่น และต้องมีการประเมินคุณภาพภายในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบประเมินเดียวกันเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลใช้วางแผน
พัฒนาร่วมกันได้ในทุกระดับ 

 4. การบริหารงบประมาณ 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด เป็นเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยการศึกษาภาค
บังคับ การพัฒนาบุคลการครู การก่อสร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ฯลฯ การสนับสนุนวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กด้อยโอกาส กิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมเด็ก
และเยาวชน การกีฬา การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการถ่ายโอนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) อาหาร
กลางวันแก่นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานต่างๆ โดยมี
แหล่งที่มาของบประมาณเพ่ือการศึกษาขอเทศบาลและเมืองพัทยาได้จากแหล่งเงินดังนี้ เงินรายได้
ของเทศบาลและเมืองพัทยา เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ได้แก่ งบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการจัดการศึกษาจากรัฐบาล ตามแผนงานจัดการศึกษาปฐมวัย แผนงานจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5. การบริหารสถานศึกษา 
  งานบริหารสถานศึกษาในประเทศไทย ตามแกนกลางได้จ าแนกงานบริหาร

สถานศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป 
  1. งานวิชาการประกอบด้วย 
   1.1 การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด และ

ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
   1.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาจัดท าสาระและกิจกรรมให้

สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ 
และการประยุกต์ความรู้มาใช้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบั ติ ท า
ได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนตลอดเวลาและทุกสถานที่ 

   1.3 การประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ
การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อและน า
ผลการประเมินผู้เรียนมาประกอบการพิจารณาด้วย 

   1.4 การจัดท าสาระหลักสูตร ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาในชุมนและน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมจัดการศึกษา 

   1.5 ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

   1.6 ให้สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

   1.7 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 

   1.8 สถานศึกษาต้องได้รับการประเมินคุณภาพอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี 
  2. งานงบประมาณ สถานศึกษามีอ านาจในการบริหารงบประมาณของตนเองและมี

อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากร 
  3. งานบุคคล มีอ านาจในการบริหารงานบุคคลของตนเอง 
  4 งานบริหารทั่วไป มีอ านาจในการบริหารงานทั่วไป 
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สภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้กล่าวว่า สภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการดังนี้ 
1. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดและจ านวนสถานศึกษาใน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในปีการศึกษา 2549 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดมีจ านวน 164 

แห่ง จ าแนกเป็นเทศบาล 156 แห่ง เมืองพัทยา 1 แห่ง และกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 3 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 3 แห่ง โดยเปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
เพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่เปิดสอนถึงระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาลัยเกื้อ
การุณย์) ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีจ านวน 981 แห่ง ส่วนใหญ่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา และเริ่มมีการขยาย
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเทศบาลที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 2 แห่ง คือ เทศบาลนครนครปฐม และเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

 นอกจากนี้ มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดขึ้นเอง 2,774 ศูนย์ และที่รับโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน กรมการศาสนาและจากสา
นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 14,326 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 17,100 ศูนย์ โดยมีจานวนเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมจานวน 750,563 คน 

2. จ านวนนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน 

597,259 คน ในปีการศึกษา 2540 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็น 699,582 คน ในปีการศึกษา 2543 
เพ่ิมข้ึน 733,306 คน ในปีการศึกษา 2546 และเพ่ิมข้ึนเป็น 759,822 คน ในปีการศึกษา 2549 

3. คุณภาพการศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกขอสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินสถานศึกษาใน
ภาพรวมระดับประเทศกับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร 
เทศบาล และเมืองพัทยา) พบว่า สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีร้อยละของ
สถานศึกษาที่มีระดับคุณภาพดีสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของสถานศึกษาในภาพรวมทั้งประเทศ (เกณฑ์
ระดับดี หมายถึง ค่าเฉลี่ย ของผลการประเมินทั้ง 14 มาตรฐาน มากกว่า 2.50 และไม่มีมาตรฐานใด
อยู่ในระดับปรับปรุง)35 

                                                           
35ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การจดัการศกึษาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

(กรุงเทพฯ: กลุ่มนโยบายส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษา, 2551), 5. 
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 ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ได้กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับปัจจัย 

1) ความเจริญและรายได้ที่สามารถจัดเก็บได้ 2) ความพร้อมของบุคลากรในพ้ืนที่ 3) ความพร้อมใน
การมีส่วนร่วมของประชาชน การพิจารณาความพร้อมในการจัดการศึกษาพิจารณาจากลักษณะและ
การแบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดไว้ในแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2545 – 2559) ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

 1. ลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาอยู่แล้ว ด าเนินการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ตามความต้องการของ
ประชาชน 

  1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดการศึกษา ด าเนินการจัดบริการทางการ
ศึกษาแก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่  3) พุทธศักราช 2553 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ตามความเหมาะสม ความพร้อม และความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ ภายใต้การประเมินความ
พร้อมตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 2. การแบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1 กลุ่มความพร้อมสูง ควรด าเนินภารกิจการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การส่งเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา 
นันทนาการและบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2.2 กลุ่มความพร้อมปานกลาง ควรด าเนินภารกิจการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา) การส่งเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ กิจกรรมเด็ก เยาวชน กีฬา 
นันทนาการและบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2.3 กลุ่มความพร้อมต่างๆ ควรด าเนินภารกิจการส่งเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ
กิจกรรมเด็ก เยาวชน กีฬา นันทนาการ บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมการจัด
การศึกษาของรัฐ 

 3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ
จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ
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ภายในท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ซึ่งตาม
กฎกระทรวง ข้อ 2 ก าหนดให้มีเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้ 

  3.1 เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 
    3.1.1 ประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหรือมีส่วนร่วมจัด

การศึกษา 
    3.1.2 แผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับระดับ ประเภท และรูปแบบ
การศึกษา 

    3.1.3 วิธีการบริหารและการจัดการศึกษา 
    3.1.4 การจัดสรรรายได้เพ่ือการศึกษา 
    3.1.5 ระดับและประเภทการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการของชุมชน 
    3.1.6 ความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความพร้อมในการจัด

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.2 เงื่อนไขประกอบเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 
    3.2.1 การมีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงพอในการจัดการศึกษา 
    3.2.2 การกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษา 
    3.2.3 การจัดโครงสร้างองค์กรภายในรองรับการบริหารจัดการศึกษา 
    3.2.4 การมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3.2.5 การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพื่อการศึกษา 
  3.3 เงื่อนไขประกอบเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
    3.3.1 เงื่อนไขบังคับก่อนการขอประเมินความพร้อม 
      การมีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงพอในการจัดการศึกษา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดการศึกษาจะต้องมีรายได้ รวมเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินกู้จากรัฐ 
(ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง (ไม่รวมปีงบประมาณปัจจุบัน) เพียง
พอที่จะใช้จัดการศึกษาได้สัมฤทธิ์ผล โดยถือระดับรายได้และลักษณะการจัดการศึกษา ตามท่ีก าหนด
ไว้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
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    3.3.2 เงื่อนไขบังคับหลังผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม 
      3.3.2.1 การกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา ควรกระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป ให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ 

      3.3.2.2 การจัดโครงสร้างองค์กรภายในรองรับการบริหารจัดการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดโครงสร้างองค์กรภายในตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือ
รองรับการบริหารจัดการศึกษา บริหารจัดการโดยบุคลากรวิชาชีพ และมีจานวนบุคลากรที่เพียงพอ 

      3.3.2.3 มีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่เสนอนโยบาย แนวทาง มาตรการและมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบของคณะกรรมการให้
ค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

      3.3.2.4 การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นมาตรฐานเดียวกับระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ36 

 4. ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษา

เบื้องต้น พบว่า Steers ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การโดย
จ าแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 1. ลักษณะขององค์การ หมายถึง ลักษณะโครงสร้างองค์การและความสัมพันธ์ระหว่าง
สายงาน การบังคับบัญชาตามบทบาทหน้าที่และตัวบุคคลในองค์การ ตลอดจนขนาดขององค์การ 
โดยมีความเก่ียวข้องกับ 

  1.1 การกระจายอ านาจ (decentralization) 
  1.2 ความช านาญเฉพาะทาง (Specialization) 
  1.3 ความเป็นทางการ (formalization) 
  1.4 ช่วงการบังคับบัญชา (span of control) 
  1.5 ขนาดขององค์การ (organization size) 

                                                           
36เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, “แนวทางการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (เอกสารประกอบการศึกษาอบรมและสัมมนาหลักสูตร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล กระทรวงมหาดไทย, 2554), 21. 
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 2. ลักษณะของสภาพแวดล้อม มีทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ความสลับซับซ้อน
ความมั่นคง และความไม่แน่นอน เช่น สภาวการณ์ด้านการตลาด เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น 
และสภาพแวดล้อมภายในองค์การ หมายถึง บรรยากาศองค์การ ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ดังนั้น องค์การที่มีประสิทธิผลผู้บริหารต้องท าความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมภายนอกและปรับ
โครงสร้างและการปฏิบัติให้เข้ากับสภาวะที่เป็นอยู่ 

 3. ลักษณะของบุคคลในองค์การ พฤติกรรมของบุคคลในองค์การมี อิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ องค์การที่มีประสิทธิผลต้องสร้าง
บรรยากาศในการท างานที่เอ้ืออ านวยให้บุคลากรไม่เพียงแต่ท างานตามหน้าที่ แต่ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาการท างานให้ไปสู่เป้าหมายขององค์การ 

 4. ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
และแน่นอน การจัดหาและการใช้ทรัพยากร การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้น าและการตัดสินใจ การปรับตัวขององค์การและการ
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

 คัตแทนซ์ (Cuttance) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดย
น าเสนอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและบรรยากาศของสถานศึกษาไว้ว่า วัฒนธรรมและบรรยากาศ
ของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาจะมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นระเบียบเอ้ือต่อการ
พัฒนา วัฒนธรรมการท างานที่มีการยอมรับของผู้ปฏิบัติงานที่จะร่วมด าเนินการตามพันธกิจที่ เน้น
ผลส าเร็จ การมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและมีความสมานสามัคคี ความร่วมมือ การเห็นพ้อง การสื่อสาร
ของบุคลากรในองค์การที่ถูกต้อง คล่องตัว นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างเหมาะสม 
เพ่ือนักเรียนจะได้ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอนให้สมบูรณ์และเหมาะสม 
มีการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ส าหรับเรื่องภาวะผู้น าถือว่าก็เป็นปัจจัยส าคัญ ผู้น าควรสามารถ
คัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรอย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระ ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก สามารถก ากับ
ติดตามกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยตนเอง รู้จักใช้เวลาและพลังงานในการปรับปรุง
สถานศึกษา ให้การสนับสนุนและพัฒนาครูอาจารย์ จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
และท่ีส าคัญคือการเป็นผู้น าด้านวิชาการ ปัจจัยภายนอกที่กล่าวถึงคือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง37 

 นอกจากนั้น เฮริท์ลิ่ง (Hertling) ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้การเปลี่ยนแปลง
น าไปสู่ความส าเร็จและความล้มเหลวในการด าเนินการ พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญ ได้แก่ 

                                                           
37Cuttance, P., The Contribution of quality assurance reviews to development 

in school systems In D.H. Hargreaves and D. Hopkins (eds.), Development planning 
for school improvement (London: Cassell, 1994), 49-68. 
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 1. การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการด าเนินการปฏิรูป ดังนั้น ทีมงานที่จะออกแบบการ
ด าเนินการจึงมีส่วนส าคัญมาก เพราะจะต้องออกแบบอย่างระมัดระวังบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง 
และจุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษา 

 2. การได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก โดยเฉพาะจากหน่วยงานที่ไม่มีผลประโยชน์
ใดๆ มีส่วนช่วยในการด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมาก 

 3. งบประมาณ อาจเป็นอุปสรรคในการด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด การขาด
งบประมาณหรือการไม่ได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐที่เพียงพอสามารถน าไปสู่การสูญเสียบุคลากร 
ขาดการสนับสนุนการปฏิรูปและในที่สุดก็อาจท าให้การปฏิรูปล้มเหลว 

 4. ภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง สถานศึกษาหลายแห่งที่ล้มเหลวเนื่องจากผู้บริหารไม่ได้สนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานให้ด าเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายและรูปแบบการปฏิรูป และยังขาดภาวะผู้น าที่ด ี

 5. การยอมรับของครูในการปฏิรูป ครูอาจรู้สึกว่าถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง หรือยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ครูมองว่าการปฏิรูปเป็นสิ่งที่ผู้คนมักคลั่งไคล้แต่ไม่มีผลอะไรยั่งยืน ครู
จึงไม่ทุ่มเทในการด าเนินการ 

 6. การต่อต้านจากนักเรียน การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างรวดเร็ว ผู้น าจะได้รับการ
สนับสนุนหากมีการสื่อสารอย่างชัดเจนกับนักเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกของชุมชน 

 7. การด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนดจากภายนอก ท าให้ผู้บริหารและครูไม่ได้รู้สึกว่า
พวกเขามีอ านาจที่จะจัดสรรทรัพยากร หรือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในการด า เนินการของ
สถานศึกษาอย่างแท้จริง38 

 มอร์เฮด และ กริฟฟิน (Moorhead and Griffin) ได้ระบุถึงปัจจัยในการดาเนินการเพ่ือให้
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรประสบความส าเร็จว่า ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ 

 1. การด าเนินการให้เป็นภาพรวม ผู้บริหารต้องพิจารณาในภาพรวมขององค์การเพราะ
ระบบย่อยขององค์การนั้นต่างมีความสัมพันธ์กัน การมองภาพรวมจะท าให้เข้าใจวัฒนธรรมทั้งระบบ 
เห็นการประสานร่วมมือระหว่างบุคคล งาน โครงสร้าง และระบบสารสนเทศ 

 2. ความมั่นใจในการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง
เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะความร่วมมือในองค์การที่มีพลังต้อง
อาศัยกลไกการควบคุมและกลไกการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูง 

 3. การสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการควบคุมและ
การใช้อ านาจ สามารถแก้ไขได้ด้วยการขยายความร่วมมือในการวางแผนการเปลี่ยนแปลงโดยให้
โอกาสแก่บุคลากรให้มีสิทธิ์มีเสียงในการเปลี่ยนแปลง 

                                                           
38Hertling, E., Implementing whole-school reform, accessed February 16, 

2015, available from http://www.cumberland.k12.il.us/DecemberMinutesCUSD#77 
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 4. ส่งเสริมการสื่อสารในระบบเปิด การสื่อสารอย่างเปิดเผยเป็นปัจจัยส าคัญในการลด
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยทั่วไปในระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความไม่
มั่นใจ มีความคลุมเครือ และพยายามแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และหากขาดข้อมูลอาจ
ท าให้เกิดช่องว่าและอาจเกิดข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 5. การให้รางวัลแก่ผู้ที่สนับสนุน การให้รางวัลแก่ผู้ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจ
เป็นการยกย่อง ชมเชย หรือการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่เหมาะสม จะเป็นพลังผลักดันที่ท าให้การ
เปลี่ยนแปลได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และด ารงอยู่ตลอดไป39 

 เฮรี่  (Healy) ได้เสนอว่าการบริหารจัดการและการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัย 6 ประการ คือ 

 1. การสร้างวิสัยทัศน์ เป็นสิ่งส าคัญท่ีบุคลากรจะร่วมรับรู้และตกลงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ขององค์การซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนการวางแผน 

 2. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต้องสามารถตอบสนองความ
ต้องการเปลี่ยนแปลงตามแรงกดดันของสถานศึกษา 

 3. การเริ่มด าเนินการและการเสริมพลังจูงใจ การเปลี่ยนแปลในระยะแรกๆ เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบที่ไม่แน่นอนและความกังวลใจ แต่การด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จในระยะต่อมาจะ
เพ่ิมก าลังใจในการท างาน 

 4. การพัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนด้านทรัพยากร เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนในการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องไปได ้

 5.การก ากับติดตามและการจัดการกับปัญหา จะมีส่วนผลักดันและสนับสนุนให้เกิด
ความส าเร็จเป็นที่ยอมรับได้ 

 6. การปรับโครงสร้าง/การจัดองค์การใหม่ ในการเปลี่ยนแปลงอาจจ าเป็นที่บุคคลแต่ละ
คนจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการปฏิบัติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลตามมา คือการปรับ
โครงสร้างหรือการจัดองค์การใหม่40 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับการส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด าเนินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา เพ่ือยกย่อง
เชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการจัดการศึกษาดีเด่น โดยให้ได้รับรางวัลดีเด่นและ

                                                           
39Moorhead, G. and Griffin R.W., Organization behavior: managing people and 

organization, 5th ed. (Boston: Houghton Miffin, 1998), 145. 
40Healy, M. BS 5750 and beyond in a secondary school: A change for the best. 

In C. Parsons (ed.), Quality improvement in education (London: David Fulton, 1994), 
68-69. 
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รางวัลชมเชย ทั้งนี้ได้จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีโรงเรียนในสังกัด 

 จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่น าเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการศึกษา พบว่า การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา มีจุดเด่นที่
อาจจัดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ เทศบาลที่มีโรงเรียนในความ
ดูแล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ได้แก่ 

  ด้านการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาอย่างชัดเจน พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น มีแผนเชิงรุก
ในการจัดการศึกษา เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ มีส่วนในการให้ข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นซึ่งท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีการแสวงหาและพัฒนา
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้นยังมีการบริหารงานแบบองค์รวมและเป็นระบบ เน้นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี มีการพัฒนาโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมโดยรวม และการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้ทุนทางสังคมรวมทั้งพัฒนาคนแบบองค์รวม และ
เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี 

  ด้านการประสานงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างสังกัดได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีโรงเรียนในสังกัด ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาลที่ไม่มีโรงเรียนในสังกัดและองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ ได้แก่ 

  ด้านการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นให้ความส าคัญกับการศึกษา
ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษา โดยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนจาก
ชุมชน องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นและสถานศึกษา รวมทั้งมีการระดมทรัพยากรจากภายนอกมาใช้
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณจ านวนมากสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ด้านการประสานงาน มีการระดมความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มาใช้ประโยชน์
เพ่ือการศึกษา โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างกัลยาณมิตรกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษากรมการพัฒนาชุมชนใช้พลังประชาชนร่วมสร้างความพร้อมในการถ่ายโอนสถานศึกษา 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเรียนรู้กระบวนการถ่ายโอนสถานศึกษาร่วมเตรียมความพร้อม  ร่วม
จัดท าแผนงานและกิจกรรมการถ่ายโอนสถานศึกษา มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและ
ประชาสัมพันธ์แผนการถ่ายโอนสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารเทศบาลทุกคนเป็นกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อประสานการปฏิบัติงานการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา41 

ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับ

ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับ ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด 
เพ่ือสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดในมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

การประกันคุณภาพการศึกษาจัดเป็นกิจกรรม ที่จ าเป็นต้องด าเนินงานเพ่ือประกันว่าคุณภาพ
ของการศึกษาได้รับการด ารงไว้ และส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมถึงกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใดๆ ที่
หากได้ด าเนินการตามระบบและแผนที่วางไว้แล้วจะท าให้เกิดความม่ันใจว่าจะได้ผลผลิตของการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ได้ให้ความส าคัญของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยก าหนดให้เป็นหมวดหนึ่งในพระราชบัญญัติ คือหมวดที่ 6 
เรื่อง มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่มาตรา 47 – 51 โดยเฉพาะในมาตรา 47 
ระบุว่าให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา
ระบุว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 

 

                                                           
41ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ดเีด่นดา้นการศกึษา

(กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2551), 27. 
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วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษา 
1. เพ่ือให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา และประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
2. เพ่ือให้สังคมม่ันใจเกี่ยวกับผลผลิตและบริการของสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็น

จริง ตามภารกิจที่สถานศึกษาด าเนินการ 
4. เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียน และ

ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบริการ 
5. เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง ผู้จ้าง รัฐบาล เกี่ยวกับกลไกในการด าเนินงานของสถานศึกษา

ตลอดถึงส่วนงานในสังกัด 
6. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดการศึกษาแก่ประชาชน โดยเฉพาะการน าเงิน

ภาษีอากรของประชาชนมาใช้42 
หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มี

หลักการส าคัญมีดังนี้ 
1. คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพจะเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผู้บริโภคท้ังภายในและภายนอกคุณภาพภายใน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะของ
ผู้เรียนที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับช่วงต่อในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต หรือทุกระดับชั้น
เรียนคุณภาพภายนอก หมายถึง ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับมหัพภาค ซึ่งหมายถึง
ความรู้ความสามารถและ คุณลักษณะของผู้เรียนที่จ าเป็นต่อความอยู่รอด และการสร้างความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมของ ประเทศชาติ ในการแข่งขันทางธุรกิจ การค้าและทาง
เทคโนโลยี ระดับภูมิภาคและระดับโลก 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่เน้นการวางแผนและเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นไม่ใช่การแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาที่
ได้เกิดข้ึนแล้ว 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชา
หลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ 
หลักตรรกะ และความสมเหตุสมผล 

                                                           
42ราชกุมารี ดูเบย์, “สมรรถนะของผู้บริหารกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 35. 
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4. การตรวจสอบ การวัดและประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพ มีจุดประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้ได้มาเพ่ือข้อมูลย้อนกลับส าหรับใช้ในการวางแผนเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
มิใช่การจับผิด หรือการตัดสินให้รางวัลหรือลงโทษ 

5. คุณภาพของการออกแบบและกระบวนการท างานเป็นองค์ประกอบส าคัญที่น า ไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

6. การประกันคุณภาพการศึกษาเน้นความส าคัญของการสร้างความรู้ ทักษะ และความม่ันใจ 
แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. การประกันคุณภาพการศึกษาให้ความส าคัญต่อการประสานสัมพันธ์ภายในระหว่าง
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและการร่วมมือ ของหน่วยงานและองค์การต่างๆ ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และภูมิภาค 

8. ภาวะความเป็นผู้น าและความเอาจริงเอาจังของผู้บริหารสถานศึกษา และการกระจาย
อ านาจความรับผิดชอบที่เหมาะสม เป็นปัจจัย ส าคัญ ของการประกันคุณภาพการศึกษา43 

การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ 
1. การวางแผน (plan) โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ส าคัญคือการก าหนดเป้าหมายการจัด

อันดับความส าคัญของเป้าหมาย ก าหนดแนวทางการด าเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน ก าหนดระยะเวลา 
การก าหนดงบประมาณ และการก าหนดผู้รับผิดชอบ 

2. การปฏิบัติตามแผน (do) ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท างานอย่าง
มีความสุข จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม (monitoring) ทุกระดับ และให้การนิเทศ 

3. การตรวจสอบประเมินผล (check) ได้แก่ การวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดท า
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย และการตรวจสอบและ
ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (action) ได้แก่ การปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและบุคลากร การวางแผนในระยะต่อไป รวมทั้งการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ 

 
 

                                                           
43รุ่งนภา แดงดี, “การด าเนินการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคกลาง 1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในทัศนะของผู้บริหาร กรรมการ สภา
สถาบัน สถานประกอบการและชุมชน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557), 22. 
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3. การวจิยัเชงิอนาคตเทคนคิ EDFR 

3.1 ความหมายการวิจัยเชิงอนาคตเทคนิค EDFR 
 บุญมี พันธุ์ไทย ได้ให้ความหมาย เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ว่าเป็นการพัฒนาขึ้นโดย

ผสมผสานเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) กับเดลฟาย (Delphi) 
ขั้นตอนของ EDFR ก็คล้ายกันกับ Delphi แต่ปรับปรุงวิธีให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมมากขึ้น โดยรอบ
แรกจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ EFR หลังจากการสัมภาษณ์รอบแรก ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์แล้วสร้างเครื่องมือ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตอบตามรูปแบบ
ของเดลฟายเพ่ือกรองความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือหาฉันทามติ  ท าประมาณ 2-3 รอบ แล้วน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มากและสอดคล้องทางความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสรุปเป็นอนาคตภาพ44 

 วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวว่า การวิจัยอนาคตด้วย EDFR เป็นระเบียบวิธีวิจัยในการ
คาดการณ์อนาคต ( research technique) เป็นทั้ ง เทคนิคการสื่ อสารระหว่างผู้ เชี่ ยวชาญ 
(communicating process) ซึ่ งผู้ เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มักไม่มี เวลาว่างที่จะมานั่ งแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์โดยตรง เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR และ Delphi จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเชี่ยวชาญระหว่างกันและกัน การแบ่งช่วงเวลา นักอนาคตนิยมแบ่งช่วงเวลา
ออกเป็น 4 เวลา คือ ช่วงเวลา 5 ปี เป็นการท านายหรือวางแผนระยะกระชั้นชิด เป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า เป็น immediate problem solving ,immediate forecasting, immediate planning 
ช่วงประมาณ 5-10 ปี เป็นการท านายหรือการวางแผนระยะสั้น (short range forecasting, short 
range planning) ช่วงประมาณ 10-15 ปี ไปจนถึง 20 ปี เป็นระยะปานกลาง middle range 
forecasting หรือ planning เป็นการศึกษาอนาคตของสังคมหรือวัฒนธรรมของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง ช่วงระยะ 20 หรือ 25 ปี ขึ้นไป เป็นการวิจัยอนาคตระยะยาว ข้อมูลที่ได้หรือผลที่ได้
อาจจะขาดแรงจูงใจ45 

 สุบัน มุขธระโกษา กล่าวถึงเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR พัฒนาโดยผสมเทคนิคการวิจัย
แบบ EFR (Ethnographic Futures Research) กับการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi) ขั้นตอนของ 
EDFR จะมีลักษณะคล้ายกับ Delphi แต่ปรับปรุงให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ก าหนด
และเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ การเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็ยิ่งมีความจ าเป็น เพราะผู้เชี่ยวชาญอาจ
มองไม่เห็นความส าคัญของการวิจัยหรืออาจไม่มีเวลาให้ผู้วิจัยได้เต็มที่ ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องติดตามกับ
                                                           

44บุญมี พันธุ์ไทย, เทคนิคการวจิยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) (กรุงเทพฯ: ภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2553), 2. 

45วิโรจน์ สารรัตนะ, ปฏบิัตกิารวจิยัอนาคตดว้ย EDFR (กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์, 2557), 1. 
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ผู้ เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว อธิบายถึงจุดมุ่งหมายขั้นตอนต่างๆ  ของการวิจัย เวลาที่ต้องใช้
โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจัย ย้ าถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการใช้ผู้เชี่ยวชาญ 
เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมข้อมูล จัดระบบข้อมูล และความคิดล่วงหน้า ช่วย
ให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์มีลักษณะและขั้นตอนคล้ายกับ EFR แต่ 
EDFR จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า คือ ผู้วิจัยสามารถเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ที่จะสนองตอบต่อ
จุดมุ่งหมาย เวลา งบประมาณ และสถานการณ์ของการวิจัยได้ คือ อาจยึดตามรูปแบบของ EFR หรือ
อาจจะเลือกสัมภาษณ์เฉพาะแนวโน้มที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเป็นไปได้และน่าจะเป็น โดยไม่ค านึงถึง
ว่า แนวโน้มเหล่านี้จะเป็นไปในทางดีหรือร้าย เพราะในการท า EDFR รอบที่สองและสาม ถ้าหากผู้วิจัย
สนใจที่จะแยกศึกษาอนาคตภาพทั้ง 3 ตามแบบ EFR ผู้วิจัยก็สามารถท าได้โดยการออกแบบ
แบบสอบถามที่จะช่วยให้ได้อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพ อย่างเป็นระบบได้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือสร้างเป็นเครื่องมือส าหรับ
ท าเดลฟาย46 

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิค EDFR 
 วิโรจน์ สารรัตนะ การใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

เพ่ือการวิจัยมีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. เริ่มจากก าหนดและติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Dept Interview) 

ในการท า EDFR รอบที่ 1 และเพ่ือตอบแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟายในการท า EDFR รอบท่ี 2 
และ 3 

 2. EDFR รอบที่ 1 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้แนวโน้มที่
ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเป็นไปได้และ/หรือควรจะเป็น ภายใต้ภาพอนาคตของโลก และประเทศไทย และ
ระบบราชการไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าในด้านที่เป็นไปได้มากที่สุด 

 3. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นประเด็นต่างๆ ในทุกประเด็นที่
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็น เพ่ือน าประเด็นเหล่านั้นไปใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟายในการ
ท า EDFR รอบท่ี 2 

 4. EDFR รอบที่ 2 ใช้เทคนิคเดลฟายโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ เพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กลุ่มเดิม) พิจารณาประเมินค่าโอกาสความเป็นไปได้และ/หรือควรจะเป็นของประเด็น
ต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

                                                           
46สุบัน มุขธระโกษา, การวจิยัอนาคตดว้ย เทคนิค EDFR (ขอนแก่น: ส านักทะเบียนและ

ประมวลผล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2557), 1. 



67 

 5. น าผลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความสอดคล้องของ
ค าตอบด้วยวิธีการเชิงสถิติเพ่ือแสดงต าแหน่งค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และค่าร้อยละ 
(Percentile) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จัดท าเป็นแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับการท า EDFR รอบท่ี 3 

 6. EDFR รอบที่ 3 ในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (กลุ่มเดิม) โดยการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical feedbacks) ที่เป็นของกลุ่มรวม
และค าตอบของตนเอง เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบความเหมือนหรือความแตกต่างในแต่ละค าตอบ
ภายในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านได้ทบทวนค าตอบของตนเองอีกครั้ง 

 7. น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความสอดคล้องของค าตอบด้วยวิธีการเชิงสถิติเพ่ือ
แสดงต าแหน่งของค่าต่ าสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าร้อยละอีกครั้ง47 

 จุมพล พลูภัทรชีวิน กล่าวถึงข้ันตอนการท าวิจัย EDFR ซึ่งอาจสรุปได้เป็นขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การก าหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญมาก เพราะผู้เชี่ยวชาญ

เป็นผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยต้องติดตามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว อธิบายจุดมุ่งหมาย
ขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัย เวลาที่ใช้โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจัย ย้ าถึงความจ าเป็นและ
ความส าคัญของผู้เชี่ยวชาญ 

 2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1) ลักษณะการสัมภาษณ์และขั้นตอนคล้ายกับ EFR แต่ 
EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่า ผู้วิจัยสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์รอบที่ 1 อาจยึดรูปแบบ 
EFR กล่าวคือ เริ่มสัมภาษณ์จาก ภาพอนาคตทางที่ดี (Optimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคต
ทางที่ไม่ดี (Pessimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคตที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให้
ผู้เชี่ยวชาญคิดในหลายแง่มุม ซึ่งเป็นการมองในแง่บวกก่อน แล้วจึงพิจารณาในแง่ลบ และความ
เป็นไปได้มากที่สุด นอกจากนั้นการสัมภาษณ์แบบ EDFR มีความยืดหยุ่นมาก หากผู้วิจัยต้องการ
ข้อมูลเพ่ิมเติมก็สามารถสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ที่ต้องการได้ โดยการผนวกเข้ากับการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญล าดับต่อไป หรืออาจแบ่งการสัมภาษณ์เป็นช่วงๆ ก็สามารถท าได ้

 3. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพ่ือเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม 

 4. สร้างเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญและยากที่สุดของการวิจัย
ด้วยเทคนิคนี้ คือ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนข้อความที่ซ้ ากัน
หรือตัดส่วนที่เกินไปจากกรอบของการวิจัยที่ก าหนดไว้ออกไป โดยการหาถ้อยค าที่ครอบคลุมข้อความ
ทั้งหมด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พยายามรักษาถ้อยค าของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ให้มากที่สุด การเขียนควรเป็นภาษาที่
สั้น กะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญให้มากที่สุด เขียนแนวโน้มเพียงประเด็น
เดียวใน 1 ข้อ ป้องกันมิให้ผู้เชี่ยวชาญเกิดความสับสนในประเด็นนั้นๆ 
                                                           

47วิโรจน์ สารรัตนะ, ปฏบิัตกิารวจิยัอนาคตดว้ย EDFR (กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์, 2557), 3. 
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 5. ท า EDFR รอบที่  2, 3 การน าแบบสอบถามไปสอบถามผู้ เชี่ยวชาญ และน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือท าการจ าแนกข้อมูล หาฉันทามติ (Consensus) ใน
การท า EDFR รอบที่ 2 และ 3 ในรอบนี้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ 
(Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่ม ผนวกด้วยค าตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ จ านวนรอบของการท าวิจัย EDFR ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย 
งบประมาณ เวลา และก าลังคนของการวิจัย ทั้งนี้พิจารณาจากค าตอบที่ได้ว่ามีความเป็นเอกพันธ์แล้ว
หรือยัง มี Homogeneity ของค าตอบหรือมีฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุม
เรื่องท่ีศึกษามากพอแล้วหรือยัง 

 6. เขียนภาพอนาคต การน าผลการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ผล
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งโดยทั่วไปถือตามเกณฑ์ที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง กล่าวคือ 
ค่ามัธยฐาน (Median) ที่ 3.5 ขึ้นไป และพิจารณาความสอดคล้องของค าตอบ โดยพิจารณาจาก
Interquartile Range (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตไม่เขียนเป็นวิชาการมากไป คือ คน
ทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย48 

โดยสรุปงานวิจัยอนาคต EDFR เป็นเทคนิคการวิจัยที่มุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายและ ความเชื่อ
พ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน เป็นการวิจัยที่รวมเอาเทคนิค EFR และ 
Delphi เข้าด้วยกัน ขั้นตอนต่างๆ ของ EDFR คล้ายกับ Delphi โดยขั้นตอนแรกเป็นการสัมภาษณ์
แบบ EFR และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสร้างเป็นเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็น
แบบสอบถามแล้วส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาฉันทามติ (Consensus) ซึ่งมักจะท า 2-3 รอบ หลังจาก
นั้นน าค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มากและมีความสอดคล้องทาง
ความคิดระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสรุปและเขียนเป็นภาพอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48จมุพล พลูภัทรชีวิน, การวจิยัอนาคตดว้ย EDFR (ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

2554), 19. 
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4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาล 
 พัทธนันท์ ปรีชาพรประเสริฐ ได้วิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเทศบาลใน

จังหวัดสระบุรี เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเฉพาะด้านงบประมาณของเทศบาล
ในจังหวัดสระบุรีและเพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านงบประมาณของเทศบาล
ในจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้าน
งบประมาณของเทศบาล ในจังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า บุคลากรของเทศบาล ในจังหวัดสระบุรีมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านงบประมาณของเทศบาลในจังหวัดสระบุรี อยู่ใน
ระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม พบว่า บุคลากรของเทศบาล ในจังหวัดสระบุรีมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านงบประมาณของเทศบาล ในจังหวัด
สระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า บุคลากรของ
เทศบาลในจังหวัดสระบุรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้าน
งบประมาณของเทศบาล ในจังหวัดสระบุรี ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านงบประมาณ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาด้านงบประมาณของเทศบาล ในจังหวัดสระบุรี ผลปรากฏว่าบทบาทหน้าที่ใน
เทศบาล พบว่า บุคลากรเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านงบประมาณของเทศบาล 
ในจังหวัดสระบุรี ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขนาดของ
เทศบาล พบว่า บุคลากรเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านงบประมาณของ
เทศบาล ในจังหวัดสระบุรี ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0549 

 สมหมาย เรืองรัตน์ ได้วิจัยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ พบว่า วุฒิการศึกษาของครูไม่ตรงกับวิชาที่สอน ครูต้อง
แบกรับภาระงานมากทั้งการจัดการเรียนการสอนและงานด้านอื่นๆ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรไม่ตอบสนองต่อท้องถิ่นและผู้เรียน การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ในระบบการบริหารงานบุคคล ระบบการบริหารงานวิชาการ ระบบการ
บริหารงานทั่วไป และระบบการบริหารงานงบประมาณ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเน้นหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้โรงเรียนมีรูปแบบและ
                                                           

49พัทธนันท์ ปรีชาพรประเสริฐ, “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเทศบาลในจังหวัด
สระบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 2552), 71-108. 
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แนวทางการพัฒนาโดยการวางแผนก าลังคนให้มีความเหมาะสมกับงาน มีการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองในด้านการ
วินิจฉัย การตัดสินใจ ความรอบรู้ในงาน มีความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพในการปฏิบัติ มีการปรับ
ประยุกต์และพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อท้องถิ่นโดยบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การถ่ายทอดและขยายผลการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ในลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน ผ่านกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยมี
เป้าหมายเพ่ือขยายกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ก่อเกิดศักยภาพทั้ง บทบาท 
“ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ที่มีความเหมาะสม50 

 พัธราชัย พัฒนสุวรรณา ได้วิจัยเรื่อง โรงเรียน อบจ.: บทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดนนทบุรีมาก่อนรับถ่ายโอนภารกิจ ด้านการ
จัดการศึกษา และเมื่อได้รับถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมี
บทบาทในการบริหารจัดการศึกษาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ด้านงานวิชาการพบว่า ได้มีโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน เช่น การจ้างครูภาษาต่างประเทศ หรือการจัดซื้อ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการเชิญบุคคลใน
ท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงข้าราชการครูได้จัดท าสื่อการสอนที่สอดแทรก
เนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น ด้านการบริหารบุคคล พบว่า การบริหารบุคลากรด้านการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนั้น เหมือนกับการบริหารข้าราชการครูท้องถิ่นอ่ืน โดยกฎหมายได้
ก าหนดให้น าระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบังคับใช้โดยอนุโลม นอกจากนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียังให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเหล่านี้โดยมี
แผนงานในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยังจ้างสถาบันอุดมศึกษา
ภายนอกเข้ามาเป็นผู้วางหลักสูตรและพัฒนาทักษะแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดด้วย ด้านกิจการนักเรียน พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้มีโครงการต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนงานด้านกิจการนักเรียน เช่น โครงการกิจกรรมเสริมการเรียนสอน การสนับสนุนอุปกรณ์
การเรียนและเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย เป็นต้น ในด้านงานบริหารทั่วไป ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นว่าข้อดีของการโอนเข้ามาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  คือลดขั้นตอน
การประสานงาน สายการบังคับบัญชาสั้นลง ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน พบว่า สถานศึกษามักจะ

                                                           
50สมหมาย เรืองรัตน์, การมสีว่นรว่มในการพฒันาประสิทธภิาพการจดัการศกึษาของ

โรงเรียนเทศบาลวดัศรสีมบรูณ์เพื่อการพฒันาทีย่ัง่ยืน (นครศรีธรรมราช: โรงเรียนเทศบาล วัดศรี
สมบูรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3, 2555), 25. 
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ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์การบริจาค
สิ่งของ รวมถึงการเข้ามาให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียนอีกด้วย51 

 พริ้มเพรา วราพันธุ์พิพิธ ได้วิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิจัยพบว่า จุดเด่นที่ส าคัญ คือ มีอ านาจตามกฎหมายในการจัดการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ
การก าหนดภาระงานในสถานศึกษามีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนส่งเสริมให้บุคลากรเรียนต่อใน
ระดับสูงขึ้น มีนโยบายการสร้างค่านิยมของบุคลากรในสถานศึกษา สนับสนุนให้มีระบบการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์จุดด้อยที่ส าคัญ คือ ขาดการน านโยบายไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ขาดระบบ
การบริหารจัดการที่ดี การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความชัดเจนในการ
ก าหนดวัฒนธรรมองค์การ ความไม่พร้อมในการใช้เทคโนโลยีของครู โอกาสที่ส าคัญ คือ มีกฎหมาย
การกระจายอ านาจการจัดการศึกษา มีขอบเขตความรับผิดชอบต่อกลุ่มเป้าหมายชัดเจน มีนโยบาย
การให้ทุนพัฒนาบุคลากรโดยท า MOU กับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม บริบทสถานศึกษาเป็นสังคมกึ่งเมืองและ
สังคมเมือง ภาวะคุกคามที่ส าคัญ คือ มีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร 
บทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาไม่ชัดเจน ความไม่พร้อมของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยมปฏิเสธหรือต่อต้านเทคโนโลยี มีข้อเสนอแนะแนวทาง
ของนโยบายที่ส าคัญ คือ ควรส่งเสริมการจัดรูปแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นแบบบูรณาการที่เน้น
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดให้ความส าคัญกบั
การวางแผนพัฒนาสถานศึกษากระจายอ านาจการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานไปยังสถานศึกษา 
สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และมี
ข้อเสนอแนะกลไกของนโยบายที่ส าคัญ คือ สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จัดหลักสูตรการศึกษาในระบบให้มีโปรแกรมอย่างหลากหลาย มีแผนพัฒนาศักยภาพและ
วิชาชีพของบุคลากรอย่างเป็นระบบ สร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดตั้งศูนย์
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม และพัฒนาการจัดกิจกรรมการ

                                                           
51พัธราชัย พัฒนสุวรรณา, “โรงเรียน อบจ.: บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 39. 
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เรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวโน้มหรือกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 และควรจัดตั้งกรมการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ52 

 อาหยวน วิสุทฺธิญาณเมธี ได้วิจัยการบริหารจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตาจั่น อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จากการวิจัยพบว่า นโยบายด้านการจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาจั่น อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมาคือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิม ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 
โดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวันและนมให้กับเด็กนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) สอบถามประชาชนด้านความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาจั่น อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตาจั่น อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ครู-อาจารย์สอนไม่ครบตามเนื้อหาของหลักสูตรเนื่องจาก
มีเนื้อหามาก และเด็กนักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจในการเรียนหนังสือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน และมีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ครูมีจ านวนน้อย และ 
โครงการที่ด าเนินงานร่วมกับสถานศึกษา บางครั้งขาดการต่อเนื่อง งบประมาณเพ่ือจัดอาหารกลางวัน
ตลอดปีการศึกษามีไม่เพียงพอและวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาแพงในบางฤดูกาล53 

 โกสินทร์ ไทยจ านงค์ศิลป์ ได้วิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 ภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านสัมพันธ์ชุมชน ด้านวิชาการและ 
ด้านอาคารสถานที่ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาจังหวัด และรายได้ประจ าต่อเดือน ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการแก้ไขและติดตามผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษา

                                                           
52พริ้มเพรา วราพันธุ์พิพิธ, “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556), 42. 

53อาหยวน วิสุทฺธิญาณเมธี, “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), 32. 
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ให้พัฒนาการของนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น ด้านงบประมาณผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรควรเปิด
โอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงานทางด้าน
การเงิน และการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ด้านการบริหารงาน
บุคคลผู้บริหารควรมีการวางแผนและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในด้าน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาเพ่ือให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถต่อบุคลากรในสถานศึกษา ด้านสัมพันธ์ชุมชนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน
สถานศึกษาควรมีการวางแผนด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 
ให้ชุมชนมีศักยภาพที่ดีต่อไป ส่วนด้านอาคารสถานที่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนและ
ตรวจสอบสภาพของอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย และเหมาะสมต่อการใช้งานที่สามารถส่งผลต่อ
พัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของ ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี54 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตเทคนิค EDFR 
 สัมพันธ์ สุกใส ได้วิจัยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตร

เคมีในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2554-2558) ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของก าลังคนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้านวิชาการ ประกอบด้วย มีความรู้ด้านโพลิเมอร์และวัสดุศาสตร์ มีความรู้ 
ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน มีความรู้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต มีความรู้ในการออกแบบทาง
อุตสาหกรรม มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรม มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ มีความรู้ด้าน
การวิจัยและพัฒนา มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการในงานอุตสาหกรรม และมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม คุณลักษณะด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วย สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานใหม่ได้เร็วสามารถประยุกต์ความรู้ และผสมผสานความรู้ที่มี อยู่เพ่ือน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่ก าหนด มีความตั้งใจ รับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงานที่
ได้รับมอบหมาย มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม มีการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนางาน มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สามารถปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ท่ีกดดันได้55 

 

                                                           
54โกสินทร์ ไทยจ านงค์ศิลป์, การมสีว่นรว่มในการพฒันาประสทิธภิาพการจดัการศกึษาของ

โรงเรียนเทศบาลวดัศรสีมบรูณ์เพื่อการพฒันาทีย่ัง่ยืน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 
2558), 71. 

55สัมพันธ์ สุกใส, “คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใน
อีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2554-2558)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 55. 
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 ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง ข้อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อม
ภายในที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่ อาจารย์กลุ่มศิลปะของมหาวิทยาลัยมีความสามารถสูง สภาพแวดล้อม
ภายในที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ อาจารย์ส่วนมากท างานเป็นส่วนบุคคลมากกว่าการท างานเป็นทีม 
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ เป็นโอกาส ได้แก่ ภาครัฐสนับสนุนด้านการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภัยคุกคาม ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลมี
แนวโน้มลดลง เป็นต้น กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555-2559) ควรจะมี 7 กลยุทธ์ 29 มาตรการ ประกอบด้วย กลยุทธ์ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ทักษะวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีการบูรณาการความรู้สู่สังคมมี 8 มาตรการ กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตร
เชิงสร้างสรรค์และการบูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์มี 5 มาตรการ กลยุทธ์การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยและการสร้างสรรค์ชั้นนามี 5 มาตรการ กลยุทธ์บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
และงานวิจัยสู่สังคมมี 3 มาตรการ กลยุทธ์สืบสาน สร้างสรรค์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสู่ความ
เป็นเลิศมี 3 มาตรการ, กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์มี 3 มาตรการ กลยุทธ์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมี 2 มาตรการ ข้อเสนอ
แนวทางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) คือ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ เป็นเลิศด้าน
ศิลปวัฒนธรรม บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคมยั่งยืน56 

 ระวี อรรถวิลัย ได้วิจัยการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 367 แห่ง มีผู้ให้ข้อมูลแห่งละ 2 คน รวมจ านวน 734 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไค-สแควร์ ดัชนีวัดความกลมกลืน ดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น การ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) ผู้น าองค์กร (2) ความพึงพอใจในงาน (3) การสนับสนุน                   
(4) สัมพันธภาพ (5) คุณภาพชีวิตการท างาน (6) คุณลักษณะเฉพาะบุคคล และ (7) การได้รับการ
ยอมรับ 2) องค์ประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

                                                           
56ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, “ข้อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วง

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 41. 
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างกันทั้งทางตรงและทางอ้อม และรูปแบบนี้มีค่าไค -สแควร์ เท่ากับ 
6.72 (p-value =0.34754) ค่าดัชนี GFI เท่ากับ 0.99 ดัชนี AGFI เท่ากับ 0.97 และค่า RMSEA 
เท่ากับ 0.019 จึงมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี57 

 กมลชนก ภาคภูมิ ได้วิจัยการพัฒนารูปแบบสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับครูในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาสมรรถนะและ
รูปแบบสมรรถนะส าหรับครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสภาพปัจจุบัน ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานทาง
การศึกษาต่างๆ พบว่า ประกอบด้วย 13 สมรรถนะ 64 ตัวชี้วัด การพัฒนารูปแบบสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ประกอบด้วย 30 
สมรรถนะ 168 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ด้านความรู้ มี 9 สมรรถนะ 33 ตัวชี้วัด ด้านทักษะ มี 17 สมรรถนะ 
99 ตัวชี้วัด และ 3) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มี 4 สมรรถนะ 36 ตัวชี้วัด การประเมินความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า วิเคราะห์ค่าดัชนี
ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI Modified) ด้านความรู้ ด้านทักษะและด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้เท่ากับ 0.48, 0.38 และ 0.18 ตามล าดับ และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ พบว่า
สมรรถนะที่ครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน ซึ่งพิจารณาจากสมรรถนะที่ต่ ากว่าเกณฑ์และต้อง
ปรับปรุง มี 10 สมรรถนะ ประกอบด้วย ด้านความรู้ 4 สมรรถนะ และด้านทักษะ 6 สมรรถนะ และ
สมรรถนะที่ครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในล าดับรองลงมา ซึ่งพิจารณาจากสมรรถนะท่ีต่ ากว่าเกณฑ์
แต่ยังไม่น่าห่วง มี 9 สมรรถนะ ประกอบด้วยด้านความรู้ 3 สมรรถนะ ด้านทักษะ 4 สมรรถนะ และ
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 2 สมรรถนะ58 

 มลฤดี มีอิสสระ ได้วิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในการบริหารงานเชิงระบบของ
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้
ความเสี่ยงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้
กระบวนการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) มีวิธีด าเนินการ
วิจัย 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 
การวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) และขั้นตอนที่ 3 การ
วิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของตัวบ่งชี้ความเสี่ยงกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ผล

                                                           
57ระวี อรรถวิลัย, “การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 71. 

58กมลชนก ภาคภูมิ, “การพัฒนารูปแบบสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 52. 
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วิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต
และผลลัพธ์ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบหลักมีองค์ประกอบย่อยทั้ง หมด 18 ด้าน และ 56 ตัวบ่งชี้ โดย
มีค่าความสอดคล้องของตัวบ่งชี้ความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก (Fleiss Kappa = 0.804)59 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 

 1. สภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย การบริหาร
หรือการด าเนินงานด้านงานวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานส่วนบุคคลและด้านการ
บริหารทั่วไป 

 2. ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาจากเกณฑ์
การประเมินความพร้อมและองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ซึ่งประกอบด้วย ประสบการณ์การจัดการศึกษา 
แผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ วิธี
บริหารจัดการศึกษา ความต้องการของประชาชน ผู้บริหารและบุคลากร 

 3. การประสานงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่ประสานงานการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 

 4. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 

 5. ปัจจัยความส าเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ด้านผู้บริหารและบุคลากร
ในองค์กร ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
สภาวการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความร่วมมือของชุมชน 

 6. ปัญหาการจัดการศึกษา การประสานงาน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย ปัญหาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป 

 
 

                                                           
59มลฤดี มีอิสสระ, “การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะ               

ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 39. 
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4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ 
 อัคทาร์ (Aktar) ได้ท าการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทของ

ประเทศก าลังพัฒนา พบว่า สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่โครงการพัฒนาชนบทของประเทศก าลัง
พัฒนาล้มเหลวคือประชาชนในชนบทไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ท าให้ขาดความส านึกร่วมในการเป็น
เจ้าของโครงการ พร้อมกันนั้นยังเป็นเหตุให้ขาดการบ ารุงรักษาหลังจากโครงการเสร็จสิ้น60 

 ทอย (Toy) ได้ศึกษาแผนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในโรงเรียนชุมชน และให้
ข้อเสนอแนะไว้ว่า ในการที่จะวางแผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนในชนบทนั้น ควรจะมี
การพัฒนาทางด้านนโยบายและกฎต่างๆ ให้มีการวิจัยปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องอยู่ ก าหนด
จุดมุ่งหมาย เป้าหมายให้ชัดเจน สร้างความสัมพันธ์ทั้งภายนอกและภายใน จัดให้มีการประชาสัมพันธ์
ที่ดี การท าให้เกิดความไว้วางใจ ความกระตือรือร้นในการท างาน และจัดให้มีการประเมินผลในการ
ด าเนินงานด้วย61 

 คิงก์ (King) ได้ท าการวิจัยเรื่อง โรงเรียนในฐานะเป็นชุมชนและความสัมพันธ์ของ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร สามารถลดความแตกแยกของชุมชน
โดยการสร้างความสัมพันธ์ด้วยวิธีการประชาธิปไตยให้เกิดความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน ผู้ศึกษาวิเคราะห์ผลวิจัยของบุคคลอ่ืนที่วิจัยไว้แล้ว 3 คน พบว่า ถ้าหากให้บุคคลเ ข้าไป
เกี่ยวข้องกับการสร้างกฎจะท าให้เขามีความรู้สึกว่าต้องรักษากฎนั้นไว้ ถ้าให้เขามีโอกาสเข้าร่วมจะมี
การปฏิบัติตามมากขึ้นและถ้าบุคคลได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เขาจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของโรงเรียน ความแตกแยกจะน้อยลง62 

 แวง (Wang) ได้ศึกษาการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นในอันที่จะ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการศึกษาของกลุ่มองค์กร 6 กลุ่มในไต้หวัน พบว่า ในการตัดสินใจต่างๆ
เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไต้หวันจะต้องเกิดจากการร่วมมือจากหลายฝ่ายประกอบด้วยหน่วยงาน

                                                           
60Aktar, Ali, “Integrated Rural Development Philippines,” Journal of Public 

Administration 21, 1 (January 1977): 26. 
61Toy, Steven Leonard, The Development of a School 13 Community 

Relations Plan for a Small School District, accessed February 16, 2015, available from 
http://www.lib.uni.com/dissertations/fullcit/2080661 

62King , Sherry Parker, The School as a community: The Importance of School, 
accessed February 16, 2015, available from http://wkbn.com/2016/10/21/gC&pg= 
PT120&lpg 
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ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการศึกษาโรงเรียนผู้บริหารระดับโรงเรียนและความต้องการของชุมชนซึ่งจะต้อง
มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนซึ่งมีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา63 

 คราฟฟ์ (Craff) ได้ศึกษาทัศนคติของชุมชนต่อการจัดการศึกษา และระดับการมีส่ วน
ร่วมในกิจการของโรงเรียนที่จะท าให้ทัศนคติของชุมชนต่อโรงเรียนดีขึ้นจุดมุ่งหมาย ต้องการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการมีส่วนร่วมสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนกับทัศนคติต่อสถานศึกษาของครู 
ผลการศึกษาพบว่า มีค่าความสัมพันธ์กันระหว่างระดับทัศนคติกับระบบโรงเรียนในแต่ละสิ่งแวดล้อม 
แต่ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างทัศนคติของชุมชนกับสิ่งแวดล้อมหรือทัศนคติของชุมชนกับระดับการ
เข้าร่วมกิจการของโรงเรียน64 

 พัตแนม (Putnam) ท าการวิจัยเกี่ยวกับ เรื่องสภาพการบริหารองค์การปกครองท้องถิ่น
ในอิตาลี โดยศึกษาระดับความประสบความส าเร็จในการบริหารขององค์กรบริหารท้องถิ่นใน
ภาคเหนือและภาคใต้ ซึ่งมีกฎหมายเรื่องการกระจายอ านาจเหมือนกัน ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
ท้องถิ่นในภาคใต้ของอิตาลีมีปัญหาเรื่องอิทธิพลและการทุจริตมาก ผิดกับการปกครองท้องถิ่นทาง
ตอนเหนือที่ประสบความส าเร็จสูงกว่าและมีการทุจริตน้อยมาก โดยการบริหารองค์การปกครอง
ท้องถิ่นในภาคเหนือกลุ่มบุคคลต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร กลุ่มประชาคมในภาคเหนือมีความ
เข้มแข็ง มีสภาพความเป็นธรรมาภิบาลมากกว่าในภาคใต้ซึ่งใช้การบริหารแบบพรรคพวก ระหว่างเจ้า
พ่อและกลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่น65 

 ชาร์พ คาริส อีริน ศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนมีขนาดเล็กลงเป็นรูปแบบของการปฏิรูป
โรงเรียนที่ก าลังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในการศึกษาที่เชื่อมโยงโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ได้ใช้เพื่อสนับสนุนและสร้างโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเป็นอิสระที่รู้จักกันว่าเป็นโรงเรียนภายในโรงเรียน 
ขณะที่การปฏิรูปนี้น่าจะเป็นดังผลประโยชน์ที่สมเหตุผลนั้น ซึ่งมีงานวิจัยได้บ่งบอกรูปแบบโรงเรียน
ภายในโรงเรียนไม่ได้เป็นการปฏิบัติในระดับที่คาดไว้ได้ในการวิจัยในการก่อตั้งโรงเรียนที่แตกต่างกัน 
2 โรงเรียนต้องถูกแบ่งออก, การถูกตรวจสอบและการได้รับประโยชน์อย่างมีอิสระ การวิจัยที่ไม่มี
ขอบเขตในส่วนของค าถามเกี่ยวกับด้านการสนับสนุนโรงเรียนเรื่องภาระหน้าที่ของโรงเรียน เช่น 

                                                           
63Wang, Thomas Han-Yuan, An Examination of Six Constituent Group’ 

Perception of the Need to Increase Perception in Educational Decision - making in 
Taiwan the Republic of China (Citzen Group), accessed February 16, 2015, available 
from http://www.lib.uni.com/dissertations/fullcit/2095871 

64Craft, Rickie Clinton, Community Attitudes Toward Education and Levels of 
Participation in School, accessed February 16, 2015, available from 
http://www.lib.uni.com/dissertations/fullcit/2081147 

65Putnam, Robert, Making democracy work: Civic tradition in modern Italy (NJ: 
Princeton Univercity Press, 1993), 204. 
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ภาวะผู้น า การศึกษานี้ใช้รูปแบบค าถามแบบ Q ในการศึกษาภาวะผู้น าในโรงเรียนขนาดเล็กของ
เอกชนแห่งหนึ่งที่ ซีแอตเติล วอชิงตัน ซึ่งมีนักเรียน 84 คน และจัดอยู่ในโรงเรียนที่มีระดับช่วงชั้น
ภาวะผู้น าและบรรยากาศที่หลากหลายที่สูง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่สูง 
รูปแบบ Q มีปริมาณความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมในการเรียนในการที่ จะค้นหากลุ่มที่มีความ
รับผิดชอบที่คล้ายคลึงกันเพ่ือถูกทดแทนปัจจัยทั้ง 4 แบบ การศึกษาวิจัยนี้พบล าดับที่สูงที่ไม่ปกติของ
ความเห็นสอดคล้องกันระหว่างการมีส่วนร่วมในเรื่องการเรียนและยังมีคุณลักษณะพิเศษที่ยังไม่
กระจ่างชัดระหว่างการรับรู้ในกลุ่ม ปัจจัยเดียวที่เป็นผลที่ได้ในการศึกษานี้ท าให้แยกแยะได้ด้วยความ
เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องการปฏิบัติและภาวะผู้น าของครูซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดต่อภาวะผู้น าโรงเรียน
ขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้ยังมีภาวะผู้น าของผู้เรียนและการสร้างภาวะผู้น าที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม
วิชาที่สอนในโรงเรียนทั้งหมดที่ท าให้ได้ระดับความส าคัญที่สูงที่สุดภาวะผู้น าที่ใช้โดยผู้บริหารโรงเรียน
และการปฏิบัติที่ในลักษณะที่เป็นภาวะผู้น าของผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิผลของโรงเรียนที่เล็ก
กว่ายังอยู่ในระดับความส าคัญท่ีต่างๆ ตามล าดับ66 

                                                           
66Sharp, Charis Eirene, Small School Leadership: a Q Method Study of 

Elementsof Leadership Specific to a Small School Setting, accessed February 16, 
2015, available from http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Sharp%20Charis% 
20Eirene.pdf?acc_num=antioch 
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บทที ่3 

วธิดี ำเนินกำรวจิยั 
 

กำรวิจัยเรื่อง “ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือทรำบภำรกิจ
กำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนครซึ่งเป็นกำรวิจัยเชิงอนำคต ใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) ประกอบด้วยขั ้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย มี
รำยละเอียดดังนี้  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรวจิยั 
เพ่ือให้กำรวิจัยด ำเนินกำรเป็นไปตำมระเบียบวิธีวิจัย และบรรลุวัตถุประสงค์ ของกำรวิจัยที่

ก ำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่  1  กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย 
 โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ เอกสำร แนวคิด ทฤษฎีวรรณกรรมและผลงำนวิจัยที่

เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศจำกสื่อที่หลำกหลำยและข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตเพ่ือน ำผลที่
ได้จำกกำรศึกษำมำจัดท ำโครงร่ำงงำนวิจัย ก ำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจัยโดยเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ
และสอบปกป้องโครงร่ำงกำรวิจัยน ำมำปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
กรรมกำรควบคุมงำนวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิและเสนอขออนุมัติโครงร่ำงจำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร เพ่ือด ำเนินกำรท ำวิจัยต่อไป 

ขั้นตอนที่  2  กำรด ำเนินกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก ำหนดขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย โดยใช้เทคนิคกำรวิจัยแบบ EDFR 

ดังนี้คือ 
กำรวิเครำะห์ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร ด ำเนินกำรดังนี้  
รอบที่ 1 ผู้วิจัยได้น ำแบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง(semi-structure Interview) 

ไปสัมภำษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูล จำกผู้ เชี่ยวชำญ จ ำนวน 19 คน พิจำรณำจำกคุณวุฒิ และ
ประสบกำรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหำรระดับนโยบำยกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำร
ระดับนโยบำยเทศบำลนครผู้ปฏิบัติกำรระดับเทศบำลนคร  ผู้ปฏิบัติกำรระดับสถำนศึกษำ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิใช้เทคนิคกำรคัดเลือกผู้เชี่ยวชำญโดยเลือกแบบเจำะจง (purposive sampling) จำก
ตัวแทนดังกล่ำวข้ำงต้น ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์แบบไม่จ ำกัดค ำตอบ (Non Directive Interview) น ำ



81 

ข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์และสังเครำะห์ (content synthesis) พัฒนำเป็นแบบสอบถำม มำตรำส่วน
ประมำณค่ำ (ratting scale) เพ่ือใช้เก็บข้อมูล EDFR รอบท่ี 2 

รอบที่ 2 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญทั้งหมดใน
รอบที่ 1 มำสังเครำะห์เพ่ือสร้ำงข้อค ำถำมแสดงควำมคิดเห็นโดยน ำข้อเสนอแนะคงเดิมไว้มำกที่สุด 
และพยำยำมลดข้อเสนอที่ซ้ ำซ้อนออกมำ แล้วสร้ำงแบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นรอบที่ 2 โดยขอ
ค ำแนะน ำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือรวบรวมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนครในแต่ละด้ำน 
สร้ำงเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ (ratting scale) ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้เชี่ยวชำญ
จ ำนวน 19 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญกลุ่มเดียวกับรอบที่หนึ่งได้พิจำรณำและตอบแบบสอบถำมควำม
คิดเห็น แล้วน ำค ำตอบที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่สอง มำวิเครำะห์หำค่ำมัธยฐำน 
(median) ค่ำฐำนนิยม (mode) และค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์(interquartile) ของแต่ละข้อค ำถำม  

ขั้นตอนที่  3  กำรรำยงำนผลกำรวิจัย 
ผู้วิจัยน ำผลกำรวิจัย ข้อค้นพบ มำจัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำรวิจัย น ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์ ตรวจสอบควำมถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตำมที่ 
คณะกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์เสนอแนะ จัดท ำรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิต
วิทยำลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำต่อไป 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรวจิยั 

 

     ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร      กระบวนกำร           ผลที่ได้ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 5 แสดงขั้นตอนกำรวิจัย 
 

สร้ำงแบบสอบถำม 
- รอบที่ 2 แบบสอบถำม ผูเ้ชี่ยวชำญ EDFR 

รอบที ่2 จ ำนวน 19 คน 

วิเครำะหภ์ำรกจิกำรจดั
กำรศึกษำของเทศบำลนคร 

เทคนิควิจัยแบบ EDFR สร้ำงแบบสัมภำษณ์
กึ่งโครงสร้ำง (semi-structure interview) 
Interview) 

- รอบที1่ สัมภำษณผ์ู้เชี่ยวชำญ EDFR 
จ ำนวน 19 คน โดยสังเครำะห์ข้อมูล 

ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำ
ของเทศบำลนคร 
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เพ่ือให้กำรวิจัยครั้งนี้ด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ผู้วิจัยจึงก ำหนด
รำยละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบกำรวิจัย  ประชำกร ตัวแปรที่ศึกษำ 
กำรสร้ำงเครื่องมือ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน กำรวิจัยตำม
รำยละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบกำรวิจัย 

กำรวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคกำรวิจัย เชิงอนำคตเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ดังนี้ 
 

 
 

เมื่อ R หมำยถงึ กลุ่มผู้เชี่ยวชำญได้จำกกำรเลือกเพ่ือกำรวิจัยโดยเทคนิคกำร
วิจัยแบบ EDFR 

 X หมำยถึง ตัวแปรที่ศึกษำได้แก่ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจกำรโด
กำรศึกษำของเทศบำล 

 O หมำยถึง ข้อมูลที่ได้จำกำรศึกษำผู้เชี่ยวชำญ 
 
ประชำกร 

ประชำกรที่ใช้ศึกษำวิเครำะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน19 คน โดยผู้วิจัยก ำหนดคุณสมบัติก่อนกำรเสนอชื่อ ดังนี้ ผู้บริหำรระดับนโยบำย
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหำรระดับนโยบำยของเทศบำลนคร, ผู้ปฎิบัติกำรระดับ
เทศบำลนคร, ผู้บริหำรระดับปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ เชี่ยวชำญได้มำจำกกำรใช้ เทคนิคกำรคัดเลือกผู้ เชี่ยวชำญโดยเลือกแบบเจำะจง 
(purposive sampling) จำกตัวแทนดังกล่ำวข้ำงต้นตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ได้
ผู้เชี่ยวชำญกระจำยไปทุกกลุ่ม จ ำนวน 19 คน 
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ตัวแปรที่ศึกษำ 
ตัวแปรที่ศึกษำวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐำนและตัวแปรที่ศึกษำดังนี้ 
ตัวแปรที่ศึกษำ คือ ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร ได้จำกกำรผลกำรวิเครำะห์

ข้อมูล (content analysis) จำกกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้วยแบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง และแนว
ปฏิบัติภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร ได้จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำมควำม
คิดเห็น (opinionnaire) จำกผู้เชี่ยวชำญกลุ่มเดียวกัน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือเทคนิคกำรวิจัยแบบ EDFR ในแต่ละขั้นตอน 
ประกอบด้วย 

กำรศึกษำตัวแปรเกี่ยวข้องกับภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร ผู้วิจัยใช้แบบ
สัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (semi-structure interview) เพ่ือสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ 19 คน เกี่ยวกับ
ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนครในรอบที่ 1 จำกนั้นน ำควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญมำสร้ำง
เป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็น (opinionnaire) เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (ratting scale) 
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชำญกลุ่มเดิมแสดงควำมคิดเห็นในรอบท่ี 2 ต่อไป 
 
กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 

ในกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือเพ่ือน ำไปศึกษำวิจัยในแต่ละขั้นตอนมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยโดยเทคนิคกำรวิจัยแบบ EDFR เพ่ือวิเครำะห์ภำรกิจกำรจัด

กำรศึกษำของเทศบำลนครได้แก่แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง(Semi-structured Interview) และ
แบบสอบถำม (opinionnaire)  

1. สร้ำงแบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) เป็นแบบสัมภำษณ์ท่ีใช้
ค ำถำมปลำยเปิด โดยสร้ำงจำกข้อสรุปที่ได้จำกผลกำรวิเครำะห์ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
(Documentary Analysis) รวมกับข้อแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ผู้เชี่ยวชำญรอบท่ี 1  

2. สร้ำงแบบสอบถำมจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญใน
ประเด็นต่ำงๆ ในรอบที่ 1 มำสร้ำงเป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale)         
5 ระดับ เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เชี่ยวชำญในรอบท่ี 2 

ระดับท่ี 5 หมำยถึง ผู้เชี่ยวชำญเห็นด้วยกับภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร            
มีค่ำน้ ำหนักเท่ำกับ 5 คะแนน 

ระดับท่ี 4 หมำยถึง ผู้เชี่ยวชำญเห็นด้วยกับภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร                 
มีค่ำน้ ำหนักเท่ำกับ 4 คะแนน 
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ระดับท่ี 3 หมำยถึง ผู้เชี่ยวชำญเห็นด้วยกับภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร                       
มีค่ำน้ ำหนักเท่ำกับ 3 คะแนน 

ระดับท่ี 2 หมำยถึง ผู้เชี่ยวชำญเห็นด้วยกับภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร                      
มีค่ำน้ ำหนักเท่ำกับ 2 คะแนน 

ระดับท่ี 1 หมำยถึง ผู้เชี่ยวชำญเห็นด้วยกับภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร                
มีค่ำน้ ำหนักเท่ำกับ 1 คะแนน 

3. น ำค ำตอบจำกแบบสอบถำม ในรอบที่ 2 แต่ละข้อมำวิเครำะห์หำค่ำมัธยฐำน (Median), 
ค่ำฐำนนิยม (Mode: Mo) และค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ ( Interquatile Range) และรวบรวม
ข้อเสนอแนะและเหตุผลส่วนท้ำยแต่ละด้ำนของผู้เชี่ยวชำญมำรวบรวมเป็นข้อมูลน ำเสนอต่อไป 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัย  ได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลโดย 
1. กำรสัมภำษณ์ สอบถำมด้วยตนเอง 
2. กำรส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ 
3. รวบรวมแบบสอบถำมด้วยตนเอง 
4. กำรเก็บข้อมูลด้วยตนเองจำกส ำนักงำนเทศบำลนคร 

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
ขั้นที่ 1 กำรวิเครำะห์เอกสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำล

นคร ใช้กำรวิเครำะห์เอกสำร (Documentary Analysis) กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสัมภำษณ์
ผู้เชี่ยวชำญ ใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content  Analysis) 

ขั้นที่ 2 กำรวิเครำะห์ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำเทศบำลนคร 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกผู้เชี่ยวชำญโดยเทคนิคกำรวิจัยแบบ EDFR ดังนี้ 
1. ข้อมูลที่ได้จำกแบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) รอบที่ 1 ใช้

กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) 
2. ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ ในรอบที่ 2 ใช้กำรค ำนวณหำค่ำ                

มัธยฐำน (Median) ค่ำฐำนนิยม (Mode:Mo) และค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ (Interquatile Range) 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป แปลผลตำมเกณฑ์ค่ำคะแนนกลำง (Mid Point) ดังนี้ 

 2.1 ค่ำมัธยฐำน (Median:Mdn) คือค่ำของข้อมูลที่อยู่ตรงกลำงของข้อมูลทั้งหมดที่ได้
น ำมำเรียงล ำดับไว้ดังนี้  
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ค่ำมัธยฐำน 4.50-5.00 หมำยถึง กลุ่มผู้ เชี่ยวชำญเห็นด้วยกับภำรกิจกำรจัด
กำรศึกษำของเทศบำลนครมำกที่สุด 

ค่ำมัธยฐำน 3.50-4.49 หมำยถึง กลุ่มผู้ เชี่ยวชำญเห็นด้วยกับภำรกิจกำรจัด
กำรศึกษำของเทศบำลนครมำก  

ค่ำมัธยฐำน 2.50-3.49 หมำยถึง กลุ่มผู้ เชี่ยวชำญเห็นด้วยกับภำรกิจกำรจัด
กำรศึกษำของเทศบำลนครปำนกลำง   

ค่ำมัธยฐำน 1.50-2.49  หมำยถึง กลุ่มผู้ เชี่ยวชำญเห็นด้วยกับภำรกิจกำรจัด
กำรศึกษำของเทศบำลนครน้อย   

ค่ำมัธยฐำนต่ ำกว่ำ1.50 หมำยถึง กลุ่มผู้ เชี่ยวชำญเห็นด้วยกับภำรกิจกำรจัด
กำรศึกษำของเทศบำลนครน้อยที่สุด 

2.2 ค่ำฐำนนิยม (Mode: Mo) คือกำรค ำนวณหำค่ำควำมถี่ของระดับคะแนนจำก 
1 ถึง 5 ส ำหรับแต่ละข้อ ระดับคะแนนใดที่มีควำมถี่มำกที่สุด ถือเป็นค่ำฐำนนิยมของข้อนั้น ในกรณีที่
ข้อใดมีควำมถ่ีสูงสุดของระดับคะแนนเท่ำกันและระดับคะแนนนั้นอยู่ติดกันจะถือเอำค่ำกลำงระหว่ำง
คะแนนทั้งสองนั้นเป็นฐำนนิยมของข้อนั้น ส่วนกรณีที่ข้อใดมีควำมถี่สูงสุดของระดับคะแนนเท่ำกัน
และระดับคะแนนไม่ได้อยู่ติดกันจะถือว่ำระดับคะแนนทั้งสองนั้นเป็นฐำนนิยมของข้อนั้น แล้วจึงน ำ
ค่ำฐำนนิยมที่ค ำนวณได้มำหำค่ำสัมบูรณ์ของผลต่ำงระหว่ำงมัธยฐำนกับฐำนนิยม โดยค่ำผลต่ำงต้องมี
ค่ำตั้งแต่ 0.00 – 1.00 จึงถือว่ำควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญที่มีต่อข้อนั้นสอดคล้องกัน 

2.3 ค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ ( InterquatileRange: IR) คือค่ำของข้อมูลจ ำนวน 
50% ที่อยู่ตรงกลำงของข้อมูลทั้งหมด โดยกำรค ำนวณจำกค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงควอไทล์ที่  3   
กับ ควอไทล์ที่ 1 ค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ที่ได้จำกค ำตอบของผู้เชี่ยวชำญเป็นรำยข้อ แสดงให้เห็นถึง
ควำมสอดคล้องกันของค ำตอบ โดยมีเกณฑ์พิจำรณำ ดังนี้ 

ถ้ำค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ที่ค ำนวณได้มีค่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1.50 แสดงว่ำ 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญมีควำมสอดคล้องกัน หรือได้รับฉันทำมติ (consensus)   

ถ้ำค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ ที่ค ำนวณได้ในแต่ละข้อควำมมีค่ำมำกกว่ำ 1.50 แสดง
ว่ำ ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญไม่สอดคล้องกันหรือไม่ได้รับฉันทำมติ (consensus)  

กำรวิเครำะห์ข้อมูลรอบที่ 1 และรอบที่ 2 
เกณฑ์ในกำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยน ำค ำตอบในรอบสุดท้ำยของ กำรวิจัยที่กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นในระดับมำกที่สุด และมำก (ค่ำมัธยฐำน 3.50 ขึ้นไป) และมีควำมสอดคล้อง
กัน (ค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ 1.50) มำสรุปเป็นผลกำรวิจัยและน ำเสนอกำร
วิเครำะห์ผลกำรวิจัยในรูปตำรำงประกอบค ำบรรยำย 
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สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
เทคนิคกำรวิจัยแบบ EDFR สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ค่ำมัธยฐำน (median) ค่ำ

ฐำนนิยม (Mode: Mo) และค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ (interquatile range) 
 

สรปุ 
ในกำรวิจัยเรื่อง “ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร” มีวัตถุประสงค์  เพ่ือทรำบ

ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร โดยใช้เทคนิคกำรวิจัยแบบ EDFR กำรด ำเนินกำรวิจัย
แบ่งเป็น 2 รอบ  โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยวิเครำะห์และวิเครำะห์ข้อมูล โดยเทคนิคกำร
วิจัยแบบ EDFR ในกำรวิเครำะห์ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนครรอบที่ 1  เป็นกำรวิเครำะห์
ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ แล้วสร้ำงแบบสอบถำมจำกข้อมูลที่ได้จำกกำร
สัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญในประเด็นต่ำงๆ ในรอบที่ 1 มำสร้ำงเป็นแบบสอบถำมแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ(Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เชี่ยวชำญในรอบที่ 2
โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 19 คน สถิติที่ใช้ใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ำมัธยฐำน (median) ค่ำฐำนนิยม (mode) และค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ 
(interquartile) น ำมำเขียนรำยงำนผลกำรวิจัยโดยน ำเสนอรำยงำนผลกำรวิจัยต่อคณะกรรมกำร
ควบคุมวิทยำนิพนธ์ตรวจสอบควำมถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตำมที่คณะกรรมกำรผู้ควบคุม
วิทยำนิพนธ์เสนอแนะ พิมพ์และส่งรำยงำนผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร เพ่ือขอจบกำรศึกษำต่อไป 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล เป็นดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทราบภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตามความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ รายละเอียดของการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิค 
การวิจัยแบบ EDFR โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ รอบท่ี 1 ด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) มาสรุปผลเป็นภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร แล้วจึงน าผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น รอบท่ี 2 โดยการสังเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย ค่ามัธยฐาน (Median), ค่าฐานนิยม (mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile 
Range) โดยน าค่าค่ามัธยฐาน (Median) ที่มีค่า 3.50 ขึ้นไป, ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐาน
กับฐานนิยม มีค่าตั้งแต่ 0.00 – 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range) น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1.50 ได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

 
รอบที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ   
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 19 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร เพ่ือตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือ
ทราบภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถสรุปเป็นราย
ด้าน ได้ดังนี ้

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ด้านการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับอนุบาลอย่าง
ต่อเนื่องชัดเจนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการอย่างครอบคลุมในเขต
เทศบาลนคร จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเพ่ิม
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กเล็ก สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีโอกาสร่วมกัน
รับผิดชอบในการบริหารพัฒนาเด็กเล็ก การบริหารหลักสูตรโดยการจัดท าหลักสูตรปฐมวัยและ
ก าหนดแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมตามระดับวัย สรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความขาดแคลนของสถานศึกษาตรงตามวิชาเอกปฐมวัยอย่างเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนเด็กและ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นการสนทนาในชีวิตประจ าวันระดับอนุบาล ทุกวัน 
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กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ด้านการจัดการศึกษาภาคบังคับ ได้แก่ จัดตั้งหรือรับถ่าย
โอนสถานศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาภาคบังคับในสังกัดขยายให้เพียงพออย่ างมีประสิทธิภาพระดม
ทรัพยากร ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในจัดการศึกษาภาคบังคับรณรงค์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเห็น
ความส าคัญในการส่งเสริมบุตรหลานให้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ภาคบังคับจัดศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องในทุกกลุ่มสาระวิชาและประเมินติดตามและรายงานผลการจัด
การศึกษาภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง  

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ด้านการจัดการศึกษามัธยมตอนปลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้
เทศบาลนครจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการวางแผนกิจกรรมการเรียนของนักเรียน ส่งเสริมโรงเรียนจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายให้ได้ตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้เทศบาลนครจัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ส าหรับผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง และสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสร้างเครือข่าย
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับเอกชน  

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาได้แก่ ส ารวจความต้องการ
ของผู้ประกอบการส่งเสริมให้เทศบาลนครจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสอดคล้องต่อความ
ต้องการ โดยผู้เรียนสามารถศึกษาต่อ หรือเข้าท างานได้ ส่งเสริมทักษะความรู้พ้ืนฐานให้กับนักเรียนที่
จ าเป็นและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มี
สมรรถนะ คุณลักษณะส าคัญที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้า
เรียนอาชีวศึกษาต่อเนื่องอย่างทั่วถึงโดยมีระบบการคัดเลือกที่เอ้ือผู้เรียน ขยายกลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนอาชีวะเพ่ือคนพิการเพ่ิม
ช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษาในเขตเทศบาลนคร
และจัดอาชีวศึกษาทางเลือก เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาอินเตอร์ เป็นต้น  

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ ได้แก่ จัดหาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนนอกระบบ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ สนับสนุน ในการจัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนจัดให้มีพิพิธภัณฑ์การศึกษา
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุด ICT เคลื่อนที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
จัดให้มีวิทยุและทีวีท้องถิ่นให้ความรู้ด้านการศึกษาอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร
และส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบ 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ การพัฒนาระบบ 
การจัดการความรู้ และเผยแพร่ให้กับประชาชน โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประกาศ การจัดการศึกษาเน้น
ด้านการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
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ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพต่อประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงจัดสร้างพิพิธภัณฑ์การศึกษาของชุมชนหรือ
ในสถานศึกษาการจัดคลินิกให้ค าปรึกษาด้านความรู้ ด้านอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
ส่งเสริมศูนย์ธรรมชาติศึกษาภายในชุมชนสนับสนุนการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรม ด้านประเพณี และด้านศาสนาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ การ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ใช้กระบวนวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา จัดระบบนิเทศแบบทางไกลภายในสถานศึกษาให้ทั่วถึงเกิดประสิทธิภาพส่งเสริม
ให้ครูได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่องการอบรมครูแบบทางไกลการสร้าง
เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการสอนและการเลือกโปรแกรม
อบรม และเข้ารับการอบรมได้ทุกเวลา ตามความสะดวก ความสนใจ 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ด้านส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น ได้แก่ ส่งเสริมสถานศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้าน
วัฒนธรรมเพ่ือเป็นศูนย์กลางเผยแพร่สนับสนุนร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนรวบรวมความเป็นมาวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นขึ้นใช้ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานในการรวบรวมวัฒนธรรมและประเพณีประชาชนในท้องถิ่นการ
เสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมและและประเพณีในชุมชน และเลือกสรรภูมิปัญญาด้าน
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นท่ีก าลังสูญหาย 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ด้านการจัดการศึกษาอาชีพในชุมชน ได้แก่ สนับสนุนการ
จัดท าฐานความรู้อาชีพในชุมชนส่งเสริมอาชีพและการสร้างอาชีพในชุมชนจัดตลาดนัดการศึกษา
ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพในชุมชนจัดเวทีสร้างสรรค์งานให้แต่ละอาชีพมาแสดงและสาธิตส่งเสริม
โรงเรียนฝึกท าอาหารท้องถิ่นเพ่ือการสืบสานและการสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพฝึกอาชีพช่าง เช่น ซ่อม
บ ารุง ยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ฯลฯ สนับสนุนกลุ่มสนใจการเรียนรู้แพทย์แผนไทยและการสร้างเครือข่าย
อาชีพเดียวกันและต่างอาชีพ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางาน 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลนคร ได้แก่ จัดสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ในชุมชนเขตเทศบาลนครจัดหารถเคลื่อนที่คอมพิวเตอร์ (MOBITE UNIT) ส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้การศึกษาภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชุมชนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ บูรณาการ 
STEM สนับสนุนการจัดห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้ ICT ในโรงเรียนและชุมชนจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้เสมือนจริงในชุมชนและจัดศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นเทศบาลนครผ่านอินเตอร์เน็ทในชุมชน 
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กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ด้านการเตรียมการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นนักนวัตกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบทักษะชีวิตและอาชีพ ส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นนัก ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์
สนับสนุนทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ยึดโครงงานเป็นฐาน
โดยการปฏิบัติจริงอบรมส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตและอาชีพพ้ืนฐานให้กับนักเรียนในยุคปัจจุบัน
ด้วยกระบวนเรียนการสอนเน้นกิจกรรมมากขึ้นส่งเสริมให้ครูจากผู้ถ่ายทอดเป็นผู้สนับสนุนนักเรียน
สามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้และน าความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ห้องเรียนกลับด้าน นวัตกรรมทางการศึกษา วิธีการจัดการเรียน
การสอน เป็นต้น 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ด้านการจัดการศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้แก่ สนับสนุน
วิสัยทัศน์ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ส่งเสริมบุคลากร ได้รับการฝึกทักษะในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และวิจัยทดลองคัด
สรรผู้เชี่ยวชาญ (ครูผู้สอน) ด้านเนื้อหาออกแบบความรู้ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้รวบรวมความรู้  
ประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติและประสบผลส าเร็จ จัดการความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียนและเครือข่ายของโรงเรียน น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน น าสื่อประสม (Multimedia) ศิลปะ ข้อความ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์ มาใช้เพ่ือการเรียนรู้ สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วยให้
สามารถเรียนรู้และท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และก าหนดช่องทางในการเผยแพร่การจัด
การศึกษาองค์กรแห่งการรู้อย่างหลากหลาย  

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ด้านการจัดการอุดมศึกษาของเทศบาลนครได้แก่ ส ารวจ
ความต้องการทุกภาคส่วนในการจัดการอุดมศึกษาของเทศบาลนคร จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ
ทางในเขตเทศบาลนคร จัดท าหลักสูตรอุดมศึกษาสอดคล้องบริบทเทศบาลนคร ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนใช้สื่อสังคม (Social Network) ในสถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้
หลักสูตรต้นแบบจากต่างประเทศ และสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตผลงานวิจัย 

 
รอบที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดียวกับรอบที่ 1 ส าหรับตอบแบบสอบถามความคิดเห็นซึ่ง

มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ช่วงคะแนน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เพ่ือหาค่า 
มัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เป็นราย
ข้อกระทงเพ่ือพิจารณาเลือกแนวโน้มที่เป็นไปได้ในระดับมากและมากขึ้นไป คือ แนวโน้มที่มีค่า                 
มัธยฐาน (Median) 4 และ 5 และแนวโน้มที่มีความสอดคล้องกันของความเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าพิสัย
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ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ไม่เกิน 1.5 ขึ้นไป และค่าความต่างระหว่างฐานนิยมกับ
ค่ามัธยฐาน (Median - Mode) ที่มีค่าไม่เกิน 1 ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาล ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการจัดการศึกษาพัฒนา           
เด็กเล็ก 

 
 

ดา้นการจดัการศกึษา 
พฒันาเดก็เลก็ 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยั
ระหวา่ง  

ควอรไ์ทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ตอ้งการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้งของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและระดับอนุบาล
อย่างต่อเนื่องชัดเจน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2.จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีจ านวนเพียงพอต่อความ
ต้องการอย่างครอบคลุมใน
เขตเทศบาลนคร 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

3.จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนให้
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
เพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กเล็ก 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

4.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนให้มีโอกาส
ร่วมกันรับผิดชอบในการ
บริหารพัฒนาเด็กเล็ก 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการจัดการศึกษาพัฒนา              
เด็กเล็ก (ต่อ) 

 

 
จากตารางที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการ

จัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกัน เรียงตามล าดับ ดังนี้ ข้อที่ 1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลนครส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับอนุบาลอย่างต่อเนื่องชัดเจน 
(Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 4 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีโอกาส

ร่วมกัน รับผิดชอบในการบริหารพัฒนาเด็กเล็ก (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 5 การ

บริหารหลักสูตรโดยการจัดท าหลักสูตรปฐมวัยและก าหนดแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เหมาะสมตามระดับวัย (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 6 สรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับ

ความขาดแคลนของสถานศึกษาตรงตามวิชาเอกปฐมวัยอย่างเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนเด็ก (Mdn 
= 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 2 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ

ดา้นการจดัการศกึษา 
พฒันาเดก็เลก็ 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยั
ระหวา่ง  

ควอรไ์ทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ตอ้งการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้งของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

5.การบริหารหลักสูตรโดยการ
จัดท าหลักสูตรปฐมวัยและ
ก าหนดแนวการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
เหมาะสมตามระดับวัย 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
 

6.สรรหาบุคลากรให้
สอดคล้องกับความขาดแคลน
ของสถานศึกษาตรงตาม
วิชาเอกปฐมวัยอย่างเพียงพอ
เหมาะสมกับจ านวนเด็ก 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

7.จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเน้นการสนทนา
ในชีวิตประจ าวันระดับ
อนุบาลทุกวัน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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อย่างครอบคลุมในเขตเทศบาลนคร (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 3 จัดหาเทคโนโลยี

เพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กเล็ก 
(Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 7 จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นการสนทนาในชีวิต 

ประจ าวันระดับอนุบาลทุกวัน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ด้านการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

ดา้นการจดัการศกึษา 
ภาคบงัคบั 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยั
ระหวา่ง  

ควอรไ์ทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ตอ้งการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้งของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

1.จัดตั้งหรือรับถ่าย
โอนสถานศึกษาเพ่ือ
จัดการศึกษาภาค
บังคับในสังกัดขยาย
ให้เพียงพออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 

2.ระดมทรัพยากร ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในจัดการศึกษา
ภาคบังคับ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

3.รณรงค์ให้พ่อแม่
ผู้ปกครองเห็น
ความส าคัญในการ
ส่งเสริมบุตรหลานให้
เรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
 
 
 
 

4.จัดหาเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียน
การสอนให้เพียงพอ
ต่อการจัดกิจกรรม
เพ่ิมประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาคบังคับ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ด้านการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (ต่อ) 

 
ดา้นการจดัการศกึษา 

ภาคบงัคบั 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยั
ระหวา่ง  

ควอรไ์ทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ตอ้งการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้งของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

5.จัดศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหา
สอดคล้องในทุกกลุ่มสาระ
วิชา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

6.ประเมินติดตามและ
รายงานผลการจัด
การศึกษาภาคบังคับ
อย่างต่อเนื่อง   

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้าน

การศึกษาภาคบังคับ สอดคล้องกัน เรียงตามล าดับ ดังนี้  ข้อที่ 3 รณรงค์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเห็น
ความส าคัญในการส่งเสริมบุตรหลานให้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn

= 0) ข้อที่ 6 (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 2 ระดมทรัพยากร ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน

ร่วมในจัดการศึกษาภาคบังคับ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 4 จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ภาคบังคับ(Mdn = 5, 
IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 5 จัดศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องในทุกกลุ่มสาระ

วิชา (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 1 จัดตั้งหรือรับถ่ายโอนสถานศึกษาเพ่ือจัดการศึกษา

ภาคบังคับในสังกัดขยายให้เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn = 0 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการจัดการศึกษา มัธยม
ตอนปลาย 

ดา้นการจดัการศกึษา 
มธัยมตอนปลาย 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยั
ระหวา่ง  

ควอรไ์ทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ตอ้งการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้งของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

1. ส่งเสริมให้เทศบาลนครจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายให้มีประสิทธิภาพ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ส่งเสริมผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการวางแผนกิจกรรม
การเรียนของนักเรียน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. ส่งเสริมโรงเรียนจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้
ได้ตามมาตรฐานสากล 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. ส่งเสริมให้เทศบาลนครจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายส าหรับผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. สนับสนุนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครสร้างเครือข่าย
การจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับ
เอกชน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการ

จัดการศึกษามัธยมตอนปลายสอดคล้องกัน เรียงตามล าดับ ดังนี้  ข้อที่ 2 ส่งเสริมผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการวางแผนกิจกรรมการเรียนของนักเรียน (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 1 ส่งเสริม

ให้เทศบาลนครจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีประสิทธิภาพ (Mdn = 5, IR = 1, 
Mo -Mdn = 0) ข้อที่  3  ส่งเสริมโรงเรียนจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ ได้ ตาม

มาตรฐานสากล (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้เทศบาลนครจัดการศึกษา
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn

= 0) ข้อที่ 5 สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายร่วมกับเอกชน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) 

 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา 

ดา้นการจดัการศกึษา 
อาชวีศกึษา 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยั
ระหวา่ง  

ควอรไ์ทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ตอ้งการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้งของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

1. ส ารวจความต้องการของ
ผู้ประกอบการส่งเสริมให้
เทศบาลนครจัดหลักสูตร
การศึกษาอาชีวศึกษาสอดคล้อง
ต่อความต้องการ โดยผู้เรียน
สามารถศึกษาต่อ หรือเข้า
ท างานได้ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ส่งเสริมทักษะความรู้พ้ืนฐาน
ให้กับนักเรียนที่จ าเป็นและเท่า
ทันความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
คุณลักษณะส าคัญท่ีตรงกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้า
เรียนอาชีวศึกษาต่อเนื่องอย่าง
ทั่วถึงโดยมีระบบการคัดเลือกที่
เอ้ือผู้เรียน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา (ต่อ) 

ดา้นการจดัการศกึษา 
อาชวีศกึษา 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยั
ระหวา่ง  

ควอรไ์ทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ตอ้งการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้งของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

5. ขยายกลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาต่อในสาย
อาชีวศึกษาในโรงเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
โรงเรียนอาชีวะเพ่ือคนพิการ  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. เพ่ิมช่องทางการเรียน
อาชีวศึกษาด้วย อาชีวะ
ทางไกล และเครือข่ายวิทยุ
เพ่ือการศึกษาในเขตเทศบาล
นคร 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. จัดอาชีวศึกษาทางเลือก 
เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐาน
วิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา
อินเตอร์ เป็นต้น 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 6 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการ

จัดการศึกษาอาชีวศึกษา สอดคล้องกัน เรียงตามล าดับ ดังนี้ ข้อที่ 1 ส ารวจความต้องการของ
ผู้ประกอบการส่งเสริมให้เทศบาลนครจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสอดคล้องต่อความต้องการ 
โดยผู้เรียนสามารถศึกษาต่อ หรือเข้าท างานได้ (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 2 ส่งเสริม

ทักษะความรู้พ้ืนฐานให้กับนักเรียนที่จ าเป็นและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Mdn = 5, 
IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ คุณลักษณะ

ส าคัญที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 4 

เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาต่อเนื่องอย่างทั่วถึงโดยมีระบบการคัดเลือกที่เอ้ือผู้เรียน 
(Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 5 ขยายกลุ่มเป้าหมายการศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาใน

โรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนอาชีวะเพ่ือคนพิการ  (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) 
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ข้อที่ 6 เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษาในเขต
เทศบาลนคร (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 7 จัดอาชีวศึกษาทางเลือก เช่น วิทยาลัย

อาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาอินเตอร์ เป็นต้น (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) 
 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการจัดการศึกษานอกระบบ 

ดา้นการจดัการศกึษา 
นอกระบบ 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยั
ระหวา่ง  

ควอรไ์ทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ตอ้งการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้งของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

1. จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาให้เพียงพอต่อ
การเรียนการสอนนอก
ระบบ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ส่งเสริมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. สนับสนุน ในการจัดศูนย์
การเรียนรู้ในชุมชน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. จัดให้มีพิพิธภัณฑ์
การศึกษาท้องถิ่นเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. จัดให้มีห้องสมุด ICT 
เคลื่อนที่ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 

6. จัดให้มีวิทยุและทีวี
ท้องถิ่นให้ความรู้ด้าน
การศึกษาอย่างเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูล
ข่าวสาร 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการจัดการศึกษานอกระบบ
(ต่อ) 

ดา้นการจดัการศกึษา 
นอกระบบ 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยั
ระหวา่ง  

ควอรไ์ทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ตอ้งการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้งของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

7. ส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานภาคี
เครือข่าย เพื่อการจัด
การศึกษานอกระบบ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

 

จากตารางที่ 7 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้าน
การศึกษานอกระบบ สอดคล้องกัน เรียงตามล าดับ ดังนี้ ข้อที่ 1 จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้
เพียงพอต่อการเรียนการสอนนอกระบบ (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 2 ส่งเสริมพัฒนา

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 3 

สนับสนุน ในการจัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 4 จัดให้มี

พิพิธภัณฑ์การศึกษาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 7 ส่งเสริม 

สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เ พ่ือการจัดการศึกษานอกระบบ  (Mdn = 5, IR = 1, 
Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 5 จัดให้มีห้องสมุด ICT เคลื่อนที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน (Mdn 

= 4, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 6 จัดให้มีวิทยุและทีวีท้องถิ่นให้ความรู้ด้านการศึกษาอย่างเท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn = 0) 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ดา้นการจดัการศกึษา 
ตามตามอธัยาศยั 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยั
ระหวา่ง  

ควอรไ์ทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ตอ้งการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้งของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

1. การพัฒนาระบบ การ
จัดการความรู้ และเผยแพร่
ให้กับประชาชน โดยใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์ ป้ายประกาศ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. การจัดการศึกษาเน้นด้าน
การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ
เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. จัดการศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้น  ฝึกอบรมและ
พัฒนาวิชาชีพต่อประชาชน
ทั่วไปอย่างทั่วถึง 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. จัดสร้างพิพิธภัณฑ์
การศึกษาของชุมชนหรือใน
สถานศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. การจัดคลินิกให้
ค าปรึกษาด้านความรู้ ด้าน
อาชีพ และการด ารงชีวิต
อย่างพอเพียง 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. ส่งเสริมศูนย์ธรรมชาติ
ศึกษาภายในชุมชน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. สนับสนุนการจัด
นิทรรศการทางวิชาการ ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน
วัฒนธรรม ด้านประเพณี 
และด้านศาสนา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 



101 

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย (ต่อ) 

ดา้นการจดัการศกึษา 
อาชวีศกึษา 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยัระหวา่ง  
ควอรไ์ทล ์

(IR) 

ระดบั 
ความ

ตอ้งการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้งของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

8. จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 8 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการ

จัดการศึกษาตามตามอัธยาศัย สอดคล้องกัน เรียงตามล าดับ ดังนี้ ข้อที่ 1 การพัฒนาระบบ การ
จัดการความรู้ และเผยแพร่ให้กับประชาชน โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประกาศ (Mdn = 5, IR = 0, 

Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 8 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท(Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 

0)  ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเน้นด้านการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
(Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0)ข้อที่ 3 จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  ฝึกอบรมและพัฒนา

วิชาชีพต่อประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0)  ข้อที่ 4 จัดสร้างพิพิธภัณฑ์

การศึกษาของชุมชนหรือในสถานศึกษา (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0)  ข้อที่ 5 การจัดคลินิก

ให้ค าปรึกษาด้านความรู้ ด้านอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn

= 0) ข้อที่ 6 ส่งเสริมศูนย์ธรรมชาติศึกษาภายในชุมชน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0)  ข้อที่ 7 

สนับสนุนการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรม  ด้านประเพณี และ
ด้านศาสนา (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) 
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 

ดา้นการสง่เสรมิและพฒันา
บคุลากรทางการศกึษา 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยั
ระหวา่ง  

ควอรไ์ทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ตอ้งการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้ง

ของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

1. การพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ใช้
กระบวนวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. จัดระบบนิเทศแบบ
ทางไกลภายในสถานศึกษา
ให้ทั่วถึงเกิดประสิทธิภาพ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายและต่อเนื่อง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. การอบรมครูแบบ
ทางไกล 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. การสร้างเครือข่ายครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางการสอน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. การเลือกโปรแกรม
อบรม และเข้ารับการอบรม
ได้ทุกเวลา ตามความ
สะดวก ความสนใจ 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 
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จากตารางที่ 9 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกัน เรียงตามล าดับ ดังนี้  ข้อที่ 1 การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 2 ส่งเสริม

ให้ผู้บริหาร ใช้กระบวนวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0)  ข้อ

ที่ 5 . ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่อง  (Mdn = 5, IR = 0, 
Mo -Mdn = 0) ข้ อที่  6  ก า ร อบรมครู แบ บ ทา ง ไ ก ล  (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0)                           

ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
(Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 4 จัดระบบนิเทศแบบทางไกลภายในสถานศึกษาให้ทั่วถึง

เกิดประสิทธิภาพ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 7 การสร้างเครือข่ายครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการสอน  (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 8 การ

เลือกโปรแกรมอบรม และเข้ารับการอบรมได้ทุกเวลา ตามความสะดวก ความสนใจ (Mdn = 4, IR = 
1, Mo -Mdn = 0) 

 
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

ดา้นสง่เสรมิสนบัสนนุอนรุกัษ์
วฒันธรรมและประเพณี

ท้องถิน่ 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยั
ระหวา่ง  

ควอรไ์ทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ตอ้งการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้งของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

1. ส่งเสริมสถานศึกษา
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านใน
อาเซียน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. จัดท าระบบเครือข่าย
สารสนเทศทางด้าน
วัฒนธรรมเพื่อเป็น
ศูนย์กลางเผยแพร่ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (ต่อ) 

ดา้นสง่เสรมิสนบัสนนุ อนรุกัษ์
วฒันธรรมและประเพณทีอ้งถิน่ 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยั
ระหวา่ง  

ควอรไ์ทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ตอ้งการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้งของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

4. สนับสนุนร่วมกันอนุรักษ์
ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์
ชุมชนรวบรวมความเป็นมา
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นข้ึน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. ใช้ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐาน
ในการรวบรวมวัฒนธรรม
และประเพณีประชาชนใน
ท้องถิ่น 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. การเสริมสร้างปราชญ์
ท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมและ
และประเพณีในชุมชน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. เลือกสรรภูมิปัญญาด้าน
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นที่ก าลังสูญหาย 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 

 

จากตารางที่ 10 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวปฏิบัติภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาล
นครด้านส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สอดคล้องกัน เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
ข้อที่ 1 ส่งเสริมสถานศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 

0) ข้อที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน (Mdn = 5, 
IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 5 สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนรวบรวมความ

เป็นมาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นขึ้น (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 6 ใช้ภูมิปัญญา

เป็นพ้ืนฐานในการรวบรวมวัฒนธรรมและประเพณีประชาชนในท้องถิ่น  (Mdn = 5, IR = 0, 
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Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 3 จัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรมเพ่ือเป็นศูนย์กลาง

เผยแพร่ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0)  ข้อที่ 4 สนับสนุนร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 7 การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น

ด้านวัฒนธรรมและและประเพณีในชุมชน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 8 เลือกสรรภูมิ

ปัญญาด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นท่ีก าลังสูญหาย (Mdn = 4, IR = 1, Mo -Mdn = 0)  

 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการจัดการศึกษาอาชีพใน

ชุมชน 

ดา้นการจดัการศึกษา 
อาชพีในชมุชน 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยั
ระหวา่ง  
ควอร์

ไทล ์(IR) 

ระดบั 
ความ

ต้องการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้ง

ของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

1. สนับสนุนการจัดท าฐานความรู้
อาชีพในชุมชน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ส่งเสริมอาชีพและการสร้าง
อาชีพในชุมชน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. จัดตลาดนัดการศึกษาส่งเสรมิ
การเรียนรู้อาชีพในชุมชน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. จัดเวทีสร้างสรรค์งานให้แต่ละ
อาชีพมาแสดงและสาธติ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. ส่งเสริมโรงเรียนฝึกท าอาหาร
ท้องถิ่นเพื่อการสืบสานและการ
สร้างอาชพี 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. ส่งเสริมอาชีพฝึกอาชีพช่าง 
เช่น ซ่อมบ ารุงยานยนต์ ช่าง
ไฟฟ้า ฯลฯ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. สนับสนุนกลุ่มสนใจการเรียนรู้
แพทย์แผนไทย 

4 4 0 0 มาก สอดคล้อง 

8. การสร้างเครือข่ายอาชีพ
เดียวกันและต่างอาชีพ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางาน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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จากตารางที่ 11 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการ
จัดการศึกษาอาชีพในชุมชน สอดคล้องกัน เรียงตามล าดับ ดังนี้ ข้อที่ 2 ส่งเสริมอาชีพและการสร้าง
อาชีพในชุมชน (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 1 สนับสนุนการจัดท าฐานความรู้อาชีพใน

ชุมชน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 3 จัดตลาดนัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพใน

ชุมชน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0)  ข้อที่ 4 จัดเวทีสร้างสรรค์งานให้แต่ละอาชีพมาแสดงและ

สาธิต (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 5 ส่งเสริมโรงเรียนฝึกท าอาหารท้องถิ่นเพ่ือการสืบ

สานและการสร้างอาชีพ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 6 ส่งเสริมอาชีพฝึกอาชีพช่าง เช่น 

ซ่อมบ ารุงยานยนต์  ช่างไฟฟ้า ฯลฯ (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 8 การสร้างเครือข่าย

อาชีพเดียวกันและต่างอาชีพ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางาน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 

0)  ข้อที่ 7 สนับสนุนกลุ่มสนใจการเรียนรู้แพทย์แผนไทย (Mdn = 4, IR = 0, Mo -Mdn = 0) 
 

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ในเขต
เทศบาลนคร 

ดา้นการจดัแหลง่เรยีนรูใ้น
เขตเทศบาลนคร 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัยฐาน- 
ฐานนยิม   

Mo -Mdn  

พสิยั
ระหวา่ง  

ควอรไ์ทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ตอ้งการ 

ความคดิเหน็
สอดคลอ้งของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

1. จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ในชุมชนเขตเทศบาล
นคร 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. จัดหารถเคลื่อนที่
คอมพิวเตอร์(MOBITE 
UNIT) 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
การศึกษาภาษาอังกฤษ
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในชุมชน  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
บูรณาการ STEM 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ในเขต
เทศบาลนคร (ต่อ) 

ด้านการจดัแหล่ง
เรยีนรูใ้นเขตเทศบาล

นคร 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัย
ฐาน- 

ฐานนิยม   
Mo -Mdn  

พิสยั
ระหวา่ง  

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ต้องการ 

ความคดิเหน็
สอดคล้องของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

5. สนับสนุนการจัด
ห้องเรียนเสมือนจริง
โดยใช้ ICT ในโรงเรียน
และชุมชน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. จัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้เสมือนจริง
ในชุมชน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. จัดศูนย์การเรียนรู้
ท้องถิ่นเทศบาลนคร
ผ่านอินเทอร์เน็ตใน
ชุมชน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

 

จากตารางที่ 12 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการ
จัดแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลนคร สอดคล้องกัน เรียงตามล าดับ ดังนี้ ข้อที่ 1 จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ในชุมชนเขตเทศบาลนคร (Mdn = 5, IR = 1 , Mo -Mdn = 0) ข้อที่  2 จัดหารถเคลื่อนที่

คอมพิวเตอร์(MOBITE UNIT)(Mdn = 5, IR = 1 , Mo -Mdn = 0) ข้อที่  3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

การศึกษาภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชุมชน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 4 

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้บูรณาการ STEM (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0)  ข้อที่ 5 สนับสนุนการจัด

ห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้ ICT ในโรงเรียนและชุมชน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 6 

จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงในชุมชน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 7 จัดศูนย์

การเรยีนรู้ท้องถิ่นเทศบาลนครผ่านอินเทอร์เน็ตในชุมชน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0)  
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ด้านการเตรียมการศึกษา
ส าหรับศตวรรษที่ 21 

ด้านการเตรยีมการศึกษา
ส าหรับศตวรรษที ่21 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัย
ฐาน- 

ฐานนิยม   
Mo -Mdn  

พิสยั
ระหวา่ง  

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ต้องการ 

ความคดิเหน็
สอดคล้อง

ของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

1. ส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นนักนวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้
รูปแบบทักษะชีวิตและ
อาชีพ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. ส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นนักประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดสร้างสรรค์  

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. สนับสนุนทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ยึดโครงงานเป็น
ฐานโดยการปฏิบัติจริง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. อบรมส่งเสริมทักษะ
การด ารงชีวิตและอาชีพ
พ้ืนฐานให้กับนักเรียนใน
ยุคปัจจุบันด้วยกระบวน
เรียนการสอนเน้น
กิจกรรมมากข้ึน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ด้านการเตรียมการศึกษา
ส าหรับศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

ด้านการเตรยีมการศึกษา
ส าหรับศตวรรษที ่21 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัย
ฐาน- 

ฐานนิยม   
Mo -Mdn  

พิสยั
ระหวา่ง  

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ต้องการ 

ความคดิเหน็
สอดคล้อง

ของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

8. ส่งเสริมให้ครูจากผู้
ถ่ายทอดเป็นผู้สนับสนุน
นักเรียนสามารถเปลี่ยน
สารสนเทศเป็นความรู้
และน าความรู้เป็น
เครื่องมือสู่การปฏิบัติ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

9. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ของครูในศตวรรษ
ที่21 ได้แก่ ห้องเรียน
กลับด้าน นวัตกรรมทาง
การศึกษา วิธีการจัดการ
เรียนการสอน เป็นต้น 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 13 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการ

เตรียมการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21สอดคล้องกัน เรียงตามล าดับ ดังนี้ ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบ

ทักษะชีวิตและอาชีพ (Mdn = 5, IR = 0 , Mo -Mdn = 0) ข้อที่  3 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนัก 

ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0)  ข้อที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้

ยึดโครงงานเป็นฐานโดยการปฏิบัติจริง (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 8 ส่งเสริมให้ครู

จากผู้ถ่ายทอดเป็นผู้สนับสนุนนักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้และน าความรู้เป็น
เครื่องมือสู่การปฏิบัติ (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 9 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู

ในศตวรรษที่21 ได้แก่ ห้องเรียนกลับด้าน นวัตกรรมทางการศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอน เป็น
ต้น (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0)  ข้อที่ 5 สนับสนุนทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
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(Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 7 อบรมส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตและอาชีพพ้ืนฐาน

ให้กับนักเรียนในยุคปัจจุบันด้วยกระบวนเรียนการสอนเน้นกิจกรรมมากขึ้น  (Mdn = 5, IR = 1, 
Mo -Mdn = 0) 

 
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการจัดการศึกษาองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 

ด้านการจดัการศึกษา
องคก์รแหง่การเรยีนรู้ 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัย
ฐาน- 

ฐานนิยม   
Mo -Mdn  

พิสยั
ระหวา่ง  

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ต้องการ 

ความคดิเหน็
สอดคล้อง

ของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

1. สนับสนุนวิสัยทัศน์ของ
การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ก าหนดกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. ส่งเสริมบุคลากร ได้รับ
การฝึกทักษะในเรื่องการคิด
สร้างสรรค์  การสร้าง
นวัตกรรม และวิจัยทดลอง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. คัดสรรผู้เชี่ยวชาญ
(ครูผู้สอน)ด้านเนื้อหา
ออกแบบความรู้ผ่าน
เครือข่ายการเรียนรู้ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. รวบรวมความรู้  
ประสบการณ์ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติและประสบผลส าเร็จ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. จัดการความรู้จากภูมิ
ปัญญาชาวบ้านที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียนและ
เครือข่ายของโรงเรียน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการจัดการศึกษาองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 

ด้านการจดัการศึกษา
องคก์รแหง่การเรยีนรู้ 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัย
ฐาน- 

ฐานนิยม   
Mo -Mdn  

พิสยั
ระหวา่ง  

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ต้องการ 

ความคดิเหน็
สอดคล้อง

ของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

7. น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. น าสื่อประสม
(Multimedia)ศิลปะ 
ข้อความ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว และวีดี
ทัศน์ มาใช้เพ่ือการเรียนรู้ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

9. สนับสนุนการปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วยให้
สามารถเรียนรู้และท างาน
ได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

10.ก าหนดช่องทางในการ
เผยแพร่การจัดการศึกษา
องค์กรแห่งการรู้อย่าง
หลากหลาย 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 14 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการ

จัดการศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้สอดคล้องกัน เรียงตามล าดับ ดังนี้ ข้อที่ 1 สนับสนุนวิสัยทัศน์ของ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์การ

ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 3 ส่งเสริมบุคลากร 

ได้รับการฝึกทักษะในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และวิจัยทดลอง (Mdn = 5, IR = 0, 
Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 4 คัดสรรผู้เชี่ยวชาญ(ครูผู้สอน)ด้านเนื้อหาออกแบบความรู้ผ่านเครือข่ายการ

เรียนรู้ (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 6 จัดการความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็น
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ประโยชน์ต่อโรงเรียนและเครือข่ายของโรงเรียน  (Mdn = 5, IR = 0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 10 

ก าหนดช่องทางในการเผยแพร่การจัดการศึกษาองค์กรแห่งการรู้อย่างหลากหลาย (Mdn = 5, IR = 
0, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 5 รวบรวมความรู้  ประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติและประสบผลส าเร็จ 

(Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0)  ข้อที่ 7 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 8 น าสื่อประสม

(Multimedia)ศิลปะ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์ มาใช้เพ่ือการเรียนรู้ (Mdn = 5, IR 
= 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 9 สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วยให้สามารถเรียนรู้และ

ท างานได้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0) 

 
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ด้านการจัดการอุดมศึกษา

ของเทศบาลนคร 

ด้านการจดัการ
อุดมศึกษาของ 
เทศบาลนคร 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัย
ฐาน- 

ฐานนิยม   
Mo -Mdn  

พิสยั
ระหวา่ง  

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ต้องการ 

ความคดิเหน็
สอดคล้องของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

1. ส ารวจความต้องการ
ทุกภาคส่วนในการจัดการ
อุดมศึกษาของเทศบาล
นคร 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. จัดตั้งสถาบัน 
อุดมศึกษาเฉพาะทางใน
เขตเทศบาลนคร 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 

3. จัดท าหลักสูตร
อุดมศึกษาสอดคล้อง
บริบทเทศบาลนคร 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 

4. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนใช้สื่อสังคม
(Social Network) ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ด้านการจัดการอุดมศึกษาของ
เทศบาลนคร (ต่อ) 

ด้านการจดัการ
อุดมศึกษาของ 
เทศบาลนคร 

มธัย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นยิม  
(Mo) 

มธัย
ฐาน- 

ฐานนิยม   
Mo -Mdn  

พิสยั
ระหวา่ง  

ควอร์ไทล ์
(IR) 

ระดบั 
ความ

ต้องการ 

ความคดิเหน็
สอดคล้องของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

5. จัดตั้งสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ใช้
หลักสูตรต้นแบบจาก
ต่างประเทศ 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 

6. สนับสนุนสถาบัน 
อุดมศึกษามุ่งผลิต
ผลงานวิจัย 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 15 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครด้านการ

จัดการอุดมศึกษาของเทศบาลนครสอดคล้องกัน เรียงตามล าดับ ดังนี้ ข้อที่ 1 ส ารวจความต้องการทุก
ภาคส่วนในการจัดการอุดมศึกษาของเทศบาลนคร (Mdn = 5, IR = 1, Mo -Mdn = 0)  ข้อที่ 4 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใช้สื่อสังคม(Social Network) ในสถาบันอุดมศึกษา (Mdn = 5, IR 
= 1, Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 6 สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตผลงานวิจัย (Mdn = 5, IR = 1, 

Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 2 จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในเขตเทศบาลนคร (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 3 จัดท าหลักสูตรอุดมศึกษาสอดคล้องบริบทเทศบาลนคร (Mdn = 4, IR = 1, 

Mo -Mdn = 0) ข้อที่ 5 จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาท่ีใช้หลักสูตรต้นแบบจากต่างประเทศ (Mdn = 4, IR 

= 1, Mo -Mdn = 0) 
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แผนภูมิที่ 6 องค์ประกอบภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร 

 
จากการจากการวิเคราะห์แผนภูมิที่ 6 อธิบายได้ว่าองค์ประกอบภารกิจการจัดการศึกษาของ

เทศบาลนคร ประกอบด้วย 13 องค์ประกอบดังนี้ 
1. ด้านการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาล

นครส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับอนุบาลอย่างต่อเนื่องชัดเจนจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการอย่างครอบคลุมในเขตเทศบาลนคร จัดหา
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ของ
เด็กเล็ก  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีโอกาสร่วมกันรับผิดชอบในการบริหาร

 

การจัดการศึกษา 
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

การจัดการศึกษา 
ภาคบังคับ 

 

การจัดการศึกษา 
มัธยมตอนปลาย 

 

การจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา 

 

ภารกิจการจัดการศึกษา
ของเทศบาลนคร 

การเตรียม 
การศึกษาส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 

การจัดการ
อุดมศึกษาของ
เทศบาลนคร 

 

การจัดการศึกษา 
นอกระบบ 

 

การจัดการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

การจัดการศึกษา
องค์กรแห่งการ

เรียนรู ้

การส่งเสริมพัฒนา
บุคลากร 

ทางการศึกษา 

การส่งเสริมสนับสนุน 
อนุรักษ์วัฒนธรรม

และประเพณีท้องถิ่น 

การจัดการศึกษา
อาชีพ 

ในชุมชน 

การจัดแหล่งเรยีนรู ้
ในเขตเทศบาลนคร 
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พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารหลักสูตรโดยการจัดท าหลักสูตรปฐมวัยและก าหนดแนวการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เหมาะสมตามระดับวัย สรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับความขาดแคลนของสถานศึกษา
ตรงตามวิชาเอกปฐมวัยอย่างเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนเด็กและจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เน้นการสนทนาในชีวิตประจ าวันระดับอนุบาลทุกวัน แนวปฏิบัติควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลนครส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้เพราะคุณภาพชีวิตของเด็กเล็กใน
สังคมของเทศบาลนครซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงมีการแข่งขันในการ
ประกอบอาชีพของผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรหลานเพราะติดภารกิจการงาน
อาชีพ การอบรมเลี้ยงดูจึงตกไปที่ปู่ย่า ตายาย ท าให้ได้รับการเลี้ยงดูได้ไม่ดีเท่าที่ควร บ้างต้องย้ายถิ่น
ฐานไปอยู่ตามภูมิล าเนาเดิมของผู้ปกครองท าให้เด็กเล็กขาดความอบอุ่นที่พึงจะได้จากผู้ปกครอง 
เทศบาลนครจึงได้จัดท าศูนย์การจัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็กภายในเทศบาลนคร เพ่ือรองรับกับความ
ต้องการของชุมชน แต่ทั้งนี้พบว่ายังไม่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองมากนัก จึงท าให้ต้องเร่ง
ประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง ความส าคัญของการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก พบว่า
ประสบการณ์ต่างๆ ของเด็กที่ได้รับการศึกษาในวัยนี้จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเราในการจะเติบโต
ต่อไปในภายภาคหน้า โดยเชื่อว่าการอบรมเลี้ยงดูในระยะนี้ จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของเด็กในอนาคตอย่างยิ่ง อีกทั้งยังต้องเร่งพัฒนาบุคลากรที่ดูแลให้มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาในระดับนี้อย่างยิ่ง อันจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของเด็กในระดับสูงขึ้นไป  

2. ด้านการจัดการศึกษาภาคบังคับ ได้แก่ จัดตั้งหรือรับถ่ายโอนสถานศึกษาเพ่ือจัดการศึกษา
ภาคบังคับในสังกัดขยายให้เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพระดมทรัพยากร ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในจัดการศึกษาภาคบังคับรณรงค์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการส่งเสริมบุตรหลานให้
เรียนจบการศึกษาภาคบังคับจัดหาเทคโนโลยี เพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ภาคบังคับจัดศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
ในทุกกลุ่มสาระวิชาและประเมินติดตามและรายงานผลการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างต่อเนื่องอีก
ทั้งในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาพบังคับครอบคลุม
ครบทุกคน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา และให้รับเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและครบทุกคน แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาของเทศบาลนครควร
สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน โดยน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการ
สอน ครูจะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งชั้นซึ่งมีความสามารถพ้ืนฐานแตกต่างกัน
ออกไป ท าให้บางครั้งเกิดปัญหากับผู้สอนที่ต้องจัดกิจกรรมหลากหลายสนองตอบต่อผู้เรียนแต่ละคน 
การสอนควบคู่กับการสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนในชั้นมาวิเคราะห์ ศึกษาสภาพ จึงเป็นสิ่ง
จ าเป็นต้องด าเนินการตลอดเวลา การวิจัยในชั้นเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากครูสรุปได้ว่าปัญหาคืออะไร  
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เกิดที่ไหนและมีแนวทางจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร กล่าวคือ ครูคิดหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วได้น าไป
ทดลองใช้จนไดผ้ลแล้วพัฒนาเป็นนวัตกรรม สามารถน าไปเผยแพร่ได้ต่อไป 

3. ด้านการจัดการศึกษามัธยมตอนปลาย ได้แก่ คือ ส่งเสริมให้เทศบาลนครจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม
การเรียนของนักเรียน ส่งเสริมโรงเรียนจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้เทศบาลนครจัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง และสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับเอกชน แนวทางการจัดการศึกษามุ่งให้นักเรียนเลือกเรียน ตาม
ความสนใจของผู้เรียนเพ่ือก าหนดเป้าหมายในการเลือก เรียนตามความสนใจของตนเอง เช่น         
สายวิทย์-คณิต มุ่งการท าเกี่ยวกับ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ นักการศึกษา ครู สายศิลป์-ค านวณ  
มุ่งท างานเกี่ยวกับ วิศวกร เทคโนโลยีสารสนเทศ IT สายบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาย
ศิลป์-ภาษา มุ่งท างานเกี่ยวกับ แอร์โฮสเตส นักแปล นักเขียน ล่าม ท างานสถานทูต โรงแรม อาจารย์ 
ด้านกฎหมาย การเมือง รัฐบาล ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ อีกทั้งแนวทางในการจัด การเรียน
การสอนของเทศบาลนครควรจัดให้มีเพียงพอต่อความต้องการเพ่ือรองรับนักเรียนในขั้นการศึกษา
ภาคบังคับ โดยควรส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครมุ่งจัดการศึกษาโดยให้ความส าคัญส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง เช่น ทางด้านภาษา ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทางด้าน
กีฬา อีกทั้งควรเร่งสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือรองรับนักเรียนได้ตรงความต้องการ อีกทั้งควรมีการส่งเสริมการจัดการเรียนโดย
ใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

4. ด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาได้แก่ ส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการส่งเสริมให้
เทศบาลนครจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสอดคล้องต่อความต้องการ โดยผู้เรียนสามารถศึกษา
ต่อ หรือเข้าท างานได้ ส่งเสริมทักษะความรู้ พ้ืนฐานให้กับนักเรียนที่จ าเป็นและเท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ คุณลักษณะ
ส าคัญที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษา
ต่อเนื่องอย่างทั่วถึงโดยมีระบบการคัดเลือกที่เอ้ือผู้เรียน ขยายกลุ่มเป้าหมายการศึกษาต่อในสาย
อาชีวศึกษาในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนอาชีวะเพ่ือคนพิการเพ่ิมช่องทางการเรียน
อาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษาในเขตเทศบาลนครและจัด
อาชีวศึกษาทางเลือก เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาอินเตอร์  

5. ด้านการจัดการศึกษานอกระบบได้แก่ จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เพียงพอต่อการ
เรียนการสอนนอกระบบ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สนับสนุน ในการจัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนจัดให้มีพิพิธภัณฑ์การศึกษาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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จัดให้มีห้องสมุด ICT เคลื่อนที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน จัดให้มีวิทยุและทีวีท้องถิ่นให้
ความรู้ด้านการศึกษาอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารและส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานภาคีเครือข่าย เพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบ สนับสนุนในการจัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 
จัดให้มีพิพิธภัณฑ์การศึกษาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุด ICT เคลื่อนที่ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน จัดให้มีวิทยุและทีวีท้องถิ่นให้ความรู้ด้านการศึกษาอย่างเท่าทั นการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เพ่ือการจัด
การศึกษานอกระบบ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการพัฒนาบุคลากรมาอย่างยาวนาน มี
ความรู้ ความสามารถในงานทางด้านอาชีพเกิดเป็นองค์ความรู้ เกิดกระบวนการท างานเป็นทีม เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและถอดองค์ความรู้ภายในแหล่งเรียนรู้  และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า จึงควรจะอนุรักษ์ให้มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง 

6. ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ การพัฒนาระบบ การจัดการความรู้ และ
เผยแพร่ให้กับประชาชน โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประกาศ การจัดการศึกษาเน้นด้านการด ารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ
ต่อประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงจัดสร้างพิพิธภัณฑ์การศึกษาของชุมชนหรือในสถานศึกษาการจัดคลินิก
ให้ค าปรึกษาด้านความรู้ ด้านอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ส่งเสริมศูนย์ธรรมชาติศึกษา
ภายในชุมชนสนับสนุนการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรม ด้าน
ประเพณี และด้านศาสนาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ควรเร่งพัฒนาความรู้ให้กับ
บุคคลต่างๆ ที่มีความต้องการจะเรียนรู้ ทั้งด้านอาชีพ ทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ เพ่ือน า
ความรู้ไว้ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยท าในรูปแบบเอกสาร การฝึกอบรมความรู้ 
ระยะสั้น จากการศึกษาพบว่ามีรูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย เช่น การจัดท า
พิพิธภัณฑ์เมืองของเทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช ที่มุ่งน าเสนอเรื่องราวในอดีตของชุมชน
นครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ เพ่ือไว้ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ดาราศาสตร์ พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยของเทศบาลนครปากเกร็ด มุ่งให้
ประชาชนมาฝึกวิชาชีพทางด้านแพทย์แผนไทย ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ห้องสมุด
ประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ที่มุ่งส่งเสริมให้คนในชุมชนมีนิสัยรักการอ่าน 

7. ด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ได้แก ่คือ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ใช้กระบวนวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิชาการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา จัดระบบนิเทศ
แบบทางไกลภายในสถานศึกษาให้ทั่วถึงเกิดประสิทธิภาพส่งเสริมให้ครูได้พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่องการอบรมครูแบบทางไกลการสร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการสอนและการเลือกโปรแกรมอบรม และเข้ารับการอบรมได้ทุก
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เวลา ตามความสะดวก ความสนใจ มุ่งการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีส่วนร่วมช่วย
ขับเคลื่อน เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจชุมชน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การร่วมคิดร่วมเรียนรู้สู่การ ปฏิบัติ มีกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในรูปแบบที่
หลากหลาย  

8. ด้านส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ ส่งเสริมสถานศึกษา
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือน
บ้านในอาเซียนจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรมเพ่ือเป็นศูนย์กลางเผยแพร่
สนับสนุนร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสนับสนุนให้มีพิ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือ
พิพิธภัณฑ์ชุมชนรวบรวมความเป็นมาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นขึ้นใช้ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานใน
การรวบรวมวัฒนธรรมและประเพณีประชาชนในท้องถิ่นการเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม
และและประเพณีในชุมชน และเลือกสรรภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ก าลังสูญ
หาย เร่งส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เพ่ือให้ด ารงอยู่คู่ชุมชน 
เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการสั่งสมและเป็นสิ่งที่มีคุณค่า  ที่มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจน
เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งมีผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตที่มีความหลากหลายอันสืบเนื่องมาจาก
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของแต่ละชุมชน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ จึงเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมประเพณีที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง  ๆ รูปแบบของ
วัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ค่านิยมความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ควรเร่งสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เรื่องพิพิธภัณฑ์ชุมชน เพ่ือ
เก็บรวบรวมองค์ความรู้ของชุมชนไว้ให้อยู่คู่กับชุมชน 

9. ด้านการจัดการศึกษาอาชีพในชุมชน ได้แก่ สนับสนุนการจัดท าฐานความรู้อาชีพในชุมชน
ส่งเสริมอาชีพและการสร้างอาชีพในชุมชนจัดตลาดนัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพในชุมชนจัด
เวทีสร้างสรรค์งานให้แต่ละอาชีพมาแสดงและสาธิตส่งเสริมโรงเรียนฝึกท าอาหารท้องถิ่นเพ่ือการสืบ
สานและการสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพฝึกอาชีพช่าง เช่น ซ่อมบ ารุง ยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ฯลฯ 
สนับสนุนกลุ่มสนใจการเรียนรู้แพทย์แผนไทยและการสร้างเครือข่ายอาชีพเดียวกันและต่างอาชีพ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางาน มุ่งการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน จะก่อให้เกิดรายได้ และ
แก้ปัญหาการว่างงานของประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงินเป็นกระ
บวนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และ
ชุมชนรายยังสามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงให้
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการเช่นเดียวกับการอุดหนุนร้านค้าในชุมชน เช่น การจัดการ
เรียนนวดแผนไทย เป็นสาขาอาชีพที่สามารถก่อนให้เกิดรายได้ในระดับอาชีพ การผลิตและแปรรูป
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อาหารตามฤดูกาล ที่ผลผลิตออกมาจ านวนมากจนล้นตลาด การแปรรูปสินค้าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
ก่อให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า อีกทั้งควรเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ไม่ต้องลงทุน มากนัก เพ่ือน า
ความรู้ที่ได้มาใช้ในการประกอบอาชีพ หรือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

10. ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลนคร ได้แก่ จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ ICT ในชุมชน
เขตเทศบาลนครจัดหารถเคลื่อนที่คอมพิวเตอร์(MOBITE UNIT)ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้การศึกษา
ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชุมชนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  บูรณาการ STEM สนับสนุนการ
จัดห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้ ICT ในโรงเรียนและชุมชนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงใน
ชุมชนและจัดศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นเทศบาลนครผ่านอินเตอร์เน็ทในชุมชน มุ่งจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้เสมือนจริงในชุมชน จัดศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นเทศบาลนครผ่านอินเตอร์เน็ตในชุมชน จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าในการจัดแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลนครควรเร่ง
พัฒนาอย่างเร่งด่วน เพราะองค์ความรู้ต่างๆ เป็นการสืบทอดทางสายเลือด บุตรหลานเท่านั้น องค์
ความรู้เหล่านี้ยังไม่ได้มีการจัดกระท าข้อมูลในรูปแบบเอกสาร เช่น ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
ประวัติความเป็นมาของบุคลากรที่ส าคัญของชุมชน หรือแม้กระทั้งแนวทางในการด าเนินชีวิตของ
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ทางด้านเกษตร เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ต่างๆ 
เหล่านี้ควรเร่งอนุรักษ์ไว้ให้บุตรหลานในชุมชนได้สืบสานองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรม 

11. ด้านการเตรียมการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบทักษะชีวิตและอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนัก 
ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์สนับสนุนทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ยึดโครงงานเป็นฐานโดยการปฏิบัติจริง
อบรมส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตและอาชีพพ้ืนฐานให้กับนักเรียนในยุคปัจจุบันด้วยกระบวนเรียนการ
สอนเน้นกิจกรรมมากขึ้นส่งเสริมให้ครูจากผู้ถ่ายทอดเป็นผู้สนับสนุนนักเรียนสามารถเปลี่ยน
สารสนเทศเป็นความรู้และน าความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ห้องเรียนกลับด้าน นวัตกรรมทางการศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอน แนว
ทางการพัฒนาควรให้สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความจ าเป็นต้องประยุกต์ใช้
ทักษะการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพ่ือให้สามารถจัดการและด ารงอยู่ได้ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม ซึ่งนอกจากจะปลูกฝังความคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ความคิดสร้างสรรค์แล้วยังต้องเน้นในเรื่องการจัดการความสลับซับซ้อน การชี้น าตนเอง ความอยากรู้ 
และการจัดการความเสี่ยง ทักษะเหล่านี้เป็นตัวท านายความส าเร็จในการเรียนและการปฏิบัติงานใน
อนาคต ประกอบด้วย 3R 7C 2L ได้แก่ Reading อ่านออก มีกิจนิสัยรักการอ่าน อ่านแล้วได้สุนทรียะ 
(W) Riting และ (A) Rithmetics เขียนเป็น เขียนเพ่ือสื่อสาร บอกกล่าวเรื่องราวสื่อสารได้ตรง
ความหมาย  (A)Rithmetic   คิดค านวณ วิเคราะห์เรื่องราวอย่างมีเหตุผล 7C ก็คือ การคิดอย่างมี



120 

วิจารณญาณ การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
ทักษะการสร้างสรรค์ และนวัตกรรมฝึกการนึกคิด ออกแบบ พัฒนาเพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่ช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ (Creativity & innovation)  ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรม กระบวนทัศน์ มีการ
ปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป Cross-cultural Understanding ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม การให้ความร่วมมือ ความสามัคคีและภาวะผู้น า Collaboration 
Teamwork and Leadership ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ รู้ทันข้อมูลสารสนเทศ
และมีความสามารถในการที่จะใช้การอ่านและเขียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยี Communications, 
Information, and Media Literacy  ทักษะคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึง
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ Computing and ICT Literacy ทักษะอาชีพและ     
มีทักษะในการเรียนรู้ มีความใฝ่รู้ Career and Learning Skills ส่วน 2L ประกอบด้วย ภาวะผู้น า มี
จิตใจที่รับผิดชอบต่อสังคม Leadership  ทักษะการเรียนรู้ มีการฝึกทักษะ มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
Learning skills 

12. ด้านการจัดการศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ สนับสนุนวิสัยทัศน์ของการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมบุคลากร ได้รับการฝึก
ทักษะในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และวิจัยทดลองคัดสรรผู้เชี่ยวชาญ(ครูผู้สอน)ด้าน
เนื้อหาออกแบบความรู้ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติ
และประสบผลส าเร็จ จัดการความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและเครือข่าย
ของโรงเรียน น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน น าสื่อประสม (Multimedia) ศิลปะ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์ มาใช้
เพ่ือการเรียนรู้ สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วยให้สามารถเรียนรู้และท างานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และก าหนดช่องทางในการเผยแพร่การจัดการศึกษาองค์กรแห่งการรู้อย่าง
หลากหลาย แนวทางการพัฒนาควรเร่งส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือ
พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งเป็นองค์กรที่เน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้น าในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ 
(Team Learning) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน 
และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันการมีองค์การแห่งการ
เรียนรู้นี้จะท าให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการท างานเป็นทีม (Team working) สร้างกระบวนการ
ในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมท างานและมีการ
ให้อ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม 
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(Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะท าให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับ
สภาวะการแข่งขันLearning Organization หรือ การท าให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

13. ด้านการจัดการอุดมศึกษาของเทศบาลนคร ได้แก่ ส ารวจความต้องการทุกภาคส่วนใน
การจัดการอุดมศึกษาของเทศบาลนคร จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในเขตเทศบาลนคร จัดท า
หลักสูตรอุดมศึกษาสอดคล้องบริบทเทศบาลนคร ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใช้สื่อสังคม (Social 
Network) ในสถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้หลักสูตรต้นแบบจากต่างประเทศ และ
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตผลงานวิจัย 
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บทที ่5 

สรปุผลการวจิยั อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเรื่อง “ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร (THE EDUCATIONAL 
ADMINISTRATION TASK OF CITY MUNICIPLITY)” เป็นการวิ จั ย เชิ งอนาคต เทคนิค  EDFR        
(Ethnographic Delphi Futures Research ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบภารกิจการจัดการศึกษา   
ของเทศบาลนครการวิจัยครั้งนี้โดยการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลได้แก่ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 19 ท่าน โดยคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi structured interview) ในรอบที่ 1 และแบบสอบถาม ความคิดเห็น 
(Questionnaire) ในรอบที่ 2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยรอบที่ 1 การสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ไปพบและเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง รอบที่ 2 ใช้แบบสอบถาม ความ
คิดเห็น โดยผู้วิจัยเดินทางไปเก็บด้วยตนเอง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และ ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต เพ่ือทราบภารกิจการ

จัดการศึกษาของเทศบาลนครประกอบด้วย 13 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก  
2. ด้านการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
3. ด้านการจัดการศึกษามัธยมตอนปลาย  
4. ด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
5. ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ 
6. ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
7. ด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
8. ด้านส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
9. ด้านการจัดการศึกษาอาชีพในชุมชน 
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10. ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลนคร 
11. ด้านการเตรียมการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 
12 ด้านการจัดการศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้  
13. ด้านการจัดการอุดมศึกษาของเทศบาลนคร  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตเพ่ือทราบภารกิจการจัด
การศึกษาของเทศบาลนคร พบว่าภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครประกอบด้วย 13 ด้าน 96 
ภารกิจ ดังนี้  

1. ด้านการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 7 ภารกิจ คือ 1) ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในเขตเทศบาลนครส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับอนุบาลอย่าง
ต่อเนื่องชัดเจน 2) จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการอย่างครอบคลุมใน
เขตเทศบาลนคร 3) จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเพ่ิม
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กเล็ก 4) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีโอกาส
ร่วมกันรับผิดชอบในการบริหารพัฒนาเด็กเล็ก 5) การบริหารหลักสูตรโดยการจัดท าหลักสูตรปฐมวัย
และก าหนดแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมตามระดับวัย 6) สรรหาบุคลากรให้
สอดคล้องกับความขาดแคลนของสถานศึกษาตรงตามวิชาเอกปฐมวัยอย่างเพียงพอเหมาะสมกับ
จ านวนเด็ก 7) จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นการสนทนาในชีวิตประจ าวันระดับอนุบาล            
ทุกวัน  

2. ด้านการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประกอบด้วย 6 ภารกิจ คือ 1) จัดตั้งหรือรับถ่ายโอน
สถานศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาภาคบังคับในสังกัดขยายให้เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ 2) ระดม
ทรัพยากรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในจัดการศึกษาภาคบังคับ 3) รณรงค์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเห็น
ความส าคัญในการส่งเสริมบุตรหลานให้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 4) จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ภาคบังคับ 5) จัดศูนย์
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องในทุกกลุ่มสาระวิชา 6) ประเมินติดตามและรายงานผล
การจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง  

3. ด้านการจัดการศึกษามัธยมตอนปลาย ประกอบด้วย 5 ภารกิจ คือ 1) ส่งเสริมให้
เทศบาลนครจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีประสิทธิภาพ 2) ส่งเสริมผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการวางแผนกิจกรรมการเรียนของนักเรียน 3) ส่งเสริมโรงเรียนจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายให้ได้ตามมาตรฐานสากล 4) ส่งเสริมให้เทศบาลนครจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายส าหรับผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 5) สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสร้าง
เครือข่ายการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับเอกชน 
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4. ด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 7 ภารกิจ คือ 1) ส ารวจความต้องการ
ของผู้ประกอบการส่งเสริมให้เทศบาลนครจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสอดคล้องต่อความ
ต้องการ โดยผู้เรียนสามารถศึกษาต่อ หรือเข้าท างานได้ 2) ส่งเสริมทักษะความรู้พ้ืนฐานให้กับ
นักเรียนที่จ าเป็นและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 3) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ มีสมรรถนะ คุณลักษณะส าคัญที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 4) เปิดโอกาส
ให้นักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาต่อเนื่องอย่างทั่วถึงโดยมีระบบการคัดเลือกที่เอ้ือผู้เรียน 5) ขยาย
กลุ่มเป้าหมายการศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนอาชีวะ
เพ่ือคนพิการ 6) เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือ
การศึกษาในเขตเทศบาลนคร 7) จัดอาชีวศึกษาทางเลือก เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ 
อาชีวศึกษาอินเตอร์   

5. ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ ประกอบด้วย 7 ภารกิจ คือ 1) จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนนอกระบบ 2) ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ 3) สนับสนุน ในการจัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 4) จัดให้มีพิพิธภัณฑ์
การศึกษาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 5) จัดให้มีห้องสมุด ICT เคลื่อนที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน 6) จัดให้มีวิทยุและทีวีท้องถิ่นให้ความรู้ด้านการศึกษาอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลข่าวสาร 5)ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบ  

6. ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 8 ภารกิจ คือ 1) การพัฒนาระบบ 
การจัดการความรู้ และเผยแพร่ให้กับประชาชน โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ป้ายประกาศ 2) การจัดการศึกษา
เน้นด้านการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 3) จัดการศึกษาหลักสูตรระยะ
สั้น  ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพต่อประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง 4) จัดสร้างพิพิธภัณฑ์การศึกษาของ
ชุมชนหรือในสถานศึกษา 5) การจัดคลินิกให้ค าปรึกษาด้านความรู้ ด้านอาชีพ และการด ารงชีวิต
อย่างพอเพียง 6) ส่งเสริมศูนย์ธรรมชาติศึกษาภายในชุมชน 7) สนับสนุนการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมด้านประเพณี และด้านศาสนา 8) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาท  

7. ด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 8 ภารกิจ คือ 1) การ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 2) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ใช้กระบวนวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 4) จัดระบบนิเทศแบบทางไกลภายในสถานศึกษาให้ทั่วถึง  เกิดประสิทธิภาพ 
5) ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่อง 6) การอบรมครูแบบ
ทางไกล 7) การสร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการสอน               
8) การเลือกโปรแกรมอบรม และเข้ารับการอบรมได้ทุกเวลา ตามความสะดวก ความสนใจ  
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8. ด้านส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วย 8 ภารกิจ 
คือ 1) ส่งเสริมสถานศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 2) ส่งเสริมและสนับสนุน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 3) จัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศ           
ทางด้านวัฒนธรรมเพ่ือเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ 4) สนับสนุนร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น 5) สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนรวบรวมความเป็นมาวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นข้ึน 6) ใช้ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานในการรวบรวมวัฒนธรรมและประเพณีประชาชน
ในท้องถิ่น 7) การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมและและประเพณีในชุมชน 8) เลือกสรร  
ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นท่ีก าลังสูญหาย  

9. ด้านการจัดการศึกษาอาชีพในชุมชน ประกอบด้วย 8 ภารกิจ คือ 1) สนับสนุนการ
จัดท าฐานความรู้อาชีพในชุมชน 2) ส่งเสริมอาชีพและการสร้างอาชีพในชุมชน 3) จัดตลาดนัด
การศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพในชุมชน 4) จัดเวทีสร้างสรรค์งานให้แต่ละอาชีพมาแสดงและสาธิต 
5) ส่งเสริมโรงเรียนฝึกท าอาหารท้องถิ่นเพ่ือการสืบสานและการสร้างอาชีพ 6) ส่งเสริมอาชีพฝึกอาชีพ
ช่าง เช่น ซ่อมบ ารุง ยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ฯลฯ 7) สนับสนุนกลุ่มสนใจการเรียนรู้แพทย์แผนไทย       
8) การสร้างเครือข่ายอาชีพเดียวกันและต่างอาชีพ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางาน    

10. ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลนคร ประกอด้วย 7 ภารกิจ คือ 1) จัดสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ในชุมชนเขตเทศบาลนคร 2) จัดหารถเคลื่อนที่คอมพิวเตอร์  (MOBITE UNIT)     
3) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้การศึกษาภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชุมชน 4) จัดตั้งศูนย์         
การเรียนรู้บูรณาการ STEM 5) สนับสนุนการจัดห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้ ICT ในโรงเรียนและ
ชุมชน 6) จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงในชุมชน 7) จัดศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นเทศบาลนคร
ผ่านอินเตอร์เน็ทในชุมชน  

11. ด้านการเตรียมการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 9 ภารกิจ คือ 1) ส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 2) ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบทักษะชีวิตและอาชีพ 3) ส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นนักประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ 4) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
สร้างสรรค์ 5) สนับสนุนทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 6) ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ยึด
โครงงานเป็นฐานโดยการปฏิบัติจริง7) อบรมส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตและอาชีพพ้ืนฐานให้กับ
นักเรียนในยุคปัจจุบันด้วยกระบวนเรียนการสอนเน้นกิจกรรมมากขึ้น 8) ส่งเสริมให้ครูจากผู้ถ่ายทอด
เป็นผู้สนับสนุนนักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้และน าความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติ 
9) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่21 ได้แก่ ห้องเรียนกลับด้าน นวัตกรรมทาง
การศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น  

12. ด้านการจัดการศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 10 ภารกิจ คือ 1) สนับสนุน
วิสัยทัศน์ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) ก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 3) ส่งเสริมบุคลากร ได้รับการฝึกทักษะในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และวิจัย
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ทดลอง 4) คัดสรรผู้เชี่ยวชาญ (ครูผู้สอน) ด้านเนื้อหาออกแบบความรู้ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้                     
5) รวบรวมความรู้ประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติและประสบผลส าเร็จ 6) จัดการความรู้จากภูมิ
ปัญญาชาวบ้านที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและเครือข่ายของโรงเรียน 7) น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 8) น าสื่อประสม 
(Multimedia) ศิลปะ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์ มาใช้เพ่ือการเรียนรู้ 9) สนับสนุน
การปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วยให้สามารถเรียนรู้และท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น                   
10) ก าหนดช่องทางในการเผยแพร่การจัดการศึกษาองค์กรแห่งการรู้อย่างหลากหลาย  

13. ด้านการจัดการอุดมศึกษาของเทศบาลนคร ประกอบด้วย 6 ภารกิจ คือ 1) ส ารวจ
ความต้องการทุกภาคส่วนในการจัดการอุดมศึกษาของเทศบาลนคร 2) จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางในเขตเทศบาลนคร 3) จัดท าหลักสูตรอุดมศึกษาสอดคล้องบริบทเทศบาลนคร 4) ส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนใช้สื่อสังคม (Social Network) ในสถาบันอุดมศึกษา 5) จัดตั้งสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ใช้หลักสูตรต้นแบบจากต่างประเทศ 6) สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา มุ่งผลิตผลงานวิจัย 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นว่าภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครทั้ง 13 องค์ประกอบ 
96 ภารกิจ มีความถูกต้องเหมาะสมกับเทศบาลนคร มีความเป็นไปได้สามารถน าไปปฏิบัติซึ่งสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดทฤษฎีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลนครต่อไป 
 
อภปิรายผลการวจิยั 

จากการศึกษาภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาล
นคร ผู้วิจัยน าเสนอผลการอภิปราย เพ่ือยืนยันภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ดังนี้ คือ 

1. อภิปรายผลภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครจากการศึกษาได้ภารกิจการจัด
การศึกษาของเทศบาลนคร ประกอบด้วย 13 ด้าน ได้แก่  

 ด้านการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก ด้านนี้เป็นภารกิจหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลนคร ทั้งนี้เนื่องจากเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 1 - 8 ขวบเป็นช่วงทองของชีวิตเป็นระยะที่ระบบ
ประสาทและสมองของเด็กเจริญเติบโตในอัตราสูงสุดการปลูกฝังและสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้าน
ให้แก่เด็กวัยนี้จะได้ผลอย่างเต็มศักยภาพมากกว่าการปลูกฝังและสร้างเสริมในช่วงวัยอ่ืนๆโดย
พัฒนาการแต่ละด้านจะเป็นไปตามล าดับตามระยะเวลาเช่นการพัฒนาอวัยวะและระบบท างานต่างๆ
ภายในร่างกายจะเกิดขึ้นเมื่อทารกยังอยู่ในครรภ์มารดาทารกแรกคลอดจะพัฒนาระบบหายใจระบบ
ย่อยอาหารและระบบขับถ่ายในขณะที่พัฒนาการทางสมองจะด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเพ่ิมขึ้น
ตามล าดับจนสามารถควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อต่างๆ จดจ าเข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้1 

                                                 
1นิชรา เรืองดารกานนท์, ต าราพัฒนาการและพฤตกิรรมเด็ก (กรุงเทพฯ: โฮลิสติก, 2551), 2. 
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สอดคล้องกับแนวคิดของ2 กล่าวถึงความส าคัญของของการให้ความส าคัญกับการศึกษาพัฒนาการ
ของเด็กเล็ก พบว่า เด็กเล็กของไทยมีพัฒนาการที่ล่าช้าทั้งทางด้านสติปัญญา การคิดวิเคราะห์ 
ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา และการปรับตัว เนื่องจากเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนที่ไม่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวัย เช่น การที่ผู้ปกครองให้เด็ก เล็กเรียนกวดวิชาเพ่ือสอบเข้าโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาที่มีชื่อเสียง และอีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญคือ การที่โรงเรียนในระดับอนุบาลจ านวนมาก
เปิดสอนพิเศษเพ่ิมเติมในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอม รวมถึงการเร่งเรียนเขียนและอ่านเกินพัฒนาการ
ของเด็ก ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในการจัดการศึกษาเด็กเล็ก ท าให้การศึกษาในวันนี้ มุ่งเน้น
แต่การท่องจ าความรู้ เพ่ือสอบแข่งขันและเน้นเฉพาะ ด้านเนื้อหาสาระมากกว่าการพัฒนาด้านทักษะ
กระบวนการ ได้แก่ การคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ การให้เหตุผล รวมถึงการขาดการพัฒนาด้าน
คุณธรรม และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้การด าเนินชีวิต ส่งผลให้เด็กขาดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ ขาดทักษะในการท างานร่วมกับคนอ่ืน และขาดทักษะความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ด้านต่อมาคือ 

 ด้านการจัดการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษาช่วงนี้จะเป็นการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีการบังคับให้ถือเป็นหน้าที่ที่โรงเรียนในทุกสังกัดต้องจัดการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวดที่ 2 สิทธิหน้าที่ทาง
การศึกษา กล่าวไว้ในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ
รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดการศึกษาให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย3 

 ด้านการจัดการศึกษามัธยมตอนปลาย เป็นการจัดการศึกษาที่ต่อเนื่องกับการจัด
การศึกษาภาคบังคับ ให้แก่ผู้เรียนอายุระหว่าง 15 ถึง 17 ปี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นแล้วโดยจัดการเรียนการสอน 3 ปี โดยในชั้นนี้จะมุ่ง การเลือกเรียนตามความสนใจของผู้เรียน
เพ่ือมุ่งสู่การเลือกอาชีพในอนาคต เช่น สายวิทย์-คณิต สายศิลป์-ค านวณ สายศิลป์-ภาษา ภารกิจ
หลักของในการจัดการศึกษามัธยมตอนปลายของเทศบาลนครซึ่งมีความพร้อมมากกว่าโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. และท้ังหมดตั้งอยู่ในเขตเมืองขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างพลเมืองดีเก่ง มีสุข ให้กับ
ประเทศชาติโดยก าหนดไว้ในหลักสูตรและจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน นอกจากนี้เทศบาลนคร
ควรร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้นักเรียน ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจทุกคนได้รับการศึกษา

                                                 
2สุริยา ฆ้องเสนาะ, การศึกษาของเด็กปฐมวยั หวัใจส าคัญของการศกึษา (กรุงเทพฯ: กลุ่ม

งานบริการวิชาการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์, 2557), 3. 
3ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญตัิ

การศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 
(กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ, 2553), 5. 
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ขั้นพ้ืนฐานและอาชีพ4 จากการศึกษาพบว่ามีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย เช่น โรงเรียนวัดบ่อ 
(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 โรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  

 ด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ในการจัดการศึกษาของเทศบาลนครพบว่า ภารกิจด้าน
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนักวิชาชีพชั้นสูง มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อาทิ สาขาปิโตรเคมี สาขาเกษตรรุ่นใหม่ สาขาโลจิสติกส์ อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การ
ท่องเที่ยว การโรงแรม หรือสาขาอ่ืนๆ ที่ขาดแคลนเทศบาลนครจะต้องด าเนินการให้ราษฎรได้รับ
การศึกษา อบรม และหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติได้เฉพาะ เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร คือ สามารถ
จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษาได้จัดให้มีและบ ารุงสถานทีโดยได้รับการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา5 จากการศึกษาพบว่าด้านที่ 5 ระบบการประกันคุณภาพและการก ากับมาตรฐานเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา โดยการสร้าง
ความร่วมมือและความตระหนักให้เห็นความส าคัญ มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
สูง และให้ความส าคัญกับการสอบเทียบวัดความรู้ขององค์กรได้ 

 ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ ภารกิจของเทศบาลนครควรมุ่งการจัดการศึกษานอก
ระบบเพราะเป็นส่วนส าคัญในการเรียนรู้ของผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบ มุ่งเปิดโอกาสศึกษาหา
ความรู้ พัฒนาตนเอง ให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นการจัดการศึกษาใน
ลักษณะอ่อนตัวให้ผู้เรียนมีความสะดวกเลือกเรียนได้หลายวิธี จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและ
สังคมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีความหมายครอบคลุมถึงมวลประสบการณ์การเรียนรู้ทุกชนิดที่บุคคล
ได้รับจากการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติการเรียนรู้จากสังคม และการเรียนรู้ที่ได้รับ
จากโปรแกรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลที่มิได้อยู่ในระบบโรงเรียนปกติ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกฝนอาชีพ หรือการพัฒนาความรู้เฉพาะเรื่องตามที่ตนสนใจ6 จาก
การศึกษาพบว่ามีรูปแบบการจัดการศึกษาด้านการจัดการศึกษานอกระบบ พบว่ามีการจัดการเรียนที่

                                                 
4ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการติดตามการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถิน่ ป ี2551 (กรุงเทพฯ: บริษัท เพลิน สตูดิโอ จ ากัด, 2553), 5-7. 
5รุ่งนภา แดงดี, “การด าเนินการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคกลาง 1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในทัศนะของผู้บริหาร กรรมการสภา
สถาบัน สถานประกอบการและชุมชน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557), บทคัดย่อ. 

6ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวจิยั การบรหิารจดัการศึกษาขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2551), 7. 
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หลากหลาย เช่น การเรียนหลักสูตรระยะสั้น เช่น การท าเทียนหอม การท าบาติก การท างานประดิษฐ์
จากใยบัว การเรียนท าเว็บไซค์ การเรียนโปรแกรมน าเสนอ โปรแกรมอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น  

 ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ภารกิจของเทศบาลนครควรมุ่งการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยโดยมุ่งกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล  เช่น ห้องสมุดประชาชน การเรียนรู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
พิพิธภัณฑ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน การจัดกลุ่มเสวนา หรือการอภิปราย 
กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และความรู้
ต่างๆ7 กล่าวว่า การศึกษาตามอัธยาศัย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
learning) ที่เติมเต็มความต้องการของปัจเจกที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ นอกเหนือการเรียน
ในระบบโรงเรียน โอกาสของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ และจากสื่อต่างๆ 
(ตัวอย่างเช่น รายการกระจายเสียง ภาพยนตร์ CD) จากการศึกษาพบว่ามีรูปแบบการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย เช่น การจัดท าพิพิธภัณฑ์เมืองของเทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราชพิพิธภัณฑ์ดารา
ศาสตร์ของเทศบาลนครหาดใหญ่พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยของเทศบาลนคร
ปากเกร็ดห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยองห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี โครงการ
นครแห่งการอ่านของเทศบาลนครระยองกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านของเทศบาลนครตรัง กิจกรรม
บรรพชาภาคฤดูร้อนของเทศบาลนครปากเกร็ดกิจกรรม 5 ห้องเรียนชีวิตเนรมิตนิสัยของเทศบาลนคร
ภูเก็ต  

 ด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ภารกิจของเทศบาลนครควรมุ่งพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์การจัดการศึกษา และน าเทคนิคการจัดการศึกษาใหม่ๆ การสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจ มาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้  เป็นการเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สู่สถานศึกษามุ่งน าความรู้ลงสู่นักเรียนอย่างยั่งยืนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553หมวด 4 
มาตรา 22 ระบุว่าการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้

                                                 
7ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการเสริมสรา้งความพร้อมในการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่  พ.ศ. 2556 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง, 2556), 41. 
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และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ต่างมุ่งที่จะพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย 
และจิตใจ ตลอดจนจรรโลง สร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ8 

 ด้านส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ภารกิจของเทศบาลนคร
ควรมุ่งส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้คงสืบทอดต่อกันไป เพราะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีการ
สืบสานต่อกันมาหลายชั่วอายุคนลักษณะเด่นของวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติย่อมมีเอกลักษณ์เป็น
ของตนเนื่องจากวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการสั่งสมและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกัน
มาจนเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งมีผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตที่มีความหลากหลายอันสืบเนื่องมาจาก
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของแต่ละชุมชนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่จึงเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมประเพณีท่ีก่อให้เกิดความแตกต่างๆรูปแบบของวัฒนธรรม
ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ค่านิยมความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นซึ่ งแสดงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน9 

 ด้านการจดัการศกึษาอาชพีในชุมชนภารกิจของเทศบาลนครควรมีการส่งเสริมแนวทางใน
การพัฒนาอาชีพเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการศึกษาเพ่ือการด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพใน
สังคมแต่อาจไม่เพียงพอในการประกอบอาชีพยกเว้นอาชีพที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาจากครอบครัว
หรือจากสภาพแวดล้อมวัยเยาว์การศึกษาระดับนี้ถือเป็นเงื่อนไขจ าเป็นที่เทศบาลนครต้องดูแลจัดหา
ให้หรือส่งเสริมให้มีขึ้นเช่น การส่งเสริมการแปรรูปสินค้า การส่งเสริมความรู้ในการผลิตพืชเศรษฐกิจ
เพ่ือรองรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการท าอาหาร ไทย – จีน  

 ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลนคร ภารกิจของเทศบาลนครควรมีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ (Hatyai 
Knowledge Park) ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยองห้องสมุดเคลื่อนที่และธนาคารของเล่น 
กิจกรรม Play & Learn เพลินวันอาทิตย์ โครงการบรรณารักษ์อาสาพ่ีช่วยน้อง เพ่ือบริการแก่
ห้องสมุดโรงเรียนและวัดที่ไม่มีบรรณารักษ์วิชาชีพปฏิบัติงานอยู่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT 

                                                 
8ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญตัิ

การศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2555และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 
(กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ, 2553), 12. 

9อรสา เงินฉาย, “การศึกษาสภาพวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร            
วิโรฒ, 2550), 12. 
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เทศบาลนครขอนแก่น (ICT Learning Center) สอดคล้องกับแนวคิดของ10 ได้กล่าว ถึงความส าคัญ
ของแหล่งการเรียนรู้ว่าเป็นแหล่งที่รวบรวมขององค์ความรู้อันหลากหลาย พร้อมที่จะให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตแหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกัน ท า
ให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งมีความยืดหยุ่นสนองความต้องการของ
ผู้เรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่และเรียนรู้ได้จากสื่ อการเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้ทุกประเภทรวมถึงเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นชุมชนและแหล่งอื่นๆ  

 ด้านการเตรียมการศึกษาส าหรับศตวรรษที่  21 ภารกิจของเทศบาลนครควรน าแนว
ทางการจัดการเตรียมการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนคร มีเป้าหมายลงสู่ผู้เรียน 21 โดยผู้เรียนจะใช้ความรู้ใน
สาระวิชาหลักน าไปบูรณาการประสบการณ์กับทักษะ 3 ทักษะที่เรียนว่า 3R ซึ่งมีองค์ประกอบด้วย 
Reading อ่านออก, (W) Ritingเขียนได้, และ (A) Rithmetic การค านวณและ 7C ประกอบด้วย 
Critical Thinking and Problem Solving ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา 
Creativity & innovation ทักษะการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม Cross-cultural Understanding 
ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ Collaboration Teamwork and Leadership 
ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า Communications, Information, and 
Media Literacy ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ และ รู้เท่าทันสื่อ Computing and ICT Literacy 
ทักษะคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ Career and Learning Skills ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้11 

 ด้านการจัดการศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้  ภารกิจของเทศบาลนครควรส่งเสริมเพ่ือให้
บุคลากรต่างๆ ในเทศบาลนครที่ตนเองรับผิดชอบเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในส่วน ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุก
คนในองค์กรสามารถเข้าถึง ความรู้และ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร มีความสามารถ ในเชิงแข่งขันสูงสุด เช่น องค์กร
แห่งการเรียนรู้ของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มุ่งการพัฒนากลุ่มนักปฏิบัติหรือผู้ท างานใช้ความรู้การ

                                                 
10อมรทิพย์ เจริญผล, “การจัดการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 95. 
11ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ., แนวทางจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

(กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2558), 3. 
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สร้างแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนือง12 

 ด้านการจัดการอุดมศึกษาของเทศบาลนคร พบว่า มีความต้องการให้เทศบาลนคร
ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือรองรับกับนักเรียนที่เรียนจบจากชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในส่วนของเทศบาลนครยังไม่พบว่ามีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษามีเพียงกรุง เทพมหานครเท่านั้นที่มีการจัด
การศึกษา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ซึ่งได้
เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และต่อมาปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น มหาวิทยาลัยนวมินทรา        
ธิราช เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของกรุงเทพมหานคร ต่อมามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในสังกัด
กรุงเทพมหานครได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาโดยมีการจัดการศึกษา 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยสาขาวิชา
เทคโนโลยีระบบบางสาขาวิชาการบริหารจัดการอาคารสูง13 

 แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร  จากการศึกษาภารกิจการจัดการศึกษาของ
เทศบาลนคร เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลงสู่ที่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพควรประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับอนุบาลอย่าง
ต่อเนื่องชัดเจน เร่งจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม      
เพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กเล็ก สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีโอกาส
ร่วมกันรับผิดชอบในการบริหารพัฒนาเด็กเล็ก การบริหารหลักสูตรโดยการจัดท าหลักสูตรปฐมวัย
และก าหนดแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมตามระดับวัย ความกระตือรือร้นในการ
ท างาน และขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในส่วนของการจัด
การศึกษา ภาคบังคับ ควรจัดตั้งหรือรับถ่ายโอนสถานศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาภาคบังคับในสังกัดขยาย
ให้เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ ระดมทรัพยากร ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในจัดการศึกษาภาค
บังคับ รณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการส่งเสริมบุตรหลานให้เรียนจบการศึกษา จัด
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องในทุกกลุ่มสาระวิชา การจัดการศึกษามัธยมตอน
ปลายควรเร่งส่งเสริมให้เทศบาลนครจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมการเรียนของนักเรียน ส่งเสริมโรงเรียนจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ได้ตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้เทศบาลนครจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง และสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด

                                                 
12อรรณพ ธนัญชนะ, องค์กรแหง่การเรยีนรู้, (เชียงใหม่: เทศบาลนครเชียงใหม่, 2558), 4. 
13มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, แผนพฒันามหาวิทยาลยันวมนิทราธริาช 4 ป ี(พ.ศ 2556-

2559) (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2556), 5. 
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เทศบาลนครสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับเอกชน การจัดการ
ศึกษาอาชีวศึกษาควรมีการส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการส่งเสริมให้เทศบาลนครจัด
หลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสอดคล้องต่อความต้องการ โดยผู้เรียนสามารถศึกษาต่อ หรือเข้า
ท างานได้ ส่งเสริมทักษะความรู้พ้ืนฐานให้กับนักเรียนที่จ าเป็นและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การจัดการศึกษานอกระบบ ควรเร่งจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เพียงพอต่อการเรียน
การสอนนอกระบบ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้   
สนับสนุน ในการจัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน จัดให้มีพิพิธภัณฑ์การศึกษาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
จัดให้มีห้องสมุด ICT เคลื่อนที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ควรเร่งการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพต่อประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง 
จัดสร้างพิพิธภัณฑ์การศึกษาของชุมชนหรือในสถานศึกษา การจัดคลินิกให้ค าปรึกษาด้านความรู้ ด้าน
อาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาควรเร่งพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ใช้กระบวนวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา จัดระบบนิเทศแบบทางไกลภายในสถานศึกษาให้ทั่วถึงเกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูได้
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่อง การอบรมครูแบบทางไกลการสร้าง
เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการสอน ส่งเสริมสนับสนุน 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ควรเร่งส่งเสริมสถานศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน จัดท าระบบ
เครือข่ายสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรมเพ่ือเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ สนับสนุนร่วมกันอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนรวบรวม
ความเป็นมาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นขึ้น การจัดการศึกษาอาชีพในชุมชน ควรสนับสนุนการ
จัดท าฐานความรู้อาชีพในชุมชน ส่งเสริมอาชีพและการสร้างอาชีพในชุมชน จัดตลาดนัดการศึกษา
ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพในชุมชน จัดเวทีสร้างสรรค์งานให้แต่ละอาชีพมาแสดงและสาธิต ส่งเสริม
โรงเรียนฝึกท าอาหารท้องถิ่นเพ่ือสืบสานและการสร้างอาชีพ ส่งเสริมอาชีพฝึกอาชีพช่าง เช่น ซ่อม
บ ารุง ยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ฯลฯ สนับสนุนกลุ่มสนใจการเรียนรู้แพทย์แผนไทย การสร้างเครือข่าย
อาชีพเดียวกันและต่างอาชีพ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางาน การจัดแหล่งเรียนรู้ในเขต
เทศบาลนคร ควรจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้  ICT ในชุมชนเขตเทศบาลนคร จัดหารถเคลื่อนที่
คอมพิวเตอร์ (MOBITE UNIT) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้การศึกษาภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
ชุมชน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้บูรณาการ STEM สนับสนุนการจัดห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้ ICT ใน
โรงเรียนและชุมชน จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงในชุมชน จัดศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น
เทศบาลนคร ผ่านอินเทอร์เน็ตในชุมชน การเตรียมการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ควรส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบทักษะชีวิตและอาชีพ ส่งเสริมให้
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นักเรียนเป็นนักประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
สนับสนุนทักษะด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ยึดโครงงานเป็นฐานโดย
การปฏิบัติจริง อบรมส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตและอาชีพพ้ืนฐานให้กับนักเรียนในยุคปัจจุบันด้วย
กระบวนเรียนการสอนเน้นกิจกรรมมากขึ้น ส่งเสริมให้ครูจากผู้ถ่ายทอดเป็นผู้สนับสนุนนักเรียน
สามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้และน าความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ห้องเรียนกลับด้าน นวัตกรรมทางการศึกษา วิธีการจัดการเรียน
การสอน การจัดการศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ควรสนับสนุนวิสัยทัศน์ของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมบุคลากร ได้รับการฝึกทักษะ
ในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และวิจัยทดลอง คัดสรรผู้เชี่ยวชาญ (ครูผู้สอน) ด้าน
เนื้อหาออกแบบความรู้ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติ
และประสบผลส าเร็จ จัดการความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและเครือข่าย
ของโรงเรียน น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วยให้สามารถเรียนรู้และท างานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ก าหนดช่องทางในการเผยแพร่การจัดการศึกษาองค์กรแห่ง การรู้อย่าง
หลากหลาย การจัดการอุดมศึกษาของเทศบาลนคร ประกอบด้วย 6 ภารกิจ คือ ส ารวจความต้องการ
ทุกภาคส่วนในการจัดการอุดมศึกษาของเทศบาลนคร จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในเขต
เทศบาลนคร จัดท าหลักสูตรอุดมศึกษาสอดคล้องบริบทเทศบาลนคร สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษามุ่ง
ผลิตผลงานวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะในการวจิยั 

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร มีความเหมาะสมกับ
บริบท และเป็นไปได้ที่จะน าไปปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปพัฒนาให้มีภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนครได้หลากหลายในอนาคต ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ควรก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติภารกิจ

การจัดการศึกษาของเทศบาลนครดังนี้ 
1. ด้านการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก มีภารกิจ คือ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขต

เทศบาลนครส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับอนุบาลอย่างต่อเนื่องชัดเจนจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการอย่างครอบคลุมในเขตเทศบาลนคร จัดหา
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้
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ของเด็กเล็ก สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีโอกาสร่วมกันรับผิดชอบในการบริหาร
พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารหลักสูตรโดยการจัดท าหลักสูตรปฐมวัยและก าหนดแนวการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมตามระดับวัยสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับความขาดแคลนของ
สถานศึกษาตรงตามวิชาเอกปฐมวัยอย่างเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนเด็กและจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเน้นการสนทนาในชีวิตประจ าวันระดับอนุบาลทุกวัน 

2. ด้านการจัดการศึกษาภาคบังคับ มีภารกิจ คือ จัดตั้งหรือรับถ่ายโอนสถานศึกษาเพ่ือจัด
การศึกษาภาคบังคับในสังกัดขยายให้เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพระดมทรัพยากร ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในจัดการศึกษาภาคบังคับรณรงค์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการส่งเสริมบุตร
หลานให้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ภาคบังคับจัดศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหา
สอดคล้องในทุกกลุ่มสาระวิชาและประเมินติดตามและรายงานผลการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ด้านการจดการศึกษามัธยมตอนปลาย มีภารกิจ คือ ส่งเสริมให้เทศบาลนครจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม
การเรียนของนักเรียน ส่งเสริมโรงเรียนจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ได้ตามมาตรฐานสากล
ส่งเสริมให้เทศบาลนครจัดการศึกษาระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
เฉพาะทางและสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับเอกชน  

4. ด้านการจัดการศึกษามีภารกิจคือส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการส่งเสริมให้
เทศบาลนครจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาสอดคล้องต่อความต้องการ โดยผู้เรียนสามารถศึกษา
ต่อ หรือเข้าท างานได้ส่งเสริมทักษะความรู้ พ้ืนฐานให้กับนักเรียนที่จ าเป็นและเท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ คุณลักษณะ
ส าคัญที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษา
ต่อเนื่องอย่างทั่วถึงโดยมีระบบการคัดเลือกที่เอ้ือผู้เรียนขยายกลุ่มเป้าหมายการศึกษาต่อในสาย
อาชีวศึกษาในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนอาชีวะเพ่ือคนพิการ เพ่ิมช่องทางการเรียน
อาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษาในเขตเทศบาลนครและจัด
อาชีวศึกษาทางเลือก เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาอินเตอร์  

5. ด้านการจัดการศึกษานอกระบบมีภารกิจ คือจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เพียงพอ
ต่อการเรียนการสอนนอกระบบ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ สนับสนุน ในการจัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนจัดให้มีพิพิธภัณฑ์การศึกษาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้จัดให้มีห้องสมุด ICT เคลื่อนที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนจัดให้มีวิทยุและทีวี
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ท้องถิ่นให้ความรู้ด้านการศึกษาอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารและส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบ 

6. ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีภารกิจ คือ การพัฒนาระบบ การจัดการความรู้ และ
เผยแพร่ให้กับประชาชน โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประกาศการจัดการศึกษาเน้นด้านการด ารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ
ต่อประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงจัดสร้างพิพิธภัณฑ์การศึกษาของชุมชนหรือในสถานศึกษาการจัดคลินิก
ให้ค าปรึกษาด้านความรู้ ด้านอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงส่งเสริมศูนย์ธรรมชาติศึกษา
ภายในชุมชนสนับสนุนการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรม ด้าน
ประเพณี และด้านศาสนาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท 

7. ด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีภารกิจ คือการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศส่งเสริมให้ผู้บริหาร ใช้กระบวนวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
จัดระบบนิเทศแบบทางไกลภายในสถานศึกษาให้ทั่วถึงเกิดประสิทธิภาพส่งเสริมให้ครูได้พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่องการอบรมครูแบบทางไกลการสร้างเครือข่ายครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการสอนและการเลือกโปรแกรมอบรม และเข้า
รับการอบรมได้ทุกเวลา ตามความสะดวก ความสนใจ 

8. ด้านส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น มีภารกิจ คือส่งเสริม
สถานศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรมเพ่ือเป็นศูนย์กลาง
เผยแพร่สนับสนุนร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนรวบรวมความเป็นมาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นขึ้นใช้ภูมิปัญญาเป็น
พ้ืนฐานในการรวบรวมวัฒนธรรมและประเพณีประชาชนในท้องถิ่นการเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่นด้าน
วัฒนธรรมและและประเพณีในชุมชน และเลือกสรรภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่
ก าลังสูญหาย 

9. ด้านการจัดการศึกษาอาชีพในชุมชน มีภารกิจ คือสนับสนุนการจัดท าฐานความรู้อาชีพใน
ชุมชนส่งเสริมอาชีพและการสร้างอาชีพในชุมชนจัดตลาดนัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพใน
ชุมชนจัดเวทีสร้างสรรค์งานให้แต่ละอาชีพมาแสดงและสาธิตส่งเสริมโรงเรียนฝึกท าอาหารท้องถิ่นเพ่ือ
การสืบสานและการสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพฝึกอาชีพช่าง เช่น ซ่อมบ ารุง ยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ฯลฯ
สนับสนุนกลุ่มสนใจการเรียนรู้แพทย์แผนไทยและการสร้างเครือข่ายอาชีพเดียวกันและต่างอาชีพ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางาน 
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10. ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลนคร มีภารกิจ คือ จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ ICT ใน
ชุมชนเขตเทศบาลนครจัดหารถเคลื่อนที่คอมพิวเตอร์(MOBITE UNIT)ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้การศึกษา
ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชุมชน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้บูรณาการ STEMสนับสนุนการ
จัดห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้ ICT ในโรงเรียนและชุมชนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงใน
ชุมชน และจัดศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นเทศบาลนครผ่านอินเทอร์เน็ตในชุมชน 

11. ด้านการเตรียมการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 มีภารกิจ คือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบทักษะชีวิตและอาชีพส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนัก 
ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์สนับสนุนทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ยึดโครงงานเป็นฐานโดยการปฏิบัติจริง
อบรมส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตและอาชีพพ้ืนฐานให้กับนักเรียนในยุคปัจจุบันด้วยกระบวนเรี ยน
การสอนเน้นกิจกรรมมากขึ้น ส่งเสริมให้ครูจากผู้ถ่ายทอดเป็นผู้สนับสนุนนักเรียนสามารถเปลี่ยน
สารสนเทศเป็นความรู้และน าความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูใน
ศตวรรษท่ี21 ได้แก่ ห้องเรียนกลับด้าน นวัตกรรมทางการศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอน  

12. ด้านการจัดการศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีภารกิจ คือ สนับสนุนวิสัยทัศน์ของการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมบุคลากร 
ได้รับการฝึกทักษะในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และวิจัยทดลองคัดสรรผู้เชี่ยวชาญ 
(ครูผู้สอน) ด้านเนื้อหาออกแบบความรู้ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ที่เกิด
จากการปฏิบัติและประสบผลส าเร็จจัดการความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
และเครือข่ายของโรงเรียน น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงานน าสื่อประสม (Multimedia) ศิลปะ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดี
ทัศน์ มาใช้เพ่ือการเรียนรู้ สนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วยให้สามารถเรียนรู้และ
ท างานได้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและก าหนดช่องทางในการเผยแพร่การจัดการศึกษาองค์กรแห่งการรู้
อย่างหลากหลาย 

13. ด้านการจัดการอุดมศึกษาของเทศบาลนคร มีภารกิจ คือ ส ารวจความต้องการทุกภาค
ส่วนในการจัดการอุดมศึกษาของเทศบาลนครจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในเขตเทศบาลนคร 
จัดท าหลักสูตรอุดมศึกษาสอดคล้องบริบทเทศบาลนครส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใช้สื่อสังคม
(Social Network) ในสถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ ใช้หลักสูตรต้นแบบจาก
ต่างประเทศและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตผลงานวิจัย 
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ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ต้องก าหนดเป็นนโยบายให้เทศบาล

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ไปจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนพัฒนาการศึกษา 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ควรน าภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ไป
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. เทศบาลนคร ควรน าภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ไปจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของเทศบาลนครสู่การปฏิบัติในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

4. น าเสนอภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร โดยจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาของเทศบาลนครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีวิจัยรูปแบบที่ส่งผลส าเร็จในการจัดการศึกษาตามภารกิจของเทศบาลนคร เพ่ือเป็น

แนวทางปฏิบัติของท้องถิ่นแต่ละแห่งในอนาคต 
2. วิจัยถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร 
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แบบสมัภาษณผ์ูเ้ชีย่วชาญรอบที ่1  

เรื่อง ภารกจิการจดัการศกึษาของเทศบาลนคร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

วตัถปุระสงค ์ 
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร 
แบบสัมภาษณ์มี 2 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 

ตอนที ่1  ข้อมลูเบื้องตน้ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
1.1 ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………. 
1.2 วุฒิการศึกษาสูงสุด.....................................สถานศึกษา..............................................  
1.3 ต าแหน่ง/หน้าที่ประจ า........................................................................................ ........ 
 สถานที่ท างาน........................................................................................................... .. 
1.4 ประสบการณ์ในการท างาน ...... ปี 
1.5 สถานที่สัมภาษณ์................................................................................ ....................... 
1.6 วัน เดือน ปี………………………………………………………………………………… 
1.7 เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ .......... นาที 
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ตอนที ่2 ประเด็นการสัมภาษณ์  “ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร”  
..................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
.................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ .......................................................
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................. ..................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................................ ...................
................................................................................................................ ...............................................
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. ..................................
..................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ..................................
.................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ .......................................
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
........................................................................................................ .......................................................
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................. ..................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 
 นายธวัชชัย  กรรณิการ์ 
 นักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามผูเ้ชีย่วชาญ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั รอบท่ี 2  

เร่ือง ภารกิจการจดัการศกึษาของเทศบาลนคร 
……………………………………………………… 

 แบบสอบถามนีส้ร้างขึน้จากการน าผลการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญ                  
ในเร่ือง ภารกิจการจดัการศกึษาของเทศบาลนคร ในรอบท่ี 1 มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และรวบรวม
จดัหมวดหมู ่ 

แบบสอบถามนีใ้ช้ในการเก็บข้อมลูรอบท่ี 2  เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ เพ่ือพิจารณายืนยนั แนวปฏิบตัิในภารกิจการจดัการศกึษาของ
เทศบาลนคร  
 ข้อมลูท่ีท่านตอบจะไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานของท่านแตอ่ย่างใด ผู้วิจยัรับรอง
ว่าข้อมูลท่ีได้รับ จากแบบสอบถามฉบบันีจ้ะเป็นความลับ การน าเสนอข้อมูล จะเป็นข้อมูลใน
ภาพรวมเทา่นัน้ 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุทา่น ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้
 
 
 นายธวชัชยั  กรรณิการ์ 
 นกัศกึษาปริญญาเอก หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ค ำชีแ้จง 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งวา่งระดบัความคิดเห็นตรงกบัภารกิจการจดัการศกึษา

ของเทศบาลนคร 
5   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
4   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นด้วยมาก 
3   หมายถึง   ระดบัความความคดิเห็นด้วยปานกลาง 
2   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นด้วยน้อย 
1   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ  

ที่ ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร 
ระดับควำมคิดเหน็ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

ด้ำนที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำพัฒนำเดก็เล็ก 
1 ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนคร

สง่บตุรหลานเข้าเรียนในศนูย์พฒันาเดก็เล็กและ
ระดบัอนบุาลอย่างตอ่เน่ืองชดัเจน 

      

2 จดัตัง้ศนูย์พฒันาเดก็เล็กให้มีจ านวนเพียงพอ      
ตอ่ความต้องการอยา่งครอบคลมุในเขตเทศบาล
นคร   

      

3 จดัหาเทคโนโลยีเพ่ือการจดัการเรียนการสอนให้
เพียงพอตอ่การจดักิจกรรมเพิ่มประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเดก็เล็ก 

      

4 สร้างกระบวนการมีสว่นร่วมของทกุภาคส่วนให้มี
โอกาสร่วมกนัรับผิดชอบในการบริหารพฒันาเด็ก
เล็ก 

      

5 การบริหารหลกัสตูรโดยการจดัท าหลกัสตูร
ปฐมวยัและก าหนดแนวการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้เหมาะสมตามระดบัวยั 

      

6 สรรหาบคุลากรให้สอดคล้องกบัความขาดแคลน
ของสถานศกึษาตรงตามวิชาเอกปฐมวยัอยา่ง
เพียงพอเหมาะสมกบัจ านวนเดก็ 
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ที่ ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร 
ระดับควำมคิดเหน็ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

7 จดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเน้นการ
สนทนาในชีวิตประจ าวนัระดบัอนบุาลทกุวนั 

      

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ที่ ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร 
ระดับควำมคิดเหน็ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

ด้ำนที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ 
8 จดัตัง้หรือรับถ่ายโอนสถานศกึษาเพ่ือจดั

การศกึษาภาคบงัคบัในสงักดัขยายให้เพียงพอ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

      

9 ระดมทรัพยากร ทกุภาคสว่นเข้ามามีสว่นร่วมใน
จดัการศกึษาภาคบงัคบั 

      

10 รณรงค์ให้พอ่แม่  ผู้ปกครองเห็นความส าคญัใน
การสง่เสริมบตุรหลานให้เรียนจบการศกึษา 
ภาคบงัคบั  

      

11 จดัหาเทคโนโลยีเพ่ือการจดัการเรียนการสอนให้
เพียงพอตอ่การจดักิจกรรมเพิ่มประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาคบงัคบั 

      

12 จดัศนูย์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ ท่ีมีเนือ้หา
สอดคล้องในทกุกลุม่สาระวิชา 

      

13 ประเมินติดตามและรายงานผลการจดัการศกึษา
ภาคบงัคบัอยา่งตอ่เน่ือง   

      

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ที่ ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร 
ระดับควำมคิดเหน็ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

ด้ำนที่ 3 กำรจัดกำรศึกษำมัธยมตอนปลำย 
14 สง่เสริมให้เทศบาลนครจดัการศกึษาระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลายให้มีประสิทธิภาพ 
      

15 สง่เสริมผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการวางแผน
กิจกรรมการเรียนของนกัเรียน 

      

16 สง่เสริมโรงเรียนจดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

      

17 สง่เสริมให้เทศบาลนครจดัการศกึษาระดบั    
มธัยมศกึษาตอนปลายส าหรับผู้ เรียนสู่ความเป็น
เลิศเฉพาะทาง 

      

18 
 

สนบัสนนุโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครสร้าง
เครือข่ายการจดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายร่วมกบัเอกชน 

      

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ที่ ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร 
ระดับควำมคิดเหน็ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

ด้ำนที่ 4 กำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
19 ส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการสง่เสริม

ให้เทศบาลนครจดัหลกัสตูรการศกึษา
อาชีวศกึษาสอดคล้องตอ่ความต้องการ โดย
ผู้ เรียนสามารถศกึษาตอ่ หรือเข้าท างานได้ 

      

20 สง่เสริมทกัษะความรู้พืน้ฐานให้กบันกัเรียนท่ี
จ าเป็นและเทา่ทนัความเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี 

      

21 สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพ มี
สมรรถนะ คณุลกัษณะส าคญัท่ีตรงกบัความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

      

22 เปิดโอกาสให้นกัเรียนเข้าเรียนอาชีวศกึษา
ตอ่เน่ืองอย่างทัว่ถึงโดยมีระบบการคดัเลือกท่ีเอือ้
ผู้ เรียน 

      

23 ขยายกลุม่เปา้หมายการศกึษาตอ่ในสาย
อาชีวศกึษาในโรงเรียนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ
โรงเรียนอาชีวะเพื่อคนพิการ  

      

24 เพิ่มชอ่งทางการเรียนอาชีวศกึษาด้วย อาชีวะ
ทางไกล และเครือขา่ยวิทยเุพ่ือการศกึษาในเขต
เทศบาลนคร 

      

25 จดัอาชีวศกึษาทางเลือก เชน่  วิทยาลยั
อาชีวศกึษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวศกึษา
อินเตอร์ เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ที่ ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร 
ระดับควำมคิดเหน็ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

ด้ำนที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ 
26 จดัหาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาให้เพียงพอตอ่การ

เรียนการสอนนอกระบบ 
      

27  สง่เสริมพฒันาแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเพ่ือเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

      

28 สนบัสนนุ ในการจดัศนูย์การเรียนรู้ในชมุชน       
29 จดัให้มีพิพิธภณัฑ์การศกึษาท้องถ่ินเพ่ือเป็น      

แหลง่เรียนรู้ 
      

30 จดัให้มีห้องสมดุ ICT เคล่ือนท่ี เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ เรียน 

      

31 จดัให้มีวิทยแุละทีวีท้องถ่ินให้ความรู้ด้าน
การศกึษาอยา่งเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของ
ข้อมลูขา่วสาร 

      

32 สง่เสริม สนบัสนนุ และประสานภาคีเครือข่าย 
เพ่ือการจดัการศกึษานอกระบบ 

      

 

ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ที่ ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร 
ระดับควำมคิดเหน็ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ด้ำนที่  6  กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย       
33 การพฒันาระบบ การจดัการความรู้ และเผยแพร่

ให้กบัประชาชน โดยใช้ส่ือสิ่งพิมพ์  ปา้ยประกาศ 
      

34 การจดัการศกึษาเน้นด้านการด ารงชีวิตของ
ผู้สงูอายเุพ่ือการด ารงชีวิตอยา่งมีความสขุ 

      

35 จดัการศกึษาหลกัสตูรระยะสัน้  ฝึกอบรมและ
พฒันาวิชาชีพตอ่ประชาชนทัว่ไปอย่างทัว่ถึง 

      

36 จดัสร้างพิพิธภณัฑ์การศกึษาของชมุชนหรือใน
สถานศกึษา 

      

37 การจดัคลินิกให้ค าปรึกษาด้านความรู้ ด้านอาชีพ 
และการด ารงชีวิตอยา่งพอเพียง 

      

38 สง่เสริมศนูย์ธรรมชาตศิกึษาภายในชมุชน       
39 สนบัสนนุการจดันิทรรศการทางวิชาการ ของภมูิ

ปัญญาท้องถ่ิน ด้านวฒันธรรม  ด้านประเพณี 
และด้านศาสนา 

      

40 จดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ตามรอยพระยคุลบาท       
 

ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ที่ ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร 
ระดับควำมคิดเหน็ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 
5 4 3 2 1 

ด้ำนที่ 7 กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
41 การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
      

42 สง่เสริมให้ผู้บริหาร ใช้กระบวนวิจยัเพ่ือพฒันา
คณุภาพงานวิชาการ 

      

43 สง่เสริม สนบัสนนุให้ครูและบคุลากรทางการ
ศกึษาใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ในและนอกสถานศกึษา 

      

44 จดัระบบนิเทศแบบทางไกลภายในสถานศกึษา
ให้ทัว่ถึงเกิดประสิทธิภาพ 

      

45 สง่เสริมให้ครูได้พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
ท่ีหลากหลายและตอ่เน่ือง 

      

46 การอบรมครูแบบทางไกล       
47 การสร้างเครือขา่ยครูและบคุลากรทางการศกึษา 

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางการสอน 
      

48 การเลือกโปรแกรมอบรม และเข้ารับการอบรมได้
ทกุเวลา ตามความสะดวก ความสนใจ 

      

 

ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ที่ ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร 
ระดับควำมคิดเหน็ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 
ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

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

 

ด้ำนที่ 8  ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
49 สง่เสริมสถานศกึษาอนรัุกษ์วฒันธรรมและ

ประเพณีท้องถ่ิน 
      

50 สง่เสริมและสนบัสนนุแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบั
ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 

      

51 จดัท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้าน
วฒันธรรมเพื่อเป็นศนูย์กลางเผยแพร่ 

      

52 สนบัสนนุร่วมกนัอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน 

      

53 สนบัสนนุให้มีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินหรือพิพิธภณัฑ์
ชมุชนรวบรวมความเป็นมาวฒันธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ินขึน้ 

      

54 ใช้ภมูิปัญญาเป็นพืน้ฐานในการรวบรวม
วฒันธรรมและประเพณีประชาชนในท้องถ่ิน 

      

55 การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถ่ินด้านวฒันธรรมและ
และประเพณีในชมุชน 

      

56 เลือกสรรภมูิปัญญาด้านวฒันธรรมและประเพณี
ท้องถ่ินท่ีก าลงัสญูหาย 
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ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ที่ ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร 
ระดับควำมคิดเหน็ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ด้ำนที่ 9 กำรจัดกำรศึกษำอำชีพในชุมชน 

57 สนบัสนนุการจดัท าฐานความรู้อาชีพในชมุชน       

58 สง่เสริมอาชีพและการสร้างอาชีพในชมุชน       

59 จดัตลาดนดัการศกึษาสง่เสริมการเรียนรู้อาชีพใน
ชมุชน 

      

60 จดัเวทีสร้างสรรค์งานให้แตล่ะอาชีพมาแสดงและ
สาธิต 

      

61 สง่เสริมโรงเรียนฝึกท าอาหารท้องถ่ินเพ่ือการสืบ
สานและการสร้างอาชีพ 

      

62 สง่เสริมอาชีพฝึกอาชีพชา่ง เชน่ ซอ่มบ ารุง       
ยานยนต์  ช่างไฟฟ้า ฯลฯ 

      

63      สนบัสนนุกลุม่สนใจการเรียนรู้แพทย์แผนไทย       

64 การสร้างเครือขา่ยอาชีพเดียวกนัและตา่งอาชีพ 
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันางาน 
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ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ที่ ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร 
ระดับควำมคิดเหน็ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ด้ำนที่ 10  กำรจัดแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบำลนคร 
65 จดัสร้างศนูย์การเรียนรู้ ICT ในชมุชนเขต

เทศบาลนคร 
      

66 จดัหารถเคล่ือนท่ีคอมพิวเตอร์(MOBITE UNIT)       
67 สง่เสริมแหลง่เรียนรู้การศกึษาภาษาองักฤษโดย

ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในชมุชน  
      

68 จดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้บรูณาการ  STEM        
69 สนบัสนนุการจดัห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้ ICT 

ในโรงเรียนและชมุชน 
      

70 จดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงในชมุชน       
71 จดัศนูย์การเรียนรู้ท้องถ่ินเทศบาลนครผ่าน

อินเตอร์เน็ทในชมุชน 
      



162 

ที่ ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร 
ระดับควำมคิดเหน็ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ด้ำนที่11กำรเตรียมกำรศึกษำส ำหรับศตวรรษที่ 21 
72 สง่เสริมให้นกัเรียนเป็นนกันวตักรรมการเรียนรู้       
73 สง่เสริมการเรียนรู้รูปแบบทกัษะชีวิตและอาชีพ       
74 สง่เสริมให้นกัเรียนเป็นนกั ประดษิฐ์สิ่งใหม่ๆ        
75 สง่เสริมสนบัสนนุการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีทกัษะการ

คดิสร้างสรรค์  
      

76 สนบัสนนุทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลยี 

      

77 สง่เสริมให้นกัเรียนได้เรียนรู้ยึดโครงงานเป็นฐาน
โดยการปฏิบตัจิริง 

      

78 อบรมสง่เสริมทกัษะการด ารงชีวิตและอาชีพ
พืน้ฐานให้กบันกัเรียนในยคุปัจจบุนัด้วยกระบวน
เรียนการสอนเน้นกิจกรรมมากขึน้ 

      

79 สง่เสริมให้ครูจากผู้ถ่ายทอดเป็นผู้สนบัสนนุ
นกัเรียนสามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้
และน าความรู้เป็นเคร่ืองมือสูก่ารปฏิบตัิ 

      

80 สง่เสริมการจดัการเรียนรู้ของครูในศตวรรษท่ี21 
ได้แก่ ห้องเรียนกลบัด้าน นวตักรรมทาง
การศกึษา วิธีการจดัการเรียนการสอน เป็นต้น 

      

 
ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ที่ ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร 
ระดับควำมคิดเหน็ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ด้ำนที่ 12 กำรจัดกำรศึกษำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
81 สนบัสนนุวิสยัทศัน์ของการเป็นองค์กรแหง่การ

เรียนรู้ 
      

82 ก าหนดกลยทุธ์การสง่เสริมการเป็นองค์กรแหง่
การเรียนรู้ 

      

83 สง่เสริมบคุลากร ได้รับการฝึกทกัษะในเร่ืองการ
คดิสร้างสรรค์  การสร้างนวตักรรม และวิจยั
ทดลอง 

      

84 คดัสรรผู้ เช่ียวชาญ(ครูผู้สอน)ด้านเนือ้หา
ออกแบบความรู้ผา่นเครือข่ายการเรียนรู้ 
 

      

85 รวบรวมความรู้  ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบตัแิละประสบผลส าเร็จ 

      

86 จดัการความรู้จากภมูิปัญญาชาวบ้านท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่โรงเรียนและเครือขา่ยของโรงเรียน 

      

87 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
มาใช้ในการพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบตังิาน 

      

88 น าส่ือประสม(Multimedia)ศลิปะ ข้อความ เสียง 
ภาพเคล่ือนไหว และวีดีทศัน์ มาใช้เพ่ือการเรียนรู้ 

      

89 สนบัสนนุการปฏิบตังิานอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือชว่ย
ให้สามารถเรียนรู้และท างานได้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

      

90 ก าหนดชอ่งทางในการเผยแพร่การจดัการศกึษา
องค์กรแหง่การรู้อยา่งหลากหลาย 
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ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................
. 

ขอบคณุครับ 
 
 

ที่ ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนคร 
ระดับควำมคิดเหน็ ส ำหรับ

ผู้วิจัย 
5 4 3 2 1 

ด้ำนที่ 13 กำรจัดกำรอุดมศึกษำของเทศบำลนคร       
91 ส ารวจความต้องการทกุภาคสว่นในการจดัการ

อดุมศกึษาของเทศบาลนคร 
      

92 จดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเฉพาะทางในเขต
เทศบาลนคร 

      

93 จดัท าหลกัสตูรอดุมศกึษาสอดคล้องบริบท
เทศบาลนคร 

      

94 สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนใช้ส่ือสงัคม
(Social Network) ในสถาบนัอดุมศกึษา 

      

95 จดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาท่ีใช้หลกัสตูรต้นแบบ
จากตา่งประเทศ 

      

96 สนบัสนนุสถาบนัอดุมศกึษามุง่ผลิตผลงานวิจยั       



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญ 

 

 

 



167 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 

หัวข้อวิจัยเรื่อง “ ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ” 

กลุม่นโยบายระดบักรมสง่เสรมิการปกครองสว่นท้องถิน่ 

ที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ / สงักัด 

1 นายศิริชัย  มนัสชัย ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านบริการสาธารณะ และการศึกษา   
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2 นางยิษฐา  แว่วศรี ผู้อ านวยการส านักประสานงานและพัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

3 นางสาวแสงมณี  มีน้อย ผู้อ านวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น   
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 

หัวข้อวิจัยเรื่อง “ ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ” 

กลุม่นโยบายระดบัเทศบาลนคร 

ที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ / สงักัด 

4 ดร.สมนึก  ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 

5 ดร.วิชัย  บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

6 ดร.อ านวย  คุ้มบ้าน รองประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 

7 ดร.ศศิวิมล  ทองโอฬาร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 

หัวข้อวิจัยเรื่อง “ ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ” 

กลุม่ปฏบิตัิการระดบัเทศบาลนคร 

ที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ / สงักัด 

8 ดร.อ าพล  พลศร ผู้อ านวยการส านักศึกษา 
เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 
 

9 ดร.มนตรี  ธนกุล ผู้อ านวยการส านักศึกษา 
เทศบาลนครอุบลราชธานี   
 

10 ดร.ศศิกาญน์  โพธิ์ลังกา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

11 ดร.พิชญสุกานต์  ทองอนันติวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
เทศบาลนครอุดรธานี 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 

หัวข้อวิจัยเรื่อง “ ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ” 

กลุม่ปฏบิตัิการระดบัสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ / สงักัด 

12 ดร.รสพร  ทองธรรมชาติ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุขสุขสวัสดิ์  
เทศบาลนครนครปฐม 
 

13 ดร.อารี  แดงอุทัย ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้าน 
ปากคลอง  เทศบาลนครระยอง 
 

14 ดร.ทวีสิทธิ์  สมัครกิจ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 
เทศบาลนครตรัง 
 

15 นายกรศิริ  มิ่งไชย ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 

หัวข้อวิจัยเรื่อง “ ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร ” 

กลุม่ผูท้รงคุณวฒุิ 

ที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ / สงักัด 

16 ดร.ธวัชชัย  รัตตัญญู ข้าราชการบ านาญ (อดีตผู้อ านวยการส านักศึกษา
เมืองพัทยา) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 17 รศ.ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

18 ดร.คมศร  วงษ์รักษา รองผู้อ านวยการ สมศ. รักษาการแทนผู้อ านวยการ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) 
 

19 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุวรรณ  พิณตานนท์ ข้าราชการบ านาญ  ผุ้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
ท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสอืขอสัมภาษณง์านวจิยั 
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นายอ านวย  คุ้มบ้าน 
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ดร.ทวีสิทธิ์  สมัครกิจ   
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ว่าที่ร้อยโท ดร.สุวรรณ  พิณตานนท์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ค่าสถิตใินการวจิัย 
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ประวตัผิูว้จิยั 
 

ชื่อ – สกลุ นายธวัชชัย  กรรณิการ์ 
ที่อยู ่ 89/175  ม.1  หมู่บ้านพฤกษ์ลดา  ถนน 345  ต าบลบางตะไนย์ 
 อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120  
 โทร. 081-948-8075 
ที่ท างาน โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 
 สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด   
 จังหวัดนนทบุรี  11120  
 โทร. 02-5836696 
ประวตัิการศกึษา 

พ.ศ. 2524 ส าเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  
 จากวิทยาลัยครูพระนคร 
พ.ศ. 2544 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 
 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2547 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ก าลังศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวตัิการท างาน 

พ.ศ. 2525 ข้าราชการครู อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านน  าอ้อม  
 อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
พ.ศ. 2542-2544  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน  
 อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี    
พ.ศ. 2544-2545    ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)  
 สพท. นนทบุรี เขต 2  จังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ.2545-2550 ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 
 สพท. นนทบุรี เขต 2 
พ.ศ. 2550-2556 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์) นครปากเกร็ด ๓   
 สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 

 สังกัดเทศบาลนครปากเร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
 

 




