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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยเทคนิคเดลฟาย วิธีการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) การ
ก าหนดคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญ 2) การพัฒนาแบบสอบถามรอบแรก และ 3) การวิเคราะห์แบบสอบถาม  กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิด และ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ในรอบท่ีสองและรอบที่สามเกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียน 
ที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป ผลกระทบด้านวิชาการเชิงบวก ได้แก่ มีการพัฒนา
ด้านวิชาการดีขึ้น มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาใช้อย่างเพียงพอ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น     
ที่หลากหลาย ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ผู้บริหารให้ความส าคัญด้านอื่นมากกว่าด้านวิชาการและขาดองค์กรกลาง    
ในการประสานความร่วมมือ ผลกระทบด้านบุคลากรเชิงบวก ได้แก่ มีอัตราก าลังครูที่ตรงกับความต้องการของ
สถานศึกษามากขึ้น การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารและครู ท าได้ง่าย คล่องตัว มีเงินรางวัลตอนสิ้นปี        
ท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดี  ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ การเมืองท้องถิ่นแทรกแซง ท าให้การบริหารจัดการใน
โรงเรียน ไม่ราบรื่นผลกระทบด้านงบประมาณเชิงบวก ได้ แก่ การได้รับงบประมาณจากแหล่งงบประมาณ             
ที่หลากหลาย ทั้งจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดและจากการระดม
ทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ การบริหารที่ไม่เป็นนิติบุคคล ท าให้อ านาจการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่สามารถด าเนินได้อย่างคล่องตัว เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการบางส่วน และผลกระทบด้านบริหาร
ทั่วไปเชิงบวก ได้แก่ สนับสนุนการดูแลด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก ส่งผลให้บรรยากาศของ
โรงเรียน สวยงาม น่าเรียน ชุมชนได้จัดการศึกษาตามรูปแบบท่ีต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ได้ดี ผลกระทบ เชิงลบ ได้แก่ ความไม่เข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น  ระเบียบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา 
เห็นความส าคัญกับการสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างมากกว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 The purposes of this research was to identified the education impact assessment of 
school transferred to affiliated local organisation administration. The research methodology was 
Delphi Technique composed of 3 steps: 1) setting the requirement of experts, 2) setting a 
question for collecting the data, and 3) data analyzing. The Jury of Experts were 17 experts where 
purposive sampling employed. The instruments for collecting the data were open-ended 
questionnaire at the beginning stage of this research and five rating scale opinionnaire was  used 
in the  second and third stage of this research. The statistics  used to analyzed  the data were  
median and interquartile range.  
 The findings were as follows: 
 The educational impact of school transferred to affiliated local  organisation based 
on the opinion of experts shown that there were two dimenion of education impact; positive and 
negative impacts. The postivie impact on academies affaiels administration; its shown that there 
were better developing in academe affaires, more supporting in teaching media and variety local 
resource. For the negative impact; the school administration emphasized other duties more than 
academic affaires, and also lack of control cooperate. In the positive impact of personal 
administration; the school got more adequate teacher as school needed, teacher had more and 
easier for promoting, teachers got extra bonus at the end of year, teacher had more moral at 
want. For the negative impact in personnel administration; the local politician used to interrupt 
school work that made unsuitable for school work. In the positive impact of school finance; there 
were more supporting from variety organisation local department, local organisation and 
community. For the negative impact in school finance; the school was not autonomous 
organisation that could not make a self decision on purchasing of school equipment, there was 
red tape in school finance. Lastly, the positive impact in general school administration; the 
school got more supported for school plant and environment that cause to a better school 
environment, its enhance the community more participate, more responsible on school work. In 
the negative impact in general school  administration , some of the local administration had less 
understood on education administration and also miss concept on education vision some local 
regulation and laws were not suitable some local  administration, some of local politicians 
emphasized these work on structure constructing more than the education task.   
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 วิทย านิ พนธ์ ฉบั บนี้ ส า เ ร็ จ ได้ ด้ ว ยดี  โ ดย ได้ รั บคว ามกรุณาอย่ า งสู ง ยิ่ ง จ าก                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร .นพดล เจนอักษร ประธานกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ กรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์    รองศาสตราจารย์ ดร.   
ศิริชัย ชินะตังกูร ประธานสอบดุษฎีนิพนธ์ และ ดร.ชูชาติ  สิทธิสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้วิจัย   
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาไว้เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย์ในภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่าน ที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ    
ในการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่อการท าวิจัย 
 ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการและท่านรองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทุกท่าน เพ่ือนผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) ทุกท่าน และเพ่ือนร่วมรุ่นดุษฏีบัณฑิต รุ่น 10 
ตลอดจนเพื่อน ๆ ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นก าลังให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อส ารวย เพ็งหนู คุณแม่จ ารัส เพ็งหนู รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว
เพ็งหนูทุกท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นก าลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาของ
การศึกษาและการด าเนินการวิจัย 
 สุดท้ายนี้ คุณค่าอันเกิดจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา 
ครู อาจารย์ และครอบครัวผู้วิจัย ตลอดจนผู้มีคุณูปการต่อการวิจัยครั้งนี้ทุกท่าน 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 

 การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและพัฒนา
สังคม  เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต  
การให้การศึกษาจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของมนุษย์  เพ่ือที่จะด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนได้  รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาโดยตลอดและได้ส่งเสริมให้
ประชาชนไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างเพียงพอ  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ให้ทั่วถึง  รัฐบาลได้พยายามด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้สูงยิ่งขึ้นได้  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80 (4)  ได้บัญญัติหลักการส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่า รัฐ
ต้องส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทาง
ศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  และมาตรา 289 กล่าวว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อม มีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสม และความ
ต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดยค านึงถึงความ
สอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ  และการจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่น
ดังกล่าว  ต้องค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งถือกันเป็นกฎหมายแห่งบทบาท
ทางการบริหารและการจัดการศึกษาของชาติไทย ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
และมีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา ว่าด้วยเรื่องการ
บริหารและจัดการศึกษาในส่วนที่ 1 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ โดยได้ก าหนดไว้
ในมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ  ทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ            
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและส านักงานการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง  ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจที่ก าหนดในกฎกระทรวง  และมาตรา  40  ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละสถานศึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา  และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก็ได้ระบุไว้
ในหมวด 5  ในส่วนที่ 2  ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 41 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง
หรือทุกระดับตามความพร้อม  ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น  แต่ในมาตรา 42  
ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม  ในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้าที่ในการประสานส่งเสริมองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น  ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกันนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา  รวมทั้ง      
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การเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน  การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศที่ส่งผลผลักดันให้คนในชนบท กลายเป็นคนเมือง เป็น
คนของรัฐและเป็นข้าราชการ ดังนั้น หนทางแก้ปัญหาดังกล่าวคือการกระท าที่ต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
คนเป็นส าคัญ และกระจายอ านาจที่เป็นจริงแก่ประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการก าหนด     
วิถีชีวิตและการพัฒนาของชุมชน  ค าว่า “การกระจายอ านาจ”(Decentralization) หมายถึง         
การเปลี่ยนแปลงของอ านาจและการควบคุมจากศูนย์กลางไปยังส่วนปลาย เป็นการปรับเปลี่ยน
อ านาจและความรับผิดชอบจากส่วนกลางไปยังกลุ่มวิชาชีพ ในชุมชน  ในทางการศึกษา “การกระจาย
อ านาจทางการบริหารและการจัดการศึกษา” หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและ
การตัดสินใจจากส่วนกลางหรือศูนย์รวมอ านาจไปสู่ส่วนต่าง ๆ ขององค์กรโดยให้ทุกส่วนขององค์กร 
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การบริหารและกระบวนการทางกฎหมายที่จะมอบอ านาจขั้นต้น  และ
ความรับผิดชอบให้แก่ท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 โครงสร้างงาน
สถานศึกษา ตั้งแต่การบริหารงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป 
เพ่ือให้สถานศึกษาและชุมชนมีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

 การกระจายอ านาจทางการบริหารการศึกษาสู่ท้องถิ่น มีเป้าหมายหลักในการมุ่งลด
บทบาทของรัฐในส่วนกลางให้เหลือแต่ภารกิจหลักที่ต้องท าเท่าที่จ าเป็น และเพ่ิมบทบาทให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด าเนินการแทน โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 
ได้ก าหนดว่าการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับกระทรวง ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา ดังนั้น ความสัมพันธ์ของ
ส่วนกลาง (กระทรวง) กับส่วนภูมิภาค (เขตพ้ืนที่การศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สถานศึกษา) 
จะแบ่งบทบาทและหน้าที่ในการด าเนินงานทางการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ได้แก่ 1) กระทรวง
(ส่วนกลาง)  มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภทก าหนดนโยบายแผน ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษาสนับสนุนตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา  2) เขตพ้ืนที่การศึกษา 
รับแนวทาง ในการกระจายอ านาจด้านการบริหารการจัดการศึกษาทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารบุคคล การบริหารงานทั่วไป และ 3) องค์กรบริหารการปกครองท้องถิ่น มีสิทธิในการจัด
การศึกษาทุกระดับตามความพร้อม เพ่ือให้สถานศึกษาได้จัดการศึกษาตรงความเหมาะสม และความ
ต้องการของผู้เรียน1  การจัดการศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยชุมชนและท้องถิ่น  มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจด้านการให้การศึกษาแก่บุตรหลาน โดยส่วนกลางท าหน้าที่ก ากับดูแลมาตรฐานการศึกษา
เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น       
การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยตามกฎหมายต่าง ๆ และตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ปัจจุบันได้ด าเนินตามแนวความคิดนี้  ดังนั้น ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมควรได้รับ     
การสนับสนุนให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณา   
ทิศทางการดูแล ส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นของตนเองอย่างรอบด้านและมีคุณภาพสูงสุด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาที่ทุกคนควรได้รับ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเป็น

                                                 

 1อุทัย บุญประเสริฐ, กำรกระจำยอ ำนำจด้ำนกำรศึกษำในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: 
ธรรมดาเพรส, 2544), 22. 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
https://www.gotoknow.org/posts/tags/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี การจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบันคณะรัฐมนตรี  ได้มีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบ อีกหน่วยงานหนึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งได้ตราไว้ 
ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 นั้น ในมาตรา 283 วรรคสาม และ 289 วรรคสอง ที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9), 17(6), 18  
และ 19  ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีอ านาจและหน้าที่จัดการศึกษา ซึ่งเป็น    
การจัดบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ต่อมาได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดให้
ถ่ายโอนภารกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งด้านการบริหาร
วิชาการ  การบริหารงบประมาณ   การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษาและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 41 ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม  ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น  ตั้งแต่
ระดับปฐมวัย (อายุ 4-6 ปี)  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน  
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นของประเทศไทยมีบ้านและวัดเป็นสถานศึกษาส าหรับ
จัดการอบรม สั่งสอน และกล่อมเกลาจิตใจ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ กล่ าวคือ บ้าน
จะมี พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ท าหน้าที่ในการอบรม สั่งสอน และถ่ายทอดอาชีพให้แก่สมาชิกภายใน
บ้าน และวัดจะมีพระท าหน้าที่ในการอบรม สั่งสอนธรรมะให้แก่พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะผู้ชายไทย
จะมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะและบวชเรียน ในสังคมไทยจึงนิยมให้ผู้ชายบวชเรียนก่อนแต่ งงานท าให้มี
คุณธรรมและจิตใจมั่นคงสามารถครองเรือนได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้วัดยังเป็นสถานที่ส าหรับให้  
ผู้บวชเรียนได้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะ วิทยาการต่าง ๆ ที่แต่ละคนได้รับการอบรม
มาจากครอบครัว จะเห็นว่าการจัดการศึกษาดังกล่าวยังไม่มีระเบียบแบบแผน และไม่มีหน่วยงาน
กลางที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของประเทศ  จนถึงปี พ.ศ. 2414  พระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “โรงเรียนหลวง” (โรงเรียนพระต าหนัก
สวนกุหลาบ)  
 ส าหรับบุตรหลานคนชั้นสูงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นโรงเรียนแรกตามรูปแบบ
ของโรงเรียนในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2427 ได้จัดตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรขึ้นตามวัดใน
กรุงเทพมหานครหลายแห่ง และแห่งแรก คือ “โรงเรียนมหรรณพาราม” เมื่อมีโรงเรียนเพ่ิมขึ้น      
เป็นจ านวนมาก  ในปี พ.ศ. 2430 จึงได้จัดตั้งกรมศึกษาธิการขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษาโดยตรง โดยโอนโรงเรียนต่าง ๆ ที่เคยอยู่ในสังกัดกรมทหารมหาดเล็ก และโรงเรียนทั้งหมด
มาข้ึนกับกรมศึกษาธิการ ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2432 ได้รวมกรมศึกษาธิการเข้าไปอยู่ในบังคับบัญชาของ
กรมธรรมการ  และในปีต่อมา คือ ปี พ.ศ. 2433  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้า  
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บรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดีกรมธรรมการ และในปี พ .ศ. 
2435 ได้ประกาศตั้งกระทรวงธรรมการ มีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เป็นเสนาบดี ท าหน้าที่
ในการจัดการศึกษา การพยาบาล พิพิธภัณฑ์ และศาสนา และได้มีการจัดตั้ง “โรงเรียนมูลศึกษา” ขึ้น
ในวัดทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายการศึกษาเล่าเรียนหนังสือ
ไทยให้แพร่หลายเป็นแบบแผนยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2441 กระทรวงธรรมการได้มีการประกาศใช้ “โครง
แผนการศึกษาในกรุงสยามของกรมศึกษาธิการ” โดยน าเอาแบบอย่างวิธีการจัดการศึกษามาจาก
ประเทศอังกฤษ ได้มีการ “ประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมือง” โดยมีนโยบายอาศัยคณะสงฆ์ให้เป็น
ก าลังหลักในการศึกษาตามหัวเมือง โดยประกาศใช้ “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์”   
ซึ่งเป็นการแบ่งงานระหว่างพระสงฆ์กับกรมศึกษาธิการ โดยให้พระสงฆ์จัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ส่วนกรมศึกษาธิการจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่า แต่ไม่เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
ประเทศไทย จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยน าเอารูปแบบของประเทศญี่ปุ่น        
เป็นต้นแบบ และได้ประกาศใช้ โครงการศึกษา พ.ศ. 2445 ซึ่งแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ชั้นต้น (ประถมศึกษา) ชั้นกลาง (มัธยมศึกษา) และชั้นสูง (อุดมศึกษา) เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและความเป็นอยู่ของท้องถิ่น โดยก าหนดให้
กระทรวงมหาดไทยเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา เรียกว่า การศึกษาประชาบาล มีกรรมการ
ต าบล ท าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลให้ผู้ปกครองส่งเด็กทุกคนเข้าโรงเรียนเพื่อรับการศึกษา ซึ่งในปี พ.ศ. 
2451 โรงเรียนประชาบาลได้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย2 มีข้าหลวงเทศาภิบาล
เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการจัดการศึกษาตามมณฑลต่าง ๆ3  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้
กระทรวงมหาดไทยจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค และกระทรวงนครบาลจัดการศึกษาในส่วนกรุงเทพ
ดูแลการจัดตั้งโรงเรียน จัดน าเด็กให้เข้าเรียน หาครูสอนและหาเงินบ ารุงโรงเรียนที่ได้ตั้งขึ้นแล้ว ทั้งนี้ 
กระทรวงธรรมการมีหน้าที่ในการจัดหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ตรวจตราการเรียนตามระเบียบและ
ความประสงค์ของบ้านเมือง จัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน ช่วยการศึกษาและการสอบไล่        
ในท้องที่ต่าง ๆ และมีพระบรมราชโองการก าชับให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน มีการ
ประกาศใช้โครงการศึกษา พ.ศ. 2456 ซึ่งก าหนดให้การศึกษาภาคบังคับเป็นการศึกษาหาความรู้ทั้ง
ฝ่ายสามัญศึกษาและวิสามัญศึกษาให้ราษฎรมีความรู้ไว้เป็นพ้ืนฐาน ให้รู้ผิดชอบ ชั่ว ดี  รู้วิชากลาง ๆ 
ไว้ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้จักรักษาชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สมบัติและชื่อเสียง ให้สามารถครองตน
เป็นพลเมืองดี ให้รู้จักหาเลี้ยงชีพตามภูมิล าเนา เรียกว่า “ประถมศึกษา” มีเวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี   
ในปี พ.ศ. 2464 ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464” ท าให้เด็กเล็กตั้งแต่
อายุ 7-14 ปีบริบูรณ์ ต้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดให้จัดเก็บ 
“เงินศึกษาพลี” จากประชาชน เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายหลังการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 แล้ว ได้มีความพยายามที่จะขยายการศึกษาให้

                                                 

 2สุวรรณ  พิณตานนท์,กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น ,
(กรุงเทพมหานคร:เอ็ดดูมีเดียพับลิชซิ่ง,มปป.),2. 
 3เรื่องเดียวกัน,2. 
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ทุกต าบล มีการขยายการศึกษาในระดับที่สูงกว่าประถมศึกษา และมีการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษา 
 ในปี พ.ศ. 2468  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีบันทึกถึงเจ้าพระยา     
ธรรมศักดิ์มนตรีว่า ทรงเห็นเด็กในกรุงเทพฯ เพ่นพ่านไปมาซึ่งมีโอกาสเสียคนได้มาก แต่ถ้าได้ศึกษา        
เล่าเรียนก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเสียคนได้บ้าง จากพระราชบันทึกนี้ จึงท าให้มีการประชุมและตกลง  
ที่จะจัดการศึกษาภาคบังคับในกรุงเทพฯ โดยไม่เก็บเงินศึกษาพลี ดังนั้น จึงมีการประกาศ “การจัด 
การศึกษาภาคบังคับในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2468” ขึ้น และในปี พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร พุทธศักราช 2475 พร้อมทั้งได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “สภาการศึกษา” ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการเสนอร่างแผนการศึกษาต่อ
กระทรวงธรรมการ ซึ่งได้มีการประกาศใช้ “แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475” ขึ้น โดยมุ่งหมายให้
พลเมืองทุกคน ไม่เลือกเพศ ชาติ ศาสนา ได้รับการศึกษาเหมาะแก่อัตภาพของตน โดยจัดการศึกษา
ออกเป็นสามส่วน คือ จริยศึกษา พุทธิศึกษา และพลศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีเน้นการท่องจ าเป็นหลัก 
 หลั งจากมีการเปลี่ ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ขึ้น   โดยก าหนดให้มีระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็น    
3 ระบบย่อย คือ ระบบบริหารราชการส่วนกลาง ระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค และระบบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ก าหนดให้
เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติประถมศึกษา 
พ.ศ. 2478 ก าหนดให้โอนโรงเรียนประชาบาลที่อยู่ในเขตเทศบาลให้แก่เทศบาล เทศบาลจึงได้รับ 
การโอนโรงเรียนมาด าเนินการเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2480 เป็นการโอนทั้งการด าเนินกิจการ 
ทรัพย์สิน และครูมาสังกัดเทศบาลนับเป็นการเริ่มต้นของการจัดการศึกษาท้องถิ่น แต่การจัด
การศึกษาของเทศบาลในช่วงแรกนี้ประสบปัญหามาก เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณน้อย ท าให้   
การจัดการศึกษาของเทศบาลไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร4   ในปี พ.ศ. 2486 จึงได้มีการโอนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลกลับคืนให้กระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2502  รัฐบาลพิจารณาเห็นว่าใน    
นานาประเทศที่เจริญแล้ว การประถมศึกษาถือว่าเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบาย
ให้โอนกิจการศึกษาประชาบาลให้ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ จนกระทั่ งปี พ.ศ. 2506 ได้
โอนโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลให้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล การโอนการศึกษาประชาบาล
ให้แก่เทศบาลทั้งสองครั้งที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้โอน     
ตัวบุคคลตามความสมัครใจ เมื่อครูคนใดไม่สมัครใจโอนไปสังกัดเทศบาล  ทางกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการก็ตั้งอัตราครูชดเชยให้แก่เทศบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้โอนการศึกษา
ประชาบาลที่อยู่นอกเขตเทศบาลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดการศึกษาของประเทศไทย
ในขณะนั้นจึงอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลและองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดได้จัดการศึกษาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนถึงปี พ.ศ. 2521 ได้มีการจัดตั้งเมืองพัทยาขึ้น

                                                 

 4เรื่องเดียวกัน,3. 
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เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอีกรูปแบบหนึ่ง และให้โอนโรงเรียน ครู และลูกจ้างของ
โรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตเมืองพัทยาไปสังกัดเมืองพัทยา5 
 เมื่อถึงปี พ.ศ. 2523 ได้มีการตราพระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ขึ้น และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับการบริหารจัดการประถมศึกษาใหม่ ให้มีเอกภาพ โดยให้โอนการศึกษา
ประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับ
กรุงเทพมหานครและเทศบาลที่มีความพร้อมและสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ทางการศึกษาได้ ก็คงให้จัดการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีได้มีการจัดการศึกษาของเทศบาล การจัดการ
ศึกษาของประเทศไทยในช่วงนี้จึงจัดทั้งกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6  
 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 
289 วรรคสอง ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการ
ฝึกอบรมอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 ก าหนดให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม 
ความเหมาะสม และความต้องการของท้องถิ่น และมาตรา 42 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9) ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา มาตรา 17(6) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่
ในการจัดการศึกษา มาตรา 30(1) ก าหนดให้รัฐด าเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะ    
ที่รัฐด าเนินการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา 
และมาตรา 32 ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้ก าหนดให้ถ่ายโอนภารกิจ
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ และจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25427  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 42 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมใน     
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดการศึกษา พร้อมเร่งรัดให้สร้างความพร้อม
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ในการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาได้เองโดย
ได้ก าหนดให้มีคณะท างานเฉพาะด้านขึ้นเพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งจะต้องท าหน้าที่ในการก าหนด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขอรับการถ่ายโอนโรงเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการ การก าหนดประเภท และระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพึงได้รับโอน ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม สิทธิและอ านาจในการ
บริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถจัด
การศึกษาได้เองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท รวมทั้งความพร้อมและความสมัครใจ
ของบุคลากรครูของกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติในหลักการ (ร่าง) กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....  และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกฎ
กระทรวงฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป8  ซึ่งตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 3 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะจัดการศึกษาหรือรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา ยื่นค าขอต่อ  
ส่วนราชการก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า 180 วัน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ที่จัดการศึกษาอยู่แล้ว ให้มีสิทธิจัดการศึกษาต่อไปโดยไม่ต้องประเมินอีก ในการนี้  กระทรวง 
ศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด  และระดับ
คุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
พ.ศ. 2547 โดยก าหนดองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น 6 องค์ประกอบ  คือ  1) ประสบการณ์ขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นในการจัดหรือมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 2) แผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา
หรือแผนพัฒนาการจัดการศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับระดับ
ประเภทและรูปแบบการศึกษา 3) วิธีการบริหารและการจัดการศึกษา 4) การจัดสรรรายได้         
เพ่ือการศึกษา 5) ระดับและประเภทการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน และ 6) ความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในปีการศึกษา 2548 ซึ่งเป็นปีแรกของการยื่นประเมินเพ่ือขอรับโอนโรงเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นค าขอประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) ภายในก าหนด 180 วัน ก่อนวันเริ่มต้น
ปีการศึกษาใหม่ จ านวน 327 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 24 แห่ง เทศบาล 
จ านวน 185 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 118 แห่ง คิดเป็นจ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 
1,457 โรงเรียน จ าแนกเป็น การขอรับโอนโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1,446 โรงเรียน 
และการขอจัดการศึกษาเอง (ขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเอง) จ านวน 11 โรงเรียน แต่เนื่องจาก
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 เห็นชอบให้ชะลอการด าเนินการถ่ายโอน
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติหลายประการ 
เช่น เงื่อนไขประกอบการประเมินความพร้อมที่ระบุในกฎกระทรวงฯ และปัญหาสถานภาพตาม
กฎหมายของสถานศึกษาภายหลังการถ่ายโอน เป็นต้น และให้กระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ข้อยุติก่อน ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีจนกว่าจะได้ข้อยุติจากการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9  
 สืบเนื่องจากการให้ชะลอการด าเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรได้ยื่นฟ้อง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร 
เขต 1 ต่อศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลกได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอน
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความ
พร้อมในการจัดการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับแต่วันมีค าพิพากษา10 ต่ อมา เมื่ อ วั นที่  1 5 
สิงหาคม 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2547 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินการยื่นค าขอประเมินความพร้อมได้ทันก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา 2549 ดังนี้ 
 1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมและประสงค์ที่จะจัดการศึกษาขึ้นใหม่
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ด าเนินการตาม
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอประเมินความพร้อมเพ่ือขอรับถ่ายโอน
สถานศึกษาหลายแห่ง ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับจ านวน
สถานศึกษาท่ีจะโอนในระยะแรก ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการประเมินความพร้อมตามกฎกระทรวงฯ 
 3. ให้กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์สถานศึกษาพิเศษให้มีความชัดเจน 
 4. ภายหลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโอนสถานศึกษาไปแล้วระยะหนึ่ง ควรให้มี
การด าเนินการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนจาก
หน่วยงานกลาง เช่น ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นต้น และ        
หากจ าเป็นก็ให้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงดังกล่าวได้ 
 5. ให้คณะอนุกรรมการด้านการถ่ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ แต่งตั้งและมีปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นประธาน เร่งด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการวางระบบ กลไก หลักเกณฑ์ วิธีการ

                                                 

 9เรื่องเดียวกัน,5. 
 10เรื่องเดียวกัน,5. 
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ถ่ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถ
รองรับการถ่ายโอนสถานศึกษาเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินตามกฎ
กระทรวงฯ แล้ว 
 จากนั้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 (เรื่องปัญหาการประเมินคุณภาพผลงานของข้าราชการครู และการถ่าย
โอนภารกิจด้านการบริหารการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ข้อ 2 การถ่ายโอนสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และให้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กกถ.) ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ประธานกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอทั้ง 5 ข้อ ทั้งนี้ให้
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปพิจารณาในรายละเอียด
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้น าความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ในการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการติดตามประเมินผลหลังจากที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโอนสถานศึกษาไปแล้ว ควรก าหนดให้มีผู้แทนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่จะท าหน้าที่ดังกล่าวด้วย โดยมอบให้
กระทรวงศึกษาธิการเร่งจัดท าแผนการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมทั้งระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ
ให้ประสานกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพ่ือน าเรื่องนี้หารือนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ผลสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความประสงค์จะรับโอน
สถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการต้องยื่นขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาภายใน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการ
ถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 ทั้งนี้ การด าเนินการถ่ายโอนจริง
ให้เป็นไปตามหลักความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งค านึงถึงความพร้อมในการจัดการเรียน      
การสอน คุณภาพการศึกษา และประโยชน์ของนักเรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2548 ที่ได้พิจารณาเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา (เฉพาะสถานศึกษาที่ถ่ายโอน) ให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเห็นดังนี้ 
 1. ให้มีองค์กรก าหนดนโยบาย แผน มาตรฐาน และสนับสนุนงบประมาณในที่เดียวกัน 
และโดยที่เรื่องนี้เป็นบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบในการ
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ค านวณเข้าไว้ในส่วนของงบประมาณ ร้อยละ 35 
ตามกฎหมาย 
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 2. ให้มีคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยพิจารณารูปแบบองค์ประกอบ
และอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อไปอีกครั้งหนึ่ง 
 3. โรงเรียนใดที่มีความสามารถและมีศักยภาพ ควรให้อ านาจและอิสระในการบริหาร
โดยเฉพาะทางวิชาการ และควรมีฐานะเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกับสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งอาจต้องแก้ไขกฎหมายในอนาคต 
 4. ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน ให้งบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าใช้จ่ายด้านวิชาการอยู่
ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านระบบ GFMIS ส่วนงบประมาณอ่ืน ๆ อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรรับผิดชอบทั้งการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาตลอดชีวิต (น่าจะมีความพร้อมตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป) 
 6. การถ่ายโอนบุคลากรด้านการศึกษาให้อยู่บนพ้ืนฐานของความสมัครใจของบุคลากร 
ดังนี้ 
  6.1 กรณีบุคลากรสมัครใจ ให้ตัดโอนทั้งอัตราและตัวบุคคลไปสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  6.2 กรณีบุคลากรไม่ประสงค์โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถช่วย
ราชการในสถานศึกษานั้นต่อไปได้ แต่ไม่เกิน 2 ปีการศกึษา เมื่อไม่ประสงค์จะโอนไปก็ให้กลับไปสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการได้ ในกรณีมีอัตราที่ขาดอันเนื่องมาจากการถ่ายโอน รัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณหรืออัตราเพ่ือบรรจุทดแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระทรวงศึกษาธิการ 
แล้วแต่กรณี  
 7. ปีการศึกษา 2549 ให้แบ่งระดับสถานศึกษาท่ีจะถ่ายโอน ดังนี้ 
  7.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด รับโอนได้ไม่เกิน 3 โรง โดยแบ่งออกเป็นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน 1 โรง และอีก 2 โรง อาจเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา 
หรือโรงเรียนขยายโอกาส 
  7.2 เมืองพัทยา และเทศบาลที่เคยจัดการศึกษา รับโอนได้ไม่เกิน 2 โรง ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา หรือโรงเรียนขยายโอกาส 
  7.3 เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ไม่เคยจัดการศึกษารับโอนได้    
ไม่เกิน 1 โรง ในระดับประถมศึกษา 
  7.4 กรุงเทพมหานคร ให้กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันพิจารณาจ านวนสถานศึกษาที่จะรับถ่ายโอน โดยให้ค านึงถึง
ค านิยามสถานศึกษาพิเศษที่ได้ก าหนดไว้แล้วด้วย 
  กรณีท่ีสถานศึกษาใดมีความพร้อมและสมัครใจโอนไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยินดีรับโอนสถานศึกษาดังกล่าว นอกเหนือจากจ านวนดังกล่าวข้างต้น 
ให้สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าความตกลงเพ่ือเป็นหลักฐานยืนยัน และเสนอให้
คณะกรรมการกระจายอ านาจพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 8. สถานศึกษาลักษณะพิเศษ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นสถานศึกษาตัวอย่างหรือต้นแบบ     
ที่จัดการศึกษาระดับภาค ระดับจังหวัด หรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น โรงเรียนในฝัน ซึ่งเป็น
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นโยบายเฉพาะของรัฐบาล ให้เป็นไปตามค านิยามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามความตกลงเป็นกรณี ๆ ไป ส าหรับสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ (สมศ.) ที่ยังขาดความพร้อมด้านบุคลากร หรือขาดระบบบริหาร     
ซึ่งต้องพัฒนามาตรฐานและความพร้อม เห็นสมควรถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไป
ด าเนินการโดยก าหนดเงื่อนไขว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนต้องมีแผนการพัฒนา
สถานศึกษาท่ีชัดเจนและมีการติดตามประเมินผลเพ่ือให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.ต่อไป 
 9. ให้มีคณะกรรมการและระบบติดตามและประเมินผลการโอนสถานศึกษาตาม
แนวทางนี้และเสนอคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป หากปรากฏ
ว่า การจัดการศึกษามีปัญหาหรือด้อยคุณภาพลง อาจมีการทบทวนการโอนได้เป็นราย ๆ ไป 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 11 มกราคม 2549 ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. ความสมัครใจของสถานศึกษาให้ใช้มติเสียงข้างมากของทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายหนึ่ง กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
อีกฝ่ายหนึ่ง 
 2. ในปีการศึกษา 2549 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นขอรับการประเมินไม่น้อยกว่า 
120 วันก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับโอนสถานศึกษาจะต้องยื่น
ขอรับการประเมินความพร้อมต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในวันที่ 15 มกราคม 2549 
 ในปีการศึกษา 2549 ซึ่งเป็นปีแรกของการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินความพร้อมฯ เพ่ือรับโอน
สถานศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 578 แห่ง (จ านวน 2,120 โรงเรียน) จ าแนกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน 50 แห่ง (จ านวน 1,055 โรงเรียน) เทศบาล จ านวน 248 แห่ง (จ านวน 467 โรงเรียน) และ
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 280 แห่ง (จ านวน 598 โรงเรียน) ปรากฏว่า มีโรงเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความพร้อมฯ และสมัครใจไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนทั้งสิ้น    
370 โรง จ าแนกเป็นโรงเรียนที่โอนตามมติคณะรัฐมนตรีหรือที่เรียกว่าบัญชี 1 จ านวน 85 โรง และ
โรงเรียนที่สมัครใจโอนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครใจรับโอน (นอกเหนือจากจ านวนที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด) หรือที่เรียกว่าบัญชี 2 จ านวน 285 โรง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้
ถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดกรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแล้ว ดังนั้น ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบจึงมีอ านาจหน้าที่ในการจัด
การศึกษาทั้งกรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 เดิมการจัดการศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นแบบรวมศูนย์
อ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง  โดยพบว่ามีจุดบกพร่องที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงไม่รู้ความต้องการของ
ชุมชนในแต่ละพ้ืนที่อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดสายบังคับบัญชาที่ยาวมาก แต่ผู้บริหาร
โรงเรียนไม่มีอ านาจการตัดสินใจเป็นเพียงตัวแทนส่วนกลาง  เป็นผู้ประสานงานมากกว่าผู้บริหารท าให้
ผู้บริหารจะให้ความส าคัญกับผู้บังคับบัญชามากกว่าผู้เรียน  และที่ส าคัญชุมชนและผู้ปกครองไม่มี
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บทบาทในการจัดการศึกษา เนื่องจากมกีารบริหารแบบสั่งการจากส่วนกลาง งบประมาณทั้งหมดก็มา
จากส่วนกลาง จึงได้มีการถ่ายโอนอ านาจทางการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอน
อ านาจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินภารกิจของรัฐทั้งส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแผนกระจายอ านาจนั้น  เท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ านาจเชิง
บริหารจัดการ การด าเนินภารกิจสาธารณะของรัฐ เพ่ือถ่ายเทอ านาจ ทั้งภารกิจงบประมาณ และ
บุคลากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหลาย ทั้งปวงนี้ ด าเนินไปตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   ด้วยเหตุนี้จึงมี
สถานศึกษาที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการถ่ายโอนไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวนหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนและหน่วยงานการจัดการศึกษาในท้องถิ่นมากที่สุด  
สามารถรับรู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น จึงได้มีการถ่ายโอน
บทบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  
ซึ่งระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษา  สรุปได้ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาไว้ในหลายมาตรา สรุปได้ว่า ให้ยึดหลักการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษา คือ ให้มีการกระจายอ านาจลงสู่ พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของบุคคล  
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  การจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของ
สถาบันศาสนา  ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งด้านวิชาการ  
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการส านักงานการศึกษา
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา ระดับใดระดับหนึ่ ง หรือทุกระดับ ตามความพร้อม         
ความเหมาะสม  และความต้องการภายในท้องถิ่น  ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ความพร้อม  ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีหน้าที่ประสานส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา  
รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา  ในเรื่องของ
ระยะเวลาและการด าเนินการไว้ดังนี้ คือ ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา  และองค์การบริหาร       
ส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยได้ระบุในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
สามารถจัดการศึกษาได้และก าหนดให้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจที่เป็นบริการสาธารณะที่ซ้ าซ้อน
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน  ภายใน 1 ปี  และนอกจากนั้นยังได้สนับสนุนด้าน
งบประมาณเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจการต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น  สรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และ
ความต้องการภายในท้องถิ่น  โดยให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมใน
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้าที่ประสานส่งเสริมให้องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา11 
 นอกจากนี้ได้มีผู้ท าการวิจัย เช่น นางพิมพรรณ สุริโย  ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  9           
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล 
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ ปัจจัย ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   
ด้านการตัดสินใจ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านการติดต่อสื่อสาร  และจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับการด าเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามี           
15 ประเด็นปัญหา คือ  1) การบริหารขาดความเป็นอิสระ  2) ระบบสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน        
3) ความไม่เท่าเทียมกันของการได้รับการพัฒนา 4) ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีภาระงานเพ่ิม       
5) นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 6) ความเข้มแข็งทางวิชาการ 7) การได้รับการช่วยเหลือ     
ทางวิชาการจากกลุ่มโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลดลง  8) ความไม่มั่นใจของสถาบัน
การเงินต่อระบบการหักเงิน 9) การพิจารณาความดีความชอบ 10) การโอนย้ายข้ามเขตท าได้ยาก   
11) ขั้นตอนงานสารบรรณต่างจากระบบเดิม 12) ระบบการประเมินวิทยฐานะไม่ชัดเจน 13) การเบิก
ค่ารักษาพยาบาลล่าช้า 14) ขาดการมีส่วนร่วมตัดสินใจใช้ทรัพยากร และ 15) ครูบรรจุใหม่ ครูจ้าง
ขาดประสบการณ์  ไม่เข้าใจบทบาทการจัดการศึกษาของท้องถิ่น   
 จากรายงานการติดตามการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปี 2551 โดย
ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่าปัญหาอุปสรรคในการ           
จัดการศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. ยังขาดความชัดเจน
และขาดความต่อเนื่อง มักมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหาร อปท.
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส าคัญและไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการศึกษา
เท่าท่ีควร อปท. บางแห่งยังไม่ได้จัดโครงสร้างรองรับงานด้านการศึกษา ยังขาดระบบสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการบริหารจัดการศึกษา  ขาดความร่วมมือ
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งกฎระเบียบไม่เอ้ือ และ
เป็นอุปสรรคตอ่การจัดและส่งเสริม การจัดการศึกษาของ อปท.ด้านการบริหารงานบุคคล ส านัก/กอง
การศึกษายังขาดแคลนครูและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน
การศึกษา และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพน้อยกว่าบุคลากรในสถานศึกษา การสรรหาบุคลากรขาด
ความยุติธรรม มีการใช้ระบบอุปถัมภ์และการแทรกแซงทางการเมือง รวมทั้งไม่ได้รับการส่งเสริมจาก
ต้นสังกัดเท่าที่ควร รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรยังไม่เพียงกับความต้องการและไม่ต่อเนื่อง    
ด้านการบริหารวิชาการ อปท. ยังมีความแตกต่างกันในศักยภาพและความสามารถในการบริหาร
จัดการ รวมทั้งความสามารถในการหารายได้ ท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ อปท. ท าได้    

                                                 

 
11สุวรรณ พิณตานนท์ และกาญจนา วัธนสุนทร, กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนใน

กำรพัฒนำท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: เอ็ดดูมีเดียพับลิชชิง, มปป.), 9. 
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ไม่เท่าเทียมกัน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน
ท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะในการเป็นผู้น าการใช้หลักสูตร  ครูขาด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรและขาดทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ขาดแคลนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา       
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังขาดการนิเทศอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง ด้านการบริหารงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการศึกษาไม่เพียงพอ ล่าช้า มีขั้นตอนมาก และขาดความคล่องตัว 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดในกฎระเบียบการเบิกจ่าย และการเงินการคลัง นอกจากนี้ อปท. ยังมีทรัพยากร
ไม่ทัดเทียมกัน ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีทรัพยากรจ ากัดและขาดการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้เพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษา ด้านการถ่ายโอนสถานศึกษา ในระดับปฏิบัติยังมีปัญหาการถ่ายโอนบุคลากร
ให้กับ อปท.ล่าช้าท าให้เกิดผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พึงได้รับการที่ครูไม่สมัครใจถ่ายโอน และการจัดสรรต าแหน่งครูไปทดแทนครูที่ไม่ถ่ายโอนเป็นไป     
อย่างล่าช้า อปท. บางแห่งยังขาดความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัด
การศึกษา ในระดับหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ยังขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ อปท. และแนวทางการถ่ายโอนบุคลากรด้านการศึกษา
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ สพฐ. ยังไม่มีการย้ายสับเปลี่ยนบุคลากรที่ไม่สมัครใจ กับบุคลากร         
ในสถานศึกษาอ่ืน ในระดับนโยบาย แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะถ่ายโอนโรงเรียนให้กับ 
อปท.ยังไม่ชัดเจน และหลักการถ่ายโอนบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ และ   
จากงานวิจัยของดวงเนตร ส าราญวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล ที่ท าการวิจัยเรื่อง
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาให้แก่  อบจ. เกิดจากความ        
ไม่พร้อมของ อบจ. ในการบริหารจัดการสถานศึกษา สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่บุคลากร
ได้รับล่าช้ากว่าเดิม โดยเฉพาะไม่สามารถเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณและการบริหารงานบุคคลที่ล่าช้ามี ขั้นตอนมาก อบจ. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน ขาดโครงสร้างองค์กรและบุคลากรที่มีความรู้เพ่ือรองรับภารกิจด้าน
การจัดการศึกษาขาดการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและปัญหาสมรรถนะในการสอนของ
บุคลากรคร ู ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ อบจ. นครราชสีมา ได้แก่ ขวัญและ
ก าลังใจของบุคลากรทางการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ  อบจ. กฎระเบียบที่
เอ้ืออ านวยต่อการบริหารจัดการศึกษาโครงสร้างองค์กรและนักวิชาการศึกษาเพ่ือรองรับภารกิจด้าน
การจัดการศึกษา งบประมาณที่เพียงพอส าหรับการด าเนินภารกิจด้านการจัดการศึกษา การจัดซื้อ  
จัดจ้างให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียน วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและนโยบายการศึกษาที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่องการยึดหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการแต่งตั้ง โยกย้ายและพิจารณาความดีความชอบ 
บุคลากรครูที่มีความพร้อม มีคุณภาพและทุ่มเทและการสนับสนุนจากหน่วยงาน “พ่ีเลี้ยง” คือ สพม.
และกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ พิชิต ฤทธิ์จรูญ   ชูชาติ พ่วงสมจิตร์   เก็จกนก เอ้ือวงศ์  และ    
นงเยาว์ อุทุมพร  ได้ท าการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิจัย พบว่า ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และครู       
มีเพียงพอและมีความสามารถในการสอน สถานศึกษาจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของ
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ท้องถิ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา ด้านความเสมอภาค อปท.สามารถจัดการศึกษาให้มี
ความเสมอภาค ด้านการเปลี่ยนแปลงหลังรับการถ่ายโอน มีพัฒนาการด้านวิชาการดีขึ้นได้
งบประมาณและ อัตราก าลัง ครูเพ่ิมขึ้น ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนาตามสภาพของท้องถิ่น 
แต่ อปท.บางแห่งขาดงบประมาณสนับสนุน และสถานศึกษาบางแห่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง 
ปัจจัยที่ส่งเสริม คือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ อปท. มีความพร้อมเรื่องรายได้ มีครูเพียงพอ ปัจจัยอุปสรรค 
ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ บุคลากรไม่เพียงพอและชุมชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา12 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการ
ประเมินผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
กรมส่งเสริม  การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นแนวปฏิบัติส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความประสงค์ที่จะถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  จากสภาพความเป็นมาและปัญหาของการวิจัย ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ คือ เพ่ือทราบผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 

ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงก าหนดข้อค าถามของ    
การวิจัยไว้ คือ  ผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
มีอะไรบ้าง 
  

สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัย ไว้ คือ 
ผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายด้าน 
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวิจัยเพ่ือศึกษาผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการบริหาร จัดการศึกษาของปรัชญา เวสารัชช์ ที่ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการ    
อย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายชัดเจน คือการพัฒนามนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ  
สติปัญญา  คุณธรรม  ค่านิยม ความคิด การประพฤติปฏิบัติ ฯลฯ  โดยคาดหวังว่าคนที่มีคุณภาพนี้ 

                                                 

 12กระทรวงศึกษาธิการ, รำยงำนกำรติดตำมกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น ป ี2551 (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว), 116-118. 
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จะท าให้สังคมมีความมั่นคง สงบสุข เจริญกาวหน้าทันโลก แข่งขันกับสังคมอ่ืน ในเวทีระหว่างประเทศ
ได้ คนในสังคมมีความสุข มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสมานฉันท์13  ส่วน สันติ บุญภิรมย์ กล่าวว่า การบริหารการศึกษา คือ การด าเนินการเกี่ยวกับ    
การให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ตามรูปแบบของการศึกษาประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้มีความ
เจริญงอกงามสู่วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม14 ส าหรับ หวน พินธุพันธ์    
กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจเป็นการด าเนินงานของ
ครูใหญ่ร่วมกับครูน้อยในโรงเรียน อธิการบดีร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และครูอาจารย์ใน
สถาบันต่าง ๆ และกลุ่มบุคคลเหล่านี้ต่างร่วมมือกันพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสิ้น การจะพัฒนาคนให้มี
คุณภาพได้นั้น จะต้องมีการด าเนินการในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคาร
สถานที่ และพัสดุครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนินการหรือมาท าการสอนในสถาบันการศึกษา   
การปกครองนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัยและอ่ืน ๆ ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้รวมเรียกว่า 
“ภารกิจทางการบริหารการศึกษา”หรือ“งานบริหารการศึกษา”15  นอกจากนี้ หวน พินธุพันธ์ ยังได้
กล่าวว่า ในวิทยานิพนธ์ของนิสิตภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้จ าแนกงานบริหารการศึกษา
ออกเป็น 5 ประเภท โดยรวมงานการเงิน งานอาคารสถานที่และงานธุรการอยู่ในประเภทเดียวกัน 
ดังนี้ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานธุรการ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงาน
กิจการนักเรียน  และ 5) การบริหารงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน16  ส่วน นิพนธ์ กินาวงศ์ ได้แบ่ง
ภาระงานด้านการบริหารการศึกษา ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) งานวิชาการ 2) งานเกี่ยวกับ
บุคลากร 3) งานธุรการ 4) งานกิจการนักเรียน และ 5) งานประชาสัมพันธ์กับชุมชน  นอกจากนั้น 
Edward W. Smith and others ได้แบ่งงานของผู้บริหารการศึกษาไว้ 7 ประการ ได้แก่ 1) งาน
วิชาการ 2) งานบุคคล  3) งานกิจการนักเรียน  4) งานการเงิน 5) งานอาคารสถานที่ 6) งานสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน และ 7) งานธุรการ17  ส าหรับกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหาร 4 ด้าน คือ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังเขตพ้ืนที่

                                                 

 13ปรัชญา เวสารัชช์, “ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร:ประมวลสาระ บทที่ 1 หลักการจัดการ
ศึกษา” 
 14สันติ บุญภิรมย์, หลักกำรบริหำรกำรศึกษำ (กรุงเทพมหานคร: บุ๊ค พอยท์, 2552), 
53. 
 15หวน พินธุพันธ์, “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารการศึกษา.” (อัดส าเนา). 
 16เรื่องเดียวกัน. 
 17Edward W. Smith and others,อ้างถึงใน หวน  พินธุพันธ์, “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษา.” (อัดส าเนา) . 
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การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง โดยบริหารงานตามภารกิจในแต่ละด้านดังนี้18 การบริหารงาน
วิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งกระจายอ านาจในการบริหารจัดการให้สถานศึกษามากที่สุด     
ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน สถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัย
ส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนการวัดและประเมินผล และการจัดปัจจัยเกื้อหนุน  การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา มุ่งเน้น
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการ  เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดี
ต่อผู้เรียน  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานให้เกิดความ
คล่องตัว  อิสระภายใต้กฎหมายระเบียบตามหลักธรรมาภิบาล  ข้าราชการครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถ  มีขวัญก าลังใจ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
ส าคัญและการบริหารทั่วไป  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้บริการงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยมีบทบาทหลักในการประสาน
ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒนา
สถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมการบริหารและการจั ดการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส  
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส าหรับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนของท้องถิ่นได้รับการศึกษาอบรมตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติเฉพาะของ
ท้องถิ่นก าหนดให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ท้องถิ่นจะต้องจัดการศึกษาแก่ประชาชน
ให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนดตามความพร้อมและความต้องการของประชาชน   
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาและวางรากฐานชีวิต        
การเตรียมความพร้อมของเด็ก ทั้งทางร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์ บุคลิกภาพและสังคม      
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ความสามารถข้ันพ้ืนฐาน  
รวมทั้งให้สามารถค้นพบความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของตนเอง ด้านวิชาการ วิชาชีพ  
ความสามารถในการประกอบอาชีพ  และทักษะทางสังคม  โดยนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและ       

                                                 

 18ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
2542 (กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542), 19. 
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มีความส านึกในความเป็นไทย นอกจากนี้ทฤษฎีที่กล่าวเกี่ยวกับผลกระทบมีหลากหลาย ได้แก่     
เมอร์ฟ่ี และอาร์เดอร์ (Murphy and others)19  ได้ให้ความหมายของผลกระทบว่า หมายถึงเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอด้วยเหตุผลหลายประการโดยทั่ว ๆ ไป แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันของการเปลี่ยนแปลงระดับต้นไปสู่ระดับต่อ ๆ ไป20   ส่วน      
ไบรอันท์ และไวท์ (Bryant and White)21 ได้ให้ความหมายผลกระทบ  หมายถึง  ผลทั้งหมดของ
นโยบายที่มีขึ้น  ในสภาพแห่งความเป็นจริงในโลก อันได้แก่ ผลกระทบที่มีต่อสถานการณ์และ
กลุ่มเป้าหมายผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ค่าใช้จ่ายทางตรงที่ใช้ส าหรับทรัพยากร
ของโครงการ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมต่าง ๆ รวมทั้งค่าเสียโอกาสด้วย  ดาย (Dye)22  ได้ให้ความหมายของ
ผลกระทบว่า หมายถึง ผลทั้งหมดของนโยบายที่มีขึ้นในสภาพแห่งความเป็นจริงในโลก ซึ่งรวมถึง      
1) ผลกระทบที่มีต่อสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย 2) ผลกระทบที่มีต่อสถานการณ์และกลุ่มที่มิใช่
กลุ่มเป้าหมาย 3) ผลกระทบที่มีต่ออนาคตจะเป็นเช่นเดียวกันกับเงื่อนไขที่มาจากปัจจุบัน 4) ค่าใช้จ่าย 
ทางตรงที่ใช้ทรัพยากรเพ่ือด าเนินโครงการ และ 5) ค่าใช้จ่ายทางอ้อมต่าง ๆ  รวมทั้งค่าเสียโอกาสใน
การด าเนินการอ่ืน ๆ ด้วย  ส่วน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ ได้กล่าวถึง ผลกระทบ (Impact) ว่า หมายถึง 
ชุดของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการเลือกทางเลือกเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 
ผลกระทบของแต่ละทางเลือกอาจจะเป็นได้ทั้งผลกระทบในทางบวกและผลกระทบในทางลบ23 
นอกจากนี้ ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบไว้ว่า ค าว่า “ผลกระทบ” 
(Impact) ที่กล่าวถึงนั้นโดยทั่วไปจะหมายถึงผลของการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม โดยผลกระทบดังกล่าวอาจจ าแนกออกตามประเภทขนาด และระยะเวลา
ได้ดังนี้ ประเภทของผลกระทบ ได้แก่ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียงาน ที่ดินท ากิน 

                                                 

 19Murphy and others, อ้างถึงใน สุทธิชัย สนธิมุล, “ผลกระทบทางสังคมอัน
เนื่องมาจากการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายแยกทางหลวงหมายเลข 304-สระแก้ว ที่มีต่อชาวบ้าน
ที่ถนนตัดผ่านในเขตอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัญหาพิเศษ” (วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 
2545), 253. 
 20เรื่องเดียวกัน,5. 
 21Bryant and White, อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศิริ, “ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 (สุขุมวิท) ที่มีต่อ
ประชาชน 2 ข้างทาง ปัญหาพิเศษ” (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบาย
สาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 13-14. 
 2546), 13 
     22Dye, อ้างถึงใน ลักษณ์ เสงี่ยมจิต, ผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม จำกกำรด ำเนนิ
นโยบำยสร้ำงทำงหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์)สำยกรุงเทพฯ–ชลบุรี สำยใหม่.ปัญหาพิเศษ รป.ม. 
(การบริหารทั่วไป). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา,พ.ต.ต., 2542),35. 
 23สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, นโยบำยสำธำรณะ: แนวควำมคิด กำรวิเครำะห์ และกระบวนกำร 
(กรุงเทพมหานคร: อักษรการพิมพ์, 2546), 271. 



 19 

มูลค่าบ้านและทรัพย์สินลดลง ความสูญเสียบริการทางสังคมและความสูญเสียเกี่ยวกับวิถีด าเนินชีวิต 
ขนาดของผลกระทบจะมีตั้งแต่ระดับที่น้อยถึงมากและระยะเวลาของผลกระทบก็มีทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว24  ส าหรับ ดาย (Dye) ได้กล่าวถึง ผลกระทบว่าหมายถึง ผลทั้งหมดของนโยบายที่มีขึ้นใน
สภาพแห่งความเป็นจริงในโลก อันได้แก่ ผลกระทบที่มีต่อสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต  สรุปได้ว่า ผลกระทบ คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบและอาจเกิดขึ้นกับ
กลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมายหรือกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม25   
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ใช้แนวความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องกับผลกระทบ
ทางการศึกษาส าหรับโรงเรียนที่ประสงค์จะถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยและจาก
แนวคิดทฤษฎีดังกล่าว สามารถน ามาประกอบเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัย ที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังปรากฏในภาพที่ 1     
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
        (กรุงเทพมหานคร : ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542),19. 
       :  ปรัชญา  เวสารัชช์. “ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร:ประมวลสาระ บทที่ 1 หลักการจัดการศึกษา”. 
       :  สันติ  บุญภิรมย์. หลักการบริหารการศึกษา,(กรุงเทพฯ:บุ๊ค พอยท,์2552),53. 

                                                 

 24ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ, กำรวำงแผนและกำรวิเครำะห์โครงกำร (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด
ยูเคชั่น, 2542), 335. 

     25Thomas Dye  (1982, p. 345, อ้างถึงในลักษณ์ เสงี่ยมจิต, ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ
และสังคม จำกกำรดำเนินนโยบำยสร้ำงทำงหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) สำยกรุงเทพฯ – ชลบุรี 
สำยใหม่. ปัญหาพิเศษ รป.ม.(การบริหารทั่วไป). ชลบุร ี: มหาวิทยาลัยบูรพา,2542,35. 
 

ผลกระทบทำงกำร
ศึกษำของโรงเรียน
ทีถ่่ำยโอนไปสังกัด
องค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการศึกษา 

ของ 
ปรัชญา  เวสารัชช์ 
สันติ  บุญภริมย ์
หวน  พินธุพันธ์ 
นิพนธ์  กินาวงศ์ 

Edward W.Smith 
และคณะ 

การจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

ทฤษฎีการประเมินผลกระทบ 
เมอร์ฟี่และอาร์เดอร ์(Murphy & 

Others, ดาย (Dye) 
สุทธิชัย สนธิมุล. 

ประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิร.ิ 

การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ในประเทศ - ต่างประเทศ 
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       :  หวน  พินธุพันธ์, “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารการศึกษา”.(อัดส าเนา) 
       :  Edward W.Smith.(อ้างใน) หวน  พินธุพันธ์.“ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารการศึกษา”. 
(อัดส าเนา) 
       :  สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ. 
กรุงเทพฯ: อักษรการพิมพ์,2546,271. 
       :  ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ.( กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น
,2542), 335. 
       :  สุทธิชัย สนธิมุล. “ผลกระทบทางสังคมอันเนื่องมาจากการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายแยก
ทางหลวงหมายเลข 304 – สระแก้ว ที่มีต่อชาวบ้านที่ถนนตัดผ่านในเขตอ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. ปัญหาพิเศษ” รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป,บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา,2545,5. 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายเฉพาะค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน  ผู้วิจัยจึงให้ค านิยาม
ความหมายไว้ดังนี้ 

 1.  ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนจากการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นผลที่เกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบและอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่
กลุ่มเป้าหมาย หรือกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 2.  ผลกระทบทางการศึกษา หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปในโรงเรียน รายละเอียดมีดังนี้ 

  2.1 การบริหารด้านวิชาการ หมายถึง การบริหารวิชาการทุกชนิดในโรงเรียน        
ซึ่งเก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ 

  2.2 การบริหารด้านบุคลากร หมายถึง การด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานทุกด้าน  และอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  2.3 การบริหารด้านงบประมาณ หมายถึง การจัดการด าเนินการใช้เงินงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ที่ได้รับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  ถูกต้องตามระเบียบ  ทันเวลาหรือเหตุการณ์ 

  2.4 การบริหารด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง การด าเนินการให้ทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานโรงเรียน 
 3. การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติตามภารกิจ
ในหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
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บทที ่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลกระทบทางการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระของงานวิจัย ในบทนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
ทางการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 
 

แนวคิดที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 
 สมคิด พรมจุ้ย1 กล่าวว่า การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิด
สารสนเทศเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูง  

 การประเมิน = การวัด + การตัดสินใจ  
 พิสณุ ฟองศรี2 กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งใด       

สิ่งหนึ่งโดยการน าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด  
 สุพักตร์ พิบูลย์3 กล่าวถึง กลุ่มผู้ให้ความหมายของการประเมิน มีอยู่ 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 

มองการประเมินเสมือนกับการวัดผล เช่น การตัดสินผลการเรียนที่ได้จากคะแนนจากการทดสอบ  
การสร้างแบบประเมินพฤติกรรมของครูแล้วน าไปให้นักเรียนตัดสินให้คะแนนครูในแต่ละด้าน         
กลุ่มที่ 2 มองว่าการประเมินเป็นการให้บริการ เช่น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจของลูกค้าผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มที่ 3 มองว่า การประเมิน เป็นการตัดสิน
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ เช่น การประเมินเพ่ือรับรองวิทยฐานะในอดีต โดยอาศัยความรู้สึกของตนเอง 

                                                 

 1สมคิด พรมจุ้ย, เทคนิคการประเมินโครงการ, พิมพ์ครั้งที่ 5 (นนทบุรี: จตุพร ดีไซน์, 
2550), 37.  
 2พิสณุ ฟองศรี, การเขียนรายงานประเมินโดรงการ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: 
เพชรรุ่งการพิมพ์ จ ากัด, 2551), 4. 
 3สุพักตร์ พิบูลย์, “การประเมินความต้องการจาเป็นเพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงานและ
โครงการ,” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ หน่วยที่ 11 
(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 72-73. 
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เป็นเกณฑ์ ส่วนกลุ่มที่ 4 มองการประเมินว่าเป็นกระบวนการที่มีการ เก็บรวบรวมข้อมูลและตัดสิน
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด  

สรุปว่า การประเมินเป็นการตัดสินค่าของสิ่งใด ๆ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 

แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ 
 ความหมายของผลกระทบ 
 เมอร์ฟ่ี และอาร์เดอร์ (Murphy and others)4 ได้ให้ความหมายของผลกระทบว่า 
หมายถึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอด้วยเหตุผลหลายประการโดยทั่ว  ๆ ไป แล้วผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันของการเปลี่ยนแปลงระดับต้นไปสู่ระดับต่อ ๆ ไป5 
 ไบรอันท์ และไวท์ (Bryant and White)6 ได้ให้ความหมายผลกระทบ หมายถึง ผล
ทั้งหมดของนโยบายที่มีขึ้นใน สภาพแห่งความเป็นจริงในโลก อันได้แก่ ผลกระทบที่มีต่อสถานการณ์
และกลุ่มเป้าหมายผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ค่าใช้จ่ายทางตรงที่ใช้ส าหรับ
ทรัพยากรของโครงการ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมต่าง ๆ รวมทั้งค่าเสียโอกาสด้วย 
 ดาย (Dye)  ได้ให้ความหมายของผลกระทบว่า หมายถึง  ผลทั้งหมดของนโยบายที่มีขึ้น
ในสภาพแห่งความเป็นจริงในโลก ซึ่งรวมถึง 1) ผลกระทบที่มีต่อสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย      
2) ผลกระทบที่มีต่อสถานการณ์และกลุ่มที่มิใช่กลุ่มเป้าหมาย 3) ผลกระทบที่มีต่ออนาคตจะเป็น
เช่นเดียวกันกับเงื่อนไขที่มาจากปัจจุบัน 4) ค่าใช้จ่ายทางตรงที่ใช้ทรัพยากรเพ่ือด าเนินโครงการ และ 
5) ค่าใช้จ่ายทางอ้อมต่าง ๆ รวมทั้งค่าเสียโอกาสในการด าเนินการอื่น ๆ ด้วย 
 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ชุดของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น           
อันเนื่องมาจากการเลือกทางเลือกเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ  ผลกระทบของแต่ละ
ทางเลือกอาจจะเป็นได้ท้ังผลกระทบในทางบวกและผลกระทบในทางลบ7 

                                                 

 4Murphy and others, อ้างถึงใน สุทธิชัย สนธิมุล, “ผลกระทบทางสังคมอัน
เนื่องมาจากการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายแยกทางหลวงหมายเลข 304-สระแก้ว ที่มีต่อชาวบ้าน
ที่ถนนตัดผ่านในเขตอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัญหาพิเศษ” (วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไปบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 5. 
 

5เรื่องเดียวกัน, 5 
 6Bryant and White, อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศิริ, “ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 (สุขุมวิท) ที่มีต่อ
ประชาชน 2 ข้างทาง ปัญหาพิเศษ” (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบาย
สาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 13. 
 7สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ 
(กรุงเทพมหานคร: อักษรการพิมพ์, 2546), 271. 
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 วันชัย วัฒนศิริ ผลกระทบของนโยบายใดนโยบายหนึ่ง หมายถึง ผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินนโยบายนั้น เราแบ่งผลกระทบได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา อาจแบ่งออกได้เป็น 1) ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม ด้านการเมือง ด้านการบริหาร ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ เช่น ผลกระทบจากการ
ด าเนินนโยบายสร้างเขื่อนท าให้คนเป็นโรคพยาธิซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนมากขึ้น หรือผลกระทบจากการ
ด าเนินนโยบายโครงการ ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและทหารมากขึ้นหรือผลกระทบจาก
การก่อสร้างทางผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรม ท าให้เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการย้ายที่อยู่ เปลี่ยนแปลง
วิธีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมากขึ้น และ 2) การแบ่งผลกระทบตาม
แง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น (Reality) เราอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ผลกระทบในเชิง
ภาวะวิสัย (Objective Impact) ซึ่งได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิด      
ของคน เช่น การด าเนินนโยบายคุมก าเนิดจะท าให้สัดส่วนของผู้สูงอายุสูงขึ้นไม่ว่าใครจะรับรู้หรือ    
ไม่เช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นประเภทหนึ่ง คือ ผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) ได้แก่ ผลกระทบ  
ที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของตนเช่น การด าเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่  ก่อให้เกิดการ
ขยายตัวของโสเภณีท าให้คนไทยเป็นอันมากรู้สึกอับอายต่างชาติ8 
 ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ9 ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบไว้ว่าค าว่า “ผลกระทบ” 
(Impact) ที่กล่าวถึงนั้นโดยทั่วไปจะหมายถึงผลของการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อม โดยผลกระทบดังกล่าวอาจจ าแนกออกตามประเภทขนาด และระยะเวลา
ได้ดังนี ้ประเภทของผลกระทบได้แก่ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียงาน ที่ดินท ากิน มูลค่า
บ้านและทรัพย์สินลดลง ความสูญเสียบริการทางสังคมและความสูญเสียเกี่ยวกับวิถีด าเนินชีวิต    
ขนาดของผลกระทบจะมีตั้งแต่ระดับที่น้อยถึงมากและระยะเวลาของผลกระทบก็มีทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 
 แสวง รัตนมงคลมาส10  ได้แบ่งผลกระทบเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

                                                 

 8วันชัย วัฒนศิริ, “ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
จากการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 (สุขุมวิท) ที่มีต่อประชาชน 2 ข้างทาง ปัญหา
พิเศษ” (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 13-14. 
 9ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ, การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด
ยูเคชั่น, 2542), 335. 
 10แสวง รัตนมงคลมาส, อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศิริ, “ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 (สุขุมวิท) ที่มีต่อ
ประชาชน 2 ข้างทาง ปัญหาพิเศษ” (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบาย
สาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 13-14. 
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 1.  การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการบริหาร ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาค เช่น ผลกระทบจากการ
ด าเนินนโยบายสร้างเขื่อนท าให้คนเป็นโรคพยาธิซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนมากขึ้น 
 2.  การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น (Reality) เราอาจแบ่งได้เป็น 
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) ซึ่งได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
โดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น การด าเนินนโยบายคุมก าเนิด และอีกประการหนึ่งคือ 
ผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของคนที่มี
ผลในวงกว้างและผลกระทบที่มีผลในวงแคบ เช่น การด าเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิด
การขยายตัวของโสเภณีท าให้คนไทยเป็นอันมากรู้สึกอับอายต่างชาติ 
 3.  การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบ อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบโดยตรง
(Direction Impact) และผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) 
 4.  การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบ อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบในเชิง
บวก (Positive Impact) หมายถึง ผลกระทบที่เป็นสิ่งที่พ่ึงปรารถนาและผลกระทบในเชิงลบ
(Negative Impact) ได้แก่ ผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนา 
 5.  การแบ่งผลกระทบตามช่วงเวลา (Time) ที่เกิดขึ้นจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ ผลกระทบในระยะสั้น (Short Run Impact) ส่วนอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้น     
ในอนาคต (Future Run Impact) หรือผลกระทบในระยะยาว (Long Run Impact) 
 6.  การแบ่งผลกระทบตามขอบเขตที่เกิดขึ้น (Scope) สามารถแบ่งออกได้เป็นผลกระทบ 
 เสถียร เหลืองอร่าม11 ผลกระทบหมายถึง ผลประโยชน์ และหรือผลเสียหายอันเกิดขึ้น
จากการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง 
 ดาย (Dye)12 ผลกระทบ หมายถึงผลทั้งหมดของนโยบายที่มีขึ้นในสภาพแห่งความเป็น
จริงในโลกอันได้แก ่ผลกระทบที่มีต่อสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน 
และอนาคต ค่าใช้จ่ายทางตรงที่ใช้ส าหรับทรัพยากรของโครงการ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมต่าง ๆ รวมทั้งค่า
เสียโอกาสด้วย เราแบ่งผลกระทบได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ คือ 
 1.  การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 

                                                                                                                                            

 
 11เสถียร เหลืองอร่าม, อ้างถึงใน ภาคภูมิ บูรณบุณย์,ผลกระทบของเขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) ที่มีต่ออุตสาหกรรมเครื่องรับโทรทัศน์สีที่จ าหน่ายในประเทศไทย,2544), 5. 
      12Dye, อ้างถึงใน ลักษณ์ เสงี่ยมจิต,ลักษณ์ เสงี่ยมจิต, ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคม จากการดาเนินนโยบายสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี      
สายใหม่. ปัญหาพิเศษ รป.ม.(การบริหารทั่วไป). ชลบุร ี: มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ต.ต., 2542),35. 
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สังคม ด้านการเมือง ด้านการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาค เช่น ผลกระทบจากการด าเนิน
นโยบายสร้างเขื่อน ท าให้คนเป็นโรคพยาธิซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนมากขึ้น หรือผลกระทบจากการด าเนิน
นโยบายโครงการ คจก. ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและทหารมากขึ้น 
 2.  การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมความเป็นจริงที่เกิดขึ้น (Reality) เราอาจแบ่งได้เป็น    
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) ซึ่งได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น การด าเนินนโยบายคุมก าเนิดจะท าให้สัดส่วนของ
ผู้สูงอายุสูงขึ้นไม่ว่าใครจะรับรู้ หรือไม่เช่นนี้ ก็จะเกิดขึ้นประเภทหนึ่ง คือ ผลกระทบเชิงอัตวิสัย
(Subjective Impact) ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น การด าเนินนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของโสเภณีท าให้คนไทยเป็นอันมากรู้สึกอับอายต่างชาติ 
 3.  การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางที่กระทบ อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบโดยตรง
(Direction Impact) และผลกระทบทางอ้อม (Indirection Impact) 
 4.  การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบ  อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบใน      
เชิงบวก (Positive Impact) หมายถึง ผลกระทบที่เป็นสิ่งที่พ่ึงปรารถนา และผลกระทบในเชิงลบ
(Negative Impact) ได้แก่ ผลกระทบที่ไม่เป็นที่พ่ึงปรารถนา  อนันต์ เกตุวงศ์13 ผลกระทบ หมายถึง 
ผลที่ตามมาจากผลงาน  หรือผลผลิตหรือผลประโยชน์ในระดับประถม (Primary Effects) ของแผน
หรือโครงการผลกระทบอาจเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ และอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย และมิใช่
กลุ่มเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอด้วยเหตุผล
หลายประการ โดยทั่ว ๆ ไป แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการ และผล
อันนี้จะมีส่วนท าให้เกิดผลกระทบต่อไปได้อีกระดับหนึ่งหรือหลายระดับได้เป็นกรณี ๆ ไป 
 ผลกระทบ ( Impacts) หมายถึง ผลที่ เกิดจากการกระทบที่ เกิดจากแหล่งก าเนิด     
เคลื่อนตัวโดยตรงไปกระทบผู้รับผลกระทบแล้วเกิดปฏิกิริยาตอบโต้  ผลกระทบทั้งที่เป็นบวกหรือลบ
หรือศูนย์ คือ ผลกระทบโดยตรง (Direct Impact) ในกรณีท านองแบบนี้ เรียนกว่า ผลกระทบปฐมภูมิ 
(Primary Impact) แล้วผู้รับผลกระทบหรือสิ่งแวดล้อมรับผลกระทบแล้วส่งผ่านผลกระทบนั้นต่อไป
ยังบุคคลอ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมต่อไปเกิดเป็นผลกระทบโดยอ้อม (Primary Impact) แล้วผู้รับ
ผลกระทบหรือสิ่งแวดล้อมรับผลกระทบแล้วส่งผ่านผลกระทบนั้นต่อไปยังบุคคลอ่ืนหรือผลกระทบที่
เกิดหรือส่งผ่านจากแหล่งรับผลกระทบปฐมภูมินี้ เรียกว่า  ผลกระทบทุติภูมิหรือผลกระทบล าดับสอง 
(Secondary Impact) ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเดิมหรือเกิดผลกระทบใหม่เกิดขึ้นตามมาก็ได้ หากมี
การส่งผ่านผลกระทบไปเรื่อย ๆ หมายถึง จะเกิดผลกระทบระดับสาม และระดับสี่ตามมา เรียกว่า 
ผลกระทบต่อเนื่อง (Consequence Impact) และสามารถเกิดผลกระทบสะสม (Cumulative 
Impact) อย่างไรก็ตามในระบบพบผลกระทบย้อนกลับสู่แหล่งก าเนิด (Backfire Impact) หรือ 

                                                 

 13อนันต์ เกตวุงศ,์ อ้างถึงใน ภาคภูมิ บูรณบุณย์,ผลกระทบของเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(AFTA) ที่มีต่ออุตสาหกรรมเครื่องรับโทรทัศน์สีที่จ าหน่ายในประเทศไทย,2544), 5. 
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ผลกระทบย้อนกลับสู่การด าเนินการตามนโยบายหรือมาตรการนั้น ๆ โดยปฏิกิริยาย้อนกลับเป็น
ผลกระทบจากการกระท าตามนโยบาย แผน หรือโครงการ รวมทั้งผลกระทบย้อนกลับจากการ
ด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบเชิงลบทางสังคมหรือการแก้ไขปัญหาทางสังคม ตัวอย่างเช่น 
รัฐบาลประกาศใช้นโยบายถ่ายโอนสถานศึกษาและโรงเรียนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญ พบว่าเกิดผลกระทบย้อนกลับจาการคัดค้านของครูและประชาชนต่อการถ่ายโอน
โรงเรียนส่งผลกระทบอ่ืน ๆ เช่น ต่อการพัฒนาการศึกษาและความน่าเชื่อถือของประชาชนนั้น ๆ ใน
ส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบตามช่วงของเวลาการเกิดเมื่อรับผลกระทบจากแหล่งก าเนิด สามารถแบ่ง
ผลกระทบตามช่วงระยะเวลา (Temporal Impact) ได้ 3 ประเภท คือ ผลกระทบระยะสั้น (Short 
Term Impact) ผลกระทบระยะปานกลาง (Medium Term Impact) และผลกระทบระยะยาว 
(Long Term Impact) 
 เมื่อพิจารณาถึงความถี่ของการเกิดผลกระทบ (Frequency) หรือโอกาสการเกิดสูงหรือ
ต่ าแบ่งได้เป็นผลกระทบความถี่ต า หรือเกิดช่วงสั้น ๆ (Short Time Impact) ผลกระทบความถี่ช่วง
ปานกลาง (Medium Time Impact) และ ผลกระทบมีความถี่ช่วงสูง ระยะยาว เรื้อรังหรือช่วง    
เวลายาวนาน (Permanent or Long Time Impact) 

 หากพิจารณาแบ่งตามระดับน้ าหนักความรุนแรงของผลกระทบ (Impact Level or 
Magnitude) สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 

 1. ผลกระทบระดับเล็กน้อย (Little or Light Impact) 
 2. ผลกระทบระดับปานกลาง (Modulate Impact) 
 3. ผลกระทบระดับรุนแรง (Heavy Impact) 
 หากพิจารณาตามสภาพการเกิด 
 1. ผลกระทบที่เกิดเป็นประจ า  
 2. ผลกระทบที่เกิดเป็นครั้งคราว (Occasional Impact) 

 3. ผลกระทบที่เกิดจากสภาพวิกฤติ หรือผิดปกติ หรืออุบัติเหตุ (Accidental or 
Critical Impact) 
 หากพิจารณาจากทิศทางทางปฏิกิริยาทางสังคม ผลกระทบแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท
คือ 

 1. ผลกระทบโดยตรง (Direct Impact) 
 2. ผลกระทบโดยอ้อมหรือทางอ้อม (Indirect Impact) 

 3. ผลกระทบสะสม (Cumulative Impact) 
 4. ผลกระทบต่อเนื่อง (Consequence Impact) 
 5. ผลกระทบที่ฝั่งตัวหรือพักตัวในสังคม  (Dormancy Impact) รอเวลาเป็นระเบิดเวลา 
(Time Bomb) 
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 สรุปได้ว่า ผลกระทบ คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจเป็นผลที่
เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบและอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและ
มิใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 

แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหาร 
 

 การบริหาร หมายถึง การท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยเฉพาะ
ในยุคโลกาภิวัตน์กระบวนการบริหารจะเริ่มจากการบุคลากร กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  
เครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือท างานได้ส าเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น   ซึ่งยุทธศาสตร์       
การบริหาร คือ การพยายามใช้ทรัพยากรเพ่ือประโยชน์ทางการบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science)       
ที่เก่ียวข้องกับวิชาจิตวิทยา  สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์  ในท านองเดียวกันการพิจารณาการบริหารใน
ลักษณะการปฏิบัติจะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์การบริหารที่จะ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายโดยการประยุกต์ความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม การบริหารจึงมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts)  ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์และปัจจัยการบริหารเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้คนเท่าเดิมท างานได้มากขึ้น      
งานเท่าเดิมแต่ใช้คนน้อยลงแต่คุณภาพของงานดีเท่าเดิมหรือดีกว่า  จึงเป็นการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารการศึกษาเป็นการบริหารระบบการจัดการสถานศึกษา  
(School System)  ให้ด าเนินงานไปตามนโยบายของการจัดการศึกษา  ส่วนการบริหารสถานศึกษา  
(School Administration)  เป็นการบริหารการเรียนการสอน และองค์ประกอบของการจัดการเรียน
ให้มีคุณสมบัติตามท่ีสังคมต้องการ 
 ค าว่า การบริหาร (Administration)  มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน  “Administatrae”  
หมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) หรืออ านวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมาย
ใกล้เคียงกับค าว่า “Minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับ
ความหมายดั้งเดิมของค าว่า  Administer  หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ ส่วนค าว่า การจัดการ  
(Management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อมุ่งแสวงหา 
 ทรัพยากรการบริหาร หรือปัจจัยการบริหารเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วยในการบริหารงาน
ขององค์กรซึ่งเป็นปัจจัยที่องค์กรควบคุมไว้ แบ่งเป็น 4 อย่าง หรือ 4M’s คือ คน (Man) เงินทุน  
(Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และเครื่องจักร (Machine)  แต่ในปัจจุบันปรัชญาของการบริหาร
เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากการมองการบริหารในเชิงปรัชญาไปสู่การมองการบริหารในเชิงสภาพ
ข้อเท็จจริง (James L. Gibson, John M. Ivancevich, and James H. Donnelly, Jr.)14 เนื่องจาก

                                                 

 14James L. Gibson, John M. Ivancevich, and James H. Donnelly, Jr., 
Organizations: Structure, Processes, Behavior (Dallas: Business Publications, Inc., 
1973), 298. 
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มี  “ปัจจัยในการประสบความส าเร็จ”  ซึ่งเป็น “ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้” อาทิเช่น การจัดการ  
(Management) การจูงใจ (Motivate) การปฏิบัติงาน (Method) ตลาด (Market) เวลา (Time)  
และเทคโนโลยี (Technology) การบริหารจึงมีองค์กรประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน
และผลกระทบต่อปัจจัยระหว่างกันในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอันหมาย
รวมถึงผลผลิตหรือคุณภาพที่จะเกิดขึ้นในล าดับต่อมา  ในขณะที่การบริหารการศึกษาได้พิจารณาน า
ปัจจัยการบริหารมาด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายโดยมุ่งหมายสร้างผลส าเร็จให้เกิดขึ้น 2 ทาง คือ  
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จากการวัดความส าเร็จ คือ  คุณลักษณะของสถาบันและคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา   
 จากที่กล่าวมาหากพิจารณาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการบริหารเมื่อน าใช้ในการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พุทธศักราช 2545 มาตรา 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหาร 4 ด้านคือ  
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยัง  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง15  โดยบริหารงานตามภารกิจในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 39 ได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน คือ การ
บริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ดังภาพที ่2 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2   ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพมหานคร:  
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 33.  
 

 จากขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาดังกล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยได้ยึดกรอบการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักการกระจายอ านา จการบริหาร และการจัดการศึกษา               

                                                 

 15ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 (กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542), 19. 

ขอบข่ายการบริการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป 
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) ใน   
4 ด้าน เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้  
 การบริหารงานวิชาการ 

 งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มุ่งกระจายอ านาจในการบริหารจัดการให้
สถานศึกษามากที่สุด  ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็ว
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  สถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นและการมีส่ วนร่วมจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ  
สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนการวัดและประเมินผล  และการจัดปัจจัย
เกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียนชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็ว  และสอดคล้อง 
กับความต้องการของนักเรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและท้องถิ่น 

 2. เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาตนเอง
และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

 3. เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุน
การพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและท้องถิ่นโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างมีคุณภาพและและประสิทธิภาพ 

 4. เพ่ือให้สถานศึกษาประสานความร่วมมือ  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน และสถาบันอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวาง 

 ขอบข่าย/ภารกิจ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
 7. การนิเทศการศึกษา 
 8. การแนะแนวการศึกษา 
 9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
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 12. การส่งเสริม  และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสังคม  ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  และรายงานผลให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 

 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  คือ  จัดท าแผนการเรียนรู้โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม  ทั้งด้านเวลา  สาระการเรียนรู้  และผู้เรียนจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากแหล่งการเรี ยนรู้
และเครือข่ายการเรียนรู้  ใช้การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ปกครอง  
ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูได้รับการ
พัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
 3. การวัดผล  ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน  คือ  ก าหนดระเบียบการวัดผล
และประเมินผลของสถานศึกษา  จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและ
อนุมัติผลการเรียน  จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น  และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มี
ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดผล  ประเมินผล  และเทียบ
โอนผลการเรียน  เพื่อใช้ในการอ้างอิง  ตรวจสอบ  และรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 4. การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  คือ  จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา  สนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับ
หน่วยงานภายในสถานศึกษา  ก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 5. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
ผลิต  พัฒนา  และใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สถานศึกษาจัดหา  จัดท าสื่อ  และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 

 6. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  คือ  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาให้เพียงพอและสอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คือ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน  หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  การใช้สื่อ  และอุปกรณ์การเรียนการสอน  รวบรวมและ
เผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 8. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  คือ  ด าเนินการเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันทางสังคม
อ่ืน ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการโดยร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กร  
หน่วยงาน  และสถาบันทางสังคมอ่ืน  สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างชุมชน  โดยร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันทาง
สังคมอ่ืน 
 การบริหารงบประมาณ 

 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการให้มี
ความคล่องตัว  โปร่งใสตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  และบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน  ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายได้
จากการบริการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผู้เรียน 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณอย่างเป็นอิสระคล่องตัว  โปร่งใส  

ตรวจสอบได ้
 2. เพ่ือให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
 3. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการด้านทรัพยากรที่ได้รับ  อย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
 ขอบข่าย/ภารกิจ 
 1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
  1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
  1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
 2. การจัดสรรงบประมาณ 
  2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
  2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
  2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
  3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
  3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
 4. การระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
  4.1 การจัดการทรัพยากร 
  4.2 การระดมทรัพยากร 
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  4.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
  4.4 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  4.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
 5. การบริหารการเงิน 
  5.1 การเบิกเงินจากคลัง 
  5.2 การรับเงิน 
  5.3 การเก็บรักษาเงิน 
  5.4 การจ่ายเงิน 
  5.5 การน าส่งเงิน 
  5.6 การบริหารบัญชี 
 6. การบริหารบัญชี 
  6.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 
  6.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
  6.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
 7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  7.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
  7.2 การจัดหาพัสดุ 
  7.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
  7.4 การควบคุมดูแล  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ 
 มีรายละเอียดในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
 1. การจัดตั้งงบประมาณ  มีตัวบ่งชี้  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  และดัชนีวัดผลผลิต

และผลลัพธ์ด้านงบประมาณของสถานศึกษา  วิเคราะห์แผนกลยุทธ์  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ
ของฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือน าไปจัดตั้งเป็นแผนงบประมาณของสถานศึกษา  จัดท าแผนงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการให้มีความเชื่อมโยงกับดัชนีชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษา  วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน  งาน/โครงการ  และจัดตั้งงบประมาณ
ของสถานศึกษาเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
ของสถานศึกษาเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ท าข้อตกลงบริการสาธารณะ โดยมีเป้าหมาย
ให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 2. การจัดสรรงบประมาณ  คือ  การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้กับหน่วยงานภายใน
สถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา    
การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ  เช่น  จัดส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือขอใช้งบประมาณ    
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
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อนุมัติการใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการที่ได้รับงบประมาณ การโอนและ
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  เช่น  โอนเงินงบประมาณวงเงินรวมต่างประเภท  งบรายจ่ายของแต่ละ
แผนงาน  งาน/โครงการ  การรายงาผล  เช่น รายงานผลการด าเนินงาน  ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี  โดยแสดงรายละเอียดผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการตามแผนที่
ก าหนดไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 3. การตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  คือ  
การตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ  เช่น  การก าหนดแผนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสถานศึกษา  วางแผนตรวจสอบ  วิเคราะห์  ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในของสถานศึกษา  สอบทานระบบการปฏิบัติงาน  สอบทานความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ   
การตรวจสอบติดตามการใช้ผลผลิต  เช่น  การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
วางแผนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  วิเคราะห์และ
ประเมินผลความมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานใน
สถานศึกษา 

 4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  คือ  ทุนการศึกษา  เช่น  วางแผน
รณรงค์ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา  จัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
ระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  คุ้มค่า  และมีความโปร่งใส  สรุป  รายงาน  เผยแพร่  และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุน
การศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา  กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  เช่น  ส ารวจความต้องการ
ของนักเรียนและคัดเลือกผู้เสนอขอกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ประสานการกู้ยืมเพ่ือการศึกษากับ
หน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา  เช่น  จัดระบบสวัสดิการ
เพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การ
จัดสรรทรัพยากร  เช่น  ส ารวจและจัดท าข้อมูลทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของ
สถานศึกษา  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอนและ
สถานศึกษา  ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
ด าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา  การส่งเสริมการบริหารการจัดหารายได้และผลประโยชน์ในรูปแบบ  
ที่หลากหลาย  จัดหารายได้และผลประโยชน์และบริการจัดการตามแนวของกฎหมายและระเบียบ   
ที่เก่ียวข้อง 

 5. การบริหารการเงิน คือ การเบิกเงินจากคลัง เช่น ยื่นเรื่องขอเบิกเงินพร้อมหลักฐาน
ส าหรับรายการที่มิได้จัดสรรและก าหนดให้เบิกเป็นเงินก้อน เช่น เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ



 34 

บุตรให้เขตพ้ืนที่การศึกษา เว้นแต่กรณีการขอเบิกงบประมาณที่จัดสรรและก าหนดให้เบิกเป็นวงเงิน
รวมไม่ต้องยื่นเรื่องให้เขตพ้ืนที่การศึกษา  การรับเงิน  เช่น  รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินในส่วนที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา  การจ่ายเงิน  เช่น  จ่ายเงินที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ให้แก่บุคลากรหรือ 
ผู้มีสิทธิโดยตรงเว้นแต่กรณีที่เป็นอ านาจจ่ายของคลัง  และที่คลังก าหนดให้ส่วนราชการผู้เบิกเป็น
ผู้ช่วยหักเงิน  ณ  ที่จ่าย  และน าเงินที่หักส่งตามอ านาจหน้าที่ การน าส่งเงิน เช่น น าส่งเงิน ที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่  โดยน าส่งคลังโดยตรงหรือน าส่งคลังโดยผ่านธนาคาร 

 6. การบริหารการบัญชี คือ การจัดท าบัญชีการเงิน เช่น จัดท าบัญชีเฉพาะที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสถานศึกษา จัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน เช่น จัดท ารายงานทางการเงินและ
งบการเงินส่งเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณชน การจัดท า
และจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน เช่น จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง  เว้นแต่เป็น
แบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท าขึ้นเพ่ือ
จ าหน่ายจ่ายแจก 

 7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  คือ  การวางแผนจัดหาพัสดุ  เช่น  วางแผนจัดหา
พัสดุปีปัจจุบันและล่วงหน้า 3 ปี เฉพาะส่วนที่จัดหาเองหรือที่จะร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
อ่ืนจัดหา การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ เช่น ก าหนดรูปแบบรายการหรือ 
คุณลักษณะเฉพาะ  เว้นแต่กรณีที่มีรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว   
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ  เช่น  พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุในระดับสถานศึกษา  การจัดหาพัสดุ  เช่น  จัดหาพัสดุด้วย
เงินงบประมาณและนอกงบประมาณของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาด าเนินการเงินร่วมกับ
สถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนจัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี  การควบคุมดูแลบ ารุงรักษา
และจ าหน่ายพัสดุ  เช่น  ควบคุมดูแล  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุในส่วนที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ
สถานศึกษาตามระเบียบกฎหมายก าหนด  การจัดหาผลประโยชน์สินทรัพย์  เช่น  จัดหาผลประโยชน์
สินทรัพย์ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
 การบริหารงานบุคคล 

 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานให้เกิด
ความคล่องตัว  อิสระภายใต้กฎหมายระเบียบตามหลักธรรมาภิบาล  ข้ าราชการครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถ  มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่อง   
เชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตาม         

หลักธรรมาภิบาล 
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 2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  และมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจ   
ที่รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ  
โดยยึดระเบียบวินัยจรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

 4. เพ่ือให้ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ขอบข่าย/ภารกิจ 
 1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 4. วินัยและการรักษาวินัย 
 5. การออกจากราชการ 
 จากแนวคิดขอบข่ายภารกิจในการบริหารงานบุคคลข้างต้ น สามารถก าหนด               

เป็นรายละเอียดได้  ดังนี้ 
 1. การวางแผนอัตราก าลัง  ได้แก่  ประเมินความต้องการอัตราก าลัง  จัดท าแผน

อัตราก าลังของสถานศึกษา  เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2. การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เช่น  
ส ารวจและรวบรวมข้อมูล  การขอปรับปรุงต าแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากร          
ทางการศึกษาของสถานศึกษา รวบรวมค าขอและผลงานการขอเลื่อนวิทยฐานะเสนอไปยังผู้มีอ านาจ
พิจารณาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มเติม  และเสนอขออนุมัติโอนต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือน  เสนอขอเปลี่ยนแปลงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3. การเกลี่ยอัตราก าลังข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อ   
เขตพ้ืนที่การศึกษา  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  เช่น  เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในกรณีที่ อ .ก.ค. เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบและ
มอบหมาย  ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งอัตราจ้างชั่วคราว 

 4. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม  คือ  
1)  แจ้งภาระงาน  มาตรฐานคุณภาพ  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  และเกณฑ์การประเมิน
การปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  2)  ด าเนินการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
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ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุรับราชการในต าแหน่ง  “ผู้ช่วยครู”  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด  3)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งให้ทราบตามข้อ 1 อย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง  4)  รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มแล้วแต่กรณีต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 5) ด าเนินการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็น
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดเมื่อได้รับอนุมัติ       
จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ 1) การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  เช่น  การย้ายผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา  ผู้บริหาร
สถานศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผลความจ าเป็นในการขอย้ายต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เช่น  รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่พึงประสงค์จะขอย้าย  และให้ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เสนอเรื่องไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขออนุมัติ           
อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา  ในกรณีที่ให้ความเห็นว่าไม่สมควรรับย้าย  ให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหาร
สถานศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะย้ายทราบ  สั่งย้ายและ
สั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  เช่น  การย้าย
ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผล  ความจ าเป็นใน
การขอย้ายไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดและเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน  
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายและให้ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ในกรณีให้ความเห็นชอบรับ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เสนอเรื่องไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติ    
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่สมควรย้ายให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหาร
สถานศึกษาต้นสังกัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ  สั่งย้ายและ
สั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณีตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนด 

 6. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ  ได้แก่  1)  ตรวจสอบค าขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่และเสนอ
ต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  2)  เสนอแนะให้ความเห็นชอบในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งมาด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานั้น ๆ และ 3)  การได้รับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

 7. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ได้แก่ 1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ คือ ประกาศเกณฑ์การ
ประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ



 37 

ศึกษาในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดกฎหมายก าหนดในฐานะผู้บังคับบัญชา  รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของทาง
การศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ 2 พิจารณา แจ้งค าสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาทราบ  พร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน สั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้ มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง และ        
2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ  กรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
เช่น  เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริง  และความเห็นที่ข้อยุติและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยัง       
เขตพ้ืนที่  ด าเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบั ติหน้าที่
ราชการตามเกณฑ์  และวิธีการที่ก าหมายก าหนดตามความเหมาะสม 

 8. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 1) วิเคราะห์ความจ าเป็น
ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 3) ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามแผนที่ก าหนด  และ 4)  สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 9. การลาศึกษาต่อ ได้แก่ 1) อนุญาตหรือขออนุญาตการลาศึกษาต่อตามนโยบาย
หลักเกณฑ์  และวิธีการของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
กระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายก าหนด และ 2)  เสนอเรื่องการขออนุญาตให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาต่อให้เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด
หรือเพ่ือทราบแล้วแต่กรณี 

 10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และดัชนี   
ชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ก าหนด 2) ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 1  
3) น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา และ 4) รายงานการ
ประเมินการปฏิบัติการปฏิบัติงานในส่วนที่เขตพ้ืนที่การศึกษาร้องขอได้รับทราบ 

 11. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้แก่ 1)  ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา และ 2) สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนด  หรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 

 12. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ 1) ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตามระเบียบ วินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศกึษา และ 2) ควบคุม  ดูแล  และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ให้มีการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ  วินัย  มาตรฐาน  และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 13. การส่งเสริมวินัยส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 1) เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 2) เสริมสร้างและพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยในตนเอง และ 3) ป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

 14. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้แก่ 1) การ1ด าเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท า
ผิดวินัยไม่ร้ายแรง คือ กรณีมีมูลความผิดวินัย (ไม่ร้ายแรง) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน       
การกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงในฐานะผู้บังคับบัญชา พิจารณาลงโทษทางวินัย หากปรากฏผล       
การสอบสวนว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามอ านาจที่กฎหมายก าหนด รายงานผล
การพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 2) ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  เช่น การด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
เบื้องต้นในกรณีท่ีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงไม่ชัดเจน กรณีมีมูลการกระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้มีอ านาจ    
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง หรือรายงานผู้มีอ านาจแล้วแต่กรณี ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืนและ
กรรมการสอบสวนกรณีมีการกระท าผิดวินัยร่วมกัน พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอ านาจ
ร้ายแรงเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

 15. การสั่งพักราชการ  ได้แก่  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  เมื่อมีการสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการสอบสวนกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีเหตุสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนตามที่กฎหมายก าหนด 

 16. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ ได้แก่  เสนอรายงานการ
ด าเนินการลงโทษทางวินัย  และการลงโทษที่ให้ด าเนินการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา
ตามล าดับ 

 17. การอุทธรณ์  ได้แก่  1)  รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแล้วเสนอไปยังมีผู้อ านาจตามกฎหมายพิจารณาในกรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณ์ผ่ านหัวหน้าสถานศึกษา และ 2) เสนอ
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องเรียนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

 18. การร้องทุกข์  ได้แก่  1)  รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาแล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา  ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอเรื่องร้องทุกข์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา และ 2) เสนอความเห็นของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

 19. การออกจากราชการ  ได้แก่ 1) การออกจากราชการ เช่น อนุญาตการลาออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ งตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  หรือรับเรื่องการลาออกจากราชการของข้าราชครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาแล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณา
ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหากเห็นว่าจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายก าหนด และ 2) สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะ         
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หรือเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแล้วแต่กรณ ี

 20. การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ได้แก่  ด าเนินการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเสนอไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ด าเนินการต่อไป 

 21. งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ได้แก่ 1) จัดท าข้อมูล
ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ        
การเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษา และ      
3) รับเรื่องการแก้ไขวัน  เดือน  ปีเกิด  แล้วเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 

 22. งานยกเว้นคุณสมบัติ  ได้แก่  เสนอความเห็นและข้อมูลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษาที่ขอยกเว้นคุณสมบัติตามที่ อ.ก.ค.ศ. ขอ 

 23. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ได้แก่  1)  ด าเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือเสนอไปยังผู้มีอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด และ 2) จัดท าทะเบียนผู้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด 
 การบริหารงานทั่วไป 

 การบริหารทั่วไป  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้บริการงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยมีบทบาทหลักในการประสาน
ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒนา
สถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส  
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชนและองค์กร ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 วัตถุประสงค์ 
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 1. เพ่ือให้บริการสนับสนุนส่งเสริมประสานงานและอ านาจการให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน      
ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเจตคติที่ดีความเลื่อมใสศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 การบริหารทั่วไปจะเป็นกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ให้เกิดความคล่องตัว  สามารถด าเนินกิจการไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ขอบข่าย/ภารกิจ
งานบริหารทั่วไป  มีดังนี้ 

 1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  เช่น การจัดระบบฐานข้อมูลของ
สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขต
พ้ืนที่การศึกษา  จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และส่วนกลาง  น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการประชาสัมพันธ์ 

 2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  เช่น  ประสานงานกับเครือข่าย
การศึกษาเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ  ความช่วยเหลือ  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษาของ
สถานศึกษา  เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบก าหนด
แผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 3. การวางแผนการศึกษา  เช่น  แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์  เช่น  จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของ     
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสนองความต้องการของชุมชนและสังคมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล  ชุมชน  
องค์กร  สถาบัน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเสนอ
แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาประจ าปี  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  เช่น  ก าหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีเพ่ือขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจากเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามนโยบายและกรอบ
แนวทางของสถานศึกษาและตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมกับทรัพยากรของสถานศึกษาหรือที่
สถานศึกษาจัดหาได้เอง  เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

 4. งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน  เช่น  ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา  และตามความต้องการของ
สถานศึกษา แจ้งผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ เผยแพร่ผลการ
ศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให้บุคคลในสถานศึกษาและสาธารณชนทราบ 
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 5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร เช่น พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน เช่น  ก าหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดผล         
การปฏิบัติงานแต่ละด้านของสถานศึกษา  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาทั้งมาตรฐานและการปฏิบัติงานและระบบ         
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

 7. งานเทคโนโลยีเ พ่ือการศึกษา เช่น วางแผนการด าเนินการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการของสถานศึกษา 

 8. งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  เช่น  สนับสนุนข้อมูล  รับทราบ
หรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วแต่กรณี 

 9. การด าเนินงานธุรกิจด้านการเงิน  การคลัง  บัญชี  และพัสดุ  เช่น  วางระบบและวิธี
ปฏิบัติด้านการเงิน  การคลัง  และการพัสดุของสถานศึกษาตามอ านาจหน้าที่และตามกรอบของ
ระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด  การด าเนินงานจัดซื้อ  จัดจ้าง  และการท าบัญชีของสถานศึกษาตาม
ระเบียบที่ก าหนด  การขอเบิกจ่ายงบประมาณไปยังคลังจังหวัดผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาตามระบบที่
ก าหนด  ก ากับ  ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนและ
ระเบียบที่ก าหนด 

 10. อ านวยการด้านบุคลากร  เช่น  จัดระบบการส่งเสริม  สนับสนุน  และอ านวยความ
สะดวกในการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  การพัฒนา  สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการ  ตลอดจนการด าเนินการทางวินัยตามบทบาทความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา 

 11. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  เช่น  การบ ารุง  ดูแล  และพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง  ปลอดภัย  เหมาะสม พร้อมที่จะใช้
ประโยชน์ 

 12. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  เช่น  ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจและ
จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา  เสนอท าส ามะโนผู้เรียนใน   
เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

 13. การรับนัก เรียน  เช่น ก าหนดเขตพ้ืนที่ การศึกษาของแต่ละสถานศึกษา               
โดยประสานงานกับ เขต พ้ืนที่ ก ารศึกษา ก าหนดแผนการรับนัก เรี ยนของสถ านศึกษา                  
โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 

 14. การจัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษา  เช่น  เสนอข้อมูลและความต้องการใน
การยุบ  รวม  เลิก  หรือเปลี่ยนสภาพสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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 15. การอ านวยการประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  
เช่น  ส ารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ  นอกระบบ  และ 
ตามอัธยาศัย 

 16. ก าหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานที่ทั้ งใน
ระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 

 17. ก าหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาตาม
อัธยาศัยตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบตามความเหมาะสม  และ
ศักยภาพของสถานศึกษา  รวมทั้งเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

 18. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  เช่น  ก าหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาของสถานศึกษา  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน  ซึ่งครอบคลุมถึง
การประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงาน  
สถานประกอบการ  สถาบันสังคมอ่ืน  และสถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน 

 19. การทัศนศึกษา เช่น วางแผนการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ด าเนินการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

 20. การส่งเสริมงานกิจการศึกษา เช่น ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจและความถนัด
ของนักเรียน 

 21. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา เช่น วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ด าเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางที่ก าหนด  ติดตามประเมินผล
ปรับปรุง  และพัฒนาการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา 

 22. การส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  
หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  เช่น  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ส่งเสริม  สนับสนุน  และ
ประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานและสถานบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

 23. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  เช่น  ประสานความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการและพัฒนา
การศึกษาร่วมกัน 

 24. งานก ากับดูแลสถานศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรายงาน  เช่น  
จัดระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  ประเมินผล  และรายงานผล  และประเมินผลการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาตามระบบที่ก าหนดไว้  รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สาธารณชน
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รับทราบ  ปรับปรุง  และพัฒนาระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรายงานผลการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 25. การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  เช่น  วางแผนการจัดระบบการควบคุม
ภายในสถานศึกษา  ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนดติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
 

 การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองที่นานาอารยประเทศ ใช้เป็น
รูปแบบในการปกครองบริหารกิจการบ้านเมือง เพราะการปกครองในระบอบนี้ให้สิทธิเสรีภาพแก่
ประชาชนเป็นผู้มีอ านาจ และใช้อ านาจในการเลือกผู้แทนเข้ามาด าเนินการด้านนิติบัญญัติ ผ่านทาง
รัฐสภา ด้านบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี เรียกว่าประชาธิปไตยแบบรัฐสภาบางประเทศ ก็ใช้ระบบ
ประธานาธิบดีเป็นผู้บริหารประเทศ ส าหรับประเทศไทยนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง การปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ตามแบบอย่างนานาอารยประเทศ เมื่อปี 
พ.ศ. 2475 ใช้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่การใช้พระราชอ านาจด้านนิติบัญญัติ 
บริหาร ตุลาการ ทรงมิได้ใช้พระราชอ านาจเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง แต่มีองค์การหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบต่าง ๆ กันไป พระราชอ านาจทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นฐานะประมุขของรัฐ หรือในฐานะอ่ืน       
ได้ถูกก าหนดไว้โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ16 

 การปกครองท้องถิ่นไทย ได้มีวิวัฒนาการมาเป็นล าดับตามกระแสความคิด อุดมการณ์ 
สถานการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของคนในชาติ ตามกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองอีกหลายรูปแบบ อาทิเช่น ปัจจุบันยกฐานะสุขาภิบาล     
ขึ้นเป็นเทศบาล ก าหนดให้เมืองพัทยาเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษในเขตเมืองหลวง  ได้ยกฐานะ
เทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี เป็นกรุงเทพมหานคร ก าหนดให้เมืองพัทยาเป็นรูปแบบ
การปกครองที่พิเศษที่แตกต่างออกไป เพื่อให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
 นอกจากปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วได้มีการแก้ไขให้สิทธิเสรีภาพประชาชนมากขึ้น        
เพ่ือสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งภาคประชาชน โดยประชาชนมีอ านาจเลือกผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง        
เป็นหัวหน้าผู้บริหารเพียงคนเดียว แต่เนื่องจากรูปแบบการปกครองท้องถิ่น มีหลายรูปแบบแต่ละ
รูปแบบต่างมีกฎหมายของตนเป็นหลักในการปฏิบัติ ซึ่งบางอย่างไม่สอดคล้อง ซ้ าซ้อน ไม่ชั ดเจน 
รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงแก้ไขเป็นประมวลกฎหมายท้องถิ่น โดยรวมรูปแบบที่เหมือนกัน 
ใกล้เคียงกันให้มีมาตรฐาน และก าหนดบทบาทหน้าที่ภารกิจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
 

ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 

                                                 

 16ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ และคณะ, การปกครองท้องถิ่นไทย (กรุงเทพฯมหานคร: สมาคม 
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, 2551), 2-5. 
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 ความหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายหรือให้ค านิยามไว้มากมาย 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วค านิยามเหล่านั้นต่างมีหลักการที่ส าคัญคล้ายคลึงกัน ดังเช่นความหมายดังต่อไปนี้
 เดเนียลวิท (Daniel Wit)  ได้ให้ความหมายค าว่า “การปกครองท้องถิ่น” หมายถึง   
การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น  เพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมด  หรือเพียงบางส่วนในการ
บริหารท้องถิ่น ตามหลักการที่ว่าถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของ
ท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ดังนั้น  การบริหาร           
การปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง 
โดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอ านาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายใน
ท้องถิ่นในเขตอ านาจของตน17 
 จอห์น เจ. คลาร์ก (John J. Clark) ได้ให้ความหมายค าว่า “การปกครองท้องถิ่น” 
หมายถึงหน่วยการปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่
ใดโดยเฉพาะ และหน่วยการปกครองดังกล่าวนี้จัดตั้งและจะอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง18 
 แฮรีส จี. มอนตากู (Harris G. Mongtagu) ได้ให้ความหมายค าว่า “การปกครองท้องถิ่น”
หมายถึง การปกครองซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระ เพ่ือเลือกผู้ที่มีหน้าที่
บริหารการปกครองท้องถิ่น มีอ านาจอิสระ พร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดย
ปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ทั้ งนี้หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่
อย่างใด19 
 วิลเลี่ยม เอ. ร๊อบสัน (William A. Robson)  ได้ให้ความหมายค าว่า  “การปกครอง
ท้องถิ่น”หมายถึง หน่วยการปกครองซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้นและให้มีอ านาจปกครองตนเอง (Autonomy)   
มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และต้องมีองค์กรที่จ าเป็นในการปกครอง (Necessary 
Organization) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ20 
 จากความหมายของการปกครองท้องถิ่นข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า หลักการปกครอง
ท้องถิ่น หมายถึง การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้าน     
ความเจริญ จ านวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนที่ มีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
เหมาะสม มีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการปกครองตนเอง รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม

                                                 

  17Daniel Wit, A Comparative Survey of Local Govt and Administration 
(Bangkok: Kurusapha Press, 1967), 101-103. 
 18John J. Clark, and Clark, Jong J., Outline of Local Government of The 
United Kingdom (London: Sir Issac Pitman and Son, Ltd., 1957), 87-89.   
 19Harris G. Mongtagu, Comparative Local Government (Great Britain: 
William Brendon and Son Ltd., 1984), 570. 
 20William A. Robson, “Local government,” in Encyclopedia of Social 
Science Vol. X  (New York: The Macmillan Company, 1953), 574.  
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ในการปกครองท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมีคนในท้องถิ่นมาบริหารงานเพ่ือให้สมดังเจตนารมณ์และ 
ความต้องการของชุมชนและอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึก
ให้ประชาชนท้องถิ่นเข้าใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 

องค์ประกอบของการปกครองท้องถิน่ 
 อุทัย หิรัญโต กล่าวว่า ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ        
8 ประการ คือ  
 1.  สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่าหากประเทศใดก าหนดเรื่องการ
ปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความเข้มแข็ง
กว่าการปกครองท้องถิ่นท่ีจัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะข้อความที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 
 2. พ้ืนที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพ้ืนที่และ
ระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์      
เชื้อชาติ 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 ประสิทธิภาพในการบริหารรายได้ และ
บุคลากร เป็นต้น 
 3.  การกระจายอ านาจและหน้าที่ การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ 
 4.  องค์การนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล
แห่งชาติ มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับควบคุม
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ 
 5.  การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การหรือคณะผู้ บริหารจะต้องได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ือแสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
ของประชาชน โดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 
 6.  อิสระในการปกครองท้องถิ่น สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการ
ภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชา
ของหน่วยงานทางราชการ 
 7.  งบประมาณของตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีตามขอบเขต
ที่กฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะท านุบ ารุงกิจการงาน         
ส่วนท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 8.  การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการก ากับดูแลจาก
รัฐเพ่ือประโยชน์และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม โดยการมีอิสระในการด าเนินงาน
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ของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้มิได้หมายความว่ามีอิสระเต็มที่ทีเดียว คงหมายถึงเฉพาะ
อิสระในการด าเนินการเท่านั้น เพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตยไป รัฐจึงต้องสงวน
อ านาจในการควบคุมดูแลอยู่21 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
 ในเรื ่องหน้าที ่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ ่นนั ้น ควรจะ ต้อง

พิจารณาถึงก าลังเงิน ก าลังงบประมาณ ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และหน้าที่ความรับผิดชอบควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระ 
หรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ ก็ ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่น
ด าเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ มีข้อพิจารณา
ดังนี้  
 1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอ านวยความ
สะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การจัดท าถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธารณะ และ     
การก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น 

2.  เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง 
3.  เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก 

เช่น การจัดให้มีหน่วยบริการทางสาธารณสุข และจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา เป็นต้น 
4.  เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น เป็นงานที่หากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการ

เอง อาจไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็นจึงได้จัดให้มีโรงรับจ าน า การจัดตลาดและงานต่าง ๆ ที่มีรายได้ 
โดยสามารถเรียกค่าบริการจากประชาชนเทศบาลถือว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นใน
เขตชุมชนที่มีความเจริญและใช้ในการบริหารเมืองเป็นหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความส าเร็จใน
การใช้เทศบาล เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย 
ส าหรับสังคมไทยเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใช้มาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2476 จนถึงปัจจุบัน  
 

รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โกวิทย์ พวงงาม  ได้กล่าวถึงโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นอังกฤษในปัจจุบันโดยมีลักษณะ

ของการผสมผสาน (Hybirdity) ตามลักษณะของแต่ละพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 
 1. โครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่น แบบชั้นเดียว มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 

 1.1 สภามหานคร (Metropolitan District Councils) ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 
36 แห่ง  

 1.2 สภาเอกรูป (Unitary Authority) ปัจจุบันมีทั้งหมด 48 แห่ง 
2. องค์กรปกครองทอ้งถิ่นแบบ 2 ชั้น 
 2.1 ในเขตมหานครลอนดอน 

                                                 

 21อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: โอเดี่ยนสโตร์, 2523), 22. 
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  2.1.1 ชั้นบน (Top Tier) ได้แก่ ส านักบริหารมหานครลอนดอน (Greater 
London Authority-GLA) เป็นท้องถิ่นชั้นบน ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 1 แห่ง 

  2.1.2 ชั้นล่าง (Low Tier) ได้แก่ สภาเขตแห่งลอนดอน(London Borough 
Councils) และสหการนครลอนดอน (Corporation of the of City of London) เป็นท้องถิ่น     
ชั้นล่าง ปัจจุบันมี 33 แห่ง 

 2.2 นอกเขตมหานครลอนดอน มีโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 2 ชั้น ได้แก่ 
  2.2.1 ชั้นบน ได้แก่ สภาเขต (Country Councils)เป็นท้องถิ่นชั้นบนปัจจุบันมี     

34 แห่ง 
  2.2.2 สภาแขวง (District Councils)เป็นท้องถิ่นชั้นล่างปัจจุบันมี 238 แห่ง22 

 กล่าวโดยสรุปการปกครองในภาพรวมของประเทศอังกฤษ มีรูปแบบการบริหารราชการ
ส่วนกลาง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ เหมือนกับรูปแบบการปกครองส่วนกลางของประเทศ
ไทยและในส่วนของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ระบบ 2 ชั้น ตามรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศอังกฤษซึ่งประเทศไทยได้น ามาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษคือกรุงเทพมหานคร  

  

แนวคิดการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Encyclopedia of Education ได้อธิบายถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึงอะไรก็ตามที่
จ าเป็นส าหรับการท าให้บรรลุความส าเร็จในเรื่องของความรู้ ทักษะ และค่านิยมพ้ืนฐาน ซึ่งในปัจจุบัน
ก็คือกิจกรรมที่ท าให้กับเด็กก่อนวัยเรียน เด็กที่อยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา การรู้หนังสือในผู้ใหญ่ 
และกิจกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้กับเด็กประถมศึกษาในระบบและผู้ที่ไม่สามารถเรียนจนจบ
การศึกษาในระบบได้23 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้บัญญัติว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หมายถึงการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา24 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือปวงชน 
หมายถึงการศึกษาเพ่ือชีวิตที่มีคุณภาพของประชาชนไทยช่วยให้ประชาชนมีคุณธรรมในการด ารงอยู่
ร่วมกันในสังคม มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต   มีความสามารถในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้

                                                 

 22โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2548), 58-60. 
 23Encyclopediaof Education, The Education Foundation for All  2nd. ed. 
(Oxford, England: Pergamon Press, 1994), 3.  
 24“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 116   
ตอนที่ 74 ก (19 สิงหาคม 2542): 5-7. 
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และด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและมีบทบาท
ร่วมกันในการพัฒนาสังคมอย่างเหมาะสม25 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความหมายที่ใช้กับการศึกษาเพ่ือปวงชน ในการประชุมโลกว่า
ด้วย เรื่องการศึกษาเพ่ือปวงชน (World Conference on Education for All: WCEFA) ซึ่งจัดขึ้นที่
โรงแรมหาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม พ.ศ. 2533 ได้มี
การร่วมกันก าหนดและได้ให้ค านิยามของค าว่า การศึกษาข้ันพื้นฐานไว้ดังนี้ 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึงการศึกษาที่มุ่งตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนในระดับต้นอันเป็นพ้ืนฐานให้แก่การเรียนรู้ขั้นต่อไป เช่น 
การศึกษาส าหรับเด็กวัยเริ่มต้น การศึกษาระดับประถม การสอนให้รู้หนังสือทักษะความรู้ทั่วไป 
ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตส าหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ ในบางประเทศ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังขยาย
ขอบเขตไปถึงระดับมัธยมศึกษาด้วย 
 จากผลของการประชุมระดับโลกดังกล่าว ที่ประชุมได้ประกาศปฏิญญาโลกว่าด้วย
การศึกษาเพ่ือปวงชน : การศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานต้องตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานของปวงชนเป็นการสร้างทัศนะใหม่เพ่ือเปิด
โอกาสให้ปวงชนได้มีสิทธิในการเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน การจัดการศึกษาเน้น
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการขยายขอบข่ายแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การเสริมสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ร่วมมือจากทุกฝ่ายในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัด
การศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างเอกภาพระดับนานาชาติ 
 กระทรวงศึกษา กล่าวถึงความส าคัญของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ในนโยบายและแผน  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ไว้โดยสรุปว่า การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นปัจจัยที่จ าเป็นและมี
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตมนุษย์ที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัย 4 เพราะการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถที่จะใช้ในการ
ด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี และด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ท าให้มนุษย์รู้จักช่วยกัน
ท านุบ ารุงสังคมของตนให้คงอยู่ได้อย่างสงบสุขและมีดุลยภาพ หากบุคคลผู้ใดไม่ได้รับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน บุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่ผิดปกติ ต้องมีความเป็นอยู่ที่เดือดร้อนล าบากและไม่มีศักดิ์ศรี26 
 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ ได้กล่าวว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศ วันนี้โอกาสทางการศึกษา
ต้องเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันใน “Tutor Channel เพ่ืออนาคตชาติ เพ่ือโอกาสทุกคน” 

                                                 

 25คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส านักงาน. “แผนการศึกษาแห่งชาติ: จากนโยบาย
สู่การปฏิบัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือปวงชน” (รายงานการสัมมนา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้   
จอมเทียน ชลบุรี, 18 กรกฎาคม 2535), 4. 
 26กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, นโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
12 ปี (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว, 2542)} 20. 



 49 

โดยจัดให้ผู้เรียนได้รับโอกาสศึกษาผ่านช่องทางโทรทัศน์ช่อง 11 และทางคลื่นวิทยุเพ่ือการศึกษาซึ่ง
ประชาชนสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ในช่องทางดังกล่าว27 
 การศึกษาและการเรียนรู้ มีความหมายแตกต่างกัน ซึ่งการศึกษานั้นต้องมีการจัดการ   
แต่การเรียนรู้อาจเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ มนุษย์เรียนรู้ได้ตลอดเวลา อาจจะเรียนรู้น้อย เรียนรู้
มาก เรียนรู้จากการแก้ไขปัญหา จากวิกฤตการณ์ของชีวิตและการงาน  เรียนรู้จากเ พ่ือน พ่ีน้อง    
จากครูบาอาจารย์และพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว  
 ในยุคสมัยปัจจุบันอยู่ในยุคสมัยของคลื่นลูกที่สาม ความรู้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความรู้คือฐานของความ
มั่นคงและอ านาจ จึงส่งผลต่อระบบการศึกษาของไทยต้องมีการปรับระบบการศึกษา ให้เยาวชนของ
ไทยทันต่อโลก หากเยาวชนของไทยเราเพียงแต่จบการศึกษาจากระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัย     
จะตามโลกไม่ทันและจะล้าสมัยในที่สุดจึงเป็นที่มาของการปรับระบบการศึกษาและการเรียนรู้ของคน 
ในสังคมให้เป็นระบบการศึกษาตลอดชีวิต28

 

 

บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษาไว้ดังต่อไปนี้  
 มาตรา 49 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้  ผู้ พิการ หรือผู้ทุพพลภาพ หรือผู้ที่
อยู่ในภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษา
โดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ หรือเอกชน  การศึกษาทางเลือก
ของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมที่
เหมาะสมจากรัฐ” 
 มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวว่า “บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย
ตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน” 
 มาตรา 80 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวว่า “รัฐ
ต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดให้
มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแหลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมี

                                                 

 27จุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์, เพื่ออนาคตชาติเพื่อโอกาสทุกคน “Tutor Channel”      
ข่าวสดรายวัน) (กรุงเทพมหานคร: ข่าวสด, 2552), 14. 
 28สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย, ส านักงาน, วิสัยทัศน์ประเทศไทย ด้านการศึกษา 
สังคมวัฒนธรรมและศาสนา (กรุงเทพมหานคร: รุ่งเรืองรัตน์พริ้นติ้ง จ ากัด, 2540), 11. 
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จิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
 มาตรา 80 (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวว่า “รัฐ
ต้องส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทาง
ศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” 
 มาตรา 80 (5) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวว่า “รัฐ
ต้องส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ   และเผยแพร่ข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยของรัฐ” 
 มาตรา 80 (6)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวว่า “รัฐต้อง
ส่งเสริมสนับสนุนการรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้  ปลูกจิตส านึกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น”  
 มาตรา 289  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวว่า 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมมีอ านาจหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตาม    
ความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่นนั้น   และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรม
ของรัฐ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 
 การจัดศึกษาอบรมภายในท้องถิ่น ตามวรรค สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (มาตรา 6) บัญญัติว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” และใน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย29 
 

รูปแบบการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 15 ได้บัญญัติว่า รูปแบบ
การศึกษาในประเทศไทยมี 3 รูปแบบ คือ 
 1.  การศึกษาในระบบ (Formal Education) เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมิน ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษาที่แน่นอน 
 2. การศึกษานอกระบบ (Nonformal Education) เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นใน
การก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการจัดการศึกษา การวัดและ
                                                 

  29รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 124       
ตอนที่ 47 ก (24 สิงหาคม 2550): 1-127. 
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ประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น การจัดกลุ่มเรียนตาม
ความสนใจของผู้เรียน การเรียนหรือการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น 
 3.  การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็นการศึกษาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม สื่อและหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ เช่น การฝึกฝนและการปฏิบัติงานกับพ่อแม่หรือสถาน
ประกอบการศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือหรือสื่อต่าง ๆ เป็นต้น และในการจัดการเรียนการสอน
จะต้องเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางการจัดการศึกษา หมวดที่ 4 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติทางการจัดการศึกษา พุทธศักราช 2542 โดยมีความคาดหวังว่า ผู้เรียนจะเป็นคน
เรียนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพ ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนที่สามารถสนองความคาดหวังดังกล่าวได้ดีที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอนโดย
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา เป็นการปฏิรูประบบการเรียนการ
สอนจากผู้สอนเป็นศูนย์กลางหรือผู้สอนบอกความรู้ให้กับผู้เรียนมาเป็นการให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้
เองภายใต้สถานการณ์ที่ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบไว้ ซึ่งเป็นวิธีที่นักการศึกษายอมรับกันว่าเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความสนใจและสภาพชีวิตจริงของผู้เรียน และให้โอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนา
ตนเองตามความสามารถ “โดยหลักสูตรเปิดโอกาสให้โรงเรียนในท้องถิ่นสามารถพัฒนา หรือ      
บูรณาการข้ึนเพื่อใช้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้น ๆ ได”้ ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษา
ของแผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2535 ด้วย30 
 จากแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว  ซึ่งมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางดังกล่าวมาสรุปได้ว่า การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  คือ 
การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ ความรู้ ประสบการณ์ ความ
ช านาญและความสนใจของนักเรียนเองมาสร้างเป็นเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือแนะน าและส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้
ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพมากท่ีสุด 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 16 ได้บัญญัติว่าการศึกษา
ในระบบ (Formal Education) มี 2 ระดับ คือ 
 1. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดไม่น้อยกว่า 12 ปี ก่อนระดับอุดมศึกษา และให้มีการศึกษา
ภาคบังคับเก้าปี (มาตรา 17) 
 2. การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาลัยหรือหน่วยงาน   
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน (มาตรา 19) 
 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 

                                                 

 30พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542, ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 116      
ตอนที่ 74 ก (19 สิงหาคม 2542): 5-7. 



 52 

ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
และรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศาสนาและความรู้อันเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก
พ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (มาตรา 7) 
 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้  
 1. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
 2. มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา 
 4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูอาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา และ  
การพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
 6. การมีส่วนร่วมของบุคลากร ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน (มาตรา 9) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตาม
ความพร้อม และความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น (มาตรา 41) และให้กระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น31 
 จากเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ารัฐต้องการให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท ในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ตลอดทั้งเป็นผู้จัดการศึกษา        
ในท้องถิ่นของตนเองทั้งนี้ ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและตามความต้องการ
ของประชาชนและตามความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ด้วย 
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ยังก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนปฏิบัติการ
เพ่ือก าหนดขั้นตอนในการให้บริการสาธารณะ โดยก าหนดให้ภารกิจการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษานอกระบบ เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน        
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษา
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองและก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทุก
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ประเภทมีหน้าที่ที่จะต้องจัดท าภารกิจการจัดการศึกษาทั้งในระบบและการจัดการศึกษานอกระบบ
ดังนี้ 
 1. ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถ่ายโอนการจัดการศึกษากอ่นวยั
เรียน หรือระดับปฐมวัย (อนุบาล 4-6ปี) และการศึกษาขันพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมิน       
ความพร้อม 
 2. ให้ส่วนราชการที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน ถ่ายโอนศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนระดับอ าเภอ ระดับเขต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท เมื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินความพร้อม 
 3. การถ่ายโอนสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษบางประการที่อยู่ในระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผ่านการ
ประเมินความพร้อม32 
 

การจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้วางหลักการการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. หลักการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เช่นเดียวกันกับการจัดการศึกษาของรัฐ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษา
หลักการในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
หลักการที่ส าคัญ ได้แก่   
  1.1 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคม
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
  1.2 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐประกาศว่าเป็นการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  มาตรา 43  ต้องทั่วถึงประชาชน  มีคุณภาพ  และไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้จะต้อง
จัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  หรือ
ความบกพร่องทางการสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือบุคคลซึ่งไม่
สามารถพ่ึงตนเองได้  หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส  ให้มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นพิเศษ  และจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  โดย
ค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
  1.3 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

                                                 

 32พระราชบัญญัติแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542, ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 116 ตอนที่ 114 ก (17 พฤศจิกายน 2542): 48 66. 
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  1.4 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่ งปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง           
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริม
สิทธิและหน้าที่เสรีภาพความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค  และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จักพ่ึงตนเอง  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่รู้  และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2. ลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือพิจารณาถึงลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  
(การก าหนดลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสัมพันธ์กับ          
การประเมินความพร้อมซึ่งจะได้กล่าวต่อไป)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะจัดการศึกษาไว้       
2 ลักษณะ คือ 
  2.1 การจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเอง หรือขยายหรือเปลี่ยนแปลระดับและประเภท
การศึกษาโดยให้สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือสถานศึกษาเดิมที่ขยายหรือเปลี่ยนแปลงระดับและ
ประเภทการศึกษาโดยให้สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือสถานศึกษาเดิมที่ขยายหรือเปลี่ยนแปลง
ระดับและประเภทการศึกษาจัดการศึกษาในระดับและประเภทที่มีความพร้อมมีความเหมาะสม  และ
มีความต้องการภายในท้องถิ่นอาจแยกได้เป็น 4 กรณ ีคือ 

   2.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เคยจัดการศึกษามาก่อน จัดตั้ ง
สถานศึกษาเพ่ือให้จัดการศึกษาในระดับและประเภทที่ก าหนด 

   2.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาอยู่แล้ว จัดตั้งสถานศึกษาขึ้น
เพ่ิมเติมโดยให้สถานศึกษาใหม่จัดการศึกษาในระดับและประเภทที่จัดการศึกษาอยู่แล้วในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

   2.1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาอยู่แล้ว จัดตั้งสถานศึกษาขึ้น
เพ่ิมเติม  โดยสถานศึกษาใหม่จัดการศึกษาในระดับและประเภทที่แตกต่างไปจากระดับ  และประเภท
ที่จัดอยู่แล้วในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

   2.1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้จัดตั้งสถานศึกษาเพ่ิมเติม  แต่ขยายหรือ
เปลี่ยนแปลงระดับหรือประเภทการศึกษาจากระดับและประเภทที่จัดอยู่เดิม 
  2.2 การถ่ายโอนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ส าหรับวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เมื่อพิจารณาตาม
กรอบขอกฎหมาย รวมทั้งความเหมาะสมด้านนโยบาย  สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และความ
จ าเป็นด้านอ่ืนแล้วอาจแยกได้เป็น 2 กรณ ีคือ 
   2.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาเองตามอ านาจหน้าที่ที่ได้กล่าว
แล้วข้างต้น 
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   2.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
หรือรว่มมือกับรัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน) หรือเอกชนจัดการศึกษา ทั้งนี้ 
อาจมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ เช่น เทศบาลจัดตั้งสถานศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลแต่โดยข้อเท็จจริงจะมีประชาชนนอกเขตเทศบาลมาเข้าเรียนด้วย  โดยไม่ต้องจ ากัด
สิทธิของประชาชนเหล่านั้นได้  หากประชาชนนอกเขตเทศบาลมาเข้าเรียนเป็นจ านวนมากและ
เทศบาลมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่จะสนับสนุนการศึกษาให้ได้  ก็อาจโอนโรงเรียนให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าเป็นเจ้าสังกัดรวมของโรงเรียนดังกล่าว  
หรือกรณีโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลมีนโยบายจะ
ขอโอนโรงเรียนมาสังกัดแต่มีข้อจ ากัดทางรายได้  และไม่ยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดโอนไป
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็อาจท าความตกลงจัดตั้งสหการศึกษา  หรือองค์การที่เรียกชื่อ  
อย่างใด  โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าของร่วม  เพ่ือรับโอน
สถานศึกษานั้นไปบริหารจัดการแทน 
 

หลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อม 
 1. ความเป็นมาของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย มาตรา 289 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 42 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา  21  กฎกระทรวงดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และมีผลบังคับใช้แล้ว 
  ก่อนที่จะออกกฎกระทรวงดังกล่าวได้มีการด าเนินการยกร่าง  และด าเนินการเป็น
ล าดับซึ่งจะได้บันทึกไว้เพ่ือให้เห็นหลักคิดและพัฒนาการอันน าไปสู่การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  1.1 หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้แล้ว
กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นเพ่ือเร่งรัด
ปฏิรูปการศึกษาตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น  ประกอบด้วย
ผู้บริหารและนักวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการ ส านักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กระทรวง 
มหาดไทย  คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น  ซึ่งหลังจากน าไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั่วประเทศ จ านวน 5 ชุด รับฟังแล้วได้สรุปว่า สมควรมีตัวชี้วัด จ านวน 42 ตัวชี้วัด จึงได้
จัดท าเอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นข้ึนเผยแพร่ 
  1.2 เนื่องจากแผนการปฏิบัติการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้การถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาสามารถกระท าได้  เมื่อองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินความพร้อม  ประกอบกับรัฐบาลได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  โดยก าหนดให้การจัดท าหลักเกณฑ์  และ
วิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องออกกฎกระทรวง  
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าหลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  ประกอบด้วยตัวแทนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะท างานได้วางแนวการท างานโดยพิจารณายกร่างหลักเกณฑ์  และวิธีการ
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่  โดย
พิจารณาจากหลักเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่างหลักเกณฑ์ของส านักงานปฏิรูปการศึกษาแนวนโยบายจัดการศึกษาใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) ของส านักงานบริหารการศึกษาท้องถิ่น 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่องการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จากนั้นได้น าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ  ทั้งน าไปทดลองประเมินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง  
คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา  เทศบาลเมืองภูเก็ต  เทศบาล
ต าบลเหนือคลอง  อ าเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  องค์การบริหารส่วนต าบลวิชิต  อ าเภอเมือง
ภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ตและเทศบาลต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นได้ยกร่าง
ขึ้นเป็นกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมาย  ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ     
ที่เก่ียวข้องและกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ  
  1.3 เนื่องจากแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม  ต่อมาคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือบริหารการ
ถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาและให้มีอ านาจพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความพร้อมด้วย โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้มีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการอยู่ด้วย 
จ านวน 7 คน  ดังนั้น จึงได้น าร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมเข้าพิจารณา
ในคณะอนุกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบ  และน าร่างหลักเกณฑ์ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์  ผู้แทน
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องและนักวิชากร  ต่อมาคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมขึ้นพิจารณาและให้ความเห็นชอบกับ
ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม 
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  1.4 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 4  คณะรัฐมนตรี  และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามล าดับ  ทั้งนี้  
ในการพิจารณาขอส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นให้แยกร่างกฎกระทรวงเดิมเป็น        
2 ส่วน ส่วนหนึ่งให้คงปรากฏอยู่ในกฎกระทรวง  ส่วนที่เหลือให้ออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
จึงได้ด าเนินการตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาออกกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวง จนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ 
 2. หลักการในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม 
  การก าหนดเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 42       
ที่ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาใน
ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับได้ตามความพร้อม  ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 
  การก าหนดเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  เป็นหลักการส าคัญ  เพ่ือสร้างเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมในการเปิด
โอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมสามารถจัดการศึกษาได้ตามศักยภาพและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียังไม่มีความพร้อมจะไม่สามารถจัดการศึกษาได้จนกว่าจะพัฒนาความพร้อมจน
ได้มาตรฐาน  ทั้งนี้เพ่ือให้การศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานที่รัฐก าหนด 
  หลักการที่ยึดถือในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังต่อไปนี้ 

   การศึกษาที่ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
   การกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา 

   การพัฒนาวิชาชีพครู 
   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา 
   ทางเลือกของประชาชนในการรับการศึกษา  

  2.1 หลักการที่ว่าด้วยการศึกษาท่ีทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   เพ่ือให้การศึกษาซึ่งเป็นบริการสาธารณะส าคัญที่รัฐต้องจัดให้ประชาชน  เป็น

การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 81 จึงบัญญัติให้รัฐต้องการจัด
การศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมและให้รัฐออกกฎหมายการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายปฏิรูปการศึกษาและยังได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 43 ให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
   โดยบทบัญญัตินี้ ประกอบกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องด าเนินการในลักษณะเช่นเดียวกับ
การศึกษาที่รัฐจัดการก าหนดเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการก าหนดเกณฑ์ที่ว่าด้วยความพร้อมด้านต่างๆ เช่น  การมีรายได้ที่เพียงพอ    
ในการจัดการศึกษาและการใช้รายได้เพ่ือการศึกษาหรือจัดการศึกษา  การมีแผนที่แสดงให้เห็นถึง    
ความพร้อมและศักยภาพในการจัดการศึกษา  รูปแบบของการบริหารจัดการศึกษา  หรือด้านความ
เหมาะสม เช่น  การตั้งสถานศึกษาชั้นในสถานที่ที่เหมาะสม  การมีประสบการณ์ในการจัดหรือมีส่วน
ร่วมจัดการศึกษา  เป็นต้น 
  2.2 หลักการที่ว่าด้วยการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา 

   หลักการที่ ส าคัญอย่างหนึ่ งของการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ก็คือการกระจายอ านาจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
กระจายอ านาจการบริหารจัดการให้สถานศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จด้วย
ตัวเอง  จากหลักการนี้จึงน าสู่การเสนอให้ใช้ระบบคณะกรรมการในการบริหารจัดการ  และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณากระจายอ านาจให้สถานศึกษา 
  2.3 หลักการที่ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู 
   รัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริมวิชาชีพครู  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ก็ได้ก าหนดหลักการส าคัญให้มีการส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  และพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องให้มีองค์กรวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้บริหารการศึกษา  โดยให้ครู  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนทั้ งของรัฐและเอกชนต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายบัญญัติ  นอกจากนั้นยังได้ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการ  และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือให้มีรายได้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ 
   โดยหลักการนี้จึงต้องมีเกณฑ์ที่ว่าด้วยการปรับระบบการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ 
  2.4 หลักการที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา 

   พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 การจัดการ
ศึกษาให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง  
โดยเปิดโอกาสให้บุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน
ศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนสามารถจัดการศึกษาได้เองและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการในสถานศึกษาของรัฐผ่านทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการ  
เขตพ้ืนที่การศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการสภาการศึกษา  และมีส่วน  
ในการช่วยระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

   ด้วยหลักการนี้จึงต้องก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา    
ควรบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการ ทั้งยังควรก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานด้วย 
  2.5 หลักการที่ว่าด้วยทางเลือกของประชาชนในการรับการศึกษา 
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   หลักการนี้ยึดถือว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกสถานศึกษาที่เห็นว่า    
จะจัดการศึกษาที่ดีกว่าให้กับบุตรหลานของตน  ประชาชนจึงควรมีส่วนให้ความเห็นว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 289 วรรคสอง ก าหนดด้วย  
หากประชาชนเห็นว่าสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีอยู่สามารถจัดการศึกษาที่ดีให้กับบุตรหลาน
เพียงพอแล้ว  ประชาชนยังเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดการศึกษาอีกด้วยหรือไม่  และ
สามารถแปลผลต่อไปได้ว่า  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งสถานศึกษาขึ้นมา  ประชาชนจะส่ง
บุตรหลานไปเข้าเรียนหรือไม่ 
  อีกประการหนึ่ง  การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องค านึงถึง
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน  จึงควรมีการก าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

3.  สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  3.1 ขอบเขตการใช้หลักเกณฑ์ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   3.1.1 หลักเกณฑ์ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงใช้ประเมินใน 3 กรณี คือ กรณีจัดการศึกษาขึ้นใหม่ กรณีเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษา และกรณีขอถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐ 

    3.1.2 การศึกษาขึ้นพ้ืนฐานหมายถึงการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้มี
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 แบ่งระดับและ
ประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังปรากฏในภาพที่ 3 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3   การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
ที่มา: ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กระทรวง 
มหาดไทย, แนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2556 (กรุงเทพมหานคร: อาสารักษาดินแดง, 2546), 123. 
 

การศึกษาระดับ 
ก่อนประถมศึกษา 

การศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา 

การศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษา 

การศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

การศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

การศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษา        

ตอนปลายประเภท
สามัญศึกษา 

การศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษา        

ตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษา 
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   3.1.3  ลักษณะการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ต้องผ่านการประเมินความพร้อมมี 3 ลักษณะ คือ 

     3.1.3.1 การจัดการศึกษาขึ้นใหม่โดยที่ยังไม่เคยจัดการศึกษามาก่อน  
เป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เคยมีสถานศึกษาในสังกัดมาก่อน  ค าว่า  สถานศึกษา 
หมายถึงหน่วยงานจัดการศึกษาท่ีเรียกชื่อต่าง ๆ เช่น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน  
วิทยาลัย  สถาบัน  มหาวิทยาลัย  หรือหน่วยงานจัดการศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษาในสังกัดแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาในระดับ ประเภท หรือ รูปแบบใด  
เมื่อจะเปลี่ยนแปลหรือขยายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพิ่มก็ไม่ต้องประเมินความพร้อมอีก 
     3.1.3.2 การเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษา หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาจากประเภทที่จัดอยู่เดิมไปจัดประเภทอ่ืนหรือจัดประเภทอ่ืนเพ่ิมเติม  
อาท ิ

       เดิมจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ
ศึกษา (ม.4-ม.6) ต่อมายกเลิกประเภทสามัญศึกษาเปลี่ยนไปจัดประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) แทน 

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

            เดิมจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ
ศึกษา (ม.4-ม.6) ต่อมาจัดประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) ด้วย 

       เดิมจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษา (ปวช.) ต่อมาจัดประเภทสามัญศึกษา  (ม.4-ม.6) ด้วย 
     3.1.3.3 การรับโอนการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ  นอกจาก
ด าเนินการตามกฎกระทรวงนี้แล้ว  ยังด าเนินการตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  ซึ่งอาจแบ่งกรณีการรับโอนตามลักษณะของ
สถานศึกษาได้เป็น 2 ประเภท  คือ 

           การรับโอนสถานศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็น 

       สถานศึกษาทั่ ว ไป คือ  สถานศึกษาซึ่ ง ไม่ เข้ าลั กษณะ
สถานศึกษาพิเศษ 9 ประเภท 

                สถานศึกษาพิเศษ ได้แก่  สถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ         
9  ประเภท 

           การรับโอนสถานศึกษานอกระบบ  สถานศึกษานอกระบบ  
หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  เฉพาะศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ (ศบอ.)  หรือศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนเขต  (ศบข.)  ซึ่งก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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     3.1.3.4 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ซึ่งได้แก่การศึกษา
ระดับ ปวท. ปวส. อนุปริญญา และระดับปริญญาขึ้นไป กระทรวงศึกษาธิการจะต้องออกกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาขึ้นมาอีก   
ฉบับหนึ่ง  หากยังมิได้ก าหนดกฎกระทรวงดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้โดยไม่ต้องประเมินความพร้อม  แต่จะขอรับโอนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
รัฐในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ได้  เนื่องจากมิได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ต้องถ่ายโอย 
  3.2 โดยสรุปมีกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาและต้องประเมิน  
ความพร้อม แยกได้เป็น 3 กรณ ีดังนี้ 
   กรณีท่ี 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาขึ้นใหม่โดยที่ยังไม่เคยจัด
การศึกษามาก่อนแยกเป็น 
    กรณีท่ี 1.1 จัดการศึกษาท่ัวไป  เว้นแต่การศึกษาสงเคราะห์ 
    กรณีท่ี 1.2 จัดการศึกษาสงเคราะห์ 
   กรณทีี่ 2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษา 
   กรณีท่ี 3 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น รั บ โอนการจั ดการศึ กษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการแยกเป็น 
    กรณีที่ 3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เคยจัดการศึกษาขอรับการโอน
การจัดการศึกษาทั่วไป  เว้นแต่การศึกษาสงเคราะห์ 
    กรณีที่ 3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เคยจัดการศึกษาขอรับโอนการจัด
การศึกษาสงเคราะห์ 
    กรณีท่ี 3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาอยู่แล้ว  ขอรับโอนการ
จัดการศึกษาท่ัวไป  เว้นแต่การศึกษาสงเคราะห์ 
    กรณีที่ 3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาอยู่แล้วขอรับโอนการ
จัดศึกษาสงเคราะห์ 
  3.3 เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นมี 6 องค์ประกอบดังนี้ คือ ประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหรือมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับระดับ ประเภท และรูปแบบ
การศึกษา วิธีการบริหารและจัดการศึกษา การจัดสรรรายได้เพ่ือการศึกษา ระดับและประเภท
การศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และความเห็นของประชาชนผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละองค์ประกอบมี
ตัวชี้วัดตั้งแต่ 1-4 ตัวชี้วัด รวม 11 ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดมีระดับคุณภาพ 3 ระดับ นอกจากนั้นยังมี
เงื่อนไขประกอบเกณฑ์ (ซึ่งพัฒนามาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ไม่อาจแบ่งระดับคุณภาพเป็น      
3 ระดับได)้ อีก 5 ข้อ อาจสรุปองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ และเงื่อนไข ประกอบเกณฑ์   
  3.4  เกณฑ์การตัดสินความพร้อม 
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   3.4.1  การผ่านเงื่อนไขบังคับก่อนการขอประเมินความพร้อม 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบตนเองให้มีคุณสมบัติตาม
เงื่อนไขบังคับก่อนการขอประเมินความพร้อมโดยเงื่อนไขบังคับก่อนการขอประเมินความพร้อมมี       
1 รายการ คือ การมีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงพอในการจัดการศึกษา 
     การก าหนดเงื่อนไขมีรายได้เพียงพอในการจัดการศึกษามีความจ าเป็น  
เนื่องจากงานการจัดการศึกษามีค่าใช้จ่ายสูง  และเมื่อจัดการศึกษาแล้วจะผูกพันเป็นภาระด้าน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดไป  จริงอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อจัด
การศึกษาย่อมได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  แต่หากยังมีรายได้น้อยหรือไม่เพียงพอที่จะจัดการศึกษา
ท าให้ต้องขอรับการสนับสนุนส่วนใหญ่จากรัฐบาล  ก็สมควรที่จะจ ากัดบทบาทด้านการจัดการศึกษา
ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดไปก่อน  หรือจัดการศึกษาในระดับต้น ๆ เพ่ือค่อย ๆ เตรียมความพร้อมที่
จะจัดการศึกษาเองหรือจัดในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
     ตามกฎกระทรวง  ก าหนดขอบเขตของ “รายได้ขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น”  ให้ครอบคลุมรายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้เองหรือได้รับไว้เองจากการ
จัดบริการสาธารณะรวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐและเงินกู้  แต่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐ  
โดยพิจารณาจากรายได้ 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง  ไม่นับปีงบประมาณที่จะประเมินความพร้อม  
ตัวอย่างเช่น  ขอประเมินความพร้อมในปีงบประมาณที่จะประเมินความพร้อมในปีงบประมาณ  2547  
จะค านวณรายได้เฉลี่ยจากปีงบประมาณ 2544  ปีงบประมาณ 2545  และปีงบประมาณ 2546  
ตามล าดับ  ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดการผ่านเงื่อนไขด้านรายได้ในบทต่อไป 
   3.4.2  การผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม 
     เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ และมีตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด  แต่ใช้วัดในการจัดการศึกษา
ตามกรณีต่าง ๆ ระหว่าง 5-9 ตัวชี้วัดนั้น  ก าหนดการผ่านเกณฑ์และให้จัดการศึกษาตามเกณฑ์การ
ผ่านการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ลักษณะการจัดการศึกษาตามผลการประเมิน 
   3.4.3 การผ่านเงื่อนไขบังคับหลังการประเมินความพร้อม 
     เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมแล้ว  ก่อนจัดการศึกษา  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขอีก 4 ประการ คือ 
     3.4.3.1 การกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษากระจายอ านาจการบริหารงานวิชาการ     
การบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไปให้สถานศึกษา  เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 มาตรา 39 และสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
        เงื่อนไขการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สถานศึกษานี้ เป็นไปตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นมาตรฐาน  (School Based  
Management: SBM)  โดยยึดหลักว่าการตัดสินใจทางการบริหารจัดการศึกษาควรเป็นอ านาจของ
สถานศึกษาเนื่องจากเป็นหน่วยปฏิบัติการจัดการศึกษาโดยตรง  ผลสัมฤทธิ์ (Result) ของการจัด
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การศึกษาอันได้แก่ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ล้วนเกิดข้ึนที่สถานศึกษา สถานศึกษา
จึงควรมีความสะดวกคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้แนวด าเนินการจัดการศึกษาที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  การนี้เทียบได้กับที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดในมาตรา 39  ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
        อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาว่าคณะผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง  ถือเป็นการกระจายอ านาจแล้ว  จึงไม่กระจาย
อ านาจ (โดยการมอบอ านาจและวิธีการอ่ืน)  ต่อไปยังสถานศึกษานั้น  ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการปฏิรูป
การศึกษา  ทั้งนี้เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อจัดการศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติเช่นกัน  เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 43 และมาตรา 81 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 289 วรรคสอง  บัญญัติสิทธิ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นว่า “องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและตามความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น  และ
ยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐแต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา 43 และมาตรา 81  ทั้งนี้  
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”) 
     3.4.3.2 การจัดโครงสร้างองค์กรภายในรองรับการบริหารจัดการศึกษา  
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจะต้องจัดโครงสร้างองค์กรภายในตามความจ าเป็นและเหมาะสม        
เพ่ือรับรองการบริหารการจัดการศึกษา  บริหารจัดการโดยบุคลากรวิชาชีพและมีจ านวนบุคลากรที่
เพียงพอ 
     3.4.3.3 การมีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาเพ่ือหน้าที่
เสนอนโยบายแนวทาง  มาตรการและมาตรฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์ประกอบของคณะกรรมการให้ค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของผู้มี          
ส่วนเกี่ยวข้อง 
     3.4.3.4  การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือการศึกษา  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรจัดระบบบริหารงานบุคคลให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันกับระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ33 
 

การมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
 นอกจากภารกิจการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้กล่าวแล้ว  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีภารกิจด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ  
ตามที่กฎหมายก าหนด และตามนโยบายของรัฐ หรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
เช่น 
                                                 

 33ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: อาสารักษาดินแดง, 2556), 117-130. 



 64 

 1. การมีส่ วนร่ วมในการบริหารจัดการศึกษาของรัฐ   โดยการส่ งผู้ แทนเป็น
คณะกรรมการในระดับต่างๆเช่น 
  1.1 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสภาการศึกษา  ท า
หน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและกีฬากับ
การศึกษาทุกระดับพิจารณาเสนอนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือด าเนินการศึกษา
ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา  และให้ความเห็นหรือค าแนะน าในเรื่องกฎหมายและ
กฎกระทรวงที่เก่ียวกับการศึกษา 
  1.2 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา  มาตรฐาน  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  การสนับสนุนทรัพยากร  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเสนอแนะในการออกระเบียบหลักเกณฑ์  และประกาศที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  1.3 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการอุดมศึกษา         
ท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา  และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และเสนอแนะในการออกระเบียบ
หลักเกณฑ์ และประกาศที่เก่ียวกับการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
  1.4 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา  มาตรฐาน  และหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่ชาติ  การส่งเสริม
ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาและเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่
เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1.5 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
มีอ านาจหน้าที่  ก ากับดูแล  จัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ประสานส่งเสริม  และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา  สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กร
เอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
  1.6 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญา  และสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ท าหน้าที่ก ากับ
และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
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 2. การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของรัฐ เช่น การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ  
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเรียนกาสอนและกิจการนักเรียน เป็นต้น34 

 
 

งานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 การศึกษาในประเทศไทย แรกเริ่มประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องมากโดยประชาชนจะร่วมมือ

กับวัด ด าเนินการจัดการศึกษาเอง โดยยึดวัตถุประสงค์ตามความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง ผู้น า
ทางศาสนา แต่ต่อมาในระยะหลังๆ มาการศึกษาไทยได้ถูกรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง มีการก าหนด
นโยบาย แผนงานต่าง ๆ จากส่วนกลาง เมื่อประเทศไทยมีหน่วยงานราชการมากขึ้น ประชากร    
มากขึ้น จึงท าให้การจัดการศึกษามีปัญหามากมาย เช่น การศึกษาท าให้เกิดการแปลกแยก เช่น 
นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล นั้น มีนโยบายที่จะพัฒนาประเทศเน้นด้านเศรษฐกิจเป็นหลักท า
ให้ชุมชนอ่อนแอ ประชาชนพากันละทิ้งฐานบ้านเกิด ละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเข้าหางานท าและ
ความเจริญด้านต่างๆ ในกรุงเทพฯ ท าให้ศักยภาพของคนในชุมชนถูกทิ้งร้าง ไม่ได้รับการเอาใจใส่      
ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจแก่ประเทศด้วย 

 ชัญญา อภิปาลกุล ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้ โครงสร้างการ
กระจายอ านาจการบริหารการศึกษาผลการวิจัย พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้าน
สมาชิกในชุมชนได้ให้ความสนใจในด้านการศึกษาน้อย ยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกและความคิดเห็น  
โดยจะมอบหมายให้คณะครูในโรงเรียนเป็นผู้วางแผนการจัดกิจกรรม สถานศึกษาไม่ประชุมเสนอ
แผนงานให้ประชาชนทราบ และประชาชนเองก็ขาดความรู้ ความเข้าใจในการวางแผน ประชาชน   
ยังยากจน ส่วนใหญ่มุ่งประกอบอาชีพของตน จึงปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เต็มที่  แต่ในทางตรงกันข้าม 
งานวิจัยยังพบว่า สถานศึกษาจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยท างานอย่างต่อเนื่องและประสานสัมพันธ์ 
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างบ้านและสถานศึกษา  
 จากการวิจัยดังกล่าวท าให้ทราบแนวคิดการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจัด
การศึกษา จากที่รัฐเป็นผู้ท าหน้าที่จัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพียงฝ่ายเดียว มาเป็นการมีส่วนร่วม 
ความร่วมมือของชุมชนและสถานศึกษา ประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยก าหนดไว้ในนโยบาย ระเบียบกฎหมายหลายฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8  พ.ศ. 2540-2544 

                                                 

 34ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: อาสารักษาดินแดง, 2556), 131-132. 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 
2545-2559)35 
 ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เชิงการเมืองของการพัฒนา
นโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา มีผลสรุปว่า 
 1. พัฒนาการของนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา พบว่า  การด าเนินการ
นโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาปรากฏเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรกเมื่อมีการประกาศจัดตั้ง
โรงเรียนมูลศึกษาเมื่อปี 2435 ในระยะแรก พ.ศ. (2435-2474) มีการกระจายอ านาจในรูปแบบการ
ให้อ านาจ ต่อมาจึงมีการกระจายอ านาจทางการศึกษาในรูปแบบมอบอ านาจควบคู่กันไป ต่อมาระยะ
ที่ 2 (2475-2499) และระยะที่ 3 (2500-2516) การกระจายอ านาจทางการศึกษาปรากฏในรูปแบบ
ผสมผสานระหว่างการมอบอ านาจและการแบ่งอ านาจและการมอบอ านาจอยู่ในขณะที่มีกระแส
เรียกร้องนโยบายกระจายอ านาจการศึกษาในรูปแบบให้อ านาจ ดังจะเห็นได้จากการน าเสนอร่าง
พระราชบัญญัติกระจายอ านาจการศึกษาและการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแต่ไม่ได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
 2. ปัจจัยทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายการกระจายอ านาจ
การศึกษาพบว่า ในระยะแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โครงสร้างส่วนบนโดยเฉพาะ
ระบบราชการมีบทบาทเป็นอย่างมากโดยมีการพัฒนานโยบายการกระจายอ านาจการศึกษาใน
ลักษณะการแบ่งอ านาจและการมอบอ านาจ ระยะต่อมากลุ่มการเมืองมีความเข้มแข็งมากขึ้น และ  
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนานโยบายในขั้นก่อตัวของนโยบาย กับมีข้อสังเกตว่าประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งเป็นโครงสร้างทางการเมืองในระดับพ้ืนฐาน กลับไม่มีบทบาทโดยตรงต่อกระบวนการพัฒนา
นโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
 3. ทางเลือกของการพัฒนานโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา พบว่าผู้เชี่ยวชาญ
เสนอให้การกระจายอ านาจทางการศึกษาเป็นไปในรูปแบบผสมผสานระหว่างการให้อ านาจกับการ
แบ่งอ านาจ รวมทั้งเสนอให้มีแนวทางในการพัฒนาความพร้อมของประชาชน ข้าราชการ และ
นักการเมือง ในด้านความรู้ความเข้าใจและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองและการ
กระจายอ านาจ36 

 สมิง กุลธี ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ระดับช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีบทบาทใน
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในภาพรวมระดับดีมาก บทบาทของชุมชนในด้านการบริหารการจัด
การศึกษามีความสัมพันธ์กับคุณภาพการศึกษา โดยรวมระดับมาก บทบาทของชุมชนในด้านวิชาการ

                                                 

 35ชัญญา อภิปาลกุล, “รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ สถานศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอ านาจการบริหาร
การศึกษา” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545), บทคัดย่อ. 
 36ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์, “การวิเคราะห์เชิงการเมืองและทางเลือกในการพัฒนานโยบาย
การกระจายอ านาจทางการศึกษ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาคุรุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), บทคัดย่อ. 
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มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการศึกษาระดับช่วงชั้น โดยรวมระดับมาก  บทบาทของชุมชนในด้าน
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษามีความสัมพันธ์กับคุณภาพการศึกษา ระดับช่วงชั้น โดยรวมระดับ
มาก และกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อบทบาทของชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี ด้านการบริหารจัดการ
การศึกษา ด้านวิชาการ และในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนั ยส าคัญทาง
สถิติ37 

 ปิยะพร ท าบุญ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 ในสถานศึกษาจังหวัดศรีษะเกษ ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินงานบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบความเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวมพบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าขั้นตอนการเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาและขั้นตอนการก ากับติดตามประเมินผลและรายงานผล แตกต่างกัน 
อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยพบว่า 
ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการวัดผลการประเมินไม่ชัดเจน ควรมี
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการวั ดผลและการ
ประเมินผล ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้นและควรมี
การติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้องและ
สาธารณะชนทราบ38 
 อวยพร เรืองตระกูล ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่าการจัดการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
ประสบปัญหาค่อนข้างมาก  ซึ่งหลังจากได้มีการปฏิรูปการศึกษาในปีพุทธศักราช 2542 แล้วได้มี
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคนไทย ซึ่งจากการรายงานผลการวิจัย
สรุปได้ ดังนี้ 
  1. ด้านโอกาสและการเข้ารับการศึกษา จากรายงานประจ าปี คศ . 2000 ในหัวข้อเรื่อง 
Human Development Report ของ  UNDP พบว่าคนไทยมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาเพียง
ร้อยละ 61 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างเช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
 2.  ด้านคุณภาพการศึกษา อวยพร เรืองตระกูล , อาจารย์คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ทดสอบความสามารถและการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 

                                                 

 37สมิง กุลธี, “บทบาทของชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 3-4 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2551), บทคัดย่อ. 
 38ปิยะพร ท าบุญ. “การบริหารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ในสถานศึกษา
จังหวัด ศรีษะเกษ” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชา 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), บทคัดย่อ. 
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12,388 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 11,467 คน จากจ านวน 199 โรงเรียน พบว่าคะแนน
เฉลี่ยความสามารถด้านวิชาการ ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้าของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 
60) และในด้านวิชาการ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ส่วนผลการวัดความถนัดทางการศึกษา (SAT) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษา 
ความสามารถทางคิดค านวณ ความสามารถเชิงวิเคราะห์และความสามารถรวม 3 ด้าน ต่ ากว่าเกณฑ์
เช่นกัน จะเห็นได้ว่าด้านคุณภาพการศึกษาของไทยยังไม่ดีเท่าที่ควร 
 3. ด้านความเสมอภาคในสิทธิทางการศึกษา พบว่ายังมีเด็กพิการกลุ่มหนึ่งที่พลาดโอกาส
เข้ารับการศึกษา จากข้อมูลในปี 2543 ชี้ให้เห็นว่าเด็กพิการที่อยู่ในวัยเรียนมีโอกาสเข้ารับการศึกษา
เพียงร้อยละ 15.70 ซึ่งต่างกับเด็กปกติที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาสูงกว่าถึงร้อยละ 90 จากสภาพปัญหา
ที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หลายฝ่ายให้
ความส าคัญและเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง จึงท าให้หลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างหันมาร่วมมือกัน
แก้ปัญหาทางการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในการผลักดันการศึกษาของชาติ จนท าให้เกิดเป็น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิผล ตรงตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้39 
 กรมวิชาการ และกรมสามัญศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความพร้อมของโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการวิจัยสรุปว่า โดยภาพรวม
นั้น ในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนทั้งประเทศ สามารถรับนักเรียนชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อในชั้น ม.4  ได้    
ทุกคน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ระบบบริหาร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความพร้อมใน
ระดับปานกลาง ส าหรับประชาชนมีความตระหนักในความส าคัญของการศึกษามาก และต้องการให้
บุตรหลานเข้าศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การวางแผน
การศึกษา 12 ปี ควรค านึงถึงสภาพความพร้อมที่แตกต่างกันของแต่ละพ้ืนที่ การจัดสรรทรัพยากร
ควรเป็นไปตามสภาพมากกว่าจัดแบบเสมอภาค ต้องก าหนดมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนที่ยัง
ไม่พร้อมให้ชัดเจน และต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนไปพร้อม ๆ กัน อย่างไรก็
ตามส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนั้น การวิจัยได้ศึกษาเฉพาะในประเด็นความต้องการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาของประชาชน นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาในรายเขตการศึกษา
พบว่า มีเขตการศึกษาที่มีความพร้อมในระดับปานกลางเพียง 4 เขตคือเขต 3, 7, 9 และ 10 เขต    
อ่ืน ๆ นอกจากเขตการศึกษาที่กล่าวมา จะมีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยเฉพาะ       
เขตการศึกษา 5 เป็นเขตที่ถูกระบุว่ายังขาดความพร้อม โดยได้ข้อมูลมาจากการศึกษารายงานการ
วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2540 จัดท าโดยส านักพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 5 ปรากฏผลการรายงานที่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของกรมวิชาการ 

                                                 

 39อวยพร เรืองตระกูล, “รายงานผลงานทางวิชาการ การทดสอบคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะคุรุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), บทคัดย่อ. 
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กล่าวคือเขตการศึกษา 5 มีผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ มีความพร้อมสูง     
ในทุกด้าน ทั้งยังมีศักยภาพที่จะจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงควรที่จะมีการศึกษาถึง         
ความพร้อมของสภาพการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกันดังกล่าวต่อไป40 
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องวิเคราะห์และประเมินในหนึ่งปีที่ผ่านมา
ปรากฏว่าไทยสูญเสียโอกาสเติบโต 8 แสนล้าน ชี้การเมืองเป็นปัจจัยเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจที่
ถดถอยของไทยตลอดช่วง 1 ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ไตรมาส 4/2551 ถึงไตรมาส 3/2552 พบว่า
ประเทศไทยได้สูญเสียโอกาสของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไป 800,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่
เป็นผลจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก  มากระทบต่อเศรษฐกิจไทย รองลงมาคือ ผลกระทบของเหตุการณ์
ความรุนแรงทางการเมืองในช่วงที่มีการปิดท่าอากาศยาน ในปลายปี 2551 ที่ผ่านมา และช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายน 2552 ส่วนผลกระทบอ่ืน ๆ อาจมาจากเหตุการณ์ระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่ 2009 และปริมาณพืชผลทางการเกษตรที่ลดลง เป็นต้น  ส าหรับแนวโน้มในระยะ
ข้างหน้าจากดัชนีความเป็นไปได้ของการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ (Probability index For Economic 
Recovery) ที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจัดท าขึ้น พบว่า การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะ 3 เดือน
ข้างหน้า มีระดับเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมาที่ 84%  จากค่าเฉลี่ยประเมินในเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 74%  โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนการฟ้ืนตัว คือ ภาวะเศรษฐกิจในต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น จะส่งผลบวกต่อภาคการ
ส่งออกขณะที่ปัจจัยภายในประเทศคือความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2  ของ
รัฐบาลมีความชัดเจนขึ้น แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดยังคงเป็นประเด็น
ทางการเมืองซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวรวมทั้งการบั่นทอนความเชื่ อมั่นของนักลงทุน
และผู้บริโภค ดังนั้นหากเกิดกรณีที่จะเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนตัวโดยเฉพาะประเด็นที่จะกระทบให้การ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือการกระตุ้นการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลต้องหยุดชะงักลงก็อาจจะท าให้
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจขาดความต่อเนื่องและมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจไทยจะกลับมาชะลอตัวอีก
ครั้งหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับ นางธาริสา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า   
แม้เศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ าไปแล้ว เมื่อพิจารณาจากการบริโภคภาคเอกชนยังปรับตัวดีขึ้น แต่การ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยังเปราะบางอยู่ เนื่องจากยังมีความเสี่ยงในประเทศที่ต้องติดตามอยู่ทั้งปัญหา
การเมืองและการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลที่จะเข้ามาสู่ระบบต้องเป็นไปตามแผน มีทิศทางด าเนินการ
ตามโครงการที่สามารถเพ่ิมรายได้และประสิทธิภาพจึงจะช่วยให้มีการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อวิกฤติเศรษฐกิจโลกและส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างไปทั่วทุกภูมิภาค
ของโลก และส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบที่เกิดจากทั้งปัจจัย
ภายนอกและที่เกิดจากปัจจัยภายในประเทศไทยเองอาทิเช่น ปัญหาการเมืองในประเทศ ปัญหา   
การทุจริต คอรัปชั่นเชิงนโยบายด้านต่าง ๆ ท าให้รายได้ที่ได้รับมาจากกระทรวง ทบวง กรม ของ
รัฐบาลลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงด้านงบประมาณ ด้านการเงินการคลังของประเทศ และส่งผล

                                                 

 40กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ร่วมกับกรมสามัญศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่อง 
การประเมินสภาพความพร้อมของท้องถิ่นในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (กรุงเทพมหานคร: 
การศาสนา กรมศาสนา, 2539), 14. 
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กระทบไปถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่นส่งผลกระทบทางด้าน
การเงินการคลัง และด้านงบประมานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ได้รับเงินรายได้ที่รัฐ
จัดสรรหรืออุดหนุนให้ในอัตราที่ลดไปด้วยเช่นกัน เป็นต้น ดังนั้นจึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าเศรษฐกิจ
ไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2552 จะยังมีความเปราะบางอยู่ จึงจะต้องมีการติดตามและ
วิเคราะห์อย่างใกล้ชิดต่อไปในระยะนี้ ดังผลการวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้41

 
 
 

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 289 วรรคสอง  
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิจัดการศึกษา อบรมและการฝึกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น  และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  
แต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ และวรรคสาม การจัดการ
ศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ  
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย 
 มาตรา 43  และมาตรา 81 คือ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษา
อบรมของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน  ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ  และรัฐต้องจัดการศึกษา  อบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรม  จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 41 ก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
ทุกระดับตามความพร้อม  ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น และในมาตรา 42  
ก าหนดว่า  ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ให้สามารถจัดการศึกษา  สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษารวมทั้งการเสนอแนะ     
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา18 ก าหนดให้เทศบาลเมืองพัทยา  
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีอ านาจและหน้าที่     
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษา เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
ของตน 

                                                 

 41ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย, วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยจากผลกระทบเศรษฐกิจโลก 
(กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2552), 24. 
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 แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ  ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ  
โดยส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติถ่ายโอนการศึกษาก่อนวัยเรียนหรือปฐมวัย 
(อนุบาลอายุ 4-6 ปี) การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา  
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการถ่ายโอนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับอ าเภอ  
หรือศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับเขต  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ภารกิจการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวว่าจากการที่กฎหมายก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนด
ภารกิจในการจัดการศึกษาไว้ดังนี้  การจัดการศึกษาปฐมวัย  เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความ
พร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาความ
พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการ
เข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 
 1. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาและวางรากฐานชีวิต  
การเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งทางร่ากาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และสังคม         
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐาน  
รวมทั้งให้สามารถค้นพบความต้องการ  ความสนใจ  ความถนัดของตนเองด้านวิชาการ  วิชาชีพ  
ความสามารถในการประกอบการงานอาชีพ  และทักษะทางสังคม  โดยให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
และมีความส านึกในความเป็นไทย 
 2. การจัดบริการให้ความรู้ด้านอาชีพ  เป็นการจัดบริการและหรือส่งเสริม  สนับสนุน
พัฒนาความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน  รวมทั้งการรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3. การจัดการส่งเสริมกีฬา  นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน  เป็นการจัดและ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมเด็กและเยาวชนแก่เด็กและ
เยาวชน และประชาชนทั่วไปอย่างหลากหลาย 
 4. การด าเนินงานด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นการด าเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุน  อนุรักษ์  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น42 
 

วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                 

 42กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การจัดการศึกษาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: ส านักประสานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, ม.ป.ป.).  



 72 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้  
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคม  สติปัญญา  ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 1. เพ่ือให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบตามหลักสูตรอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน 
 2. เพ่ือพัฒนาการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีคุณภาพประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย  วัตถุประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐก าหนดและตรงตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดยมุ่งพัฒนาให้ เกิดความสมดุลทั้งทางด้านปัญญา จิตใจ  
ร่างกาย  สังคม  ระดับความคิด  ค่านิยม  และพฤติกรรม  ซึ่งเน้นวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลายและให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. เพ่ือให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่น  ด าเนินการตามความต้องการและค านึงถึงการมี
ส่วนร่วม  การสนับสนุนของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  เอกชน  องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน  องค์กร
วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และประชาชนในท้องถิ่น  ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
ตามศักยภาพ  และความสามารถของท้องถิ่น 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในท้องถิ่นได้ออกก าลังกายและฝึกฝน
กีฬา  ร่วมกิจกรรมนันทนาการ  และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน  เพ่ือพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ       
ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และสังคม  โดยมีความตระหนักในคุณค่าของการกีฬานันทนาการ  
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก  เยาวชน  ไปในแนวทางที่ถูกต้อง  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 5. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการสร้างและพัฒนาอาชีพเพ่ือคุณภาพชีวิต  
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขาดโอกาส  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการทุพพลภาพ  ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน     
การประกอบอาชีพให้มีงานท าไม่เป็นภาระแก่สังคม 
 6. เพ่ือบ ารุงการศาสนาและอนุรักษ์บ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย43 
 

การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน  ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  การจัดระบบบริหารานบุคคลเพ่ือการศึกษา  การด าเนินการด้านวิชาการ  และการ
ด าเนินการด้านงบประมาณ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลข้าราชการ  
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.)  ได้ก าหนดโครงสร้างส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา  
                                                 

 43กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การจัดการศึกษาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: ส านักประสานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, ม.ป.ป.). 
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เพ่ือให้เป็นหน่วยรับผิดชอบด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  โดย
ก าหนดให้ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา  ส าหรับจ านวนบุคลากรด้านการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม  สอดคล้องกับภารกิจที่ด าเนินการในปัจจุบัน  
และท่ีด าเนินการในอนาคต  รวมถึงกรณีรับโอนการจัดการศึกษาด้วย   
 การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพื่อการศึกษา 

      การบริหารงานบุคคล/บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการ
เปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2546  และระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 
2547  ซึ่งท าให้การบริหารงานบุคคล  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดให้มีความสอดคล้อง  ดังนั้น  แม้ว่าการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและ
บุคลากรทาการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  แต่มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น        
ก็ก าหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จก.ท. และ ก.อบต.) ต้องน า
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับในการบริหารงานบุคคล
ข้าราชการ  พนักงานครูและบุคลากรทาการศึกษาท้องถิ่น  โดยอนุโลม  ดังนั้น  คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จ. ก.ท. และ ก อบต.) จึงต้องปรับปรุงมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายดังกล่าว  โดยจัดท าประกาศมาตรฐานทั่วไปและ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  และมีผลบังคับใช้
เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของ ก.พ. โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายใด ๆ  ดังนั้น  การบริหารงานบุคคล  
มาตรฐานวิชาชีพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  ตลอดจนสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของ
ข้าราชการ  พนักงานครูส่วนท้องถิ่น  จึงสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับข้า ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ44 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดการก าหนดต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันมีการก าหนดต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกเป็น      
2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 

  1. บุคลากรในสถานศึกษา 
  1.1 สายงานบริหารสถานศึกษา ได้แก่  ผู้ อ านวยการสถานศึกษา และรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   1.2 สายงานการสอน  ได้แก่  ครูผู้ช่วย  และคร ู

                                                 

 44ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: กลุ่มนโยบายส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษา, 2549), 35. 
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  1.3 บุคลากรสนับสนุนการสอน  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  ได้แก่  กลุ่มต าแหน่ง
การเงิน/บัญชี/พัสดุ  กลุ่มต าแหน่งธุรการ/บันทึกข้อมูล  กลุ่มต าแหน่งโภชนาการ/อนามัยโรงเรียน  
กลุ่มต าแหน่งคอมพิวเตอร์  และโสตทัศนศึกษา 

 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 สายงานทั่ว ไป (บุคลากรทางการศึกษา) ได้แก่  เจ้าพนักงานห้องสมุด             
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  และเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 
 แนวทางการปฏิบัติส าหรับการบริหารงานบุคคลข้าราชการ  พนักงานครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่นที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน       
ส่วนท้องถิ่นแล้ว  มีดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดให้ด ารงต าแหน่งหรือด ารงต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ  และให้ได้รับเงินเดือน  
เงินวิทยฐานะ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2547 เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. การก าหนดวิทยฐานะและอัตราเงินวิทยฐานะ ก าหนดให้ข้าราชการ พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นซึ่งได้รับเงินประจ าต าแหน่งที่มีวิทยฐานะและได้รับเงินวิทยฐานะ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 254745 
 การบริหารงานวิชาการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดแนวการบริหารงานวิชาการตามความมุ่งหมาย  หลักการ
และแนวการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตร
แกนกลางส าหรับใช้ในโรงเรียนซึ่งได้มีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมด้านวิชาการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

                                                 

 45กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.). 
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 1.1 การอบรมทบทวนการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สถานศึกษา
ด าเนินการจัดหลักสูตรได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา         
ทุกโรงเรียน 

 1.2 พัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการสอนให้สามารถวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการจัด 
การเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ในชั้นที่เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษาแรกของทุกชั้นปี 

 1.3 ให้เทศบาลและเมืองพัทยาจัดตั้งงบอุดหนุนสถานศึกษาเพ่ือการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาทุกโรงเรียน 

 2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 2.1 การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการอบรม

ครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มด้อยโอกาส  ส่งเสริมให้สถานศึกษาของ
ท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนแก่เด็กพิการ 

 2.3 การวิจัยในชั้นเรียน  โดยน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 2.4 การสนับสนุนให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาของชุมชน  ก าหนดให้สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่งจัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีกรรมการจากชุมชนเป็นกรรมการร่ วมและให้
สถานศึกษาของเทศบาลเป็นศูนย์บริการชุมชนของเทศบาล 

 2.5 การวัดและการประเมินผล  สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดแนวทางการวัดผลการ
เรียนตามหลักสูตรแต่ละสถานศึกษาเองทุกท้องถิ่น  และต้องมีการประเมินคุณภาพภายในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบประเมินเดียวกันเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลใช้วางแผน
พัฒนาร่วมกันได้ในทุกระดับ 

 การบริหารงบประมาณ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด  เป็นเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยการศึกษา 
ภาคบังคับ การพัฒนาบุคลการครู การก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ            
การสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เด็กด้อยโอกาส  กิจกรรม
นันทนาการ  การส่งเสริมเด็กและเยาวชน การกีฬา การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการถ่ายโอนเป็น
ค่าอาหารเสริม (นม)  อาหารกลางวันแก่นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และหน่วยงานต่าง ๆ  โดยมีแหล่งที่มาของบประมาณเพ่ือการศึกษาขอเทศบาลและเมืองพัทยาได้จาก
แหล่งเงินดังนี้  1) เงินรายได้ของเทศบาลและเมืองพัทยา และ 2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ได้แก่ 
งบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการจัดการศึกษาจากรัฐบาลตาม
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แผนงานจัดการศึกษาปฐมวัย  แผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนงานส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การบริหารสถานศึกษา 

ส าหรับงานบริหารสถานศึกษาในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ได้จ าแนกงานบริหารสถานศึกษาออกเป็น     
4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป โดยก าหนดหน้าที่
ของสถานศึกษาไว้ดังนี้ 

 1. งานวิชาการ ประกอบด้วย   
  1.1 การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด  และต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  1.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้สถานศึกษาจัดหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของผู้ เรียน  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ
สถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง      
ฝึกการปฏิบัติ  ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  จัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและจัดการเรียนรู้       
ให้เกิดข้ึนตลอดเวลาและทุกสถานที่ 
  1.3 การประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติการ
ร่วมกิจกรรมและการทดสอบ  โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อและน าผล
การประเมินผู้เรียนมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  1.4 การจัดท าสาระหลักสูตร  ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาในชุมนและน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมจัดการศึกษา 
  1.5 ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  1.6 ให้สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.7 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
  1.8 สถานศึกษาต้องได้รับการประเมินคุณภาพอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี 
 2. งานงบประมาณ  สถานศึกษามีอ านาจในการบริหารงบประมาณของตนเอง และ       
มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากร 

 3. งานบุคคล  มีอ านาจในการบริหารงานบุคคลของตนเอง 
 4. งานบริหารทั่วไป  มีอ านาจในการบริหารงานทั่วไป 

 

ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ได้กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับปัจจัย  
1) ความเจริญและรายได้ที่สามารถจัดเก็บในพ้ืนที่  2) ความพร้อมของบุคลากรในพ้ืนที่  และ          
3) ความพร้อมในการมีส่วนร่วมของประชาชน  การพิจารณาความพร้อมในการจัดการศึกษาพิจารณา
จากลักษณะและการแบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดไว้ในแนวนโยบายการจัด
การศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2545-2559) ของกระทรวง มหาดไทย 
ดังนี้    
 1. ลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาอยู่แล้ว  ด าเนินการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 
2545  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น       
อย่างทั่วถึงตามความต้องการของประชาชน 
  1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียังไม่ได้จัดการศึกษา  ด าเนินการจัดบริการทางการ
ศึกษาแก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2540  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตามความเหมาะสม  ความพร้อม  และความต้องการของท้องถิ่น  ทั้งนี้  
ภายใต้การประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 2.  การแบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1 กลุ่มความพร้อมสูง  ควรด าเนินภารกิจการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การส่งเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ  กิจกรรมเด็ก  เยาวชน  การกีฬา  
นันทนาการและบ ารุงรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.2 กลุ่มความพร้อมปานกลาง  ควรด าเนินภารกิจการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (การศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา)  การส่งเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ  กิจกรรมเด็ก  เยาวชน  กีฬา  
นันทนาการและบ ารุงศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.3 กลุ่มความพร้อมต่ า  ควรด าเนินภารกิจการส่งเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ
กิจกรรมเด็ก เยาวชน กีฬา นันทนาการ บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมการจัด 
การศึกษาของรัฐ 
 3.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความ
ต้องการภายในท้องถิ่น  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547       
ซึ่งตามกฎกระทรวง ข้อ 2  ก าหนดให้มีเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้ 

  3.1 เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 
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   3.1.1 ประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหรือมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา 
   3.1.2 แผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านต่าง ๆ 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 การมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดการศึกษาองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น 

 3.2.5 การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพื่อการศึกษา 
 เงื่อนไขประกอบเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีดังนี้ 
  เงื่อนไขบังคับก่อนการขอประเมินความพร้อม 

 การมีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงพอในการจัดการศึกษา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดการศึกษาจะต้องมีรายได้  รวมเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินกู้จากรัฐ 
(ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง (ไม่รวมปีงบประมาณปัจจุบัน)       
เพียงพอที่จะใช้จัดการศึกษาได้สัมฤทธิ์ผล  โดยถือระดับรายได้และลักษณะการจัดการศึกษาตามที่
ก าหนดไว้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  

    เงือ่นไขบังคับหลังผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม 
 การกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษา  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา  ควรกระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ  การบริหารงาน
บุคคล  และการบริหารทั่วไป  ให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ 

 การจัดโครงสร้างองค์กรภายในรองรับการบริหารจัดการศึกษา  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดโครงสร้างองค์กรภายในตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการศึกษา  บริหารจัดการโดยบุคลากรวิชาชีพ  และมีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอ 
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 มีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือท าหน้าที่เสนอนโยบาย  แนวทาง  มาตรการและมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์ประกอบของคณะกรรมการให้
ค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือการศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นมาตรฐานเดียวกับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของรัฐ46 
 

ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษา
เบื้องต้น พบว่า สเตียร์ (Steers) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
องค์การโดยจ 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) 
 2. ลักษณะของสภาพแวดล้อม  มีทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก  ได้แก่  ความสลับซับซ้อน

ความมั่นคง  และความไม่แน่นอน  เช่น  สภาวการณ์ด้านการตลาด  เศรษฐกิจ  และการเมือง เป็นต้น  
และสภาพแวดล้อมภายในองค์การ หมายถึง บรรยากาศองค์การ ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน  
ดังนั้น องค์การที่มีประสิทธิผลผู้บริหารต้องท าความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมภายนอกและปรับ
โครงสร้างและการปฏิบัติให้เข้ากับสภาวะที่เป็นอยู่ 
 3. ลักษณะของบุคคลในองค์การ  พฤติกรรมของบุคคลในองค์การมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ  องค์การที่มีประสิทธิผลต้องสร้าง
บรรยากาศในการท างานที่เอ้ืออ านวยให้บุคลากรไม่เพียงแต่ท างานตามหน้าที่  แต่ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาการท างานให้ไปสู่เป้าหมายขององค์การ 

                                                 

 46เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, “แนวทางการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,” เอกสารประกอบการศึกษาอบรมและสัมมนาหลักสูตร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว, 2554), ม.ป.ป., 
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 4. ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  ได้แก่  การก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนและแน่นอน  การจัดหาและการใช้ทรัพยากร  การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน  กระบวนการติดต่อสื่อสาร  ภาวะผู้น าและการตัดสินใจ  การปรับตัวขององค์การและการ
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

 คัตแทนซ์ (Cuttance) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลขอสถานศึกษา  โดย
น าเสนอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและบรรยากาศของสถานศึกษาไว้ว่า  วัฒนธรรมและบรรยากาศ
ของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาจะมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นระเบียบเอ้ือต่อการ
พัฒนา  วัฒนธรรมการท างานที่มีการยอมรับของผู้ปฏิบัติงานที่จะร่วมด าเนินการตามพันธกิจที่เน้น
ผลส าเร็จ  การมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและมีความสมานสามัคคี ความร่วมมือ  การเห็นพ้อง  การสื่อสาร
ของบุคลากรในองค์การที่ถูกต้อง  คล่องตัว  นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่สถานศึกษาให้ความส าคัญกับ
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่าง
เหมาะสม  เพ่ือนักเรียนจะได้ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้  จัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอนให้สมบูรณ์และ
เหมาะสม  มีการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล  ส าหรับเรื่องภาวะผู้น าถือว่าก็เป็นปัจจัยส าคัญ  ผู้น า
ควรสามารถคัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรอย่างเหมาะสม  มีความเป็นอิสระ  ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก  
สามารถก ากับติดตามกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยตนเอง  รู้จักใช้เวลาและพลังงานในการ
ปรับปรุงสถานศึกษา  ให้การสนับสนุนและพัฒนาครูอาจารย์  จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  และท่ีส าคัญคือการเป็นผู้น าด้านวิชาการ ปัจจัยภายนอกที่กล่าวถึงคือ การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง47 

 นอกจากนั้น เฮริท์ลิ่ง (Hertling) ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้การเปลี่ยนแปลง
น าไปสู่ความส าเร็จและความล้มเหลวในการด าเนินการ พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญ ได้แก่ 
           1. การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการด าเนินการปฏิรูป ดังนั้น ทีมงานที่จะออกแบบ
การด าเนินการจึงมีส่วนส าคัญมาก เพราะจะต้องออกแบบอย่างระมัดระวังบนพ้ืนฐานของความ     
เป็นจริง  และจุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษา 

 2. การได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก  โดยเฉพาะจากหน่วยงานที่ไม่มีผลประโยชน์
ใด ๆ มีส่วนช่วยในการด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมาก 

 3. งบประมาณ  อาจเป็นอุปสรรคในการด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด  การขาด
งบประมาณหรือการไม่ได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐที่เพียงพอสามารถน าไปสู่การสูญเสียบุคลากร  
ขาดการสนับสนุนการปฏิรูปและในที่สุดก็อาจท าให้การปฏิรูปล้มเหลว 

 4. ภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง  สถานศึกษาหลายแห่งที่ล้มเหลวเนื่องจากผู้บริหารไม่ได้
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้ด าเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายและรูปแบบการปฏิรูป และยังขาดภาวะ
ผู้น าที่ด ี

                                                 

 47Cuttance, P., “The Contribution of Quality Qssurance 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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 5. การยอมรับของครูในการปฏิรูป ครูอาจรู้สึกว่าถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง  หรือยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ  ครูมองว่าการปฏิรูปเป็นสิ่งที่ผู้คนมักคลั่งไคล้แต่ไม่มีผลอะไรยั่งยืน  
ครูจึงไม่ทุ่มเทในการด าเนินการ 

 6. การต่อต้านจากนักเรียน  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างรวดเร็ว  ผู้น าจะได้รับการ
สนับสนุนหากมีการสื่อสารอย่างชัดเจนกับนักเรียน  ผู้ปกครอง  และสมาชิกของชุมชน 

 7. การด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนดจากภายนอก  ท าให้ผู้บริหารและครูไม่ได้รู้สึกว่า
พวกเขามีอ านาจที่จะจัดสรรทรัพยากร  หรือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในการด าเนินการของ
สถานศึกษาอย่างแท้จริง48 

 มอร์เฮด และกริฟฟิน (Moorhead  and  Griffin)  ได้ระบุถึงปัจจัยในการด าเนินการ
เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรประสบความส าเร็จว่า ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ 
 1. การด าเนินการให้เป็นภาพรวม  ผู้บริหารต้องพิจารณาในภาพรวมขององค์การเพราะ
ระบบย่อยขององค์การนั้นต่างมีความสัมพันธ์กัน  การมองภาพรวมจะท าให้เข้าใจวัฒนธรรมทั้งระบบ  
เห็นการประสานร่วมมือระหว่างบุคคล  งาน  โครงสร้าง  และระบบสารสนเทศ 

 2. ความมั่นใจในการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง  การสนับสนุนของผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้เพราะความร่วมมือในองค์การที่มี
พลังต้องอาศัยกลไกการควบคุมและกลไกการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูง 

 3. การสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม  ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการควบคุมและ
การใช้อ านาจ  สามารถแก้ไขได้ด้วยการขยายความร่วมมือในการวาแผนการเปลี่ยนแปลงโดยให้
โอกาสแก่บุคลากรให้มีสิทธิ์มีเสียงในการเปลี่ยนแปลง 

 4. ส่งเสริมการสื่อสารในระบบเปิด  การสื่อสารอย่างเปิดเผยเป็นปัจจัยส าคัญในการลด
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งโดยทั่วไปในระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความ       
ไม่ม่ันใจ มีความคลุมเครือ และพยายามแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  และหากขาดข้อมูล
อาจท าให้เกิดช่องว่าและอาจเกิดข้อมูลที่ไม่เหมาะสม  ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 5. การให้รางวัลแก่ผู้ที่สนับสนุน  การให้รางวัลแก่ผู้ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจ
เป็นการยกย่อง  ชมเชย  หรือการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่เหมาะสม  จะเป็นพลังผลักดันที่ท าให้การ
เปลี่ยนแปลได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  และด ารงอยู่ตลอดไป49 

                                                 

 48Hertling, E., Implementing Whole-school Reform. accessed  February 
27, 2000, available from http://www.Ebscohost Full Display Item: 3026578. 

 49Moorhead, G. and Griffin R.W., Organization Behavior: Managing People 
and Organization  5th ed. (Boston: Houghton Miffin, 1998), 10. 
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 เฮรี่  (Healy) ได้เสนอว่าการบริหารจัดการและการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใน
สถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัย 6 ประการ คือ 

 1. การสร้างวิสัยทัศน์  เป็นสิ่งส าคัญที่บุคลากรจะร่วมรับรู้และตกลงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ขององค์การซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนการวางแผน 

 2. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต้องสามารถตอบสนอง
ความต้องการเปลี่ยนแปลงตามแรงกดดันของสถานศึกษา 

 3. การเริ่มด าเนินการและการเสริมพลังจูงใจ  การเปลี่ยนแปลในระยะแรก ๆ เกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบที่ไม่แน่นอนและความกังวลใจ  แต่การด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จในระยะต่อมา
จะเพ่ิมก าลังใจในการท างาน 

 4. การพัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนด้านทรัพยากร  เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนใน
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องไปได ้

 5. การก ากับติดตามและการจัดการกับปัญหา  จะมีส่วนผลักดันและสนับสนุนให้เกิด
ความส าเร็จเป็นที่ยอมรับได้ 
 6. การปรับโครงสร้าง/การจัดองค์การใหม่  ในการเปลี่ยนแปลงอาจจ าเป็นที่บุคคล     
แต่ละคนจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการปฏิบัติ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลตามมา  คือ การปรับ
โครงสร้างหรือการจัดองค์การใหม่50 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ร่วมกับการส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด าเนินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา  เพ่ือยก
ย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการจัดการศึกษาดีเด่น  โดยให้ได้รับรางวัลดีเด่น
และรางวัลชมเชย  ทั้งนี้ได้จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีโรงเรียนในสังกัด 

 จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่น าเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการศึกษา  พบว่า  การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา  มีจุดเด่น
ที่อาจจัดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้  

 1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ เทศบาลที่มีโรงเรียนในความ
ดูแล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ได้แก่ 

  ด้านการบริหารจัดการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาอย่างชัดเจน  พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  มีแผนเชิง
รุกในการจัดการศึกษา  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผ่ายต่าง ๆ มีส่วนในการให้
ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นซึ่งท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ  มีการแสวงหาและพัฒนา
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้นยังมีการบริหารงานแบบองค์รวมและเป็นระบบ เน้นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี  มีการพัฒนาโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ

                                                 

 50Healy, M. BS 5750, “Beyond in a Secondary School: A Change for the 
Bes,” in C. Parsons (ed.), Quality Improvement in Education (London: David Fulton, 
1994), 68-69. 
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สังคมโดยรวม  และการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้ทุนทางสังคมรวมทั้งพัฒนาคนแบบองค์รวม  และ
เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี 

  ด้านการประสานงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างสังกัดได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ไม่มีโรงเรียนในสังกัด ซึ่งได้แก่ องค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดเทศบาลที่ไม่มีโรงเรียนในสังกัดและองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ ได้แก่   
  ด้านการบริหารจัดการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นให้ความส าคัญกับ
การศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจน  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือไปสู่การเรียนรู้     
ตลอดชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้  ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษา  โดยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม    
ทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจและ 
การสนับสนุนจากชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  ในท้องถิ่นและสถานศึกษา  รวมทั้งมีการระดมทรัพยากรจาก
ภายนอกมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวนมากสนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  การจัดการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ด้านการประสานงาน  มีการระดมความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  มาใช้ประโยชน์
เพ่ือการศึกษา โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างกัลยาณมิตรกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษากรมการพัฒนาชุมชนใช้พลังประชาชนร่วมสร้างความพร้อมในการถ่ายโอน
สถานศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเรียนรู้กระบวนการถ่ายโอนสถานศึกษาร่วมเตรียม     
ความพร้อม ร่วมจัดท าแผนงานและกิจกรรมการถ่ายโอนสถานศึกษา  มีการสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนและประชาสัมพันธ์แผนการถ่ายโอนสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และผู้บริหารเทศบาลทุกคน
เป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อประสานการปฏิบัติงานการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา51 
 

การถ่ายโอนสถานศึกษา 
 

 ในการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ได้ก าหนดรายละเอียดการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 32(1) ในส่วนการจัดการศึกษาในระบบ ไว้ดังนี้ 

                                                 

 51ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา 
(กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค, 2548), 32. 
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 1. ขอบเขตการถ่ายโอนให้กระทรวงศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท าหน้าทีด่ังนี้ 
  1.1 ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติและระดับพ้ืนที่
การศึกษา 
  1.2 ประเมินความขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ก าหนด รวมทั้งจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1.4 ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดในการสร้างความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด
การศึกษาได้เองโดยก าหนดให้มีคณะท างาน เฉพาะด้านขึ้นเพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะและให้
มีการรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการกระจายอ านาจทราบอย่างต่อเนื่องเมื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ให้ กระทรวงศึกษาธิการและเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ถ่ายโอนสถานศึกษาตามประเภทที่ก าหนดให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา ให้คณะกรรมการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาในระดับพ้ืนที่ ก ากับ
ดูแลการจัดการศึกษา ของสถานศึกษารวมทั้งพิจารณาการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา
ในเขตพ้ืนที ่
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกันจัดการศึกษาโดยอาจด าเนินการในรูปของ
สหการก็ได้ 
 4.  ภารกิจด้านการจัดการศึกษาท่ีจะถ่ายโอน มีดังนี้ 
  4.1 การศึกษาก่อนวัยเรียนหรือระดับปฐมวัย (อายุ 4-6 ปี) 
  4.2 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้น การจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
บางประการที่อยู่ในระดับการศึกษาระดับพื้นฐาน 
  หลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัด
การศึกษากรณีที่ใช้ส าหรับการประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ยังไม่เคยจัดการศึกษาและได้ ขอรับโอนการจัดการศึกษา จะต้องท าความพร้อม ดังนี้ 
   ประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหรือมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา 

 แผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาหรือการจัดการศึกษา  
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ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับระดับประเภทและรูปแบบการศึกษา 
 วิธีการบริหารและการจัดการศึกษา 
 จัดสรรรายได้เพ่ือการศึกษา ผลการประเมินความพร้อม 

   ความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เงื่อนไขประกอบเกณฑ์การประเมิน 

 ในการพิจารณาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา         
มีเงื่อนไขประกอบเกณฑ์การประเมิน ดังนี้คือ 
  5.1 การมีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงพอในการจัดการศึกษาให้
ด าเนินการก่อนการขอประเมินความพร้อมเพ่ือจัดการศึกษาทุกกรณี 
  5.2 การกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาที่รับโอนให้
ด าเนินการหลังผ่านเกณฑ์ การประเมินความพร้อมแล้วและก่อนการจัดการศึกษาทุกกรณี 
  5.3 การจัดโครงสร้างองค์กรภายในตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการการศึกษาและบริหารจัดการโดยบุคลากรวิชาชีพและมีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอให้
ด าเนินการหลังผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมแล้วและก่อนการจัดการศึกษาทุกกรณี 
  5.4 การมีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ด าเนินการหลังผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมแล้วและก่อนการจัดการศึกษาทุกกรณี 
  5.5 การจัดระบบบริหารงานบุคคล เพ่ือการศึกษาโดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรจัดระบบงานบุคคลให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ ให้ด าเนินการหลังผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมแล้วและก่อน 
การจัดการศึกษาทุกกรณ ี
 6. การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวกับการประเมินความ
พร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  6.1 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2547  
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการประเมิน ข้อก าหนดในการตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ตลอดจนระยะเวลาที่ต้องใช้ในการด าเนินการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับ
คุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2547 ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานศึกษาที่จะโอนและ
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หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และวิธีการให้คะแนน รวมถึงรายละเอียด 
เงื่อนไขก่อนและหลังการประเมินความพร้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ 
  กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องผ่านการประเมินความพร้อมใน 3 กรณี  ต่อไปนี้ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยจัดการศึกษา  และประสงค์จะจัดการศึกษา
ระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการศึกษาอยู่แล้วต้องการขยายระดับการศึกษา 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งที่เคยและไม่เคยจัดการศึกษาแต่ประสงค์จะโอน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปด าเนินการ52 
 7. หลักเกณฑ์การประเมินความพร้อม 
  การประเมินความพร้อมเป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ยื่นขอประเมินความพร้อม โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางการประเมิน 
ดังนี้ 
  7.1 เงื่อนไขบังคับก่อนการประเมินความพร้อม  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณารายได้เฉลี่ยขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 3 ปีย้อนหลัง (รวมเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินกู้จากรัฐ แต่ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)        
ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1  ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2547  

รายได้เฉลี่ย ลักษณะการจัดการศึกษา 
ปีละไม่เกิน 5 ล้านบาท ขอประเมินเพื่อจัด/รับโอนการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา                                          
ปีละเกินกว่า 5 ล้านบาท 
แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

ขอประเมินเพื่อจัด/รับโอนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและรับโอนสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษาท่ีมีจ านวน 300 คนขึ้นไปได ้

ปีละเกินกว่า 10 ล้านบาท 
แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท 

ขอประเมินเพื่อจัด/รับโอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 
และรับโอนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีมีนักเรียนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป 
และระดับมัธยมศึกษาท่ีมีนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คนขึ้นขึ้นไปได ้

ปีละเกินกว่า 20 ล้านบาท ขอประเมินเพื่อจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาสงเคราะห์ การศึกษาส าหรับคนพิการ  
การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท 
อาชีวศึกษาและรับโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีลักษณะพิเศษ 

 

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, 2550), 10. 
                                                 

 52กระทรวงศึกษาธิการ, เกณฑ์การประเมินความพร้อม (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2547), 20. 
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  7.2  องค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินความพร้อม 
   เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นขอรับการประเมินความพร้อม คณะกรรมการ

ประเมินซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะด าเนินการประเมินภายใต้ 6 องค์ประกอบ 11 ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดจะก าหนดค่า
น้ าหนักแตกต่างกันตามระดับความส าคัญและในการประเมินองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้
ตัวชี้วัดแตกต่างกันตามลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเภทของการถ่ายโอน สรุป
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินความพร้อมได้ดังต่อไปนี้ 
   ผลการประเมินจะพิจารณาจากคะแนนที่คณะกรรมการประเมินระดับ
คุณภาพของตัวชี้วัดและค่าตัวคูณค่าน้ าหนัก แล้วน าผลรวมของคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยโดยหารด้วยค่า
น้ าหนักรวมคะแนนเต็มของระดับคุณภาพเฉลี่ยคือ 3 การผ่าน/ไม่ผ่านการประเมินจะพิจารณาจากระดับ
คุณภาพที่ค านวณได้ตามเกณฑ์ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2   หลักเกณฑ์วิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ระดับคุณภาพเฉลี่ย 
(ระดับเต็ม 3) 

มีความพร้อม 
ระดับ 

 

ลักษณะการจัดการศึกษา 

ไม่ถึง 1.5 ต่ า - มีส่วนร่วมจัดการศึกษาของรัฐไปก่อน 
- อาจร่วมกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จัดการศึกษา 

1.5 แต่ไม่ถึง 2.10 ปานกลาง - จัดและรับโอนระดับก่อนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
- รับโอนสถานศึกษาท่ีมีนักเรียน 300 คนขึ้นไป 

2.10. แต่ไม่ถึง 2.70 สูง - จัดและรับโอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา 
- รับโอนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีมีนักเรียนตั้งแต่  
1,500 คนขึ้นไป 

2.70 ขึ้นไป สูงมาก -  จัดและรับโอนการศึกษาพื้นฐาน รวมทั้งมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และประเภทอาชีวศึกษา 
- รับโอนสถานศึกษาท่ัวไปและสถานศึกษาพิเศษของรัฐ  

 

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, กฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (กรุงเทพมหานคร: 
เสมาธรรม, 2550), 12. 
 

  7.3  เงื่อนไขหลังผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม 
   เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินภายใต้เกณฑ์คะแนนตามที่
กล่าวข้างต้นแล้วก่อนที่จะจัดหรือรับโอนการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องด าเนินการตาม
เงื่อนไขหลักการประเมินความพร้อม  4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
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   7.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกระจายอ านาจทางการบริหารงาน
วิชาการการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ให้สถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระ 
   7.3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดโครงสร้างองค์กรภายในตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือรองรับการบริหารจัดการศึกษา โดยบุคลากรวิชาชีพและมีจ านวนบุคลากร
เพียงพอ 
   7.3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอนโยบายมาตรการและมาตรฐานในการบริหาร
และจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   7.3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เป็น
มาตรฐานเดียวกับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ 
  7.4 ขั้นตอนและวิธีการประเมินความพร้อม 
   กฎกระทรวงฯ ก าหนดขั้นตอนและวิธีการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
   7.4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะจัด/รับโอนการจัดการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานและสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้วยื่นค าขอประเมินความพร้อมต่อส่วนราชการ   
ก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 180 วัน 
   7.4.2 ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการประเมิน จ านวน 9 คน 
ประกอบด้วย 
     7.4.2.1 ผู้แทนส่วนราชการ จ านวน 3 คน 
     7.4.2.2  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียื่นประเมิน 3 คน 
     7.4.2.3  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน
เสนอชื่อ 3คนและให้คณะกรรมการเพื่อการประเมินเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานและให้ส่วนราชการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นเลขานุการและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นขอประเมิน
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาเป็นผู้ช่วยเลขานุการการแต่งตั้งคณะกรรมการนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน    
นับแต่วันที่ได้รับค าขอประเมิน 
   7.4.3 ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 60วัน นับแต่วัน
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   7.4.4 ให้ส่วนราชการแจ้งผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 
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  7.5 การด าเนินการภายหลังประเมินความพร้อม 
   7.5.1 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ผ่านการประเมินความพร้อม     
จะพิจารณาด าเนินการทบทวนและปรับปรุงเพื่อขอรับการประเมินครั้งใหม่ ดังนี้ 
     7.5.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจอุทธรณ์ผลการประเมินหรือ      
มีสิทธิขอให้พิจารณาใหม่ได้ หากมีหลักฐานหรือ 
     7.5.1.2 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถยื่นขอประเมินใหม่          
ในปีถัดไป 
     7.5.1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายช่วยเหลือส่งเสริมการสร้างความพร้อมตาม
หลักเกณฑ์การประเมินได้ 
   7.5.2 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินความพร้อมจะต้อง
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเงื่อนไขบังคับหลังผ่านการประเมินความพร้อมและ
การด าเนินการจัดการศึกษาตามผลการประเมิน ได้แก่ 
     7.5.2.1 จัดตั้งสถานศึกษา ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการ
ประเมินความพร้อมเพ่ือจัดการศึกษา และเตรียมการด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ หลักสูตร
สถานศึกษาการสรรหาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา          
การเตรียมการรับนักเรียน ฯลฯ เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้ทันในต้นปีการศึกษา 
     7.5.2.2 เปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษา ในกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินความพร้อมเพ่ือเปลี่ยนแปลงประเภทการศึกษา 
     7.5.2.3 การรับโอนสถานศึกษา ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านการประเมินความพร้อมเพ่ือรับถ่ายโอนการจัดการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเตรียม
ข้อมูลเบื้องต้นและประสานการโอนกับส่วนราชการต้นสังกัด 
   7.5.3 การด าเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ
การจัดการศึกษาจะต้องด าเนินการดังนี้ 
     7.5.3.1 แจ้งให้สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
     7.5.3.2 สถานศึกษาจัดท าบัญชี  โอนภารกิจ พร้อมเอกสาร หลักฐาน บัญชี
การถ่ายโอนภารกิจซึ่งรวมถึงจ านวนนักเรียนผลการเรียนของนักเรียน หลักสูตรสถานศึกษา แผนงาน 
โครงการและกิจการของโรงเรียน 
     7.5.3.3 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอโอนการศึกษาเพียงบางส่วน 
เช่น ขอโอนเฉพาะการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ให้สถานศึกษาจัดท าบัญชีโอนเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับดังกล่าว 
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     7.5.3.4 การจัดท าบัญชีโอนภารกิจ จะจัดท า 3 ฉบับ ส าหรับผู้โอน       
ผู้ให้โอน และสถานศึกษา 
     7.5.3.4 ผู้มีอ านาจลงชื่อในการโอนภารกิจ ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือ ผู้ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แล้วแต่กรณี 
     7.5.3.5 รายงานการโอนภารกิจให้กรมเจ้ าสั งกัดและส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  7.6 การถ่ายโอนทรัพย์สินส่วนราชการที่จะถ่ายโอนต้องด าเนินการดังนี้ 
   7.6.1 ส่วนราชการส ารวจรายการทรัพย์สินในบัญชีและทะเบียนของสถานศึกษาตาม
ภารกิจที่จะถ่ายโอน 
   7.6.2 จัดท าบัญชีทรัพย์สินที่จะถ่ายโอน 
   7.6.3 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพ่ือการลงชื่อรับโอนทรัพย์สิน  
ผู้มีอ านาจลงนามในการโอนทรัพย์สิน ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน  
   7.6.4 การโอนทรัพย์สินด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ส่วนทรัพย์สิน
บางรายการที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
เช่น จดทะเบียนรถยนต์ ณ ส านักงานขนส่งจังหวัด ประสานการโอนที่ราชพัสดุกับส านักงานธนารักษ์
เขตพ้ืนที ่
   7.6.5 งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ให้แจ้งประสานส านักงานคลังที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือด าเนินการโอนงบประมาณไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   7.6.6 รายงานการโอนทรัพย์สินให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมเจ้าสังกัด และส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  7.7 การถ่ายโอนบุคลากรส่วนราชการที่จะถ่ายโอนต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   7.7.1 จัดท าบัญชีรายชื่อข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาที่สมัครใจโอนไป
เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกจากบุคลากรที่ไม่สมัครใจถ่ายโอน 
   7.7.2 ลงชื่อมอบการถ่ายโอนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ส่วนราชการ 
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   7.7.3 ส าหรับบุคลากรที่ไม่สมัครใจถ่ายโอน 
     7.7.3.1 ต้นสังกัดอาจแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งอ่ืนหรือต าแหน่งเดิมใน
โรงเรียนอ่ืนที่ขาดแคลนอัตราก าลัง 
     7.7.3.2 อาจมีการตกลงร่วมหรือมีมติคณะรัฐมนตรีให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยืมตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สมัครใจถ่ายโอนให้สอนใน
สถานศึกษาเดิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปก่อนได้ 
   7.7.4 เมื่อถ่ายโอนบุคลากรแล้ว ให้รายงานส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรมเจ้าสังกัดและส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ บัญชีการถ่ายโอนภารกิจ ทรัพย์สินและบุคลากรควรจัดท าบัญชีให้แล้วเสร็จและ  
นัดหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มารับโอนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา 
 

 การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศเรื่อยมาที่ส่งผลผลักดันให้หมู่บ้านร้าง     
เร็วขึ้น ชุมชนแตกสลายมากขึ้น กลายเป็นคนเมือง เป็นคนของรัฐและเป็นข้าราชการ ดังนั้น หนทาง
แก้ปัญหาดังกล่าวคือการกระท าที่ต้องกลับหัวกลับหางกับการพัฒนาในปัจจุบัน โดยจะต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนาคนเป็นส าคัญ และกระจายอ านาจที่เป็นจริงแก่ประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิถีชีวิตและการพัฒนาของชุมชน 

 ค าว่า “การกระจายอ านาจ” (Decentralization) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอ านาจ
และการควบคุมจากศูนย์กลางไปยังส่วนปลาย เป็นการปรับเปลี่ยนอ านาจและความรับผิดชอบจาก
ส่วนกลางไปยังกลุ่มวิชาชีพในชุมชน  

 ในทางการศึกษา “การกระจายอ านาจทางการบริหารและการจัดการศึกษา” หมายถึง 
การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการตัดสินใจจากส่วนกลางหรือศูนย์รวมอ านาจไปสู่
ส่วนต่าง ๆ ขององค์กรโดยให้ทุกส่วนขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การบริหารและ
กระบวนการทางกฎหมายที่จะมอบอ านาจขั้นต้นและความรับผิดชอบให้แก่ท้องถิ่นในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 โครงสร้าง งานสถานศึกษาตั้งแต่การบริหารงานวิชาการ              
งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เพ่ือให้สถานศึกษาและชุมชนมีอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา 

 การกระจายอ านาจทางการบริหารการศึกษาสู่ท้องถิ่น มีเป้าหมายหลักในการมุ่งลด
บทบาทของรัฐในส่วนกลางให้เหลือแต่ภารกิจหลักที่ต้องท าเท่าที่จ าเป็น และเพ่ิมบทบาทให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด าเนินการแทน โดยให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542          
ได้ก าหนดว่าการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับกระทรวง ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา (วารสารเส้นทางปฏิรูป
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การศึกษาไทย ดังนั้น ความสัมพันธ์ของส่วนกลาง (กระทรวง) กับส่วนภูมิภาค (เขตพ้ืนที่การศึกษา, 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สถานศึกษา) จะแบ่งบทบาทและหน้าที่ในการด าเนินงานทางการจัด
การศึกษาอย่างชัดเจน ดังนี้ 

 กระทรวง (ส่วนกลาง) มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภทก าหนด
นโยบายแผน ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาสนับสนุนตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 เขตพ้ืนที่การศึกษา รับแนวทางในการกระจายอ านาจด้านการบริหารการจัดการศึกษา
ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารงานทั่วไป  

 องค์กรบริหารการปกครองท้องถิ่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาทุกระดับตามความพร้อม 
เพ่ือให้สถานศึกษาได้จัดการศึกษาตรงความเหมาะสม และความต้องการของผู้เรียน 
 

หน้าทีจ่ัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
  มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐ

จะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
  ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตาม

วรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐ เพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน 

การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ่มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 

  มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
  1.1 คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา
ปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได้ 
  1.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่ เน้นการสร้างเสริมสุ ขภาพ        
อันน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข
ที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
  1.3 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทัน
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การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์     
ทรงเป็นประมุข 
  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชนจัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
  1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่
ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 
  1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึก และ
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

  9 การจัดการศึกษา 
  มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่

ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
  6 การจัดการศึกษา 

 3.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับระดับหนึ่งหรือ 

ทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น 

  มาตรา 42 ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการ
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน การจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 
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 การจดัการศึกษามี 3 รูปแบบ ได้แก่ 
 1. การศึกษาในระบบ (Formal Education) เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย         
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษาที่แน่นอน การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ 
  1.1 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่า 12 ปี ก่อน
ระดับอุดมศึกษา มี 3 ระดับ ได้แก่  
   1.1.1 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (3-6 ปี)  

1.1.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา  
1.1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มี 2 ระดับ 

     1.1.3.1 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3 ปี)  
     1.1.3.2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3 ปี) มี 2 ประเภท คือ
ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา 
  1.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 

1.2.1 การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา 
1.2.2 การศึกษาระดับปริญญา 

 2. การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นใน
การก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม การจัดการศึกษานอกระบบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 

 3.  การศึกษาตามอัธยาศัย(Informal Education)เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ 
สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ แหล่งความรู้อ่ืน ๆ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านห้องสมุดชุมชน จัดการสอนให้กับเด็กเร่ร่อนตาม
ชุมชนเมืองใหญ่การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้
ต่าง ๆ เป็นต้น 
 การจัดการศึกษาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 
ความสามารถในการพ่ึงพิงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของตนเอง และ
การมีเอกลักษณ์และความยั่งยืนของท้องถิ่น ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า เป้าหมายของการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น คือ 
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 1.  ถ่ายทอดความรู้  ทักษะ ภูมิปัญญา ในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต          
บนพื้นฐานของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น 

 2.  ถ่ายทอดความเชื่อและค่านิยมของท้องถิ่น และท าให้สมาชิกมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
จนเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ และท าให้คุณลักษณะเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้สืบสานต่อเนื่อง 
ยั่งยืน 

 3.  เป็นการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกในท้องถิ่นในการแก้ไข
ปัญหาของตนเองและท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาของตนเองได้ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ปัจจุบันแนวคิดของการกระจายอ านาจในการบริหารรัฐกิจของรัฐบาลกลางจะต้อง
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจไปยังท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการมากขึ้น  ส่วนกลางเป็นเพียงผู้ก าหนดนโยบาย
ในภาพรวมเป็นส าคัญ  รวมทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาของชาติ  
ทั้งนี้ได้มีกฎหมายก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจแก่ท้องถิ่นด้วยกันหลายฉบับ  ดังจะได้สรุปใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่น  ดังนี้ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 ก าหนดบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นและการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 มาตรา 43  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี

ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพหรือ  
ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก  ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  เพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับ
บุคคลอ่ืน  การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน  การศึกษาทางเลือกของประชาชน  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมจากรัฐ 

 มาตรา 77 (3)  รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่น
ได้เอง 

 มาตรา 280 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรมและฝึกอาชีพ  ตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้นและเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบ
การศึกษาของชาติ 
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พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 

 มาตรา 16  ให้เทศบาลเมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดกระบวนการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ 

   6 การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
  (9)  การจัดการศึกษา 
  (10)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ

ผู้ด้อยโอกาส  
  (11)  การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น 
  (14)  การส่งเสริมกีฬา 
  (19)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 

 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ 

  (1) การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และประสานแผนพัฒนาจังหวัด  ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  (6) การจัดการศึกษา 
  (18)  การส่งเสริมกีฬา  จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  (20)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
  (27)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  และ

ผู้ด้อยโอกาส 
 มาตรา 23 เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบล  อาจมีรายได้จากภาษี

อากร  ค่าธรรมเนียม  และเงินรายได้  ดังต่อไปนี้ 
  (9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 มาตรา 28  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายรับดังต่อไปนี้ 
  (6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน      

ท้องถิ่นอ่ืน 
 มาตรา 30 แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการ  

ดังนี้ 
  (1) ให้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการอยู่ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
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   ภารกิจที่เป็นการด าเนินการซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น 

  (4) ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร  เงินอุดหนุนและรายได้อ่ืนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม (ตามระยะเวลาที่ก าหนด) 
   (5) การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะ
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของท้องถิ่น 

 

พระราชบัญญัติเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  (แก้ไขเพ่ิมเติม

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) 
 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ต้องท าใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
  (5) ส่วนส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
  (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

 มาตรา 68 ภายใต้บังคับกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบล  อาจจัดท ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

  (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 มาตรา 82 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้  ดังนี้ 
  (6) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
  (7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2542 
 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  สาระส าคัญของนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12 ปี  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติเสนอในมาตรการที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่น  ดังนี้ 
 มาตรการที่ 3 รัฐสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรับผิดชอบการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี  ตามที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และมาตรา 289 



 98 

 มาตรการที่ 4 ก าหนดบทบาทของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา  
ทั้ งนี้  ส านั ก งบประมาณมีความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรั ฐมนตรี   โดยให้
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจัดท ายุทธศาสตร์ย่อยการ
กระจายอ านาจการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร  และเอกชน  ส าหรับกรอบการแบ่ง
ภาระความรับผิดชอบ  การจัดการศึกษาของท้องถิ่น  ปัจจุบันจัดการศึกษาตามนโยบายการกระจาย
อ านาจของรัฐบาล  ยึดหลักการที่ส าคัญ คือ 
 1. หลักการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ซึ่งแต่เดิมได้รวมอ านาจไว้ใน
ราชการส่วนกลางให้ไปอยู่กับราชการท้องถิ่น 

 2. หลักการมอบภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ท้องถิ่นและประชาชน  ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางรากฐานก าร
ประถมศึกษาไว้แต่เดิมและเช่นที่นานาอารยประเทศจัดท าอยู่ 

 3. หลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  รัฐบาลจะเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องก็เฉพาะในสิ่งที่ท้องถิ่นและประชาชนยังช่วยตัวเองไม่ได้ 
 จากหลั กการจั ดการศึ กษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ กล่ า วข้ า งต้ น
กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดเกณฑ์ที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปเป็นกรอบแนวทางจัด
การศึกษาตามศักยภาพ เป็น 3 กลุ่ม  ดังนี้ 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ระดับที่ 1 ความพร้อมสูง ด าเนินการ  
ดังนี้ 

  1.1 จัดการศึกษาก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (อนุบาล/ปฐมวัย) 
  1.2 จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ปี 
  1.3 จัดการส่งเสริมอาชีพ 
  1.4 จัดการศึกษานอกระบบ 
  1.5 จัดกิจกรรมเด็กเยาวชน 
  1.6 บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ระดับที่ 2 ความพร้อมปานกลาง
ด าเนินการดังนี้ 

  2.1 จัดการศึกษาก่อนการศึกษาข้ันพื้นฐาน (อนุบาล/ปฐมวัย) 
  2.2 จัดการส่งเสริมอาชีพ 
  2.3 จัดการศึกษานอกระบบ 
  2.4 จัดกิจกรรมเด็กเยาวชน 
  2.5 บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ระดับที่ 3 ความพร้อมต่ า  ด าเนินการดังนี้ 
  3.1 จัดการส่งเสริมอาชีพ 
  3.2 จัดการศึกษานอกระบบ 
  3.3 จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  3.4 บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.5 ร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษากับสถานศึกษาในการก ากับของรัฐ 

 กลา่วโดยสรุป  การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรจะต้องด าเนินการ
เพ่ือให้ประชาชนของท้องถิ่นได้รับการศึกษาอบรมตามที่พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ให้แก่  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช 2542  และพระราชบัญญัติเฉพาะของท้องถิ่นก าหนดให้ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพท้องถิ่นจะต้องจัดการศึกษาแก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนดตามความพร้อมและความต้องการของประชาชน  เฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาก่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (อนุบาล/ปฐมวัย)  ที่รัฐบาลก าหนดจะถ่ายโอนการจัดการศึกษาระดับนี้  ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ านวนมากที่สุด  อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  คือ  องค์การบริการ
ส่วนต าบล  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาความพร้อมในทุก
ด้าน  เพ่ือเตรียมรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล/
ปฐมวัย)  ตามหลักเกณฑ์ระดับความพร้อมที่บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมรองรับภารกิจด้านการจัดการศึกษาขององค์กรบริหารส่วนต าบลให้สนองตอบความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองให้สมดังที่รัฐบาลมุ่งหวังต่อไป 
 

แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2545-2559) 
 แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2545- 
2559)  กระทรวงมหาดไทยได้เสนอคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมใน
การประชุ ครั้งที่ 9/2543  โดยกระทรวงมหาดไทยได้น าประเด็นความเห็นของที่ประชุมมาปรับปรุง
เพ่ิมเติมในแนวนโยบายและน าเสนอคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2544 
 วิสัยทัศน์ 

 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะที่สามารถ
บูรณาการวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม  และประเทศชาติ  ตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 1. การจัดการศึกษาปฐมวัย  เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่

แรกเกิดก่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
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สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 2. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนา  และวางรากฐานชีวิต
การเตรียมความพร้อมของเด็ก  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  บุคลิกภาพและสังคม  
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะ  ที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐาน  
รวมทั้งให้สามารถค้นพบความต้องการ  ความสนใจ  ความถนัดของตนเอง  ด้ านวิชาการ  วิชาชีพ  
ความสามารถในการประกอบอาชีพ  และทักษะทางสังคม  โดยนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและมี
ความส านึกในความเป็นไทย 
 3. การจัดบริการให้ความรู้ด้านอาชีพ  เป็นการจัดบริการและส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนา
ความรู้  ทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน  รวมทั้งการรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเพ่ือส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 4. การจัดการส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ  และกิจกรรมเด็กเยาวชน  เป็นการจัดการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมเด็กและเยาวชน  แก่เด็ก
และเยาวชนประชาชนทั่วไปอย่างหลากหลาย 

 5. การด าเนินงานด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  เป็นการด าเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุน  อนุรักษ์  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 
 วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

 1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย
จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 2. เพ่ือให้เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้รับการบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐานครบตามหลักสูตรอย่างเสมอภาพ
เท่าเทียมกัน 

 3. เพ่ือพัฒนาการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐก าหนด  และตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดยมุ่งพัฒนา
ให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านปัญญา  จิตใจ  ร่างกาย  สังคม  ระดับความคิด  ค่านิยม  พฤติกรรม  
ซึ่งเน้นวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 4. เพ่ือให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่น  ด าเนินการตามความต้องการและค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมการสนับสนุนของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  เอกชน  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กร
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วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น  ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
ตามศักยภาพและความสามารถของท้องถิ่น 

 5. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น  ออกก าลังกายและฝึกฝนกีฬา
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ  และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน  เพ่ือพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ  ทั้งด้าน
ร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และสังคม  โดยมีความตระหนักในคุณค่าของการศึกษานันทนาการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเยาวชนไปในแนวทางท่ีถูกต้อง  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 6. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการสร้างและพัฒนาอาชีพ  เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขาดโอกาส  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการทุพพลภาพ  ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน  
การประกอบอาชีพให้มีงานท าไม่เป็นภาระสังคม 

 7. เพ่ือบ ารุงการศาสนาและอนุรักษ์  บ ารุง  รักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

 

แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2545-2559) 
 1. นโยบายด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  เร่งรัดจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเข้ารับบริการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ให้ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์การชุมชน  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนในท้องถิ่น  มิสิทธิ และมีส่วนร่วมในการจัดการ 

 2. นโยบายด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้เข้ารับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กร
วิชาชีพสถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนในท้องถิ่น  มิสิทธิและมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 3. นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  

และประเภทการศึกษา 
 4. นโยบายด้านระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
  จัดระบบบริหารและการจัดการทางการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษา

ของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลโดยมีเอกภาพในเชิงนโยบาย  มีความหลากหลายใน
การปฏิบัติ  อีกท้ังมีความพร้อมในการด าเนินการจัดการศึกษา  และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น  การก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาให้ค านึงถึงผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาของเอกชนหรือรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย 
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 5. นโยบายด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  วางแผนงานบุคคลเพ่ือใช้ในการประสานข้อมูลและเป็นข้อมู ลในการน าเสนอ

พิจารณาสรรหาบุคลากร  พร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนาครู  คณาจารย์  และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้มีคุณภาพ  และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง  โดยมีสิทธิประโยชน์สวัสดิการค่าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพชั้นสูง 

 6. นโยบายด้านหลักสูตร 
  ให้สถานศึกษาจัดท ารายละเอียด  สาระหลักสูตรแกนกลาง  และสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น  ที่เน้นความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมแต่ละระดับ
การศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  โดยให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองดีของสังคม  และ   
ของชาติ  โดยค านึงถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 

 7. นโยบายด้านกระบวนการเรียนรู้ 
  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกในความเป็นไทยสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษา  เพ่ือต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเด็กตามศักยภาพ  เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  และส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย     
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

 8. นโยบายด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล

ทั้งด้านงบประมาณ  การเงิน  ทรัพย์สินในประเทศจากรัฐ  บุคคล  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนามาใช้จัดการศึกษาและจัดสรรงบประมาณให้กับการศึกษาในฐานที่มีความส าคัญสูงสุด
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 9. นโยบายด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 10. นโยบายด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน 
  ส่งเสริม  สนับสนุน  การด าเนินงานด้านกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมเด็ก  เยาวชน

รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างหลากหลาย  เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 11. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ 
  ส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือ  ให้มีการประกอบอาชีพอิสระที่ถูกต้องตามกฎหมาย        

จัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สนับสนุนการระดมทุนและการจัดการ  น าวิทยาการ
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการประกอบอาชีพ  การจัดการด้านการตลาดให้ได้มาตรฐาน
และความเหมาะสมตามสภาพท้องถิ่น 
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 12. นโยบายด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  บ ารุงรักษา  ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาบันศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีติประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้  และสังคมที่เอ้ืออาทรต่อกัน      
สืบทอดวัฒนธรรม  ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 

 

การน าแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 เนื่องจากแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2545- 
2559) ที่จัดท าขึ้น  เป็นการจัดท าภายใต้กรอบแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  และพระราชบัญญัติเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละประเภทเพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอแนะ
ยุทธศาสตร์การน าแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1. แนวทางการด าเนินการจัดการศึกษา 

  เนื่องจากองค์กรการปกครองส่วนใหญ่  มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความพร้อม 
และตามศักยภาพ  เมื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนท้องถิ่น  สามารถ
ด าเนินการได้ 2 แนว คือ 

  1.1 การด าเนินการจัดการศึกษาเอง  โดยด าเนินการได้ 2 กรณี คือ 
   1.1.1 ด าเนินการจัดตั้งสถานศึกษาข้ึนเองภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.1.2 ด าเนินการรับถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาที่รัฐจะถ่ายโอนกิจการจัด

การศึกษาของรัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับบริหารจัดการศึกษา 
   ส าหรับการด าเนินการทั้ง 2 กรณี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านการ

ประเมินความพร้อมที่กระทรวงศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ก าหนดและมีหน้าที่ต้องด าเนินการ
ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความสามารถจัดการศึกษาได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
  1.2 การด าเนินการโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการมีส่วนร่วมเป็นการ
ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของรัฐ  โดยให้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุน  งบประมาณ  วัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์ทางการศึกษา  ทรัพย์สินอ่ืน ๆ รวมทั้งการ
เสนอแนะ  แนะน า  และร่วมพัฒนาการศึกษา 
 2. การพิจารณาความพร้อมในการจัดการศึกษา 

  พิจารณาจากลักษณะ  และการแบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
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  2.1 ลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาอยู่แล้ว  ด าเนินการจัดการ

ศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  โดยเฉพาะการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  ตามความต้องการ
ของประชาชน 
   2.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้จัดการศึกษา  ด าเนินการจัด
ให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พระราชบัญญัติการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ในแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามความเหมาะสม  ความพร้อมและความต้องการของท้องถิ่น 

   ทั้งนี้ภายใต้การประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ที่กระทรวงการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมก าหนด 
  2.2 การแบ่งกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการก าหนดกรอบภารกิจการ
จัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

   2.2.1 กลุ่มความพร้อมสูง ควรด าเนินภารกิจ 
     2.2.1.1 การศึกษาก่อนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     2.2.1.2 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2.2.1.3 การส่งเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ 
     2.2.1.4 กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬานันทนาการ 
     2.2.1.5 บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.2.2 กลุ่มความพร้อมปานกลาง ควรด าเนินภารกิจ 
     2.2.2.1 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2.2.2.2 การส่งเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ 
     2.2.2.3 กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ 
     2.2.2.4 บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.2.3 กลุ่มความพร้อมต่ า ควรด าเนินภารกิจ 
     2.2.3.1 การส่งเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ 
     2.2.3.2 กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ 
     2.2.3.3 บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2.2.3.4 ร่วมในการจัดการศึกษาของรัฐ 

 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจัดการศึกษาโดยพิจารณา 
  3.1 ความต้องการและข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น 
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  3.2 ความคิดเห็นของสภาท้องถิ่น 
  3.3 ข้อมูล ข้อเท็จจริง (จ านวนโรงเรียน จ านวนเด็ก และสภาพที่ตั้ง ฯลฯ) 
  3.4 ข้อคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีจะโอน 
  3.5 ศักยภาพของท้องถิ่น  (คน  เงิน พัสดุ  และการจัดการ) 

   คน  ได้แก่  ศักยภาพในการบริหารการศึกษาของนักบริหารการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  และอัตราก าลัง
บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เงิน  ได้แก่  รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น  จะเพ่ิมขึ้น  และ
ได้รับอุดหนุนจากรัฐเพิ่มขึ้นตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ  

   พัสดุ  ได้แก่  ความต้องการทางด้านวัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  อาคารสถานที่ ๆ  
มีที่ท่ีจะรับโอน  ที่จะมีให้  ให้เป็น  ให้เกิด  ที่จะขอสนับสนุน 

   การจัดการ  ได้แก่  ศักยภาพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  
ความรู้  ความสนใจ  ความสามารถ  วิสัยทัศน์  ต่อการจัดการศึกษา  และการจัดโครงสร้างการ
บริหารการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาระดับความพร้อมและศักยภาพแล้วจะน า
แนวนโยบายตามกรอบภารกิจซึ่งสอดคล้องกับกระดับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
มาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และหรือแผนปฏิบัติการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยยึดหลักเกณฑ์ด าเนินการ  ดังนี้ 

  4.1 ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน  ครอบคลุมภารกิจตามกฎหมาย  ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

  4.2 ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดความต้องการ  ร่วมวางแผน  ร่วมด าเนินการและ
ร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผน 

  4.3 ใช้แผนเป็นแนวทางในการบริหารกิจการและสนองตอบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

  4.4 การก าหนดกิจกรรมโครงการในแผน  ต้องมุ่งหลักความเป็นไปได้และประโยชน์
สูงสุดที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับ 
 5. การประชาสัมพันธ์  สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

  ใช้สื่อและวิธีการทุกรูปแบบที่จะชี้แจงให้ประชาชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กร
เอกชน  ให้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง  และแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม  เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
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 6. การระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
  สร้างความตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้แก่กลไกทางสังคมทุกส่วนทั้ง

กลุ่มประชาชน  ภาครัฐ  เอกชน  เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นทุกรูปแบบการ
สนับสนุนก าลังใจ  ก าลังทรัพย์  ตลอดจนความคิดเห็นหรือการติดตามตรวจสอบเพ่ือให้กิจกรรม    
ต่าง ๆ บังเกิดผลดีเป็นรูปธรรม 
 7. การเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบจัดการศึกษา 

  ปรับโครงสร้างการบริหาร กิจกรรม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตลอดจนสร้างองค์ความรู้  กรอบความคิด  และพัฒนาเทคนิคการบริหารการจัดการศึกษาให้
บุคลากรของท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนจัดระบบนิเทศประเมินผล
การด าเนินงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: บทบาทการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม  
2542  มีสาระส าคัญ 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาลรวม 78 มาตรา  มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีส าคัญ  คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา 
 มาตรา 29  ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอ่ืน  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรี ยนรู้ภายในชุมชน  
เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  
และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ  รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารพัฒนาระหว่างชุมชน 

 หมวด 5  การบริหารและการจัดการศึกษา 
 ส่วนที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มาตรา 41  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ  

ทุกระดับตามความพร้อม  ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 
 มาตรา 42  ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา  รวมทั้ง       
การเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 นอกจากนี้ยังมีมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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 มาตรา 8 (2)  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 9 (3)  มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (4) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
 (5) การมีส่วนร่วมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน 

 มาตรา 14  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน     
ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี  ดังนี้ 

 1. การสนับสนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
 2. เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
 3. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

 มาตรา 15  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 1. การศึกษาในระบบ  เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  
ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

 2. การศึกษานอกระบบ  เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  
รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของ
การส าเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

 3. การศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ  ศักยภาพ  ความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม  
สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ  
 สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้  ให้มีการ
เทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน  หรือต่างรูปแบบได้  ไม่ว่าจะเป็น
ผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม  รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัย  
การฝึกอาชีพ  หรือจากประสบการณ์การท างาน 

 มาตรา 16  การศึกษาในระบบมีสองระดับ  คือ  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย  การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อน
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ระดับอุดมศึกษาการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา 38  ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในพ้ืนที่การศึกษา  ประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  ชุมชน  องค์กร   
ชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
 มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา  และผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน
กรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการ
ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 มาตรา 47  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

 มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ  การเงินและ
ทรัพย์สินทั้งจากรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  เอกชน  
องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  สถาบันสังคมอ่ืน  และ
ต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา  ดังนี้ 

 1.  ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  โดยอาจจัดเก็บ
ภาษีเพ่ือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 2. ให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคคล  ครอบครัว  
ชุมชน  องค์กรชุมชน  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  
สถาบันสังคมอ่ืน  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น 
 ทั้งนี้ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกล่าว  โดยการสนับสนุน  การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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 จะเห็นว่าการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542   
ได้ให้ความส าคัญกับทุกหน่วยงานในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
 1.  แนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายการศึกษา
แห่งชาติที่เป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้วางแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้53  
  1.1 ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยึดหลักการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของสังคมและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  1.2 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เช่น จะต้องทั่วถึง
ประชาชน มีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายตลอดจนบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือบุคคล      
ที่ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
  1.3 ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องกับการเมือง      
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.4 กระจายอ านาจให้สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาจะต้อง
กระจายอ านาจการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการ
บริหารงานทั่วไปเพ่ือให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School-Based Management: SBM) ทั้งนี้เพราะผลการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นผลผลิต และ
ผลลัพธ์ก็ตาม ล้วนแต่เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติของสถานศึกษา ดังนั้น  สถานศึกษาจึงควรมี
ความคล่องตัวในการตัดสินใจอย่างมีอิสระในการจัดการศึกษา 

 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้วิธีการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยัง
มิได้ก าหนดไว้เหมือนกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในอนาคตอาจมีการออก
ข้อบัญญัติ ระเบียบการบังคับ ค าสั่ง ก าหนดอ านาจการสั่งการ อนุญาต ปฏิบัติการ หรือด าเนินการอ่ืน
ใดไปยังสถานศึกษาโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจดังกล่าว หรือมอบอ านาจในการสั่งการ 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติการ หรือด าเนินการอ่ืนใดซึ่งเป็นอ านาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

                                                 

 53กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น,(กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย,2553.), 8-10. 
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ค าสั่งของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้อ านวยการ
กอง ผู้อ านวยการส านักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติแทน 
 2. การจัดโครงสร้างองค์กรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เตรียมรองรับการถ่าย
โอนสถานศึกษา จะต้องจัดโครงสร้างองค์กรภายในตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น ระบบบริหาร
จัดการอย่างครบถ้วน จ านวนบุคลากรโดยการจัดตั้งฝ่าย ส่วน กอง หรือส านักการศึกษา ตลอดจน
ส่วนราชการภายในที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับขององค์กร    
การบริหารงานบุคคล คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ        
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 3. วิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้ 2 วิธี คือ 
การจัดตั้งสถานศึกษาข้ึนเอง และการถ่ายโอนการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. สวัสดิการและความก้าวหน้าของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครู 
และบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีสิทธิ สวัสดิการ และความก้าวหน้า   
เท่าเทียมกับข้าราชการครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในบางรายการจะดีกว่าข้าราชการครูที่
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  4.1 ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รับความก้าวหน้าตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายก าหนด กล่าวคือสามารถขอประเมินเพ่ือมีและเลื่อนวิทยฐานะตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนดและได้รับเงินวิทยฐานะจนกว่าจะเกษียณอายุโดยไม่มีข้อจ ากัด 
โดยมิได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกับขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือขนาดของสถานศึกษา หรือ
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรับโอน 
  4.2 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถโอนย้ายไปสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นต้น 
  4.3 บุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง สามารถโอนย้ายเปลี่ยนสายงานที่ตน         
มีคุณสมบัติ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะสามารถสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานไปสู่
ผู้อ านวยการกอง/ส านักการศึกษาได้แล้ว ยังสามารถเปลี่ยนสายงานไปสู่ต าแหน่งรองปลัดและ      
ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและผู้อ านวยการกองอ่ืนๆ ได้หากมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งนั้น ๆ 
 

การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                               
 การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ประกอบด้วย 
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โครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือ
การศึกษา และการด าเนินการด้านวิชาการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้54 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.)  ได้ก าหนดโครงสร้างส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
เพ่ือให้เป็นหน่วยรับผิดชอบด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท โดย
ก าหนดให้ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาส าหรับจ านวนบุคลากรด้านการศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ด าเนินการในปัจจุบัน 
และที่ด าเนินการในอนาคต รวมถึงกรณีรับโอนการจัดการศึกษาด้วย โครงสร้างการบริหารจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงในเชิงระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น ดังภาพที่ 4 
 
 
              
              
              
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4   ระบบการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ที่มา: ปรับจากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,รายงานการติดตามการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น,(กรุงเทพฯ: บริษัท เพลิน สตูดิโอ จ ากัด,2551),65. 
 

การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพื่อการศึกษา 
                                                 

 54ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการติดตามการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น,(กรุงเทพฯ: บริษัท เพลิน สตูดิโอ จ ากัด,2551),65. 
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 การบริหารงานบุคคล/บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
เปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง ข้าราชการครู   
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 ซึ่งท าให้การบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดให้มีความสอดคล้อง ดังนั้น แม้ว่าการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แต่มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ   
ก.อบต.) ต้องน ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับในการ
บริหารงานบุคคล ข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นโดยอนุโลม ดังนั้น 
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจึงต้องปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑ์   
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายดังกล่าว โดยจัดท าประกาศมาตรฐานทั่ วไปและหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของ 
ก.พ. โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายใดๆ ดังนั้นการบริหารงานบุคคล มาตรฐานวิชาชีพ และ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ส าหรับการก าหนดต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัจจุบันมีการก าหนดต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 

 1. บุคลากรในสถานศึกษา 
   1.1 สายงานบริหารสถานศึกษา ได้แก่  ผู้ อ า นวยการสถานศึกษา และรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

  1.2 สายงานการสอน ได้แก่ ครูผู้ช่วย และครู 
  1.3 บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ได้แก่ กลุ่มต าแหน่ง
การเงิน/บัญชี/พัสดุ กลุ่มต าแหน่งธุรการ/บันทึกข้อมูล กลุ่มต าแหน่งโภชนาการ/อนามัยโรงเรียน และ 
กลุ่มต าแหน่งคอมพิวเตอร์ โสตทัศนศึกษา 

 2. ข้าราชการและพนักงานครูไม่สังกัดสถานศึกษา                                                
  2.1 สายงานบริหารการศึกษา ได้แก่ ต าแหน่งนักบริหารการศึกษาผู้อ านวยการกอง
การศึกษา รองผู้อ านวยการกองการศึกษา ผู้อ านวยการส านักการศึกษานอกระบบและส่งเสริม
การศึกษา 
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  2.2 สายงานนิเทศการศึกษา ได้แก่ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
  2.3 สายงานการศึกษา ได้แก่ ต าแหน่งสันทนาการ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการ
วัฒนธรรม และบรรณารักษ์ 
  2.4 สายงานทั่ว ไป (บุคลากรทางการศึกษา ) ได้แก่  เจ้าพนักงานห้องสมุด             
เจ้าพนกังานศูนย์เยาวชน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 
 แนวทางปฏิบัติส าหรับการบริหารงานบุคคลข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่นท่ีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้ว 
มีดังต่อไปนี้55  
 1. การก าหนดให้ด ารงต าแหน่งหรือด ารงต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ และให้ได้รับเงินเดือน 
เงินวิทยฐานะ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2547 เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. การก าหนดวิทยฐานะและอัตราเงินวิทยฐานะ ก าหนดให้ข้าราชการพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นซึ่งได้รับเงินประจ าต าแหน่งที่มีวิทยฐานะและได้รับเงินวิทยฐานะ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง    
การศึกษา พ.ศ. 2547 
 

การบริหารงานวิชาการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดแนวการบริหารงานวิชาการตามความมุ่งหมาย หลักการ
และแนวทางการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนซึ่งได้มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมด้าน
วิชาการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  1.1 การอบรมทบทวนการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สถานศึกษา
ด าเนินการจัดหลักสูตรได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกโรงเรียน 
  1.2 พัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการสอนให้สามารถวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผน       
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ในขั้นที่เริ่มใช้หลักสูตรในปีกรศึกษาแรกของทุกชั้นปี 

                                                 

 55โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2548. 
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  1.3 อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยาจัดตั้งงบอุดหนุนสถานศึกษาเพ่ือการจัดท า
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
 2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  2.1 การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการอบรม
ครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มด้อยโอกาส ส่งเสริมให้สถานศึกษาของ
ท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนแก่เด็กพิการ 
  2.3 การวิจัยในชั้นเรียน โดยน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
  2.4 การสนับสนุนให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาของชุมชน ก าหนดให้สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่งจัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีกรรมการจากชุมชนเป็นกรรมการร่วม 
  2.5 การวัดและประเมินผลการเรียน สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดแนวทางการวัดผล 
การเรียนตามหลักสูตรแต่ละสถานศึกษาเองทุกท้องถิ่น และต้องมีการประเมินคุณภาพภายในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบประเมินเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลใช้วางแผน
พัฒนาร่วมกันได้ในทุกระดับ 
 

การถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 หลังการถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีสภาพการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ดังนี้ 
 

สภาพการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาด้านวิชาการ 
 1.  โรงเรียนมีการพัฒนาครู ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้        
โดยน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้  
  โรงเรียนที่ถ่ายโอนมาสังกัด อปท. มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยการส่งครูเข้ารับการอบรมในเรื่องการจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน การปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจาก
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
และการเชิญภูมิปัญญาและผู้ปกครองมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งใช้พลัง
จากภูมิปัญญาและผู้ปกครองมาช่วยจัดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง  ๆ กัน เช่น ช่วยสอนการท าขนม      
สอนดนตรี สอนงานฝีมือ และสอนงานอาชีพ ซึ่งผู้อ านวยการกองการศึกษาคนหนึ่งเล่าว่า “ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ ก็เชิญผู้ปกครองมาร่วมเป็นวิทยากรท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการท าดอกไม้ การห่อเงิน 
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ดอกไม้จันทน์ ก็มีหลายกิจกรรมซึ่งก็มีส่วนร่วมดี”... “ชุมชนของเราเป็นชุมชนแกะสลักไม้ เราก็
พยายามเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสอนหรือบางครั้งเรา  ก็ส่งเด็กไปเรียนกับภูมิปัญญาเหล่านี้      
ซึ่งท่านก็ให้การดูแลเด็กของเราเป็นอย่างดีถือว่าเป็นการสืบต่อมรดกของชุมชน” 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดสรรสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  
  โดยภาพรวมหลังการถ่ายโอน โรงเรียนมีการด าเนินงานด้านวิชาการได้ดีขึ้นส่วนหนึ่ง
มาจากการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ที่มีการจัดสรรสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องดนตรี และคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้โรงเรียนที่ถ่ายโอนมีสื่อ อุปกรณ์
การเรียนอย่างเพียงพอ หรือได้รับการจัดสรรให้มากกว่าก่อนการถ่ายโอนโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ และ
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน อปท. เข้ามาช่วยดูแลให้มีระบบ Wireless ในโรงเรียนและ
จัดสรรค่าใช้จ่ายในการท า Website ของโรงเรียน ซึ่งครูสังกัดเทศบาลคนหนึ่งเล่าว่า “คอมพิวเตอร์   
ที่เราได้รับมา แต่ก่อนเครื่องหนึ่งต้องใช้กันสามถึงสี่คน ตอนนี้เราสามารถเพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอร์    
ให้ใช้ได้พอเครื่องละหนึ่งคนและเทศบาลยังออกค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่บนเว็บไซต์ ค่าใช้จ่ายเรื่อง
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มี Wireless เราได้รับงบประมาณจากกรมฯ... เมื่อก่อนเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์เก่า ๆ ตอนนี้เป็นเครื่องใหม่หมด เมื่อก่อนไม่มีทีวีสี 42 นิ้ว มีเครื่องโปรเจคเตอร์ มีห้อง
โสตทัศนศึกษา อุปกรณ์วิทยาศาสตร์มีใหม่หมด คนละอย่างกับท่ีเคยมี” 
 3.  ผู้ปกครองและชุมชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน  
  หลังจากมีการถ่ายโอนโรงเรียนมาสังกัด อปท. พบว่า ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นมากขึ้น ผู้ปกครอง ชุมชนแสดง
ความรู้สึกว่าใกล้ชิดกับโรงเรียนมากขึ้น โดยผู้ปกครองเอาใจใส่ ให้ความสนใจและสอบถามเกี่ยวกับ
การเรียน ของลูกอยู่เสมอ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนและพฤติกรรมของลูกเพ่ือให้ครูช่วยแก้ไข
และปรับพฤติกรรม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มี
คุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเข้ามาร่วมประชุม มาช่วยงาน ร่วมจัดงาน และให้การสนับสนุนโรงเรียน
มากขึ้น ในวันส าคัญ ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ หรือแม้กระทั่งเป็นวันเกิดของผู้ปกครองเอง ก็จะเข้ามาร่วม
จัดงานและน าอาหารมาเลี้ยงนักเรียนด้วย ดังที่ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งเล่าว่า “เมื่อก่อนที่โรงเรียน        
จะเปลี่ยนมาเข้า อบต. พ่อแม่ ผู้ปกครองกับครูจะห่างไกลกันมาก แต่เดี๋ยวนี้เวลาประชุมเก้าอ้ีไม่พอนั่ง 
แล้วเค้าก็เปิดใจมากขึ้นว่า ลูกเป็นอย่างนี้นะ ครูช่วยหน่อย ชั้นอยากให้การศึกษามันเป็นอย่างนี้       
ในวันส าคัญ ๆ วันพ่อ วันแม่ หรือแม้กระท่ังวันเกิดของเค้าเอง นักเรียนจะได้ทานอาหารฟรีจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เค้าบอกว่า เค้ามาท าบุญกับนักเรียนดีกว่า ลูกหลานมาอยู่ท่ีนี่แล้วเค้าสบายใจ” ในส่วนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พบว่า มีการท าโครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ อปท. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยดูแลงานด้านวิชาการ เช่น อบจ .       
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แห่งหนึ่งท าโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและ
คัดเลือกครูต่างประเทศที่จะจ้างมาสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ใน อบจ. 
 4. โรงเรียนที่ถ่ายโอนมีการเปลี่ยนแปลงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
     จากการสนทนากลุ่ม ผู้บริหาร อปท. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลตรงกันว่า 
โรงเรียนส่วนใหญ่เมื่อถ่ายโอนมาสังกัด อปท. แล้วระยะหนึ่ง จะเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปในทิศทางที่ดีข้ึน ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้
เพราะโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษามากขึ้น ทั้งด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่เรียน 
งบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และที่ส าคัญคือ การที่ อปท. จัดสรรอัตราครู
ให้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ อปท. หลายแห่งยังจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการสอนเสริมให้กับ
นักเรียนอีกด้วย 
  แม้ในภาพรวม โรงเรียนที่ถ่ายโอนมาสังกัด อปท.จะมีการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตาม แต่โรงเรียนบางแห่งกลับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ต่ าลง ทั้ง ๆ ที่มีความพร้อมของอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ดีขึ้น โดยเรื่องดังกล่าวบุคลากรใน
โรงเรียนให้ข้อมูลว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ อปท. และผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับงานวิชาการ
น้อยไป แต่ให้ความสนใจในการพัฒนาอาคาร สถานที่เป็นหลัก ซึ่งไม่ส่งผลโดยตรงกับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน นอกจากนี้ยังพบว่า สาเหตุที่ท าให้งานวิชาการของ อปท. ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร         
ส่วนหนึ่งมาจาก กองการศึกษาของ อปท. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่จะเข้ามาส่งเสริม
สนับสนุนด้านวิชาการ โดย อปท. จ านวนมากไม่มีศึกษานิเทศก์ บางแห่งมีศึกษานิเทศก์เพียงคนเดียว
ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และแม้บางแห่งจะมีศึกษานิเทศก์ 2-3 คน แต่ไม่ได้ท าหน้าที่ในการ
นิเทศโดยตรง 
   5. มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเ พ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาการ การป้องกันภัย           
ยาเสพติดและปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น  
  หลังจากที่ถ่ายโอนโรงเรียนมาสังกัด อปท. อปท. ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนจัด
กิจกรรมพัฒนาทางวิชาการ การป้องกันยาเสพติดและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนมากขึ้น 
เช่น อปท. แห่งหนึ่งจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละปีต่างกัน โดยปีแรก      
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะใน 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการป้องกันภัยยาเสพติด และด้าน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมการสอนบูรณาการในทุกวิชา ช่วงปีที่ 2 จัดกิจกรรม
พัฒนาเป็นฐานกลุ่มตามความสนใจโดยเน้นทางด้านกีฬา ช่วงปีที่ 3 จัดกิจกรรมเน้นด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และขยายการจัดค่ายวิชาการวิชาต่าง ๆ ให้มากข้ึน 
  ส าหรับการป้องกันยาเสพติด ผู้บริหาร อปท. บางแห่งจัดให้มีนโยบายเรื่องนี้โดยตรง 
โดยประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือดูแลโรงเรียนและสังคมรอบ  ๆ 
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บริเวณโรงเรียนนอกเหนือจากการที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแล้ว ดังที่ 
ผู้บริหาร อปท. แห่งหนึ่งกล่าวว่า “เรื่องยาเสพติด ผมไม่มีนะ ผมเป็นต ารวจเก่า ผมร่วมมือกับต ารวจ
ในพ้ืนที่ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญจะมีไม่ได้” 
 6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลายมากข้ึน    
                 โรงเรียนสังกัด อปท. ส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม            
ทั้งกิจกรรมภายในโรงเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ภายนอกโรงเรียนโดยมีงบประมาณ
สนับสนุนจาก อปท. ซึ่งโรงเรียนจัดท าเป็นโครงการทั้งในภาพรวมของโรงเรียนและจัดตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ใน อปท. บางแห่งที่มีความพร้อมด้านงบประมาณมากก็มีการจัดรถรับ-ส่งพานักเรียนไป
ทัศนศึกษา ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงมากขึ้น ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งให้ข้อมูลว่า “ด้าน
วิชาการถือว่านักเรียนนั้นก็ได้รับการพัฒนาอย่างหลากหลายในทุก ๆ ด้าน กิจกรรมของทุกกลุ่มสาระ
มีหลากหลาย” 
  ส าหรับกรณีที่ อปท. บางแห่งพบว่า มีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อปท. ได้
ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนานักเรียนเหล่านี้เป็นการเร่งด่วนโดยการสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการด าเนินการให้กับโรงเรียน 
 7. นักเรียนมีความสามารถและเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าได้มากขึ้น  
  ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ปกครอง และชุมชนจะดู
ความส าเร็จของโรงเรียนจากการที่นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงได้มากขึ้น หรือเข้าร่วม
ประกวด แข่งขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนแล้วได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ส าหรับ
ผู้ปกครองและชุมชนที่จะวัดความส าเร็จทางด้านวิชาการของโรงเรียน ด้งที่ผู้อ านวยการกองการศึกษา
ของ อบจ. แห่งหนึ่งให้ข้อมูลว่า “ยอมรับอย่างภาคภูมิใจว่าโรงเรียนเราไปแข่งกีฬาท้องถิ่นครั้งแรก  
เราได้ที่สองของภาคในกลุ่ม อบจ. ด้วยกัน ครั้งนี้ก็เหมือนกัน เราได้ที่สองของภาคในกลุ่ม อบจ. ใน
ระดับประเทศในด้านกีฬาเราก็ถือว่าส าเร็จ ทางด้านโครงการสอบคนเก่งของท้องถิ่น 4 รายวิชา 
ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของเราได้เป็นที่หนึ่งของประเทศ” 
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า นักเรียนในโรงเรียนที่โอนมาสังกัด อปท. สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่
สูงกว่าได้มากขึ้น ซึ่งเป็นความคาดหวังของผู้ปกครอง ดังเสียงสะท้อนจากผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งว่า 
“เดิมทีเดียวโรงเรียน มีนักเรียนสอบโควตาตรงเข้ามหาวิทยาลัยได้ปีละคน สองคน ทุกวันนี้เราได้   
100 เปอร์เซ็นต์ ก็คือ ประมาณปีละ 20 กว่าคน ผู้ปกครองก็มีความพึงพอใจ” 
 

สภาพการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาด้านงบประมาณ 
 1. มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน     
มากขึ้น  
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  หลังการถ่ายโอนโรงเรียนมาสังกัด อปท. แล้วโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการจัดการศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจาก อปท. เพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และ
อัตราก าลังของครู รวมทั้งสิ่งอ่ืน ๆ ที่เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน สภาพการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งท าให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากส่งผลให้มีจ านวน
นักเรียนเพ่ิมข้ึนและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดย สมศ. บ่งชี้ว่าดีมาก ดังข้อมูล
จากผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ระบุว่า “ความเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนได้รับนี่ถือว่าเยอะมาก         
เริ่มตั้งแต่เรื่องของอาคารสถานที่ได้ตึกหลังใหม่ ได้รั้วใหม่ ถนนใหม่ แล้วก็วั สดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ดี ๆ    
ที่โรงเรียนพึงมี ก็ได้มากมาย อัตราครูเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่เราจะต้องมีการจ้างครูอัตราจ้าง 
พอช่วงนี้ก็ถือว่าเต็มที่แล้ว...” เช่นเดียวกับความเห็นของผู้บริหาร อปท. แห่งหนึ่งว่า “เสียงสะท้อน  
มาจากโรงเรียน เขาบอกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย คือ งบประมาณของเขานี่ได้ขึ้นมาถึง 
300% ก้าวกระโดดขึ้นมาเร็วมาก ประชาชนพอใจมาก จ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น ผลการประเมินของ 
สมศ. ทั้ง ๆ ที่เพ่ิงโอนมาไม่ถึง 2 ปีขึ้นมาอย่างดีมาก ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นผลจากการที่เขาเปลี่ยน 
มาอยู่กับ อบจ. อย่างนี้ประชาชนเขาก็คงพึงพอใจ” 
 2. โรงเรียนบางแห่งเห็นว่าหลังการถ่ายโอน ระบบงบประมาณมีความคล่องตัวมากขึ้น 
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่ายุ่งยากกว่าเดิม  
  ในส่วนของงบประมาณรวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนที่ถ่ายโอนมา
สังกัด อปท. มีทัศนะที่แยกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งเห็นว่า หลังการถ่ายโอน การบริหาร
งบประมาณมีความคล่องตัวมากข้ึน อปท. ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนได้อย่างรวดเร็วตรง
ตามความจ าเป็น โดย อปท. จะโอนเงินให้กับโรงเรียน แล้วให้โรงเรียนด าเนินการจัดท าแผน  
ปฏิบัติการ และเมื่อ อปท. อนุมัติก็สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระเบียบ ส่วนโรงเรียนกลุ่ม     
ที่สองเห็นว่า หลังการถ่ายโอนมาสังกัด อปท. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความยุ่งยากมากขึ้น อ านาจ
ของโรงเรียนลดลง โดยแต่เดิมโรงเรียนที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)   
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ผู้บริหารมีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างได้ในวงเงิน 100,000 บาท และสามารถท า         
e-Auction ได้เอง แต่เมื่อถ่ายโอนมาสังกัด อปท. ผู้บริหารไม่มีอ านาจด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
เพราะ อปท. เป็นนิติบุคคลจึงไม่สามารถมีนิติบุคคลซ้อนนิติบุคคลได้ ดังนั้น  ในเรื่องการบริหาร
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนจึงต้องขึ้นอยู่ภายใต้การด าเนินการของ อปท. 
โดยตรง ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนขาดความคล่องตัว การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ บางอย่างของ
โรงเรียนไม่ได้ตามความต้องการ รวมทั้งในการบริหารงบประมาณของ อปท. มีขั้นตอนการด าเนินการ
ที่แตกต่างกับขั้นตอนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติ ท าให้โรงเรียนต้องปรับตัวในการเบิกจ่าย
งบประมาณ ครูในสถานศึกษากล่าวถึงความยุ่งยากในการเบิกจ่ายงบประมาณว่า “การเบิกจ่ายมี



 119 

ขั้นตอนมากขึ้น ตอนนี้ต้องแยกท าฎีกาแต่ละเรื่อง ฎีกาหนึ่งมี 3-4 เรื่องแต่ละยอดต้องขออนุมัติ     
ต้องคุมยอด เมื่อก่อนเขตฯ เป็นคนท าให้โรงเรียน” 
  ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผู้ให้ข้อมูลจากกรณีศึกษาสะท้อนว่า เมื่อถ่าย
โอนมาอยู่กับ อปท. บุคลากรไม่สามารถเบิกจ่ายตรงได้ จ าเป็นต้องทดรองจ่ายไปก่อน แต่ในโรงเรียน
บางแห่งซึ่งมีสวัสดิการของโรงเรียน ผู้บริหารจะช่วยลดภาระครูโดยการใช้เงินสวัสดิการทดรองจ่ายให้
ครูก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้ครูและบุคลากรไม่ค่อยพอใจในความไม่คล่องตัวของการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล ท าให้ครูและบุคลากรบางคนแจ้งความจ านงต้องการขอโอนกลับไปสังกัด สพฐ .
ตามเดิม 
 3. สภาพการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล 
  3.1 มีการจัดสรรครูที่มีวุฒิตรงกับภาระงานที่สอนให้กับโรงเรียนและครูได้สอนตรง
ตามวุฒิมากขึ้น ผู้ให้ข้อมูลทั้งในส่วนของผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่วนใหญ่เห็น
สอดคล้องกันว่า ก่อนการถ่ายโอนโรงเรียนมาสังกัด อปท. โรงเรียนมีครูไม่เพียงพอ ท าให้ครูแต่ละคน
ต้องสอนหลายกลุ่มสาระหรือสอนทุกกลุ่มสาระ จึงมักสอนไม่ตรงกับวุฒิหรือสาขาวิชาที่จบมา           
แต่สภาพหลังการถ่ายโอน อปท. ได้จัดสรรครูให้โรงเรียนที่มีวุฒิตรงกับภาระงานที่สอนและเพียงพอ
กับความต้องการมากขึ้น ท าให้ครูได้สอนตรงตามวุฒิมากขึ้น ดังที่ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งกล่าวว่า 
“ก่อนที่ยังไม่ได้โอน คุณครูก็มีแค่ 7 คน แต่ตอนนี้มีทั้งหมด 21 คน การจัดการเรียนการสอน     
เมื่อก่อนนี้ คุณครูแต่ละคนก็ต้องดูแล สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระกันเลย หลังจากถ่ายโอนแล้วดีขึ้น ครูไม่
ต้องสอนหลายกลุ่มสาระ” 
  3.2 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมพัฒนามากขึ้น หลังการถ่ายโอน
โรงเรียนมาสังกัด อปท. ครูได้รับการอบรมพัฒนามากข้ึน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 1) การอบรม
พัฒนาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมักจัดเป็นโครงการใหญ่ โดยจัดเป็นภูมิภาคหรือรวมกัน
ทั้งประเทศ 2) การอบรมพัฒนาโดยแต่ละ อปท. หรือแต่ละโรงเรียน ซึ่งเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
ในพ้ืนที่ หรือศึกษานิเทศก์จากเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาบรรยาย 3) การ
เข้าอบรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะโรงเรียนสังกัด อปท. บางแห่งที่มีการประสานงานและ
เป็นเครือข่ายกับเขตพ้ืนที่การศึกษาก็จะเข้าอบรมร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 4) การศึกษาดูงาน
ในโรงเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และหน่วยงานอ่ืน ๆ สาระการอบรมและการศึกษาดูงานส่วนใหญ่
เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการสนับสนุนให้ค รู
ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตรงกับภาระงานที่สอนมากขึ้น 
  3.3 มีการส่งเสริมสนับสนุนครูให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพมากขึ้น ข้อมูลที่ได้จาก
การสนทนากลุ่มและกรณีศึกษา อปท. และโรงเรียนในแต่ละภูมิภาค ส่วนใหญ่สอดคล้องกันว่า อปท.
และโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพมากขึ้น โดยมีการอบรม แนะน าการ
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พัฒนาตนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น ดังเสียงสะท้อนของครูคนหนึ่งว่า “ส่งเสริม    
หมดเลยค่ะ แม้กระทั่งการจะเข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์ 3 ตอนนั้น คือ ท าผลงานมาเรื่อย ท าแล้วไม่ผ่าน   
3 ครั้ง 4 ครั้งไม่ผ่าน พอเข้ามาถึงครั้งที่จะผ่าน จะอบรม เขามีการเยียวยา อบต. ก็ช่วยลุ้น ช่วยตาม 
เค้าจะถ่ายเอกสารมาให้อ่านเป็นแนวทางการท าของ อบต. แล้วก็แนะให้เราขึ้นไปหาที่ฝ่ายศึกษา” 
นอกจากนี้ อปท. หลายแห่งยังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูใน
กรณีท่ีต้องปรับปรุงผลงานทางวิชาการซึ่งท าให้ครูสังกัด อปท. มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก “กรมก็
จะบอกเลยว่า ใครไม่ผ่าน และกรมก็บอกว่าให้คนเหล่านี้ไปเยียวยา ก็คือ ไปอบรม และเบิกค่าใช้จ่าย
ได้ด้วย ถ้าเป็นของเขตเมื่อก่อนออกเองทั้งหมด รวมทั้งการส่งผลงานเหมือนกัน แต่พอมาที่นี่เป็น
หน้าที่ของกองการศึกษาคือ เจ้าหน้าที่น าไปส่งให้กรม เราไม่ต้องเดือดร้อน” 
 4. สภาพการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาด้านการบริหารทั่วไป 
  4.1 มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และนโยบายในการจัดการศึกษา หลังการถ่ายโอน
โรงเรียน ผู้บริหาร อปท. และผู้บริหารโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และก าหนดนโยบายในการ
จัดการศึกษาให้ชัดเจนขึ้น โดยมุ่งให้โรงเรียนเป็นของชุมชนและมีความเป็นอิสระในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งงานด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป มีการกระจายอ านาจทางการบริหาร มอบอ านาจการตัดสินใจให้กับโรงเรียนในลักษณะ
ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งผู้บริหาร อปท. ให้เกียรติและความไว้วางใจแก่โรงเรียน 
ส่งผลให้โรงเรียนสามารถบริหารได้อย่างอิสระ มีความคล่องตัว ผู้บริหาร อปท. จะไม่เข้าไปก้าวก่าย
การบริหารงาน แต่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนดังค ากล่าวของผู้บริหาร อปท. แห่งหนึ่งว่า 
“ที่ผมรับถ่ายโอนมาไม่ใช่โรงเรียนของ อบต. เป็นโรงเรียนของชุมชน ตอนนี้เราก็เปลี่ยนวิสัยทัศน์       
ผมให้ ผอ. เปลี่ยนวิสัยทัศน์ทันทีว่า ท าโรงเรียนนี้ให้เป็นโรงเรียนของชุมชนตอนนี้ ผอ . ก็ต้อง
ด าเนินการให้ผม เพื่อนครูอาจจะกลัวว่าท้องถิ่นจะไปก้าวก่าย ไม่มีครับ ผมให้ความเป็นอิสระ...” และ
ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งเล่าว่า “ทาง อบต. ไม่ได้ลงมาก้าวก่ายโรงเรียนเลย ก็ยังมอบอ านาจการ
ตัดสินใจให้กับโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการทุกอย่างโดยเฉพาะท่านนายก ท่าน ผอ.กองการศึกษาให้
ความส าคัญและให้เกียรติกับโรงเรียน เมื่อปรึกษาหารือได้ข้อสรุปแล้วก็ด าเนินการในลักษณะของการ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยว่า เมื่อโรงเรียนถ่ายโอนมาอยู่ในท้องถิ่นแล้ว
นักการเมืองท้องถิ่นจะมามีบทบาทสั่งนู่นสั่งนี่” ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานของเทศบาล และ 
อบจ. ที่ผู้บริหารจะกระจายอ านาจให้กับโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการ ดังที่ผู้อ านวยการกองการศึกษา
ท่านหนึ่งกล่าวว่า “ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับหลักสูตรเท่าไร เพราะเป็นอ านาจของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน มอบอ านาจการบริหารจัดการให้เขาดูแลเองหมดเลย เราเป็นฝ่ายสนับสนุน
ส่งเสริม เขาต้องการจะไปด้านไหน จะเอาครูคนไหนไป จะจัดเรื่องอะไรให้โรงเรียนบริหารเอง        
หมดเลย” 
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   ส าหรับนโยบายการจัดการศึกษามีความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือให้เด็กที่อยู่ในท้องถิ่นได้มี
โอกาสได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพในโรงเรียนใกล้บ้าน โดยผู้บริหารทั้งของ อบจ . อบต. 
เทศบาลใดที่มีความพร้อมและเป็นความต้องการของชุมชนก็สามารถขอด าเนินการได้ 
  4.2 มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   จากกรณีศึกษาของ อปท. และโรงเรียนในแต่ละภูมิภาค พบว่า หลังการถ่ายโอน
โรงเรียน อปท. มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานโดยมีการปรับขยาย หรือจัดตั้งส่วนงานการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมขึ้นเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาและก าหนดกรอบโครงสร้างอัตราก าลังที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะใน อบจ. อบต. หรือเทศบาลที่มีความพร้อม จะก าหนดเป็นฝ่ายการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส าหรับ อปท. ที่ไม่พร้อมยังไม่มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ไม่ได้จัดตั้งส่วนงานที่จะ
ท าหน้าที่จัดการศึกษาของ อปท. โดยตรง แต่ฝากงานการศึกษาให้ปลัด อปท. เป็นผู้รับผิดชอบงาน
ด้านการศึกษา ซึ่งพบมากใน อบต. เนื่องจาก อบต. เป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กกว่า อบจ. และเทศบาล 
แต่ อบต. บางแห่งก็มีแนวคิดและเตรียมการจัดฝ่ายงานที่จะรับผิดชอบด าเนินการจัดการศึกษาของ 
อบต. ให้มีความชัดเจนขึ้น 
  4.3 มีการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา  
   ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มผู้บริหาร อปท. พบว่า หลังจากท่ีถ่ายโอนโรงเรียน
มาสังกัด อปท. แล้ว สิ่งที่ อปท. ให้การสนับสนุนเป็นอันดับแรก ๆ คือ การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ 
เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ปกครอง ชุมชนเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ดังนั้น อปท. ส่วนใหญ่ได้จัดท า
แผนปรับปรุงพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ มีการปรับปรุ งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งมีการปรับภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนด้วย โรงเรียนบางแห่งในช่วงระยะเวลา 3-4 ปี ก็มีอาคารเรียนเพ่ิมขึ้น 2 อาคาร บ้านพักเป็น
แฟลต 2 ชั้น สนามกีฬา ห้องเรียนรู้ 2 ภาษา ห้องศาสนา ห้องสมุดและกิจกรรมทุกอย่างก็เริ่มเกิดขึ้น 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองหรือชุมชนมองเห็นและมีความพึงพอใจว่าในช่วงระยะที่ถ่ายโอนโรงเรียนมาอยู่
กับ อปท. ได้มีการพัฒนาเป็นรูปธรรมที่มองเห็นชัดเจน 
  4.4 มีนโยบายฝากลูกไว้กับโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน  
   จากการสนทนากลุ่มกับผู้บริหาร อปท. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้บริหาร 
อปท. และโรงเรียนบางแห่งมีนโยบายการรับฝากเด็กไว้กับโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือเป็นการ
ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องไปท างานและได้มีโอกาสเสริมสร้าง พัฒนาเด็กเพ่ิมเติมเป็นการ
ให้เด็กในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผู้บริหาร อบต. แห่งหนึ่งกล่าวว่า “ศูนย์เด็กเล็ก          
ผมไม่ให้ปิดเทอม ผม Serious มากนะที่เขาจะปิดเทอม พ่อแม่เด็กจะต้องไปท างาน แล้วก็ปิดเทอม
สามเดือน สองเดือน เขาจะเอาเด็กไปฝากที่ไหน มันไม่ได้” นอกจากนี้มีโรงเรียนบางแห่งได้จัด
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โครงการฝากลูกไว้กับโรงเรียนในช่วงปิดเทอม ซึ่งถือว่าเป็นโครงการหลักที่ท าต่อเนื่อง 3 ปี โดย
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้และพัฒนาเด็ก ผู้ปกครองก็จะเข้ามามีบทบาทร่วมสอน และจะเข้า
มาช่วยดูแลลูกหลานท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาร่วมท างานกับโรงเรียนมากขึ้น 
ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกันระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครู ผู้บริหาร  และ
บุคลากรของ อปท. ด้วย 
 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.  ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1 ผู้บริหาร อปท. ขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาและไม่เห็นความส าคัญของ
การศึกษา   
   ผู้ให้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและกรณีศึกษา อปท. และโรงเรียนบางแห่งพบว่า 
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส าคัญในการจัดการศึกษาของ อปท. และโรงเรียนบางแห่งพบว่า ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคส าคัญในการจัดการศึกษาของ อปท. คือ ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ ท าให้ อปท. ขาดทิศทางใน
การด าเนินการจัดการศึกษา โดยผู้บริหาร อปท. บางแห่งที่ได้รับเลือกเข้ามาบริหารงานไม่เห็น
ความส าคัญของการจัดการศึกษา ขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา และไม่เข้าใจหลักการบริหารจัด
การศึกษา  ท าให้ไม่มีนโยบายและเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน สิ่งที่สะท้อนถึงการไม่เห็น
ความส าคัญของการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน สิ่งที่สะท้อนถึงการไม่เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา 
ได้แก่ การไม่จัดสรรอัตราครูหรือจัดจ้างครูให้กับสถานศึกษาอย่างเพียงพอทั้งที่มีงบประมาณในการ
ด าเนินการ แต่ให้ความส าคัญกับการสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างมากกว่าการสนับสนุนด้านการจัด 
การเรียนการสอนซึ่งท าให้ครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ไม่สามารถขับเคลื่อนการท างานด้านการศึกษาได้
อย่างจริงจัง จึงท าให้การจัดการศึกษาไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร “ถ้าผู้บริหารของเรา           
รักวิชาการ  รักการศึกษา อยากจะส่งเสริมการศึกษาอย่างแท้จริง เฟืองข้างในของเราก็จะหมุน” ผู้ให้
ข้อมูลจากสถานศึกษาแห่งหนึ่งกล่าวว่า “ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ ไม่มีนโยบาย เป้าหมายที่ชัดเจน ไม่มี
พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาองค์กรแล้ว ตรงนี้ล้มเลย ล้มเหลวแน่นอน” 
   ปัจจัยส าคัญเกี่ยวกับการที่ผู้บริหารและคณะที่เข้ามาใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ พระราชบัญญัติที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ท าให้ผู้บริหาร
และคณะให้ความส าคัญในการจัดและพัฒนาการศึกษาน้อยกว่าด้านอ่ืนจึงเป็นอุปสรรคต่อการจัด
การศึกษา ในกรณีของ กทม.พบว่าผู้อ านวยการเขตส่วนใหญ่จบการศึกษาทางสายรัฐศาสตร์ จึงอาจให้
ความส าคัญต่องานทางการศึกษาไม่มากนัก ประกอบกับงานที่รับผิดชอบของส านักงานเขตมีหลาย
ด้าน งานการจัดการศึกษาจึงเป็นเพียงงานหนึ่งของส านักงานเขต 
  1.2 บุคลากรของกองการศึกษาไม่เพียงพอและขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษา  
   กองการศึกษาของ อปท. เป็นหน่วยงานส าคัญที่จะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในด้านวิชาการ โดยมีศึกษานิเทศก์ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และมี
บุคลากรอ่ืน ๆ เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักวิชาการศึกษาที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
สนับสนุนโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ในเทศบาลบางแห่งพบว่า บุคลากรของกองการศึกษาไม่เพียงพอกับ
ภาระงานที่ก าหนดไว้ จึงท าให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขาดความคล่องตัว และมีปัญหาท าให้เกิดความ
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ล่าช้า ปัญหาความไม่เพียงพอของบุคลากรของกองการศึกษานี้เป็นปัญหาทั้งใน อปท. ที่จัดตั้งโรงเรียน
เอง และ อปท. ที่รับโอนโรงเรียนเข้ามาใหม่ ส าหรับ อปท. ที่รับโอนโรงเรียนพบว่า ผู้บริหาร อปท.
ส่วนหนึ่งเห็นว่า บุคลากรที่มีอยู่ก็สามารถปฏิบัติงานได้แม้จะรับโอนโรงเรียนเข้ามา ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ภาระงาน และจากกรณีศึกษาของ อบต. ในแต่ละภูมิภาคพบว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรค คือการขาด
ผู้อ านวยการกองการศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการศึกษา ซึ่งท าให้ อบต . ขาดแนวทาง
การจัดการศึกษาที่ชัดเจน ขาดความมั่นใจและไม่กล้าทุ่มเทให้กับการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ ดังที่
นายก อบต. แห่งหนึ่งได้สะท้อนความรู้สึกว่า “ขาด ผอ.กองการศึกษา การจัดท าแนวทางการจัด
การศึกษาก็ต้องพ่ึง สพฐ. เรื่องการศึกษานี่ ผมก็ไม่ได้จับลงไปเต็มที่ เพราะไม่มีความช านาญ และ   
กลัวว่าจะผิดพลาด ผมเลยท าเฉพาะเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มันดี อนุบาลก็เพ่ิงเริ่มได้ แต่ก็ยังไม่
เป็นรูปเป็นร่าง ยังคล าเป้าไม่ถูก เพราะขาดครูและไม่มี ผอ.กองการศึกษา” ในส่วนของ อบจ. ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็น อปท. ขนาดใหญ่ก็ยังมีความขาดแคลนเช่นเดียวกัน กล่าวคือ “ในกองการศึกษาโครงสร้าง
บุคลากรก็ยังมีไม่ครบ ยังขาดบุคลากรทางการศึกษาและศึกษานิเทศก์ รวมทั้งต้องมีการพัฒนา
บุคลากรเหล่านี้ด้วย อย่างไรก็ตาม อปท. บางแห่งเมื่อพบปัญหาเช่นนี้ก็จะโอนการด าเนินการต่าง ๆ 
ไปให้โรงเรียนด าเนินการแทนซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระให้กับโรงเรียนในส่วนของงานด้านวิชาการ          
ซึ่ง อปท. ส่วนใหญ่ยกเว้น กทม. มีศึกษานิเทศก์เพียง 1-2 คน หรือในบางที่ไม่มีศึกษานิเทศก์เลย     
ท าให้การนิเทศช่วยเหลือดูแลด้านวิชาการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส าหรับปัญหาด้านการขาด
แคลนศึกษานิเทศก์นั้น ผู้ ให้ข้อมูลระบุถึงสาเหตุส าคัญประการหนึ่งคือ ไม่มีผู้ที่ต้องการเป็น
ศึกษานิเทศก์ มีการประกาศรับสมัครแต่ไม่มีผู้มาสมัคร เนื่องจากเห็นว่ามาตรฐานการ เข้าสู่ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ที่คุรุสภาก าหนดไว้สูงเกินไป กล่าวคือ ผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ต้องมี
ประสบการณ์เป็นครูมาอย่างน้อย 10 ปี และต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ท าให้ครูส่วนใหญ่  
ไม่ต้องการเข้ามาเป็นศึกษานิเทศก์ เพราะการเป็นครูก็สามารถมีความก้าวหน้าทางวิชาการได้ 
   นอกจากนั้น อปท. บางแห่งที่เพ่ิงมีการจัดตั้งโรงเรียนหรือรับโอนโรงเรียนพบ
อุปสรรคที่ส าคัญคือ บุคลากรของกองการศึกษายังขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
หรือขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานของโรงเรียน รวมทั้งงานวิชาการโดยไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ แนะน าทางวิชาการแก่โรงเรียนได้ ผู้อ านวยการกองการศึกษาของเทศบางแห่งหนึ่งยอมรับ
ว่า “พอรับโอนมาทั้งโรงเรียน และกองเองก็ต้องปรับตัวมากพอสมควร...กองยังไม่มีความช านาญ     
ไม่เข้มแข็งพอที่ขับเคลื่อนการศึกษาได้” 
  1.3 อปท. บางแห่งขาดความพร้อมด้านงบประมาณแต่รับโอนสถานศึกษาเข้ามาดูแล
จ านวนมาก  
   ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัด อปท. พบว่า 
ปัจจัยอุปสรรคในการจัดการศึกษาประการหนึ่ง คือ การที่ อปท. ต้นสังกัดขาดความพร้อมด้าน
งบประมาณ มีรายได้น้อย และสภาพเศรษฐกิจใน อปท. ไม่ดีนัก แต่กลับรับโอนสถานศึกษาเข้ามา
ดูแลจ านวนมาก ส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาได้เพียงพอ และทั่วถึง 
  1.4 ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่คล่องตัวเท่าที่ควร  
   ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและกรณีศึกษา อปท. และโรงเรียนในแต่ละภูมิภาค
พบว่า ปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ อปท. และโรงเรียนได้รับผลกระทบค่อนข้างมากคือ เรื่องการ
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เบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่ได้
ปรับเพ่ือรองรับในเรื่องของการมีภารกิจด้านการจัดการศึกษาโดยเฉพาะบุคลากรจากโรงเรียนที่ถ่าย
โอนมาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเห็นว่า ระเบียบของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นไม่คล่องตัวและมีความยุ่งยากมากกว่าที่เคยปฏิบัติ 
  1.5 ผู้บริหาร อปท. บางแห่งก้าวก่ายการท างานและไม่ให้อิสระในการบริหารจัดการ
แก่สถานศึกษา  
   การที่ผู้บริหารของ อปท. บางแห่งเข้ามาก้าวก่ายการท างานของโรงเรียน      
มากเกินไป ท าให้โรงเรียนขาดความเป็นอิสระในการบริหารงานซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะเมื่อฝ่ายการเมืองยังไม่เข้าใจหลักการจัดการศึกษาดีพอ ถ้าโรงเรียนบริหารงานตามฝ่าย
การเมืองโดยไม่ค านึงถึงหลักวิชาด้านการบริหารจัดการศึกษาก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา 
ดังนั้น การบริหารโรงเรียนจึงควรมีอิสระจากฝ่ายการเมืองโดยบริหารตามหลักวิชาการและ         
หลักธรรมาภิบาลที่ยึดประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นส าคัญ เรื่องที่
โรงเรียนระบุว่าถูกก้าวก่ายมากที่สุด คือ การบรรจุแต่งตั้ง หรือการจ้างครูอัตราจ้าง ทั้งนี้เพราะเรื่อง
เหล่านี้นักการเมืองท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทมาก และมักจะมี “ระบบเส้นสาย” ในการคัดสรร
บุคลากรท าให้โรงเรียนไม่ได้ครูที่มีคุณภาพตามท่ีต้องการ ข้อมูลจากกรณีศึกษา อบต. พบว่า ผู้บริหาร 
อบต. ไม่มอบอ านาจในเรื่องการบริหารงานบุคคล การสรรหาครู ท าให้โรงเรียนขาดความคล่องตัวใน
การบริหารและการตัดสินใจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนแห่งหนึ่งสะท้อนว่า “...ด้านการบริหารงาน
บุคคล การสรรหาบุคลากรครู ไม่มอบอ านาจให้ผู้บริหารโรงเรียน กว่าจะได้มาต้องออกแรงกันมาก   
จนทางจังหวัดต้องเขา้ไปช่วยคุย” 
  1.6 ระบบการบริหารงานของ อปท. ยังขาดประสิทธิภาพ  
   ระบบการบริหารจัดการภายในของ อปท. บางแห่งยังมีลักษณะของการรวมศูนย์
อ านาจ รอการสั่งการจากผู้บริหาร และผู้บริหารเองก็มีลักษณะที่สังการ ซึ่งท าให้การปฏิบัติพัฒนางาน
ขาดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ในกรณีเทศบาลพบว่า เทศบาลบางแห่งมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการ
งบประมาณในส่วนของเงินรายหัว โดยเทศบาลไม่ได้โอนเงินให้โรงเรียนบริหารจัดการ แต่ให้กองคลัง
เป็นผู้ด าเนินการ และยังพบว่าการบริหารงานของเทศบาลยังมีล าดับขั้นตอนค่อนข้างมาก อุปสรรค 
อีกประการหนึ่ง คือ การบริหารจัดการภายในของ อปท. มีลักษณะของการบริหารแบบแยกส่วน   
ขาดการบูรณาการงานเข้าด้วยกัน ท าให้งานขาดประสิทธิภาพ เช่น กิจกรรมลักษณะเดียวกันแต่ท า
โดยหลายหน่วยงานและท าในลักษณะต่างคนต่างท า ซึ่งผู้อ านวยการกองการศึกษาของเทศบาลแห่ง
หนึ่งให้ข้อมูลว่า “ปัญหาของท้องถิ่นคือ แม้แต่เรื่องเดียวกันก็ยังมีการท างานกันคนละส่วน เช่น 
โครงการยาเสพติด กองอนามัยก็ท า กองศึกษาก็ท า สวัสดิการเด็กและเยาวชนก็ท า แต่ไม่สามารถจะ
มาท าร่วมกันได้ เนื่องจากว่า จะยืมงบประมาณของใครของมัน ซึ่งหากท าแผนปฏิบัติแบบบูรณาการ 
สามารถท าให้เป็นรูปธรรมและสามารถลดปัญหาเรื่องงบประมาณที่กระจัดกระจายได้” 
   ส าหรับ กทม. มีข้อมูลสะท้อนถึงอุปสรรคในด้านการบริหารที่ส าคัญ คือ 
โครงสร้างด้านการศึกษาของ กทม. นั้น ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนสังกัดอยู่กับส านักงานเขตขณะที่
หน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาโดยตรงของ กทม. คือ ส านักการศึกษา แต่ส านักการศึกษาไม่มีอ านาจ
ในการสั่งการไปยังส านักงานเขตได้ 
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 2. ปัจจัยเกี่ยวกับสถานศึกษา 
  2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาขาดวิสัยทัศน์ และขาดความมุ่งม่ันในการบริหาร  
   ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งไม่มีวิสัยทัศน์หรือทิศทางในการบริหารสถานศึกษา
ของตนเอง การบริหารสถานศึกษาในทุกเรื่องถูกก าหนดโดยนักการเมืองท้องถิ่น ผู้บริหารมีลักษณะ
คล้อยตามและขาดความเป็นตัวของตัวเอง โดยเฉพาะในสถานศึกษาบางแห่งผู้บริหารไม่ให้
ความส าคัญกับการบริหารวิชาการแต่เน้นในเรื่องงานชุมชนและการพัฒนาอาคารสถานที่เป็นหลักตาม
ทิศทางที่นักการเมืองท้องถิ่นก าหนด นอกจากนั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาอีกประการ
หนึ่งคือ การที่ผู้บริหารขาดความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาของเทศบาลแห่งหนึ่งกล่าวถึงผู้อ านวยการโรงเรียนว่า “ผอ.โรงเรียน เขาเคยอยู่โรงเรียน  
ซึ่งอยู่ข้างนอกพ้นทะเลไป แล้วเขาก็ย้ายเข้ามา พอย้ายเข้ามาเขาเป็นครูบ้านนอกเช้าชามเย็นถ้วยใน
การท างาน ระบบการบริหารโรงเรียนในเมืองกับนอกเมืองมันจะต่างกัน มันต้องมีแรง Active        
มาท างานสายแบบนี้ไม่ได้ ต้องเคลื่อนไหวตามประชาชนของชุมชน นี่เป็นเหตุให้คุณภาพโรงเรียน
ต่ าลงไป” กรณีของ อบต. ที่ครูเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนขาดความกระตือรือร้นในการท างาน ดังค าพูด
ของครูคนหนึ่งว่า “มีความรู้สึกว่าผู้อ านวยการไม่อยากจะท าอะไร กว่าจะเซ็นได้ กว่าจะอะไรได้จน
นาทีสุดท้าย บางทีผมต้องส ารองก่อน คือมันไม่สะดวกเหมือนท่านเป็นคนไม่มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา
เลย ตรงนี้เป็นอุปสรรคอย่างแรงต่อการท างานของโรงเรียน” 
  2.2 โรงเรียนบางแห่งยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่เข้ามารับผิดชอบในการบริหาร
จัดการศึกษา  
   โรงเรียนของ อปท. บางแห่งไม่มีผู้บริหาร เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอรับโอน
บุคลากรจากต่างสังกัดมาเป็นผู้บริหาร ท าให้ขาดผู้น าทางวิชาการท่ีจะเข้ามาดูแลเรื่องการจัดการเรียน
การสอน จึงต้องให้ปลัด อปท. เป็นผู้รักษาการ แต่ปลัด อปท. ขาดความรู้และประสบการณ์ทางการ
จัดการศึกษา และไม่มีเวลาเพียงพอที่จะดูแลงานการศึกษา เนื่องจากมีภาระงานในหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบมากอยู่แล้ว ดังเสียงสะท้อนของครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งว่า “ไม่มีหัวหน้าสถานศึกษาที่จริง   
ก็เป็นอุปสรรค ปลัดรักษาการก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ก็เป็นแค่รักษาการโดยต าแหน่ง และ
ปลัดท่านก็มีเรื่องคิดอยู่หลายเรื่อง” การที่โรงเรียนขาดผู้บริหารท าให้โรงเรียนขาดความพร้อมในการ
จัดการศึกษา ถ้าได้ผู้บริหารสถานศึกษามาหรือได้อัตรามาก็จะท าให้เกิดความพร้อมมากขึ้น 
  2.3 ครูมีภาระงานมากและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับ     
ภาระงานที่ปฏิบัติ  
   ครูมีภาระงานมากทั้งในส่วนที่เป็นภาระงานสอน และงานกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการร่วมกับ อปท. และชุมชน ข้อมูลสะท้อนไปในทิศทางเดียวกันว่า ครูในสังกัด อปท. ท างาน
หนักมากกว่าครูในสังกัดอ่ืนๆ ซึ่งปัจจัยนี้ท าให้ครูจ านวนหนึ่งไม่ต้องการโอนหรือบรรจุเข้ามาท างานใน
โรงเรียนของ อปท. ครูโรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งสะท้อนว่า “...อยู่ที่เทศบาลค่อนข้างหนัก เราดูแล
เด็กท ากิจกรรมทั้งเสาร์ อาทิตย์ มีส่วนร่วมในชุมชนค่อนข้างสูง ครูที่มาอยู่ในชุมชนนี่ไม่ค่อยอยาก    
จะมา กิจกรรมปิดเทอมไม่ค่อยได้ปิดมีการอบรมเยอะแยะ...” การที่ครูมีภาระงานหนักส่วนหนึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการมีภาระมาก ทั้งภาระงานสอนและภาระงานอ่ืน ๆ ท าให้ครูไม่มีเวลาเตรียมการสอน
และตรวจงานเด็ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ครูจากโรงเรียนในสังกัด อบต.
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แห่งหนึ่งกล่าวว่า “...ครูที่มีอยู่กับภาระงานที่ท าอยู่ขณะนี้ ยังไม่เพียงพอ ภาระงานมีทั้งงานสอนและ
งานอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง...” นอกจากนี้ยังขาดบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น เจ้าหน้าที่
ธุรการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 
  2.4 การขาดแคลนครูในบางวิชาเอก  
   ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่าโรงเรียนได้รับการสนับสนุนอัตราครูจากหน่วยงาน   
ต้นสังกัด ทั้งในส่วนที่เป็นอัตราข้าราชการและอัตราจ้าง แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า โรงเรียนบางแห่ง  
ยังมีสภาพการขาดแคลนครูในบางวิชาเอก ซึ่งถือเป็นอุปสรรคส าคัญและส่งผลต่อคุณภาพการจัด  
การเรียนการสอนของโรงเรียน โดยวิชาเอกที่ขาดแคลนคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ “ตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.3 ขึ้นมา ไม่มีอาจารย์คณิตศาสตร์แม้แต่คนเดียว ไม่มีวิทยาศาสตร์ 
เด็กจะได้รับอะไร ภาษาอังกฤษก็มีอยู่คนเดียวตั้งแต่ชั้นอนุบาลยันประถม ผมว่ามันก็จบแล้วถ้ามอง  
ไม่เห็นคุณภาพทางการศึกษา” นอกจากนี้ครูสอนคอมพิวเตอร์ก็ไม่เพียงพอโดยเฉพาะเมื่อโรงเรียนใน
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์
ให้กับโรงเรียนอย่างเต็มที่ แต่ปัญหาที่พบคือขาดครูที่จะจัดการเรียนการสอนในด้านนี้ “มีเครื่องคอม
ตั้งหก เจ็ดสิบ เครื่อง เด็กมี 400 คน แต่มีครูสอนคนเดียว” 
  2.5 ครูในสถานศึกษาท่ีจัดตั้งใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน  
   โรงเรียนที่ อปท. จัดตั้งขึ้นใหม่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับครูขาด
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะโรงเรียนที่จัดตั้งเองนั้นจะมีครูบรรจุใหม่มากกว่า
ครูที่รับย้ายมาจากโรงเรียนอื่น ครูเหล่านั้นยังขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ท าให้การ
จัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนก็พยายามเร่งรัด
พัฒนาให้ครูมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนให้มากขึ้นดังที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
คนหนึ่งให้ข้อมูลว่า “โรงเรียนที่เราเปิดขึ้นมา เราก็จะได้พนักงานจ้าง ซึ่งยังขาดประสบการณ์ ตรงนี้
เป็นจุดอ่อน เป็นอุปสรรคกับโรงเรียนที่เราจัดตั้งขึ้นมาเอง ตรงนี้เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนา         
จะพัฒนาได้อย่างไร นี่คือโจทย์ของเรา เราจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้” 
  2.6 ความไม่พร้อมของสถานศึกษาท่ีขอถ่ายโอนมา   
   ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า มีโรงเรียนที่ขอถ่ายโอนมาจ านวนมากเป็นโรงเรียนที่ มี       
ขนาดเล็ก และอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และบุคลากร   
เมื่อถ่ายโอนมาอยู่กับ อปท. แล้ว อปท. ต้องทุ่มเททรัพยากรต่าง ๆ อย่างมากเพ่ือให้โรงเรียนนั้น ๆ    
มีความพร้อมที่จะพัฒนาได้ต่อไป 
  2.7 ระบบการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งครูมีช่องทางให้ใช้ระบบเส้นสายท าให้ไม่ได้ครู
ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของโรงเรียน  
   การคัดเลือกครูเพ่ือบรรจุแต่งตั้งของ อปท. โดยเฉพาะ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
มีการรับครูโดยการสอบคัดเลือกเอง เรียกว่าเป็นการ “สอบตรง” และการคัดเลือกโดยการรับโอน
หรือการขอใช้บัญชีของหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น บัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อปท. อ่ืน   
ซึ่งหากด าเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดก็มั่นใจได้ว่าจะได้คนดีมีคุณภาพเข้ามาเป็นครู ในการ
สอบคัดเลือกเองมีข้อดีคือท าให้ อปท. สามารถคัดเลือกบุคลากรได้ตรงกับความต้องการ แต่หากไม่
ด าเนินการอย่างโปร่งใสเที่ยงตรงก็จะเป็นช่องทางที่ท าให้เกิด “ระบบเส้นสาย” ได้ จากข้อมูลการ
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สนทนากลุ่มและกรณีศึกษา พบว่าในบางแห่งระบบเส้นสายยังสามารถแทรกแซงระบบการคัดเลือก
ของ อปท. ได้ ส่งผลให้โรงเรียนไม่ได้ครูที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ อปท. บางแห่งอาจใช้ช่องทางบรรจุครู
อัตราจ้างที่ได้รับการจ้างและปฏิบัติการสอนมาครบเวลาตามระเบียบให้เข้าสู่กระบวนการสอบ
คัดเลือกแบบพิเศษและบรรจุเป็นครู ทั้งนี้โดยน าผลงานย้อนหลังมาพิจารณา ซึ่งช่องทางนี้อาจถูก
แทรกแซงจากระบบอุปถัมภ์ได้อีกช่องทางหนึ่ง 
  2.8 ระบบการบริหารงานบุคคลไม่สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตของการท างาน
ของครูจ้างตามภารกิจได้  
   ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครู พบว่า ครูจ้างตามภารกิจซึ่งเป็นครูที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้ามาสอนในโรงเรียนและได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมขึ้น แต่ครูจ้างตามภารกิจก็รู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตการท างาน เพราะระบบการบริหารงาน
บุคคลไม่เอ้ือให้ครูได้มีโอกาสบรรจุ จึงพยายามไปสอบบรรจุที่อ่ืน เมื่อสอบได้แล้วจึงลาออกท าให้
โรงเรียนต้องปรับตารางสอนและมีการเปลี่ยนแปลงครูผู้สอนบ่อย ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอนและคุณภาพของผู้เรียนดังเสียงสะท้อนของครูฝ่ายวิชาการคนหนึ่งว่า “...ครูที่เข้ามาเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจก็ดี เป็นครูจ้างก็ดี เมื่อไม่ได้บรรจุ ก็จะไปสอบที่อ่ืนๆ เมื่อสอบได้ก็ไป คนที่เรา
คัดมาอยู่กับเรามีคุณภาพทั้งนั้น แต่ต้องโบกมือลาเราไป สภาพการจัดการเรียนการสอนก็เคลื่อนไหว
อยู่ตลอดเวลา ต้องปรับตารางสอนปีหนึ่ง 3 หรือ 4 ครั้ง พอเราฝึก เราสอนเขาให้มีความช านาญแล้ว
เขาก็หนีหมด” 
   2.9 คณะกรรมการสถานศึกษายังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเท่าที่ควร  
    ส่วนใหญ่คณะกรรมการสถานศึกษายังคงเข้ามามีบทบาทในเรื่องการ
สนับสนุนงบประมาณ เรื่องอาคารสถานที่ และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นหลัก แต่ในด้านการร่วม
พิจารณา ร่วมตัดสินใจนั้น คณะกรรมการฯยังไม่ค่อยได้มีบทบาทมากนัก ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ
กระบวนการได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ท าให้
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้รับการสรรหาเป็นกลุ่มพวกของผู้บริหารโรงเรียนหรือกลุ่มพวกของ
ผู้บริหาร อปท. ครูที่ให้ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่า “คณะกรรมการก็เริ่มใช้ระบบของนักการเมืองมาก็คือ 
ดึงแต่พวกตัวเองเข้ามาเป็นคณะกรรมการ เคยถามเขาว่า ท าไมไม่เอาคนข้างนอกบ้าง อย่างตัวแทน
ผู้ปกครอง หรือตัวแทนใคร เลือกคนอ่ืนบ้าง เอาที่เขาสนใจในเรื่องการบริหารจริง  ๆ เขาบอกว่า     
ถ้าเลือกมาแล้วต่างความคิดมากจะมีปัญหาในโรงเรียน” ผลจากการด าเนินการดังกล่าวท าให้
คณะกรรมการสถานศึกษาไม่สามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่จะแสดงบทบาทในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งกรรมการสถานศึกษาท่านหนึ่ง
สะท้อนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ว่า “คณะกรรมการสถานศึกษา คงจะเป็นเสมือนทางผ่าน
ในความเห็นชอบก็เป็นความคิดของฝ่ายบริหารทั้งสิ้น แต่หลังจากนั้นพอมีปัญหาก็มาผ่าน
คณะกรรมการสถานศึกษา” 
  2.10 ผู้ปกครองไม่เข้าใจหลักการจัดการศึกษาและไม่ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
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     ผู้บริหารและครูที่ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่า  ผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่เข้าใจและไม่
ยอมรับหลักการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องสอนทั้งวิชาการและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ แต่ผู้ปกครองต้องการให้มุ่งเน้นสอนความรู้ด้านวิชาการให้มาก ไม่อยากให้บุตรหลาน
ท างานมากโดยเฉพาะงานที่โรงเรียนให้เด็กท าเพ่ือฝึกความรับผิดชอบ หรือความมีวินัย จะมีผู้ปกครอง
ร้องเรียน ดังข้อมูลที่ครูท่านหนึ่งเล่าถึงทัศนะของผู้ปกครองว่า “ถ้าให้เด็กท างานมากผู้ปกครองเขา
บอกว่า จะเอาเด็กออกที่จริงเราสอนวิชาการและปลูกฝังวินัยในการเรียน มีความรับผิดชอบและ      
ส่งงานตรงต่อเวลา” นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนปฐมวัยแห่งหนึ่ง แสดงความ    
ไม่พึงพอใจที่ครูไม่สอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้เหมือนโรงเรียนเอกชน และเรียกร้องให้ครูเปลี่ยน
วิธีการสอน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนและครูต้องพยายามชี้แจงเหตุผลและหลักการการจัดการเรียน      
การสอนในระดับปฐมวัยให้ผู้ปกครองเข้าใจ 
  2.11 การใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่คุ้มค่า  
     ปัจจัยอุปสรรคในการจัดการศึกษาของ อปท.  อีกประการหนึ่ง คือ การที่
โรงเรียนใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ไม่คุ้มค่า โดยโรงเรียนในสังกัด อปท. ส่วนใหญ่มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์
การศึกษาใช้อย่างเพียงพอ และในบางแห่งพบว่า สื่อ วัสดุอุปกรณ์มีมากเกินความจ าเป็น ข้อมูลจาก
กรณีศึกษาพบว่า สื่อ วัสดุอุปกรณ์หลายอย่าง อปท. หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้มา
เองโดยไม่มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นและโรงเรียนไม่ได้มีความต้องการโดยตรง ผู้บริหาร
โรงเรียนแห่งหนึ่งกล่าวว่า “เขาให้มาเลย ไม่ได้ถาม ห้องศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งได้งบมาจากกรมฯ ห้องนี้   
จู่ ๆ กรมฯ ก็ให้บริษัทมาติดตั้งให้ โดยที่ทางโรงเรียนไม่ได้ขอไปเลย งบประมาณส าหรับเรื่องนี้
ประมาณ 5 ล้าน ผมว่าไม่คุ้มค่าและก็ไม่ใช่สิ่งที่ทางโรงเรียนอยากได้” อย่างไรก็ตามยังพบว่า ครูไม่
เห็นความส าคัญของการใช้สื่อไม่ยอมใช้สื่อ และโรงเรียนเองก็ขาดระบบการบริหารจัดการใช้สื่อ 
อุปกรณ์ ท าให้ไม่สามารถใช้สื่อได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งท าให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ 
  2.12 ความยุ่งยากในการจัดการศึกษาหลายระดับในสถานศึกษาแห่งเดียว  
     เนื่องจากมีสถานศึกษาหลายแห่งที่จัดการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาเดียวกัน ท าให้จัดได้ยาก เพราะมีเด็ก
นักเรียนถึง 4 ระดับ และแต่ละระดับมีลักษณะและจุดเน้นในการพัฒนาที่มีความแตกต่างกัน ท าให้
ต้องมีการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับในแต่ละระดับ ตั้งแต่อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ หลักสูตร 
และคุณลักษณะของครูที่มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันให้อยู่ ในโรงเรียนเดียวกัน ท าให้การบริหาร
จัดการเพ่ิมความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคประการหนึ่งในการจัดการศึกษา 
 

ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 มีปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในประเด็นต่อไปนี้ 
 1.  ปัจจัยส่งเสริมเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1 ผู้บริหาร อปท. มีวิสัยทัศน์และตระหนักในความส าคัญของการศึกษา เนื่องจาก
ผู้บริหารคือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ หาก อปท. ใดมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีและเห็นความส าคัญ
ของการศึกษาจะเป็นพลังส าคัญช่วยให้การด าเนินงานทางการศึกษาประสบความส าเร็จได้อย่างด ี
  1.2 ผู้บริหาร อปท. กล้าคิด กล้าตัดสินใจในการบริหาร โดย อปท. ที่มีผู้บริหารที่  
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ จะสามารถผลักดันการด าเนินงานด้านการศึกษาให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 
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  1.3 ผู้บริหาร อปท. มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร รับฟังและให้เกียรติผู้อ่ืน เนื่องจากงาน
ทางการศึกษาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายจึงจะประสบความส าเร็จได้ 
ดังนั้น อปท. ใดมีผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร รับฟังและให้เกียรติผู้อ่ืนจะช่วยให้การด าเนินการ
ได้รับความร่วมมือ สามารถรวมพลังและศักยภาพของบุคลากรเพ่ือร่วมมือกันพัฒนางานทางการศึกษา
ให้ประสบความส าเร็จได้ 
  1.4 บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ อปท. มีเพียงพอ มีความรู้
ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษา โดย อปท. ที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถและท างานร่วมกับสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
งานทางการศึกษาเกี่ยวข้องทั้งงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานอ่ืน ๆ ที่สนับสนุน
การจัดการศึกษา 
  1.5 อปท. มีความพร้อมเรื่องรายได้และทรัพยากรในการจัดการศึกษา เนื่องจาก
งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ หากขาดความพร้อมด้านนี้แล้ว แม้จะมีความพร้อมด้านอ่ืนก็ไม่
สามารถขับเคลื่อนงานการศึกษาให้ประสบความส าเร็จได้ 
  1.6 อปท. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว รวดเร็ว โดย 
อปท. ที่จัดระบบบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การด าเนินงานทางการศึกษาประสบ
ความส าเร็จไดด้ีขึ้น 
  1.7 อปท. มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการเนื่องจากการกระจายอ านาจ
ให้กับสถานศึกษา ช่วยให้สถานศึกษาสามารถบริหารได้อย่างอิสระ มีความคล่องตัว ประกอบกับ
สถานศึกษาเคยเป็นนิติบุคคลมาก่อนที่จะโอนมาสังกัด อปท. ท าให้คุ้นเคยกับการด าเนินงานด้วย
ตนเอง การที่ อปท. กระจายอ านาจให้สถานศึกษาจึงช่วยให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้รวดเร็ว 
คล่องตัวยิ่งขึ้น 
  1.8 ระบบการสอบคัดเลือกครูที่มีความเที่ยงตรงโปร่งใสไม่มีระบบเส้นสายหรือใช้
ระบบอุปถัมภ์ โดยระบบที่เท่ียงตรงโปร่งใส เป็นธรรม จะช่วยให้ได้คนเก่ง คนดีเข้ามาเป็นครูในระบบ
และส่งผลให้หน่วยงานด้านการศึกษาใน อปท. และสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ประสบ
ความส าเร็จ 
 2. ปัจจัยอุปสรรคเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1 ผู้บริหาร อปท. ขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาและไม่เห็นความส าคัญของ
การศึกษา เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ หากขาดวิสัยทัศน์และไม่เห็นความส าคัญ 
ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของคุณภาพของการศึกษา 
  2.2 บุคลากรของกองการศึกษาไม่เพียงพอและขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 
เนื่องจากการด าเนินงานทางการศึกษาไม่ใช่เพียงฝ่ายสถานศึกษาเท่านั้นที่สามารถท างานได้ หากกอง
การศึกษาขาดบุคลากรและขาดประสบการณ์ย่อมท าให้การด าเนินงานล่าช้า และขาดประสิทธิภาพได้ 
  2.3 อปท. บางแห่งขาดความพร้อมด้านงบประมาณแต่รับโอนสถานศึกษาจ านวน
มากเกินไป ท าให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างเพียงพอ 
  2.4 ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่คล่องตัวเท่าที่ควรโดยเฉพาะสถานศึกษาที่
ถ่ายโอนมาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเคยเป็นโรงเรียนนิติบุคคลมาก่อน   
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จะรู้สึกว่าระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่คล่องตัวและยุ่งยากมากกว่าที่เคย 
ปฏิบัติมา 
  2.5 ผู้บริหาร อปท. บางแห่งก้าวก่ายการท างานและไม่ให้อิสระในการบริหารจัดการ
แก่สถานศึกษา ท าให้สถานศึกษาขาดอิสระ และไม่สามารถน าความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนางานทาง
การศึกษาได้อย่างเต็มที ่
  2.6 ระบบการบริหารงานยังขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะระบบบริหารจัดการเป็น
กลไกส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับทุกระบบ หากขาดประสิทธิภาพก็ท าให้ระบบต่างๆ ขับเคลื่อนได้ยาก 
  2.7 จากผลการวิจัยที่พบว่า การจัดการศึกษาของ อปท. มีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น โดยหลังการถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาได้รับจัดสรร
อัตราครูเพ่ิมขึ้น และจัดสรรได้ตรงตามวุฒิที่สถานศึกษาต้องการ ครูได้รับการพัฒนามากขึ้นและเป็น
การพัฒนาตรงกับปัญหาและความต้องการของสถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาต่อใน
สาขาวิชาที่ตรงกับภาระงานสอน รวมทั้งส่งเสริมให้ครูได้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพมากขึ้น ผลการวิจัย
นี้บ่งชี้ว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ที่ขอถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะขาดแคลน
อัตราก าลังครูซึ่งเป็นปัญหาในเชิงปริมาณและเมื่อถ่ายโอนมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเร่ง
ด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังครูให้เพียงพอ และในกรณีที่มีความล่าช้าในการขออัตราก าลัง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ้างครูอัตราจ้างให้กับสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงการจัดสรรครูให้ตรงตามวุฒิ
ที่สถานศึกษาต้องการเป็นส าคัญ เพราะเห็นว่างานวิชาการเป็นเรื่องส าคัญและครูมีความส าคัญต่อ 
การเรียนการสอน ดังเสียงสะท้อนของผู้บริหาร อปท. แห่งหนึ่งว่า “...หัวใจส าคัญของโรงเรียน คือ 
งานวิชาการ มาเป็นอันดับหนึ่ง ครูขาดไม่ได้ ครูต้องจัดการเรียนการสอน ถ้ารู้ว่าตรงนี้ขาดต้องจัดมา
ก่อนอันดับหนึ่งเลยเป็นหัวใจส าคัญของเด็ก อาคารเรียนไม่มียังอาศัยรอจนกว่าจะก่อสร้างได้ 1-2 ปี   
ก็อยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ไปก่อน...” 
   ส าหรับการพัฒนาครูซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพของครูนั้น ครูส่วนใหญ่
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาในลักษณะต่าง  ๆ มีทั้งที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดให้ หรือให้งบประมาณสนับสนุนให้เข้าอบรม หรือการอบรมพัฒนาโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษาจัดเอง มีทั้งการศึกษาดูงานและการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ ซึ่งการ
พัฒนาที่กล่าวมานี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนเป็นอย่างดี รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ ซึ่งท าให้ครูมีความพึงพอใจ        
การด าเนินการดังกล่าวบ่งบอกถึงความมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัด
การศึกษาและการตระหนักถึงความส าคัญของครูซึ่งถือเป็นหัวใจในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้ความส าคัญทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ     
อมรวิชช์ นาครทรรพ (2552: 28-29) ที่ว่า ความไม่มีคุณภาพในการจัดการศึกษา ไม่ว่าระดับใด มักมี
ปัจจัยเรื่องคุณภาพและความเพียงพอของครู ปัญหาการขาดแคลนครูในเชิงปริมาณและคุณภาพเป็น
ปัญหาที่ลุกลามไปทั่วประเทศมานานหลายปีแล้ว ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาของระบบดูแลวิชาชีพครู และ
ส่งผลท าให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่อ่อนแอ ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการ
จัดสรรอัตราครูและพัฒนาคุณภาพครูก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
วิชาชีพครูต่อไป 
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  2.8 จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยส่งเสริมต่อการจัดการศึกษาคือ ผู้บริหาร อปท . 
และผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร มีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่น
ต่อการจัดการศึกษาและมีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ดี ในขณะที่ผู้บริหาร อปท. และผู้บริหาร
สถานศึกษาขาดวิสัยทัศน์ ความตระหนักและความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา เป็นปัจจัยอุปสรรคต่อ
การจัดการศึกษา ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่อง
การวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งพบว่า ปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จ คือ “ปัจจัยด้านผู้บริหารและบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้าน
การศึกษา ฝ่ายบริหารเป็นทีมเดียวกันที่มีโอกาสได้บริหารงานอย่างต่อเนื่อง  ฝ่ายบริหารมีทีมงานที่
เข้มแข็ง บุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจและมีความรู้ความสามารถทางการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งหากผู้บริหารมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับข้อค้นพบ   นี้
ก็ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาได้เช่นกัน ข้อค้นพบในประเด็นนี้ชี้ให้เห็นว่า วิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้น า มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร มีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่นของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อการจัด
การศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งควรได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานต้น
สังกัดเพ่ือให้มีคุณลักษณะดังกล่าวซึ่งจะท าให้ผู้บริหาร อปท. และผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ที่จะเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาได้ 
  2.9 จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยส่งเสริมต่อการจัดการศึกษาคือ ครูมีความพร้อม 
รับผิดชอบ ทุ่มเทกับภาระงานสอน ได้รับการพัฒนาหรือฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีจ านวน
เพียงพอและได้สอนตรงกับสาขาวิชาที่จบมา ทั้งนี้เนื่องมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมาก โดยส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรมมากขึ้น 
ส าหรับครูที่ยังไม่จบปริญญาตรี อปท. ก็ให้การสนับสนุนทุนเพ่ือการศึกษาต่อทางการศึกษาปฐมวัย  
ซึ่งตรงกับภาระงานสอน ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ แฮริส และโจน (Harris and 
Jon, 2003: 37-39) ที่กล่าวถึงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ประสบความส าเร็จนั้น ปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งคือการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาครูจึงเป็นหัวใจของการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสถานศึกษา โดยมีการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้และความเข้าใจใหม่ ๆ มีการสนับสนุนให้
ครูได้แสดงความเชี่ยวชาญในรูปแบบการสอนใหม่ ๆ และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ข้อค้นพบนี้จะ
ช่วยให้ อปท. ได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้ความส าคัญกับการสรรหาครูและ
พัฒนาครูให้มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของ อปท. เนื่องจากมีครูที่มี     
ความพร้อมและมีคุณภาพ ซึ่งจะท าให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ อปท.    
มากขึ้น 
 

ข้อเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
  1.1 วางแผนและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงานการจัดการศึกษา
ของ อปท. และสถานศึกษา เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ เพียงพอและตรงกับความต้องการ 
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  1.2 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพโดยให้ครอบคลุมทั้งคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม เพ่ือจูงใจให้ได้คนดี       
มีคุณธรรมที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นครู ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
  1.3 ส่งเสริมพัฒนา ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีวิสัยทัศน์และมีภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ เร่งรัดพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษา โดยการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับ
ภาระงานที่รับผิดชอบ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรที่ยังไม่จบปริญญาตรีได้ศึกษาต่อใน
สาขาวิชาที่ตรงกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ 
  1.4 เร่งด าเนินการสรรหาผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางการศึกษาให้  
เข้ามาปฏิบัติงานในส่วนการศึกษาให้เพียงพอกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ โดยปรับหลักเกณฑ์ที่จูงใจ  
ให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางการศึกษาเข้ามาปฏิบัติงาน 
 2. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการวางแผน การจัดสรร
ทรัพยากรและการตัดสินใจต่างๆ โดยค านึงถึงความต้องการ ความจ าเป็น ความคุ้มค่าและความมี
ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลที่ อปท. และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลและสามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
  2.2 จัดสรรอัตรา ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน
การศึกษาให้กับ อปท. ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานและจัดระบบให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
  2.3 เร่งรัดและส่งเสริมให้ อปท. จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างจริงจัง โดยมีกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ อปท. มีความพร้อมในการจัด
การศึกษา และก าหนดแผนงาน โครงการที่ชัดเจน พร้อมทั้งก ากับติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาของ อปท. 
  2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท. และสถานศึกษาจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมระหว่าง
เด็กปกติและเด็กพิเศษให้มากขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและครู 
รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
  2.5 ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยให้ อปท. จัดการศึกษาให้ครอบคลุม
และจัดการศึกษาในระดับสูงขึ้นทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา      
ตอนปลายและสายอาชีพ โดยพิจารณาตามศักยภาพของ อปท. และสถานศึกษารวมทั้งความต้องการ
ของชุมชน 
  2.6 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเฉพาะระดับใดระดับหนึ่งตามความพร้อม 
โดยให้มีระบบการส่งต่อไปยังสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่า กรณีที่จ าเป็นต้องจัด
การศึกษาหลายระดับในสถานศึกษาแห่งเดียวกัน ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีคุณภาพ และให้การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ 
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  2.7 ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการบริหารงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ความประหยัดคุ้มค่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารและ
คุณภาพการศึกษาของ อปท. รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  2.9 ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาให้ อปท. และสถานศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จในการจัดการศึกษา ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน
ในการพัฒนาให้เป็น อปท. หรือสถานศึกษาต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. การปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษา 
  3.1 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการบริหารงาน
บุคคลให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการด าเนินงานทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้ อปท. และ
สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เกิดความคล่องตัว เอ้ือต่อการบริหารงบประมาณใน อปท. และสถานศึกษา 
  3.3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนด
เกณฑ์ประเมินความพร้อมในการรับถ่ายโอนสถานศึกษาให้ชัดเจน เหมาะสมและสามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนในการรับโอนสถานศึกษา 
 

ข้อเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. การพัฒนาครูและคุณภาพการเรียนการสอน 
  1.1 เร่ งรัดพัฒนาครู ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาต่อหรือได้ฝึกอบรมใน
สาขาวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ต้องสอน รวมทั้งส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  1.2 จัดให้มีทุนการศึกษาและพัฒนาระบบการสร้างครูดีที่เป็นลูกหลานของคนใน
ท้องถิ่น โดยคัดเลือกเยาวชนที่เป็นคนดี คนเก่งรักในวิชาชีพครูให้ได้เข้าเรียนในสถาบันผลิตครูที่มี
สัญญาความร่วมมือต่อกัน โดย อปท. สนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรและผู้รับทุนต้องกลับมา
เป็นครูในสถานศึกษาของ อปท. หลังจบการศึกษา 
  1.3 พัฒนาระบบการนิเทศการเรียนการสอนทั้งการนิเทศภายในและการนิเทศจาก
ภายนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งโดยมีการสรรหาและพัฒนาศึกษานิเทศก์ ครูผู้นิเทศให้มีความรู้
ความสามารถในการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างระบบเครือข่าย
การนิเทศให้เป็นกลไกส าคัญในการนิเทศ 
  1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทางวิชาการให้มากขึ้น มีการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน      
การสอน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และการประเมินผลการเรียน 
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  1.5 เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานโดยให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีความสามารถในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทัศน์ 
  1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและแหล่ง
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีหลากหลาย เพียงพอและทันสมัย 
  1.7 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น โดยให้ชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ 
  1.8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานทางการ
ศึกษา องค์กรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา และ อปท. อ่ืน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัด อปท. 
 2. การจัดระบบส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา 
  2.1 ก าหนดวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของ อปท. และส่งเสริมให้สถานศึกษาปรับ
วิสัยทัศน์และแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของ อปท . และ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  2.2 จัดให้มีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่รับการถ่ายโอนที่ชัดเจนทั้งด้านวิชาการ       
ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ด้านการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา และ     
ด้านปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 
  2.3 พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการศึกษาโดยปรับระบบและโครงสร้างการ
บริหารจัดการศึกษาของ อปท. ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพและปรับโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถจัดการศึกษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  2.4 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและจัดสรรทรัพยากรทาง 
การศึกษาให้เหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
  2.5 จัดระบบนิเทศ ช่วยเหลือ สนับสนุน และก ากับติดตามการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่รับถ่ายโอนแล้วเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.6 ด าเนินการและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความประหยัดคุ้มค่า มุ่งสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 
  2.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดความ
เข้มแข็งและน าผลการประเมินมาใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษา 
  3.1 ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
มากขึ้น ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เสนอปัญหา 
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ความต้องการ ร่วมตัดสินใจ วางแผน ด าเนินงาน ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ 
อปท. ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความเหมาะสมกับบริบททางสังคมของ อปท. แต่ละแห่ง 
  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ อปท. 
โดยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากองค์กรภาครัฐ และเอกชนต่าง  ๆ และ
ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เช่น การลดภาษี การยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับองค์กร 
หน่วยงานเอกชนที่เข้ามาเป็นเครือข่ายให้ความร่วมมือ เป็นต้น 
  3.3 แสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
เพ่ือสนับสนุนให้ อปท. และสถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.4 สนับสนุนให้กรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทร่วมจัดการศึกษากับ
สถานศึกษาให้มากขึ้น โดยการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักต่อบทบาทหน้าที่และ
สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
 

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ 
 

การปกครองท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 สหรัฐอเมริกาใช้รูปแบบการปกครองประเทศแบบรัฐรวมที่เป็นสหพันธรัฐ (Federal 
State) ประกอบด้วยมลรัฐต่าง ๆ 50 มลรัฐ มีประชากรเมื่อ ค.ศ. 2000 ราว 281,421,906 คน    
แบ่งการปกครองหรือมีโครงสร้างภายนอกเป็นสามส่วน (Three-tier System) คือ การปกครอง
ส่วนกลาง (Federal Government) การปกครองในมลรัฐ (State Government) และการปกครอง
ท้องถิ่น (Local  Government)56 

1. การปกครองส่วนกลาง (Federal Government) 
 การปกครองส่วนกลาง มีรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธ์ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง     

การปกครองทั่วทั้งประเทศ  คือ เป็นหน่วยการปกครองสูงสุดและมีรัฐธรรมนูญของสหพันธ์  มีฝ่าย
บริหารซึ่งมีประธานาธิบดีเป็นผู้น า  มีรัฐสภา (Congress) ประกอบด้วยสองสภาได้แก่สภาสูงหรือ
วุฒิสภา (House of Senate) จ านวน 100 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมลรัฐละ    
2 คน และสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎร (House of Representative) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจาก
ประชาชนเช่นกัน  จ านวนของสมาชิกสภาขึ้นอยู่กับจ านวนของประชาชนในแต่ละมลรัฐ สุดท้ายคือ
ศาลสูง (Supreme Court)  ท าหน้าที่ฝ่ายตุลาการในกรณีที่มีการอุทธรณ์มาจากศาลอุทธรณ์  หรือ
ท าหน้าที่ตัดสินความขัดแย้งในเรื่องอ านาจระหว่างรัฐบาลแต่ละรัฐบาล  หัวหน้าศาลสูงจะมาจากการ
แต่งตั้งของประธานาธิบดี 
 2. การปกครองในระดับมลรัฐ (State Government) 

 การปกครองในระดับมลรัฐแต่ละมลรัฐจะมีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองเพ่ือก าหนด
รูปแบบการปกครองหรือความสัมพันธ์ของอ านาจต่าง ๆ  การปกครองในมลรัฐจะแยกอ านาจในการ

                                                 

 56นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ทิศ
ทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2545), 80. 
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ปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย เช่นเดียวกับรัฐบาลกลาง หรือ ฝ่ายบริหารมีผู้ว่าการมลรัฐ (Governor) ซึ่ง
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นหัวหน้าสูงสุด ฝ่ายนิติบัญญัติของมลรัฐซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนเช่นกันท าหน้าที่ในการออกกฎหมายต่าง ๆ และฝ่ายตุลาการประกอบด้วย       
ผู้พิพากษาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ท าหน้าที่ในการตัดสินคดีต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในมลรัฐ 
 3. การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 

 การปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยการปกครองในระดับล่างสุดและมีจ านวนหน่วยและ
ความหลากหลายมากที่สุด  ในรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐไม่มีการบัญญัติเนื้อหาใดที่เกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่น ระบบของอเมริกาเป็นการผสมกันของรัฐบาลสหพันธ์  รัฐบาลมลรัฐและการปกครอง
ท้องถิ่น  ตามหลักการแล้วการปกครองท้องถิ่นเป็นผลผลิตของรัฐบาลมลรัฐ กฎหมายต่าง ๆ ที่บังคับ
ใช้เกี่ยวการปกครองท้องถิ่นขึ้นอยู่กับแต่ละมลรัฐ  หน่วยการปกครองท้องถิ่นทั้งซิตี้  (City)  ทาวน์และ
ทาวน์ชิพ (Town and Township) เคาน์ตี้ (County) เขตพิเศษ (Special District) และเขตโรงเรียน 
(School District) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมลรัฐ  มลรัฐจะเป็นผู้ก าหนดขอบเขตอ านาจ  เป็นผู้ก าหนด 
รูปแบบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น กระทั่งเป็นผู้ยกเลิกหน่วยการปกครองท้องถิ่นi แต่ในความเป็น
จริงองค์กรปกครองท้องถิ่นจ านวนมากเกิดขึ้นหรือถูกจัดตั้งขึ้นจากการเรียกร้องของประชาชน มลรัฐ
เป็นเพียงผู้ท าหน้าที่รับรองสถานภาพเท่านั้น ข้อสังเกตจากเอกสารจ านวนมากที่ศึกษาเรื่องการ
ปกครองท้องถิ่นของอเมริกามักจะอ้างถึงค ากล่าวของอเล็กซิส เดอะ ต๊อกเกอะวิลล์ (Alexis de 
Tocqueville) ชาวฝรั่งเศสที่เขียนหนังสือชื่อประชาธิปไตยในอเมริกา เป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับ
อย่างมากในการอธิบายการเมืองการปกครองของอเมริกา ต๊อกเกอะวิลล์ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบ รัฐบาล
ท้องถิ่นของอเมริกาสะท้อนถึงความปรารถนาของชาวอเมริกันที่จะมีอ านาจอธิปไตยของปวงชน     
เมื่อปัจเจกชนและครอบครัวรวมตัวกันก็จะน าไปสู่การก่อตั้งชุมชนท้องถิ่นและเมื่อชุมชนท้องถิ่น   
หลาย ๆ ชุมชนรวมตัวกันก็น าไปสู่การก่อตั้งรัฐและน าไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของประเทศในที่สุด       
ค ากล่าวของต๊อกเกอะวิลล์ ประการหนึ่งที่ว่ารัฐบาลระดับท้องถิ่นนั้นมิได้ถูกจัดตั้งโดยผู้มีอ านาจ
ระดับสูง เช่น รัฐบาลระดับมลรัฐหรือระดับสหพันธ์  แต่ประชาชนเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเอง ค ากล่าวนี้แม้จะ
สุดโต่งเกินไปในสภาพการณ์ปัจจุบันแต่ก็สะท้อนให้เห็นแนวคิด  ในการจัดตั้งการ  ปกครองท้องถิ่นใน
อเมริกาได้เป็นอย่างดี 

 

 โครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประเทศสหรัฐอเมริกา 
 1. เคาท์ตี้ (County)   

 ทุกมลรัฐยกเว้นคอนเนคติกัล และโรดไอแลนด์จะมีเคาท์ตี้ แต่ในหลุยเซียน่าเรียกชื่อ
ว่า แพริช  (Parishes) และในอลาสก้า จะเรียกว่าเบอเร่อ (Borough) เคาน์ตี้ถูกสร้างขึ้นหรือริเริ่มให้
มีโดยมลรัฐ เพ่ือเป็นหน่วยการปกครองที่มีหน้าที่ตอบสนองงานที่มลรัฐอยากให้ท า กล่าวคือ เป็น  
แขนขาของมลรัฐนั่นเอง ดังนั้น เคาน์ตี้จึงไม่ใช่บรรษัทเทศบาล (Municipal Corporation) กล่าวคือ 
ไม่ได้เป็นหน่วยการปกครองสาธารณะที่เกิดการเรียกร้องให้มีโดยประชาชน และเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นประเภทมีหลายหน้าที่ (General Purpose) เคาน์ตี้มักจะครอบคลุมพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์กว้างขวาง และขนาดของพ้ืนที่ของแต่ละเคาน์ตี้มีความแตกต่างกันมาก ในขณะเดียวกัน
จ านวนประชากรในแต่ละเคาน์ตี้ก็มีความแตกต่างกันอย่างมากเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเคาน์ตี้ที่มี
ประชากรน้อยที่สุดคือเคาน์ตี้เลิฟวิ่ง (Loving County) ในรัฐเท็กซัส มีประชากรเพียง 67 คน ถัดมา
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คือเคาน์ตี้คาลาวาว (Kalawao County) ในรัฐฮาวายมีประชากร 147 คน ในทางตรงข้ามเคาน์ตี้ลอส 
เองเจลลีส (Los Angales County) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 9,519,338 คน 
รองลงมาคือ เคาน์ตี้คุก (Cook County) ในรัฐอิลลินอยส์มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 5,376,741 คน       
จะเห็นว่าในเคาน์ตี้มีความแตกต่างกันมากในเรื่องของจ านวนประชากร  เพราะกฎหมายของมลรัฐ
โดยทั่วไปจึงจ าแนกประเภทของเคาน์ตี้ออกตามขนาดของประชากร เคาน์ตี้ที่มีจ านวนประชากร
แตกต่างกัน เช่น เคาน์ตี้ในเขตเมือง เขตชานเมืองและเขตชนบทอาจมีอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน    
แต่โดยหลักแล้วหน้าที่ของเคาน์ตี้  ได้แก่ งานด้านตุลาการ การรักษาความปลอดภัยแก่สาธารณชน   
การจัดการเลือกตั้ง โดยในระยะหลังเคาน์ตี้ได้รับภาระหน้าที่ใหม่เพ่ิมขึ้น เช่น การก าจัดขยะ 
สาธารณสุข ห้องสมุด การจัดวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยชุมชน และการคุ้มครองสภาวะแวดล้อม  
  เคาน์ตี้ต่าง ๆ จะมีการจัดองค์กรที่แตกต่างหลากหลาย แต่ก็สามารถกล่าวโดย    
กว้าง ๆ ได้ดังนี้  มีการเรียกชื่อขององค์กรที่แตกต่างกัน เช่น คณะกรรมการเคาน์ตี้  (County 
Commissioner) คณะผู้บริหารเคาน์ตี้ (County  Board) (Board  of  Supervisor) หรือตุลาการ 
(Judges) ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้จะมีจ านวนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 3-50 คน แล้วแต่กรณี  
นอกจากมีสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว  เจ้าหน้าที่จ านวนหนึ่งของเคาน์ตี้ เช่น เจ้าหน้าที่
ปกครอง ทนายความของเคาน์ตี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่การเงิน ก็มาจากการ
เลือกตั้งแยกต่างหากจากสมาชิกสภา เคาน์ตี้ในอเมริกาจะมีโครงสร้างภายในหลายรูปแบบ ได้แก่ 
 2. มิวนิซิปอล (Municipal) 

 มิวนิซิปอล คือ ซิตี้  ซิตี้ต่างจากเคาน์ตี้ในแง่ของก าเนิดและภารกิจหน้าที่  ซิตี้เป็น
หน่วยการปกครองท้องถิ่นปฐมภูมิในสังคมส่วนใหญ่ ซิตี้มีสถานะทางกฎหมายด าเนินงานภายใต้กฎ
บัตรที่ออกโดยมลรัฐ  โดยมากซิตี้ตั้งขึ้นโดยการเรียกร้องจากประชาชนโดยการท าประชามติ   
ประชาชนสามารถเลือกได้ว่าอยากให้มีมิวนิซิปอลแบบบรรษัท (Municipal Corporation) อย่างไร  
นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถออกเสียงเพ่ือเลือกชื่อและรูปแบบโครงสร้างของซิตี้ ได้ ถ้า
กระบวนการท าประชามติส าเร็จ มลรัฐก็จะออกกฎหมายมารองรับและจัดตั้งซิตี้เพ่ือให้มีการเลือกตั้ ง
เจ้าหน้าที่ต่างๆและจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนที่เรียกร้อง ดังนั้นกฎบัตรที่ออกโดยมลรัฐ
จึงสอดคล้องกับลักษณะความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ ในแง่ที่คล้ายคลึงกับเคาน์ตี้นั้น 
ซิตี้เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นท่ีตั้งขึ้นมามีภาระหน้าที่หลายอย่าง (General Purpose) ส่วนในแง่
ของความแตกต่าง  ซิตี้มีอ านาจในการตัดสินใจมากกว่า  ซิตี้เป็นนิติบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นมาสามารถ  
ถือครองทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน ยื่นฟ้องหรือถูกฟ้อง กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน หรือท าสัญญาหรือร่วม
ท าธุรกิจได้  

 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของซิตี้ถูกก าหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ซึ่งตราขึ้น     
โดยมลรัฐทุกซิตี้ถูกจัดตั้งโดยมลรัฐแม้จะเกิดจากการริเริ่มของประชาชนก็ตาม กฎบัตรที่ใช้กับซิตี้จะมี
หลายประเภทหลักๆ เช่น กฎบัตรธรรมดา (General  Charter)  กฎบัตรโฮมรูล์ (Home-Rule  
Charter) และกฎบัตรพิเศษ (Special Charter) เป็นต้น 

 กฎบัตรเหล่านี้มลรัฐจะตราขึ้นมาเพ่ือใช้กับแต่ละซิตี้ กล่าวคือ แต่ละซิตี้จะมีกฎบัตร
เฉพาะของตัวเองเหมือนกับพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือพระราชบัญญัติเมืองพัทยาใน
ประเทศไทย  กฎบัตรจะก าหนดว่าซิตี้สามารถท าอะไรได้บ้าง  หรือห้ามท าอะไรบ้าง  กฎหมายฉบับนี้
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มีลักษณะการบัญญัติสาระไว้อย่างแคบ ๆ เช่นเดียวกับหลักของดิลลอน (Dillon’s Rule) แต่กฎบัตร
ที่ส าคัญที่อยากกล่าวถึงคือกฎบัตรโฮมรูล์  เป็นกฎบัตรที่ตราขึ้นมาเพ่ือต้องการให้ซิตี้มีอิสระมากขึ้น  
ในการจัดท าภารกิจหน้าที่ที่กว้างขวางขึ้นภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นที่ไม่ใช่งานของ    
มลรัฐ ซึ่งการที่จะระบุว่าภารกิจหน้าที่ใดควรเป็นของท้องถิ่นหรือเป็นของ มลรัฐนั้นเป็นการยากและ
คลุมเครือ ดังนั้นเมื่อเกิดข้อพิพาทดังกล่าวขึ้น เรื่องก็จะถูกน าเข้าสู่ศาลเพ่ือให้ศาลวินิจฉัยว่าหน้าที่
ดังกล่าวควรเป็นของใคร กฎบัตรโฮมรูล์นี้มีลักษณะส าคัญ 4 ประเด็น คือ 
  2.1 ช่วยลดการแทรกแซงจากฝ่ายนิติบัญญัติของมลรัฐลงซึ่งจะท าให้กิจการของ
ท้องถิ่นเป็นอิสระมากขึ้น 
  2.2 เป็นการมอบอ านาจของมลรัฐนั้นๆ ให้แก่ประชาชนในการที่จะก าหนดรูปแบบ
ในการปกครองตนเองที่จะจัดการเกี่ยวกับกิจการส่วนท้องถิ่น 
  2.3 เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของมลรัฐโดยการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นและ
ช่วยลดปัญหาให้แก่มลรัฐ 
  2.4 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในการ
ปกครองท้องถิ่นนั้น และยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนของมลรัฐเข้ามารับผิดชอบต่อผลประโยชน์ใน
ท้องถิ่นมากข้ึน 

 ในเรื่องของรูปแบบโครงสร้างของซิตี้ ในอเมริกานั้นมีรูปแบบที่หลากหลาย            
แต่สามารถกล่าวสรุปได้ว่ารูปแบบโครงสร้างที่ใช้ในซิตี้ ได้แก่ รูปแบบนายกเทศมนตรี-สภา (Mayor- 
Council) รูปแบบคณะกรรมการ (Commission) รูปแบบสภา-ผู้จัดการ (Council-Manager)  และ
รูปแบบที่ประชุมเมือง (Town Meeting) หรือรูปแบบที่ประชุมเมืองแบบตัวแทน (Representative 
Town Meeting) ซึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของซิตี้ในอเมริกาใช้โครงสร้างแบบนายกเทศมนตรี-สภา  
รองลงมาคือ รูปแบบสภา-ผู้จัดการ 
 3. ทาวน์และทาวน์ชิพ (Town and Township) 
  3.1 ทาวน์ ในมลรัฐแถบนิวอิงแลนด์  จะพบธรรมเนียมการปกครองเข้มแข็งของ
ท้องถิ่นท่ีปกครองตนเองในรูปแบบที่เก่าแก่ท่ีสุดคือ การประชุมเมือง (Town Meeting) ซึ่งเป็นการใช้
อ านาจประชาธิปไตยทางตรง เป็นรูปแบบที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะมาประชุมกันทุกปีเพ่ือพูดคุยถึงเรื่อง
ต่างๆของชุมชนและวางกฎระเบียบ ทาวน์ถือเป็นหน่วยย่อยของเคาน์ซิตี้ รูปแบบนี้ประชาชนจะเลือก
คณะท างาน 3-7 คนขึ้นมา เพ่ือดูแลกิจการของทาวน์ระหว่างที่ยังไม่ประชุม แต่ด้วยการที่ทุกวันนี้
จ านวนประชากรเพิ่มขึ้นและปัญหาต่าง ๆ ก็ซับซ้อนมากขึ้น เช่นเดียวกันซิตี้ ทาวน์หลาย ๆ แห่งจึงได้
เปลี่ยนจากประชาธิปไตยทางตรงไปใช้ระบบการเลือกตัวแทนเข้าไปประชุมแทน ทาวน์นี้เป็นหน่วย
การปกครองท้องถิ่นประเภทมีหลายหน้าที่ แต่ด้วยจ านวนที่มากขึ้นและความซับซ้อนของปัญหา   
ต่าง ๆ ท าให้บางทาวน์ปรับโครงสร้างให้มีมืออาชีพเข้ามาท าหน้าที่บริหารจัดการในต าแหน่งผู้จัดการ 
โดยประชาชนจะเลือกคณะผู้คัดเลือกจ านวนหนึ่งขึ้นมาหน้าที่ในการมองหาและแต่งตั้งผู้จัดการ แต่ก็
มีบางต าแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยเช่น เจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่การเงิน   
  3.2 ทาวน์ชิพ มีภารกิจหน้าที่คล้าย ๆ เคาน์ตี้  ซึ่งในเคาน์ตี้หนึ่ง ๆ จะมีทาวน์ชิพอยู่
ประมาณ 10-20 แห่ง  ทาวน์ชิพไม่ได้มีอยู่ทุกมลรัฐหรือไม่ได้มีอยู่ทุกพ้ืนที่ของมลรัฐ จะพบประมาณ
ครึ่งหนึ่งของมลรัฐต่างๆ ในอเมริกา ทาวน์ชิพเป็นหน่วยย่อยของเคาน์ตี้ และท าหน้าที่หลายอย่างแทน
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เคาน์ตี้ในระดับรากหญ้า เช่น การเลือกตั้ง การบ ารุงรักษาถนน เก็บภาษี และดับเพลิง หรือแม้กระทั่ง
งานที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อย ทาวน์ชิพไม่มีกฎหมายรองรับ
อ านาจและความเป็นอิสระในการจัดท าหน้าที่หรือบริการต่างๆ พ้ืนที่ของทาวน์ชิพอาจจะมีขนาด
หลายตารางไมล์และเป็นพื้นที่ในชนบทซึ่งมีผู้คนเบาบาง  โดยทุกวันนี้ประชากรของอเมริกาประมาณ   
40 ล้านคนหรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดอาศัยอยู่ในทาวน์ชิพ ในส่วนของโครงสร้างของทาวน์
ชิพพบว่าใช้โครงสร้างแบบคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งอาจจะมีเจ้าหน้าที่
บางส่วนมาจากการเลือกตั้งแยกต่างหากเช่นกัน   
  3.3 เขตพิเศษ (Special District)  

  เขตพิเศษเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ตั้งขึ้นมาให้มีหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งหรือ
สองสามหน้าที่โดยเฉพาะ (Special Purpose) และยังถูกสร้างขึ้นมาท างานหรือบริการที่หน่วยการ
ปกครองอ่ืนไม่ท าหรือท าไม่ได้ เช่น ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในเขตที่มีการป้องกันอัคคีภัย และซิตี้ที่อยู่ใกล้
ที่สุด ปฏิเสธที่จะขยายพ้ืนในการดูแลให้ครอบคลุมพ้ืนที่ดังกล่าว กอปรกับเคาน์ตี้ก็ไม่มีศักยภาพที่จะ
ท าหรือกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ท า ดังนั้นประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวอาจจะสามารถริเริ่มเพ่ือสร้าง  
เขตพิเศษในการป้องกันอัคคีภัยขึ้นมาเอง ขั้นตอนก็คือประชาชนไปขอให้มลรัฐจัดท าประชามติ ถ้าผล
ออกมาว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ มลรัฐก็ประกาศจัดตั้งเขตพิเศษเพ่ือป้องกันอัคคีภัยขึ้น  มีการ
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งคณะผู้บริหาร มีการจ้างบุคลากร มีการเตรียมการป้องกันอัคคีภัย  และประชาชน
ต้องเสียภาษีส าหรับบริการดังกล่าวด้วย  เขตพิเศษส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มี
หน้าที่รับผิดชอบเพียงอย่างเดียว เช่น เขตพิเศษควบคุมยุง ก็มีหน้าที่ในการควบคุมหรือลดจ านวนยุง
เพียงอย่างเดียว จะมีบ้างที่เขตพิเศษมีหน้าที่มากกว่า 1 อย่าง แต่ก็มักจะไม่เกิน 2-3 อย่าง ถ้าไม่    
นับรวมเขตโรงเรียน  เขตพิเศษส่วนใหญ่จะเป็นเขตทรัพยากรธรรมชาติ รองลงมาเป็นเขตป้องกัน
อัคคีภัย เขตจัดหาน้ า เขตควบคุมอาคารและพัฒนาชุมชน เขตก าจัดสิ่งปฏิกูล เขตจัดการฌาปนกิจศพ
และอ่ืน ๆ 
  3.4 เขตโรงเรียน (School District)  

  เขตโรงเรียนเป็นเขตพิเศษประเภทหนึ่งที่มีหน้าที่เดียว  ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2  
อเมริกาเคยมีเขตโรงเรียนมากกว่า 1 แสนเขต  กล่าวคือ เกือบจะ 1 โรงเรียน เป็น 1 เขต เลยก็ว่าได้  
แต่ด้วยขนาดของเขตที่เล็ก ท าให้ค่าใช้จ่ายต่อเขตสูง  ดังนั้น จ านวนเขตโรงเรียนจึงลดลงในเวลา
ต่อมาเขตโรงเรียนบริหารโดยคณะกรรมการซึ่งโดยทั่วไปมีจ านวน 5-7 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  
คณะกรรมการนี้มีหน้าที่จัดท านโยบายต่าง ๆ ของเขตโรงเรียน  และนโยบายที่ส าคัญที่สุดคือเรื่อง
การเงิน  ความจริงขณะนี้ในอเมริกามีระบบโรงเรียนอยู่กว่า 15,178 ระบบ แต่มีเพียง 13,726 ระบบ
เท่านั้นที่เป็นอิสระและนับได้ว่าเป็นเขตโรงเรียนในที่นี้  ที่เหลืออีกประมาณ 1,452 ระบบไม่นับว่าเป็น
เขตโรงเรียนเพราะไม่มีอิสระและยังต้องพ่ึงพิงองค์กรอ่ืนเช่นมลรัฐ เคาน์ตี้ ซิตี้ ทาวน์หรือทาวน์ชิพ  
ดังนั้นจึงถือว่า 1,452 ระบบโรงเรียนที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งหรือแผนกหนึ่งของมลรัฐ เคาน์ตี้ ซิตี้ ทาวน์
หรือทาวน์ชิพ  ไม่นับเป็นหน่วยการปกครอง 
 เนื่องด้วยความหลากหลายในการออกกฎหมายที่แตกต่างกันในมลรัฐต่าง  ๆ ดังนั้น    
การจัดการศึกษาในอเมริกาจึงมีความแตกต่างหลากหลาย ยกตัวอย่าง ใน ดิสตริคส์ ออฟ โคลัมเบีย  
อลาสก้า ฮาวาย แมรี่แลนด์ และนอร์ทแคโรไลน่า จะไม่มีเขตโรงเรียนเลย โรงเรียนทั้งหมดจะอยู่ใน
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การจัดการของเคาน์ตี้ มิวนิซิปอล หรือมลรัฐแล้วแต่กรณี ในขณะที่แคลิฟอร์เนียและเท็กซัสกลับมีเขต
โรงเรียนกว่า 1,000 เขต ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16 ของเขตโรงเรียนทั้งหมดที่มีอยู่ในอเมริกา 
 เขตโรงเรียนบริหารงานโดยคณะกรรมการเขตโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้ง    
มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายเพื่อใช้ในเขตโรงเรียน เช่น ก าหนดค่าเล่าเรียน หลักสูตร ต ารา จ านวน
ครู ค่าจ้างครู เป็นต้น ปัจจุบันนี้เขตโรงเรียนมักจะมีหัวหน้าส านักงานซึ่งเป็นมืออาชีพในการรับ
นโยบายของคณะกรรมการเขตโรงเรียนไปปฏิบัติ ส่วนจ านวนของเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเขต
โรงเรียนต่าง ๆ 
 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 อ านาจของส่วนกลางและมลรัฐแต่ละระดับมีอ านาจหน้าที่ แตกต่างและเหมือนกัน 
ส าหรับอ านาจหน้าที่ของส่วนกลางมีอ านาจในเรื่องต่อไปนี้  
 1.  ผลิตธนบัตรและเหรียญ 

2.  ด าเนินนโยบายระหว่างประเทศ 
3.  ออกกฎหมายพาณิชย์ที่ใช้ระหว่างประเทศและระหว่างมลรัฐ 
4.  จัดเตรียมก าลังทหารและกองทัพเรือ 
5.  ประกาศสงคราม 
6.  จัดตั้งศาลที่ต่ ากว่าให้เป็นศาลสูง 
7.  ออกกฎหมายที่จ าเป็นเพื่อรองรับหน้าที่ที่กล่าวมานี้ 

 อ านาจหน้าที่ของมลรัฐมีดังนี้ 
1.  จัดตั้งรัฐบาลท้องถ่ิน 
2.  ออกกฎหมายพาณิชย์ที่ใช้ภายในมลรัฐ 
3.  ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
4.  อนุมัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหพันธ์ 
5.  ออกกฎหรือมาตรการในเรื่องสาธารณสุข ความปลอดภัย และศีลธรรม 
6.  ใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญสหพันธ์ 

 อ านาจที่ส่วนกลางและอ านาจหน้าที่ของมลรัฐมีเหมือนกันคือ 
1.  การก าหนดภาษี 
2.  การกู้ยืมเงิน 
3.  การจัดตั้งศาล 
4.  การบังคับใช้กฎหมาย 
5.  การออกกฎหมายเกี่ยวกับการธนาคารและความร่วมมือต่างๆ 
6.  การใช้จ่ายเงินเพ่ือสวัสดิการสาธารณะ 
7.  การเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย 

 อ านาจของส่วนกลางและมลรัฐจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจโดยรวม เป็นเรื่องใหญ่ ๆ     
และส าคัญ  ดังนั้น จึงมอบภารกิจในการจัดบริการสาธารณะส่วนใหญ่ที่ใกล้ชิดประชาชนให้อยู่ในการ
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีหน้าที่
รับผิดชอบหลากหลาย ได้แก่ บริการด้านการป้องกันอัคคีภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย          
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การจัดการศึกษา การสาธารณสุข สวนสาธารณะ สนามบิน การควบคุมการจอดรถ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท างานเน้นไปทางด้านการจัดการผังเมือง หลังปี ค.ศ. 1980 โดยขอยกตัวอย่างภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมดังนี ้
 1. การวางแผนและการพัฒนาของเมืองและประเทศ มิวนิซิปอล ท าการวางแผนผ่าน
ทางคณะกรรมการ โดยปกติมี 5-7 คน เป็นสมาชิกนอกเวลา (Part-time Member) ซึ่งอาจรวมทั้ง
เจ้าหน้าที่สาธารณะที่ถูกแต่งตั้งขึ้น (Designated Public Official) และประชาชนที่ไม่ต้องจ่าย
ค่าตอบแทน หรือทั้งสองกลุ่ม งานหลักๆ อาจจะติดต่อให้บริษัทต่างๆ ด าเนินการซึ่งมักจะใช้เป็น
ลักษณะของแผนที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน หรือติดต่อไปยังที่ปรึกษาท้องถิ่น ซึ่งในเมืองใหญ่  ๆ จะมี 
Substantial Planing Department  
 2. บ้านเรือน และการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเขตเมือง มิวนิซิปอล ส่วนใหญ่มักไม่มองว่า   
ที่พักอาศัยเป็นงานหลักของการปกครองท้องถิ่น ในช่วงปี ค.ศ. 1970 ได้เคยท าการกระตุ้นให้ท้องถิ่น
เห็นความจ าเป็นของการจัดผังเมือง องค์กรพิเศษของการวางผังเมืองจึงมักถูกสร้างขึ้นโดยซิตี้ หรือ 
เคาน์ตี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการรับรองของรัฐบาลกลางในด้านโครงสร้างด้านการเงิน 
 3. ทางหลวงและถนนอ่ืน ๆ รัฐบาลทุกระดับเข้ ามามีส่วนร่วม รวมทั้งเขตพิเศษ       
งานสามารถท าสัญญาเพ่ือจ้างเอกชน ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะมีระยะเวลา 20-30 ปี เพ่ือที่จะครอบคลุม
โครงการพัฒนาระยะยาว ซึ่งสมาชิกหรือคณะกรรมการท้องถิ่นจะเข้าท างานร่วมกันกับมลรัฐหรือ
รัฐบาลกลางในโครงการขนาดใหญ ่ 
 4. การขนส่ง ซิตี้ขนาดใหญ่จะด าเนินการด้านขนส่งเอง หรืออาจจะด าเนินการโดยเขต
พิเศษขนส่งมวลชน, รถไฟใต้ดิน ทางเดินรถราง และรางรถไฟฟ้า ทั้งหมดเป็นของสาธารณะในทาง
กฎหมาย การให้เงินสนับสนุนการบริการรถโดยสารประจ าทางของเอกชนเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น 
แต่ซิตี้มักจะเข้ามาด าเนินการแทนเอกชนดังกล่าวถ้าหากว่ากิจการเดินรถประจ าทางนั้นไม่มีผลก าไร
และผู้ประกอบการจะท าการทิ้งสายการเดินรถไป ซึ่งบางครั้งก็ถูกช่วยเหลือด้านเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลกลางเพื่อท าการเจรจาขอซื้อยานพาหนะเหล่านั้น 
 5. การศึกษาและการฝึกอบรม ในแต่ละรัฐจะมีหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษา          
ซึ่งท าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐและมลรัฐ กระจายความรับผิดชอบให้เขตโรงเรียน       
เขตโรงเรียนส่วนใหญ่ด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการโรงเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะเป็นผู้จัดท าหลักสูตรและรายการหนังสือ คณะกรรมการโรงเรียนอาจจะมีอ านาจที่จะสั่งซิตี้
ในเรื่องที่เก่ียวกับภาษีของคณะกรรมการโรงเรียน เขตโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก 
 6. กิจกรรมด้านวัฒนธรรม กิจกรรมด้านวัฒนธรรมจะถูกจัดการโดยองค์กรอิสระของ
ท้องถิน่ซึ่งนานๆ ครั้งจะมีกิจกรรมเหล่านี้  จะมีการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านดนตรีและศิลปะ  และ
ในเมืองใหญ ่ๆ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านศิลปะด้วย  
 7. ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์มักจะได้รับเงินสนับสนุนจากท้องถิ่น 
และควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีเขตพิเศษที่ดูแลเรื่องห้องสมุด และซิตี้
ยังให้การสนับสนุนด้านการเงินเป็นจ านวนมากแก่พิพิธภัณฑ์ด้วย 
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 8. สันทนาการ สวนสาธารณะจะได้รับการดูแล  โดย ซิตี้  และเคาน์ตี้  โดยในซิตี้      
ขนาดใหญ่จะมีฝ่ายหรือแผนกสันทนาการ ซึ่งดูแลสระว่ายน้ า และสนามกอล์ฟ เป็นต้น นอกจากนี้   
ยังมีเขตพิเศษที่ดูแลทางด้านสันทนาการด้วย 
 9. สุขภาพและสวัสดิการสังคม เคาน์ตี้มักจะมีบทบาทในเรื่องสุขภาพ และสวัสดิการ
มากกว่ามิวนิซิปอล ซึ่งการดูแลสุขภาพและสวัสดิการสังคมนี้จะมีเขตพิเศษด้วย   แผนกสุขภาพของ
ซิตี้จะเน้นเรื่องการรักษาสุขภาพและการตรวจร้านอาหาร มิวนิซิปอลจะแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
สุขภาพ แต่มีบทบาทเพียงให้ค าปรึกษาเท่านั้น  งานด้านสวัสดิการสังคมจะได้รับเงินสนับสนุนจาก   
มลรัฐ และเคาน์ตี้ แต่ก็มีบางซิตี้ที่เข้ามาสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม 
              10. ต ารวจ งานด้านต ารวจส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้อ านาจของซิตี้และเคาน์ตี้  การควบคุม
ต ารวจจะอยู่ภายใต้หัวหน้าต ารวจของซิตี้ หรือรายงานไปยังหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
              11. การป้องกันอัคคีภัย ฝ่ายการป้องกันอัคคีภัยของซิตี้ส่วนมากอยู่ภายใต้หัวหน้า
ผู้บริหารของซิตี้ ส่วนในพ้ืนที่ชนบทและชานเมืองงานด้านการป้องกันอัคคีภัยจะดูแล โดย เคาน์ตี้ 
และเขตพิเศษ 
              12. การพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงานท้องถิ่นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนเป็น
อย่างมากโดยซิตี้ โดยอาศัยมาตรการต่าง ๆ เช่น การลดภาษี และการอัดฉีดเม็ดเงิน เป็นต้น 
              13. สาธารณูปโภค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งเขตพิเศษมีการให้ความส าคัญต่อ
การผูกขาดสาธารณูปโภคทางธรรมชาติ ประมาณร้อยละ 15 ของภาษีของมิวนิซิปอล ได้มาจากการ
ผูกขาดสาธารณูปโภคทางธรรมชาติ ซึ่งหลัก ๆ ได้แก่ การจัดสรรน้ า ก๊าซ ไฟฟ้า การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
การระบายน้ า และสนามบิน  ซึ่งการบริการเหล่านี้อาจจะด าเนินการโดยมิวนิซิปอล , เขตพิเศษ หรือ
บริษัทเอกชนที่ด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดของมลรัฐ การจัดการด้านสาธารณูปโภคอาจท าได้ภายใต้
ใบอนุญาตของมิวนิซิปอล และมีการคืนก าไรเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับมิวนิซิปอล  ในบางกรณีซิตี้จะแบ่ง
องค์กรเพื่อให้อิสระในการบริหารและการคลัง เช่นองค์กรการบิน  
              14. การตลาด บางครั้งการตลาดจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการของท้องถิ่น    
ต่าง ๆ 
              15. การฝังศพและการฌาปนกิจศพ จะเป็นหน้าที่ของมิวนิซิปอลหรืออาจจะด าเนินการ
โดยคณะกรรมการฌาปนกิจกึ่งอิสระ 
              16. การบริการอ่ืน ๆ  
  16.1 การลงโทษ เป็นหน้าที่ของเคาน์ตี้ แม้งานเรือนจ าจะเป็นหน้าที่ของซิตี้ซึ่งอยู่ใน
แผนกต ารวจ 
  16.2 การควบคุมมลพิษ  มีผลกระทบหลายด้าน ในนิวยอร์คมีคณะกรรมการควบคุม
มลพิษทางอากาศ ซึ่งมีอ านาจในการออกกฎข้อบังคับ 
  16.3 การรกัษาและควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ภายใต้เขตพิเศษซึ่งมีอยู่ประมาณ 
6,500 เขต ซึ่ง 2 ใน 3 ของเขตดังกล่าวนี้เป็นเขตที่มีการอนุรักษ์ดิน 
 

การปกครองท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการปกครองทั้งสาธารณรัฐครอบคลุมพ้ืนที่ 4 เขต คือ      

ฝรั่งเศส, เกาะ Corsica, จังหวัดโพ้นทะเล (Les Départements d' Outre-mer-DOM) และดินแดน
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โพ้นทะเล (Les Territoires d' Outre-mer-TOM) เฉพาะภายในฝรั่งเศส (Metropolitan France) 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 549,000 ตารางกิโลเมตร และในปี ค.ศ. 2000 มีจ านวนประชากรทั้งหมด 58,892 
คน เฉลี่ยจ านวนประชากร 108 คนต่อตารางกิโลเมตร57 

 ประเทศฝรั่งเศสมีการปกครองเป็นรัฐเดี่ยว (Unitary State) และมีการจัดระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (Levels) ประกอบด้วย การบริหารราชการส่วนกลาง           
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 1. โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 การบริหารราชการส่วนกลาง โครงสร้างการจัดระเบียบการบริหารราชการ 

"ส่วนกลาง" ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ประธานาธิบดี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีฐานะเป็นประมุข
สูงสุดและเป็นผู้น าในฝ่ายบริหารของประเทศ จะใช้อ านาจทางการบริหารร่วมกับนายกรัฐมนตรี 
  1.2 นายกรัฐมนตรี มาจากหัวหน้าพรรคการเมืองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร 
มีฐานะเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีในการบริหารกิจการต่าง ๆ ของประเทศ 
  1.3 รัฐมนตรี มีฐานะเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรี เพ่ือร่วมบริหารกิจการของ
ประเทศกับนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันก็เป็นรัฐมนตรีประจ ากระทรวงและกรมต่าง ๆ เพ่ือดูแลงาน
เฉพาะด้านตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาคสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 การบริหารราชการส่วนภูมิภาคถือได้ว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นโดยรัฐ (Local 
State Government) และเป็นวิธีการจัดระเบียบบริหารราชการที่ใช้มานานในประเทศฝรั่งเศส ส่วน
ภูมิภาคนี้เป็นการบริหารราชการที่ส่วนกลางได้มีการแบ่งอ านาจออกไป (Deconcentration) เพ่ือให้
ตัวแทนของรัฐเข้าไปดูแลและบริหารกิจการต่าง ๆ ในพ้ืนที่นอกศูนย์กลาง แต่เดิมการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นสองระดับ คือ จังหวัด (Département) และอ าเภอ 
(Arrondissement) โดยมีข้าราชการที่แต่งตั้งจากส่วนกลางคือ ผู้ว่าราชการจังหวัด (Préfet) และ
นายอ าเภอ (Sub-préfet) เป็นผู้มีอ านาจดูแลการปกครองในระดับนี้ ต่อมาในยุคทศวรรษที่ 1960 ได้
มีการจัดตั้งเขตพ้ืนที่ทางปกครองในระดับภาค (Région) ขึ้น จึงได้ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจ าจังหวัดที่เป็นเมืองหลวงของภาคท าหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการภาคประจ าภาคนั้น  ๆ ไปพร้อมกัน 
เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ของราชการส่วนกลางในระดับภาค รวมถึงเป็นหัวหน้า
ผู้บริหารหน่วยงานพิเศษอ่ืนๆ ที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคจึงมีเขตการปกครองเพ่ิมข้ึนเป็นสามระดับ 
  การบริหารราชการส่วนภูมิภาคนี้ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน กล่าวคือ 
  2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด (Prefet) 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นข้าราชการส่วนกลางในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับ
การแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่เป็นกลไกของรัฐในการดูแลพ้ืนที่นอกศูนย์กลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดถือได้ว่า

                                                 

 57นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
นโยบายศึกษา, 2544), 21-45. 
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เป็นสถาบันทางการบริหารปกครองที่มีความส าคัญมาช้านานและมีความใกล้ชิดกับการบริหาร
ราชการในระดับท้องถิ่นมากที่สุด เนื่องจากแต่เดิมนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ในการก ากับดูแล
ทางการปกครอง (La Tutelle Sdministrative) เหนือหน่วยการปกครองท้องถิ่นทั้งในด้านการ
กระท า องค์กร และการคลัง อย่างไรก็ดี ภายหลังกระบวนการกระจายอ านาจ  ในปี ค.ศ. 1982 
อ านาจในส่วนนี้ได้ถูกตัดออกไปโดยถูกโอนให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของศาลปกครอง (Tribunaux 
Administratifs) และศาลตรวจเงินแผ่นดินภาค (Les Chambres Régionales des Comptes) 
เหลือแต่เพียงอ านาจในการก ากับดูแล "ภายหลัง" (Posteriori) การกระท าของหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่น กล่าวคือ หากเห็นว่าการกระท าการใด ๆ ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ก็สามารถน าเรื่องฟ้องร้องศาลปกครองเพ่ือเพิกถอนการกระท าดังกล่าว 
  2.2 หน่วยงานของกระทรวงประจ าส่วนภูมิภาค 

 จากกฎหมายเมื่อปี ค.ศ. 1992 หน่วยงานของกระทรวงต่าง ๆ ในโครงสร้างการ
บริหารราชการส่วนกลางอาจจะเข้าไปจัดตั้งส านักงานในท้องที่ต่าง ๆ เพ่ือลงไปให้บริการหรือปฏิบัติ
หน้าที่นอกศูนย์กลาง โดยต้องก าหนดเป็นเขตภาค (Circonscriptions Régionales) เขตจังหวัด 
(Circonscriptions Départementales) และเขตอ าเภอ (Circonscriptions D'arrondissements) 
ทั้งนีไ้ม่จ าเป็นที่ทุกกระทรวงจะต้องออกไปจัดตั้งหน่วยงานของตนในแต่ละเขต หากแต่ขึ้นอยู่กับความ
จ าเป็นของกระทรวงนั้น ๆ 
 3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 การปฏิวัติฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1789 ฟรานส์ (French Revolution) ถือได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นการพัฒนาการของระบบการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ในประเทศฝรั่งเศส รากฐานความคิด
ในการจัดการปกครองในยุคสมัยนี้  ก็คือ การมุ่งขจัดความแตกต่างในหมู่หน่วยหรือองค์กรทาง
การเมืองในรูปแบบต่าง ๆ (Political Entities) ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ให้อยู่ภายใต้รากฐาน
ของกฎหมายอันเดียวกัน ดังนั้น สิทธิพิเศษและความได้เปรียบต่างๆที่เคยมีจะต้องขจัดให้หมดไป 
หน่วยหรือองค์กรทางการเมืองแบบเดิมในชุมชนต่าง  ๆ จึงถูกแปรเปลี่ยนไปสู่องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ ซึ่งได้แก่ “คอมมูน” หรือเทศบาล (“Commune”) 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ลักษณะเด่นของการจัดการปกครองในยุคสมัยนี้ก็คือ การมุ่งสร้างความเป็นแบบแผน
อันเดียวกันและความเสมอภาค (Standardization and Equalization) 

เพ่ือเป็นการลดช่องว่างระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับพ้ืนฐานคือคอมมูนหรือ
เทศบาลกับรัฐบาลกลาง จึงได้มีการสร้างหน่วยการบริหารปกครองในรูปแบบใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า 
“เดอปาร์ตมอง” หรือจังหวัด (Département) และ “แขวง” (District) ขึ้นมาเพ่ือเป็นองค์กร
เชื่อมโยง (Intermediate) ระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นด้วยกันเองและระหว่างหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นกับรัฐ โดยเริ่มแรกนั้นมีความพยายามที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งเช่นเดียวกันกับคอมมูน 
แต่เมื่อรัฐบาลของพวกจาโคแบ็ง (Jacobin) ในขณะนั้น พบว่า ฝ่ายต่อต้านซึ่งยังคงมีอยู่ทั่วไปในเขต
ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศอาจจะชนะการเลือกตั้ง จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบ “ผู้ตรวจการ" 
(Commissioners) ซึ่งเป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ งจากส่วนกลาง โดยให้/อ้างเหตุผลว่า  
“สาธารณรัฐนั้นเป็นหนึ่งเดียวและแบ่งแยกไม่ได้” (‘The One and Indivisible Republic’) 
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 ในสมัยการปกครองของนโปเลียน (Napoleon) ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากใน
ระบบการบริหารปกครองของประเทศ แต่ทั้งนี้ในส่วนของการปกครองในระดับท้องถิ่นนั้น เป็นความ
เปลี่ยนแปลงภายใต้โครงสร้างเดิม (New System, Old Structure) โดยที่ในปี ค.ศ. 1800 การ
บริหารในระดับจังหวัดได้ยกเลิกระบบคณะผู้ตรวจการ (Commissioners) ไปสู่ระบบการบริหาร 
ปกครองแบบภูมิภาคภายใต้การดูแลของ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” (Préfet) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
ส่วนกลาง (ลงนามแต่งตั้งโดยตัวนโปเลียนเอง) โดยที่มีคณะของ “ชนชั้นน าท้องถิ่น” (Notables) 
ประมาณ 16-24 คน คอยช่วยเหลือการบริหารในลักษณะที่คล้ายกับสภา (General Councils) ส่วน
เขตการปกครองในรูปของ “แขวง” (District) ก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น "อาร็องดิสเซอม็อง" หรืออ าเภอ 
(Arrondissement) โดยมีสภาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์กรบริหารภายใต้การควบคุมของ 
“นายอ าเภอ” (Sub-préfet) 
 จากแนวคิดทางการปกครองในสมัยนโปเลียนที่มุ่งสถาปนาระบบราชการระดับชาติให้มี
ความแข็งแกร่งเพ่ือเป็นกลไกหลักทางการบริหารของประเทศ ส่งผลให้ความเป็นอิสระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอยู่อย่างจ ากัด ถูกแทนที่โดยระบบการบริหารที่เข้มแข็งของส่วนกลางผ่าน
โครงสร้างการปกครองส่วนภูมิภาคหรือการปกครองท้องถิ่นโดยรัฐ โครงสร้างการบริหารนอก
ศูนย์กลางเช่นนี้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนาน จนกระทั่งปี ค.ศ. 1982 ในสมัยรัฐบาลน าโดยพรรค
สังคมนิยม (Socialist Party) กระบวนการกระจายอ านาจครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสจึงได้เกิดข้ึน  
 ในเบื้องแรกของการเข้าสู่ต าแหน่งประธานาธิบดีของนายฟรังซัวส์ มิตเตอร็อง (Francois 
Mitterrand) ได้ริเริ่มการปฏิรูประบบการปกครองท้องถิ่นโดยกฎหมาย ลงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1982 
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของเทศบาล จังหวัด และภาค กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดัน
กระบวนการกระจายอ านาจ ซึ่งหลังกฎหมายฉบับนี้ก็ได้มีกฎหมายอ่ืนๆ ออกตามมาอีกจ านวนหนึ่ง
เพ่ือให้การปฏิรูปเป็นไปโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ความเปลี่ยนแปลงส าคัญ ๆ จากการปฏิรูปข้างต้น ได้แก่ 
 1. การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ใหม่ ๆ ลงไปสู่ท้องถิ่น 
 2. การถ่ายโอนอ านาจทางการบริหารในระดับจังหวัดที่เดิมอยู่ในมือของผู้ว่าราชการ
จังหวัดไปสู่สภาจังหวัด 
 3. การจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ในระดับภาค 
 4. ยกเลิกอ านาจก ากับดูแลทางปกครองของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เหลือเพียงอ านาจ
ก ากับดูแลภายหลังการกระท า (Posteriori) ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
 5. จัดตั้งศาลปกครองและศาลตรวจเงินแผ่นดินภาค 
 6. จัดตั้งระบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสในสมัยปัจจุบัน มี การจัด
โครงสร้างในแบบสามชั้น (Three-tiers System) ซึ่งประกอบไปด้วย ภาค (Région) จังหวัด 
(Département) และเทศบาล (Commune) ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ นอกเหนือจากนี้จะมีหน่วย
การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1. การบริหารงานในเขตนครปารีสและเขตเมืองใหญ่ (เมือง Lyon และเมือง 
Marseille) 
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 2. การปกครองนอกแผ่นดินใหญ่ (mainland) ประกอบด้วย เกาะ Cosica จังหวัด   
โพ้นทะเล (DOM) และดินแดนโพ้นทะเล (TOM)  
 

 รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณรัฐฝรั่งเศส58 
1. เทศบาล (Commune) 
 คอมมูนหรือเทศบาล ถือได้ว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับรากฐานที่มี

ความเก่าแก่และมีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้นถึง 36,580 แห่ง 
(และอีก 183 แห่ง ในจังหวัดโพ้นทะเล) มีจ านวนสมาชิกสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งถึงประมาณ 
550,000 คน เทศบาลโดยส่วนใหญ่ถึงกว่าร้อยละ 90 จะมีลักษณะเป็นเมืองขนาดเล็กและอยู่ในพ้ืนที่
ชนบทซึ่งมีจ านวนประชากรต่ ากว่า 1,500 คน  

 การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบนี้ถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่เก่าแก่และฝังรากลึก
มาอย่างช้านาน อีกทั้งยังสะท้อนถึงลักษณะทางประวัติศาสตร์สังคมของชุมชนอย่างแท้จริง คอมมูน
หรือเทศบาลในสมัยปัจจุบันมีพ้ืนฐานทางพัฒนาการมาจากเขตทางศาสนา (Parishes) ตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 10-12 และต่อมาในสมัยหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสก็ได้มีการจัดเขตพ้ืนที่ใหม่ แต่โดยรวมก็ยังคงอยู่บน
ฐานของเขตทางศาสนาเดิม สถานะของคอมมูนในฐานะที่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่
เกิดขึ้น ในปี ค.ศ. 1884 อันเป็นผลจากการออกกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาล (Municipal 
Government Act 1884) ครอบคลุมชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศตั้งแต่เมืองขนาดใหญ่ไปจนถึงหมู่บ้าน
เล็ก ๆ ในชนบท 

 โดยทั่วไปแม้เทศบาลหรือคอมมูนจะถูกมองว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มี
ขนาดเล็กและขาดศักยภาพทางการบริหาร แต่ในอีกด้านหนึ่งประชาชนชาวฝรั่งเศสกลับมีความผูกพัน
และระบุตนเอง (Identify) เข้ากับคอมมูนที่ตนอยู่อาศัยอย่างแนบแน่น เนื่องจากคอมมูนนั้น
เปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์ของการแสดงตนเองในฐานะพลเมือง (Symbol of Civic Identification) 
ด้วยจ านวนที่มากและความหลากหลายที่มีอยู่ ท าให้เป็นการยากที่จะอธิบายถึงลักษณะร่วมของ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับนี้ อย่างไรก็ดเีราอาจจัดแบ่งคอมมูนหรือเทศบาลได้ในสองลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
  1.1 เทศบาลขนาดเล็กและขนาดกลาง (ประชากรน้อยกว่า 20,000 คน) 

 เทศบาลขนาดเล็กและกลางเหล่านี้จะมีลักษณะทางชุมชนเป็นเมืองขนาดเล็ก
หรือเป็นหมู่บ้านตามชนบท ด้วยข้อจ ากัดทางขนาดและทรัพยากร เทศบาลเล็ก  ๆ เหล่านี้จึงต้อง
พ่ึงพาและรับการปกป้องจากองค์กรทางปกครองในระดับที่สูงกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัด 
นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือกันในระหว่างเทศบาลผ่านองค์กรความร่วมมือหรือวิสาหกิจรวม
เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่เทศบาลแห่งหนึ่งแห่งใดจัดท าด้วยตนเองไม่ได้ 
  1.2 เทศบาลขนาดใหญ่ เทศบาลเหล่านี้จะอยู่ในชุมชนที่มีสภาพของความเป็นเมือง
สูง มีศักยภาพและทรัพยากรทั้งในทางการเงินและบุคลากร ไม่ต้องพ่ึงพาองค์กรทางปกครองอ่ืน ๆ 
ดังเช่น เทศบาลขนาดเล็ก จึงสามารถจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย 
                                                 

 58ปิยะ กิจถาวร. การปกครองท้องถิ่นของไทย (Thai Local Government) 
(ปัตตานี: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2549), 37. 



 147 

 2. จังหวัด (Département) 
 จังหวัดมิใช่เขตการปกครองตามธรรมชาติดังเช่นกรณีของเทศบาล หากแต่เป็นเขต

การปกครองที่ถูกก าหนดขึ้นภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส โดยความมุ่งหวังให้เป็นองค์กรระหว่างกลาง 
(intermediate) ที่เชื่อมโยงการปกครองในระดับท้องถิ่นเข้ากับรัฐส่วนกลาง กลายเป็นการปกครอง
ส่วนภูมิภาคที่ด ารงอยู่คู่กับระบบการเมืองการปกครองของฝรั่งเศสมาช้านาน โดยอยู่ภายใต้การ
บริหารของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งแต่งตั้งจากส่วนกลาง และศาลาว่าการจังหวัดก็เปรียบเสมือนกับเป็น
ศูนย์รวมหรือจุดบรรจบของผลประโยชน์ในระดับท้องถิ่นที่นักการเมืองท้องถิ่น ชนชั้นน าท้องถิ่น และ
ข้าราชการส่วนกลางจะเข้ามานั่งเจรจาต่อรองและท าความตกลงทั้งทางการเมืองและการบริหารใน
ระดับท้องถิ่น 

 ต่อมาภายหลังกระบวนการกระจายอ านาจในต้นทศวรรษที่ 1980 พ้ืนที่จังหวัดก็ได้มี
สถานะใหม่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ซ้อนทับอยู่กับการปกครองส่วนภูมิภาค เมื่อรัฐบาลได้มี
การโอนอ านาจทางการบริหารกิจการสาธารณะต่าง ๆ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสภาจังหวัด 
(Conseil Générlal) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และบทบาทในฐานะผู้บริหารของ           
ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ถูกแทนที่โดยประธานสภาจังหวัด (Président du Conseil Générlal) โดยมี
งบประมาณ อ านาจหน้าที่ บุคลากร และทรัพย์สิน เป็นของตนเองแยกออกจากจังหวัดในฐานะการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค 

 ปัจจุบัน การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบจังหวัดมีจ านวนทั้งสิ้น 96 แห่ง (และอีก      
4 แห่ง ในจังหวัดโพ้นทะเล) มีอ านาจหน้าที่ในการให้ความสนับสนุนการท างานของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล จัดท าบริการสาธารณะที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลหรือ
กิจการที่ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ่ รวมถึงบทบาทในฐานะผู้ประสานงานระหว่างหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นหรือองค์กรความร่วมมือเพ่ือจัดท าบริการต่าง ๆ 
 3. ภาค (Région) 

 การจัดตั้งเขตการปกครองในรูปของภาคเป็นผลมาจากความพยายามของรัฐบาล
กลางนับแต่ปลายยุคทศวรรษที่ 1950 ซึ่งต้องการจัดตั้งเขตการบริหารขนาดใหญ่เพ่ือกระจายภารกิจ
และอ านาจหน้าที่ซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถรองรับนโยบายด้านการ
พัฒนาขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพ้ืนที่เกินกว่าจังหวัดที่มีอยู่เดิม ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1956 รัฐบาลจึงได้  
ริเริ่มโดยการจัดให้มี "เขตจัดตั้งในระดับภาค" (Programme Regions) จ านวน 22 แห่งขึ้น และเริ่มมี
ความชัดเจนในยุคทศวรรษที่ 1960 เมื่อรัฐบาลต้องการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค   
จึงได้มีการรวบเอาจังหวัดต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตจังหวัดศูนย์กลาง    
ท าหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการภาคเพ่ือคอยประสานงานหน่วยราชการต่าง ๆ ในระดับภาค รวมถึงเป็น
ผู้ดูแลคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภาค (CODERs) ชุดต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกพิเศษที่รัฐจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือผลด้านการพัฒนา 

 ความพยายามจัดตั้งภาคให้เป็นเขตการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 
1969 เมื่อนายพลเดอโกลล์ (Le Général Charles de Gaulle) ได้ขอให้มีการออกเสียงประชามติ
เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ในระดับภาคแต่กลับไม่ประสบความส าเร็จ 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1972 จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติลงวันที่ 5 กรกฎาคม จัดตั้งภาคขึ้นมาโดยไม่ได้
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มีสถานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นแต่ให้มีสถานะเป็น "องค์กรมหาชนอิสระ" (Etablissement 
Public) ท าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใน    
เขตภาค  อย่างไรก็ดีความพยายามจัดตั้งภาคให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงมีอยู่ต่อ โดย
เหตุผลของความจ าเป็นปรากฏอยู่ในรายงานที่มีความส าคัญยิ่งของคณะกรรมการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น
เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานในภาครัฐ (the "Guichard Report") ซึ่งได้กล่าวว่า “รัฐบาลกลาง
ได้ดูดซับเอากิจกรรมทางการบริหารเกือบทั้งหมดเข้ามาอยู่ในมือของตนและเป็นการเข้าไป
ควบคุมดูแลแม้แต่เรื่องที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย หน่วยงานราชการส่วนกลางก็เกิดการขยายตัว   
ทั้งในแง่จ านวนองค์กรและขอบข่ายภารกิจของตน แต่ทั้งนี้ ก็เป็นไปอย่างกระจัดกระจายไร้ทิศทาง  
จึงน าไปสู่สภาพปัญหาของการรวมศูนย์อ านาจแต่ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Centralization 
without the Benefits of Unity) การบริหารกิจการสาธารณะในระดับท้องถิ่นจึงมิได้เป็นเรื่องของ
ชุมชนท้องถิ่นที่จะจัดการกันเอง กลับถูกส่วนกลางเข้ามาแทรกแซงทั้งในด้านงบประมาณและการ
ก ากับดูแลในรูปแบบต่าง ๆ”  ดังนั้น กระบวนการกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นในต้นทศวรรษที่ 1980 
ภาคในฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงได้เกิดขึ้น โดยมีสภาภาค (Conseil Régional) ที่มีสมาชิก
มาจากการเลือกตั้งท าหน้าที่ฝ่ายสภา มีประธานสภาภาค (Président du Conseil Régional) เป็น
ผู้น าฝ่ายบริหาร และมีคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม (Comité économique et Social)      
ท าหน้าที่เป็นองค์กรที่ปรึกษา 

  ปัจจุบันภาคมีจ านวนทั้งสิ้น 22 แห่ง (และอีก 4 แห่งในจังหวัดโพ้นทะเล) มีลักษณะ
เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในโครงสร้างส่วนบน (upper tier) เพ่ือท าหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์และ
การวางแผนในระดับท้องถิ่น และถูกจัดวางบทบาทในฐานะองค์กรพ่ีเลี้ยงเพ่ือท าหน้าที่วางกรอบ 
สนับสนุน และจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่างๆ ให้กับจังหวัดและเทศบาลซึ่งถูกจัดวางให้เป็นองค์กรใน
ระดับปฏิบัติการ 
 4. ภาค (Région) 

5. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
นอกเหนือจากองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งสามรูปแบบข้างต้นแล้ว ในฝรั่งเศสยังได้มีการ

จัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพ่ือท าหน้าที่ในเขตเมืองใหญ่ (Les Grandes Villes) ที่
มีจ านวนประชากรหนาแน่นและมีสภาพความเป็นเมืองสูง  ซึ่งประกอบไปด้วย การปกครองท้องถิ่น
ในนครปารีส (Ville-de-Paris) และการปกครองท้องถิ่นในเขตเมืองใหญ่อีกสองแห่งคือ Lyon และ 
Marseille 
 1. นครปารีส 
  นครปารีสหรือ Ville-de-Paris นี้เป็นเมืองหลวงของประเทศและมีสถานะเป็นเขต
จังหวัดพิเศษ โดยตั้งอยู่ในภาค (Région) ที่ชื่อว่า "Ile-de-France"  แต่เดิมนครปารีสก็มีสถานะเป็น
เขตพิเศษอยู่แล้วตั้งแต่การออกกฎหมาย ในปี ค.ศ. 1884 ในปัจจุบัน การบริหารปกครองในเขตนคร
ปารีสจะมีสองสถานะพร้อม ๆ กัน กล่าวคือ เป็นทั้งเทศบาล (Commune) และจังหวัด 
(Département) นอกจากนี้ ผลจากกฎหมายสองฉบับที่ออก ในปี ค.ศ. 1982 ก็ได้มีการกระจาย
อ านาจลงไปยังเขตหรืออ าเภอ (Arrondissement) ท าให้นครปารีสมีหน่วยการปกครองท้องถิ่น
ทั้งหมด 3 รูปแบบ ซ้อนทับกันอยู่ภายใน  
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  1.1 เทศบาลนครปารีส 
   นับแต่กฎหมายที่ออก ในปี ค.ศ. 1975 ก าหนดให้นครปารีสมีเทศบาลเมือง
ปารีส โดยโครงสร้างทางการบริหารก็เป็นเช่นเดียวกันกับเทศบาลโดยทั่วไป กล่าวคือประกอบไปด้วย 
สภานครปารีส (Le Conseil de Paris) มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและมีจ านวนทั้งสิ้น 163 คน 
และฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรีนครปารีส (le Maire de Paris) มีที่มาจากการเลือกตั้ง
ทางอ้อมโดยเลือกจากบรรดาสมาชิกสภาด้วยกันเอง 
   โดยทั่ว ไปแล้วอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีนครปารีสก็มีลักษณะ
เช่นเดียวกับนายกมนตรีของเทศบาลอ่ืน ๆ เว้นแต่ได้มีการก าหนดภารกิจที่เกี่ยวกับกิจการต ารวจ
ท้องถิ่น (Municipal Police) เพ่ิมเติมเข้ามาให้นายกเทศมนตรีนครปารีสต้องรับผิดชอบ เช่น       
การรักษาความสะอาดของถนน รักษาความเป็นระเบียบของตลาด และดูแลการจราจร เป็นต้น  
  1.2 จังหวัดปารีส 
   พ้ืนที่ทางการบริหารในนครปารีสนอกจากจะเป็นเทศบาลแล้ว ยังมีสถานะเป็น
จังหวัดมาตั้งแต่ครั้งที่ได้ออกกฎหมายกลางเกี่ยวกับจังหวัด ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1871 ดังนั้น พ้ืนที่ของนคร
ปารีส จึงเป็นทั้งเทศบาลและจังหวัดไปพร้อมๆ กัน ด้วยเหตุนั้น หลังจากกระบวนการกระจายอ านาจ
ในปี ค.ศ. 1982 ที่ได้มีการถ่ายโอนอ านาจยกเขตการบริหารในระดับจังหวัดเป็นหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่น จึงท าให้สภานครปารีสและนายกเทศมนตรีนครปารีส ท าหน้าที่เป็นสภาจังหวัด (Conseil 
Général) และประธานสภาจังหวัด (Président du Conseil Général) ในเวลาเดียวกัน 
   นอกจากนี้อ านาจหน้าที่เดิมซึ่งเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ถ่ายโอนลงมา        
จึงกลายเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีนครปารีส (ที่ด ารงต าแหน่งในฐานะประธานสภาจังหวัด
อีกต าแหน่งหนึ่ง) ที่ต้องรับผิดชอบภารกิจดังกล่าวเพ่ิมเติมจากนายกเทศมนตรีโดยทั่วไป แต่ในแง่ของ
การบริหารงบประมาณแล้ว จะมีระบบงบประมาณที่แยกขาดออกจากกันกล่าวคือ สภานครปารีสจะ
มีหน้าที่พิจารณางบประมาณรายจ่าย 3 ประเภท คือ งบประมาณของเทศบาลนครปารีส งบประมาณ
ของจังหวัดปารีส และงบประมาณส าหรับกิจการด้านต ารวจ (ซึ่งจัดเตรียมและบริหารงานโดย
หน่วยงานพิเศษท่ีตั้งขึ้นมาดูแลกิจการด้านต ารวจโดยเฉพาะ เรียกว่า "Prefect of Police") 
  1.3 เขต Arrondissements 
   พ้ืนที่นครปารีสได้มีการจัดแบ่งออกเป็นเขตหรืออ าเภอ (Arrondissements) 
จ านวน 20 เขต ซึ่งจากกฎหมายลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1982 ได้มีการกระจายอ านาจลงไปยัง
พ้ืนที่เหล่านี้ กล่าวคือ แต่ละเขตจะมีสภาเขต (Conseil d' arrondissement) และนายกเทศมนตรี
เขต (Le Maire d' arrondissement) เป็นของตนเอง สภาเขตจะประกอบไปด้วยสมาชิกสอง
ประเภท ประเภทแรกได้แก่ สมาชิกสภานครปารีสซึ่งได้รับเลือกตั้งในเขตนั้น และประเภทที่สองได้แก่ 
สมาชิกสภาเขต (Conseillers d' arrondissement) มาจากการเลือกตั้งภายในเขตนั้น ๆ โดยจ านวน
สมาชิกประเภทนี้จะมีจ านวนเท่ากับสองเท่าของจ านวนสมาชิกสภานครที่ได้รับเลือกในเขตนั้น (แต่
ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 40 คน) ส่วนนายกเทศมนตรีเขต จะเลือกจากสมาชิก
สภาเขตท่ีเป็นสมาชิกสภานครปารีสประจ าเขตนั้น 
   สภาเขตมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการกิจการต่าง ๆ ตามมติของสภานครปารีส 
รวมถึงกิจการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขต มีอ านาจในการตั้งกระทู้ถามในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน
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ของเขตต่อนายกเทศมนตรีนครปารีสหรือสภานครปารีส ท าหน้าที่เป็นองค์กรที่ปรึกษาต่อสภานคร
ปารีสในเรื่องส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขต เช่น การผังเมือง และการวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีอ านาจในการวางกฎเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่สภานครปารีสเป็นผู้จัดท าใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกิจการด้านสถานดูแลเด็กก่อนวัยเรียน สวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น ส่วน
นายกเทศมนตรีเขต มีหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร์ การเกณฑ์ทหาร การจัดท าบัญชีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง เป็นประธานกองทุนโรงเรียน อ านาจในการอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น ทั้งนี้ 
เขตจะมีงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารที่เป็นของตนเอง โดยจะเป็นหมวดหนึ่งซึ่งแนบอยู่ใน
งบประมาณของเทศบาลนครปารีส ส่วนในด้านบุคลากรของเขตจะถือว่าเป็นบุคลากรของเทศบาล
นครปารีส 
 2. เมืองใหญ่ (Lyon และ Marseille) 
  การบริหารงานในเขตเมือง Lyon และเมือง Marseille แต่เดิมจะมีรูปแบบการ
บริหารในรูปของเทศบาล (Commune) เช่นเดียวกับที่อ่ืนๆ แต่ผลจากการเติบโตของเมืองทั้งในด้าน
ประชากรและสภาพความเป็นเมือง ท าให้การบริหารงานในแบบเดิมไม่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม
และปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเมืองใหญ่ ดังนั้น กฎหมายที่ออก ในปี ค.ศ. 1982   
ฉบับเดียวกันกับที่ใช้แก้ไขระบบการบริหารในเขตนครปารีส ก็ไม่มีการปรับปรุงระบบการบริหารใน
เขตเมืองทั้งสองด้วย กล่าวคือ กฎหมายดังกล่าวได้เพ่ิมจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลของทั้งสองเมือง 
โดยเมือง Lyon เพ่ิมเป็น 73 คน และเมือง Marseille เพ่ิมเป็น 101 คน (ปกติเทศบาลจะมีจ านวน
สมาชิกสภาได้ไม่เกิน 69 คน) และภายในพ้ืนที่เทศบาลยังได้มีการซอยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นเขตย่อย ๆ  
(Arrondissements) โดยเมือง Lyon มี 9 เขต และเมือง Marseille มี 16 เขต และภายในเขต    
ต่าง ๆ ก็จะมีรูปแบบการบริหารงานโดยมีสภาเขตและนายกเทศมนตรีเขตเช่นเดียวกันกับการบริหาร
ของนครปารีส 
 

การปกครองท้องถิ่นของประเทศอังกฤษ 
 สมาน รังสิโยกฤษณ์ ได้กล่าวว่า ประเทศอังกฤษมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

โดยมีกษัตริย์เป็นประมุข (Constitutional Monarchy) มีรัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภา (House of 
Lords) และสภาผู้แทนราษฎร (House of Commons) มีเมืองหลวงชื่อลอนดอน (London) 

 ด้านการบริหาร 
 ในการบริหารได้มีการจัดระเบียบบริหารประเทศออก 2 ส่วน คือ การบริหารส่วนกลาง

และการบริหารส่วนท้องถิ่น 
 1. การบริหารส่วนกลาง (Government Department) ประกอบด้วยรัฐบาล ซึ่งได้แก่ 
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารประเทศ 

2. การบริหารส่วนท้องถิ่น มีการจัดโครงสร้างในแบบสองชั้น (Two Tier) ซึ่งเป็นระบบ
ดั่งเดิมท่ีใช้ครอบคลุมทั้งประเทศ  

 ต่อมาได้มีการจัดโครงสร้างใหม่ในลักษณะของโครงสร้างชั้นเดียว (Single Tier) จึงได้มี
การยุบส่วนที่เป็นโครงสร้างชั้นบน ในปี ค.ศ. 1986 จากข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างที่เกิดขึ้น     
มานานแล้วนั้นโดยเฉพาะกลางยุค 1980 สมัยรัฐบาลของนางมาร์กาเร็ตแธชเชอร์ (Margaret 
Thatcher) ที่ต้องการจะปรับโครงสร้างใหม่โดยใช้ระบบชั้นเดียวทั้งประเทศซึ่งก็ประสบความส าเร็จ
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แต่เพียงบางส่วน  เนื่องจากมีการคัดค้านจากประชาชนและหน่วยการปกครองท้องถิ่นในหลาย ๆ แห่ง
โดยเฉพาะในเขตนอกเมืองใหญ่ ส าหรับโครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น เกิดจากการศึกษาของ
คณะท างานที่เรียกว่า “คณะกรรมการการปกครองท้องถิ่น” (Local Government Commission-   
LGC) ที่รัฐบาลได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่น ค.ศ. 1992 (Local Government 
Act, 1992) เพ่ือท าการศึกษาทบทวนโครงสร้างและเขตพ้ืนที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดท า
ข้อเสนอ และส ารวจประชามติของประชาชน (Referendum) เพ่ือหาข้อสรุปสุดท้ายเสนอต่อรัฐบาล  
เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นภายใต้โครงสร้างสองชั้นนั้น ท าให้การบริการ
ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ไม่มีประสิทธิภาพและสร้างความซ้ าซ้อนและสับสน โดยเฉพาะโครงสร้าง
ส่วนบนนั้นไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนผู้รับบริการท าให้การตอบสนองต่อความต้องการและการ
ตรวจสอบจากประชาชนเป็นไปอย่างจ ากัด ต่างจากโครงสร้างส่วนล่างที่มีความใกล้ชิดและผูกพันกับ
ประชาชนมากกว่า ดังนั้น การปรับโครงสร้างครั้งนี้จึงมุ่งที่จะยุบเลิกหน่วยการปกครองท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนบนการถ่ายโอนอ านาจไปสู่หน่วยการปกครองท้องถิ่นในโครงสร้างส่วนล่างที่มีศักยภาพ
และมีความพร้อม ส่วนหน่วยการปกครองท้องถิ่นในโครงสร้างส่วนล่างที่มีขนาดเล็กก็จะเน้นการยุบ
รวมเข้าด้วยกันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการผลของการปฏิรูปส่งผลให้การปกครองท้องถิ่นของ
อังกฤษนั้นมีระบบชั้นเป็นแบบผสมผสานมาจนถึงปัจจุบัน59 

 

 รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โกวิทย์ พวงงาม  ได้กล่าวถึงโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นอังกฤษในปัจจุบันโดยมีลักษณะ

ของการผสมผสาน (Hybirdity) ตามลักษณะของแต่ละพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 
 1.  โครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่น แบบชั้นเดียว มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 

 1.1 สภามหานคร (Metropolitan District Councils) ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น  
36 แห่ง  

 1.2 สภาเอกรูป (Unitary Authority) ปัจจุบันมีทั้งหมด 48 แห่ง 
2.  องค์กรปกครองทอ้งถิ่นแบบ 2 ชั้น 
 2.1 ในเขตมหานครลอนดอน 
  2.1.1 ชั้นบน  (Top Tier) ได้แก่ ส านักบริหารมหานครลอนดอน (Greater 

London Authority-GLA) เป็นท้องถิ่นชั้นบน ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 1 แห่ง 
  2.1.2 ชั้นล่าง (Low Tier) ได้แก่ สภาเขตแห่งลอนดอน(London Borough 

Councils) และสหการนครลอนดอน (Corporation of the of City of London) เป็นท้องถิ่น      
ชั้นล่าง ปัจจุบันมี 33 แห่ง 

 2.2 นอกเขตมหานครลอนดอน มีโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 2 ชั้น ได้แก่ 
  2.2.1 ชั้นบน ได้แก่ สภาเขต (Country Councils) เป็นท้องถิ่นชั้นบนปัจจุบันมี     

34 แห่ง 

                                                 

 59สมาน รังสิโยกฤษณ์, การปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศ  (กรุงเทพมหานคร :     
วิญญูชน, 2540), 68. 
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  2.2.2 สภาแขวง (District Councils) เป็นท้องถิ่นชั้นล่างปัจจุบันมี 238 แห่ง60 
กล่าวโดยสรุปการปกครองในภาพรวมของประเทศอังกฤษ มีรูปแบบการบริหารราชการส่วนกลาง 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ เหมือนกับรูปแบบการปกครองส่วนกลางของประเทศไทยและใน
ส่วนของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ระบบ 2 ชั้น ตามรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศ
อังกฤษซึ่งประเทศไทยได้น ามาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร   
 

การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น 
 โกวิทย์ พวงงาม ได้กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นราชอาณาจักรที่เก่าแก่ประเทศหนึ่ งใน
ทวีปเอเชียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระจักรพรรดิเป็นประมุข มีรัฐสภา 
(Diet) ประกอบด้วย 2 สภา คือ  

1. วุฒิสภาหรือสภาที่ปรึกษา (House of Concilors) วาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี โดย
จะมีการผสมคือ เลือกตั้งในระดับประเทศ และเลือกตั้งในระดับจังหวัด 

2. สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี มีการ
เลือกตั้งโดยการแบ่งเขตออกเป็น 130 เขต โดยจะมีผู้แทน 1 คนต่อจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
220,000 คน 

 การบริหารราชการ 
 ในการบริหารราชการของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารราชการ

ส่วนกลาง และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สรุปสาระส าคัญในส่วนของการบริหารราชการ      
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ดังนี้ 

1.  เทศบาล เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดที่ให้บริการขั้นพ้ืนฐานทั่วไปแก่
ประชาชน แบ่งออกเป็น ประเภท คือ เทศบาลนคร (Cities/Shi) เทศบาลเมือง (Towns/ Cho or 
Machi) และเทศบาลหมู่บ้าน (Villages/Son or Mual) ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครก็ยังมีเทศบาล
มหานคร ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ คือ มีประชากรเกิน 500,000 คนขึ้นไป ได้มีมติคณะรัฐมนตรี
ก าหนดให้เป็น “Designated Citys” มีอยู่จ านวน 12 แห่ง ซึ่งได้แก่ Osaka, Kyoto, Nagoya, 
Yokohama, Kobe, Kitakyusyu, Sapporo, Kawasaki, Fukuoka, Hiroshima, Sendai และ 
Chiba และเทศบาลนครเหล่านี้ ได้รับสิทธิอ านาจอย่างกว้างขวางเท่าเทียมกับจังหวัด ในการด าเนิน
กิจการด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุข การวางผังเมือง กฎหมายบางฉบับยังให้ อ านาจอ่ืน ๆ แก่ 
Designated Cities เช่น ให้อ านาจบริหารงานเกี่ยวกับถนนของประเทศ และควบคุมดูแลทางด้าน
การศึกษาภาคบังคับและเทศบาลที่มีประชากร เกินกว่า 300,000 คน มีพ้ืนที่มากกว่า 100 ตาราง
กิโลเมตรโดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้เป็น”Core Cities” เมื่อปี 2539 มีอยู่จ านวน 12 แห่ง
เทศบาลนคร เหล่านี้อ านาจหน้าที่กว้างขวางเช่นเดียวกับ Designated Cities  
 2. หน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

 หน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปนี้มีอยู่ในเขตนครกรุงโตเกียว  (City of Tokyo) 
เท่านั้นทั้งหมดมี  23 แห่ง หรือ 23 เทศบาลนครด้วยกัน จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
                                                 

 60โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2548), 58-60. 
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ท้องถิ่น มีหน้าที่คล้ายคลึงกับหน้าที่ของเทศบาล โดยมีข้อยกเว้นบางประการเช่น ไม่มีอ านาจหน้าที่  
ในการดับเพลิงเหมือนอย่างเทศบาล การดับเพลิงในเขตกรุงโตเกียวเป็นหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่น     
มหานครโต เก ียวการจ ัดร ูปแบบการปกครองขอ งท ้องถิ ่นร ูปแบบพิเศษ ประกอบด ้วย
นายกเทศมนตรี (Mayor) ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและสมาชิกสภา (Councilors) 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเช่นเดียวกัน61 
 กล่าวโดยสรุปในภาพรวมของประเทศญี่ปุ่นมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและ
มีสถานะเป็นรัฐเดี่ยวเหมือนกับประเทศไทยแต่ไม่มีส่วนภูมิภาค ได้จัดโครงสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดินออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดย
ตามโครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 ระดับ โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นระดับ
จังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายบริหาร ระดับเทศบาล คือ นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
 

เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) 
  เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นการ
วิจัยอนาคต (Futures Research) อันมีความเชื่อพ้ืนฐานที่ว่าอนาคตเป็นเรื่องที่สามารถท าการศึกษา
ได้อย่างเป็นระบบ ความเชื่อของมนุษย์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในอนาคต มนุษย์จึงสามารถสร้าง
อนาคตได้ ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการวิจัยในอนาคตมิใช่การท านายที่ถูกต้อง แต่เป็นการส ารวจเพ่ือ
ศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพ่ือที่จะหาทางท าแนวโน้มที่พึงประสงค์
ให้เกิดขึ้นและขจัดแนวโน้มที่ไม่พึง ประสงค์ให้หมดไป หรือลดน้อยลง การวิจัยอนาคตจึงมีประโยชน์
ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจในการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การสร้างอนาคต          
อันพึงประสงค ์
 เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) เกิดขึ้น
โดย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นผู้พัฒนาขึ้น ในปี พ.ศ. 2522 โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR 
(Ethnographic Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน เป็นเทคนิคการวิจัยที่รวม
เอาจุดเด่นหรือข้อดีของเทคนิค EFR และเทคนิคเดลฟาย (Delphi) เพ่ือช่วยแก้จุดอ่อนของแต่ละ
เทคนิคได้เป็นอย่างดี เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) 
จึงเป็นเทคนิควิธีการวิจัยอนาคตที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเชื่อ พ้ืนฐานของการวิจัยอนาคต
มากที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน และมีการปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมมากขึ้น62 
  ขั้นตอนในการท าวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi 
Futures Research)โดยในรอบแรกของการวิจัย จะใช้การสัมภาษณ์แบบเทคนิค EFR ที่ปรับปรุงแล้ว 

                                                 

 61โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2548), 48-52. 

62จุมพล พลูภัทรชีวิน, “ปฏิบัติการวิจัยอนาคตด้วย EDFR,” วารสารครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  32, 1 (2546): 1-19. 
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หลังจากสัมภาษณ์ในรอบแรกผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แล้วสร้างเป็น เครื่องมือ ซึ่งมักจะเป็น
แบบสอบถามแล้วส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบตามรูปแบบของเทคนิคเดลฟาย (Delphi) 
 โดยลักษณะของงานวิจัยที่สามารถใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic 
Delphi Futures Research) มีดังนี ้
 1. เป็นวิจัยที่เป็นพหุมิติ หลายเรื่องหลายปัญหาเกี่ยวข้องกัน ปัญหาจะกระทบกันหมด 
นโยบายจ าเป็นต้องมีลักษณะเป็น Multi-Dimentional ฉะนั้นเมื่อจะด าเนินการถึงการวัดก็จะเกิด
ความหนักใจ เพราะตัวแปรมีหลายตัวและมีความเฉพาะเจาะจงในตัวแปรแต่ละตัว 
 2.  เป็นการวิจัยที่มุ่งการพิจารณาข้อสรุปที่ใช้หลักเหตุผลที่สอดคล้องกับข้อมูล คือ          
มีลักษณะเป็น Inductive and Empirical เพราะการก าหนดนโยบายต้องมีที่มา และมีข้อมูล
ประจักษ์สนับสนุน  
 3.  เน้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นส าคัญท าแล้วต้องดูผู้ใช้ที่ส าคัญจึงจะไม่มีปัญหาว่า
ไม่ตอบสนองผู้ใช้  

 4. เน้นตัวแปรที่ เปลี่ ยนแปลงได้ เพราะนโยบายทุกอย่างต้องมีการจัดกระท า 
(Manipulate) หากจัดกระท าไม่ได้ไม่สามารถท าอย่างอ่ืนต่อไปได้  

 5.  การวิจัยลักษณะนี้ต้องยอมรับคุณค่าและอ านาจในการตัดสินใจของผู้วิจัย ไม่สามารถ
บีบบังคับให้ผู้ให้ข้อมูลตัดสินใจได้ หน้าที่ของผู้วิจัยคือให้น าเสนอข้อมูลออกไป ถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับ
คุณค่าของผู้วิจัยอยู่ที่ความชัดเจนของจุดยืนที่ผู้วิจัยสนใจและต้องยอมรับอคติท่ีผู้วิจัยมีด้วย  
 

ขั้นตอนการท าวิจัย EDFR  
           เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) เป็น
เทคนิควิจัยอนาคต โดยผสมผสานระหว่างเทคนิค EFR (Ethnographic Futures Research) กับ   
เดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน ขั้นตอนของเทคนิคการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณา (EDFR: 
Ethnographic Delphi Futures Research) จึงคล้ายคลึงกับวิธีการของเดลฟาย (Delphi)  แต่มีการ
ปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมมากขึ้น  ซึ่งอาจสรุปได้เป็นขั้นตอนดังนี้ 
           1. การก าหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญมาก เพราะผู้ เชี่ยวชาญ
เป็นผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยต้องติดตามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว อธิบายจุดมุ่งหมาย
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย เวลาที่ใช้โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจัย ย้ าถึงความจ าเป็นและ
ความส าคัญของผู้เชี่ยวชาญ 
           2.  สัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1) ลักษณะการสัมภาษณ์และขั้นตอนคล้ายกับ EFR แต่
เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) มีความยืดหยุ่นมากกว่า 
ผู้วิจัยสามารถที่จะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์รอบที่ 1 อาจยึดรูปแบบ EFR กล่าวคือ เริ่มสัมภาษณ์
จาก ภาพอนาคตทางที่ดี (Optimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคตทางที่ไม่ดี (Pessimistic 
Realistic Scenario) ภาพอนาคตที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญคิดในหลาย
แง่มุม ซึ่งเป็นการมองในแง่บวกก่อน แล้วจึงพิจารณาในแง่ลบ และความเป็นไปได้มากที่สุด 
นอกจากนั้นการสัมภาษณ์แบบ EDFR มีความยืดหยุ่นมาก หากผู้วิจัยต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมก็สามารถ
สัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการได้ โดยการผนวกเข้ากับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญล าดับต่อไป 
หรืออาจแบ่งการสัมภาษณ์เป็นช่วง ๆ ก็สามารถท าได้ 
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           3.  วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพ่ือเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม 
             4.  สร้างเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญและยากที่สุดของการ
วิจัยด้วยเทคนิคนี้ คือ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนข้อความที่
ซ้ ากันหรือตัดส่วนที่เกินไปจากกรอบของการวิจัยที่ก าหนดไว้ออกไป โดยการหาถ้อยค าที่ครอบคลุม
ข้อความทั้งหมด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พยายามรักษาถ้อยค าของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ให้มากที่สุด การเขียน     
ควรเป็นภาษาที่สั้น กะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผู้ เชี่ยวชาญให้มากที่สุด       
เขียนแนวโน้มเพียงประเด็นเดียวใน 1 ข้อ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้ผู้เชี่ยวชาญเกิดความสับสนในประเด็น
นั้น ๆ 
             5. ท า EDFR รอบที่ 2, 3 การน าแบบสอบถามไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 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 าวิจัยเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi 
Futures Research) ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และก าลังคนของการวิจัย ทั้งนี้
พิจารณาจากค าตอบที่ได้ว่ามีความเป็นเอกพันธ์แล้วหรือยัง มี Homogeneity ของค าตอบหรือมี
ฉันทามต ิ(Consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษามากพอแล้วหรือยัง 
           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  
คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย  
   โดยสรุปงานวิจัยเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures 
Research)  เป็นเทคนิคการวิจัยที่มุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายและ ความเชื่อพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคต
มากที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน เป็นการวิจัยที่รวมเอาเทคนิค EFR และ Delphi เข้าด้วยกัน ขั้นตอน   
ต่าง ๆ ของเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) คล้ายกับ 
Delphi โดยขั้นตอนแรกเป็นการสัมภาษณ์แบบ EFR และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์     
แล้วสร้างเป็นเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบสอบถามแล้วส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาฉันทามติ 
(Consensus) ซึ่งมักจะท า 2-3 รอบ หลังจากนั้นน าค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวโน้มที่มีความ
เป็นไปได้มากและมีความสอดคล้องทางความคิดระหว่าง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสรุปและเขียนเป็นภาพ
อนาคต  
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เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
 เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือรวบรวมข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ คน เพ่ือมุงศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ความรู้ในอนาคตของศาสตร์ด้าน    
ต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายจึงจัดว่าเป็นการวิจัยในอนาคต หรืออนาคตศาสตร์ 
(Futurism) โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตได้ดี
ยิ่งขึ้น ส าหรับวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการวิจัยในอนาคตก็คือ การพยากรณ์ภาพในอนาคตที่คาดว่า
จะเป็นการแสวงหาทางเลือกที่จะด าเนินการในอนาคต และการเตรียมการและกระตุ้นเตือนให้
ตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะน าไปสู่การจัดเตรียม การควบคุม การแก้ไข และ
การบริหารจัดการในอนาคตให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือ
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยบทเรียน e-Learning ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น     
ซึ่งวิธีการวิจัยเพ่ือพยากรณ์ภาพในอนาคตมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่ละวิธีจะมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน 
อาจจะแตกต่างกันบ้างในส่วนของกระบวนการและรายละเอียดอ่ืนๆส าหรับวิธีการพยากรณภาพ    
ในอนาคตทีส่ าคัญมีอยู่ 3 วิธี ได้แก่ 1) การคาดการณ์แนวโน้ม (Trend Projection) 2) การเขียนภาพ
อนาคต (Scenario Writing) และ 3) การปรึกษาผู้อ่ืน (Consulting Others) โดยเฉพาะวิธีสุดท้าย
การปรึกษาผู้อ่ืน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นวิธีการวิจัยในอนาคต     
ที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นการสรุปมติจากผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ คนที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ 
อนาคตของศาสตร์ทีท่ าการศึกษา ท าให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับภาพในอนาคต วิธีการวิจัยนี้
เรียกว่า เทคนิคเดลฟาย ปัจจุบันจึงมีการใช้เทคนิคเดลฟายกันอย่างแพร่หลาย ไม่เฉพาะการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี เท่านั้น แตย่ังรวมไปถึง ด้านธุรกิจ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
การศึกษา เนื่องจากท าให้ได้ข้อมูลของภาพในอนาคตที่น่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้ดี 
 

ความหมายของเทคนิคเดลฟาย 
 เทคนิคเดลฟาย เป็นวิธีการหรือกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นหรือการตัดสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ ในอนาคต จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปมติจากข้อค้นพบที่ได้
ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความถูกต้อง โดยที่ผู้วิจัยไม่ต้องนัดหมายกลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้มา
ประชุมกันเหมือนกับการระดมสมอง (Brain Stroming) แต่ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนแสดงความ
คิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามแต่ละรอบ ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้สามารถระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในสถานที่และเวลาแตกต่างกันได้โดยไม่มีข้อจ ากัด  ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และอิสระ สามารถกลั่นกรองความคิดเห็นของตนเองได้อย่าง
รอบคอบ ปราศจากการชี้น าจากกลุ่มและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางความคิดของผู้อ่ืน ท าให้ได้ข้อมูล
น่าเชื่อถือ รวมทัง้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
 เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1960 โดย โอลาฟ    
เฮลเมอร์ (Olaf Helmer) และนอร์แมน ดาลกี้ (Norman Dalkey) นักวิจัยของบริษัทแรนด์ (Rand 
Cooperation) เพ่ือระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพยากรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
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และเทคโนโลยีในอนาคต หลังจากนั้นจึงได้มีการใช้เทคนิคเดลฟายอย่างแพร่หลายทางด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะการวิจัยในสถานศึกษา มีการใช้เทคนิคเดลฟายกันอย่างแพร่หลายเพ่ือหาข้อสรุปในอนาคต
เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาเนื่องจากยอมรับกันโดยทั่วไปถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคนิค
การวิจัยแบบเดลฟาย ซึ่งได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอนาคตที่น่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ส าหรับ นิยามของเทคนิคเดลฟาย ได้มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย เช่น อเล็กซ์ เจ         
ดูเคนิส (Alex J. Ducanis)63 ได้นิยามไว้ว่า เทคนิคเดลฟายเป็นการท านายเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่
จะเป็นไปได้ในอนาคต วิธีการดังกล่าวนี้มุ่งลดผลกระทบหรืออิทธิพลของบุคคลในกรณีทีต้องมีการ
เผชิญหน้ากัน ในขณะเดียวกันก็เป็นการลดผลกระทบ ทางด้านความคิดระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้วยกัน 
ซ่ึง อาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า เทคนิคเดลฟาย เป็นวิธีการรวบรวมค าตอบที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการจะศึกษาในขณะที่ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้เกี่ยวข้องจะถูกจ ากัดลง
ด้วย อัลเฟรด รัสป์จูเนียร์ (Alfred Rasp Jr.)64 ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นวิธีการ
รวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจที่มุ่งเพ่ือเอาชนะจุดอ่อนของการตัดสินใจแบบเดิม ที่จ าเป็นต้อง
อาศัยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือความคิดเห็นของกลุ่ม  รวมทั้งมติของ   
ที่ประชุม โอลาฟ เฮลเมอร์ และนิโคลัส เรสเชอร์ (Olaf Helmer and Nicholas Rescher)65         
ได้นิยามเทคนิคเดลฟายว่า เป็นโครงการที่จัดท าอย่างละเอียดรอบคอบในการที่จะสอบถามบุคคล 
โดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือที่จะให้ไดข้อมูลและความคิดเห็นกลับมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งเน้นการ
รวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ใน
อนาคต ในส่วนที่เกี่ยวกับเวลา ปริมาณ หรือสภาพการณ์ที่ต้องการจะให้เป็น ประเทือง เพ็ชรรัตน์   
ให้ความหมายของเทคนิดเดลฟายว่า เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวในอนาคต ที่กระจัดกระจายกันให้สอดคล้องกันอย่างมีระบบ ซึ่งจะ
น าไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ชนิตา รักษ์พลเมือง ได้กล่าวถึงความหมายของเทคนิคเดล
ฟายว่า เป็นเทคนิคในการท านายเหตุการณ์หรือความเป็นไปได้ในอนาคต  โดยอาศัยฉันทามติ 
(Consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรปุที่เป็นแนวคิดหรือเป็นการท านายเหตุการณ์
ที่จะเกิดขึ้น ความเป็นไปในอนาคต ข้อสรุปจากฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะสามารถน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ได้ทั้งในเชิงวิชาการและการบริการ  
 จากความหมายที่กล่าวมา สรุปนิยามของเทคนิคเดลฟายได้ว่า เป็นวิธีการหรือ
กระบวนการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหลาย ๆ คนเกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ในอนาคตในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาหรือต้องการพยากรณ์อนาคต เพ่ือระดม

                                                 

 63Alex J. Ducanis,อ้างถึงใน นัยนา นุรารักษ์.“รูปแบบน าเสนอการจัดตั้งศูนย์วิทย
บริการทางการแพทย์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาคุรุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาโสตทัศนศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ส าเนา)  2539), 42. 
 64Alfred Rasp Jr., อ้างถึงใน ประยูร ศรีประสาธน์. “เทคนิคการวิจัยเดลฟาย”, วารสาร
การศึกษาแห่งชาติ. 4 (14) (เมษายน – พฤษภาคม 2523), 49. 
 65Olaf Helmer and Nicholas Rescher, อ้างถึงใน ประยูร ศรีประสาธน์.  “เทคนิค
การวิจัยเดลฟาย”, วารสารการศึกษาแห่งชาติ. 4 (14) (เมษายน – พฤษภาคม 2523), 50. 
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยใช้
แบบสอบถามและสรุปผลเพ่ือน ามติจากข้อคน้พบไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 

ลักษณะท่ัวไปของเทคนิคเดลฟาย 
 ลักษณะทั่วไปของเทคนิคเดลฟาย มีดังต่อไปนี้ 
 1. เทคนิคเดลฟาย เป็นวิธีการที่มุ่งแสวงหาข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้แบบสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญจึงจ าเป็นต้องตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น 
ในแต่ละรอบ ๆ ข้อค้นพบที่ได้จากมติของผู้เชี่ยวชาญจะมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อ
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ในประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาอย่างแท้จริง 
 2. เทคนิคเดลฟาย เป็นวิธีที่ไม่ต้องการให้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนอ่ืน  ๆ          
มีอิทธิพลต่อการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน ผู้เชี่ยวชาญจึง ไม่ทราบว่ามีผู้ใดบ้าง       
ที่อยู่ในกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามและจะไม่ทราบว่าแต่ละคนมีความคิดเห็น แต่ละข้อค าถาม
อย่างไร จะทราบเฉพาะค าตอบของตนเองเท่านั้น การเสนอความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน       
จึงมีความเป็นอิสระและเป็นความคิดเห็นส่วนตัวมากที่สุด 
 3. เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบสอบถาม  โดยหลีกเลี่ยง
ไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญมาเผชิญหน้ากันโดยตรง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะต้องตอบแบบสอบถามครบทุก
ขั้นตอน เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จึงต้องมีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม      
หลายรอบ โดยทั่วไปรอบแรกมักเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด รอบต่อไปจะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด และแบบมาตราส่วนประเมินค่าในรอบสุดท้าย 
 4. ในการตอบแบบสอบถามแต่ละรอบ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนตอบแบบสอบถาม
ด้วยการกลั่นกรองอย่างละเอียดและรอบคอบ และเพ่ือให้ได้ค าตอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งขึ้น 
ผู้วิจัยจะแสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่เห็นสอดคล้องกันในแบบสอบถามแต่ละข้อ  
ที่ตอบกลับไปยังผู้วิจัยในรอบที่ผ่านมาเพ่ือน าเสนอในรูปของสถิติ แล้วส่งกลับไปยังผู้เชี่ยวชาญ        
อีกครัง้หนึ่งเพ่ือพิจารณาว่าจะยืนยันค าตอบเดิม หรือจะเปลี่ยนแปลงค าตอบใหมพ่ร้อมระบุเหตุผล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย จะใช้สถิติเบื้องต้น เช่น การ
วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก ่ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย และการวัดการกระจายของข้อมูล 
 ลักษณะของการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย มีดังนี ้
 1.  เป็นภาพในอนาคตที่ต้องการศึกษาความเป็นไปหรือศึกษาแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธุรกิจ สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา ที่ผู้วิจัยต้องการ
พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือใช้ในการเตรียมการวางแผนการบริหาร        
การจัดการและการตัดสินใจ 
 2.  เป็นปัญหาที่ไม่มีค าตอบถูกต้องแน่นอน แต่สามารถท าวิจัยเพ่ือศึกษาปัญหาได้โดย
การรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาดังกล่าว เพ่ือหาข้อสรุปและแนวโน้มของ 
ความเป็นไปได ้
 3.  เป็นปัญหาที่ต้องการศึกษาจากความคิดเห็นหลาย ๆ ด้าน จากความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสาขานั้น ๆ 
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 4.  ผู้วิจัยไม่ต้องการให้ความคิดเห็นของแต่ละคน มีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการ
พิจารณาตัดสินปัญหาโดยรวม โดยไม่ต้องการเปิดเผยรายชื่อผู้ให้ข้อมูลหรือผู้เสนอแนะความคิดเห็น            
อันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น อาจเป็นปัญหาการวิจัยที่มีความขัดแย้งมาก 
 5.  ประสบปัญหากับการพบปะแบบเชิญหน้าโดยตรง ในการระดมสมองหรือการประชุม 
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูล อันเนื่องมาจากปัญหาทางด้านเวลา การเดินทาง สภาพภูมิศาสตร์ หรือ
งบประมาณ เป็นต้น 
 องค์ประกอบที่ท าให้การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายประสบความส าเร็จ มีดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยจะต้องมีเวลามากเพียงพอในการส่งแบบสอบถามแต่ละรอบ  ๆ ไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมียุทธวิธีการติดตามการตอบกลับจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องและได้ผล  ทั้งนี้
เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีภารกิจค่อนข้างมาก และการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายต้องมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมหลายรอบ ปัญหาที่มักประสบในการใช้เทคนิคเดลฟาย ก็คือ
เวลาที่ใช้ไปในแตล่ะรอบของผู้เชี่ยวชาญ รวมทัง้เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของผู้วิจัยเอง 
 2.  การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จะต้องพิจารณาดังนี้ 
  2.1 ผู้เชี่ยวชาญจะต้องเป็น ผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาอย่างแท้จริง ไม่ควร
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญโดยอาศัยความคุ้นเคยส่วนตัว ติดต่อง่าย หรือสถานที่ท างานอยู่ใกล้กัน 
  2.2 จะต้องคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจในเรื่องที่ผู้วิจัยท าการวิจัย และเต็มใจ
ให้ความร่วมมือในการวิจัยตลอดทั้งกระบวนการ รวมทั้งยินดีสละเวลาตอบแบบสอบถามในแต่ละ  
รอบ ๆ ซ่ึงผู้วิจัยจะต้องแจ้ง ให้กับผู้เชี่ยวชาญได้ทราบกอ่นจะมีการเก็บข้อมูลหลายรอบ 
  2.3 มีจ านวนผู้เชี่ยวชาญมากเพียงพอเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งไม่มี
ข้อก าหนดว่าควรใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวนเท่าใด ผู้วิจัยบางคนกล่าวว่าควรใช้จ านวน 5-10 คน หรือ10- 
15 คน ส่วน โทมัส แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan) ได้เสนอว่า ถ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน
มากกว่า 17 คนขึ้นไป อัตราความคลาดเคลื่อนจะยิ่งลดน้อยลงมาก ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว จึงใช้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คนข้ึนไป66  
 3. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจะต้องมีคุณภาพและมีความเที่ยงตรง  รวมทั้ง
วัดผลได้ตรงตามความต้องการ เข้าใจง่าย ชัดเจนและง่ายต่อการตอบ นอกจากนี้ยังควรเว้นระยะใน
การส่งแบบถามไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละรอบไม่ให้ห่างนาเกินไป เนื่องจากอาจมีผลท าให้
ผู้เชี่ยวชาญลืมเหตุผลของการตอบในรอบที่ผ่านมาได้ 
 4.  ผู้วิจัยจะต้องมีการเตรียมตัวและด าเนินการดังนี้ 
  4.1  จะต้องท าความเข้าใจในกระบวนการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายอย่างละเอียด    
เพ่ือให้การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละรอบเป็นไปตามก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
  4.2  มีเวลาเพียงพอในการส่งและเก็บแบบสอบถาม มีกลยุทธ์ในการติดตามหรือ   
ทวงถามแบบสอบถามที่ได้ผล รวมทัง้สามารถติดตอ่สื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ย่อท้อ ซ่ึงโดยทั่วไป
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายจะใช้เวลาน้อยกว่าการวิจัยประเภทอ่ืน 

                                                 

 66เกษม บุญอ่อน,“เดลฟาย : เทคนิคในการวิจัย”, คุรุปริทัศน์. 10 (ธันวาคม 2522), 26-28.  
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  4.3  มีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาค าตอบ โดยให้ความส าคัญในค าตอบ  
ที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีความล าเอียง แม้ว่าบางข้อจะมีผู้เชี่ยวชาญบางคนจะไม่ตอบก็ตาม
รวมทั้งสามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง 
 

กระบวนการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย 
 กระบวนการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย มีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ก าหนดประเด็นปัญหาของการวิจัย 
     ประเด็นปัญหาของการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย ควรเป็นปัญหา ที่ไม่มีค าตอบถูกต้อง
และสามารถท าวิจัยได้โดยอาศัย มติจากผู้เชี่ยวชาญซ่ึง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตเพ่ือน า
ผลจากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจหรือวางแผนการด าเนินการ  โดยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.  คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 
     ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย  จะต้องเป็นผู้ที่รู้จริง
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา นอกจากนี้ยังจะต้องคัดเลือกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่
ยินดีเสียสละเวลาให้ สามารถตอบแบบสอบถามได้จนเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย และสามารถติดต่อได้
สะดวก ส าหรับจ านวนผู้เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถาม จะไม่มีข้อก าหนดตายตัว ว่ามีจ านวนเท่าใด  
แต่จากผลการประชุมประจ าปีของ California Junior Colleges Association เมื่อปี พ.ศ. 2514   
ได้ข้อสรุป เกี่ยวกับจ านวนผู้เชี่ยวชาญ ในการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย ถ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 
คนขึ้นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อนจะน้อยมาก การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย จึงใช้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามสามารถใช้ผู้เชี่ยวชาญน้อยกว่านี้ก็ได้ แต่อัตรา
การลดลงของความคลาดเคลื่อนจะสูงขึ้นตามตารางที่ปรากฏ67  
 3.  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายก็คือแบบสอบถาม โดยแบ่งการเก็บ
ข้อมูลออกเป็น 3-4 รอบ ขึ้นอยู่กับผลการวิจัยในแต่ละรอบที่ได้รับ โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการส่งและ
ตอบกลับแบบสอบถามแต่ละรอบไม่เกิน 2 สัปดาห์ ดังนั้นการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายทั้งกระบวนการ
จะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ในแต่ละรอบประกอบด้วยแบบสอบถามแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
  รอบท่ี 1: แบบสอบถามแบบปลายเปิด แบบสอบถามรอบที่ 1 จะเป็นแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด (Opened End) ซึ่งเป็นการถามอย่างกว้าง ๆ ให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาของการ
วิจัย เพ่ือต้องการเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน  ก าหนดเวลาในการส่ง
แบบสอบถามกลับคืนภายในเวลา 2 สัปดาห์ ส าหรับการวิเคราะห์ค าตอบแบบสอบถามรอบนี้ ผู้วิจัย
จะต้องรวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะห์ ค าตอบโดยละเอียดแล้วน ามาสังเคราะห์เป็นประเด็นต่าง ๆ 
เพ่ือก าหนดกรอบของปัญหาในรอบต่อไป 
  รอบท่ี 2:  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า  แบบสอบถามรอบที่ 2 พัฒนา
จากค าตอบของแบบสอบถามในรอบที่ 1 โดยการรวบรวมความคิดเห็นที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
                                                 

 67Macmillan, อ้างถึงใน เสรี ลาชโรจน์,การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญ
ศึกษา,(กรุงเทพฯ:อักษราสมัย, 2531), 101. 
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เข้าด้วยกัน รวมทั้งตัดข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกันออก หลังจากนั้นจึงสร้างแบบสอบถามรอบที่ 2 ส่งกลับไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งรอบที่ 2 นี้จะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญออกความคิดเห็นในลักษณะของการจัดระดับความส าคัญในค าถาม
แต่ละข้อ รวมทั้งระบุเหตุผลที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยลงในช่องว่างท้ายข้อค าถาม  นอกจากนี้ยัง
สามารถเขียนค าแนะน าเพ่ิมเติมได้อีกด้วย ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามรอบนี้      
ส่วนใหญ่จะหาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม หรือพิสัยระหว่างควอไทล์หรือค่า IR (Interquartile Range) 
  รอบท่ี 3: แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า แบบสอบถามรอบที่ 3 เป็นการ
พัฒนาค าตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยพิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ถ้าพบว่าค่า IR   
มีค่าน้อย แสดงว่าความคิดเห็นที่ได้จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างสอดคล้องกัน สามารถสรุปความได้ 
แต่ถ้าค่า IR มีค่ามาก แสดงว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดค่อนข้างกระจัดกระจาย ยังไม่
สามารถสรปุความใด ๆ ได้ จะต้องสร้างแบบสอบถามฉบับใหม่เป็นรอบที่ 3 โดยมีข้อค าถามเดียวกัน
กับแบบสอบถามรอบที่ 2 แต่เพ่ิมต าแหน่งของค่ามัธยมฐาน ค่า IR และเขียนเครื่องหมายแสดง
ต าแหน่ง ที่ผู้เชี่ยวชาญนั้น ได้ตอบในแบบสอบถามรอบที่ 2 ลงไป แล้วส่งกลับ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ     
คนเดิมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ยืนยันค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบใหม่ การเก็บข้อมูลรอบที่ 3 นี้ 
จงึมีความส าคัญมาก เนื่องจากเป็นการยืนยันค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในประเด็นค าถามเดิม ผู้วิจัย
จะต้องมีความรอบคอบและไม่มีอคติใด ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการระบุเครื่องหมายแสดง
ต าแหน่งทีผู่้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน ได้ตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 ที่ผ่านมาแล้ว 
  รอบท่ี 4:  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า แบบสอบถามรอบที่ 4 กระท า
ตามขั้นตอนเดียวกันกับรอบที่ 3 ซึ่งถ้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ในรอบนี้ได้ค าตอบที่สอดคล้องกัน 
กล่าวคือ ถ้าได้ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์หรือค่า IR น้อย  แสดงว่าความคิดเห็นที่ได้จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็สามารถยุติกระบวนการวิจัยและสรุปผลการวิจัยได้ โดยทั่วไปการวิจัยด้วย
เทคนิคเดลฟาย ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ในรอบท่ี 3 และรอบที ่4 จะมีความแตกต่างกันน้อยมาก 
ดังนั้น จึงอาจจะสรุปผลการวิจัยได้ต้ังแต่แบบสอบถามรอบที่ 3 ถ้าพบว่าค่า IR ที่ได้ในแต่ละข้อ 
ค าถาม มีค่าน้อยๆ แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในวงแคบ ๆ ก็ไม่จ าเป็น ต้องเก็บข้อมูล 
ในรอบท่ี 4 
 4.  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     หลังจากได้ค าตอบจากผู้ เชี่ยวชาญที่สอดคล้องเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกั นจาก
แบบสอบถามรอบที่ 3 หรือรอบที่ 4 โดยพิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เป็นหลักแล้ว ผู้วิจัย    
ก็จะสามารถสรุป ค าตอบที่ได้ทีละประเด็น ๆ จากแบบสอบถาม เพ่ือสรปุ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
รายงานข้อคน้พบภาพในอนาคตของปัญหาการวิจยัเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

ข้อดีและข้อเสียของการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย 
 ข้อดีของการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย มีดังนี้ 
 1.  มีความเชื่อถือ ผลการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายจะมีความน่าเชื่อถือมากและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากสาเหตุดังนี้ 
    1.1 เป็นค าตอบที่ได้จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒที่มีความ 
ช านาญพิเศษ ในสาขาวิชานั้น ๆ อย่างแท้จริง 
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    1.2  ผลการวิจัยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากการย้ าถามหลายรอบ จึงเป็นค าตอบ 
ที่กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นของ ผลการวิจัยสูง 
    1.3  ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลทางความคิดของกลุ่ม เนื่องจากไม่มีการแจ้งผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มให้ทราบและไม่ทราบด้วยว่า 
แต่ละคนเสนอความคิดเห็นอย่างไร ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจึงมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่า
เทียมกันและได้ตอบแบบสอบถามฉบับเดียวกันทุกรอบ รวมทั้งมีโอกาสปรับเปลี่ยนหรือยืนยัน     
ความคดิเห็นของตนจนเกิดความม่ันใจในค าตอบที่ได้ 
 2.  ใช้เวลาในกระบวนการวิจัยไม่มาก เนื่องจากในกระบวนการเก็บข้อมูลแต่ละรอบ    
จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนั้น จึงใช้เวลาทั้งกระบวนการประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งเป็นวิธีวิจัย    
ที่ใช้เวลาสั้น ๆ แต่ได้ผลน่าเชื่อถือและสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
 3.  ใช้งบประมาณในการวิจัยไม่มาก เนื่องจากไม่ต้องมีการพบปะโดยตรงของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญแต่ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลแต่ละรอบ ๆ ท าให้ประหยัด ค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก ซึ่งใน
ปัจจุบันยิ่งมีความสะดวกขึ้น เนื่องจากสามารถใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางในการตอบ
แบบสอบถามและติดตอ่ สื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้วิจัยได ้
 4.  ท าการวิจัยได้ทุกสถานการณ์ สามารถเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในสถานที่
แตกต่างกันไดท้ั้งทางด้านภูมิศาสตร์และเวลา 
 5.  เป็นวิธีวิจัยที่มีขั้นตอนการด าเนินการไม่ซับซ้อน รวมทั้งผู้วิจัยสามารถทราบล าดับ
ความส าคัญของข้อมูลและเหตุผลในการตอบ รวมทั้งความสอดคล้องของความคิดเห็นในประเด็น   
ต่าง ๆ 
 6.  วิเคราะห์ข้อมูลง่าย เนื่องจากใช้สถิติพ้ืนฐาน เพียงค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และพิสัย
ระหว่างควอไทล์เท่านั้น 
 ข้อเสียของการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย มีดังนี ้
 1.  การคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม หากไม่ใช่เป็น ผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาอย่างแท้จริง จะท าให้ผลการวิจัยเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากภาพในอนาคต       
ที่จะเป็นจริง 
 2.  ผู้เชี่ยวชาญไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยตลอด รวมทั้งเกิดความ
เบื่อหน่ายในการตอบแบบสอบถามหลายรอบ อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เป็นเรื่องที่ไม่
น่าสนใจ มีภารกิจมาก หรือปัญหาอื่น ๆ ส่งผลให้กระบวนการวิจัยล่าช้า 
 3. ขาดการวางแผนยุทธวิธีในการติดตามแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ  หรือเกิดการ        
สูญหาย ท าให้ได้รับค าตอบกลับคืนมาไม่ครบหรือได้ค าตอบกลับคืนมาด้วยความยากล าบาก 
นอกจากนี้ยังพบอยู่เสมอว่าผู้เชี่ยวชาญ ปกติจะมีภารกิจมากมักจะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง  
ท าให้ระยะเวลาการวิจัยล่าช้าไปจากก าหนดการ 
 4.  ผู้วิจัยขาดความรอบคอบหรือมีอคติในการวิเคราะห์ค าตอบที่ได้รับในแต่ละรอบ     
ท าให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนและขาดความเชื่อถือ 
 5.  ขาดการศึกษาข้อมูลประกอบการท าวิจัยอย่างเพียงพอ ถึงแม้ว่าการวิจัยด้วยเทคนิค
เดลฟายจะสรุปผลจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักก็ตาม  แต่ผู้วิจัยจะต้องศึกษาข้อมูล      
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ในประเด็นที่จะท าการวิจัยเช่นกัน โดยเฉพาะรอบแรกซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ประเด็น
ต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญออกความคิดเห็น จะต้องครอบคลุมประเด็นปัญหาของการ
วิจัยทั้งหมด ซึ่งผู้วิจัยจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ  การวิจัยด้วย
เทคนิคเดลฟายเป็นการศึกษาอนาคต ซึ่งให้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจอย่างมาก เช่น ช่วยก าหนด
กรอบการท างานในการตัดสินใจเพ่ือการวางแผน โดยเฉพาะการก าหนดข้อตกลงเบื้องต้น 
(Assumption) ซึ่งสามารถก าหนดได้ด้วยการศึกษาอนาคต แม้จะเป็นเพียงความเป็นไปได้หรือ    
ความน่าจะเป็นมากกว่าความถูกต้องแน่นอน แต่ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ช่วยในการวางแผนและก าหนด
กรอบนโยบายด้านต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการตัดสินใจเพ่ือหาทางป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อน
จะกลายเป็นปัญหาวิกฤติ ช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการป้องกันปัญหาจากวิธีต่าง ๆ ที่มีการเสนอ
ทางเลือกไว้ให้ ตลอดจนช่วยให้สามารถประเมินทางเลือกของนโยบายและการปฏิบัติ  โดยการ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ ที่จะมีต่ออนาคตและช่วยเพ่ิมโอกาสในการคัดเลือกทางเลือก  
หลายทางที่มีการน าเสนอไว้ ส าหรับประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ก็คือ ช่วยในการเตรียมบุคลากรส าหรับ
อนาคตทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตจะท าให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ
และพิจารณาเหตุการณ์ข้างหน้า โดยค านึงถึงเหตุการณ์ข้างหน้า โดยค านึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
ทั้งที่เป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหา การมุ่งเน้นไปข้างหน้า จะเป็นเหตุให้ทุกๆฝ่าย ได้มีโอกาสพัฒนา    
สิ่งใหม ่ๆ หรือระบบใหม่ ๆ ขึ้นมา ซ่ึงเป็นพัฒนาการทางด้านความคิด ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
ท าให้การเดินทางเข้าสู่อนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย  
ยังเป็นเทคนิคทางด้านอนาคตศึกษาที่ดีในการช่วยชักจูงให้ผู้เรียน 
 

บทสรุป 
 เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จัดว่าเป็นวิธีวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-
experimental Research) เป็นวิธีวิจัยเชิงบรรยายประเภทหนึ่งที่ใช้ในการพยากรณ์ภาพในอนาคต
โดยใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
ต้ังแต่ 17 คนขึ้นไป โดยเก็บข้อมูล จ านวน 3-4 รอบ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ซึ่งการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย นิยมน าไปใช้กับการวิจัยในอนาคตทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่ก็สามารถน าไปวิจัยทางด้านอ่ืน ๆ ได้เช่นกัน เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
วิจัยไปใช้วางแผนการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น ขั้นตอนการวิจัยด้วยเทคนิค    
เดลฟายเริ่มต้นด้วยการก าหนดประเด็นส าคัญของปัญหาการวิจัย การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ การสร้าง
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของ      
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย ก็คือ การสร้างเครื่องมือ ซึ่งได้แก่แบบสอบถามแบบปลายเปิดในรอบที่ 1 
หลังจากนั้นจึงพัฒนาเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ในรอบที่ 2, 3 และรอบที่ 4 ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย 
หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เพ่ือพิจารณาค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ที่มีค่าน้อย ๆ ซึ่งแสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
ประเด็นดังกล่าวแล้วน าผลที่ได้ไปสรุปรายงานข้อค้นพบภาพในอนาคต การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
จึงมีความส าคัญต่อการพยากรณ์ ประเด็นต่าง ๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตามภาพในอนาคตจะเป็นจริง 
หรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ให้ข้อมูล ซ่ึงจะต้องคัดเลือกจากผู้ที่มี
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ความรู้ความสามารถในสาขาที่วิจัยอย่างแท้จริง ภาพในอนาคตที่เกิดจากการพยากรณ์จึงจะไม่
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 เกษร สุขจินดา ไดท้ าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรกับความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาบุคลากรขององค์ปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้       
การออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากร การประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากร การด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  2) ความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยดังนี้ แผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การ
จัดสรรรายได้เพ่ือการศึกษา ความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  วิธีการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับและประเภท
การศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนและประสบการณ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหรือมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และ 3) ความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมและรายด้าน โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากร การด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และการออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากร68 

 เฉลิมพล พวงศิริ และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรี  โพธิมามกะ ได้ท าการจัยเรื่อง           
การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากสองด้าน คือ     
ด้านวิชาการ และด้านการบริหารงานทั่วไป และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านงบประมาณ และ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

                                                 

 68เกษร สุขจินดา, “การพัฒนาบุคลากรกับความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2550), 100-101. 
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ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ และต าแหน่งที่แตกต่างกันมีการบริหารโรงเรียน
แบบมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน69 

 ดวงเนตร ส าราญวงศ์ และไชยันต์ รัชชกูล  ได้ท าการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาและ
อุปสรรค หลังการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาให้แก่ อบจ. เกิดจากความไม่พร้อมของ อบจ. ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่บุคลากรได้รับล่าช้ากว่าเดิม 
โดยเฉพาะไม่สามารถเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณและการ
บริหารงานบุคคลที่ล่าช้ามีข้ันตอนมาก อบจ. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา 
ที่ชัดเจน ขาดโครงสร้างองค์กรและบุคลากรที่มีความรู้เพ่ือรองรับภารกิจ ด้านการจัดการศึกษา     
ขาดการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ และปัญหาสมรรถนะในการสอนของบุคลากรครู          
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ อบจ. นครราชสีมา ได้แก่ ขวัญและ
ก าลังใจของบุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ อบจ . กฎระเบียบที่
เอ้ืออ านวยต่อการบริหารจัดการศึกษา โครงสร้างองค์กรและนักวิชาการศึกษา เพ่ือรองรับภารกิจด้าน
การจัดการศึกษางบประมาณท่ีเพียงพอ ส าหรับการด าเนินภารกิจด้านการจัดการศึกษา การจัดซื้อจัด
จ้าง ให้ตรงกบัความต้องการของโรงเรียน วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และนโยบายการศึกษาที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง การยึดหลักธรรมาบาลในกระบวนการแต่งตั้ง โยกย้ายและพิจารณาความดีความชอบ 
บุคลากรที่มีความพร้อม มีคุณภาพและทุ่มเท และการสนับสนุนจากหน่วยงาน “พ่ีเลี้ยง” คือ สพม.
และกระทรวงศึกษาธิการ70 

 นันทรัตน์ เจริญกุล ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหาร
สถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ      
ในการจัดท าหลักสูตรแกนกลาง มีการศึกษาความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน ปัญหาในการ
บริหารงานวิชาการที่ส าคัญที่สุด คือ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการท าวิจัย ด้านการ
บริหารงานบุคลากร มีการกระจายความรับผิดชอบให้ครูมีส่วนร่วมในงานต่างๆ ปัญหาด้านการ
บริหารงานบุคลากรที่พบมากที่สุดคือ บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบหลายด้านในเวลาเดียวกัน ด้านการ
                                                 

 69เฉลิมพล พวงศิริ และคณะ, “การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตร   
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551), บทคัดย่อ. 
 70ดวงเนตร ส าราญวงศ์ และไชยันต์ รัชชกูล, “ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาที่ถ่าย
โอนสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   6, 11             
( มกราคม-มิถุนายน 2557): 60. 
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บริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ การด าเนินการให้สถานศึกษาได้รับงบประมาณเพียงพอและ
ทันเวลาในแต่ละปีงบประมาณมีการปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปัญหาด้านการบริหารงานธุรการ การเงิน
และพัสดุที่พบมากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่มีน้อยกว่าภาระงานด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน 
สถานศึกษามีการจัดบริการสุขภาพให้แก่นักเรียน รวมทั้งการจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม ปัญหา
การจัดกิจกรรมนักเรียนที่พบมากที่สุดคือ สถานศึกษามีกิจกรรมมากเกินไป ด้านการบริหารงาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการในการใช้อาคารสถานที่และ
ห้องเรียนต่างๆ มีการดูแลความสะอาด การจัดเวรยาม ปัญหาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่
ส าคัญที่สุดคือ การขาดงบประมาณที่จะซ่อมแซมอาคารสถานที่ช ารุด ด้านการบริหารงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชน สถานศึกษามีการเชิญผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วม
กิจกรรมในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น เปิดโอกาสให้ชุมชนมาใช้บริการอาคารสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ ปัญหาด้านความสัมพันธ์กับชุมชนที่ส าคัญที่สุดคือ ขาดการด าเนินการที่เป็นระบบ
และต่อเนื่อง71 
 ปราโมทย์ นวลประสงค์ ได้ท าการวิจัยเรื่องทัศนคติต่อการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัด
การศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ผลการวิจัยพบว่า
1) ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.00             
เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 43.55 ปี ร้อยละ 36.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาด ารง
ต าแหน่งเฉลี่ย 5.43 ปี ร้อยละ 25.90  ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจทางการ
ประชุม/สัมมนาร้อยละ 38.10  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ      
ปานกลาง ร้อยละ 43.50 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับ
ปานกลาง และร้อยละ 51.70 มีประสบการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 2) ทัศนคติต่อการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้บริหาร  ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยรวมอยู่ในระดับดีปานกลาง
พิจารณารายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและด้านความเหมาะสมกับภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอยู่ในระดับดีมาก ด้านความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลและด้านความรู้
ความสามารถของบุคลากรอยู่ในระดับดีปานกลาง 3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการถ่าย
โอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เพศ และระดับการศึกษา 
กล่าวคือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพศชายมีทัศนคติที่ดีต่อการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัด

                                                 

 71นันทรัตน์ เจริญกุล, “การบริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน การประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ 
ครั้งที่ 13 (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551), 685-690. 
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การศึกษา มากกว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพศหญิง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล    
ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีทัศนคติที่ดีต่อการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษามากกว่าผู้บริหาร 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีการศึกษาระดับต ากว่าปริญญาตรีและท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท72 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, เก็จกนก เอ้ือวงศ์ และนงเยาว์ อุทุมพร ได้ท าการ
วิจัยเรื่องการประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้าน
คุณภาพการจัดการศึกษา ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และครูมีเพียงพอและมี
ความสามารถในการสอน สถานศึกษาจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา 2) ด้านความเสมอภาค อปท. สามารถจัดการศึกษาให้มีความเสมอภาค 
3) ด้านการเปลี่ยนแปลงหลังรับการถ่ายโอน มีพัฒนาการด้านวิชาการดีขึ้น ได้งบประมาณและ 
อัตราก าลัง ครูเพ่ิมขึ้น ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนาตามสภาพของท้องถิ่น แต่ อปท.       
บางแห่งขาดงบประมาณสนับสนุน และสถานศึกษาบางแห่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง และ      
4) ปัจจัยที่ส่งเสริม คือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ อปท. มีความพร้อมเรื่องรายได้ มีครูเพียงพอ ปัจจัย
อุปสรรค ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ บุคลากรไม่เพียงพอและชุมชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา73 

 พัธราชัย พัฒนสุวรรณา ได้ท าการวิจัยเรื่องโรงเรียน อบจ.: บทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารการจัดการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี     
ได้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดนนทบุรีมาตั้งแต่ก่อนรับถ่ายโอน
ภารกิจด้านการจัดการศึกษา และเมื่อได้รับถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาแล้ว องค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดนนทบุรี มีบทบาทในการจัดการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านงานวิชาการ พบว่า     
ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน เช่น การจ้างครูภาษาต่างประเทศหรือการจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการเชิญบุคคล
ในท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงข้าราชการครูได้จัดท าสื่อการสอนที่สอดแทรก
เนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น ด้านการบริหารบุคคล พบว่า การบริหารบุคลากรด้านการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนั้น เหมือนกับการบริหารข้าราชการครูท้องถิ่นอ่ืน โดยกฎหมายได้
ก าหนดให้น าระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบังคับใช้โดยอนุโลม นอกจากนี้

                                                 

 72ปราโมทย์ นวลประสงค์, “ทัศนคติต่อการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล” (ภาคนิพนธ์ศิลปะศาสตร์
มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
2552), 80-83. 
 73พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, เก็จกนก เอ้ือวงศ์ และนงเยาว์ อุทุมพร, “การ 
ประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  3 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554): 79-91. 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียังให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเหล่านี้    
โดยมีแผนงานในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยังจ้างสถานบันอุดมศึกษา
ภายนอกเข้ามาเป็นผู้วางหลักสูตรและพัฒนาทักษะแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ในสังกัดด้วย ด้านกิจการนักเรียน พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้มีโครงการต่าง ๆ  เพ่ือ
สนับสนุนงานด้านกิจการนักเรียน เช่น โครงการกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน การสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย เป็นต้น ในด้านงานบริหารทั่วไปข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าข้อดีของการโอนเข้ามาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  คือ    
ลดขั้นตอน การประสานงาน สายการบังคับบัญชาสั้นลง พัสดุ ในด้านอาคารสถานที่พบว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีโครงการที่จะก่อสร้างและท านุบ ารุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนต่าง  ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน พบว่า สถานศึกษามักจะได้รับความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือจากชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ เช่นการสนับสนุนอุปกรณ์ การบริจาคสิ่งของ หรือความช่วยเหลือ
ในงานต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงการเข้ามาให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียนอีกด้วย     
แต่การบริหารจัดการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ นั้น ยังพบปัญหา ได้แก่ ด้านวิชาการยังพบว่าคุณภาพ
ทางวิชาการของนักเรียนในสังกัดยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก ด้านการบริหารบุคคลยังคงมีปัญหาใน
การจัดหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรรวมถึงด้านสวัสดิการที่ยังติดระเบียบซึ่งท าให้
บุคลากรรู้สึกขัดข้องกังวลใจ ด้านการบริหารทั่วไปที่ยังติดระเบียบด้านการเงิน ด้านเอกสาร ด้านพัสดุ 
ด้านอาคารสถานที่แม้จะมีโครงการก่อสร้างอาคารสถานที่แต่ยังคงมีปัญหาในบางส่วน เช่น ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ที่ยังขาดแคลน และช ารุดทรุดโทรม รวมถึงสถานที่ที่ช่วยเสริมด้านกิจกรรม เช่น สนาม
กีฬา ยังคงมีไม่ทั่วถึง ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนประสบปัญหาเรื่องความสัมพันธ์และช่วยเหลือ
เกื้อกูลระหว่างโรงเรียนบางแห่งกับชุมชน อันเนื่องจากปัจจัยด้านสภาพของชุมชนที่ไม่เอ้ืออ านวย74 
 พรรณมาศ พรมพิลา ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อการนิเทศ   
การสอนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านกระบวนการที่
ส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ปัจจัยเจ็ดด้าน
คือ ด้านการวางแผน ด้านการบริหารจัดการด้านการส ารวจสภาพปัญหา และความต้องการของครู
ด้านการประเมินผล ด้านการพัฒนาและการปรับปรุง ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการปฏิบัติการ
นิเทศการสอน 2) รูปแบบกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ที่ก าหนดขึ้นประกอบด้วยปัจจัย 7 ด้าน แต่ละด้านมีสหสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน โดยด้านการวางแผน
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของครู ด้านการประเมินผล
และด้านการพัฒนาและการปรับปรุง มีสหสัมพันธ์ทางบวกโดยตรงกับด้านการปฏิบัติการนิเทศ         

                                                 

 74พัธราชัย พัฒนสุวรรณา, “โรงเรียน อบจ.: บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ในการบริหารการจัดการศึกษา” (วิทยานิพนธ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 123 
-130. 
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การสอน ส่วนด้านการวางแผนและด้านการบริหารจัดการมีสหสัมพันธ์ทางบวกโดยตรงกับด้านการมี
ส่วนร่วม75 

 ยงยุทธ ยะบุญธง ได้ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด อปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด อปท. ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
ใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีส่วนร่วม มีโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา          
มีความเหมาะสมกับขนาด จ านวนนักเรียน ระดับการศึกษา มีความคล่องตัว มุ่งสู่คุณภาพ มีการ
ประสานงานภายในและภายนอกเป็นอย่างดี มีกลุ่มบริหารที่เหมาะสมกับความจ าเป็นของโรงเรียน
ถ่ายโอน และสภาพบริบทของโรงเรียนที่ต้องพัฒนาในทุกด้าน76 
 ราชกุมารี ดูเบย์  ได้ท าการวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารกับการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ทั้งในภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมากและการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก77 

 วรสิทธิ์ นุ้ยพริ้ม ได้ท าการวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการถ่ายโอน
สถานศึกษาให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษา   ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า     
1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 อยู่ในระดับน้อย   
2) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานีเขต 2  
ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียนและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาปรากฏดังนี้     
2.1) ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ที่มีขนาดต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพร้อมในการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ใน
                                                 

 75พรรณมาศ พรมพิลา, “ปัจจัยด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อการนิเทศการสอนใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา        
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 266-269. 
 76ยงยุทธ ยะบุญธง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี    
ส่วนร่วมของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น
วิทยาคม จังหวัดสุวรรณภูมิ” (วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร การศึกษา 
มหาวิทยาลัย นเรศวร, 2550), บทคัดย่อ. 
 77ราชกุมารี ดูเบย์, “สมรรถนะของผู้บริหารกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 104-105. 
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ระดับน้อย  2.2) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 โดยภาพรวม       
ไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ในระดับน้อย78 
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ศึกษาวิเคราะห์และประเมินในหนึ่งปีที่ผ่านมาปรากฏว่าไทย
สูญเสียโอกาสเติบโต 8 แสนล้าน ชี้การเมืองเป็นปัจจัยเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจที่ถดถอยของไทย
ตลอดช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ไตรมาส 4/2551 ถึงไตรมาส 3/2552 พบว่าประเทศไทยได้สูญเสีย
โอกาสของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไป 800,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกมากระทบต่อเศรษฐกิจไทย รองลงมาคือผลกระทบของเหตุการณ์ความรุนแรงทาง
การเมืองในช่วงที่มีการปิดท่าอากาศยาน ในปลายปี 2551 ที่ผ่านมาและช่วงเทศกาลสงกรานต์ใน
เดือนเมษายน 2552 ส่วนผลกระทบอ่ืน ๆ อาจมาจากเหตุการณ์ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 
และปริมาณพืชผลทางการเกษตรที่ลดลง เป็นต้น ส าหรับแนวโน้มในระยะข้างหน้าจากดัชนีความ
เป็นไปได้ของการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ (Probability index For Economic Recovery) ที่ศูนย์วิจัย
กสิกรไทยจัดท าขึ้น พบว่า การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะ 3 เดือนข้างหน้า มีระดับเฉลี่ยเพ่ิม
ขึ้นมาท่ี 84 %  จากค่าเฉลี่ยประเมินในเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 74%  โดยมีปัจจัยสนับสนุนการฟ้ืนตัว
คือ ภาวะเศรษฐกิจในต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น จะส่งผลบวกต่อภาคการส่งออกขณะที่ปัจจัย
ภายในประเทศคือความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะท่ี 2 ของรัฐบาลมีความชัดเจนขึ้น 
แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดยังคงเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวรวมทั้งการบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภค ดังนั้น      
หากเกิดกรณีที่จะเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนตัวโดยเฉพาะประเด็นที่จะกระทบให้การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณหรือการกระตุ้นการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลต้องหยุดชะงักลงก็อาจจะท าให้การฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจขาดความต่อเนื่องและมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจไทยจะกลับมาชะลอตั วอีกครั้งหนึ่งซึ่ง
สอดคล้องกับธาริสา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจไทย
ได้ผ่านจุดต่ าไปแล้ว  เมื่อพิจารณาจากการบริโภคภาคเอกชนยังปรับตัวดีขึ้น แต่การฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจยังเปราะบางอยู่เนื่องจากยังมีความเสี่ยงในประเทศที่ต้องติดตามอยู่ทั้งปัญหาการเมืองและ
การใช้จ่ายเงินของรัฐบาลที่จะเข้ามาสู่ระบบต้องเป็นไปตามแผน มีทิศทางด าเนินการตามโครงการที่
สามารถเพ่ิมรายได้และประสิทธิภาพจึงจะช่วยให้มีการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น  
ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อวิกฤติเศรษฐกิจโลก และส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก และส่งผล
                                                 

 78วรสิทธิ์ นุ้ยพริ้ม, “ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษา” (สารนิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2550), 62-64. 
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ต่อภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกและที่เกิดจาก
ปัจจัยภายในประเทศไทยเองอาทิเช่น ปัญหาการเมืองในประเทศ ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นเชิง
นโยบายด้านต่าง ๆ ท าให้รายได้ที่ได้รับมาจากกระทรวง ทบวง กรม ของรัฐบาลลดลงซึ่งจะส่งผล
กระทบไปถึงด้านงบประมาณ ด้านการเงินการคลังของประเทศ และส่งผลกระทบไปถึงองค์กร
ปกครองท้องถิ่นทุกแห่งทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่นส่งผลกระทบทางด้านการเงินการคลัง และ
ด้านงบประมานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ได้รับเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรหรืออุดหนุนให้ใน
อัตราที่ลดไปด้วยเช่นกัน เป็นต้น ดังนั้นจึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปี พ.ศ.2552 จะยังมีความเปราะบางอยู่ จึงจะต้องมีการติดตามและวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดต่อไป
ในระยะนี้ ดังผลการวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้79 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านวิขาการ ในการจัดท าแผนและแนวปฏิบัติสนับสนุนด้านวิชาการ พบว่า 
เทศบาลมีการด าเนินการจัดท าแผนงานและโครงการวิชาการมากที่สุด รองลงมามีการจัดท าปฏิทิน
การปฏิบัติงานด้านวิชาการ และในการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่สถานศึกษา เทศบาลมี
การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรมากที่สุด โดยจัดอบรมครู ผู้บริหาร สนับสนุนงบประมาณการส่ง
บุคลากรในสังกัดฯ ไปพัฒนาการให้การสนับสนุนการเรียนการสอน สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สนับสนุนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านการบริหารงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาเมื่อเทียบกับรายได้ของเทศบาล
ส่วนใหญ่มีสัดส่วนของการจัดสรรมากกว่าร้อยละ 10 มีการระดมทรัพยากรและควบคุมการใช้
ทรัพยากรจากแหล่งนอกเหนืองบประมาณ ได้แก่ บริษัทเอกชน การจัดกิจกรรมหารายได้เพ่ือ
การศึกษา การขอบริจาคจากประชาชน การบริหารงานบุคคล มีการวางแผนอัตราก าลัง โดยเทศบาล 
ที่มีโรงเรียนส่วนใหญ่มีอัตราก าลังครูเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การสรรหาบุคลากรใช้การสรรหาโดย
เทศบาลร่วมกับสถานศึกษา และมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน นอกจากนั้นยังมีการจัด
สวัสดิการนอกเหนือจากปกติ เช่น เงินโบนัส จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ตัวเงิน การบริหาร
ทั่วไป เทศบาลที่มีโรงเรียนส่วนใหญ่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ โดยจัดการศึกษาทุกระบบให้ประชาชน
อย่างทั่วถึง มีการจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษา เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาระยะ   
3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี 2) ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่า ปัญหาด้านวิชาการ ได้แก่  ไม่มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ขาดการนิเทศและไม่น าผล
การนิเทศมาพัฒนาสถานศึกษา ปัญหาด้านงบประมาณ ได้แก่ พัสดุ ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และบุคลากร
                                                 

 79ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย, วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยจากผลกระทบเศรษฐกิจโลก 
(กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2552), 35. 
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ได้รับมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับความรู้และความสามารถ ปัญหาด้านการบริหารทั่วไป ได้แก่ ระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศยังไม่เป็นระบบไม่มีความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 3) ปัจจัยความส าเร็จในการ
บริหารจัดการศึกษาของเทศบาล ได้แก่ การตรวจสอบจากเทศบาลและประชาชน การบริหารจัด
การศึกษาแบบผู้บริหารเข้มแข็ง การให้ความส าคัญกับการศึกษาของผู้บริหารเทศบาล การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม การได้รับงบประมาณแบบเงินอุดหนุนเป็นก้อน ความสามารถบูรณาการ     
การเรียนการสอนและการจัดการศึกษาเข้าไปในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ความคล่องตัวในการ
บริหารงานบุคคล และ 4) ปัจจัยอุปสรรคในการบริหารงาน ได้แก่ จ านวนบุคลากรในส านัก/กอง
การศึกษาไม่เพียงพอต่อภาระงานและโครงสร้างการบริหาร ความไม่ชัดเจนในเรื่องความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพของบุคลากรในส านัก/กองการศึกษา การนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการศึกษา
ด าเนินการได้ไม่เต็มที่ ขาดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณในระดับสถานศึกษา พ้ืนฐานและ
ภูมิหลังของเด็กที่เข้าสู่ระบบโรงเรียนสังกัดเทศบาลมีความหลากหลายสูง80 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ท าการวิจัยเรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพและ
ปัญหาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการจัดการศึกษาในระบบ 2) สภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านการประเมินให้จัดตั้งสถานศึกษา
ใหม่ 3) ปัจจัยความส าเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น 4) สภาพและปัญหาการประสานงานการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ      
5) แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่จัดการศึกษานอกระบบ
โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ มีการจัดสรรรายได้เพ่ือการศึกษา
เป็นงบประมาณปกติ จัดสรรเป็นงบประมาณเพ่ือพัฒนาไม่เกิน 10 ล้านบาท 2) สภาพปัญหา พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีปัญหาด้านการขาดแคลนหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร      
การผลิตสื่อ การจัดการเรียนการสอน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการขาดแคลน
งบประมาณ การจัดสรรยังมีความล่าช้า ไม่เป็นธรรมและไม่ตรงกับความต้องการ มีระเบียบและ
เงื่อนไขการใช้มากเกินไป บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอและวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับลักษณะงาน 
ระบบและโครงสร้างการบริหารองค์กรไม่ชัดเจน การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การศึกษายังขาดนโยบาย
และแนวการด าเนินงานที่ชัดเจน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์         

                                                 

 80ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: พริกหวาน
กราฟฟิค, 2550), 40. 
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3) สภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินให้
จัดตั้งสถานศึกษาใหม่ โดยส่วนใหญ่จัดการศึกษาในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก แต่ยังขาด
ประสบการณ์ในการจัด และ 4) ปัจจัยที่ส่งเสริมในการจัดการศึกษาได้แก่ ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์       
ฝ่ายบริหารเป็นทีมเดียวกันและท างานอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเห็นความส าคัญของการศึกษาและ   
เข้ามามีส่วนร่วม การเมืองที่มีขั้วฝ่ายเดียวกัน ส่วนปัจจัยที่เป็น อุปสรรค ได้แก่ การขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบด้านการศึกษาโดยตรง ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรมีเจตคติไม่ดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฝ่ายการเมืองไม่มุ่งมั่นในการถ่ายโอนสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์ที่จะ
กระจายอ านาจการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง81 
 สุธี คงดี และ ดร.สุริยะ เจียมประชานรากร ได้ท าการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ
ประชาชน  ที่มีต่อการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
เทศบาล ต าบลพลับพลาชัย อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
เทศบาลต าบลพลับพลาชัย อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นปานกลางทั้ง 4 ด้าน คือด้านการบริหารงานทั่วไป 
ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ 
ตามล าดับผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อยู่
อาศัยหรือท างานในเขตเทศบาลต าบลพลับพลาชัย และสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการถ่าย
โอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลพลับพลาชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน82 
 สุภาวดี ฉัตรจรัสกูล ได้ท าการวิจัยเรื่องความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การรับโอนสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีความเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม
รับโอนสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารจัดการ และด้านพัสดุครุภัณฑ์และสถานที่ เมื่อพิจารณาตามสถานะภาพ
พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความ
คิดเห็นว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นมีความพร้อมรับโอนสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน 
และผลการวิจัยยังพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากับบุคลากร ในส านักงานเขต

                                                 

 81ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , รายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: พริกหวาน
กราฟฟิค, 2550), 40. 
 82สุธี คงดี และ ดร.สุริยะ เจียมประชานรากร, “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ถ่ายโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาล ต าบลพลับพลาชัย 
อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551), บทคัดย่อ.     
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พ้ืนที่การศึกษา มีความคิดเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมรับโอนสถานศึกษาโดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ใน 2 ด้าน คือ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ ส่วนด้านพัสดุครุภัณฑ์และสถานที่และด้าน
การบริหารจัดการไม่แตกต่างกัน และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการ
รับโอนสถานศึกษาที่ส าคัญ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
โดยเน้นการกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา โดยให้ทุกภาคส่วนของชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง83 

 

งานวิจัยต่างประเทศ 
 Aktar ได้ท าการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทของประเทศก าลัง

พัฒนา พบว่า สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่โครงการพัฒนาชนบทของประเทศก าลังพัฒนาล้มเหลว คือ 
ประชาชนในชนบทไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ท าให้ขาดความส านึกร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการ
พร้อมกันนั้นยังเป็นเหตุให้ขาดการบ ารุงรักษาหลังจากโครงการเสร็จสิ้น84 

 Craff ได้ท าการวิจัยเรื่องทัศนคติของชุมชนต่อการจัดการศึกษา และระดับการมีส่วนร่วม
ในกิจการของโรงเรียนที่จะท าให้ทัศนคติของชุมชนต่อโรงเรียนดีขึ้นจุดมุ่งหมาย ต้องการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการมีส่วนร่วมสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนกับทัศนคติต่อสถานศึกษาของครู 
ผลการศึกษาพบว่า มีค่าความสัมพันธ์กันระหว่างระดับทัศนคติกับระบบโรงเรียนในแต่ละสิ่งแวดล้อม 
แตไ่ม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างทัศนคติของชุมชนกับสิ่งแวดล้อมหรือทัศนคติของชุมชน กับระดับการ
เข้าร่วมกิจการของโรงเรียน85 

 King ได้ท าการวิจัยเรื่องโรงเรียนในฐานะเป็นชุมชนและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร สามารถลดความแตกแยกของชุมชนโดยการสร้าง
ความสัมพันธ์ ด้วยวิธีการประชาธิปไตยให้เกิดความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผู้ศึกษา
วิเคราะห์ผลวิจัยของบุคคลอ่ืนที่วิจัยไว้แล้ว 3 คน พบว่า ถ้าหากให้บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสร้าง
กฎจะท าให้เขามีความรู้สึกว่าต้องรักษากฎนั้นไว้ ถ้าให้เขามีโอกาสเข้าร่วมจะมีการปฏิบัติตามมากขึ้น 
                                                 

 83สุภาวดี ฉัตรจรัสกูล, “ความพร้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับโอน
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 1” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552), บทคัดย่อ. 
 84Aktar, Ali, “Integrated Rural Development Philippines,” Journal of 
Public Administration  21, 1 (January 1977): 26. 
 85Craft, 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. 
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และถ้าบุคคลได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เขาจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโรงเรียน 
ความแตกแยกจะน้อยลง86 

 Putnam ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพการบริหารองค์การปกครองท้องถิ่นในอิตาลี โดย
ศึกษาระดับความประสบความส าเร็จในการบริหารขององค์กรบริหารท้องถิ่นในภาคเหนือและภาคใต้ 
ซึ่งมีกฎหมายเรื่องการกระจายอ านาจเหมือนกัน ผลการวิจัยพบว่าการบริหารท้องถิ่นในภาคใต้ของ
อิตาลีมีปัญหาเรื่องอิทธิพลและการทุจริตมาก ผิดกับการปกครองท้องถิ่น ทางตอนเหนือที่ประสบ
ความส าเร็จสูงกว่าและมีการทุจริตน้อยมาก โดยการบริหารองค์การปกครองท้องถิ่นในภาคเหนือ  
กลุ่มบุคคลต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร กลุ่มประชาคมในภาคเหนือมีความเข้มแข็ง มีสภาพความ
เป็นธรรมาภิบาลมากกว่าในภาคใต้ซึ่งใช้การบริหารแบบพรรคพวก ระหว่างเจ้าพ่อและกลุ่มอิทธิพล  
ในท้องถิ่น87 

 Sharp, Charis Eirene ได้ท าการวิจัยเรื่องโรงเรียนมีขนาดเล็กลงเป็นรูปแบบของการ
ปฏิรูปโรงเรียนที่ก าลังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในการศึกษาที่เชื่อมโยงโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนได้ใช้เพ่ือสนับสนุนและสร้างโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเป็นอิสระที่รู้จักกันว่าเป็นโรงเรียนภายใน
โรงเรียน ขณะที่การปฏิรูปนี้น่าจะเป็นดังผลประโยชน์ที่สมเหตุผลนั้น ซึ่งมีงานวิจัยได้บ่งบอกรูปแบบ
โรงเรียนภายในโรงเรียนไม่ได้เป็นการปฏิบัติในระดับที่คาดไว้ได้ในการวิจัยในการก่อตั้งโรงเรียน        
ที่แตกต่างกัน 2 โรงเรียน ต้องถูกแบ่งออก การถูกตรวจสอบและการได้รับประโยชน์อย่างมีอิสระ   
การวิจัยที่ไม่มีขอบเขตในส่วนของค าถามเกี่ยวกับด้านการสนับสนุนโรงเรียนเรื่องภาระหน้าที่ของ
โรงเรียน เช่น ภาวะผู้น า การศึกษานี้ใช้ รูปแบบค าถามแบบ Q ในการศึกษาภาวะผู้น าในโรงเรียน
ขนาดเล็กของเอกชนแห่งหนึ่งที่ ซีแอตเติล วอชิงตันซึ่งมีนักเรียน 84 คน และจัดอยู่ในโรงเรียนที่มี
ระดับช่วงชั้นภาวะผู้น าและบรรยากาศที่หลากหลายที่สูงซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนที่สูง รูปแบบ Q มีปริมาณความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมในการเรียนในการที่จะค้นหากลุ่มที่มี
ความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกันเพ่ือถูกทดแทนปัจจัยทั้ง 4 แบบ การศึกษาวิจัยนี้พบล าดับที่สูงที่ไม่
ปกติของความเห็นสอดคล้องกันระหว่างการมีส่วนร่วมในเรื่องการเรียนและยังมีคุณลักษณะพิเศษที่ยัง
ไม่กระจ่างชัดระหว่างการรับรู้ในกลุ่ม ปัจจัยเดี่ยวที่เป็นผลที่ได้ในการศึกษานี้  ท าให้แยกแยะได้ด้วย
ความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องการปฏิบัติและภาวะผู้น าของครูซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดต่อภาวะผู้น า
โรงเรียนขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้ยังมีภาวะผู้น าของผู้เรียนและการสร้างภาวะผู้น า  ที่เป็นส่วนหนึ่ง

                                                 

 86King, Sherry Parker, The School as a Community: The Importance of 
School Environment, accessed   February  16, 2015m available from http://www.lib. 
uni.com/dissertations/fullcit/2080987. 

 87Putnam, Robert, Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern 
Italy (N.J.: Princeton University Press, 1993), 204. 

http://www.lib/
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ของโปรแกรมวิชาที่สอนในโรงเรียนทั้งหมดที่ท าให้ได้ระดับความส าคัญที่สูงที่สุดภาวะผู้น าที่ใช้โดย
ผู้บริหารโรงเรียนและการปฏิบัติที่ในลักษณะที่เป็นภาวะผู้น าของผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิผล
ของโรงเรียนที่เล็กกว่ายังอยู่ในระดับความส าคัญท่ีต่ าตามล าดับ88 
 Sher and Yang ได้ท าการวิจัยเรื่องผลกระทบของศักยภาพทางนวัตกรรมกับการวิจัย
และพัฒนาที่มีต่อผลประกอบการของบริษัท พบว่า ศักยภาพทางนวัตกรรมมีความเกี่ยวข้องกับ     
ผลประกอบการในเชิงบวกมากที่สุด เมื่อมีการประเมินผลโดยอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ความ
เข้มแข็งและศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยและพัฒนามีผลต่อผลประกอบการของบริษัท  
บริษัทที่มีการสร้างมูลค่าหลายขั้นตอนมีศักยภาพทางนวัตกรรมในรูปแบบที่แตกต่างกันการวิจัยและ
พัฒนาในระดับปานกลางและต่ าชี้ให้เห็นสมรรถภาพระดับกลางเชิงบวกในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ศักยภาพทางนวัตกรรมกับผลประกอบการ89 

 Toy ได้ท าการวิจัยเรื่องแผนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในโรงเรียนชุมชน และให้
ข้อเสนอแนะไว้ว่า ในการที่จะวางแผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนในชนบทนั้นควรจะมี
การพัฒนาทางด้านนโยบาย และกฎต่างๆให้มีการวิจัยปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องอยู่ก าหนด
จุดมุ่งหมาย เป้าหมายให้ชัดเจน สร้างความสัมพันธ์ทั้งภายนอกและภายใน จัดให้มีการประชาสัมพันธ์
ที่ดี การท าให้เกิดความไว้วางใจ ความกระตือรือร้นในการท างาน และจัดให้มีการประเมินผลในการ
ด าเนินงานด้วย90 

 Wang ได้ศึกษาการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นในอันที่จะมี     
ส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการศึกษาของกลุ่มองค์กร 6 กลุ่มในไต้หวันพบว่า ในการตัดสินใจต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไต้หวัน จะต้องเกิดจากการร่วมมือจากหลายฝ่าย ประกอบด้วย
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  โรงเรียน  ผู้บริหารระดับโรงเรียนและความต้องการของ 
 

                                                 

 88Sharp, Charis Eirene, Small School Leadership: a Q Method Study of 
Elements of Leadership Specific to a Small School Setting, accessed February  16,  
2015, available from http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Sharp%20 Charis%20Eirene. 
pdf?acc_num=antioch 
 89Sher, P.J., and Yang, P.Y., “The Effects of Innovative Capabilities and R&D 
Clustering on firm Performance: The Evidence of Taiwan’s Semiconductor Industry,” 
Technovation  25, 1 (2005): 33. 
 90Toy, 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. 

http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Sharp%20%20Charis%20Eirene.%20pdf?acc_num=antioch
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ชุมชน ซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ซึ่งมีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา91 

 

สรุป 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางการ
ศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้วิจัยได้น า 1) แนวคิดที่เกี่ยวกับ           
การประเมินผลกระทบ 2) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 3) แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น            
4) แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจทางการศึกษา 5) การถ่ายโอนสถานศึกษา 6) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา 7) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8) การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9) การปกครองท้องถิ่นของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส 10) การปกครองท้องถิ่นของประเทศอังกฤษ 11) การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น และ 
12) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการค้นพบผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ด้านการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานด้านการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 

                                                 

 91Wang, Thomas Han-Yuan, An Exammination of Six Constituent Group’ 
Perception of the Need to Increase Perception in Educational Decision-making 
in Taiwan the Republic of Chaina (Citzen Group), accessed  February  16, 2015, 
available from http://www.lib.uni.com/dissertations/fullcit/2095871. 



 

 
 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงอนาคต (Future Research) โดยใช้เทคนิคการวิจัย        
แบบเดลฟาย (Delphi Technique) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียน        
ที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) ประกอบด้วย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 

วิธีและขั้นตอนกำรวิจัย 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอน          
การด าเนินงานวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูง ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาการศึกษาแห่งชาติ จ านวน 3 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนสถานศึกษา จ านวน 2 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 คน ผู้บริหารโรงเรียนที่ถ่ายโอน จ านวน 4 คน คณะครูโรงเรียนถ่ายโอน  
จ านวน 4 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนที่ถ่ายโอน จ านวน 3 คน 
รวมทัง้สิ้น 17 คน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียน
ทีถ่่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาแบบสอบถามรอบแรก 
 1. สร้างแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questions) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบทางการศึกษา
ของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และส านวนภาษา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

3. น าแบบสอบถามหรือแบบเก็บข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์  
ที่ปรึกษา 

4. จัดพิมพ์แบบสอบถาม และน าส่งให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น
และประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ โดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์และสอบถาม  
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4. จัดพิมพ์แบบสอบถาม และน าส่งให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น
และประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ โดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์และสอบถาม  
 ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห์แบบสอบถาม 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม รอบที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม รอบที่ 2 โดย
น ามาจ าแนกเป็นกระทงค าถามที่มาจากการคัดเลือกข้อมูลที่เป็นประเด็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการให้มีขึ้นอย่างชัดเจนและรวบรวมเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันไว้ในข้อเดียวกัน โดย
คงความหมายตามความคิดของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากแบบสอบถาม รอบที่ 1 ไว้ จากนั้น 
จึงท าแบบสอบถาม ในรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่มีมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale)1  และน าให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของอาจารย์   
ที่ปรึกษา เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าส่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 17 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคณุวุฒิคณะเดียวกับท่ีตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 1  
 2.  น าข้อมูลจากแบบสอบถามในรอบที่ 2 มาค านวณวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median)    
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) แล้วน ามาสร้างแบบสอบถามในรอบที่ 3 ซึ่งมี
กระทงค าถามเหมือนแบบสอบถามในรอบที่ 2 ในแบบสอบถามรอบที่ 3 นี้  ผู้ เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับทราบความเห็นของกลุ่ม โดยมีการแสดงต าแหน่งของค่ามัธยฐาน (Median) 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละค าถามไว้ รวมทั้งต าแหน่งที่
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนตอบในรอบที่ 2 ด้วย ดังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
ท่านจะทราบว่าตนเองมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างไปจากความคิดเห็นของกลุ่มเพียงใด และ
เปิดโอกาสให้ทบทวนค าตอบของตนเองใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะยังคงยืนยันค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
กรณี ยืนยันค าตอบเดิมโดยที่ค าตอบของตนอยู่นอกพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)      
ก็ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแสดงเหตุผลประกอบด้วย 
 3. เมื่อได้รับข้อมูลจากแบบสอบถามในรอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของการสอบถาม
ตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ให้น าข้อมูลมาค านวณหาค่ามัธยฐาน (Median)  ผลต่าง
ระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) แล้วจึงน ามา
แปลผลสรุปเป็นผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ผู้วิจัยน าผลการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะมาจัดท ารายงานการวิจัย น าเสนอ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องตาม

                                                           

 1Rensis Likert, The Human Organization (New York: McGraw-Hill, 1961), 
74. 
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ข้อเสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาต่อไป 
รายละเอียดดังภาพที่ 5  แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 

 
  

 

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
และเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 

 

การพัฒนาแบบสอบถามรอบแรก 
ปลายเปิด 

(Open-ended Questionnaire) 
 

 
 

การพัฒนาแบบสอบถาม รอบที่ 2 
(แบบ Rating Scale) 

 

 
 

การพัฒนาแบบสอบถาม รอบที่ 3 
(แบบ Rating Scale) 

 

 
 

 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 5   แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน 
(Median) และค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) 

ถามความคิดเห็นจากกรอบ
ของปัญหา จากรอบที่ 1 

 

ค าถามเดียวกันกับรอบที่ 2 
เพ่ือให้ยืนยัน/เปลี่ยนแปลง
ค าตอบ 

 

ถามประเด็น 
กรอบกว้างๆของปัญหา 

 

 

แบบสอบถาม 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

จ านวน 17 คน 

 



 

 
181 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

 

แผนแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่มีแผนแบบการ
วิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวตรวจสอบสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (The One Shot, Non-
experimental Case Study Design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

   S  หมายถึง ตัวอย่างที่ได้จากการเลือก 
   X  หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา  

  O  หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 

ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคลากรใน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สภาการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัย เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 17 คน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์โดยตรงกับ   
การถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จ านวน 17 คน ตามแนวคิดของโทมัส ที แทคมิแลน            
(Thomas T. Macmillan)2 ได้ศึกษาและมีความเห็นว่าจ านวนตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป จะเป็นปริมาณ

                                                           

 2ชนิดา รักษ์พลเมือง, อ้างถึงใน อัจริยา วัชราวิวัฒน์, “โครงการวิจัยสมรรถนะบุคลากร
สาธารณสุขหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี,”  2542. 
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กลุ่มตัวอย่างที่ให้ผลความคลาดเคลื่อน (Error) น้อยที่สุดหรือค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.02 และน ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้ให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง โดย
มีเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 
 1.  เป็นผู้ที่มีต าแหน่ง/ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 

 2.  มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 
3.  เป็นผู้มีผลงานเกี่ยวกับการถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 

               4.  เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ด้านการถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น 
 5.  เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ผู้ให้ข้อมูล 
 ผลการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงในส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สภาการศึกษาแห่งชาติ จ านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน
สถานศึกษา จ านวน 2 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิในองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 คน  ผู้บริหาร
โรงเรียนที่ถ่ายโอน จ านวน 4 คน  คณะครูโรงเรียนถ่ายโอน จ านวน 4 คน  ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนที่ถ่ายโอน จ านวน 3 คน รวม 17 คน โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ใน
การน าแนวคิดที่มาจากความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ น าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผนวกเข้ากับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย ที่เก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย เพ่ือสรุปเป็นผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

ตัวแปรที่ศึกษำ  
 ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรศึกษาดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล  
 2. ตัวแปรศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่าย
โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร จากการสัมภาษณ์
และการสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)  
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
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 1.  แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questions) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบทางการศึกษา
ของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  แบบสอบถาม รอบที่ 2 โดยน ามาจ าแนกเป็นกระทงค าถามที่มาจากการคัดเลือก
ข้อมูลที่เป็นประเด็นความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการให้มีขึ้นอย่างชัดเจนและ
รวบรวมเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันไว้ในข้อเดียวกัน โดยคงความหมายตามความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิจาก
แบบสอบถาม รอบที่ 1 ไว้ จากนั้นจึงท าแบบสอบถามในรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่มีมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)3  และน าให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าส่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
17 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญคณะเดียวกับท่ีตอบแบบสอบถาม ในรอบที่ 1  
 3.  แบบสอบถาม รอบท่ี 3 ได้จากการค านวณวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) แล้วน ามาสร้างแบบสอบถามในรอบที่ 3 ซึ่งมีกระทง
ค าถามเหมือนแบบสอบถามในรอบที่ 2 ในแบบสอบถามรอบที่ 3 นี้ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจะ
ได้รับทราบความเห็นของกลุ่ม โดยมีการแสดงต าแหน่งของค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละค าถามไว้ รวมทั้งต าแหน่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนตอบในรอบที่ 2 ด้วย ดังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะทราบว่า
ตนเองมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างไปจากความคิดเห็นของกลุ่มเพียงใด และเปิดโอกาสให้
ทบทวนค าตอบของตนเองใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะยังคงยืนยันค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้ กรณี ยืนยัน
ค าตอบเดิมโดยที่ค าตอบของตนอยู่นอกพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)  ก็ขอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแสดงเหตุผลประกอบด้วย 
 

กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 
 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ด าเนินการดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 สร้างแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questions) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบทางการ
ศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นที่ 2 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม รอบที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม รอบที่ 2 
โดยน ามาจ าแนกเป็นกระทงค าถามที่มาจากการคัดเลือกข้อมูลที่เป็นประเด็นความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการให้มีขึ้นอย่างชัดเจนและรวบรวมเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันไว้ในข้อ
                                                           

 3Rensis Likert, The Human Organization (New York: McGraw-Hill, 1961), 
74. 
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เดียวกัน โดยคงความหมายตามความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิจากแบบสอบถาม รอบที่ 1 ไว้ จากนั้นจึงท า
แบบสอบถามในรอบท่ี 2 เป็นแบบสอบถามที่มีมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)4  และ
น าให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าส่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญคณะเดียวกับท่ีตอบแบบสอบถาม ในรอบที่ 1  
 ขั้นที่ 3 น าข้อมูลจากแบบสอบถามในรอบที่ 2 มาค านวณวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) แล้วน ามาสร้างแบบสอบถามในรอบ
ที่ 3 ซึ่งมีกระทงค าถามเหมือนแบบสอบถามในรอบท่ี 2 ในแบบสอบถามรอบที่ 3 นี้ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญจะได้รับทราบความเห็นของกลุ่ม โดยมีการแสดงต าแหน่งของค่ามัธยฐาน (Median)และ
ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละค าถามไว้ รวมทั้งต าแหน่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญ แต่ละคนตอบในรอบที่ 2 ด้วย ดังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะทราบ
ว่าตนเองมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างไปจากความคิดเห็นของกลุ่มเพียงใด และเปิดโอกาสให้
ทบทวนค าตอบของตนเองใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะยังคงยืนยันค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้ กรณี ยืนยัน
ค าตอบเดิมโดยที่ค าตอบของตนอยู่นอกพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)  ก็ขอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแสดงเหตุผลประกอบด้วย 
 เมื่อได้รับข้อมูลจากแบบสอบถามในรอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของการสอบถามตาม
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ให้น าข้อมูลมาค านวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ผลต่าง
ระหว่างค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) แล้วจึงน ามาแปลผลสรุป
เป็นผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดย 
 1.  การสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
 2.  การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
  

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์
เอกสาร (Document Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

                                                           

 4Rensis Likert, The Human Organization (New York : McGraw-Hill, 1961), 
74. 
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2.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามและการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
(Delphi Technique) ต้องด าเนินการประมวลข้อมูลทางสถิติในรอบที่ 2 โดยหาค่ามัธยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงหรือ     
เป็นจริง  

 ส าหรับเกณฑ์วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median)5 แปรความหมายได้ ดังนี้ 
 4.50-5.00 หมายถึง ความเหมาะสม/ความคิดเห็นมากที่สุด 
 3.50-4.49 หมายถึง ความเหมาะสม/ความคิดเห็นมาก 
 2.50-3.49 หมายถึง ความเหมาะสม/ความคิดเห็นปานกลาง 
 1.50-2.49 หมายถึง ความเหมาะสม/ความคิดเห็นน้อย 
 1.00-1.49 หมายถึง ความเหมาะสม/ความคิดเห็นน้อยมาก 
เกณฑ์ความเหมาะสม/ความคิดเห็น พิจารณาในระดับปานกลาง มาก และมากที่สุด คือ     

ค่าคะแนนมัธยฐาน ตั้งแต่ 2.50-5.00 
เกณฑ์ความสอดคล้องของความคิดเห็นของข้อมูล พิจารณาจากค่าคะแนนระหว่างพิสัย  

ควอไทล์ ที่หนึ่งและท่ีสาม ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 1.50 หรือน้อยกว่า และค่ามัธยฐาน (Median) ที่มีค่า 
1.00 หรอืน้อยกว่า หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นสอดคล้องกัน 
 จากการพิจารณาข้อมูลจากการสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)   
ต้องด าเนินการประมวลข้อมูลทางสถิติในรอบที่ 2 ได้พิจารณาคัดเลือกข้อค าถามที่มีค าตอบมีความ
สอดคล้องกับข้อค าถามที่ต้องการค าตอบยืนยันอีกครั้งหนึ่ง และได้น าเป็นแบบค าถามรอบ 3 ที่แสดง
ค่าคะแนนภาพรวมของค าตอบทั้งหมด เกณฑ์ความสอดคล้องของความคิดเห็นเกี่ยวกับค าตอบหรือ
ข้อมูลที่ได้รับ คือค่าคะแนนระหว่างค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่หนึ่งและที่สาม ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ
หรือน้อยกว่า 1.50 และค่ามัธยฐาน (Median) ทีม่ีค่าคะแนนเท่ากับหรือน้อยกว่า  1.00   ส่วนเกณฑ์
ความเป็นไปได้ ก าหนดใช้เกณฑ์คะแนนมัธยฐาน (Median) ที่มีค่าตั้งแต่ 2.50-5.00 หรือค่าคะแนน
เทียบความคิดเห็นระดับปานกลางถึงมากที่สุด 

 

สรุป 
 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือทราบผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่าย
โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1       
การก าหนดคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญ           

                                                           

 5วิเชียร เกตุสิงห์, “ค่าเฉลี่ยกับการแปลความหมาย: เรื่องง่าย ๆ ที่บางครั้งก็พลาดได้,” 
ข่ำวสำรกำรวิจัยกำรศึกษำ  18, 3 (2550): 8-11. 
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มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของวิจัยเรื่องนี้ จ านวน 17 คน และขั้นตอนที่ 3 การ
รายงานผลการวิจัย โดยผู้วิจัยน าผลการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะมาจัดท ารายงานการวิจัย 
น าเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องตาม
ข้อเสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาต่อไป 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่อง “การประเมิน 
ผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลจากการตอบค าถามของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง            
ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาการศึกษาแห่งชาติ จ านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนสถานศึกษา จ านวน 2 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิในองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  จ านวน 1 คน  ผู้บริหารโรงเรียนที่ถ่ายโอน จ านวน 4 คน  คณะครูโรงเรียนถ่ายโอน จ านวน  
4 คน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนที่ถ่ายโอน จ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 
17 คน มาวิเคราะห์ ตามแบบการใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่งมีขั้นตอนและ
รายละเอียดดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 วิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิต่อผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลกระทบ      
ทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิต่อผลกระทบทาง 
 การศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ประกอบด้วยการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน คือ 1) ข้อมูลซึ่งได้จากแบบสอบถามของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย รอบท่ีหนึ่งเป็นการวิเคราะห์ ความคิดเห็นการตีความและการ
สังเคราะห์ความคิดเห็นแบ่งแยกประเภทข้อมูล เพ่ือจัดท าแบบสอบถามในรอบที่สองต่อไป 2) การ
วิเคราะห์แบบสอบถามในรอบที่สองเพ่ือตรวจสอบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิใน
รอบท่ีหนึ่ง และ 3) การวิเคราะห์แบบสอบถามรอบที่สาม 
 ขั้นที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิต่อผลกระทบทางการศึกษาของ
โรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบท่ีหนึ่ง ได้แก่ 
 1.  ในระดับผู้บริหารระดับ อปท. ต่อสถานศึกษายังไม่เข้าใจระบบการศึกษาอย่างแท้จริง
ตั้งแต่ระดับสูงสุดและระดับที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กองการศึกษาซึ่งเป็นการบริหารที่ล่าช้าใน     
บางเรื่องและรวดเร็วในบางเรื่อง และไม่เข้าใจบริบทของโรงเรียนที่ถ่ายโอนมา ท าให้เกิดการบริหารที่
ผิดพลาด หรือเข้ามาก้าวก่ายของระบบบุคลากร เรื่องระบบขั้นเงินเดือนและบุคลากรที่เข้ามาท างาน
ในระบบฝาก ซึ่งมีคุณภาพในการท างาน ภาระงานของพนักงานครูมาก เพราะต้องท างานกับชุมชน
มากเกินไป แต่ถ้าเป็น อปท. เล็ก ปริมาณงานของพนักงานครูก็จะน้อย แต่จะมากกว่าครูในสังกัด     
อ่ืน ๆ 
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 2.  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือจะได้น ากลับมาใช้ในการจัดการศึกษา 
 3.  ด้านอาคารสถานที่ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากเทศบาลติดต่อประสานงานกับ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้อาคารเรียนหลังใหม่ 
 4.  การประสานระหว่างหน่วยงานในองค์กรของ ท้องถิ่น เช่น การพ่นยุง การพัฒนาเรื่อง
ความสะอาด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องไฟฟ้า การหยอดวัคซีนในนักเรียน              
ก็ประสานกันได้ง่ายเพราะอยู่ในองค์กรเดียวกัน 
 5.  นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากหน่วยงานของท้องถิ่น เช่น การป้องกัน     
สาธารณภัย การอบรมหรือการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับกองสวัสดิการและสังคม     
เป็นต้น 
 6.  ชุมชนได้จัดการศึกษาตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นได้ดี และกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 7.  ความสมบูรณ์ของทฤษฎีการพัฒนาการศึกษา คือ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียนจะมี
ความสมบูรณ์เต็มที่สามารถพัฒนาและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 
 8.  ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนได้อย่างเต็มที่ มีเวลาในการสอนมากขึ้น มีเวลาในการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติม มีการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้มากยิ่งข้ึน 
 9.  เป็นการลดปัญหาระหว่าง ครูกับผู้ปกครอง เพราะชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
กติการ่วมกัน และดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน 
                 10. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ในด้านการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาโรงเรียน 
              11. กระตุ้นให้ชุมชนและบุคคลในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นการ
พัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน มีการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับคนในท้องถิ่น         
ทั้งทางด้านการจัดการศึกษาและด้านต่าง ๆ  
              12.  การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลลงสู่ อปท. สะดวกและรวดเร็ว ท าให้ อปท. 
สามารถบริหาร จัดสรรสู่โรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านอาคารสถานที่ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
              13.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการตื่นตัว กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้มากขึ้น มีการแข่งขันศักยภาพด้านการศึกษาระหว่าง อปท. ทั้งยังได้รับ
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากชุมชน จึงต้องพัฒนามากข้ึน 
              14.  เป็นการกระจายอ านาจการบริหารและแบ่งเบาภาระของส่วนกลางต้องมีการวางแผน
ที่ด ี

               15.  ท้องถิ่นจัดสรรทรัพยากรและสื่อเพียงพอท าให้ครูสามารถสอนได้อย่างมีคุณภาพ   
มากขึ้น     
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               16. โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมากขึ้นและมีคุณภาพดีข้ึน ท าให้ผู้เรียนได้รับ
โอกาสในการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้มากขึ้น   

                        17. การส่งเสริมด้านวิชาการให้แก่ชุมชนท าได้มากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อม
มาก เช่น การให้ชุมชนได้มาอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ , การบริหารสัญญาณ wifi กับชุมชนใกล้ ๆ 
โรงเรียน เป็นต้น  
              18. หลังจากถ่ายโอนไปยังสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว สถานศึกษาได้รับการ
อุดหนุนด้านงบประมาณเป็นอย่างดี เช่น งบการสร้างอาคารเรียน งบห้องพิเศษ ท าให้นักเรียนได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสะดวกสบายในการเรียน มีห้อง
พิเศษที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผล ทั้งห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสื่อ 
ที่มีเทคโนโลยีน่าสนใจ อีกทั้งโรงเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จึงได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการ เนื่องจาก อปท. ที่สังกัดอยู่มีโรงเรียน
จ านวนไม่มาก 
              19. งบประมาณ อปท. จะสนับสนุนได้รวดเร็วกว่าสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาคารเรียน หรือ
บุคลากรสนับสนุนผู้สอน ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รวดเร็ว และให้ความร่วมมือของการพัฒนาสถานที่ได้ดี  
สนับสนุนทุนนักเรียนที่มีฐานะยากจน โรงเรียนในสังกัดของ อปท. ค่อนข้างทันสมัย 
              20. การจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาท าให้ทฤษฎี “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียนได้รับการบูรณาการและพัฒนาจนเกิด
ประสิทธิภาพที่ดีท าให้ชุมชนและนักเรียนในท้องถิ่นเข้าถึงการศึกษาได้ดีขึ้น มีการร่วมมือกันระหว่าง
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีในระดับหนึ่ง มีการแข่งขัน/ประกวดกันในกลุ่ม
โรงเรียน อปท. ด้วยกันในระดับภาคและระดับประเทศ 
              21. หลังจากถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โรงเรียนได้รับอัตราก าลัง
เพียงพอต่อความต้องการ ครูผู้สอนไม่ได้รับภาระงานสอนหนักจนเกินไป จึงท าให้จัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ครูมีโอกาสพัฒนาศักยภาพจากการเข้าร่วมอบรมท าให้ได้รับความรู้เพ่ิมเติมแล้ว
น ามาใช้ในการเรียนการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งการจับตามองจากชุมชนท าให้ครูมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน ท าให้เกิดความร่วมมือกันเป็น
อย่างดี อีกทั้งมีขวัญก าลังใจที่ดีจากการท างานทั้งจากการดูแลโดย อปท. ต้นสังกัด และค่าตอบแทน
พิเศษ ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน และ
หน่วยงานของท้องถิ่นมาโดยตลอด ท าให้ง่ายต่อการเกิดระบบอุปถัมภ์ท าให้รับบุคลากรบางส่วนที่ไม่มี
คุณสมบัติและความสามารถเข้ามาท างานในองค์กร ดังนั้นจึงเกิดการท างานที่ผิดพลาด ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่า ดังนั้น จึงต้องจัดให้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
              22.  เรื่องของบุคลากร ในด้านของขวัญและก าลังใจดี และส่งครูเข้าอบรมพัฒนาตนเอง 
ค่อนข้างดีให้การสนับสนุน 
              23.  คณะผู้บริหาร อาจใช้อ านาจที่ไม่ค่อยดี คือ ถือพรรค ถือพวก (ระบบอุปถัมภ์) 
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                24. ผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหาร กับสมาชิกสภาเทศบาลอยู่กันคนละฝ่าย ก็อาจมีปัญหา
ในเรื่องการผ่านงบประมาณในการใช้จ่าย เป็นต้น ถ้าเกี่ยวกับการศึกษา เช่น การก่อสร้าง หรือการ
ซ่อมแซม ถ้ามีการตั้งงบไว้สูงก็จะถูกตัดงบ ซึ่งบางครั้งท าให้ล่าช้า หรืออาจไม่ได้ท าโครงการนั้น         
จึงท าให้เกิดความเสียหายตามมา 
              25.  การซ่อมแซมอาคาร ต้องขึ้นกับเทศบาลเนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนมีอ านาจในการสั่ง
จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท และระเบียบการพัสดุ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์และการซ่อมโรงเรียน             
ไม่สามารถจัดจ้างจัดซื้อได้ 
              26. องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ จ าเป็น
ด้องอาศัยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในขณะที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก็ไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือเช่นเดิม ท าให้ด้อยกว่าเดิม  
              27.  เมื่อถ่ายโอนมาอยู่ อปท. แล้วการจัดการเรียนรู้ จะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ
ของท้องถิ่น ดังนั้นโรงเรียนที่ถ่ายโอนต้องปรับตัวจะจัดแบบ ศธ.เดิมไม่ได้ ทุกอย่างต้องจัดตามความ
ต้องการของท้องถิ่น ถ้าเป็นของศึกษาธิการ จัดตามที่ศึกษาธิการก าหนด เมื่อถ่ายโอนแล้วจะจัดตาม
ความต้องการของประชาชน  
              28.  หน่วยงานต้นสังกัด เปิดโอกาสให้โรงเรียนเสนอของงบประมาณแต่ส่วนใหญ่จะอยู่
ภายใต้กรอบท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนอึดอัด คือ อ านาจการใช้งบประมาณที่อยู่
ในวงจ ากัด และขาดอิสระในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ   
              29.  งบประมาณท่ีจัดให้กับโรงเรียนการให้อ านาจผู้บริหารโรงเรียน สามารถจัดซื้อจัดจ้าง
ได้โดยโรงเรียนสามารถท าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้  
              30.  โรงเรียนไม่ค่อยมีอิสระในการบริหารจัดการด้านการเงินและได้วงเงินจ ากัด         
การจัดซื้อ-จัดจ้าง จะด าเนินการที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นส่วนใหญ่ 
 จากการสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านกับความคิดเห็น
รวมของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งกลุ่ม โดยใช้หาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยควอไทล์ 
(Interquartile Range) สามารถสรุปได้ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3-6 
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ตารางที ่3  ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านวิชาการ จากแบบสอบถามรอบที่สาม จ าแนกเป็นรายด้าน 
 และรายข้อ 
 

ผลกระทบ ความคิดเห็น ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ด้านวิชาการ 1) โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีพัฒนาการด้าน

วิชาการที่ดี ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
สูงขึ้น 

4.00 0.00 

2) โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีสื่อ วัสดุอปุกรณ์
การศึกษาใช้อย่างเพียง ท าให้นักเรียนได้
เรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ  มีคณุภาพ
การศึกษาสูง 

4.00 1.00 

4) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ผสมผสาน   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือใช้แหล่งเรยีนรู้ใน
ท้องถิ่นที่หลากหลาย ตามความตอ้งการ
ของท้องถิ่น 

4.00 1.00 

5) โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ายในมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น 
ท าให้ผู้เรียนไดร้ับโอกาสในการใช้สื่อ/
แหล่งเรียนรู้มากข้ึน   

4.00 1.00 

12) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความส าคญักับเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 
สนับสนุนและส่งเสริมมาก เช่น 
คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้นักเรียน  ได้พัฒนา
ทักษะที่หลากหลาย 

4.00 0.00 

15) ได้รับจัดสรรสื่อ วัสดุอุปกรณจ์ านวน
มาก แต่ครไูม่เห็นความส าคัญของการใช้
สื่อ ท าให้การเรยีนการสอนขาด
ประสิทธิภาพ 

2.00 1.00 

20) สถานศึกษาบางแห่งมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ าลง เพราะผู้บริหารให้
ความส าคญัด้านอ่ืนมากกว่าด้านวชิาการ 

3.00 2.00 

 22) สถานศึกษาสังกัด อปท. ในบาง
จังหวัดมีน้อย และขาดองค์กรกลาง ในการ
ประสานความร่วมมือ ท าให้การพฒันา
วิชาการของโรงเรียนสังกัด อปท. กับ
โรงเรียนอื่น ๆ อ่อนด้วยลงไป  

4.00 1.00 
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ตารางที ่3  ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านวิชาการ จากแบบสอบถามรอบที่สาม จ าแนกเป็นรายด้าน 
 และรายข้อ  (ต่อ) 
 

ผลกระทบ ความคิดเห็น ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ด้านวิชาการ 23) โรงเรียนและชุมชนมีความใกล้ชิด 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา  จึงสง่เสริม
สนับสนุนความรู้ซึ่งกันและกันมาตลอด   
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ท าให้การส่งเสริม
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน เป็นจุดแข็ง
ของโรงเรียนสังกดั อปท. 

4.00 1.00 

 24) อปท. จะมีจุดแข็งในองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่งการเรยีนรู้   
ทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ ดังนั้น ในการ
พัฒนาแหล่งรู้เพื่อหนุนเสรมิการจดั 
การเรยีนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด    
จึงค่อนข้างคล่องตัว   

4.00 1.00 

 31) การส่งเสรมิด้านวิชาการให้แกชุ่มชน
ท าได้มากขึ้น เนื่องจากโรงเรยีนม ี
ความพร้อมมาก เช่น  การใหชุ้มชนได้มา
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ การบรหิาร
สัญญาณ wifi กับชุมชนใกล้ ๆ โรงเรียน 
เป็นต้น 

4.00 1.00 

 44) มีหน่วยงาน จากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบในการ
อบรมให้ความรู้ ส่งผลให้ครมูีความรู้และ
ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ของโรงเรียนถ่ายโอน ฯ  

4.00 0.00 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่าค่ามัธยฐานจากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับมาก (มัธยฐาน เท่ากับ 4.00) คือ 1) โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีพัฒนาการด้านวิชาการที่
ดี ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2) โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาใช้อย่างเพียง 
ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพการศึกษาสูง 4) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ผสมผสาน      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลาย ตามความต้องการของท้องถิ่น           
5) โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น ท าให้ผู้เรียนได้รับ
โอกาสในการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้มากขึ้น 12) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมมาก เช่น คอมพิวเตอร์  ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่
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หลากหลาย 22) สถานศึกษาสังกัด อปท. ในบางจังหวัดมีน้อย และขาดองค์กรกลาง ในการประสาน
ความร่วมมือ ท าให้การพัฒนาวิชาการของโรงเรียนสังกัด อปท. กับโรงเรียนอ่ืน ๆ อ่อนด้วยลงไป       
23) โรงเรียนและชุมชนมีความใกล้ชิด ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา จึงส่งเสริมสนับสนุนความรู้ซึ่งกัน
และกันมาตลอด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ท าให้การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน เป็นจุดแข็ง
ของโรงเรียนสังกัด อปท.  24) อปท. จะมีจุดแข็งในองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่ง     
การเรียนรู้ ทั้งในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ ดังนั้น ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือหนุนเสริมการจัดการเรียน    
การสอนของสถานศึกษาในสังกัด จึงค่อนข้างคล่องตัว  31) การส่งเสริมด้านวิชาการให้แก่ชุมชน      
ท าได้มากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อมมาก เช่น การให้ชุมชนได้มาอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
และการบริหารสัญญาณ wifi กับชุมชนใกล้ ๆ โรงเรียน เป็นต้น 44) มีหน่วยงาน จากกรมส่งเสริม       
การปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบ ในการอบรมให้ความรู้ ส่งผลให้ครูมีความรู้และท าการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนฯ ระดับปานกลาง (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 3.00) คือ             
20) สถานศึกษาบางแห่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง เพราะผู้บริหารให้ความส าคัญด้านอ่ืน
มากกว่าด้านวิชาการ และระดับน้อย (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 2.00) คือ 15) ได้รับจัดสรรสื่อ วัสดุอุปกรณ์
จ านวนมาก แต่ครูไม่เห็นความส าคัญของการใช้สื่อ ท าให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ  
 เมื่อพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อผลกระทบด้านวิชาการของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกัน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 
1.50 ) เรียงจากน้อยไปหามาก คือ 1) โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีพัฒนาการด้านวิชาการที่ดี ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 12) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี เพ่ือ
การศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมมาก เช่น คอมพิวเตอร์  ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่
หลากหลาย 15) ได้รับจัดสรรสื่อ วัสดุอุปกรณ์จ านวนมาก แต่ครูไม่เห็นความส าคัญของการใช้สื่อ ท า
ให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ  44) มีหน่วยงาน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รับผิดชอบในการอบรมให้ความรู้ ส่งผลให้ครูมีความรู้และท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนถ่ายโอนฯ 2) โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาใช้อย่างเพียง ท าให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  มีคุณภาพการศึกษาสูง  4) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลาย ตามความต้องการของท้องถิ่น  5) โรงเรียนถ่าย
โอนฯ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น ท าให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการใช้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้มากขึ้น 22) สถานศึกษาสังกัดอปท.ในบางจังหวัดมีน้อย และขาดองค์กรกลาง ในการ
ประสานความร่วมมือ ท าให้การพัฒนาวิชาการของโรงเรียนสังกัด อปท. กับโรงเรียนอ่ืน ๆ อ่อนด้วย
ลงไป 23) โรงเรียนและชุมชนมีความใกล้ชิด ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา จึงส่งเสริมสนับสนุนความรู้
ซึ่งกันและกันมาตลอด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ท าให้การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนเป็น  
จุดแข็งของโรงเรียนสังกัด อปท. 24) อปท.จะมีจุดแข็งในองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่ง
การเรียนรู้ ทั้งในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ ดังนั้น ในการพัฒนาแหล่งรู้เพ่ือหนุนเสริมการจัดการเรียน      
การสอนของสถานศึกษาในสังกัด จึงค่อนข้างคล่องตัว 31) การส่งเสริมด้านวิชาการให้แก่ชุมชนท า
ได้มากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อมมาก เช่น การให้ชุมชนได้มาอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ และ
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การบริหารสัญญาณ wifi กับชุมชนใกล้ ๆ โรงเรียน เป็นต้น และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่สอดคล้องกัน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เกิน 1.50) คือ 20) สถานศึกษาบางแห่ง        
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง เพราะผู้บริหารให้ความส าคัญด้านอื่นมากกว่าด้านวิชาการ 
 

ตารางที่ 4  ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลากร จากแบบสอบถามรอบที่สาม จ าแนกเป็นรายด้าน 
 และรายข้อ 
 

ผลกระทบ ความคิดเห็น ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ด้านบุคลากร 6. การเมืองท้องถิ่น แทรกแซงการบริหารงาน

บุคคล ท าให้บุคลากรในโรงเรียน ขาดความ
สามัคคไีม่มีวินยั ความรับผิดชอบในหน้าท่ี
หย่อนยาน การบรหิารจดัการในโรงเรียน 
 ไม่ราบรื่น   

3.00 1.00 

11) ครูเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเปิดเรียน
บ่อย ส่งผลกระทบต่อการเรยีนการสอน 

3.00 1.00 

25) การย้ายของครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
ท าได้จ ากดัเฉพาะในท้องถิ่นต าบล เพราะ
ขึ้นกับความต้องการของคนในต าบลนั้น ๆ  

4.00 1.00 

26) การโอนย้าย ข้าม อปท.ท าไดย้าก 3.00 1.00 
27) การบรรจุและแต่งตั้งคร ูผู้บรหิารจะใช้
ยุทธศาสตร์คนของใครก็เอาคนของคนนั้นลง 
ดังนั้น ต าแหน่งผู้บริหารอาจต้องกลับเป็น
ครูผูส้อนไดเ้พราะไมม่ีข้อจ ากัดเรื่องอ านาจ
บริหาร  

2.00 2.00 

41) โรงเรียนถ่ายโอนฯ ไดร้ับการจัดสรร
อัตราก าลังครูที่ตรงกับความต้องการของ
สถานศึกษามากข้ึน 

4.00 1.00 

42) การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหาร
และครูในโรงเรยีนถ่ายโอนฯ  จัดท าได้ง่าย 
คล่องตัว เพราะมีปรมิาณบคุลากรน้อย อีกท้ัง 
อปท. ยังสนับสนุนการพัฒนาเต็มที ่

4.00 0.00 

43) ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งจากการ
สนับสนุนงบประมาณของ อปท. ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.00 1.00 
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ตารางที่ 4  ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลากร จากแบบสอบถามรอบที่สาม จ าแนกเป็นรายด้าน 
 และรายข้อ  (ต่อ) 
 

ผลกระทบ ความคิดเห็น ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ด้านบุคลากร 45) ผลกระทบจากโรงเรยีนที่โอน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไมไ่ดโ้อนตาม ท าให้
โรงเรียนนั้น ๆ ต้องบรรจุครูใหม่  ซึ่งขาด
ประสบการณ์ ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

4.00 0.00 

 46) อปท. ส่งเสริมให้ ครูทุกคน ท าการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาละ 
1 เรื่องต่อคน ตามสาระการเรียนรูท้ี่ท าการ
สอนตามโครงการวิจยัในช้ันเรียน ท าให้
โรงเรียนที่ถ่ายโอนฯ  มผีลการศึกษาวิจัยที่
สามารถแก้ปัญหาคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.00 1.00 

 47) โรงเรียนถ่ายโอนฯ ใน อปท. ที่มีความ
พร้อมด้านบุคลากรจะด าเนินการนิเทศ
การศึกษา ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ แต่หาก     
ไม่พร้อมด้านบุคลากรและความเขา้ใจของ 
อปท. ต้นสังกัดจะท าให้มีปญัหา  

4.00 1.00 

 48) การวางแผนอัตราก าลังของโรงเรียน 
ถ่ายโอนฯ มีความอิสระลดลง เพราะไดร้ับการ
แทรกแซงจากการเมืองท้องถิ่น  

4.00 1.00 

 49) อปท. ขาดการส่งเสรมิ ขวัญ ก าลังใจ  
ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ  

4.00 1.00 

 51) โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีเงินรางวัลตอนสิ้นปี 
ท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ด ี

3.00 2.00 

 52) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการ
ตื่นตัว กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ส่งผล
ให้ผู้เรียน มีการพัฒนาความรู้มากขึ้น  

5.00 1.00 

 54) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง เป็นไปตามเกณฑ์และโรงเรียนอิง
เกณฑ์ ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปน็แนวปฏิบัติ 
แต่โรงเรียนสามารถบริหารจัดการสามารถใช้
เงินอุดหนุนจ้างบุคลากรได้ ตามสาขาท่ี
ต้องการ 

4.00 1.00 
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ตารางที่ 4  ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลากร จากแบบสอบถามรอบที่สาม จ าแนกเป็นรายด้าน 
 และรายข้อ  (ต่อ) 
 

ผลกระทบ ความคิดเห็น ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ด้านบุคลากร 55) ครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ ปฏิบตัิหน้าที่สอน

อย่างเดียว ท าให้มีเวลา ในการสอนมากขึ้น  
มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเตมิ มีการ
พัฒนาตนเอง ส่งผลใหผู้้เรียนมีความรู้มากขึ้น 

3.00 1.00 

 56) ครูมีขวัญก าลังใจท่ีดี จากการดูแลของ 
อปท. ต้นสังกัดและค่าตอบแทนพิเศษ ท าให้
การท างาน มีประสิทธิภาพอย่างตอ่เนื่อง 

4.00 1.00 

 60) ระบบการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งครูมี
ช่องทางใช้ระบบเส้นสาย ท าให้ไดค้รูไมม่ี
คุณภาพ ไม่ตรงกับความต้องการของ
สถานศึกษา 

4.00 1.00 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่าค่ามัธยฐานจากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับมากที่สุด (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) คือ 52) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
ตื่นตัว กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียน มีการพัฒนาความรู้มากขึ้น ระดับมาก 
(ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) คือ 25) การย้ายของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ท าได้จ ากัดเฉพาะในท้องถิ่น
ต าบล เพราะขึ้นกับความต้องการของคนในต าบลนั้น ๆ 41) โรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้รับการจัดสรร
อัตราก าลังครูที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษามากขึ้น 42) การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของ
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ จัดท าได้ง่าย คล่องตัว เพราะมีปริมาณบุคลากรน้อย อีกทั้ง 
อปท. ยังสนับสนุนการพัฒนาเต็มที่ 43) ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการสนับสนุน
งบประมาณของ อปท. ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 45) ผลกระทบจากโรงเรียนที่โอนครู
และบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้โอนตาม ท าให้โรงเรียนนั้น ๆ ต้องบรรจุครูใหม่ ซึ่งขาดประสบการณ์ 
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 46) อปท. ส่งเสริมให้ครูทุกคนท าการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาละ     1 เรื่องต่อคน ตามสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอนตาม
โครงการวิจัยในชั้นเรียนท าให้โรงเรียนที่ถ่ายโอนฯ  มีผลการศึกษาวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  47) โรงเรียนถ่ายโอนฯ ใน อปท. ที่มีความ
พร้อม ด้านบุคลากรจะด าเนินการนิเทศการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากไม่พร้อมด้าน
บุคลากรและความเข้าใจของ อปท. ต้นสังกัด จะท าให้มีปัญหา 49) อปท. ขาดการส่งเสริม ขวัญ 
ก าลังใจ ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน     ถ่ายโอนฯ  54) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง เป็นไปตามเกณฑ์และโรงเรียนอิงเกณฑ์ ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นแนวปฏิบัติ แต่โรงเรียนสามารถบริหารจัดการสามารถใช้เงินอุดหนุนจ้าง
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บุคลากรได้ตามสาขาที่ต้องการ 56) ครูมีขวัญก าลังใจที่ดี จากการดูแลของ อปท. ต้นสังกัดและ
ค่าตอบแทนพิเศษ ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 60) ระบบการคัดเลือกและบรรจุ
แต่งตั้งครูมีช่องทางใช้ระบบเส้นสาย ท าให้ได้ครูไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา  
ระดับปานกลาง (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 3.00) คือ    6) การเมืองท้องถิ่นแทรกแซง การบริหารงาน
บุคคล ท าให้บุคลากรในโรงเรียน ขาดความสามัคคีไม่มีวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่หย่อนยาน การ
บริหารจัดการในโรงเรียนไม่ราบรื่น 11) ครูเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเปิดเรียนบ่อย ส่งผลกระทบต่อ
การเรียนการสอน 51) โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีเงินรางวัลตอนสิ้นปี ท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดี  55) 
ครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว ท าให้มีเวลา ในการสอนมากขึ้น มีเวลา ใน
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม มีการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น และระดับน้อย (ค่ามัธย
ฐาน เท่ากับ 2.00)  27) การบรรจุและแต่งตั้งครู ผู้บริหาร จะใช้ยุทธศาสตร์คนของใครก็เอาคนของ
คนนั้นลง ดังนั้น ต าแหน่งผู้บริหาร อาจต้องกลับเป็นครูผู้สอนได้เพราะไม่มีข้อจ ากัดเรื่องอ านาจ
บริหาร 
 เมื่อพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อผลกระทบด้านบุคลากรของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกัน (ค่าพิสัยระหว่าง    
ควอไทล์ ไม่เกิน 1.50 ) เรียงจากน้อยไปหามาก คือ 42) การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหาร
และครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ จัดท าได้ง่าย คล่องตัว เพราะมีปริมาณบุคลากรน้อย อีกทั้ง อปท. ยัง
สนับสนุนการพัฒนาเต็มที่ 45) ผลกระทบจากโรงเรียนที่โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้โอน
ตาม ท าให้โรงเรียนนั้นๆ ต้องบรรจุครูใหม่  ซึ่งขาดประสบการณ์ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 6) การเมืองท้องถิ่นแทรกแซงการบริหารงานบุคคล ท าให้บุคลากร ในโรงเรียน ขาดความ
สามัคคีไม่มีวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่หย่อนยาน การบริหารจัดการในโรงเรียนไม่ราบรื่น 11) ครู
เข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเปิดเรียนบ่อย ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 25) การย้ายของครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ท าได้จ ากัดเฉพาะในท้องถิ่นต าบล เพราะขึ้นกับความต้องการของคนในต าบล
นั้น ๆ 26) การโอนย้าย ข้าม อปท. ท าได้ยาก 41) โรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังครูที่
ตรงกับความต้องการของสถานศึกษามากข้ึน 43) ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการสนับสนุน
งบประมาณของ อปท. ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 46) อปท. ส่งเสริมให้ครูทุกคนท าการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาละ 1 เรื่องต่อคน ตามสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอนตาม
โครงการวิจัยในชั้นเรียน  ท าให้โรงเรียนที่ถ่ายโอนฯ มีผลการศึกษาวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 47) โรงเรียนถ่ายโอนฯ ใน อปท.ที่มีความ
พร้อมด้านบุคลากร จะด าเนินการนิเทศการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากไม่พร้อมด้าน
บุคลากร และความเข้าใจของ อปท. ต้นสังกัด จะท าให้มีปัญหา 48) การวางแผนอัตราก าลังของ
โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีความอิสระลดลง เพราะได้รับการแทรกแซงจากการเมืองท้องถิ่น 49) อปท.   
ขาดการส่งเสริม ขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ 52) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการตื่นตัว กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียน มีการพัฒนาความรู้    
มากขึ้น 54) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง เป็นไปตามเกณฑ์และโรงเรียนอิงเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแนวปฏิบัติ แต่โรงเรียนสามารถ
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บริหารจัดการสามารถใช้เงินอุดหนุนจ้างบุคลากรได้ตามสาขาที่ต้องการ 55) ครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ 
ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว ท าให้มีเวลาในการสอนมากขึ้น มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม มีการ
พัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น 56) ครูมีขวัญก าลังใจที่ดี จากการดูแลของ อปท.      
ต้นสังกัด และค่าตอบแทนพิเศษ ท าให้การท างาน มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 60) ระบบการ
คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งครูมีช่องทางใช้ระบบเส้นสาย ท าให้ได้ครูไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงกับความ
ต้องการของสถานศึกษา และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิไม่สอดคล้องกัน (ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ เกิน 1.50) คือ 27) การบรรจุและแต่งตั้งครู ผู้บริหาร จะใช้ยุทธศาสตร์คนของใครก็
เอาคนของคนนั้นลง ดังนั้น ต าแหน่งผู้บริหารอาจต้องกลับเป็นครูผู้สอนได้เพราะไม่มีข้อจ ากัดเรื่อง
อ านาจบริหาร และ 51) โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีเงินรางวัลตอนสิ้นปี ท าให้บุคลากรมขีวัญก าลังใจทีดี่ 
 

ตารางที่ 5  ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงบประมาณ จากแบบสอบถามรอบที่สาม จ าแนกเป็น 
 รายด้านและรายข้อ 
 

ผลกระทบ ความคิดเห็น ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ด้านงบประมาณ 3) ด้านการบริหารที่ไมเ่ป็นนิติบุคคล ท าให้

อ านาจการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถด าเนิน
ไปได้อย่างคล่องตัวเกดิความล่าช้า 

4.00 2.00 

7) โรงเรียนถ่ายโอน ฯ สามารถจัดระบบ
บริหารและด าเนินการพัฒนาองค์กรได้
ค่อนข้างคล่องตัว เพราะนอกจากจะไดร้ับ
งบประมาณ จากกรมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแล้วยังสามารถเสนอขอ
งบประมาณ จาก อปท. ต้นสังกัด และ
ระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ไดด้้วย 

4.00 1.00 

8) โรงเรียนถ่ายโอนฯ ส่วนใหญจ่ะได้รับ
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ในการจัดสรร
งบประมาณด้านอาคารสถานท่ี 

5.00 0.50 

28) อปท. จะตั้งงบประมาณเพิม่เติมให้กับ
โรงเรียน โรงเรยีนในสังกัด อปท. มี
ระเบียบ มีรายไดเ้ป็นของตนเอง เป็นอิสระ 
ท าโครงการ เรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองได้   
ส่งผลให้พัฒนาโรงเรยีนได้คล่องตวั 

3.00 1.00 

29) ความไม่ต่อเนื่องในนโยบายของ อปท. 
ด้านการสนับสนุน งบประมาณใหก้ับการ
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้กับ
โรงเรียนถ่ายโอนฯ ท าให้โรงเรยีนขาด
โอกาส การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

4.00 1.00 
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ตารางที่ 5  ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงบประมาณ จากแบบสอบถามรอบที่สาม จ าแนกเป็น 
 รายด้านและรายข้อ  (ต่อ) 
 

ผลกระทบ ความคิดเห็น ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ด้านงบประมาณ 30) โรงเรียนถ่ายโอนฯ ไดร้ับงบประมาณ

เพื่อการศึกษาอย่างเพียงพอ จาก อปท. 
และกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.00 0.00 

32) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านบัญชี โดยตรง ส่งผลด้านการจัดท า
บัญชีของโรงเรียน 

3.00 1.00 

33) การใช้เงนิรายได้สถานศึกษา ละเอียด 
ซับซ้อน ใช้เงินยาก  

3.00 2.00 

35) โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
งบประมาณอย่างเตม็ที่ ในด้านการจัด
การศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน 

4.00 1.00 

37) งบประมาณที่จัดให้กับโรงเรยีน  
หากให้อ านาจผู้บริหารโรงเรียน สามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้โดยโรงเรยีนเอง  
จะสามารถท าให้รวดเร็วยิ่งข้ึนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได ้

5.00 0.00 

38) ขาดความเป็นอิสระ ขาดอ านาจ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน การจัดซือ้จัดจ้าง 
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีการ
มอบหมายอ านาจท่ีชัดเจน 

4.00 1.00 

39) งบประมาณบางแห่งมากมาย บางแห่ง
ขาดแคลน ไม่มีอ านาจ ไม่มีอสิระ กระทบ
ต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน  
อ านาจการบริหารงบประมาณน้อยลง  

4.00 1.00 

40) การใช้งบประมาณ ของโรงเรยีน 
ถ่ายโอนฯ มีขั้นตอนท่ียุ่งยาก ซับซอ้น             

4.00 0.00 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่าค่ามัธยฐานจากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับมากที่สุด (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) คือ 8) โรงเรียนถ่ายโอนฯ ส่วนใหญ่จะได้รับ            
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ในการจัดสรรงบประมาณด้านอาคารสถานที่  37) งบประมาณที่จัดให้กับ
โรงเรียน หากให้อ านาจผู้บริหารโรงเรียน สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยโรงเรียนเอง จะสามารถท าให้
รวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ ระดับมาก (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) 
คือ 3) ด้านการบริหารที่ไม่เป็นนิติบุคคล ท าให้อ านาจการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถด าเนินไปได้อย่าง
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คล่องตัวเกิดความล่าช้า 7) โรงเรียนถ่ายโอนฯ สามารถจัดระบบบริหารและด าเนินการพัฒนาองค์กร
ได้ค่อนข้างคล่องตัว เพราะนอกจากจะได้รับงบประมาณ จากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วยัง
สามารถเสนอของบประมาณ จาก อปท. ต้นสังกัด และระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ได้ด้วย   
29) ความไม่ต่อเนื่องในนโยบายของ อปท. ด้านการสนับสนุนงบประมาณให้กับการพัฒนา            
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนถ่ายโอนฯ ท าให้โรงเรียนขาดโอกาส การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
30) โรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้รับงบประมาณเพ่ือการศึกษาอย่างเพียงพอ จาก อปท. และกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 35) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ในด้านการจัด
การศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน 38) ขาดความเป็นอิสระ ขาดอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน       
การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่มีการมอบหมายอ านาจที่ชัดเจน 39) งบประมาณ
บางแห่งมากมาย บางแห่งขาดแคลน ไม่มีอ านาจ ไม่มีอิสระ กระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอน อ านาจการบริหารงบประมาณน้อยลง 40) การใช้งบประมาณของโรงเรียนถ่ายโอนฯ         
มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ระดับปานกลาง (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 3.00) คือ28) อปท. จะตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติมให้กับโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด อปท. มีระเบียบ มีรายได้เป็นของตนเองเป็น
อิสระ ท าโครงการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองได้ ส่งผลให้พัฒนาโรงเรียนได้คล่องตัว 32) ขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชี โดยตรงส่งผลด้านการจัดท าบัญชีของโรงเรียน 33) การใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา ละเอียด ซับซ้อน ใช้เงินยาก  
 เมื่อพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อผลกระทบด้านวิชาการของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกัน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 
1.50) เรียงจากน้อยไปหามาก คือ 30) โรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้รับงบประมาณเพ่ือการศึกษาอย่าง
เพียงพอ จาก อปท. และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 8) โรงเรียนถ่ายโอนฯ ส่วนใหญ่จะ
ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ในการจัดสรรงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ 7) โรงเรียนถ่ายโอนฯ 
สามารถจัดระบบบริหารและด าเนินการพัฒนาองค์กรได้ค่อนข้างคล่องตัว เพราะนอกจากจะได้รับ
งบประมาณ จากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังสามารถเสนอของบประมาณ จาก อปท.      
ต้นสังกัด และระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอ่ืนๆได้ด้วย 28) อปท. จะตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับ
โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด อปท. มีระเบียบ มีรายได้เป็นของตนเองเป็นอิสระ ท าโครงการเรียกเก็บ
เงินจากผู้ปกครองได้ ส่งผลให้พัฒนาโรงเรียนได้คล่องตัว 29) ความไม่ต่อเนื่องในนโยบายของ อปท. 
ด้านการสนับสนุน งบประมาณให้กับการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนถ่ายโอนฯ 
ท าให้โรงเรียนขาดโอกาส การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  32) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้าน
บัญชี โดยตรง ส่งผลด้านการจัดท าบัญชี ของโรงเรียน  35) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างเต็มที่ ในด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน 38) ขาดความเป็นอิสระ ขาดอ านาจ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่มีการมอบหมายอ านาจที่
ชัดเจน 39) งบประมาณบางแห่งมากมาย บางแห่งขาดแคลน ไม่มีอ านาจ ไม่มีอิสระ กระทบต่อการ
จัดกิจกรรม การเรียนการสอน อ านาจการบริหารงบประมาณน้อยลง  และความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิไม่สอดคล้องกัน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เกิน 1.50) คือ 3) ด้านการ
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บริหารที่ไม่เป็นนิติบุคคล ท าให้อ านาจการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างคล่องตัว         
เกิดความล่าช้า 33) การใช้เงินรายได้สถานศึกษา ละเอียด ซับซ้อน ใช้เงินยาก  
 

ตารางที่ 6  ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบริหารทั่วไป จากแบบสอบถามรอบที่สาม จ าแนกเป็น 
 รายด้านและรายข้อ 
 

ผลกระทบ ความคิดเห็น ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ด้านบริหาร

ทั่วไป 
9) ผู้บริหารของท้องถิ่นมีบทบาทมาก  
ในการจัดการศึกษา หากมีวิสยัทัศน์  
จะส่งผลให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได ้
เต็มศักยภาพ 

5.00 0.00 

10) ความไม่เข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษา
ของผู้บริหารทอ้งถิ่น ส่งผลให้การจัด
การศึกษาของท้องถิ่นด้อยคุณภาพ 

4.00 1.50 

13) หน่วยงานต้นสังกัด ไดส้นับสนุนการ
ดูแลอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับดีมาก ส่งผลให้บรรยากาศของ
โรงเรียน สวยงาม น่าเรียน   

5.00 1.00 

14) ระเบียบของ อปท. ไม่เอื้อต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความคล่องตัว  

2.00 2.00 

16) คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมาก  
ท าให้โรงเรียนพัฒนาไม่เต็มที ่

2.00 1.50 

17) ผู้บริหาร อปท. ขาดวิสยัทัศน์ในการ
จัดการศึกษาเห็นความส าคญักับการสร้าง
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างมากกว่า ส่งผลให้
การจัดการศึกษาไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร 

2.00 2.00 

18) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงาน
ลดลง เนื่องจากผู้บริหาร อปท. บางแห่ง
ก้าวก่ายการท างานของโรงเรยีน เป็น
อุปสรรคต่อการจดัการศึกษาส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการศึกษา 

2.00 
 

1.00 
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ตารางที่ 6  ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบริหารทั่วไป จากแบบสอบถามรอบที่สาม จ าแนกเป็น 
 รายด้านและรายข้อ (ต่อ) 
 

ผลกระทบ ความคิดเห็น ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ดา้นบริหาร

ทั่วไป 
19) โรงเรียน ต้องท างานสนับสนนุนโยบาย
อื่น ๆ ของกระทรวงมหาดไทย นอกเหนือ
การจัดการศึกษา ส่งผลให้คณุภาพ
การศึกษาต่ า 

2.00 1.00 

21) สถานศึกษามีอ านาจการตดัสนิใจใน
ขอบเขตจ ากัด ขาดความคล่องตัวในการ
บริหาร 

3.00 1.00 

34) ความร่วมมือจากชุมชนน้อยลง ในด้าน
การระดมทรัพยากร 

3.00 1.00 

36) ชุมชนได้จัดการศึกษาตามรูปแบบท่ี
ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นได้ดี 

4.00 1.00 

50) มีการแข่งขันศักยภาพด้านการศึกษา
ระหว่าง อปท. ทั้งยังได้รับความเช่ือมั่น 
และความไว้วางใจจากชุมชน 

4.00 0.00 

53) ลดปัญหาระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
เพราะชุมชนมสี่วนร่วมในการก าหนดกติกา
ร่วมกัน และดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน 

4.00 1.00 

57) ความสมบูรณ์ของทฤษฎีการพัฒนา
การศึกษา คือ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน 
จะมีความสมบรูณเ์ต็มที ่สามารถพัฒนา
และบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได ้

5.00 0.00 

58) สวสัดิการตา่ง ๆ ของโรงเรียนถ่ายโอน
ฯ ในเรื่องการเบิกจ่าย มีความล่าช้า 

4.00 0.00 

59) ครูมีภาระงานมากและบุคลากร
สนับสนุนการเรยีนการสอนไมเ่พียงพอกับ
ภาระงาน ส่งผลให้คณุภาพการศึกษา 
ด้อยลง 

3.00 1.00 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่าค่ามัธยฐานจากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับมากที่สุด (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 5.00) คือ 9) ผู้บริหารของท้องถิ่นมีบทบาทมาก     
ในการจัดการศึกษา หากมีวิสัยทัศน์  จะส่งผลให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ เต็มศักยภาพ              
13) หน่วยงาน ต้นสังกัด ได้สนับสนุนการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก ส่งผล
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ให้บรรยากาศของโรงเรียน สวยงาม น่าเรียน 57) ความสมบูรณ์ของทฤษฎีการพัฒนาการศึกษา คือ 
“บวร” บ้าน วัด โรงเรียน จะมีความสมบูรณ์เต็มที่ สามารถพัฒนาและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้ ระดับมาก (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.00) คือ 10) ความไม่เข้าใจในเรื่องการจัด
การศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่นด้อยคุณภาพ 36) ชุมชนได้จัด
การศึกษาตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ดี 50) มีการแข่งขัน
ศักยภาพด้านการศึกษาระหว่าง อปท. ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากชุมชน 53) ลด
ปัญหาระหว่างครูกับผู้ปกครอง เพราะชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดกติการ่วมกัน และดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร่วมกัน  58) สวัสดิการต่างๆ ของโรงเรียนถ่ายโอนฯ ในเรื่องการเบิกจ่าย มีความล่าช้า ระดับ
ปานกลาง (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 3.00) คือ 21) สถานศึกษามีอ านาจการตัดสินใจในขอบเขตจ ากัด ขาด
ความคล่องตัวในการบริหาร 34) ความร่วมมือจากชุมชนน้อยลง ในด้านการระดมทรัพยากร 59) ครูมี
ภาระงานมากและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับภาระงาน ส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาด้อยลง ระดับน้อย (ค่ามัธยฐาน เท่ากับ 2.00) คือ 14) ระเบียบของ อปท. ไม่เอ้ือต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความคล่องตัว 16) คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
น้อยมาก ท าให้โรงเรียนพัฒนาไม่เต็มที่ 17) ผู้บริหาร อปท. ขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาเห็น
ความส าคัญกับการสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างมากกว่า ส่งผลให้การจัดการศึกษา ไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร 18) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานลดลง เนื่องจากผู้บริหาร อปท. บางแห่ง
ก้าวก่ายการท างานของโรงเรียน เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา  
19) โรงเรียนต้องท างานสนับสนุนนโยบายอ่ืน ๆ ของกระทรวงมหาดไทย นอกเหนือการจัดการศึกษา 
ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาต่ า 
 เมื่อพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อผลกระทบด้านวิชาการของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกัน (ค่าพิสัยระหว่าง  ควอไทล์ ไม่เกิน 
1.50 ) เรียงจากน้อยไปหามาก คือ 9) ผู้บริหารของท้องถิ่นมีบทบาทมาก ในการ  จัดการศึกษา หากมี
วิสัยทัศน์ จะส่งผลให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้เต็มศักยภาพ  50) มีการแข่งขันศักยภาพด้าน
การศึกษาระหว่าง อปท. ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่น และ ความไว้วางใจจากชุมชน 57) ความสมบูรณ์
ของทฤษฎีการพัฒนาการศึกษา คือ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน จะมีความสมบูรณ์เต็มที่ สามารถ
พัฒนาและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้  58) สวัสดิการต่าง ๆ ของโรงเรียน    
ถ่ายโอนฯ ในเรื่องการเบิกจ่าย มีความล่าช้า 13) หน่วยงานต้นสังกัด ได้สนับสนุนการดูแลอาคาร
สถานที่ และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก 36) ชุมชนได้จัดการศึกษาตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ดี ส่งผลให้บรรยากาศของโรงเรียน สวยงาม น่าเรียน         
18) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานลดลง เนื่องจากผู้บริหาร อปท.บางแห่งก้าวก่าย การท างานของ
โรงเรียน เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา  19) โรงเรียนต้อง
ท างานสนับสนุนนโยบายอื่น ๆ ของกระทรวงมหาดไทย นอกเหนือการจัดการศึกษา ส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาต่ า 21) สถานศึกษามีอ านาจการตัดสินใจในขอบเขตจ ากัด ขาดความคล่องตัว ในการ
บริหาร 34) ความร่วมมือจากชุมชนน้อยลง ในด้านการระดมทรัพยากร 53) ลดปัญหาระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง เพราะชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดกติการ่วมกัน และดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน    
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59) ครูมีภาระงานมากและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับภาระงาน ส่งผลให้
คุณภาพการศึกษาด้อยลง 10) ความไม่เข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลให้
การจัดการศึกษาของท้องถิ่นด้อยคุณภาพ 16) คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม  ในการจัด
การศึกษาน้อยมาก ท าให้โรงเรียนพัฒนาไม่เต็มที่ และ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่สอดคล้องกัน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เกิน 1.50 ) คือ 14) ระเบียบของ อปท. ไม่เอ้ือต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความคล่องตัว 17) ผู้บริหาร อปท.ขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาเห็นความส าคัญ
กับการสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างมากกว่า ส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีต่อผลกระทบทางการศึกษาของ 
 โรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการแสดงความคิดเห็น 
 ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
 สามารถสรุปเป็นผลกระทบเชิงบวกและชิงลบได้ดังตารางที ่7-10 
 

ตารางที่ 7  แสดงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
              ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิชาการ 
 

ผลกระทบ เชิงบวก เชิงลบ 
ด้านวิชาการ โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีพฒันาการด้านวิชาการ

ที่ดี ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น 
ได้รับจัดสรรสื่อ วัสดุอุปกรณจ์ านวนมาก 
แต่ครไูม่เห็นความส าคัญของการใช้สื่อ  
ท าให้การเรียนการสอนขาดประสทิธิภาพ 

โรงเรียนถ่ายโอน ฯ มสีื่อ วัสดุอุปกรณ์
การศึกษาใช้อย่างเพียง ท าให้นักเรียนได้
เรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ มีคณุภาพ
การศึกษาสูง 

สถานศึกษาบางแห่งมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนต่ าลง เพราะผู้บริหารใหค้วามส าคญั
ด้านอื่นมากกว่าด้านวิชาการ 

มีการใช้แหล่งเรยีนรูผ้สมผสาน ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น หรือใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่
หลากหลาย ตามความต้องการของท้องถิ่น 

สถานศึกษาสังกัด อปท. ในบางจังหวัด    
มีน้อย และขาดองค์กรกลาง ในการ
ประสานความร่วมมือ ท าให้การพฒันา
วิชาการของโรงเรียนสังกัด อปท. กับ
โรงเรียนอื่น ๆ อ่อนด้วยลงไป 

โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในมากขึ้นและมีคณุภาพดีขึ้น ท าให้
ผู้เรยีนไดร้ับโอกาสในการ ใช้สื่อ/แหล่ง
เรียนรูม้ากขึ้น   

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส าคญั
กับเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา สนับสนุนและ
ส่งเสริมมาก เช่น คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้
นักเรียน  ได้พัฒนาทักษะที่หลากหลาย 
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ตารางที่ 7  แสดงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
              ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิชาการ  (ต่อ) 
 

ผลกระทบ เชิงบวก เชิงลบ 
ด้านวิชาการ โรงเรียนและชุมชนมคีวามใกล้ชิด ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันเสมอมา จึงส่งเสรมิสนับสนุน
ความรู้ซึ่งกันและกันมาตลอด ท้ังโดยตรง
และโดยอ้อม ท าให้การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน เป็นจุดแข็งของโรงเรียน
สังกัด อปท. 

 

 อปท.จะมีจุดแข็งในองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่งการเรยีนรู้ ทั้งใน
พื้นที่และต่างพื้นที่ ดังนั้น ในการพัฒนา
แหล่งรู้ เพื่อหนุนเสริมการจดัการเรียน 
การสอนของสถานศึกษาในสังกัด               
จึงค่อนข้างคล่องตัว   

 

 การส่งเสริมด้านวิชาการให้แก่ชุมชน  
ท าได้มากขึ้น เนื่องจากโรงเรยีนมคีวาม
พร้อมมาก เช่น การให้ชุมชนได้มาอบรมการ
ใช้คอมพิวเตอร์ การบริหารสัญญาณ wifi 
กับชุมชนใกล้ ๆ โรงเรียน เป็นต้น 

 

  มีหน่วยงาน จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นรับผิดชอบ ในการอบรมใหค้วามรู้ 
ส่งผลให้ครู มีความรู้และท าการวจิัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ถ่ายโอนฯ 

 

 
ตารางที่ 8  แสดงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
               ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบุคลากร 
 

ผลกระทบ เชิงบวก เชิงลบ 
ด้านบุคลากร  โรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้รับการจัดสรร

อัตราก าลังครูที่ตรงกับความต้องการของ
สถานศึกษามากข้ึน 

การเมืองท้องถิ่น แทรกแซง  
การบริหารงานบุคคล ท าให้บุคลากรใน
โรงเรียน ขาดความสามัคคี ไม่มีวนิัย  
ความรับผิดชอบในหน้าท่ีหย่อนยาน     
การบริหารจัดการในโรงเรียน ไม่ราบรื่น   

การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของผูบ้ริหาร
และครูในโรงเรยีนถ่ายโอนฯ  จัดท าได้ง่าย 
คล่องตัว เพราะมีปรมิาณบคุลากรน้อยอีกทั้ง 
อปท. ยังสนับสนุนการพัฒนาเต็มที ่

ครูเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเปิดเรียนบ่อย 
ส่งผลกระทบต่อการเรยีนการสอน 
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ตารางที่ 8  แสดงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
               ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบุคลากร  (ต่อ) 
 

ผลกระทบ เชิงบวก เชิงลบ 
ด้านบุคลากร ครูไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จากการ

สนับสนุนงบประมาณของ อปท. ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การย้ายของคร ูผู้บริหารสถานศึกษา    
ท าได้จ ากดัเฉพาะในท้องถิ่นต าบล เพราะ
ขึ้นกับความต้องการของคนในต าบลนั้น ๆ 

อปท. ส่งเสรมิให้ ครูทุกคนท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษาละ  
1 เรื่องต่อคน  ตามสาระการเรยีนรู้ที่ท า 
การสอนตามโครงการวิจัยในช้ันเรยีน ท าให้
โรงเรียนที่ถ่ายโอนฯ มผีลการศึกษาวิจัย  
ที่สามารถแก้ปญัหาคณุภาพการศกึษาของ
โรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การโอนย้าย ข้าม อปท. ท าได้ยาก 

โรงเรียนถ่ายโอนฯ มเีงินรางวัลตอนสิ้นปี  
ท าให้บุคลากรมีขวัญ ก าลังใจที่ด ี
 
 
 

การบรรจุและแต่งตั้งคร ูผู้บริหารจะใช้
ยุทธศาสตร์คนของใครก็เอาคนของ 
คนนั้นลง ดังนั้น ต าแหนง่ผู้บรหิารอาจต้อง
กลับเป็นครูผูส้อนไดเ้พราะไมม่ีข้อจ ากัด
เรื่องอ านาจบริหาร 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการตื่นตัว 
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้
ผู้เรยีน มีการพัฒนาความรู้มากข้ึน 

ผลกระทบจากโรงเรียนทีโ่อน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไมโ่อนตาม ท าให้
โรงเรียนนัน้ ๆ ต้องบรรจุครูใหม่ ซึง่ขาด
ประสบการณ์ ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
เป็นไปตามเกณฑ์และโรงเรียนอิงเกณฑ์ ของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นแนวปฏิบัติ    
แต่โรงเรียนสามารถบริหารจัดการสามารถ
ใช้เงินอุดหนุนจ้างบุคลากรได้ ตามสาขาท่ี
ต้องการ 

โรงเรียนถ่ายโอนฯ ใน อปท. ที่มีความ
พร้อมด้านบุคลากรจะด าเนินการนิเทศ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หาก
ไม่พร้อมด้านบุคลากรและความเขา้ใจของ 
อปท. ต้นสังกัด จะท าให้มีปญัหา 

 ครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ ปฏิบัตหิน้าท่ีสอน
อย่างเดียว ท าให้มีเวลาในการสอนมากขึ้น  
มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเตมิ มีการ
พัฒนาตนเอง ส่งผลใหผู้้เรียนมีความรู ้
มากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังของโรงเรียน 
ถ่ายโอนฯ มีความอิสระลดลง ได้รบัการ
แทรกแซงจากการเมืองท้องถิ่น 
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ตารางที่ 8  แสดงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
               ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบุคลากร  (ต่อ) 
 

ผลกระทบ ด้านเชิงบวก เชิงลบ 
ด้านบุคลากร ครูมีขวัญก าลังใจท่ีดี จากการดูแลของ อปท.

ต้นสังกัดและค่าตอบแทนพิเศษ ท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ง 

อปท. ขาดการส่งเสริม ขวญั ก าลังใจ  
ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
ถ่ายโอนฯ 

 ระบบการคัดเลือกและบรรจุแต่งตัง้ครู   
มีช่องทางใช้ระบบเส้นสาย ท าใหไ้ด้ครู ไม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงกับความต้องการของ
สถานศึกษา 

 

ตารางที่ 9  แสดงผลกระทบด้านเชิงบวกและเชิงลบ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
               ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านงบประมาณ 
 

ผลกระทบ เชิงบวก เชิงลบ 
ด้านงบประมาณ โรงเรียนถ่ายโอนฯ สามารถจัดระบบบริหาร

และด าเนินการพัฒนาองค์กร  ไดค้่อนข้าง
คล่องตัว เพราะนอกจากจะได้รับ
งบประมาณ จากกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้วยังสามารถเสนอของบประมาณ    
จาก อปท. ต้นสังกัด และระดมทรพัยากร
จากภาคส่วนอ่ืน ๆ ไดด้้วย 

ด้านการบริหารทีไ่ม่เป็นนิติบุคคล ท าให้
อ านาจการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถด าเนิน
ไปได้อย่างคล่องตัว เกิดความลา่ช้า 

โรงเรียนถ่ายโอนฯ ส่วนใหญ่จะไดร้ับความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ในการจัดสรร
งบประมาณด้านอาคารสถานท่ี 

ความไมต่่อเนื่องในนโยบายของ อปท.  
ด้านการสนับสนุน งบประมาณใหก้ับ  
การพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ให้กับโรงเรียนถ่ายโอนฯ ท าให้โรงเรียน 
ขาดโอกาส การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

อปท. จะตั้งงบประมาณเพิ่มเติมให้กับ
โรงเรียน โรงเรยีนในสังกัด อปท. มีระเบยีบ 
มีรายได้เป็นของตนเองเป็นอิสระ  
ท าโครงการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองได้ 
ส่งผลให้พัฒนาโรงเรยีนได้คล่องตวั 

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้าน
บัญชี โดยตรง ส่งผลด้านการจัดท าบัญชี
ของโรงเรียน 

 โรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้รบังบประมาณเพื่อ
การศึกษาอย่างเพียงพอ จาก อปท. และ
กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 

การใช้เงินรายได้สถานศึกษา ละเอียด 
ซับซ้อน ใช้เงินยาก 
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ตารางที่ 9  แสดงผลกระทบด้านเชิงบวกและเชิงลบ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
               ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านงบประมาณ  (ต่อ) 
 

ผลกระทบ เชิงบวก เชิงลบ 
 โรงเรียนไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณ

อย่างเต็มที่ ในด้านการจัดการศึกษาและ 
การพัฒนาโรงเรียน 

งบประมาณที่จัดให้กับโรงเรยีน หากให้
อ านาจผู้บรหิารโรงเรยีน สามารถจัดซื้อจัด
จ้างได้โดยโรงเรียนเอง จะสามารถท าให้
รวดเร็วยิ่งข้ึนและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้ 

  ขาดความเป็นอสิระ ขาดอ านาจตดัสินใจ
เกี่ยวกับการเงิน การจัดซื้อจดัจ้าง 
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่มีการ
มอบหมายอ านาจท่ีชัดเจน 

  งบประมาณบางแห่งมากมาย บางแห่งขาด
แคลน ไม่มีอ านาจ ไม่มีอิสระ กระทบต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อ านาจ
การบริหารงบประมาณน้อยลง 

  การใช้งบประมาณ ของโรงเรียนถา่ยโอนฯ 
มีขั้นตอนท่ียุ่งยาก ซับซ้อน             

 

ตารางที่ 10  แสดงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
               ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารทั่วไป 
 

ผลกระทบ เชิงบวก เชิงลบ 
ด้านบริหารทั่วไป ผู้บริหารของท้องถิ่นมีบทบาทมาก ในการจัด

การศึกษา หากมีวสิัยทัศน์ จะส่งผลให้
สถานศึกษาจัดการศึกษา ได้เตม็ศกัยภาพ 

ความไมเ่ข้าใจในเรื่องการจดัการศกึษาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลให้การจัดการศึกษา
ของท้องถิ่นด้อยคุณภาพ 

หน่วยงานต้นสังกัด ได้สนับสนุนการดูแล
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ 
ดีมาก ส่งผลให้บรรยากาศของโรงเรียน 
สวยงาม น่าเรียน   

ระเบียบของ อปท. ไมเ่อื้อต่อผู้ปฏบิัติงาน 
ขาดความคล่องตัว 

ชุมชนได้จัดการศึกษาตามรูปแบบที่ต้องการ 
สามารถตอบสนอง ความต้องการของ
ท้องถิ่นได้ด ี

คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาน้อยมาก ท าให้
โรงเรียนพัฒนาไมเ่ต็มที ่

มีการแข่งขันศักยภาพดา้นการศึกษาระหว่าง 
อปท. ทั้งยังได้รับความเช่ือมั่น และความ
ไว้วางใจจากชุมชน 

ผู้บริหาร อปท. ขาดวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาเห็นความส าคัญกับการสร้าง
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างมากกว่า ส่งผลให้
การจัดการศึกษาไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร 
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ตารางที่ 10  แสดงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ 
               ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารทั่วไป  (ต่อ) 
 

ผลกระทบ เชิงบวก เชิงลบ 
ด้านบริหารทั่วไป ลดปัญหาระหว่างครูกับผู้ปกครอง เพราะ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดกตกิาร่วมกัน 
และดูแลช่วยเหลือนักเรยีนร่วมกัน 

โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานลดลง 
เนื่องจากผู้บริหาร อปท. บางแห่งก้าวก่าย       
การท างานของโรงเรียน เป็นอุปสรรคต่อ
การจัดการศึกษาส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การศึกษา 

ความสมบรูณ์ของทฤษฎีการพัฒนา
การศึกษา คือ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน  
จะมีความสมบรูณเ์ต็มที ่สามารถพัฒนาและ
บูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได ้

โรงเรียน ต้องท างานสนับสนุนนโยบาย 
อื่น ๆ ของกระทรวงมหาดไทย นอกเหนือ
การจัดการศึกษา ส่งผลให้คณุภาพ
การศึกษาต่ า 

โรงเรียนถ่ายโอนฯ มสีื่อ วัสดุอุปกรณ์
การศึกษาใช้อย่างเพียง ท าให้นักเรียนได้
เรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ มีคณุภาพ
การศึกษาสูง 

สถานศึกษามีอ านาจการตดัสินใจ 
ในขอบเขตจ ากัด ขาดความคล่องตัว     
ในการบริหาร 

 มีการใช้แหล่งเรยีนรูผ้สมผสาน ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น หรือใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
ที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น 

ความร่วมมือจากชุมชนน้อยลงในด้านการ
ระดมทรัพยากร 

 โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในมากขึ้นและมีคณุภาพดีขึ้น ท าให้
ผู้เรยีนไดร้ับโอกาสในการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้
มากขึ้น   

สวัสดิการต่าง ๆ ของโรงเรียนถ่ายโอนฯ 
ในเรื่องการเบิกจ่าย มีความล่าช้า 

 

 



 

 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง “การประเมินผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียน           
ที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เป็นการวิจัยโดยใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 ท่าน  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) ในรอบที่ 1 และ 
แบบสอบถาม แบบ Rating Scale ในรอบที่ 2 และ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยการ
สอบถามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางไปรษณีย์  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อผลกระทบ
ทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปไดดั้งต่อไปนี้ 
  1.1 ผลกระทบด้านวิชาการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ระดับมาก คือ โรงเรียนถ่ายโอนฯมีพัฒนาการด้านวิชาการที่ดี ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาใช้อย่างเพียง ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง           
เต็มศักยภาพ มีคุณภาพการศึกษาสูง มีการใช้แหล่งเรียนรู้ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือใช้แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลาย ตามความต้องการของท้องถิ่น โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น ท าให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้มากขึ้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี  เพ่ือการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมมาก 
เช่น คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่หลากหลาย  สถานศึกษาสังกัด อปท. ในบาง
จังหวัดมีน้อยและขาดองค์กรกลาง ในการประสานความร่วมมือ ท าให้การพัฒนาวิชาการของโรงเรียน
สังกัด อปท. กับโรงเรียนอ่ืน ๆ อ่อนด้วยลงไป โรงเรียนและชุมชนมีความใกล้ชิด ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เสมอมา จึงส่งเสริมสนับสนุนความรู้ซึ่งกันและกันมาตลอด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ท าให้การส่งเสริม
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน เป็นจุดแข็งของโรงเรียนสังกัด อปท. อปท. จะมีจุดแข็งในองค์ความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ ทั้งในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ ดังนั้น ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้        
เพ่ือหนุนเสริมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด จึงค่อนข้างคล่องตัว การส่งเสริมด้าน
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วิชาการให้แก่ชุมชนท าได้มากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อมมาก เช่น การให้ชุมชนได้มาอบรม
การใช้คอมพิวเตอร์,การบริหารสัญญาณ wifi กับชุมชนใกล้ ๆ โรงเรียน เป็นต้น มีหน่วยงาน จากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบ ในการอบรมให้ความรู้ ส่งผลให้ครูมีความรู้และท าการวิจัย    
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนฯ ระดับปานกลาง คือ สถานศึกษาบางแห่ง          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง เพราะผู้บริหารให้ความส าคัญด้านอ่ืนมากกว่าด้านวิชาการ และระดับ
น้อย คือ ได้รับจัดสรรสื่อ วัสดุอุปกรณ์จ านวนมาก แต่ครูไม่เห็นความส าคัญของการใช้ สื่อ ท าให้     
การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ  
   เมื่อพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อผลกระทบด้านวิชาการของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกัน เรียงจากน้อยไปหา
มาก คือ โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีพัฒนาการด้านวิชาการที่ดี ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี  เพ่ือการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมมาก เช่น 
คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้นักเรียน ได้พัฒนาทักษะที่หลากหลาย ได้รับจัดสรรสื่อ วัสดุอุปกรณ์จ านวนมาก 
แต่ครูไม่เห็นความส าคัญของการใช้สื่อ ท าให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ มีหน่วยงานจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบในการอบรมให้ความรู้ ส่งผลให้ครูมีความรู้และท าการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนฯ โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษา
ใช้อย่างเพียง ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพการศึกษาสูง  มีการใช้แหล่งเรียนรู้
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลาย ตามความต้องการของ
ท้องถิ่น โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น ท าให้ผู้เรียน
ได้รับโอกาสในการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้มากขึ้น สถานศึกษาสังกัด อปท. ในบางจังหวัดมีน้อย และขาด
องค์กรกลาง ในการประสานความร่วมมือ ท าให้การพัฒนาวิชาการของโรงเรียนสังกัด อปท. กับ
โรงเรียนอ่ืนๆ อ่อนด้วยลงไป โรงเรียนและชุมชน มีความใกล้ชิด ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา          
จึงส่งเสริมสนับสนุนความรู้ซึ่งกันและกันมาตลอด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ท าให้การส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน เป็นจุดแข็งของโรงเรียนสังกัด อปท. อปท. จะมีจุดแข็งในองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ ดังนั้น ในการพัฒนาแหล่งรู้เพ่ือหนุน
เสริมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด จึงค่อนข้างคล่องตัว การส่งเสริมด้านวิชาการ
ให้แก่ชุมชนท าได้มากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อมมาก เช่น การให้ชุมชนได้มาอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์,การบริหารสัญญาณ wifi กับชุมชนใกล้ ๆ โรงเรียน เป็นต้นและความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิไม่สอดคล้องกัน คือ สถานศึกษาบางแห่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง 
เพราะผู้บริหารให้ความส าคัญด้านอ่ืนมากกว่าด้านวิชาการ    
  1.2 ผลกระทบด้านบุคลากร พบว่า ค่ามัธยฐานจากการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  ระดับมากที่สุด คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการตื่นตัว 
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียน มีการพัฒนาความรู้มากขึ้น ระดับมาก คือ การย้าย
ของคร ูผู้บริหารสถานศึกษา ท าได้จ ากัดเฉพาะในท้องถิ่นต าบล เพราะขึ้นกับความต้องการของคนใน



 
 

212 

ต าบลนั้น ๆ โรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังครูที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา
มากขึ้น การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารและครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ จัดท าได้ง่าย คล่องตัว 
เพราะมีปริมาณบุคลากรน้อย อีกทั้ง อปท. ยังสนับสนุนการพัฒนาเต็มที่ ครูได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจากการสนับสนุนงบประมาณของ อปท. ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลกระทบ
จากโรงเรียนที่โอนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้โอนตาม ท าให้โรงเรียนนั้น ๆ ต้องบรรจุครูใหม่ 
ซึ่งขาดประสบการณ์ ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน อปท. ส่งเสริมให้ครูทุกคนท าการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาละ 1 เรื่องต่อคน ตามสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอนตาม
โครงการวิจัยในชั้นเรียน ท าให้โรงเรียนที่ถ่ายโอนฯ มีผลการศึกษาวิจัย ที่สามารถแก้ปัญหาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนถ่ายโอนฯ ใน อปท. ที่มีความพร้อม  
ด้านบุคลากร จะด าเนินการนิเทศการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากไม่พร้อมด้านบุคลากรและ
ความเข้าใจของ อปท. ต้นสังกัด จะท าให้มีปัญหา อปท. ขาดการส่งเสริม ขวัญ ก าลังใจ ในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง เป็นไปตามเกณฑ์
และโรงเรียนอิงเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น    
แนวปฏิบัติ แต่โรงเรียนสามารถบริหารจัดการสามารถใช้เงินอุดหนุนจ้างบุคลากรได้ตามสาขาที่
ต้องการ ครูมีขวัญก าลังใจที่ดี จากการดูแลของ อปท. ต้นสังกัดและค่าตอบแทนพิเศษ ท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ระบบการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งครูมีช่องทางใช้ระบบเส้นสาย 
ท าให้ได้ครูไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา ระดับปานกลาง คือ การเมืองท้องถิ่น
แทรกแซง การบริหารงานบุคคล  ท าให้บุคลากรในโรงเรียน ขาดความสามัคคี  ไม่มีวินัย             
ความรับผิดชอบในหน้าที่หย่อนยาน การบริหารจัดการในโรงเรียนไม่ราบรื่น ครูเข้ารับการฝึกอบรม
ในช่วงเปิดเรียนบ่อย ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีเงินรางวัลตอนสิ้นปี   
ท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดี ครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว ท าให้มีเวลา  
ในการสอนมากขึ้น มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม มีการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
มากขึ้น และระดับน้อย คือ การบรรจุและแต่งตั้งครู ผู้บริหาร จะใช้ยุทธศาสตร์คนของใครก็เอาคน
ของคนนั้นลง ดังนั้น ต าแหน่งผู้บริหาร อาจต้องกลับเป็นครูผู้สอนได้เพราะไม่มีข้อจ ากัดเรื่องอ านาจ
บริหาร 
   เมื่อพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อผลกระทบด้านบุคลากรของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกัน เรียงจากน้อยไปหา
มาก คือ การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารและครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ จัดท าได้ง่าย คล่องตัว 
เพราะมีปริมาณบุคลากรน้อย อีกทั้ง อปท. ยังสนับสนุนการพัฒนาเต็มที ่ผลกระทบจากโรงเรียนที่โอน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้โอนตาม ท าให้โรงเรียนนั้นๆ ต้องบรรจุครู ใหม่  ซึ่งขาด
ประสบการณ์ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การเมืองท้องถิ่นแทรกแซงการบริหารงาน
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บุคคล ท าให้บุคลากร ในโรงเรียน ขาดความสามัคคีไม่มีวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่หย่อนยาน   
การบริหารจัดการในโรงเรียนไม่ราบรื่น ครูเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเปิดเรียนบ่อย ส่งผลกระทบต่อ
การเรียนการสอน การย้ายของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ท าได้จ ากัดเฉพาะในท้องถิ่นต าบล เพราะ
ขึ้นกับความต้องการของคนในต าบลนั้น ๆ การโอนย้าย ข้าม อปท. ท าได้ยาก โรงเรียนถ่ายโอนฯ 
ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังครูที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษามากขึ้น  ครูได้รับการพัฒนา        
อย่างต่อเนื่อง จากการสนับสนุนงบประมาณของ อปท. ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อปท. 
ส่งเสริมให้ครูทุกคนท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาละ 1 เรื่องต่อคน ตามสาระ
การเรียนรู้ที่ท าการสอนตามโครงการวิจัยในชั้นเรียน  ท าให้โรงเรียนที่ถ่ายโอนฯ มีผลการศึกษาวิจัย   
ที่สามารถแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียน      
ถ่ายโอนฯ ใน อปท. ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร จะด าเนินการนิ เทศการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่หากไม่พร้อมด้านบุคลากร และความเข้าใจของ อปท. ต้นสังกัด จะท าให้มีปัญหา 
การวางแผนอัตราก าลังของโรงเรียนถ่ายโอนฯ มีความอิสระลดลง เพราะได้รับการแทรกแซงจาก
การเมืองท้องถิ่น 49) อปท. ขาดการส่งเสริม ขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนถ่าย
โอนฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการตื่นตัว กระตือรือร้น ในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียน  
มีการพัฒนาความรู้มากขึ้น การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง เป็นไปตามเกณฑ์และ
โรงเรียนอิงเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น         
แนวปฏิบัติ แต่โรงเรียนสามารถบริหารจัดการสามารถใช้เงินอุดหนุนจ้างบุคลากรได้  ตามสาขาที่
ต้องการ ครูในโรงเรียน   ถ่ายโอนฯ ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว ท าให้มีเวลาในการสอนมากขึ้น       
มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม มีการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น ครูมีขวัญ
ก าลังใจที่ดี จากการดูแลของ อปท. ต้นสังกัดและค่าตอบแทนพิเศษ  ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง ระบบการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งครูมีช่องทางใช้ระบบเส้นสาย ท าให้ได้ครูไม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไม่สอดคล้องกัน คือ การบรรจุและแต่งตั้งครู ผู้บริหาร จะใช้ยุทธศาสตร์คนของใครก็เอาคนของ      
คนนั้นลง ดังนั้น ต าแหน่งผู้บริหารอาจต้องกลับเป็นครูผู้สอนได้เพราะไม่มีข้อจ ากัดเรื่องอ านาจบริหาร 
และโรงเรียนถ่ายโอนฯ มีเงินรางวัลตอนสิ้นปี ท าให้บุคลากรมขีวัญก าลังใจทีดี่ 
  1.3 ผลกระทบด้านงบประมาณ พบว่า การแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับมากที่สุด คือ โรงเรียนถ่ายโอนฯ ส่วนใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
ในการจัดสรรงบประมาณด้านอาคารสถานที่ งบประมาณที่จัดให้กับโรงเรียน หากให้อ านาจผู้บริหาร
โรงเรียน สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยโรงเรียนเอง จะสามารถท าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ ระดับมาก คือ ด้านการบริหารที่ไม่เป็นนิติบุคคล ท าให้อ านาจ
การจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างคล่องตัวเกิดความล่าช้า โรงเรียนถ่ายโอนฯ สามารถ
จัดระบบบริหารและด าเนินการพัฒนาองค์กรได้ค่อนข้างคล่องตัว เพราะนอกจากจะได้รับงบประมาณ 
จากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วยังสามารถเสนอของบประมาณ จาก อปท. ต้นสังกัด และระดม
ทรัพยากรจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ได้ด้วย ความไม่ต่อเนื่องในนโยบายของ อปท. ด้านการสนับสนุน
งบประมาณให้กับการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนถ่ายโอนฯ ท าให้โรงเรียน    
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ขาดโอกาส การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม โรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้รับงบประมาณเพ่ือการศึกษา           
อย่างเพียงพอ จาก อปท. และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
งบประมาณอย่างเต็มที่  ในด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน ขาดความเป็นอิสระ        
ขาดอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่มีการมอบหมาย
อ านาจที่ชัดเจน งบประมาณบางแห่งมากมาย บางแห่งขาดแคลน ไม่มีอ านาจ ไม่มีอิสระ กระทบต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อ านาจการบริหารงบประมาณน้อยลง 40) การใช้งบประมาณของ
โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ระดับปานกลาง คือ อปท. จะตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม
ให้กับโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด อปท. มีระเบียบ มีรายได ้เป็นของตนเองเป็นอิสระ ท าโครงการเรียก
เก็บเงินจากผู้ปกครองได้ ส่งผลให้พัฒนาโรงเรียนได้คล่องตัว ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านบัญชี โดยตรง ส่งผลด้านการจัดท าบัญชีของโรงเรียน การใช้เงินรายได้สถานศึกษา ละเอียด 
ซับซ้อน ใช้เงินยาก  
   เมื่อพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อผลกระทบด้านงบประมาณของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกัน เรียงจากน้อยไปหา
มาก คือ โรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้รับงบประมาณเพ่ือการศึกษาอย่างเพียงพอ จาก อปท. และกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนถ่ายโอนฯ ส่วนใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีใน
การจัดสรรงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่  โรงเรียนถ่ายโอนฯ สามารถจัดระบบบริหารและ
ด าเนินการพัฒนาองค์กรได้ค่อนข้างคล่องตัว เพราะนอกจากจะได้รับงบประมาณ จากกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังสามารถเสนอของบประมาณ จาก อปท. ต้นสังกัด และระดมทรัพยากร
จากภาคส่วนอ่ืนๆได้ด้วย อปท. จะตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด อปท.       
มีระเบียบ มีรายได้เป็นของตนเอง เป็นอิสระ ท าโครงการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองได้ ส่งผลให้
พัฒนาโรงเรียนได้คล่องตัว ความไม่ต่อเนื่องในนโยบายของ อปท. ด้านการสนับสนุน งบประมาณ
ให้กับการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนถ่ายโอนฯ ท าให้โรงเรียนขาดโอกาส     
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชี โดยตรง ส่งผลด้านการ
จัดท าบัญชี ของโรงเรียน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ ในด้านการจัดการศึกษา
และการพัฒนาโรงเรียน ขาดความเป็นอิสระ ขาดอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง 
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่มีการมอบหมายอ านาจที่ชัดเจน งบประมาณบางแห่งมากมาย      
บางแห่งขาดแคลน ไม่มีอ านาจ ไม่มีอิสระ กระทบต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน อ านาจการ
บริหารงบประมาณน้อยลง  และ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิไม่สอดคล้องกัน คือ   
ด้านการบริหารทีไ่ม่เป็นนิติบุคคล ท าให้อ านาจการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างคล่องตัว 
เกิดความล่าช้า 33) การใช้เงินรายได้สถานศึกษา ละเอียด ซับซ้อน ใช้เงินยาก  
  1.4 ผลกระทบด้านบริหารทั่วไป พบว่า ค่ามัธยฐานจากการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับมากที่สุด คือ ผู้บริหารของท้องถิ่นมีบทบาทมาก ในการจัด
การศึกษา หากมีวิสัยทัศน์ จะส่งผลให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้เต็มศักยภาพ หน่วยงานต้นสังกัด  
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ได้สนับสนุนการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก ส่งผลให้บรรยากาศของโรงเรียน 
สวยงาม น่าเรียน 57) ความสมบูรณ์ของทฤษฎีการพัฒนาการศึกษา คือ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน   
จะมีความสมบูรณ์เต็มที่ สามารถพัฒนาและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้  ระดับ
มาก คือ ความไม่เข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลให้การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่นด้อยคุณภาพ ชุมชนได้จัดการศึกษาตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นได้ดี มีการแข่งขันศักยภาพด้านการศึกษาระหว่าง อปท. ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่น และ
ความไว้วางใจจากชุมชน ลดปัญหาระหว่างครูกับผู้ปกครอง เพราะชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
กติการ่วมกัน และดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน สวัสดิการต่างๆ ของโรงเรียนถ่ายโอนฯ ในเรื่องการ
เบิกจ่าย มีความล่าช้า ระดับปานกลาง คือ สถานศึกษามีอ านาจการตัดสินใจในขอบเขตจ ากัด      
ขาดความคล่องตัวในการบริหาร ความร่วมมือจากชุมชนน้อยลง ในด้านการระดมทรัพยากร ครูมี
ภาระงานมากและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับภาระงาน ส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาด้อยลง ระดับน้อย คือ ระเบียบของ อปท. ไม่เอ้ือต่อผู้ปฏิบัติงาน ขาดความคล่องตัว  
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมาก ท าให้โรงเรียนพัฒนาไม่เต็มที่  
ผู้บริหาร อปท. ขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาเห็นความส าคัญกับการสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
มากกว่า ส่งผลให้การจัดการศึกษา ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงาน
ลดลง เนื่องจากผู้บริหาร อปท.บางแห่งก้าวก่ายการท างานของโรงเรียน เป็นอุปสรรคต่อการจัด
การศึกษาส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา โรงเรียนต้องท างานสนับสนุนนโยบายอ่ืน ๆ ของ
กระทรวงมหาดไทย นอกเหนือการจัดการศึกษาส่งผลให้คุณภาพการศึกษาต่ า 
   เมื่อพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลกระทบด้านบริหารทั่วไปของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกัน เรียงจากน้อยไปหา
มาก คือ ผู้บริหารของท้องถิ่นมีบทบาทมาก ในการจัดการศึกษา หากมีวิสัยทัศน์จะส่งผลให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาได้เต็มศักยภาพ มีการแข่งขันศักยภาพด้านการศึกษาระหว่าง อปท. ทั้งยัง
ได้รับความเชื่อมั่น และ ความไว้วางใจจากชุมชน ความสมบูรณ์ของทฤษฎีการพัฒนาการศึกษา คือ 
“บวร” บ้าน วัด โรงเรียน จะมีความสมบูรณ์เต็มที่ สามารถพัฒนาและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้ สวัสดิการต่าง ๆ ของโรงเรียนถ่ายโอนฯ ในเรื่องการเบิกจ่าย มีความล่าช้า  
หน่วยงานต้นสังกัด ได้สนับสนุนการดูแลอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก ชุมชนได้จัด
การศึกษาตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ดี ส่งผลให้บรรยากาศ
ของโรงเรียน สวยงาม น่าเรียน โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานลดลง เนื่องจากผู้บริหาร อปท.    
บางแห่งก้าวก่าย การท างานของโรงเรียน เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนต้องท างานสนับสนุนนโยบายอ่ืนๆ ของกระทรวงมหาดไทย นอกเหนือการจัด
การศึกษา ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาต่ า  สถานศึกษามีอ านาจการตัดสินใจในขอบเขตจ ากัด         
ขาดความคล่องตัวในการบริหาร ความร่วมมือจากชุมชนน้อยลง ในด้านการระดมทรัพยากร         
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ลดปัญหาระหว่างครูกับผู้ปกครอง เพราะชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดกติการ่วมกัน และดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ครูมีภาระงานมากและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับ
ภาระงาน ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาด้อยลง ความไม่เข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ส่งผลให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่นด้อยคุณภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามี      
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมาก ท าให้โรงเรียนพัฒนาไม่เต็มที่ และ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิไม่สอดคล้องกัน คือ ระเบียบของ อปท. ไม่เอ้ือต่อผู้ปฏิบัติงาน ขาดความคล่องตัว    
ผู้บริหาร อปท. ขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา เห็นความส าคัญกับการสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
มากกว่า ส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
 2. จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปเป็น
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  2.1 ผลกระทบเชิงบวก จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านวิชาการ ได้แก่ โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีพัฒนาการด้านวิชาการที่ดี ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น โรงเรียนถ่ายโอน ฯ มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาใช้อย่างเพียง ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ มีคุณภาพการศึกษาสูง มีการใช้แหล่งเรียนรู้ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือใช้แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลาย ตามความต้องการของท้องถิ่น โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น ท าให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ ใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้มากขึ้น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมมาก 
เช่น คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้นักเรียน ได้พัฒนาทักษะที่หลากหลาย โรงเรียนและชุมชน มีความใกล้ชิด 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา จึงส่งเสริมสนับสนุนความรู้ซึ่งกันและกันมาตลอดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
ท าให้การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน เป็นจุดแข็งของโรงเรียนสังกัด อปท. อปท. จะมีจุดแข็ง
ในองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ ดังนั้น ในการ
พัฒนาแหล่งรู้ เพ่ือหนุนเสริมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดจึงค่อนข้างคล่องตัว  
การส่งเสริมด้านวิชาการให้แก่ชุมชน ท าได้มากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อมมาก เช่น การให้
ชุมชนได้มาอบรมการใช้คอมพิวเตอร์,การบริหารสัญญาณ wifi กับชุมชนใกล้ ๆ โรงเรียน เป็นต้น       
มีหน่วยงาน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบ ในการอบรมให้ความรู้ ส่งผลให้ครู         
มีความรู้และท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนฯ 
   ผลกระทบเชิงลบ  โรงเรียนถ่ายโอนฯได้รับจัดสรรสื่อ วัสดุอุปกรณ์จ านวนมาก 
แต่ครูไม่เห็นความส าคัญของการใช้สื่อ ท าให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ สถานศึกษาบางแห่ง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง เพราะผู้บริหารให้ความส าคัญด้านอื่นมากกว่าด้านวิชาการสถานศึกษา
สังกัด อปท.ในบางจังหวัดมีน้อย และขาดองค์กรกลาง ในการประสานความร่วมมือ ท าให้การพัฒนา
วิชาการของโรงเรียนสังกัด อปท. กับโรงเรียนอื่นๆ อ่อนด้วยลงไป 
  2.2  ผลกระทบเชิงบวก จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านบุคลากร โรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังครูที่ตรงกับความต้องการของ



 
 

217 

สถานศึกษามากขึ้น การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารและครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ จัดท าได้
ง่าย คล่องตัว เพราะมีปริมาณบุคลากรน้อย อีกทั้ง อปท. ยังสนับสนุนการพัฒนาเต็มที่ ครูได้รับ      
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จากการสนับสนุนงบประมาณของ อปท. ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อปท. ส่งเสริมให้ ครูทุกคนท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง
ต่อคน ตามสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน ตามโครงการวิจัยในชั้นเรียน ท าให้โรงเรียนที่ถ่ายโอนฯ มีผล
การศึกษาวิจัย ที่สามารถแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีเงินรางวัลตอนสิ้นปี ท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดี  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการตื่นตัว กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียน มีการพัฒนาความรู้มากขึ้น    
การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง เป็นไปตามเกณฑ์และโรงเรียนอิงเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแนวปฏิบัติ แต่โรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการสามารถใช้เงินอุดหนุนจ้างบุคลากรได้ ตามสาขาที่ต้องการครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ ปฏิบัติ
หน้าที่สอนอย่างเดียว ท าให้มีเวลาในการสอนมากขึ้น มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม มีการพัฒนา
ตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น ครูมีขวัญก าลังใจที่ดี จากการดูแลของ อปท. ต้นสังกัดและ
ค่าตอบแทนพิเศษ ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
   ผลกระทบเชิงลบ การเมืองท้องถิ่นแทรกแซง การบริหารงานบุคคล ท าให้
บุคลากรในโรงเรียน ขาดความสามัคคี ไม่มีวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่หย่อนยาน การบริหาร
จัดการในโรงเรียน ไม่ราบรื่น  ครูเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเปิดเรียนบ่อย ส่งผลกระทบต่อการเรียน
การสอน การย้ายของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ท าได้จ ากัดเฉพาะในท้องถิ่นต าบล เพราะขึ้นกับความ
ต้องการของคนในต าบลนั้นๆ การโอนย้าย ข้าม อปท. ท าได้ยาก การบรรจุและแต่งตั้งครู ผู้บริหาร        
จะใช้ยุทธศาสตร์คนของใครก็เอาคนของคนนั้นลง ดังนั้น ต าแหน่งผู้บริหาร อาจต้องกลับเป็นครูผู้สอน
ได้เพราะไม่มีข้อจ ากัดเรื่องอ านาจบริหาร ผลกระทบจากโรงเรียนที่โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่โอนตามท าให้โรงเรียนนั้นๆ ต้องบรรจุครูใหม่ ซึ่งขาดประสบการณ์ ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนถ่ายโอนฯ ใน อปท. ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร จะด าเนินการนิเทศ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากไม่พร้อมด้านบุคลากรและความเข้าใจของ อปท. ต้นสังกัด 
จะท าให้มีปัญหาการวางแผนอัตราก าลังของโรงเรียนถ่ายโอนฯ มีความอิสระลดลง ได้รับ            
การแทรกแซง จากการเมืองท้องถิ่น อปท. ขาดการส่งเสริม ขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติงานของครู    
ในโรงเรียนถ่ายโอนฯ ระบบการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งครูมีช่องทางใช้ระบบเส้นสาย ท าให้ได้ครู   
ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา 
  2.3 ผลกระทบเชิงบวก จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านงบประมาณ โรงเรียนถ่ายโอนฯ สามารถจัดระบบบริหารและด าเนินการพัฒนาองค์กร            
ได้ค่อนข้างคล่องตัว เพราะนอกจาก จะได้รับงบประมาณ จากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว          
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ยังสามารถเสนอของบประมาณจาก อปท. ต้นสังกัด และระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ได้ด้วย
โรงเรียนถ่ายโอนฯ ส่วนใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ในการจัดสรรงบประมาณด้านอาคาร
สถานที่ อปท. จะตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด อปท. มีระเบียบ มีรายได้   
เป็นของตนเอง เป็นอิสระ ท าโครงการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองได้ ส่งผลให้พัฒนาโรงเรียนได้
คล่องตัว โรงเรียนถ่ายโอนฯได้รับงบประมาณเพ่ือการศึกษาอย่างเพียงพอ จาก อปท. และกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ ในด้านการจัด
การศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน  
   ผลกระทบเชิงลบ ด้านการบริหารที่ไม่เป็นนิติบุคคล ท าให้อ านาจการจัดซื้อ     
จัดจ้างไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างคล่องตัว เกิดความล่าช้า ความไม่ต่อเนื่องในนโยบายของ อปท. 
ด้านการสนับสนุน งบประมาณให้กับ การพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนถ่ายโอนฯ 
ท าให้โรงเรียนขาดโอกาส การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชี 
โดยตรง ส่งผลด้านการจัดท าบัญชีของโรงเรียน การใช้เงินรายได้สถานศึกษา ละเอียด ซับซ้อน        
ใช้เงินยาก งบประมาณที่จัดให้กับโรงเรียน หากให้อ านาจผู้บริหารโรงเรียน สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้
โดยโรงเรียนเอง จะสามารถ ท าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
ขาดความเป็นอิสระ ขาดอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา 
ยังไม่มีการมอบหมายอ านาจที่ชัดเจน งบประมาณบางแห่งมากมาย บางแห่งขาดแคลน ไม่มีอ านาจ 
ไม่มีอิสระ กระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อ านาจการบริหารงบประมาณน้อยลง การใช้
งบประมาณของโรงเรียนถ่ายโอนฯ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน      
  2.4 ผลกระทบเชิงบวก จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านบริหารทั่วไป ผู้บริหารของท้องถิ่นมีบทบาทมาก ในการจัดการศึกษา หากมีวิสัยทัศน์ จะส่งผลให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาได้เต็มศักยภาพ หน่วยงานต้นสังกัด ได้สนับสนุนการดูแลอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก ส่งผลให้บรรยากาศของโรงเรียน สวยงาม น่าเรียน ชุมชนได้จัด
การศึกษาตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ดี มีการแข่งขัน
ศักยภาพด้านการศึกษาระหว่าง อปท. ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากชุมชน         
ลดปัญหาระหว่างครูกับผู้ปกครอง เพราะชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดกติการ่วมกัน และดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันความสมบูรณ์ของทฤษฎีการพัฒนาการศึกษา คือ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน 
จะมีความสมบูรณ์เต็มที่ สามารถพัฒนาและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้  
   ผลกระทบเชิงลบ  ความไม่เข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น 
ส่งผลให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่นด้อยคุณภาพ ระเบียบของ อปท. ไม่เอ้ือต่อผู้ปฏิบัติงาน       
ขาดความคล่องตัว คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมาก ท าให้
โรงเรียนพัฒนาไม่เต็มที่ผู้บริหาร อปท. ขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาเห็นความส าคัญกับการสร้าง
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างมากกว่า ส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  โรงเรียนมี
อิสระในการบริหารงานลดลง เนื่องจากผู้บริหาร อปท. บางแห่งก้าวก่ายการท างานของโรงเรียน     
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เป็นอุปสรรค ต่อการจัดการศึกษาส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา โรงเรียนต้องท างานสนับสนุน
นโยบายอ่ืนๆ ของกระทรวงมหาดไทย นอกเหนือการจัดการศึกษา ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาต่ า
สถานศึกษามีอ านาจการตัดสินใจในขอบเขตจ ากัด ขาดความคล่องตัวในการบริหาร 
 

อภิปรายผล 
 

 ข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผล ไดด้ังนี้ 
 1. จากการค้นพบผลกระทบเชิงบวกด้านวิชาการ ซึ่งได้แก่ มีพัฒนาการด้านวิชาการที่ดี 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาใช้อย่างเพียงพอ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพการศึกษาสูง มีการใช้แหล่งเรียนรู้ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือใช้
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลาย มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น ท าให้
ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ ใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้มากขึ้น ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านคอมพิวเตอร์ 
ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่หลากหลาย ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากวิสัยทัศน์ของผู้น าท้องถิ่นด้านการ
จัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัธราชัย พัฒนสุวรรณา ได้ศึกษาเรื่อง โรงเรียน อบจ.: 
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการจัดการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนต่าง  ๆ ในเขตจังหวัด
นนทบุรี มาตั้งแต่ก่อนรับถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา และเมื่อได้รับถ่ายโอนภารกิจด้าน
การศึกษาแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีบทบาทในการจัดการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ 
ได้แก่ ด้านงานวิชาการ พบว่า ได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน เช่น การจ้างครู
ภาษาต่างประเทศหรือการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนี้ยังได้มีการเชิญบุคคลในท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงข้าราชการครู
ได้จัดท าสื่อการสอนที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น แวง (Wang) ได้ศึกษาการศึกษาแนวความคิด
เกี่ยวกับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นในอันที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการศึกษาของกลุ่มองค์กร     
6 กลุ่ม ในไต้หวัน พบว่า ในการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไต้หวัน จะต้องเกิดจาก
การร่วมมือจากหลายฝ่าย ประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โรงเรียน ผู้บริหาร
ระดับโรงเรียนและความต้องการของชุมชน ซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ   
การจัดการศึกษา 
 2. จากการค้นพบผลกระทบเชิงบวกด้านบุคลากร ซึ่งได้แก่ การได้รับจัดสรรอัตราก าลัง
ครูที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษามากขึ้น การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารและครู 
จัดท าได้ง่าย คล่องตัว ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพราะได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณของ อปท. ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้ครูทุกคนท าการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาละ 1 เรื่องต่อคน ตามสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน 
ตามโครงการวิจัยในชั้นเรียน ท าให้โรงเรียนมีผลการศึกษาวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีเงินรางวัลตอนสิ้นปี ท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดี  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการตื่นตัว กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ความรู้มากขึ้น การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง เป็นไปตามเกณฑ์และสามารถใช้เงิน
อุดหนุนจ้างบุคลากรได้ ตามสาขาที่ต้องการ ครูปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว ท าให้มีเวลาในการสอน
มากขึ้น มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม มีการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น ท าให้
การท างานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากวิสัยทัศน์ของผู้น าท้องถิ่นในด้านการ
บริหารบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัธราชัย พัฒนสุวรรณา  ได้ศึกษาเรื่องโรงเรียน อบจ.: 
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการจัดการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัด
นนทบุรี มาตั้งแต่ก่อนรับถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา และเมื่อได้รับถ่ายโอนภารกิจด้าน
การศึกษาแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีบทบาทในการจัดการศึกษาในประเด็นต่าง  ๆ 
ได้แก่ ด้านการบริหารบุคคล พบว่า การบริหารบุคลากรด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรีนั้น เหมือนกับการบริหารข้าราชการครูท้องถิ่นอ่ืน โดยกฎหมายได้ก าหนดให้น าระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบังคับใช้โดยอนุโลม นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรียังให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเหล่านี้ โดยมีแผนงานในการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยังจ้างสถานบันอุดมศึกษา ภายนอกเข้ามาเป็นผู้วาง
หลักสูตรและพัฒนาทักษะแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดด้วยและยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชาร์พ คาริส อีริน ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนมีขนาดเล็กลงเป็นรูปแบบของการ
ปฏิรูปโรงเรียนที่ก าลังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในการศึกษาที่เชื่อมโยงโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนได้ใช้เพ่ือสนับสนุนและสร้างโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเป็นอิสระที่รู้จักกันว่าเป็นโรงเรียนภายใน
โรงเรียน ขณะที่การปฏิรูปนี้น่าจะเป็นดังผลประโยชน์ที่สมเหตุผลนั้น ซึ่งมีงานวิจัยได้บ่งบอกรูปแบบ
โรงเรียนภายในโรงเรียนไม่ได้เป็นการปฏิบัติในระดับที่คาดไว้ได้ในการวิจัยในการก่อตั้งโรงเรียนที่
แตกต่างกัน 2 โรงเรียน ต้องถูกแบ่งออก   การถูกตรวจสอบและการได้รับประโยชน์อย่างมีอิสระ    
การวิจัยที่ไม่มีขอบเขตในส่วนของค าถามเกี่ยวกับด้านการสนับสนุนโรงเรียนเรื่องภาระหน้าที่ของ
โรงเรียน เช่น ภาวะผู้น า การศึกษานี้ใช้รูปแบบค าถามแบบ Q ในการศึกษาภาวะผู้น าในโรงเรียน
ขนาดเล็กของเอกชนแห่งหนึ่งที่ ซีแอตเติล วอชิงตันซึ่งมีนักเรียน 84 คน และจัดอยู่ในโรงเรียนที่มี
ระดับช่วงชั้นภาวะผู้น าและบรรยากาศที่หลากหลายที่สูงซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนที่สูง รูปแบบ Q มีปริมาณความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมในการเรียนในการที่จะค้นหากลุ่มที่มี
ความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกันเพ่ือถูกทดแทนปัจจัยทั้ง 4 แบบ การศึกษาวิจัยนี้พบล าดับที่สูงที่ไม่
ปกติของความเห็นสอดคล้องกันระหว่างการมีส่วนร่วมในเรื่องการเรียนและยังมีคุณลักษณะพิเศษที่ยัง
ไม่กระจ่างชัดระหว่างการรับรู้ในกลุ่ม ปัจจัยเดี่ยวที่เป็นผลที่ได้ในการศึกษานี้ท าให้แยกแยะได้ด้วย
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ความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องการปฏิบัติและภาวะผู้น าของครูซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดต่อภาวะผู้น า
โรงเรียนขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้ยังมีภาวะผู้น าของผู้เรียนและการสร้างภาวะผู้น าที่เป็นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรมวิชาที่สอนในโรงเรียนทั้งหมดที่ท าให้ได้ระดับความส าคัญที่สูงที่สุดภาวะผู้น าที่ใช้โดย
ผู้บริหารโรงเรียนและการปฏิบัติที่ในลักษณะที่เป็นภาวะผู้น าของผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิผล
ของโรงเรียนที่เล็กกว่ายังอยู่ในระดับความส าคัญที่ต่ า ตามล าดับ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
เกษร  จินดา ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรกับความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาบุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ การออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากร 
การประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากร การด าเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร 2) ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดังค่าเฉลี่ยดังนี้ แผนการเตรียมความพร้อมใน    
การจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การจัดสรรรายได้เพ่ือการศึกษา ความเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิธีการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับและประเภทการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ       
ความต้องการของชุมชนและประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหรือมีส่วนร่วม    
จัดการศึกษา และ 3) ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์
กับการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมและรายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การประเมิน    
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร การด าเนินการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร และการออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากร 
 3. จากการค้นพบผลกระทบเชิงบวกด้านงบประมาณ ที่พบว่า โรงเรียนถ่ายโอนฯ 
สามารถจัดระบบบริหารและด าเนินการพัฒนาองค์กรได้ค่อนข้างคล่องตัว เพราะนอกจาก จะได้รับ
งบประมาณ จากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังสามารถเสนอของบประมาณจาก อปท.       
ต้นสังกัด และระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอ่ืนๆได้ด้วยโรงเรียนถ่ายโอนฯ ส่วนใหญ่จะได้รับความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ในการจัดสรรงบประมาณด้านอาคารสถานที่ อปท.จะตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม
ให้กับโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด อปท. มีระเบียบ มีรายได้เป็นของตนเอง เป็นอิสระ สามารถ         
ท าโครงการขอสนับสนุนเงินจากผู้ปกครองได้ โรงเรียนถ่ายโอนฯได้รับงบประมาณเพ่ือการศึกษา  
อย่างเพียงพอ จาก อปท. และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก อปท.        
มีโรงเรียนที่รับผิดชอบน้อยและได้รับงบประมาณจากการบริหารงานของท้องถิ่นมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาวดี ฉัตรจรัสกูล ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
รับโอนสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีความเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม
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รับโอนสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารจัดการและ ด้านพัสดุครุภัณฑ์และสถานที่ เมื่อพิจารณาตามสถานะภาพ
พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความคิดเห็น
ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นมีความพร้อมรับโอนสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน และ
ผลการวิจัยยังพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากับบุคลากร  ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีความคิดเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมรับโอนสถานศึกษาโดยรวม       
ไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ใน 2 ด้าน คือ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ ส่วนด้านพัสดุครุภัณฑ์และสถานที่ และด้าน
การบริหารจัดการไม่แตกต่างกัน และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการ
รับโอนสถานศึกษาที่ส าคัญ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
โดยเน้นการกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา โดยให้ทุกภาคส่วนของชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 
 4. จากการค้นพบผลกระทบเชิงบวกด้านบริหารทั่วไป ที่พบว่า ผู้บริหารของท้องถิ่น         
มีบทบาทมากในการจัดการศึกษา หากมีวิสัยทัศน์จะส่งผลให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้เต็มศักยภาพ 
หน่วยงานต้นสังกัด ได้สนับสนุนการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก ส่งผลให้
บรรยากาศของโรงเรียน สวยงาม น่าเรียน ชุมชนได้จัดการศึกษาตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ดี มีการแข่งขันศักยภาพด้านการศึกษาระหว่าง อปท. ทั้งยัง
ได้รับความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากชุมชน ลดปัญหาระหว่างครูกับผู้ปกครอง เพราะชุมชน      
มีส่วนร่วมในการก าหนดกติการ่วมกัน และดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันความสมบูรณ์ของทฤษฎี  
การพัฒนาการศึกษา คือ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน จะมีความสมบูรณ์เต็มที่ สามารถพัฒนาและ
บูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยงยุทธ ยะบุญธง      
ซ่ึงได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนที่ถ่ายโอน
ไปสังกัด อปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด อปท. ผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีส่วนร่วม มีโครงสร้างการบริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมกับขนาด จ านวน
นักเรียน ระดับการศึกษา มีความคล่องตัว มุ่งสู่คุณภาพ มีการประสานงานภายในและภายนอกเป็น
อย่างดี มีกลุ่มบริหารที่เหมาะสมกับความจ าเป็นของโรงเรียนถ่ายโอน และสภาพบริบทของโรงเรียน 
ที่ต้องพัฒนาในทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นอกจากนี้ พัธราชัย พัฒนสุวรรณา ได้ศึกษา
เรื่องโรงเรียน อบจ.: บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการจัดการศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียน
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ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดนนทบุรีมาตั้งแต่ก่อนรับถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา และเมื่อได้รับถ่าย
โอนภารกิจด้านการศึกษาแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีบทบาทในการจัดการศึกษาใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านงานบริหารทั่วไปข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าข้อดีของ
การโอนเข้ามาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คือ ลดขั้นตอน การประสานงาน สายการ
บังคับบัญชาสั้นลง ในด้านอาคารสถานที่พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีโครงการที่จะ
ก่อสร้างและท านุบ ารุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
พบว่า สถานศึกษามักจะได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ เช่น        
การสนับสนุนอุปกรณ์ การบริจาคสิ่งของ หรือความช่วยเหลือในงานต่าง  ๆ ของโรงเรียน รวมถึง    
การเข้ามาให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียนอีกด้วย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
คราฟฟ์ (Craff) ที่ได้ศึกษาทัศนคติของชุมชนต่อการจัดการศึกษา และระดับการมีส่วนร่วมในกิจการ
ของโรงเรียนที่จะท าให้ทัศนคติของชุมชนต่อโรงเรียนดีขึ้นจุดมุ่งหมาย ต้องการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างระดับการมีส่วนร่วมสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนกับทัศนคติต่อสถานศึกษาของครู ผลการศึกษา
พบว่า มีค่าความสัมพันธ์กันระหว่างระดับทัศนคติกับระบบโรงเรียนในแต่ละสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์กันระหว่างทัศนคติของชุมชนกับสิ่งแวดล้อมหรือทัศนคติของชุมชนกับระดับการเข้าร่วม
กิจการของโรงเรียน  
 5. จากการค้นพบผลกระทบเชิงลบด้านวิชาการ ที่พบว่า โรงเรียนถ่ายโอนฯได้รับจัดสรร
สื่อ วัสดุอุปกรณ์จ านวนมาก แต่ครูไม่เห็นความส าคัญของการใช้สื่อ ท าให้การเรียนการสอน             
ขาดประสิทธิภาพ สถานศึกษาบางแห่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง เพราะผู้บริหารให้ความส าคัญ
ด้านอ่ืนมากกว่าด้านวิชาการสถานศึกษาสังกัด อปท. ในบางจังหวัดมีน้อย และขาดองค์กรกลาง       
ในการประสานความร่วมมือ ท าให้การพัฒนาวิชาการของโรงเรียนสังกัด อปท. กับโรงเรียนอ่ืน ๆ    
อ่อนด้วยลงไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษาบางท่าน สนใจงานอ่ืนมากกว่างาน
วิชาการและยังรวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้น าท้องถิ่นด้านการจัดการศึกษาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพรรณมาศ พรมพิลา ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อการนิเทศการสอนใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อ
การนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ปัจจัยเจ็ดด้านคือด้าน
การวางแผน  ด้านการบริหารจัดการด้านการส ารวจสภาพปัญหา และความต้องการของครู  ด้านการ
ประเมินผล  ด้านการพัฒนาและการปรับปรุง  ด้านการมีส่วนร่วม  และด้านการปฏิบัติการนิเทศ   
การสอน 2) รูปแบบกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด          
ขึ้นประกอบด้วยปัจจัย 7 ด้าน แต่ละด้านมีสหสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน โดยด้านการวางแผนด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของครู ด้านการประเมินผล  และด้าน
การพัฒนาและการปรับปรุง มีสหสัมพันธ์ทางบวกโดยตรงกับด้านการปฏิบัติการนิเทศการสอน ส่วน
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ด้านการวางแผนและด้านการบริหารจัดการมีสหสัมพันธ์ทางบวกโดยตรงกับด้านการมีส่วนร่วม      
แต่ส าหรับ พัธราชัย พัฒนสุวรรณา ได้ศึกษาเรื่องโรงเรียน อบจ.: บทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารการจัดการศึกษา ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่าการบริหารจัดการศึกษาในประเด็น
ต่าง ๆ นั้น ยังพบปัญหา ได้แก่ ด้านวิชาการยังพบว่าคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนในสังกัดยังไม่
เป็นที่น่าพอใจมากนัก 
 6. จากการค้นพบผลกระทบเชิงลบด้านบุคลากร ที่พบว่า การเมืองท้องถิ่นแทรกแซง 
การบริหารงานบุคคล ท าให้บุคลากรในโรงเรียน ขาดความสามัคคี ไม่มีวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่
หย่อนยาน การบริหารจัดการในโรงเรียน ไม่ราบรื่น  ครูเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเปิดเรียนบ่อย 
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การย้ายของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ท าได้จ ากัดเฉพาะในท้องถิ่น
ต าบล เพราะขึ้นกับความต้องการของคนในต าบลนั้นๆ การโอนย้าย ข้าม อปท. ท าได้ยาก การบรรจุ
และแต่งตั้งครู ผู้บริหาร จะใช้ยุทธศาสตร์คนของใครก็เอาคนของคนนั้นลง ดังนั้น ต าแหน่งผู้บริหาร 
อาจต้องกลับเป็นครูผู้สอนได้เพราะไม่มีข้อจ ากัดเรื่องอ านาจบริหาร ผลกระทบจากโรงเรียนที่โอน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาไม่โอนตามท าให้โรงเรียน  ต้องบรรจุครูใหม่ ซึ่งขาดประสบการณ์ ในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนถ่ายโอนฯ ใน อปท. ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร จะ
ด าเนินการนิเทศการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากไม่พร้อมด้านบุคลากรและความเข้าใจของ 
อปท. ต้นสังกัด จะท าให้มีปัญหาการวางแผนอัตราก าลังของโรงเรียนถ่ายโอนฯ มีความอิสระลดลง 
ได้รับการแทรกแซง จากการเมืองท้องถิ่น อปท. ขาดการส่งเสริม ขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติงานของ
คร ูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ ระบบการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งครมูีช่องทางใช้ระบบเส้นสาย ท าให้ได้ครู   
ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัธราชัย        
พัฒนสุวรรณา  ทีไ่ด้ศึกษาเรื่องโรงเรียน อบจ.: บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหาร
การจัดการศึกษา ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่าการบริหารจัดการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ นั้น ยังพบ
ปัญหา ได้แก่ ด้านการบริหารบุคคลยังคงมีปัญหาในการจัดหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
บุคลากร รวมถึงด้านสวัสดิการที่ยังติดระเบียบซึ่งท าให้บุคลากรรู้สึกขัดข้องกังวลใจ และพัตแนม 
(Putnam) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง สภาพการบริหารองค์การปกครองท้องถิ่นในอิตาลี โดยศึกษา
ระดับความประสบความส าเร็จในการบริหารขององค์กรบริหารท้องถิ่นในภาคเหนือและภาคใต้  ซึ่งมี
กฎหมายเรื่องการกระจายอ านาจเหมือนกนั ผลการวิจัยพบว่าการบริหารท้องถิ่นในภาคใต้ของอิตาลีมี
ปัญหาเรื่องอิทธิพลและการทุจรติมาก ผิดกับการปกครองท้องถิ่น ทางตอนเหนือที่ประสบความส าเร็จ
สูงกว่าและมีการทุจริตน้อยมาก โดยการบริหารองค์การปกครองท้องถิ่นในภาคเหนือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
มีส่วนร่วมในการบริหาร กลุ่มประชาคมในภาคเหนือมีความเข้มแข็ง มีสภาพความเป็นธรรมาภิบาล
มากกว่าในภาคใต้ซึ่งใช้การบริหารแบบพรรคพวก ระหว่างเจ้าพ่อและกลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่น 
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 7. จากการค้นพบผลกระทบเชิงลบด้านงบประมาณ  ที่พบว่า ด้านการบริหารที่ไม่เป็น
นิติบุคคล ท าให้อ านาจการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างคล่องตัว เกิดความล่าช้า       
ความไม่ต่อเนื่องในนโยบายของ อปท. ด้านการสนับสนุน งบประมาณให้กับ การพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนถ่ายโอนฯ ท าให้โรงเรียนขาดโอกาส การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชี โดยตรงส่งผลด้านการจัดท าบัญชีของโรงเรียน      
การใช้เงินรายได้สถานศึกษา ละเอียด ซับซ้อน ใช้เงินยาก งบประมาณที่จัดให้กับโรงเรียน หากให้
อ านาจผู้บริหารโรงเรียน สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยโรงเรียนเอง จะสามารถท าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและ
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ ขาดความเป็นอิสระ ขาดอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่มีการมอบหมายอ านาจที่ชัดเจน งบประมาณ
บางแห่งมากมาย บางแห่งขาดแคลน ไม่มีอ านาจ ไม่มีอิสระ กระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอน อ านาจการบริหารงบประมาณน้อยลง การใช้งบประมาณของโรงเรียนถ่ายโอนฯ มีขั้นตอนที่
ยุ่งยาก ซับซ้อน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการที่โรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องไม่เป็น      
นิติบุคคล ท าให้อ านาจในการใช้จ่ายงบประมาณมีข้อจ ากัด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
ดวงเนตร ส าราญวงศ์ และไชยันต์ รัชชกูล ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอน
สู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรคหลังการถ่ายโอน
ภารกิจการจัดการศึกษาให้แก่ อบจ. เกิดจากความไม่พร้อมของ อบจ. ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่บุคลากรได้รับ ล่าช้ากว่าเดิม โดยเฉพาะไม่สามารถ
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณและการบริหารงานบุคคลที่ล่าช้ามี
ขั้นตอนมาก และพัธราชัย พัฒนสุวรรณา ได้ศึกษาเรื่องโรงเรียน อบจ.: บทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารการจัดการศึกษา ผลการวิจัยส่วนหนึ่ง พบว่า ติดขัดด้านระเบียบ และ      
ด้านการเงิน 

 8. จากการค้นพบผลกระทบเชิงลบด้านบริหารทั่วไป ที่พบว่า ความไม่เข้าใจในเรื่อง  
การจัดการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่นด้อยคุณภาพ ระเบียบของ 
อปท. ไม่เอ้ือต่อผู้ปฏิบัติงาน ขาดความคล่องตัว คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาน้อยมาก ท าให้โรงเรียนพัฒนาไม่เต็มที่ผู้บริหาร อปท. ขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาเห็น
ความส าคัญกับการสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างมากกว่า ส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานลดลง เนื่องจากผู้บริหาร อปท. บางแห่ง    
ก้าวก่ายการท างานของโรงเรียนเป็นอุปสรรค ต่อการจัดการศึกษาส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนต้องท างานสนับสนุนนโยบายอ่ืนๆ ของกระทรวงมหาดไทย นอกเหนือการจัดการศึกษา 
ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาต่ า สถานศึกษามีอ านาจการตัดสินใจในขอบเขตจ ากัด ขาดความคล่องตัว
ในการบริหาร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักการเมืองเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการสถานศึกษา      
มากเกินไป ท าให้การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาได้ไม่เต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนันทรัตน์ เจริญกุล ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง     
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ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาที่
ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ในการจัดท า
หลักสูตรแกนกลาง มีการศึกษาความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน ปัญหาในการบริหารงานวิชาการ
ที่ส าคัญที่สุด คือ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการท าวิจัย ด้านการบริหารงานบุคลากร     
มีการกระจายความรับผิดชอบให้ครูมีส่วนร่วมในงานต่าง ๆ ปัญหาด้านการบริหารงานบุคลากรที่พบ
มากที่สุด คือ บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบหลายด้านในเวลาเดียวกัน ด้านการบริหารงานธุรการ 
การเงินและพัสดุ การด าเนินการให้สถานศึกษาได้รับงบประมาณเพียงพอและทันเวลาในแต่ละ
ปีงบประมาณมีการปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปัญหาด้านการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ที่พบ    
มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีน้อยกว่าภาระงานด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน สถานศึกษามีการ
จัดบริการสุขภาพให้แก่นักเรียน รวมทั้งการจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม ปัญหาการจัดกิจกรรม
นักเรียนที่พบมากที่สุด คือ สถานศึกษามีกิจกรรมมากเกินไป ด้านการบริหารงาน  อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการในการใช้อาคารสถานที่และห้องเรียนต่าง ๆ มีการ
ดูแลฃความสะอาด การจัดเวรยาม ปัญหาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่สุด  คือ       
การขาดงบประมาณที่จะซ่อมแซมอาคารสถานที่ช ารุด ด้านการบริหารงานความสัมพันธ์กับชุมชน 
สถานศึกษามีการเชิญผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสพิเศษ
ต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น เปิดโอกาสให้ชุมชนมาใช้บริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ปัญหา
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนที่ส าคัญที่สุดคือ ขาดการด าเนินการที่เป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้      
อัคทาร์ (Aktar) ยังได้ท าการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทของประเทศก าลัง
พัฒนา พบว่า สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่โครงการพัฒนาชนบทของประเทศก าลังพัฒนาล้มเหลว คือ 
ประชาชนในชนบทไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ท าให้ขาดความส านึกร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการ 
พร้อมกันนั้นยังเป็นเหตุให้ขาดการบ ารุงรักษาหลังจากโครงการเสร็จสิ้น  ส าหรับทอย (Toy) ก็ยังได้
ศึกษาแผนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในโรงเรียนชุมชน และให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ในการที่จะ
วางแผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนในชนบทนั้นควรจะมีการพัฒนาทางด้านนโยบาย 
และกฎต่างๆให้มีการวิจัยปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องอยู่ก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมายให้ชัดเจน 
สร้างความสัมพันธ์ทั้งภายนอกและภายใน จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี การท าให้เกิดความไว้วางใจ 
ความกระตือรือร้นในการท างาน และจัดให้มีการประเมินผลในก ารด าเนินงานด้วย  และ              
พัธราชัย พัฒนสุวรรณา  ได้ศึกษาเรื่องโรงเรียน อบจ.: บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารการจัดการศึกษา ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า ด้านการบริหารทั่วไปที่ยังติดระเบียบด้านการเงิน 
ด้านเอกสาร ด้านพัสดุ ด้านอาคารสถานที่แม้จะมีโครงการก่อสร้างอาคารสถานที่แต่ยังคงมีปัญหาใน
บางส่วนเช่น ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ที่ยังขาดแคลน และช ารุดทรุดโทรม รวมถึงสถานที่ที่ช่วยเสริม
ด้านกิจกรรมเช่นสนามกีฬา ยังคงมีไม่ทั่วถึง ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนประสบปัญหาเรื่อง
ความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างโรงเรียนบางแห่งกับชุมชน อันเนื่องจากปัจจัยด้านสภาพ
ของชุมชนที่ไม่เอ้ืออ านวย 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการศึกษาวิจัย ซึ่งพบว่าโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่น ได้รับ
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริมสนับสนุนและก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการจัดการศึกษา ตามความต้องการของท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ควรส่งเสริมให้มีการวิจัย     
การจัดการศึกษาตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น แต่ละองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ว่ามี
แนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการจัดการศึกษาตามความต้องการของประชาชนอย่างไร เพ่ือน าข้อมูล         
มาก าหนดนโยบาย การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชน 
 2. กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ควรส่งเสริม สนับสนุน        
แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ 

   2.1 ด้านวิชาการ ได้แก่ อปท. ควรก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง สถานศึกษาต่าง ๆ  ในสังกัดก็จะมีอิสระในการพัฒนาด้านวิชาการได้อย่างมีทิศทาง      
ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดของ อปท. สูงขึ้น  
    2.2 ด้านบุคลากร ได้แก่ 1) วางแผนและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ภาระงานการจัดการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษา เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอและ 
ตรงกับความต้องการ 2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร  
ที่มีประสิทธิภาพโดยให้ครอบคลุมทั้งคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม เพ่ือจูงใจให้ได้    
คนดี มีคุณธรรมที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นครู ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา  
3) ส่งเสริมพัฒนา ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
เร่งรัดพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษา โดยการฝึกอบรมให้มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรที่ยังไม่จบปริญญาตรีได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตรงกับ     
ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ และ 4) เร่งด าเนินการสรรหาผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ทาง
การศึกษาให้เข้ามาปฏิบัติงานในส่วนการศึกษาให้เพียงพอกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ โดยปรับ
หลักเกณฑ์ที่จูงใจให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางการศึกษาเข้ามา
ปฏิบัติงาน 
   2.3 ด้านงบประมาณ อปท. ควรมีกฎระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณที่คล่องตัว        
ลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ถ่ายโอนมาจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเคยเป็นโรงเรียนนิติบุคคลมาก่อน จะรู้สึกว่าระเบียบของกรมส่งเสริม        
การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่คล่องตัวและยุ่งยากมากกว่าที่เคยปฏิบัติมา 
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  2.4  ด้านบริหารทั่วไป ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายการศึกษาที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง เพราะหากผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเห็น
ความส าคัญของภารกิจด้าน การจัดการศึกษา ก็จะเอ้ือให้มีการจัดสรรงบประมาณและการบริหารงาน
ที่ส่งเสริมประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ อปท.  

   2.5  ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการก าหนดกระบวนการท างานของบุคลากร ใน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบของ อปท. ทั้งในส่วนของกองการศึกษาฯ กองการเจ้าหน้าที่ แก้ไขกระบวนการ
ท างานที่ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานบุคคล  และการบริหาร
งบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความล่าช้าในการเตรียมการบรรจุบุคลากรครูผู้ช่วยเพ่ือทดแทน     
ต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งส่งผลต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก และกระบวนการเบิกจ่ายที่ล่าช้าในทุกเรื่อง  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ถ่าย
โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความต้องการของประชาชน 
 2. ควรมีการวิจัย เพ่ือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ถ่ายโอน
ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาแล้ว 10 ปีการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองของท้องถิ่น  
 3.  ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4.  ควรมีการวิจัยการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถจัด
การศึกษาได้ประสบความส าเร็จที่ดีที่สุด (Best Practice) เพ่ือน ามารวบรวมเป็นแบบอย่างการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ต่อไป 
 5.  ควรมีการวิจัยความเป็นไปได้และการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สถานศึกษาท่ีถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะเป็นนิติบุคคล จะท าให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารสถานศึกษา  
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องท่ีตอบแบบสอบถาม 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องท่ีตอบแบบสอบถาม 
…………………………… 

 
1. ดร.พะโยม   ชิณวงศ์         รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ดร.สมศักดิ์   ดลประสิทธิ์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
3. ดร.สุวรรณ  พิณตานนท์     หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการถ่ายโอนทางการศึกษา  
                                        กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
4. ดร. กาญจนาภรณ์ มุขดารา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการกระจายอ านาจ  
       ส านักตดิตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ผศ.ดร.วิสุทธิ ์ วิจิตรพัชราภรณ์  ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
6. ดร.เดชา  พวงงาม            ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
7. ดร.วิทยา   แสงค าไพร          ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมดงยาง อ าเภอนาดูน  
       จังหวัดมหาสารคาม 
8. นายรังสรรค์  เหมันต์             ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลห้วยพลู (วัดห้วยพลู) 
                      อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

9. นายวิชัย  โสพลพันธุ์            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง อ าเภอเมือง  
       จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
10. นายสรายุทธ  ศรีไพล           ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา อ าเภอเลิงนกทา  
       จงัหวัดยโสธร 
11. นางจ าลอง   วิบูลย์ปิ่น     ครู โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู (วัดห้วยพลู) อ าเภอนครชัยศรี  
       จงัหวัดนครปฐม 
12. นายชนาธิป  ไกรสีขาว    ครู โรงเรียนพิรามอุทิศ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
13. นางสุภาพรรณ เชื้อวงศ์    คร ูโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
14. นางนาฏยา  คงทอง           ครู โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
15. นายธวัช  อินทร์สมบัติ      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  โรงเรียนพิรามอุทิศ   
                             อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  
16. นายสุธี  หอมชื่นชม         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  
                             โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู (วัดห้วยพลู) อ าเภอนครชัยศรี  
              จงัหวัดนครปฐม 
17. นายเดชาวุธ วัฒนา          ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง 
              อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ภาคผนวก ข 
สรุปผลการตอบแบบสอบถามตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย   

(Delphi Technique) รอบที่ 2 และ 3 
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Frequencies 
 
 Notes 
 

Output Created 23-AUG-2016 21:02:25 

Comments   

Input Data D:\datspss\thida.sav 

  Filter <none> 

  Weight <none> 

  Split File <none> 

  N of Rows in Working 
Data File 17 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

  Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 

Syntax FREQUENCIES 
   VARIABLES=a1 a2 a3 
a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 
a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 
a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 
a30 
   a31 a32 a33 a34 a35 
a36 a37 a38 a39 a40 a41 a42 a43 
a44 a45 a46 a47 a48 a49 a50 a51 
a52 a53 a54 a55 a56 a57 a58 a59 
a60 
   /NTILES=  4 
   
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM 
MAXIMUM MEAN MEDIAN 
   /ORDER=  ANALYSIS 
. 
  

Resources Elapsed Time 0:00:00.00 

  Total Values Allowed 149796 
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 Statistics 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 
Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
an 3.82 3.94 3.41 4.18 4.12 2.82 3.88 4.35 4.82 3.71 
dian 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 
Deviation           
 .728 .827 4.417 .951 .781 1.468 1.269 .931 .393 4.404 
           
imum 3 3 1 2 3 1 1 2 4 1 
dmum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
centiles              25           
 3.00 3.00 2.00 3.50 3.50 1.50 3.00 4.00 5.00 2.00 

50           
 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 
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Frequency Table 
 
 a1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 6 35.3 35.3 35.3 

  4 8 47.1 47.1 82.4 

  5 3 17.6 17.6 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 
 a2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 6 35.3 35.3 35.3 

  4 6 35.3 35.3 70.6 

  5 5 29.4 29.4 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 
 a3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 11.8 11.8 11.8 

  2 3 17.6 17.6 29.4 

  3 3 17.6 17.6 47.1 

  4 4 23.5 23.5 70.6 

  5 5 29.4 29.4 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 
 a4 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 5.9 5.9 5.9 

  3 3 17.6 17.6 23.5 

  4 5 29.4 29.4 52.9 

  5 8 47.1 47.1 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   
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 a5 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 4 23.5 23.5 23.5 

  4 7 41.2 41.2 64.7 

  5 6 35.3 35.3 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 
 a6 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 23.5 23.5 23.5 

  2 4 23.5 23.5 47.1 

  3 3 17.6 17.6 64.7 

  4 3 17.6 17.6 82.4 

  5 3 17.6 17.6 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 
 a7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 5.9 5.9 5.9 

  2 2 11.8 11.8 17.6 

  3 2 11.8 11.8 29.4 

  4 5 29.4 29.4 58.8 

  5 7 41.2 41.2 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 
 a8 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 5.9 5.9 5.9 

  3 2 11.8 11.8 17.6 

  4 4 23.5 23.5 41.2 

  5 10 58.8 58.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a9 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 4 3 17.6 17.6 17.6 

  5 14 82.4 82.4 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   
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 a10 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 5.9 5.9 5.9 

  2 4 23.5 23.5 29.4 

  3 1 5.9 5.9 35.3 

  4 4 23.5 23.5 58.8 

  5 7 41.2 41.2 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 
 a11 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 5.9 5.9 5.9 

  2 4 23.5 23.5 29.4 

  3 5 29.4 29.4 58.8 

  4 4 23.5 23.5 82.4 

  5 3 17.6 17.6 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 
 a12 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 11.8 11.8 11.8 

  4 7 41.2 41.2 52.9 

  5 8 47.1 47.1 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 
 a13 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 5.9 5.9 5.9 

  3 4 23.5 23.5 29.4 

  4 2 11.8 11.8 41.2 

  5 10 58.8 58.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   
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 a14 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 29.4 29.4 29.4 

  2 3 17.6 17.6 47.1 

  3 5 29.4 29.4 76.5 

  4 2 11.8 11.8 88.2 

  5 2 11.8 11.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a15 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 29.4 29.4 29.4 

  2 5 29.4 29.4 58.8 

  3 5 29.4 29.4 88.2 

  4 2 11.8 11.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 
 a16 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 29.4 29.4 29.4 

  2 4 23.5 23.5 52.9 

  3 3 17.6 17.6 70.6 

  4 2 11.8 11.8 82.4 

  5 3 17.6 17.6 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a17 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 35.3 35.3 35.3 

  2 5 29.4 29.4 64.7 

  3 2 11.8 11.8 76.5 

  4 3 17.6 17.6 94.1 

  5 1 5.9 5.9 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   
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 a18 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 23.5 23.5 23.5 

  2 6 35.3 35.3 58.8 

  3 2 11.8 11.8 70.6 

  4 4 23.5 23.5 94.1 

  5 1 5.9 5.9 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a19 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 23.5 23.5 23.5 

  2 5 29.4 29.4 52.9 

  3 3 17.6 17.6 70.6 

  4 3 17.6 17.6 88.2 

  5 2 11.8 11.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a20 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 35.3 35.3 35.3 

  2 3 17.6 17.6 52.9 

  3 2 11.8 11.8 64.7 

  4 5 29.4 29.4 94.1 

  5 1 5.9 5.9 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 
 a21 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 23.5 23.5 23.5 

  2 3 17.6 17.6 41.2 

  3 2 11.8 11.8 52.9 

  4 6 35.3 35.3 88.2 

  5 2 11.8 11.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   
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 a22 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 5.9 5.9 5.9 

  2 4 23.5 23.5 29.4 

  3 4 23.5 23.5 52.9 

  4 5 29.4 29.4 82.4 

  5 3 17.6 17.6 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a23 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 3 17.6 17.6 17.6 

  4 8 47.1 47.1 64.7 

  5 6 35.3 35.3 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 
 a24 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 5.9 5.9 5.9 

  3 3 17.6 17.6 23.5 

  4 8 47.1 47.1 70.6 

  5 5 29.4 29.4 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 
 a25 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 23.5 23.5 23.5 

  3 5 29.4 29.4 52.9 

  4 5 29.4 29.4 82.4 

  5 3 17.6 17.6 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   
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 a26 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 5.9 5.9 5.9 

  2 7 41.2 41.2 47.1 

  3 3 17.6 17.6 64.7 

  4 3 17.6 17.6 82.4 

  5 3 17.6 17.6 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a27 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 35.3 35.3 35.3 

  2 4 23.5 23.5 58.8 

  3 2 11.8 11.8 70.6 

  4 3 17.6 17.6 88.2 

  5 2 11.8 11.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a28 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 29.4 29.4 29.4 

  2 2 11.8 11.8 41.2 

  3 6 35.3 35.3 76.5 

  4 2 11.8 11.8 88.2 

  5 2 11.8 11.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a29 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 11.8 11.8 11.8 

  2 2 11.8 11.8 23.5 

  3 7 41.2 41.2 64.7 

  4 5 29.4 29.4 94.1 

  5 1 5.9 5.9 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   
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 a30 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 5.9 5.9 5.9 

  3 6 35.3 35.3 41.2 

  4 6 35.3 35.3 76.5 

  5 4 23.5 23.5 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a31 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 11.8 11.8 11.8 

  3 3 17.6 17.6 29.4 

  4 7 41.2 41.2 70.6 

  5 5 29.4 29.4 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a32 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 23.5 23.5 23.5 

  2 3 17.6 17.6 41.2 

  3 4 23.5 23.5 64.7 

  4 4 23.5 23.5 88.2 

  5 2 11.8 11.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a33 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 11.8 11.8 11.8 

  2 3 17.6 17.6 29.4 

  3 3 17.6 17.6 47.1 

  4 7 41.2 41.2 88.2 

  5 2 11.8 11.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   
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 a34 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 11.8 11.8 11.8 

  2 6 35.3 35.3 47.1 

  3 3 17.6 17.6 64.7 

  4 5 29.4 29.4 94.1 

  5 1 5.9 5.9 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a35 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 5.9 5.9 5.9 

  2 2 11.8 11.8 17.6 

  3 4 23.5 23.5 41.2 

  4 4 23.5 23.5 64.7 

  5 6 35.3 35.3 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a36 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 5.9 5.9 5.9 

  3 3 17.6 17.6 23.5 

  4 8 47.1 47.1 70.6 

  5 5 29.4 29.4 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a37 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 5.9 5.9 5.9 

  3 2 11.8 11.8 17.6 

  4 8 47.1 47.1 64.7 

  5 6 35.3 35.3 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   
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 a38 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 11.8 11.8 11.8 

  2 1 5.9 5.9 17.6 

  3 4 23.5 23.5 41.2 

  4 5 29.4 29.4 70.6 

  5 5 29.4 29.4 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a39 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 5.9 5.9 5.9 

  2 2 11.8 11.8 17.6 

  3 4 23.5 23.5 41.2 

  4 4 23.5 23.5 64.7 

  5 6 35.3 35.3 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a40 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 11.8 11.8 11.8 

  2 1 5.9 5.9 17.6 

  3 5 29.4 29.4 47.1 

  4 7 41.2 41.2 88.2 

  5 2 11.8 11.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 
 a41 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 17.6 17.6 17.6 

  3 6 35.3 35.3 52.9 

  4 5 29.4 29.4 82.4 

  5 3 17.6 17.6 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   
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 a42 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 6 35.3 35.3 35.3 

  4 7 41.2 41.2 76.5 

  5 4 23.5 23.5 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a43 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 5 29.4 29.4 29.4 

  4 7 41.2 41.2 70.6 

  5 5 29.4 29.4 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a44 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 11.8 11.8 11.8 

  3 5 29.4 29.4 41.2 

  4 6 35.3 35.3 76.5 

  5 4 23.5 23.5 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a45 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 5.9 5.9 5.9 

  2 3 17.6 17.6 23.5 

  3 4 23.5 23.5 47.1 

  4 7 41.2 41.2 88.2 

  5 2 11.8 11.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a46 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 6 35.3 35.3 35.3 

  4 6 35.3 35.3 70.6 

  5 5 29.4 29.4 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   
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 a47 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 5 29.4 29.4 29.4 

  4 7 41.2 41.2 70.6 

  5 5 29.4 29.4 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a48 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 17.6 17.6 17.6 

  2 4 23.5 23.5 41.2 

  3 1 5.9 5.9 47.1 

  4 7 41.2 41.2 88.2 

  5 2 11.8 11.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a49 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 23.5 23.5 23.5 

  2 2 11.8 11.8 35.3 

  3 5 29.4 29.4 64.7 

  4 4 23.5 23.5 88.2 

  5 2 11.8 11.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a50 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 5.9 5.9 5.9 

  3 5 29.4 29.4 35.3 

  4 9 52.9 52.9 88.2 

  5 2 11.8 11.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   
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 a51 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 23.5 23.5 23.5 

  2 1 5.9 5.9 29.4 

  3 6 35.3 35.3 64.7 

  4 1 5.9 5.9 70.6 

  5 5 29.4 29.4 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a52 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 5.9 5.9 5.9 

  3 2 11.8 11.8 17.6 

  4 8 47.1 47.1 64.7 

  5 6 35.3 35.3 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a53 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 5.9 5.9 5.9 

  3 4 23.5 23.5 29.4 

  4 5 29.4 29.4 58.8 

  5 7 41.2 41.2 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a54 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 6 35.3 35.3 35.3 

  4 6 35.3 35.3 70.6 

  5 5 29.4 29.4 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a55 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 5.9 5.9 5.9 

  2 3 17.6 17.6 23.5 

  3 6 35.3 35.3 58.8 

  4 3 17.6 17.6 76.5 

  5 4 23.5 23.5 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   
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 a56 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 11.8 11.8 11.8 

  3 4 23.5 23.5 35.3 

  4 6 35.3 35.3 70.6 

  5 5 29.4 29.4 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a57 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 11.8 11.8 11.8 

  4 4 23.5 23.5 35.3 

  5 11 64.7 64.7 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a58 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 11.8 11.8 11.8 

  3 7 41.2 41.2 52.9 

  4 5 29.4 29.4 82.4 

  5 3 17.6 17.6 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a59 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 11.8 11.8 11.8 

  2 5 29.4 29.4 41.2 

  3 4 23.5 23.5 64.7 

  4 4 23.5 23.5 88.2 

  5 2 11.8 11.8 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   

 
 a60 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 23.5 23.5 23.5 

  3 3 17.6 17.6 41.2 

  4 5 29.4 29.4 70.6 

  5 5 29.4 29.4 100.0 

  Total 17 100.0 100.0   
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การประเมินผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนทีถ่่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
..................................................................... 

 

ค าชี้แจง   การศึกษาเรื่องการประเมินผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด 
 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญา 
 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความกรุณาท่านได้โปรดตอบแบบสอบถาม 
 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิจัย  
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
ชื่อ – นามสกุล.........................................................ต าแหน่ง................................................................ 
สังกัดหน่วยงาน.................................................................................................................................... . 
วุฒิการศึกษา...........................................................สาขา................................................................... .. 
 

ตอนที่ 2   ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. ท่านคิดว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น  ด้านวิชาการ มีผลกระทบอะไรบ้าง 
........................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ........................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
   2.  ท่านคิดว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ด้านบุคลากร มีผลกระทบอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. ................................... 
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 3. ท่านคิดว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ด้านงบประมาณ มีผลกระทบอะไรบ้าง 
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 4.  ท่านคิดว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ด้านบริหารทั่วไป มีผลกระทบอะไรบ้าง      
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................ ........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 5.  ท่านคิดว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ด้านบริหารจัดการ มีผลกระทบอะไรบ้าง      
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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 6.  ข้อเสนอแนะอ่ืน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น          
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
        ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์ครั้งนี้  
                                                             นางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย   

(Delphi Technique) รอบที่ 2  
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แบบสอบถามตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย 
(Delphi Technique) รอบที่ 2 

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “การประเมินผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอน 
ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1.  แบบสอบถามตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) รอบที่ 2    
ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ท่านได้พิจารณาผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยค าถามทั้งหมดได้รวบรวมมาจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิใน
การตอบแบบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยได้รักษาใจความส าคัญและข้อความให้ใกล้เคียงกับที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้มากที่สุด 
 2.  แบบสอบถามตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) รอบที่ 2 เป็น
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ให้ท่านพิจารณาว่าผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่
ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละข้อว่าท่านเห็นด้วยหรือคิดว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับใด  

 3.  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน    
มากที่สุด  โดยก าหนดค่าระดับคะแนนช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 

   5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
   4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
   3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  
   2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย  
   1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด  
 4.  ผู้วิจัยขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสอบถามตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย 

(Delphi Technique) รอบที่ 2 ครั้งนี้ ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือความเที่ยงตรงของการวิจัย
และผู้วิจัยจะเร่งรวบรวมค าตอบของทุกท่านเพ่ือจัดท าแบบสอบถามตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย 
(Delphi Technique) รอบท่ี 3 ต่อไป 

 
     ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 

    
 

       ฐิดาภรณ์  เพ็งหน ู
   นักศึกษาปริญญาเอก 

   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
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การประเมินผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ชื่อ-สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้ข้อมูล................................................................................................... 
 

 

ที ่
 

ผลกระทบ 
ระดับความเห็นด้วย 

5 4 3 2 1 
 ด้านวิชาการ      
1 โรงเรียนถ่ายโอน ฯ มีพัฒนาการดา้นวิชาการที่ดี ท าให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงขึ้น 
     

2 โรงเรียนถ่ายโอนฯ มสีื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาใช้อย่างเพียง ท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้อยา่งเต็มศักยภาพ  มีคุณภาพการศึกษาสูง 

     

3 มีการใช้แหล่งเรยีนรูผ้สมผสานภมูปิัญญาท้องถิ่น หรือใช้แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น ทีห่ลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น 

     

4 โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมากข้ึน และ 
มีคุณภาพดีขึ้น ท าให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการใช้สื่อ/แหล่งเรยีนรู้
มากขึ้น   

     

5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคญักับเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมมาก เช่น คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่หลากหลาย 

     

6 ได้รับจัดสรรสื่อ วัสดุอุปกรณจ์ านวนมาก แต่ครไูม่เห็นความส าคัญ
ของการใช้สื่อ ท าให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ 

     

7 สถานศึกษาบางแห่งมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ าลง เพราะผู้บริหาร
ให้ความส าคญัด้านอ่ืนมากกว่าด้านวิชาการ 

     

8 สถานศึกษาสังกัด อปท. ในบางจังหวัดมีน้อย และขาดองค์กรกลาง 
ในการประสานความร่วมมือ ท าให้การพัฒนาวิชาการของโรงเรียน
สังกัด อปท. กับโรงเรยีนอื่น ๆ อ่อนด้วยลงไป  

     

9 โรงเรียนและชุมชนมคีวามใกล้ชิด ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา  
จึงส่งเสรมิสนับสนุนความรู้ซึ่งกันและกันมาตลอด ท้ังโดยตรงและ
โดยอ้อม ท าให้การส่งเสริมความรูด้้านวิชาการแก่ชุมชน เป็นจุดแข็ง
ของโรงเรียนสังกดั อปท. 

     

10 อปท.จะมีจุดแข็งในองค์ความรู้และประสบการณ์เกีย่วกับแหล่ง 
การเรยีนรู้ ทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ ดังนั้น ในการพัฒนาแหล่งรู้ 
เพื่อหนุนเสรมิการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด  
จึงค่อนข้างคล่องตัว   

     

11 การส่งเสริมด้านวิชาการให้แก่ชุมชนท าได้มากข้ึน เนื่องจาก
โรงเรียนมีความพร้อมมาก  เช่น การให้ชุมชนได้มาอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์,การบริหารสญัญาณ wifi กับชุมชนใกล้ ๆ โรงเรยีน 
เป็นต้น 

     

12 มีหน่วยงาน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบ ในการ
อบรมให้ความรู้ ส่งผลให้ครู มคีวามรู้และท าการวิจยัเพื่อพัฒนา
คณุภาพการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอนฯ  
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ที ่
 

ผลกระทบ 
ระดับความเห็นด้วย 

5 4 3 2 1 
 ด้านบุคลากร      

13 ครูเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเปิดเรียนบ่อย ส่งผลกระทบต่อ 
การเรยีนการสอน 

     

14 การย้ายของคร ูผู้บริหารสถานศึกษา ท าได้จ ากัดเฉพาะในท้องถิ่น
ต าบล เพราะขึ้นกับ ความต้องการของคนในต าบลนั้น ๆ  

     

15 การโอนย้าย ข้าม อปท.ท าได้ยาก      
16 การบรรจุและแต่งตั้งคร ูผู้บริหาร จะใช้ยุทธศาสตร์คนของใคร 

ก็เอาคนของคนนั้นลง ดังนั้น ต าแหน่งผู้บริหารอาจต้องกลับเป็น
ครูผูส้อนไดเ้พราะไมม่ีข้อจ ากัดเรื่องอ านาจบริหาร  

     

17 โรงเรียนถ่ายโอน ฯ ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังครูที่ตรงกับ 
ความต้องการของสถานศึกษามากขึ้น 

     

18 การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียน 
ถ่ายโอนฯ  จัดท าได้ง่าย คล่องตัว เพราะมีปริมาณบุคลากรน้อย 
อีกทั้ง อปท. ยังสนับสนุนการพัฒนาเต็มที ่

     

19 อปท. ส่งเสรมิให้ ครูทุกคนท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษาละ 1 เรื่องต่อคน ตามสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอนตาม
โครงการวิจัยในช้ันเรียน ท าให้โรงเรียนที่ถ่ายโอนฯ  มีผลการ
ศึกษาวิจัย ท่ีสามารถแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   
ถ่ายโอนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

20 โรงเรียนถ่ายโอนฯ ใน อปท. ที่มีความพร้อมด้านบคุลากร  
จะด าเนินการนิเทศการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากไม่
พร้อมด้านบุคลากรและความเข้าใจของ อปท. ต้นสังกัด จะท าให้มี
ปัญหา  

     

21 การวางแผนอตัราก าลังของโรงเรียนถ่ายโอนฯ มีความอสิระลดลง 
ได้รับการแทรกแซง จากการเมืองท้องถิ่น  

     

22 อปท. ขาดการส่งเสริม ขวญั ก าลังใจ ในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนถ่ายโอน ฯ  

     

23 โรงเรียนถ่ายโอนฯ มเีงินรางวัลตอนสิ้นปี ท าให้บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจที่ดี 

     

24 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการตื่นตัว กระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเอง ส่งผลใหผู้้เรียน มีการพัฒนาความรูม้ากขึ้น  

     

25 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง เป็นไปตามเกณฑ์และ
โรงเรียนอิงเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นแนวปฏิบัติ แต่โรงเรยีนสามารถบรหิาร
จัดการสามารถใช้เงินอุดหนุนจ้างบุคลากรไดต้ามสาขาที่ต้องการ 
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26 ครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ ปฏิบัตหิน้าท่ีสอนอย่างเดียว ท าให้มีเวลา

ในการสอนมากขึ้น มีเวลาในการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติม มีการพัฒนา
ตนเอง ส่งผลใหผู้้เรียนมีความรู้มากข้ึน 

     

27 ระบบการคัดเลือกและบรรจุแต่งตัง้ครูมีช่องทางใช้ระบบเส้นสาย 
ท าให้ได้ครไูมม่ีคุณภาพ ไมต่รงกับความต้องการของสถานศึกษา 

     

 ด้านงบประมาณ      
28 โรงเรียนถ่ายโอนฯ สามารถจัดระบบบริหารและด าเนินการพัฒนา

องค์กรได้ค่อนข้างคล่องตัว เพราะนอกจากจะได้รับงบประมาณ 
จากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วยังสามารถเสนอขอ
งบประมาณ จาก อปท. ต้นสังกัด และระดมทรัพยากรจาก 
ภาคส่วนอ่ืน ๆ ได้ด้วย  

     

29 โรงเรียนถ่ายโอนฯ ส่วนใหญ่จะไดร้ับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี  
ในการจัดสรรงบประมาณด้านอาคารสถานท่ี 

     

30 อปท. จะตั้งงบประมาณเพิ่มเติมให้กับโรงเรยีน โรงเรียนในสังกัด 
อปท. มีระเบียบ มีรายไดเ้ป็นของตนเอง เป็นอิสระ ท าโครงการ
เรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองได้ ส่งผลให้พัฒนาโรงเรียนได้คล่องตัว 

     

31 ความไมต่่อเนื่องในนโยบายของ อปท. ด้านการสนับสนุน 
งบประมาณให้กับการพัฒนา  สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้กับ
โรงเรียนถ่ายโอนฯ ท าให้โรงเรยีนขาดโอกาส การพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม 

     

32 โรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้รบังบประมาณเพื่อการศึกษาอย่างเพียงพอ 
จาก อปท. และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

33 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชี โดยตรง ส่งผลด้าน
การจัดท าบัญชีของโรงเรียน 

     

34 การใช้เงินรายได้สถานศึกษา ละเอียด ซับซ้อน ใช้เงินยาก       
35 งบประมาณที่จัดให้กับโรงเรยีน หากให้อ านาจผู้บรหิารโรงเรยีน 

สามารถจัดซื้อจดัจ้างได้โดยโรงเรียนเอง จะสามารถท าให้รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 

     

36 ขาดความเป็นอิสระ ขาดอ านาจตดัสินใจเกี่ยวกับการเงิน การจดัซื้อ
จัดจ้าง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่มีการมอบหมายอ านาจ 
ที่ชัดเจน 

     

37 งบประมาณบางแห่งมากมาย บางแห่งขาดแคลน ไม่มีอ านาจ  
ไม่มีอสิระ ส่งผลกระทบ   ต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน  
อ านาจการบริหารงบประมาณน้อยลง  

     

38 การใช้งบประมาณ ของโรงเรียนถา่ยโอนฯ  มีขั้นตอนท่ียุ่งยาก 
ซับซ้อน             
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 ด้านบริหารทัว่ไป      

39 หน่วยงานต้นสังกัด ได้สนับสนุนการดูแลอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก 
ส่งผลให้บรรยากาศของโรงเรียน สวยงาม น่าเรียน   

     

40 ความร่วมมือจากชุมชนน้อยลง ในด้านการระดมทรัพยากร      
41 โรงเรียนไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ ในด้านการจัด

การศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน 
     

42 ลดปัญหาระหว่างครูกับผู้ปกครอง เพราะชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกติการ่วมกัน  และดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน 

     

43 ความสมบรูณ์ของทฤษฎีการพัฒนาการศึกษา คือ “บวร” บ้าน วัด 
โรงเรียน จะมีความสมบูรณ์เตม็ที ่สามารถพัฒนาและบรูณาการให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ้

     

44 สวสัดิการต่าง ๆ ของโรงเรียนถ่ายโอนฯ ในเรื่องการเบิกจา่ย  
มีความลา่ช้า 

     

45 ครูมีภาระงานมากและบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ไม่เพียงพอกับภาระงาน ส่งผลใหคุ้ณภาพการศึกษาด้อยลง 

     

 ด้านการบริหารจัดการ      
46 ด้านการบริหารทีไ่ม่เป็นนิติบุคคล ท าให้อ านาจการจัดซื้อจัดจ้าง 

ไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างคล่องตัว เกิดความล่าช้า 
     

47 การเมืองท้องถิ่น แทรกแซงการบริหารงานบุคคล ท าให้บุคลากรใน
โรงเรียน ขาดความสามัคคีไมม่ีวินยั ความรับผิดชอบในหน้าท่ี
หย่อนยาน การบรหิารจดัการในโรงเรียนไม่ราบรื่น   

     

48 ผู้บริหารของท้องถิ่นมีบทบาทมาก ในการจัดการศึกษา หากมี
วิสัยทัศน์ จะส่งผลใหส้ถานศึกษาจัดการศึกษาได้เต็มศักยภาพ 

     

49 ความไมเ่ข้าใจในเรื่องการจดัการศกึษาของผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผล
ให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่นด้อยคณุภาพ 

     

50 ระเบียบของ อปท. ไมเ่อื้อต่อผู้ปฏบิัติงาน ขาดความคล่องตัว       
51 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

น้อยมาก ท าให้โรงเรยีนพัฒนาไมเ่ต็มที ่
     

52 ผู้บริหาร อปท. ขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาเห็นความส าคัญ
กับการสร้างอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างมากกว่า ส่งผลให้การจัด
การศึกษาไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 

     

53 โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานลดลง เนื่องจากผู้บริหาร อปท.
บางแห่งก้าวก่ายการท างานของโรงเรียน เป็นอุปสรรคต่อการจดั
การศึกษาส่งผลกระทบต่อคณุภาพการศึกษา 
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54 โรงเรียน ต้องท างานสนับสนุนนโยบายอื่น ๆ ของ

กระทรวงมหาดไทย นอกเหนือการจัดการศึกษา ส่งผลให้คณุภาพ
การศึกษาต่ า 

     

55 สถานศึกษามีอ านาจการตดัสินใจในขอบเขตจ ากัด ขาดความ
คล่องตัวในการบริหาร 

     

56 ชุมชนได้จัดการศึกษาตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นได้ด ี

     

57 ครูไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการสนับสนุนงบประมาณของ 
อปท. ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

58 ผลกระทบจากโรงเรียนทีโ่อน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไม่โอนตาม ท าให้โรงเรียนนั้น ๆ ตอ้งบรรจุครูใหม่ ซึ่งขาด
ประสบการณ์ ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     

59 มีการแข่งขันศักยภาพดา้นการศึกษาระหว่าง อปท. ทั้งยังได้รับ
ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากชุมชน 

     

60 ครูมีขวัญก าลังใจท่ีดี จากการดูแลของ อปท. ต้นสังกัดและ
ค่าตอบแทนพิเศษ ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

     

 
 

 
 

        ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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แบบสอบถามตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย 
(Delphi Technique) รอบที่ 3 

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “การประเมินผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไป   
     สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1.  แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามตามเทคนิคการวิ จัยแบบเดลฟาย (Delphi 
Technique)  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “การประเมินผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่
ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รอบที่ 3 ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ค าตอบของกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความสอดคล้องของแต่ละข้อโดยระบุ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) ที่ค านวณได้และระบุคะแนนการตอบของท่านในรอบที่ 2 มาด้วย โดยผู้วิจัยได้จัดท า
สัญลักษณ์ดังนี้ 

   หมายถึง ค่ามัธยฐาน (Median/Mdn.) แสดงถึงความเหมาะสม 
    หมายถึง ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range/IR) แสดงถึงความ

สอดคล้องและไม่สอดคล้องกัน  
   หมายถึง ค าตอบเดิมของท่านในแบบสอบถามรอบที่ 2 

             2.  การตอบแบบสอบถามตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) รอบที่ 3      
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ท่านได้ทบทวนค าตอบโดยอาจยืนยันค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบได้ ดังนี้ 

  2.1  หากท่านยืนยันค าตอบเดิมจากการตอบแบบสอบถาม รอบที่ 2 (ค าตอบที่มีสัญลักษณ์ 
) ท่านไม่ต้องท าเครื่องหมายใด ๆ แต่หากค าตอบเดิมของท่านอยู่นอกเขตของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) หรือนอกเครื่องหมาย   โปรดให้เหตุผลประกอบเฉพาะข้อนั้น 

  2.2 หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงค าตอบ กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องค่าระดับ
คะแนนใหม่ และหากค าตอบใหม่ของท่านอยู่นอกเขตของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) หรือนอกเครื่องหมาย   โปรดให้เหตุผลประกอบเฉพาะข้อนั้น 

 3.  ผู้วิจัยขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสอบถามรอบที่ 3 นี้ ภายในเวลา 1 สัปดาห์
หลังจากที่ได้รับแบบสอบถามแล้ว กรณีพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วและผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีการตอบกลับทาง
ช่องทางต่างๆ ผู้วิจัยถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบค าตอบตามรอบที่ 2 ที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้เคยตอบมาแล้ว และ
ผู้วิจัยจะได้รวบรวมและประมวลผลการวิจัยต่อไป 

 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามและให้ความร่วมมือ
ด้วยดีตลอดมา 

 
 

   นางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหน ู
   นักศึกษาปริญญาเอก 

   สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
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การประเมินผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ชื่อ-สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้ข้อมูล      
 

ที ่ ผลกระทบ 
ระดับความเห็นด้วย ความเห็นที่ยืนยันค าตอบเดิม 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ที่ค าตอบอยู่นอกเขต 
ของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  

(inter quartile range)) 

 ด้านวิชาการ       

1 โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีพัฒนาการด้าน
วิชาการที่ดี ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนสูงขึ้น 

  
 

    

2 โรงเรียนถ่ายโอน ฯ มสีื่อ วัสดุอุปกรณ์
การศึกษาใช้อย่างเพียง ท าให้นักเรียนได้
เรียนรู้  อย่างเต็มศักยภาพ  มีคุณภาพ
การศึกษาสูง 

 
 
     

3 มีการใช้แหล่งเรยีนรูผ้สมผสาน        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือใช้แหล่งเรยีนรู้
ในท้องถิ่นที่หลากหลายตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 

 
 
 
 

    

4 โรงเรียนถ่ายโอนฯ มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ายในมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น 
ท าให้ผู้เรียนไดร้ับโอกาสในการใช้สื่อ/
แหล่งเรียนรู้มากข้ึน   

 
 
 
 

    

5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้ความส าคญักับเทคโนโลยี          
เพื่อการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริม
มาก เช่น คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้นักเรียน
ได้พัฒนาทักษะที่หลากหลาย 

      

6 ได้รับจัดสรรสื่อ วัสดุอุปกรณจ์ านวน
มาก แต่ครไูม่เห็นความส าคัญของการใช้
สื่อ ท าให้การเรยีนการสอน     
ขาดประสิทธิภาพ 

 
 

   
 

  

7 สถานศึกษาบางแห่งมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ าลง เพราะผู้บริหารให้
ความส าคญัด้านอ่ืนมากกว่าด้าน
วิชาการ 

   
 
 

 
 

  

8 สถานศึกษาสังกัด อปท. ในบางจังหวัด  
มีน้อย และขาดองค์กรกลาง ในการ
ประสานความร่วมมือ  ท าให้การพัฒนา
วิชาการของโรงเรียนสังกัด อปท. กับ
โรงเรียนอื่น ๆ อ่อนด้วยลงไป  
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ที ่ ผลกระทบ 
ระดับความเห็นด้วย ความเห็นที่ยืนยันค าตอบเดิม 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ที่ค าตอบอยู่นอกเขต 
ของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  

(inter quartile range)) 

9 โรงเรียนและชุมชนมคีวามใกล้ชิด 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา จึงส่งเสรมิ
สนับสนุนความรู้ซึ่งกันและกันมาตลอด 
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ท าให้การ
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
เป็นจุดแข็งของโรงเรียนสังกัด อปท. 

 
 
 
 

    

10 อปท. จะมีจุดแข็งในองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่งการเรยีนรู้ 
ทั้งในพื้นที่และต่างพื้นท่ี ดังนั้น ในการ
พัฒนาแหล่งรู้เพื่อหนุนเสรมิ การจดั 
การเรยีนการสอนของสถานศึกษาใน
สังกัด จึงค่อนข้างคล่องตัว   

 
 
 
 

    

11 การส่งเสริมด้านวิชาการให้แก่ชุมชน  
ท าได้มากขึ้น เนื่องจากโรงเรยีนมคีวาม
พร้อมมาก  เช่น การให้ชุมชนไดม้า
อบรมการใช้คอมพิวเตอร,์ การบรหิาร
สัญญาณ wifi กับชุมชนใกล้ ๆ โรงเรียน   
เป็นต้น 

  
 

 
 
 

   

12 มีหน่วยงาน จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบในการอบรม
ให้ความรู้ ส่งผลให้ครูมีความรู้และท า
การวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา    
ของโรงเรียนถ่ายโอนฯ  

  
 

    

 ด้านบุคลากร       

13 ครูเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเปิดเรียน
บ่อย ส่งผลกระทบต่อการเรยีนการสอน 

 
 

  
 

   

14 การย้ายของครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
ท าได้จ ากดัเฉพาะ  ในท้องถิ่นต าบล 
เพราะขึ้นกับความต้องการของคนใน
ต าบลนั้น ๆ  

   
 

   

15 การโอนย้ายข้าม อปท. ท าได้ยาก 
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ที ่ ผลกระทบ 
ระดับความเห็นด้วย ความเห็นที่ยืนยันค าตอบเดิม 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ที่ค าตอบอยู่นอกเขต 
ของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  

(inter quartile range)) 

16 การบรรจุและแต่งตั้งครู ผู้บริหารจะใช้
ยุทธศาสตร์คนของใครก็เอาคนของ 
คนนั้นลง ดังนั้น ต าแหน่งผู้บรหิาร 
อาจต้องกลับเป็นครูผูส้อนไดเ้พราะไมม่ี
ข้อจ ากัดเรื่องอ านาจบรหิาร  

    
 

  

17 โรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้รบัการจดัสรร
อัตราก าลังครูที่ตรงกับความต้องการ
ของสถานศึกษามากขึ้น 

 
 

  
 

   

18 การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของ
ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนถ่าย-โอนฯ
จัดท าได้ง่าย คล่องตัว เพราะมีปรมิาณ
บุคลากรน้อยอีกท้ัง อปท. ยังสนับสนุน 
การพัฒนาเต็มที ่

  
 

    

19 อปท. ส่งเสรมิให้ ครูทุกคนท าการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
ปีการศึกษาละ 1 เรื่องต่อคน    
ตามสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน 
ตามโครงการวิจัยในช้ันเรียน  
ท าให้โรงเรียนที่ถ่ายโอนฯ มผีลการ
ศึกษาวิจัย ท่ีสามารถแก้ปัญหาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนถ่ายโอนฯ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

    

20 โรงเรียนถ่ายโอนฯ ใน อปท. ที่ม ี
ความพร้อม ด้านบุคลากรจะด าเนนิการ
นิเทศการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่หากไม่พร้อมดา้นบุคลากรและความ
เข้าใจของ อปท. ต้นสังกัด จะท าให้มี
ปัญหา  

  
 

  
 

  

21 การวางแผนอัตราก าลังของโรงเรียน 
ถ่ายโอนฯ มีความอิสระลดลง ได้รบัการ
แทรกแซงจากการเมืองท้องถิ่น  

  
 

  
 

  

22 อปท.ขาดการส่งเสริม ขวัญ ก าลังใจ   
ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
ถ่ายโอนฯ  

   
 

 
 
 

  



 270 

 

ที ่ ผลกระทบ 
ระดับความเห็นด้วย ความเห็นที่ยืนยันค าตอบเดิม 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ที่ค าตอบอยู่นอกเขต 
ของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  

(inter quartile range)) 

23 โรงเรียนถ่ายโอนฯ มเีงินรางวัล 
ตอนสิ้นปี ท าให้บุคลากรมีขวัญ 
ก าลังใจที่ดี 

  
 

 
 

   

24 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
ตื่นตัว กระตือรือร้น ในการพัฒนา
ตนเอง ส่งผลใหผู้้เรียนมีการพัฒนา
ความรู้มากขึ้น  

  
 

    

25 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง เป็นไปตามเกณฑ์และโรงเรียน
อิงเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นแนวปฏิบัติ แตโ่รงเรียน
สามารถบริหารจัดการสามารถใช้เงิน
อุดหนุนจ้างบุคลากรได้ตามสาขาที่
ต้องการ 

  
 

  
 

  

26 ครูในโรงเรียนถ่ายโอนฯ ปฏิบัตหิน้าท่ี
สอนอย่างเดียว ท าให้มเีวลาในการสอน
มากขึ้น มีเวลาในการศึกษาค้นควา้
เพิ่มเตมิ มีการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้
ผู้เรยีนมีความรู้มากข้ึน 

   
 

   

27 ระบบการคัดเลือกและบรรจุแต่งตัง้ครู 
มีช่องทางใช้ระบบเส้นสาย ท าใหไ้ด้ครู
ไม่มีคณุภาพ ไม่ตรงกับความต้องการ
ของสถานศึกษา 

  
 

    

 ด้านงบประมาณ       

28 โรงเรียนถ่ายโอนฯ สามารถจัดระบบ
บริหารและด าเนินการพัฒนาองค์กรได้
ค่อนข้างคล่องตัว เพราะนอกจากจะ
ได้รับงบประมาณ  จากกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วยังสามารถ
เสนอของบประมาณจาก อปท.  
ต้นสังกัด และระดมทรัพยากรจาก 
ภาคส่วนอ่ืน ๆ ได้ด้วย 

      

29 โรงเรียนถ่ายโอนฯ ส่วนใหญ่จะไดร้ับ
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ในการ
จัดสรรงบประมาณด้านอาคารสถานท่ี 
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ที ่ ผลกระทบ 
ระดับความเห็นด้วย ความเห็นที่ยืนยันค าตอบเดิม 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ที่ค าตอบอยู่นอกเขต 
ของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  

(inter quartile range)) 

30 อปท. จะตั้งงบประมาณเพิ่มเติมให้กับ
โรงเรียน โรงเรยีนในสังกัด อปท.  
มีระเบยีบ มีรายได้เป็นของตนเอง  
เป็นอิสระ ท าโครงการเรียกเก็บเงนิจาก
ผู้ปกครองได้ส่งผลให้พัฒนาโรงเรยีน           
ได้คล่องตัว 

   
 

 
 

  

31 ความไมต่่อเนื่องในนโยบายของ อปท. 
ด้านการสนับสนุน งบประมาณใหก้ับ
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ให้กับโรงเรียนถ่ายโอนฯ ท าให้โรงเรียน
ขาดโอกาส การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

   
 

   

32 โรงเรียนถ่ายโอนฯ ได้รบังบประมาณ 
เพื่อการศึกษาอย่างเพียงพอ จาก อปท. 
และกรมส่งเสรมิการปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

    

33 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านบัญชีโดยตรง ส่งผลด้านการจดัท า
บัญชขีองโรงเรียน 

   
 

   

34 การใช้เงินรายได้สถานศึกษา ละเอียด 
ซับซ้อน  ใช้เงินยาก  
 

  
 

    

35 งบประมาณที่จัดให้กับโรงเรยีน หากให้
อ านาจผู้บรหิารโรงเรยีน สามารถจัดซื้อ
จัดจ้างไดโ้ดยโรงเรียนเอง จะสามารถท า
ให้รวดเร็วยิ่งข้ึนและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได ้

  
 

    

36 ขาดความเป็นอิสระ ขาดอ านาจ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน การจัดซือ้ จั 
ดจ้าง เนื่องจาก  ในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่มี          
การมอบหมายอ านาจท่ีชัดเจน 

  
 
 

    

37 งบประมาณบางแห่งมากมาย  บางแห่ง
ขาดแคลน ไม่มีอ านาจ  ไม่มีอสิระ 
กระทบต่อการจัดกิจกรรม การเรยีน 
การสอน  อ านาจการบริหาร
งบประมาณน้อยลง  

  
 

 

    



 272 

 

ที ่ ผลกระทบ 
ระดบัความเห็นด้วย ความเห็นที่ยืนยันค าตอบเดิม 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ที่ค าตอบอยู่นอกเขต 
ของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  

(inter quartile range)) 

38 การใช้งบประมาณของโรงเรยีน 
ถ่ายโอนฯ  มีขั้นตอนท่ียุ่งยาก ซับซ้อน   
           

  
 

    

 ด้านบริหารทั่วไป       

39 หนว่ยงานต้นสังกัด ได้สนับสนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
การดูแลอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับดมีาก ส่งผลให้บรรยากาศ
ของโรงเรียน สวยงาม น่าเรยีน   

 
 

     

40 ความร่วมมือจากชุมชนน้อยลง           
ในด้านการระดมทรัพยากร 

 
 

  
 

   

41 โรงเรียนไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างเต็มที่ ในด้านการจัดการศึกษาและ
การพัฒนาโรงเรียน 

      
 
 

42 ลดปัญหาระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
เพราะชุมชน มีส่วนร่วมในการก าหนด
กติการ่วมกัน และดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร่วมกัน 

  
 

  
 

  

43 ความสมบรูณ์ของทฤษฎีการพัฒนา
การศึกษา คือ “บวร” บ้าน วัด 
โรงเรียน จะมีความสมบูรณ์เตม็ที่ 
สามารถพัฒนาและบรูณาการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ้

 
 

 
 

    

44 สวัสดิการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ถ่ายโอน ฯ ในเรื่องการเบิกจ่าย     
มีความลา่ช้า 

  
 

 
 

   

45 ครูมีภาระงานมากและบคุลากร
สนับสนุนการเรยีนการสอนไมเ่พียงพอ
กับภาระงาน ส่งผลให้คณุภาพการศึกษา
ด้อยลง 

   
 

   

 ด้านการบริหารจัดการ       

46 ด้านการบริหารทีไ่ม่เป็นนิติบุคคล ท าให้
อ านาจ การจัดซื้อจดัจ้าง  ไมส่ามารถ
ด าเนินไปได้อยา่งคล่องตัว เกิดความ
ล่าช้า 
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ที ่ ผลกระทบ 
ระดับความเห็นด้วย ความเห็นที่ยืนยันค าตอบเดิม 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ที่ค าตอบอยู่นอกเขต 
ของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  

(inter quartile range)) 

47 การเมืองท้องถิ่น แทรกแซง  
การบริหารงานบุคคล ท าให้บุคลากรใน
โรงเรียน ขาดความสามัคคี  ไม่มีวนิัย 
ความรับผิดชอบในหน้าท่ี หย่อนยาน 
การบริหารจัดการ ในโรงเรียนไม่ราบรื่น   

 
 
 

  
 

   

48 ผู้บริหารของท้องถิ่นมีบทบาทมาก  
ในการจัดการศึกษา หากมีวิสยัทัศน์  
จะส่งผลให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้
เต็มศักยภาพ 

 
 

    หมายเหตุ 
ในข้อนี ้ค่าพิสัยฯ=0 

49 ความไมเ่ข้าใจในเรื่องการจดัการศกึษา
ของผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลให้การจัด
การศึกษาของท้องถิ่น ด้อยคุณภาพ 

 
 
 
 

 

    

50 ระเบียบของ อปท. ไมเ่อื้อต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน  ขาดความคล่องตัว  

   
 

   

51 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามา        
มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาน้อยมาก 
ท าให้โรงเรียนพัฒนาไม่เต็มที ่

 
 

   
 

  

52 ผู้บริหาร อปท. ขาดวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาเห็นความส าคัญกับการสร้าง
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างมากกว่า ส่งผลให้
การจัดการศึกษาไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร 

 
 

   
 

  
 
 

53 โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานลดลง 
เนื่องจากผู้บริหาร อปท. บางแห่ง 
ก้าวก่ายการท างานของโรงเรยีน  
เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา  
ส่งผลกระทบต่อคณุภาพการศึกษา 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

54 โรงเรียนต้องท างานสนับสนุนนโยบาย
อื่น ๆ ของกระทรวงมหาดไทย 
นอกเหนือ การจัดการศึกษาส่งผลให้
คุณภาพการศึกษาต่ า 

 
 

   
 

  

55 สถานศึกษามีอ านาจการตดัสินใจใน
ขอบเขตจ ากัด ขาดความคล่องตัว ใน
การบริหาร 
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ที ่ ผลกระทบ 
ระดับความเห็นด้วย ความเห็นที่ยืนยันค าตอบเดิม 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ที่ค าตอบอยู่นอกเขต 
ของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  

(inter quartile range)) 

56 ชุมชนได้จัดการศึกษาตามรูปแบบ 
ที่ต้องการ สามารถตอบสนอง  
ความต้องการของท้องถิ่นได้ด ี

  
 

    

57 ครูไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก
การสนับสนุนงบประมาณของ อปท. 
ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

  
 

    

58 ผลกระทบจากโรงเรียนทีโ่อน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไมโ่อนตาม ท าให้
โรงเรียนนั้น ๆ ต้องบรรจุครูใหม่ ซึง่ขาด
ประสบการณ์ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

  
 

    

59 มีการแข่งขันศักยภาพดา้นการศึกษา
ระหว่าง อปท. ทั้งยังได้รับความเช่ือมั่น 
และความไว้วางใจ จากชุมชน 

  
 

  
 

  

60 ครูมีขวัญก าลังใจท่ีดี จากการดูแลของ 
อปท. ต้นสังกัดและค่าตอบแทนพิเศษ 
ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ     
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

    

 
 

        ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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การประเมินผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอน                                       
ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ฐิดาภรณ์  เพ็งหนู1* และ  นพดล  เจนอักษร2 

 
บทคัดย่อ 

              วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อทราบผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยเทคนิคเดลฟาย วิธีการด าเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน คือ 1) การก าหนดคุณสมบัติ
ผู้เช่ียวชาญ 2) การพัฒนาแบบสอบถามรอบแรก และ 3) การวิเคราะห์แบบสอบถาม ประชากร คือ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน 
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ในรอบที่
สองและรอบที่สาม เกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอน
ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งผลกระทบเชิ งบวกและ  
เชิงลบ ท้ังด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและด้านบริหารทั่วไป ผลกระทบด้านวิชาการเชิงบวก ได้แก่ มีการพัฒนา
ด้านวิชาการ ดีขึ้น มีสื่อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาใช้อย่างเพียงพอ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย 
ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ผู้บริหารให้ความส าคัญด้านอ่ืนมากกว่าด้านวิชาการและขาดองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือ 
ผลกระทบด้านบุคลากรเชิงบวก ได้แก่ มีอัตราก าลังครูที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษามากขึ้น  การให้มีและเลื่อนวิทย
ฐานะของผู้บริหารและครู ท าได้ง่าย คล่องตัว มีเงินรางวัลตอนสิ้นปี ท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดี  ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ 
การเมืองท้องถิ่นแทรกแซง ท าให้การบริหารจัดการในโรงเรียน ไม่ราบรื่น ผลกระทบด้านงบประมาณเชิงบวก ได้แก่ การได้รับ
งบประมาณจากแหล่งงบประมาณท่ีหลากหลาย ท้ังจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นสังกัด
และจากการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ การบริหารที่ไม่เป็นนิติบุคคล ท าให้อ านาจการจัดซื้อ
จัดจ้าง ไม่สามารถด าเนินได้อย่างคล่องตัว เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการบางส่วน และผลกระทบด้านบริหาร
ทั่วไปเชิงบวก ได้แก่ สนับสนุนการดูแลด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ ในระดับดีมาก ส่งผลให้บรรยากาศของโรงเรียน 
สวยงาม น่าเรียน ชุมชนได้จัดการศึกษาตามรูปแบบ ที่ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ดี ผลกระทบเชิง
ลบ ได้แก่ ความไม่เข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เอื้ อต่อการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา เห็นความส าคัญกับการสร้างอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้างมากกว่า  
 
ค าส าคัญ: ผลกระทบทางการศึกษา โรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Abstract 
 The purposes of this research was to identified the education impact assessment of school 
transferred to affiliated local organisation administration. The research methodology was Delphi Technique 
composed of 3 steps: 1) setting the requirement of experts, 2) setting a question for collecting the data, 
and 3) data analyzing. The Jury of Experts were 17 experts where purposive sampling employed. The 
instruments for collecting the data were open-ended questionnaire at the beginning stage of this research 
and five rating scale opinionnaire was used in the second and third stage of this research.  The statistics  
used  to analyzed  the data were  median and interquartile range. The findings were as follows:The 
educational impact of school transferred to affiliated local  organisation based on the opinion  of  experts 
shown that there were two dimenion of education impact ; positive and negative impacts. The postivie  
impact on academies affaiels administration; its shown that there were better developing in academe 
affaires, more supporting in teaching media and variety local resource. For the negative impact; the school 
administration emphasised other duties more than academic affaires , and also  lack of  control 
cooperate. In the positive impact of personal administration; the school got more adequate teacher as 
school needed, teacher had more and easier for promoting, teachers got extra bonus at the end of year, 
teacher had more moral at want. For the negative impact in personnel administration; the local politician 
used to interrupt school work that made unsuitable for school work. In the positive impact of school 
finance; there were more supporting from variety organisation local department, local organisation and 
commanity. For the negative impact in school finance; the school was not authonomus organisation that 
could not make a self decision on purchasing of school equipment, there was red tape in school finance. 
Lastly, the positive impact in general school administration; the school got more supported for school 
plant and environment that cause to a better school environment, its enhance the community more 
participate, more responsible on school work. In the negative impact in general school  administration , 
some of the local administration had less understood on education administration and also miss concept 
on education vision some local regulation and laws were not suitable some local  administration, some of 
local politicians emphasized these work on structure constructing more than the education task.  
  
Keywords: Educational Impact, School Transferred To Affiliated Local Organization  
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1. บทน า 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 
80 (4) [1] ได้บัญญัติหลักการส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่า 
รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา 
และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ เท่าเทียมและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และมาตรา 289 
[2] กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสม 
และความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดยค านึงถึงความ
สอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ และ
การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นดังกล่าวต้องค านึงถึง 
การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งถือกันเป็นกฎหมายแห่ง
บทบาททางการบริหารและมีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษาว่าด้วยเรื่อง
การบริหารและจัดการศึกษาในส่วนที่ 1 ที่ว่าด้วยการ
บริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ โดยได้ก าหนดไว้ใน
มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงาน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  และมาตรา 40  ให้มี คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแต่ละสถานศึกษา เพื่อท าหน้าที่
ก ากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก็ได้ระบุไว้ ในหมวด 5 ในส่วนที่ 2 ที่ว่าด้วย
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 41 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษา ในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ
ภาย ในท้ อ งถิ่ น  แต่ ในมาต รา  42  [ 3 ]  ก าหนด ให้
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ความพร้อม ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและมีหน้าที่ในการประสานส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกันนโยบาย
และได้ มาตรฐานการศึกษา  รวมทั้ งการ เสนอแนะ         

การจัดสรรงบประมาณอุดหนุน การจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [4] และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [5] ได้บัญญัติในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา ท าให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการประเมินผล
กระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจและเป็นแนวปฏิบัติส าหรับโรงเรียนสั งกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความ
ประสงค์ที่จะถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อไป  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย                        
     เพื่อทราบผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียน        
ที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
3.  สมมติฐานของการวิจัย 
     ผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไป
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายด้าน 
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
     4.1  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
          4.1.1 ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่ เกี่ยวกับ
สถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล  
           4.1.2  ตัวแปรศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
5.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
     5.1  ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท า
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบและอาจเกิดขึ้นกับ
กลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือกระทบต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
     5.2  ผลกระทบทางการศึกษา หมายถึง ผลที่เกิดจาก
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปในโรงเรียน 
รายละเอียดมีดังนี้ 
           5.2.1  การบริหารด้านวิชาการ หมายถึง การ
บริหารวิชาการทุกชนิดในโรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ 
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         5.2.2 การบริหารด้านบุคลากร หมายถึง การ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทุกด้านและอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         5.2.3  การบริหารด้านงบประมาณ หมายถึง การ
จัดการด าเนินการใช้เงินงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น  ที่ ได้ รับให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีต่ั้งไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถูกต้องตามระเบียบ  
ทันเวลาหรือเหตุการณ์ 
         5.2.4  การบริหารด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง 
การด าเนินการให้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
โรงเรียน 
    5.3  การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา หมายถึง การ
กระท าหรือการปฏิบัติตามภารกิจ ในหน้าที่รับผิดชอบด้าน
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
    5.4  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) และ องการบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
 
6.  วิธดี าเนินการวิจัย 
    การวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป็นการวิ จั ย เ ชิ งอนาคต (Future 
Research) โดยใช้เทคนิคการวิจัย แบบเดลฟาย (Delphi 
Technique) โดยใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit 
of Analysis) ประกอบด้วยขั้นตอน การด าเนินการวิจัย 3 
ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดคุณสมบัติผู้เช่ียวชาญ 2) การ
พัฒนาแบบสอบถาม และ 3) การวิเคราะห์แบบสอบถาม    
    6.1  ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญที่เป็นบุคลากร ในส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สภาการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัย 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 17 คน โดยมีเกณฑ์ใน
การเลือก ดังนี้ 
           6.1.1 เป็นผู้ที่มีต าแหน่ง/มีประสบการณ์สาที่
เกี่ยวกับโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือ 

6.1.2  มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนโรงเรยีนไป
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 

    6.1.3  เป็นผูม้ีผลงานเกี่ยวกับการถ่ายโอน
โรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หรือ 

          6.1.4  เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ด้านการ
ถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          6.1.5  เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
โรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    6.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
          6.2.1  แบบสอบถามปลายเปิด (Open –   
ended Questions) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้แสดงความคดิเห็นอย่างเต็มที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอน    ไป
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          6.2.2  แบบสอบถามในรอบท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม
ที่มีมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) [6] 
          6.2.3  แบบสอบถามรอบที่ 3 ได้จากการค านวณ
วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ (Interquartile Range)  
    6.3  การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
          การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามและการ 
สัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
ต้องด าเนินการประมวลข้อมูลทางสถิติในรอบที่ 2 โดยหา
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) ของโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง  

 
7.  ผลการวิจัย  
     จากการแสดงความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถสรุปผลการวิจัย ได้เป็นผลกระทบเชิง
บวกและผลกระทบเชิงลบ ทั้งด้านวิชาการ ด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณและ ด้านบริหารทั่วไป และสามารถสรุป
ค่ามัธยฐาน และ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากความคิดเห็น
ของผู้เ ช่ียวชาญเกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของ
โรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้าน
บริหารทั่วไป จากแบบสอบถามรอบที่สาม ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1  แสดงค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์
         จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลกระทบ 
         ทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ผล 
กระทบ 

 

 
 

ความคิดเห็น 

 

ค่า 
มัธยฐาน 

 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์

ด้าน
วิชาการ 

1) มีพัฒนาการสูงขึ้น 4.00 0.00 
2) มีสื่อ ใช้เพียงพอ 4.00 1.00 
3) มีแหล่งเรียนรู้   4.00 1.00 
4) มีการพัฒนามากขึ้น  4.00 1.00 
5) เทคโนโลยีสูง 4.00 0.00 
6) ได้รับสื่อฯมาก 2.00 1.00 
7) มีผลสัมฤทธิ์สูง 3.00 2.00 

 8) ร.ร.อปท.มีน้อย  4.00 1.00 
 9) มีความใกล้ชิด 4.00 1.00 
 10) อปท. มีจุดแข็ง 4.00 1.00 
 11) บริการชุมชน 4.00 1.00 
 12) มหีลายหนว่ยงาน 4.00 0.00 
 รวมเฉลี่ย 3.75 0.83 

ด้าน
บุคลากร 

1. การเมืองท้องถิ่น  3.00 1.00 
2) การฝึกอบรม 3.00 1.00 
3) การยา้ย  4.00 1.00 
4) การโอนย้าย  3.00 1.00 
5) การบรรจุแต่งตั้งครู  2.00 2.00 
6) การจัดสรรอัตราคร ู 4.00 1.00 
7) การให้มีวิทยฐานะ 4.00 0.00 
8) ได้รับการพัฒนา 4.00 1.00 

9) ผลจากการโอน ครู 4.00 0.00 

10) ส่งเสริมครูทุกคน  4.00 1.00 

11) โรงเรียนถ่ายโอนฯ  4.00 1.00 

12) อัตราก าลังครู 4.00 1.00 

13) ขาดขวัญ ก าลังใจ  4.00 1.00 

14) มีเงินรางวัล   3.00 2.00 

15) ครูและบุคลากรฯ  5.00 1.00 

16) การวางแผน 4.00 1.00 

17) ปฏิบัติหน้าที่สอน 3.00 1.00 

18) มีขวัญก าลังใจที่ดี  4.00 1.00 

19) คัดเลือก/แต่งต้ัง 4.00 1.00 

รวมเฉลี่ย 3.38 1.00 

ตารางที่ 1  แสดงค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
         จากความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลกระทบ 
         ทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 

ผล 
กระทบ 

 
ความคิดเห็น 

 

ค่า 
มัธยฐาน 

 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

ด้าน 
งบ 
ประ 
มาณ 

1) อ านาจการจัดซ้ือ 4.00 2.00 
2) จากหลายสว่น 4.00 1.00 
3) ด้านอาคารสถานที ่ 5.00 0.50 
4) มีรายได้  3.00 1.00 
5) นโยบายของ อปท.  4.00 1.00 
6) เพื่อการศึกษา 4.00 0.00 
7) ขาดบุคลากร  3.00 1.00 
8) การใช้เงินรายได้  3.00 2.00 
9) ได้รับการสนับสนุน 4.00 1.00 
10) งบประมาณที่จัด  5.00 0.00 
11) ขาดอิสระ  4.00 1.00 
12) งบฯน้อยลง  4.00 1.00 
13) มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก             4.00 0.00 
รวมเฉลี่ย 3.92 0.88 

ด้าน
บริหาร
ทั่วไป 

1) ท้องถิ่นมีบทบาท 5.00 0.00 
2) ความไม่เข้าใจ 4.00 1.50 
3) การดูแลอาคาร  5.00 1.00 
4) ระเบียบไม่เอื้อ  2.00 2.00 
5) กรรมการร่วมน้อย 2.00 1.50 
6) ผบ.ขาดวิสัยทัศน ์ 2.00 2.00 
7) อิสระลดลง  2.00 1.00 
8) สนับสนุนนโยบาย  2.00 1.00 
9) ขาดความคล่องตัว 3.00 1.00 
10) ความร่วมมือน้อย  3.00 1.00 
11) จัดตามรูปแบบ 4.00 1.00 
12) มีศักยภาพ 4.00 0.00 
13) ลดปัญหา  4.00 1.00 
14) ทฤษฎีการพัฒนา 5.00 0.00 
15) สวัสดิการต่าง ๆ  4.00 0.00 
16) ครูมีภาระงานมาก 3.00 1.00 
รวมเฉลี่ย 3.38 0.94 

 
ส าหรับเกณฑ์วเิคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) วิเชียร [7] 
แปลความหมายได้ ความเหมาะสม/ความคิดเห็น ดังนี ้
4.50-5.0 หมายถึง มากท่ีสุด      3.50-4.49 หมายถึง มาก 
2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง   1.50-2.49 หมายถึง น้อย 
1.00-1.49 หมายถึง น้อยมาก 
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เกณฑ์ความเหมาะสม/ความคิดเหน็ พิจารณาในระดับ   
ปานกลาง มาก และมากที่สดุ คือ ค่าคะแนนมัธยฐาน 
ตั้งแต่ 2.50-5.00 
     เกณฑ์ความสอดคล้องของความคิดเห็นของข้อมลู 
พิจารณาจากค่าคะแนนระหว่างพสิัยควอไทล์ ท่ีหนึ่งและ  
ที่สาม ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 1.50 หรือน้อยกว่า และ
ค่ามัธยฐาน (Median) ที่มีค่า 1.00 หรือน้อยกว่า หมายถึง 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องกัน 
 
8.  สรุปและอภิปรายผล 
     8.1 จากการค้นพบผลกระทบเชิงบวกด้านวิชาการ
ได้แก่ มีพัฒนาการด้านวิชาการที่ดีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาใช้อย่างเพียงพอ 
ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพ
การศึกษาสูง มีการใช้แหล่งเรียนรู้ผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่หลากหลาย ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้าน
คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่หลากหลาย 
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากวิสัยทัศน์ของผู้น าท้องถิ่นด้านการจัด
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัธราชัย [8] ที่ได้
ศึกษาเรื่อง โรงเรียน อบจ. : บทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารการจัดการศึกษา ผลการวิจัย
พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ ให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัด
นนทบุรีมาตั้ งแต่ก่อนรับถ่ายโอนภารกิจด้านการจัด
การศึกษา และเมื่อได้รับถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาแล้ว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีบทบาทในการจัด
การศึกษาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ด้านงานวิชาการ พบว่าได้
มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน เช่น การ
จ้ า งครู ภ าษาต่ า งประ เทศหรื อก ารจั ดซื้ ออุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา  ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการเชิญบุคคลในท้องถิ่นเข้า
มาให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงข้าราชการครูได้
จัดท าสื่อการสอนที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น  
     8.2  จากการค้นพบผลกระทบเชิงบวก ด้านบุคลากร 
ซึ่งได้แก่ การได้รับจัดสรรอัตราก าลังครู  ที่ตรงกับความ
ต้องการของสถานศึกษามากขึ้น การให้มีและเลื่อนวิทย
ฐานะของผูบ้ริหารและครู จัดท าได้ง่าย คล่องตัว ได้รับการ
สนับสนุนในการพัฒนาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพราะได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ ของ อปท. ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้ครูทุกคน ท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษาละ 1 เรื่องต่อคนตาม
สาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน ตามโครงการวิจัยในช้ันเรียน 

ท าให้โรงเรียนมีผลการศึกษาวิจัย ที่สามารถแก้ปัญหา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมี
เงินรางวัลตอนสิ้นปี ท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจ ที่ดีครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีการตื่นตัว กระตือรือร้น      
ในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้มาก
ขึ้น การวางแผนอัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่ง เป็นไป
ตามเกณฑ์และสามารถใช้เงินอุดหนุนจ้างบุคลากรได้ ตาม
สาขาที่ต้องการ ครูปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเดียว ท าให้มี
เวลาในการสอนมากขึ้น มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
มีการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจากวิสัยทัศน์ของผู้น าท้องถิ่นในด้านการ
บริหารบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเกษร [9] 
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรกับความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัย
พบว่า1) การพัฒนาบุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  การออกแบบวิธีการพัฒนา
บุคลากร การประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
การด าเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร 2) ความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดังค่าเฉลี่ยดังนี้ แผนการ
เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา การจัดสรรรายได้เพื่อการศึกษา ความเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความพร้อมในการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีการบริหาร
และการจัดการศึกษาระดับและประเภทการศึกษาที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน
และประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด
หรือมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 3) ความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์
กับการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมและรายด้าน โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี การประเมินความต้องการ
ในการพัฒนาบุคลากร การด าเนินการพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการออกแบบวิธีการ
พัฒนาบุคลากร  

     8.3  จากการค้นพบผลกระทบเชิงบวกด้านงบประมาณ 
ที่พบว่า โรงเรียนถ่ายโอนฯ สามารถจัดระบบบริหารและ
ด าเนินการพัฒนาองค์กรได้ค่อนข้างคล่องตัว เพราะ
นอกจากจะได้รับงบประมาณ จากกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว ยังสามารถเสนอของบประมาณจาก อปท.    
ต้นสังกัด และระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอื่นๆได้ด้วย
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โรงเรียนถ่ายโอน ฯ ส่วนใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือเป็น
อย่างดี ในการจัดสรรงบประมาณด้านอาคารสถานที่ อปท.
จะตั้งงบประมาณเพิ่มเติมให้กับโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด 
อปท. มีระเบียบ มีรายได้ เป็นของตนเอง เป็นอิสระ 
สามารถท าโครงการขอสนับสนุนเงินจากผู้ปกครองได้ ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจากอปท.มีโรงเรียนที่รับผิดชอบน้อยและได้รับ
งบประมาณจากการบริหารงานของท้องถิ่นมาก 
     8.4  จากการค้นพบผลกระทบเชิงบวกด้านบริหาร
ทั่วไป พบว่า ผู้บริหารของท้องถิ่นมีบทบาทมาก ในการจัด
การศึกษา หากมีวิสัยทัศน์จะส่งผลให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาได้เต็มศักยภาพ หน่วยงานต้นสังกัดได้สนับสนุน
การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก 
ส่งผลให้บรรยากาศของโรงเรียน สวยงาม น่าเรียน ชุมชน
ได้จัดการศึกษาตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นได้ดี ทั้งยังได้รับความเช่ือมั่นและ
ความไว้วางใจจากชุมชน ลดปัญหาระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
เพราะชุมชน มีส่วนร่วมในการก าหนดกติการ่วมกัน และ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันความสมบูรณ์ของทฤษฎีการ
พัฒนาการศึกษา คือ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน จะมีความ
สมบูรณ์เต็มที่ สามารถพัฒนาและบูรณาการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของยงยุทธ [10] ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนที่ถ่าย
โอนไปสังกัด อปท.ผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้รูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีส่วนร่วม มีโครงสร้าง
การบริหารสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับขนาด จ านวน
นักเรียน ระดับการศึกษา มีความคล่องตัว มุ่งสู่คุณภาพ    
มีการประสานงานภายใน และภายนอกเป็นอย่างดี มีกลุ่ม
บริหารที่เหมาะสมกับความจ าเป็นของโรงเรียนถ่ายโอน 
และสภาพบริบทของโรงเรียนที่ต้องพัฒนาในทุกด้านและยัง
สอดคล้องกับงานวิจัย ของคราฟฟ์ (Craff) [11] ที่ได้ศึกษา
ทัศนคติของชุมชนต่อการจัดการศึกษา และระดับการมสี่วน
ร่วมในกิจการของโรงเรียนที่จะท าให้ทัศนคติของชุมชนต่อ
โรงเรียนดีขึ้นจุดมุ่งหมาย ต้องการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างระดับการมีส่วนร่วมสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนกับ
ทัศนคติต่อสถานศึกษาของครู ผลการศึกษาพบว่า มีค่า
ความสัมพันธ์กันระหว่างระดับทัศนคติกับระบบโรงเรียนใน
แต่ละสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างทัศนคติ
ของชุมชนกับสิ่งแวดล้อมหรือทัศนคติของชุมชนกับระดับ
การเข้าร่วมกิจการของโรงเรียน  
     8.5  จากการค้นพบผลกระทบเชิงลบด้านวิชาการ      
ที่พบว่า โรงเรียนถ่ายโอนฯได้รับจัดสรรสื่อ วัสดุอุปกรณ์

จ านวนมาก แต่ครูไม่เห็นความส าคัญของการใช้สื่อ ท าให้
การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ สถานศึกษาบางแห่งมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนต่ าล ง  เพราะผู้ บริ หาร ให้
ความส าคัญด้านอื่นมากกว่าด้านวิชาการสถานศึกษาสังกัด 
อปท.ในบางจังหวัดมีน้อย และขาดองค์กรกลางในการ
ประสานความร่วมมือ ท าให้การพัฒนาวิชาการของ
โรงเรียนสังกัด อปท.กับโรงเรียนอื่นๆอ่อนด้วยลงไปทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษาบางท่านสนใจ
งานอื่นมากกว่างานวิชาการและยังรวมถึงวิสัยทัศน์ ของ
ผู้น าท้องถิ่นด้านการจัดการศึกษาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ  
พัธราชัย [8] ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง โรงเรียน อบจ.: บทบาท ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการจัดการศึกษา 
ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่าการบริหารจัดการศึกษาใน
ประเด็นต่างๆ นั้น ยังพบปัญหาด้านวิชาการ ว่าคุณภาพ
ทางวิชาการของนักเรียนในสังกัดยังไม่เป็นที่น่าพอใจ    
มากนัก  
     8.6  จากการค้นพบผลกระทบเชิงลบด้านบุคลากร 
พบว่าการเมืองท้องถิ่นแทรกแซงการบริหารงานบุคคล    
ท าให้บุคลากรในโรงเรียน ขาดความสามัคคี ไม่มีวินัย   
ความรับผิดชอบในหน้าที่หย่อนยาน การบริหารจัดการใน
โรงเรียนไม่ราบรื่น ครูเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเปิดเรียน
บ่อย ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การย้ายของครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ท าได้จ ากัดเฉพาะในท้องถิ่นต าบล 
เพร าะขึ้ นกั บค วามต้ อ งการของคนในต าบลนั้ น ๆ          
การโอนย้าย ข้าม อปท.ท าได้ยาก การวางแผนอัตราก าลัง
ของโรงเ รี ยนถ่ าย โอนฯ มี ความอิสระลดลง ได้ รั บ         
การแทรกแซง จากการเมืองท้องถิ่น ระบบการคัดเลือกและ
บรรจุแต่งตั้งครูมีช่องทางใช้ระบบเส้นสาย ท าให้ได้ครู ไม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัตแนม (Putnam) [12] ได้ท า
การวิจัยเกี่ยวกับ เรื่อง สภาพการบริหารองค์การปกครอง
ท้องถิ่นในอิตาลี โดยศึกษาระดับความประสบความส าเร็จ
ในการบริหารขององค์กรบริหารท้องถิ่นในภาคเหนือและ
ภาคใต้ ซึ่งมีกฎหมายเรื่องการกระจายอ านาจเหมือนกัน 
ผลการวิจัยพบว่าการบริหารท้องถิ่นในภาคใต้ของอิตาลีมี
ปัญหาเรื่องอิทธิพลและการทุจริตมาก ผิดกับการปกครอง
ท้องถิ่น ทางตอนเหนือที่ประสบความส าเร็จสูงกว่าและมี
การทุจริตน้อยมาก โดยการบริหารองค์การปกครองท้องถิ่น
ในภาคเหนือกลุ่มบุคคลต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร  
กลุ่มประชาคมในภาคเหนือมีความเข้มแข็ง มีสภาพ    
ความเป็นธรรมาภิบาลมากกว่าในภาคใต้ซึ่งใช้การบริหาร
แบบพรรคพวก ระหว่างเจ้าพ่อและกลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่น  
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     8.7  จากการค้นพบผลกระทบเชิงลบด้านงบประมาณ 
ที่พบว่า ด้านการบริหารที่ไม่เป็นนิติบุคคล ท าให้อ านาจการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างคล่องตัว เกิด
ความล่าช้า ความไม่ต่อเนื่อง ในนโยบายของ อปท. ด้าน
การสนับสนุน งบประมาณให้กับ การพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนถ่ายโอนฯ ท าให้โรงเรียนขาด
โอกาส การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ขาดบุคลากร ที่มีความรู้ 
ความสามารถด้านบัญชี โดยตรง ส่งผลด้านการจัดท าบัญชี
ของโรงเรียน การใช้เงินรายได้สถานศึกษา ละเอียด 
ซับซ้อน ใช้เงินยากขาดความเป็นอิสระ ขาดอ านาจตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้  อาจเนื่องมาจาก
การที่โรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ เป็นนิติบุคคล ท าให้อ านาจในการใช้จ่าย
งบประมาณมีข้อจ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวง
เนตร และไชยันต์ [13] ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการ
บริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอน สู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรคหลัง
การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาให้แก่ อบจ.เกิดจาก
ความไม่พร้อมของ อบจ. ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่บุคลากรได้รับ ล่าช้า
ก ว่ า เ ดิ ม  โ ด ย เ ฉ พ าะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ บิ ก จ่ า ย ต ร ง ค่ า
รักษาพยาบาล กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณและการ
บริหารงานบุคคล  ท่ีล่าช้ามีขั้นตอนมาก  
     8.8  จากการค้นพบผลกระทบเชิงลบด้านบริหารทั่วไป 
พบว่า ความไม่เข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษา ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ส่งผลให้การจัดการศึกษา ของท้องถิ่นด้อยคุณภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาน้อยมาก ท าให้โรงเรียนพัฒนาไม่เต็มที่ผู้บริหาร 
อปท.ขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาเห็นความส าคัญกับ
การสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างมากกว่า ส่งผลให้การจัด
การศึกษาไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนในการบริหาร
จัดการสถานศึกษามากเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นันทรัตน์ [14] ที่ได้ ท าวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาที่
ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารงาน 

อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สถานศึกษามีการส ารวจ
ความต้องการในการใช้อาคารสถานท่ีและห้องเรียนต่างๆ มี
การดูแลความสะอาด การจัดเวรยาม ปัญหาด้านอาคาร
สถานที่ และสิ่ งแวดล้อม  ที่ ส าคัญที่ สุดคือ  การขาด
งบประมาณที่จะซ่อมแซมอาคารสถานที่ช ารุด ด้านการ
บริหารงานความสัมพันธ์กับชุมชน สถานศึกษามีการเชิญ

ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วม
กิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้นเปิด
โอกาสให้ชุมชนมาใช้บริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
ปัญหาด้านความสัมพันธ์กับชุมชนที่ส าคัญที่สุด คือขาดการ
ด าเนินการที่เป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้ อัคทาร์ 
(Aktar) [15] ยังได้ท าการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการพัฒนาชนบทของประเทศก าลังพัฒนา พบว่า สาเหตุ
ส าคัญประการหนึ่งที่โครงการพัฒนาชนบทของประเทศ
ก าลังพัฒนาล้มเหลว คือ ประชาชนในชนบทไม่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ท าให้ขาดความส านึกร่วมในการเป็นเจ้าของ
โครงการ พร้อมกันนั้นยังเป็นเหตุให้ขาดการบ ารุงรักษา
หลังจากโครงการเสร็จสิ้น ส าหรับ ทอย (Toy) [16] ก็ยังได้
ศึกษาแผนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในโรงเรี ยน
ชุมชน และให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าในการที่จะวางแผนสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนในชนบทนั้น ควรจะมี
การพัฒนาทางด้านนโยบาย และกฎต่างๆให้มีการวิจัย
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องอยู่ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
เป้าหมายให้ชัดเจน สร้างความสัมพันธ์ทั้งภายนอกและ
ภายในจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี การท าให้เกิดความ
ไว้วางใจ ความกระตือรือร้นในการท างาน และจัดให้มีการ
ประเมินผลในการด าเนินงานด้วย 
 
9.  ข้อเสนอแนะ 
     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 
ควรส่งเสริม สนับสนุน แนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ 
     9.1  ด้านวิชาการ ได้แก่ การก าหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง สถานศึกษา 
ต่างๆ ในสังกัดก็จะมีอิสระในการพัฒนาด้านวิชาการได้
อย่างมีทิศทางซึ่ งจะส่งผลให้คุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดของ อปท.สูงข้ึน  
     9.2  ด้านบุคลากร ได้แก่ การก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร ที่มี
ประสิทธิภาพโดยให้ครอบคลุม  ทั้ งคุณวุฒิ  ความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์ทางวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งให้เกิดความ
โปร่งใส ยุติธรรม และหลักเกณฑ์ที่จูงใจให้ได้บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางการศึกษาเข้ามา
ปฏิบัติงาน 
     9.3  ด้านงบประมาณ อปท.ควรมีกฎระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่คล่องตัว ลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
ที่ยุ่งยากโดยเฉพาะสถานศึกษาที่ถ่ายโอนมาจากส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเคยเป็นโรงเรียนนิติ
บุคคลมาก่อน จะรู้สึกว่าระเบียบของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่คล่องตัวและยุ่งยากมากกว่าที่เคย
ปฏิบัติมา 
     9.4  ด้านบริหารทั่วไป ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์และ
นโยบายการศึกษาที่ ชัดเจน และต่อเนื่อง เพราะหาก
ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า กล้าคิดกล้า
ตัดสินใจและเห็นความส าคัญของภารกิจด้านการจัด
การศึกษาก็จะเอื้อให้มีการจัดสรรงบประมาณและการ
บริหารงานที่ส่งเสริมประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ 
อปท.  
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