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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม มีวตัถุประสงค์เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย        
เพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามองค์ประกอบ คือ จุดเด่น      
จุดด้อย โอกาส และภาวะคุกคาม แนวทางของนโยบายกลไกของนโยบาย และกลไกของนโยบาย ในด้าน
โครงสร้าง ดา้นงาน ดา้นคน ดา้นวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลยี ขั้นตอนการวิจยัแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี  1 
ศึกษาบริบทการจดัท าร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ  การวิจัย      
เชิงส ารวจและการศึกษาพหุกรณี ระยะท่ี 2 ตรวจสอบขอ้เสนอเชิงนโยบายให้เป็นฉบบัสมบูรณ์ ตามเกณฑ์ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได ้ดว้ยการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง และการประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ผลการวิจยัพบวา่ จุดเด่นท่ีส าคญั คือ มีอ  านาจตามกฎหมายในการจดัการศึกษาครอบคลุมทุกระดบัการ
ก าหนดภาระงานในสถานศึกษามีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนส่งเสริมให้บุคลากรเรียนต่อในระดับสูงข้ึน              
มีนโยบายการสร้างค่านิยมของบุคลากรในสถานศึกษา สนบัสนุนใหมี้ระบบการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์
จุดด้อยท่ีส าคญั คือ ขาดการน านโยบายไปปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมขาดระบบการบริหารจดัการท่ีดี การสรรหาบุคคล
เขา้ปฏิบติังานยงัไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความชดัเจนในการก าหนดวฒันธรรมองคก์าร ความไม่พร้อมในการใช้
เทคโนโลยีของครู โอกาสท่ีส าคญั คือ มีกฎหมายการกระจายอ านาจการจดัการศึกษา มีขอบเขตความรับผิดชอบ
ต่อกลุ่มเป้าหมายชดัเจน มีนโยบายการให้ทุนพฒันาบุคลากรโดยท า MOU กบัมหาวิทยาลยัในการพฒันาบุคลากร
สถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางในการจดักิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรม บริบทสถานศึกษาเป็นสังคมก่ึงเมือง
และสังคมเมือง ภาวะคุกคามท่ีส าคญั คือ มีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร บทบาทหนา้ท่ี
ในการจดัการศึกษาไม่ชดัเจน ความไม่พร้อมของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีทศันคติ
แบบอนุรักษนิ์ยมปฏิเสธหรือต่อตา้นเทคโนโลย ี มีขอ้เสนอแนะแนวทางของนโยบายท่ีส าคญั คือ ควรส่งเสริมการ
จดัรูปแบบการจัดการศึกษาท้องถ่ินแบบบูรณาการท่ีเน้นการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกดัให้ความส าคญักบัการวางแผนพฒันาสถานศึกษากระจายอ านาจการสรรหา
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานไปยงัสถานศึกษา สร้างวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน และมีขอ้เสนอแนะกลไกของนโยบายท่ีส าคญั คือ สร้างความเขม้แขง็ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จดัหลกัสูตรการศึกษาในระบบใหมี้โปรแกรมอยา่งหลากหลายมีแผนพฒันาศกัยภาพและ
วชิาชีพของบุคลากรอยา่งเป็นระบบ สร้างวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหมี้การเรียนรู้ตลอดชีวติ และจดัตั้งศนูยพ์ฒันาทกัษะ
การเรียนรู้และนวตักรรมส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม และพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและนวตักรรม
การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโน้มหรือกระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และควรจดัตั้ง
กรมการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นการเฉพาะ 
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ABSTRACT 
 

This study is in the area of participatory policy research. The objective was to prepare a policy 
proposal  for excellence in the field of basic school under the local government organization, and it is 
characterized by weak strong opportunities and treat as well as the policy mean and policy mechanism in 
structure, task, human, organization culture and technology. The research was divided into two phases: (1) to 
investigate the preparation of policy proposals through the study, including documentary research, in-depth 
interviews, surveys research and multiple case studies; (2) The second phase was based on the suitability and 
feasibility of the policy options through outreach to focus group and stakeholders seminar. 

The research results showed that an important strengths include authorization under existing laws in 
order to cover all educational levels, laws clearly support in business, encourage people to develop their own  
and support the inclusion of electronically-based didactic systems, which have the important weakness is 
concrete policy. the existing system comprise a lack of good management, recruiting personnel are not 
effective, Creating an organizational culture is not clear as well as a reluctance by some people to embrace the 
use of technology in education. The important opportunity is the law of decentralization in education as well 
as the responsibility to explicitly target, staff development funds by MOU with university, the school is the 
center of promoting and preserving the culture activity and the context of school is a semi-city and city society. 
For important threat, have regulatory or legal barriers to the administration. The role and function of 
education is not clear. The unreadiness of personnel in various departments. The local administrators are 
conservative attitude which denial or anti-technology. Resulting of policy means are to promote the integration 
of local educational formats, to focus on school base management, together with a focus on decentralized 
educational planning. Furthermore, decentralized recruitment practices should be applied in education to build a 
culture of services for the successful application of technology to improve learning performance. The policy 
mechanism was to strengthen committees in basic educational institutions. Education courses are needed for a 
wide variety of programs and plans, as well as for professional development of the personnel in the educational 
system. That is, there is a need to create a culture of lifelong learning. Also recommended is the establishment 
and development of learning skills and innovative learning resources to support training and development 
activities for learning. Finally, there is a requisite for modern media and innovative learning techniques that are 
consistent with the trends of the new paradigm of educational management for the 21st century. While  should 
establish an education department of local government in particular. 
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Professor Emeritus Dr. Merrill M. Oaks  Professor Dr. Muriel K. Oaks.  ทุกท่านได้ให้ประสบการณ์ใหม่ ๆ      
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ขอขอบคุณรองศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล สุวรรณนอ้ย ท่ีท่านให้โอกาสเป็นประธานคณะกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ซ่ึงไดใ้หค้วามกรุณาช้ีแนะ เพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อความสมบูรณ์และความส าเร็จของวิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ีเป็นอย่างดี  ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิผูใ้ห้การสัมภาษณ์เชิงลึก นักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ และสนทนากลุ่ม ดว้ยความร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ 

ทา้ยท่ีสุดหากผลอนัจะประโยชน์ ความดีความงามทั้ งปวงท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี     
ขออุทิศแด่นายพิสุทธ์ิ วิชาการ และ นางขจี วิชาการ บิดา-มารดา อนัเป็นท่ีรักผูล่้วงลบัไปแลว้  และมอบแด่ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพยก์รานนท ์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา พ่ีสาวผูเ้ป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีในเร่ืองใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ รวมทั้ งนายประตินันท์  รัศมีโรจน์ นางสาววสิตา  รัศมีโรจน์ และบุคคลรอบขา้ง       
ท่ีคอยเป็นขวญัก าลงัใจ ช่วยเหลือ ช้ีแนะทั้งทางตรง และทางออ้ม ท าใหก้ารศึกษาระดบัปริญญาเอก และการจดัท า
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นไปดว้ยความราบร่ืน และประสบผลส าเร็จไดใ้นท่ีสุด 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
กระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้ งด้านวิทยาการ สังคม 

เศรษฐศาสตร์ฐานความรู้ (knowledge – based economy) และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้แต่
ละประเทศไม่สามารถปิดตวัอยูโ่ดยล าพงัได ้จะตอ้งร่วมมือและพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน มีความร่วมมือ
ในการปฏิบติัภารกิจและแกปั้ญหาต่างๆ ร่วมกนัมากข้ึน ในขณะเดียวกนั สังคมโลกยคุปัจจุบนักเ็ตม็ไปดว้ยขอ้มูล
ข่าวสารท าให้คนตอ้งคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว เพ่ือให้ทนักบัเหตุการณ์ ในสังคมท่ีมี
ความสลบัซับซ้อน มากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีน าไปสู่สภาวการณ์ ของการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม
ระหวา่งประเทศ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้และเป็นแรงผลกัดนัส าคญั ท่ีท าให้หลายประเทศ ตอ้งปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพของการจดัการศึกษา ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีประการส าคญัส าหรับความพร้อมในการเขา้สู่ศตวรรษท่ี 
21 และศกัยภาพในการแข่งขนัในเวทีโลก ดงันั้นประเทศท่ีจะอยูร่อดไดห้รือคงความไดเ้ปรียบก็คือประเทศท่ีมี
อ  านาจทางความรู้ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (learning society) นอกจากนั้น ในปัจจุบนัยงัปรากฏสภาพปัญหา
ท่ีคนทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์  ร่วมกันในเร่ืองความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอ้ม ท่ีส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อมวลมนุษยโ์ดยทัว่ไป สะทอ้นให้เห็นถึงแนวโน้มว่า คนยุคใหม่
จะตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงอนัหลากหลาย เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกในยุคหน้าจะมีปรากฏการณ์ต่างๆ 
เกิดข้ึนเกินกว่าจะคาดคิดด้วยเหตุน้ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีแต่ละประเทศต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ท่ีมีทักษะและ
ความสามารถในการปรับตวัให้มีคุณลกัษณะส าคญัในการด ารงชีวิตในโลกยคุใหม่ไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั สงบ สันติ มี
ความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เหมาะสมพอเพียง การบริหารสถานศึกษาตอ้งมีการจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอน
ท่ีเป็นพลวตั กา้วทนักบัส่ิงต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี ผลกัดนัให้มีการเพ่ิมศกัยภาพการบริหารจดัการศึกษาทุก
ระดบัให้มีความพร้อมส าหรับการแข่งขนัในเวทีโลกในยุคศตวรรษท่ี 21(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2553) 

จากรายงานการสอนของ Forrest (2011) บ่งช้ีว่าสภาพปัจจุบนัน้ีเหล่านักการศึกษาส าคญัทัว่ทุกแห่ง    
ในโลกก าลงัเผชิญอยู่กบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและทา้ทาย เช่นความกา้วล ้าของเทคโนโลยีความแตกต่าง
หลากหลายทางวฒันธรรม ซ่ึงลว้นแต่เกิดข้ึนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในโลกไร้พรมแดน ดงันั้นคุณภาพของคน
ยุคใหม่ท่ีตอ้งการคือ บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและทกัษะการด ารงชีวิตท่ีสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจทั้งน้ีมาตรฐานคุณภาพของคนยคุใหม่ จะเกิดข้ึนไดก้็ตอ้งอาศยัวิธีการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการ 
กระบวนการใชค้วามรู้เป็นฐาน (knowledge-based process) ในการสอนและการเรียนรู้ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ผูบ้ริหาร
ด้านการศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนทิศทางและวิธีการสู่การบริหารจัดการแนวใหม่ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ 
สุรศกัด์ิ ปาเฮ (2554)ท่ีกล่าวไวว้า่ กระแสแห่งการปรับเปล่ียนทางสังคมไทยปัจจุบนัโดยเฉพาะการจดัการศึกษา
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8จนถึงปัจจุบนัซ่ึงเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม



2 
 

แห่งชาติฉบบัท่ี 11ไดมุ่้งเนน้ให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือของการพฒันา ทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือเสริมสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้(learning society) สร้างคนท่ีมีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล การจดัการศึกษาไดป้รับเปล่ียนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพบริบท(context) รอบดา้น กระบวนการบริหารจดัการไดมุ่้งสู่ระบบการพฒันาใหส้นองตอบต่อ
สังคมยุคสารสนเทศตามกระแสการเปล่ียนแปลงโลก ดังนั้นค าว่า “มาตรฐานคุณภาพ” ของผลลพัธ์ของการ
บริหารจัดการศึกษา จึงเป็นแนวคิดส าคัญของสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้          
จากทศวรรษท่ีหน่ึงถึงทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561)ภายใตส้าระแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

จากความเห็นน้ีพบประเด็นท่ีส าคัญว่าในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นคนไทยยุคใหม่นั้ น 
จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งผลิตคนสู่สังคมยุคใหม่ตามท่ีกล่าวมา             
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีมีจุดเน้นคุณภาพการ
เปล่ียนแปลงใน 4 ด้านคือ ด้านคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ แหล่งเรียนรู้/สถานศึกษายุคใหม่ และการ
บริหารจดัการใหม่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ขณะเดียวกนัการบริหารจดัการศึกษาไทยยงัอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข
ของการแข่งขันและความมุ่งมั่นตามความคาดหวังของสังคมในการสร้างคุณภาพคน ท่ีสอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาอยา่งเป็นพลวตั (dynamic change) ดงันั้นกระบวนการบริหารจดัการสถานศึกษาจึงตอ้ง
ปรับเปล่ียนและพฒันาให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ (ธีระ รุญเจริญ, 2550) ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นจะตอ้ง
สนใจใฝ่รู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือท่ีจะบริหารจัดการสถานศึกษาให้อยู่รอดได ้และ
ด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา 
มีความสุข และมีศักยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขันมีความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์บนเวทีโลก โดยเน้นความมี
ประสิทธิผลเป็นส าคญั 

การจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ิมตน้อยา่งเป็นทางการ ในช่วงมีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 เกิดข้ึนและเป็นบ่อเกิดของพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 และโดยเฉพาะอยา่งยิง่มีการก าหนด พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีถือ
เป็นโอกาสทางการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ถึงแมต่้อมาจะเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมาย
แม่บทเหล่าน้ีอีกหลายคร้ังเช่นการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 รวมถึง
เปล่ียนแปลงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2545 และแกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในเวลาต่อมากต็าม แต่โดยเน้ือหาสาระและรายละเอียดกย็งัคงมีเป้าหมายคงเดิม คือ
การเสริมสร้างคุณภาพของคนและสังคม เพื่อสร้างเสถียรภาพของชาติโดยรวม (กรมส่งเสริมการปกครอง        
ส่วนทอ้งถ่ิน, 2554) ในการปกครองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหลายรูปแบบ เช่นเทศบาล (เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล) องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวดั และรูปแบบพิเศษคือ
กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยาในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือวา่สถานศึกษา
สังกดัเทศบาลมีจ านวนมากท่ีสุด เน่ืองจากเทศบาลมีรายไดเ้พียงพอและมีการด าเนินงานต่อเน่ืองไม่ขาดตอน         
มีความเป็นระบบแบบแผน (อจัฉรา วงษ์เอก, 2552) และการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (หมวด 5) มาตรา 41 ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
สิทธ์ิจดัการศึกษาระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อมความเหมาะสมและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน
และมาตรา 42 ซ่ึงก าหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการออกก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินความพร้อมในการจดั
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. 2549 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กอปรกบัพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 46 ส่งผลใหเ้กิดการออกแบบโครงสร้างการบริหารจดัการศึกษาเป็นสามส่วน
คือการบริหารจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังนั้ นจึงท าสถานศึกษามีสังกัด           
ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ สถานศึกษาสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาสังกดัเอกชน รวมถึงสถานศึกษาสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้ งน้ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดหลักการบริหารจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินว่าตอ้งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าดว้ยการจัดการศึกษา
แห่งชาติ พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ และพระราชบญัญติัเฉพาะลกัษณะทอ้งถ่ิน 
(ธีระ รุญเจริญ, กาญจน์ เรืองมนตรี และธรินธร นามวรรณ, 2554)  

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะถูกก าหนดโดยมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงประเด็นและ
รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาข้ึนอยูก่บัตน้สังกดั มาตรฐานการศึกษาทอ้งถ่ินถูกก าหนดโดยคณะกรรมการ
พฒันาวิชาการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทยมีทั้งหมด 24 มาตรฐานท่ีใชเ้ป็นบรรทดั
ฐานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในขณะท่ีการประเมินคุณภาพภายนอกถูกก าหนดโดยส านกัรับรอง
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (องคก์ารมหาชน) รอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554-2558) การประกนัคุณภาพเป็น
เคร่ืองตรวจสอบและช้ีวดัถึงความเขม้แข็งของสถานศึกษาในจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐานและมีการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 วา่ดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยให้ถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดงันั้นจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาตอ้งพฒันาสถานศึกษาของตนเอง โดยท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการความรู้ พฒันา
ความรู้ พฒันาความคิด และพฒันาศกัยภาพการจดัการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากรในโรงเรียนท่ีจะไดเ้รียนรู้จากกระบวนการบริหารของผูบ้ริหาร และความรู้ความสามารถท่ีนักเรียนจะ
ไดรั้บจากการสอนของครูท่ีมีคุณภาพ อนัหมายถึงผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุตามวตัถุประสงค์
อยา่งมีประสิทธิผล (รัชพล คชชารุ่งโรจน์, 2548)  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8-11(พ.ศ. 2540-2559) ได้มุ่งเน้นให้การศึกษาเป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (learning society)  สร้างคนท่ีมี
คุณภาพเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล การจดัการศึกษาไดถู้กปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
รอบดา้นยิ่งข้ึนขณะท่ีกระบวนการบริหารจดัการไดมุ่้งสู่ระบบของการพฒันาอย่างมีคุณภาพให้ตอบสนองต่อ
สังคมยคุขอ้มูลสารสนเทศของโลกไร้พรมแดน ดงันั้นค าว่า “มาตรฐานและคุณภาพ” ในการจดัการศึกษาจึงเป็น
แนวคิดส าคญัในช่วงเวลาแห่งยุคปฏิรูปการเรียนรู้ภายใตว้าระแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 
สถานศึกษาถือเป็นระดบัฐานล่างสุดท่ีส าคญัท่ีสุดในการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคนท่ีสังคมและชุมชนในทอ้งถ่ิน
ต่างก็คาดหวงัและเช่ือมัน่ว่าสถานศึกษายคุใหม่จะเป็นองคก์ารหลกัส าคญัในการสร้างความมัน่ใจดา้น “คุณภาพ 
และมาตรฐาน” ของการจดัการศึกษาให้บงัเกิดข้ึนกบัผลผลิตคือนักเรียนในทอ้งถ่ินหรือชุมชนนั้นๆ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ในมุมมองความเป็นมาตรฐานสากลหมายถึงคุณภาพผูเ้รียนท่ีเป็นบรรทดัฐานเป็นท่ียอมรับทัว่โลก 

มาตรฐานคุณภาพดา้นนกัเรียนในประเทศอ่ืนๆโดยศึกษาจากรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาไทยสู่
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สากลเปรียบเทียบกับประเทศจีน เวียดนาม ญ่ี ปุ่น เกาหลี เยอรมันนี ฟินแลนด์และประเทศไทย (ไพฑูรย ์ 
สินลารัตน์, ฉันทนา จนัทร์บรรจง, สร้อยสน สกลรักษ์ และชุติมา พงษ์วรินทร์, 2553) พบว่าคุณลกัษณะของ
มาตรฐานคุณภาพด้านนักเรียนในทุกประเทศท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมทกัษะในการคิดสร้างสรรคแ์ละการผลิตส่ิงใหม่ ตลอดจนความมีวินยัในตนเองสูงมีคุณธรรม มีวฒันธรรม
ของความเป็นชาติอยา่งเขม้ขน้ ซ่ึงเกิดจากนโยบายหลกัท่ีมุ่งพฒันาคนใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัไดใ้นระดบัโลก 
ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ของประเทศตนไวอ้ย่างภาคภูมิใจ ส่งเสริมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศดว้ยแรงงานท่ีมีความรู้และทักษะในการท างาน (knowledge workers) ซ่ึงมีความจ าเป็นส าหรับในการ
ก าหนดทิศทางมาตรฐานคุณภาพนกัเรียนไทยสู่การเปิดเสรีทางการคา้ (free trade) ในปี พ.ศ. 2558 และเป็นหนา้ท่ี
ส าคญัของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งเตรียมการปรับเปล่ียนแนวทางบริหารเพ่ือผลิตคนคุณภาพให้สอดรับกบัความ
เปล่ียนแปลงในหลายมิติเหล่าน้ี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ินท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชน       
ในทอ้งถ่ินนั้นๆมีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการบริการสาธารณะตามกฎหมาย ทั้งน้ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีเป็นผูเ้ลือกเขา้มานั่นเอง ซ่ึงอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีกล่าวถึงคือกฎหมายการจดัตั้ ง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ เช่น พระราชบญัญัติเทศบาล (พ.ศ. 2496) พระราชบญัญัติองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั (พ.ศ. 2498 ปรับแก ้พ.ศ. 2540) พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร 
(พ.ศ. 2528) และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล (พ.ศ. 2538)สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน            
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ ง ส้ิน  จ านวน 3,854 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด              
จ  านวน 76 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5,770 แห่งเทศบาล จ านวน 2006 แห่ง กรุงเทพมหานคร
จ านวน 1 แห่ง ในจ านวนน้ีมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัการศึกษาในระบบเพียง 549 แห่งคิดเป็นร้อยละ 
14.25 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีผูเ้รียนคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของผูเ้รียนทั้งประเทศ และจากประวติัศาสตร์การจดัการศึกษาท่ียาวนาน การศึกษา
ทอ้งถ่ินเป็นเพียงโรงเรียนประชาบาลท่ีมุ่งหวงัพฒันาให้คนอ่านออกเขียนได ้จนถึงยคุสมยัการถ่ายโอนโรงเรียน
ประชาบาลสู่การเป็นโรงเรียนในสังกดัเทศบาลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงสามารถจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ
ไดต้ามแนวทางปฏิรูปแมจ้ะมีขอ้จ ากดัอยูบ่า้งในเร่ืองความคล่องตวัในการบริหารจดัการโครงสร้างการบริหาร
มาตรฐานการเรียนรู้ของผูเ้รียน การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ของประชาชน การน าระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคมกต็าม (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2555) 

สถานศึกษาเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาเพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด โดยมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนผ่านระบบการศึกษามีความรู้ มีคุณธรรมสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข และ
สามารถปฏิบติังานเป็นผูผ้ลกัดนัให้ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง เจริญกา้วหน้าอย่างต่อเน่ืองไป    
ในอนาคตภารกิจของสถานศึกษาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสภาวการณ์ท่ีสังคมโลกมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอนัเน่ืองจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในประเทศท าใหส้ถานศึกษาจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวิธีคิด และรูปแบบการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือความเป็นเลิศในการท าหนา้ท่ีสร้างและพฒันา “คน” 
ให้เป็น “มนุษย์” ท่ีดีมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยการพึ่ งตนเอง ซ่ึงเป็น 
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ความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อโรงเรียน จึงเป็นผลให้โรงเรียนตอ้งมีกระบวนการบริหารจดัการท่ีท าให้ผูเ้รียนมี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด และไดรั้บการพฒันาในทุกดา้นตามความสามารถท่ีจะจดัการศึกษา
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน เป็นท่ียอมรับและสามารถเป็นแบบอยา่งในดา้น “คุณภาพ” แก่โรงเรียน
อ่ืนได ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบและรูปแบบท่ีใชใ้นการบริหารงาน โดยเนน้เป้าหมายหลกัคือการพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียน และหากน าองคป์ระกอบและรูปแบบในการบริหารงานมาใชจ้นประสบผลส าเร็จแลว้ก็จะเรียกไดว้่า
เป็นการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงจะส่งผลถึงการพฒันาคุณภาพการศึกษา อนัหมายถึงความมีช่ือเสียง
และการยอมรับ อีกทั้ งความภาคภูมิใจของบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือท่ีจะเป็นแรงกระตุน้ให้ทุกฝ่ายเกิดความ
พยายามท่ีจะรักษาระดบัมาตรฐานคุณภาพ อีกทั้งพฒันาโรงเรียนอยา่งไม่หยุดย ั้งมีทิศทางในการพฒันาท่ีชดัเจน 
มัน่คง และสามารถหล่อหลอมเป็นวฒันธรรมการท างานขององคก์ารท่ีมีคุณค่า มีบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยให้เป็น
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมทางดา้นทรัพยากรท่ีเพียงพอในการบริหารจดัการ ท าให้ผูเ้รียนมีคุณภาพสูง
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) โดยสถานท่ีท่ีจดัการศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา เป็นสถานท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรมการสืบสานทางวฒันธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้มสังคมการ
เรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจหน้าท่ีตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินกระทรวงมหาดไทยก าหนด คือ           
การก ากบั ติดตามและควบคุม การบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหาร
ทัว่ไป ให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของสถานศึกษา
ซ่ึงมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลกัเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 
และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3 (พ.ศ. 2554-2558) โดยส านกังานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. 

จากภารกิจหน้าท่ีของสถานศึกษาดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า ในการบริหารกิจการของโรงเรียนนั้น ส่ิงท่ีมี
ความส าคญัในการท่ีจะน านโยบายทางการศึกษาไปสู่การปฏิบติัเพ่ือให้บรรลุผลตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ี
ก าหนดไดห้รือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบักระบวนการบริหารของโรงเรียนเป็นส าคญั โดยท่ีพฤติกรรมตามกระบวนการ
บริหารของโรงเรียนจะเป็นตวับ่งช้ีถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวและส่งผลถึงความมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ
ของสถานศึกษา ซ่ึงหมายถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนนั่นเอง (นงลกัษณ์ เรือนทอง, 2550) นอกจากน้ี       
ในดา้นนโยบายของการกระจายอ านาจดา้นการบริหารท่ียดึการใชรู้ปแบบของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน   
ซ่ึงตั้งอยูบ่นหลกัการพ้ืนฐานเดียวกนัท่ีทุกโรงเรียนตอ้งใชใ้นการบริหารงานคือ การกระจายอ านาจจดัการศึกษา
ให้กบัประชาชนและโรงเรียนมีอิสระในการบริหารดว้ยตนเองมากข้ึน อีกทั้งการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
การก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารโรงเรียนด้วย โรงเรียนจึงต้องสร้างผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ าแบบ
เก้ือหนุนท่ีพร้อมจะให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาโรงเรียนทั้ งระบบและพร้อม                
ท่ีจะปรับเปล่ียนวฒันธรรมองค์การให้เป็นองค์การท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบได ้  
เพื่อใหก้ารบริหารและการจดัการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้(ธีระ รุญเจริญ  และคณะ, 2554)  

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื่อการ
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พฒันาคุณภาพโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยให้จดัเป็น
วาระแห่งชาติวา่ดว้ยการปฏิรูปการเรียนรู้และการพฒันาผูเ้รียน และให้ปรับสถานภาพของโรงเรียนท่ีมีคุณภาพดี
ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ไดก้  าหนดไวใ้นมาตรา 39 ตลอดจนขอ้มูลการวิจยัเพื่อพฒันานโยบายส่งเสริมการจดัการศึกษาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นว่าการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีโอกาสกา้วสู่ความส าเร็จไดดี้
เน่ืองจากความใกลชิ้ดกบัประชาชน และมีความคล่องตวัในดา้นงบประมาณ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2550) ประกอบกบั
ไดมี้ขอ้เสนอแนะใหเ้ร่งพฒันากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานดา้นผูเ้รียนใหสู้งข้ึนซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะ
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ท่ีให้มีการส่งเสริมพฒันา
สถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน ด ารงรักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ (ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2555) ขณะท่ี Northouse (2012) ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง และใชชี้วติไดอ้ยา่งเป็นสุขสมดุลและยัง่ยนืนั้น ผูบ้ริหาร
ควรมาใส่ใจกบัการบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือน าพาสถานศึกษาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ (standard excellence) 
ดงัเช่นบริษทั Upjohn ผูผ้ลิตเวชภณัฑย์าในมลรัฐมิชิแกน ท่ีน าพาองคก์รสู่ความส าเร็จสูงสุดเหนือองคก์รอ่ืนๆ เป็น
คร้ังแรกในปี 1885 และยงัด ารงคุณภาพจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้ในความพยายามน าองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 
ดว้ยการให้ความส าคญักบัความหมายของ “keep the quality up” ท่ีเขาใช้เป็นค าขวญั หรือค่านิยมร่วมในการ
ปฏิบติังานของทุกคนในองคก์ารเช่นเดียวกบัท่ี Sergiovanni (1991) เคยใหค้วามเห็นวา่โรงเรียนท่ีดีมีคุณภาพท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพนั้นมีกญุแจส าคญัท่ีน าไปสู่การเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพคือความมีคุณภาพของการ
บริหารโรงเรียนส่วน Baskett & Miklos (1992) ไดใ้ห้ความเห็นว่าบทบาทของการบริหารโรงเรียนมีผลต่อการ
สร้างคุณภาพของโรงเรียน นอกจากน้ี Gilbert & Reynolds (1990) ไดส้รุปวา่ในกระบวนการบริหารของโรงเรียน
นั้นผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อความส าเร็จและความมีประสิทธิผลของโรงเรียน และ McKinsey (2010)  พบว่า ปัจจยั  
ในการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศนั้นนอกจากการปรับปรุงหลกัสูตรและมาตรฐานการเรียนการสอน ปรับ
ค่าตอบแทนและพฒันาครูและผูบ้ริหารการศึกษาแลว้ประเด็นส าคญัคือการสร้างระบบขอ้มูลเพื่อพฒันานโยบาย 
และกฎหมายดา้นการศึกษา 
 การศึกษาไทยไดมี้ความพยายามในการส่งเสริมสถานศึกษาให้กา้วสู่ความเป็นเลิศมาโดยล าดบั เช่น 
โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียนตน้แบบ โรงเรียนดีเด่นรางวลั
พระราชทานเป็นตน้ โรงเรียนคุณภาพดงักล่าวมุ่งให้เกิดการพฒันาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ
และเกิดความเสมอภาคในการให้บริการทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกนัและไดม้าตรฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2547) อน่ึงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ไดส่้งเสริมคุณภาพโดยจดัท าระบบบริหารจดัการ
คุณภาพในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่เป็นระบบท่ีสามารถพฒันาสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศได ้ซ่ึงระบบบริหารคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลไดอิ้งแนวทางการด าเนินงานมาจากเกณฑ์รางวลั
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ท่ีมีพ้ืนฐานเทคนิค เช่นเดียวกบัรางวลัคุณภาพแห่งชาติของ
หลายประเทศ ในช่ือท่ีแตกต่างกนั เช่น สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นตน้แบบ เรียกวา่ Malcom Baldrige National Quality 
Award (MBNQA) ออสเตรเลีย เรียกวา่ Australia Business Excellence Award (ABEA) สิงคโปร์เรียกวา่Singapore 
Quality Award (SQA) ญ่ี ปุ่นเรียกว่าJapan Quality Award (JQA) และสหภาพยุโรป เรียกว่า European Quality 
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Award (EQA) ซ่ึงในประเทศไทยเรียกว่า TQA ดังกล่าวขา้งตน้ ขณะเดียวกัน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (2555) ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการส่งเสริมสถานศึกษาในการกา้วสู่ความเป็นเลิศ เห็นไดจ้ากการก าหนด
แนวนโยบายการศึกษาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2545-2559) การก าหนดแผนพฒันาการศึกษาระยะสั้ น สามปี (พ.ศ. 2555-
2557) และแผนการปฏิรูปการศึกษาท้องถ่ิน ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) ลว้นแลว้แต่เป็นการเสริมสร้าง
ศกัยภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความเป็นเลิศของมาตรฐานคุณภาพดา้น
ผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจ้ดัตั้งโครงการคดัเลือกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสถานศึกษาใน
สังกดัท่ีมีการบริหารจดัการดีเด่นในปีงบประมาณ 2553-2554 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) สอดคลอ้งกบั ธีระ 
รุญเจริญ และคณะ (2554) ท่ีให้ความเห็นวา่การบริหารจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีโอกาสกา้ว
สู่ความมีประสิทธิภาพสูงได ้ดว้ยความเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร ภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารทุกระดบั การบริหารจดัการศึกษาตามท่ีออกแบบไว ้การยดึใชธ้รรมาภิบาลในการบริหาร การสร้างและ
พฒันาสถานศึกษาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา การด าเนินการตามแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ท่ีกฎหมายและแผนพฒันาต่างๆ 
ก าหนดไว ้และการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายขณะท่ีมีปัจจยัความส าเร็จทั้งปัจจยัภายในเทศบาล สถานศึกษา 
และปัจจัยภายนอก เช่น การตรวจสอบจากเทศบาลและประชาชน ผูบ้ริหารเข้มแข็ง การให้ความส าคัญกับ
การศึกษาและการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารเทศบาล การไดรั้บงบประมาณสนับสนุนแบบเงิน
อุดหนุนเป็นรายกอ้น ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนให้เขา้ไปในวิถีชีวิตและวฒันธรรม ของชุมชน 
และมีความคล่องตวัในการบริหารงานบุคคล 

ปัจจุบนัแนวโน้มของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน
อยา่งรวดเร็ว ทั้งกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งข้ึนเอง และกรณีโอนมาจากส านกังานเขตพ้ืนท่ี จนท าให้
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดการศึกษาภายใต้สังกัดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทยมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ งส้ินจ านวน 1,324 แห่ง โดยแยกเป็นรูปแบบองค์การบริหาร     
ส่วนจงัหวดัจ านวน 326 แห่งเทศบาลนครจ านวน 181แห่งเทศบาลเมืองจ านวน 374แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 
323 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 120 แห่ง แต่สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกเพียง 400 กวา่แห่ง เท่านั้นคิดเป็นร้อยละ 30 แต่ในสภาพปัจจุบนัและแนวโนม้ของอนาคตสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งดา้นปริมาณ 
และคุณภาพของการศึกษา เน่ืองจากนโยบายระดบัสูงท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
กระแสโลกยคุใหม่ในศตวรรษท่ี 21  
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาหาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัแก่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทุกแห่งให้มีแนวทางหลกัในบริหารการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ และด ารงคุณภาพนั้นไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
ทั้ งน้ีเพ่ือพฒันานักเรียนอนัเป็นผลผลิตของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองท่ามกลาง 
การเปล่ียนแปลงถือได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงเร่ิมจากระดับดี (good) เป็นระดับดีมาก(great) จนถึงระดับ 
ความเป็นเลิศ (excellence) (Cobb, 2003)ทั้ งน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้รูปแบบการวิจยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมตาม
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ทศันะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2554) ซ่ึงเป็นรูปแบบวิธีวิจยัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งเป็นไปได ้และน่าเช่ือถือ เพราะ
มีทั้ งวิธีวิจัยแบบผสมใช้ขอ้มูลจากหลายแหล่งทั้ งจากนักวิชาการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง รวมทั้ งใช้
หลกัการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนรวมทั้งการวิเคราะห์และสรุปผล ท่ีจะท าให้ขอ้เสนอเชิงนโยบายจากขอ้คน้พบ
ในงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นแนวทางการปฏิบติัของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีความครอบคลุมใน
ดา้นโครงสร้าง (structure) ดา้นงาน (task) ดา้นคน (human) ดา้นวฒันธรรมองคก์าร (organizational culture) และ
ดา้นเทคโนโลย ี
   

2. ค าถามของการวจิัย 
ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม

องคป์ระกอบ คือ จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามตลอดจนแนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบาย
ในดา้นโครงสร้าง (structure) ดา้นงาน (task) ดา้นคน (human) ดา้นวฒันธรรมองค์การ (organizational culture) 
และด้านเทคโนโลยี (technology) ตามเกณฑ์ความเหมาะสม  (propriety) และความเป็นไปได้ (feasibility)             
มีอะไรบา้ง 

 
3. วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพ่ือจัดท าขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดองค์กรปกครอง     
ส่วนทอ้งถ่ินตามองคป์ระกอบ คือ จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม  ตลอดจนแนวทางของนโยบาย และ
กลไกของนโยบาย ในดา้นโครงสร้าง ดา้นงาน ดา้นคน ดา้นวฒันธรรมองคก์าร และดา้นเทคโนโลยี 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ขอบเขตองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดองค์กรปกครอง     
ส่วนทอ้งถ่ินมีองคป์ระกอบคือ จุดเด่น (strength ) จุดดอ้ย (weak) โอกาส (opportunity) และภาวะคุกคาม (treat )     
แนวทางของนโยบาย (policy mean) และกลไกของนโยบาย (policy mechanism) 

4.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
  ประเด็นหลกัของขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย ดา้นโครงสร้าง ดา้นงาน ดา้นคน ดา้นวฒันธรรมองค์การ และดา้น
เทคโนโลย ี

4.3  ขอบเขตของพืน้ที่ศึกษา 
พ้ืนท่ีในการศึกษา ได้แก่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดเทศบาลเมือง และสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานสังกดัเทศบาลนครทัว่ประเทศจ านวน 549 แห่งและไดแ้บ่งตามประเภทของการจดัการศึกษา  3  ระดบั คือ 
ระดบัประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา 
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5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
5.1 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย หมายถึง สาระเก่ียวกบันโยบายท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนจากกระบวนการวิจยั

เชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นแนวทางของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
จดัการศึกษาให้มีคุณภาพในระดบัความเป็นเลิศองค์ประกอบคือ วตัถุประสงค์ของนโยบาย (policy objective) 
แนวทางของนโยบาย (policy means) และกลไกของนโยบาย (policy mechanism) 

5.2 การวเิคราะห์ SWOT หมายถึง การตรวจวินิจฉยัสภาพแวดลอ้มองคก์ารในดา้นโครงสร้าง ดา้น
งาน ดา้นคน ดา้นวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้สามารถคน้หาประเด็นหลกัเก่ียวกบั จุดเด่น จุดดอ้ย
โอกาส และภาวะคุกคาม ขององคก์ารเพ่ือก าหนดทิศทางและการบริหารเพ่ือการพฒันาหรือตดัสินใจความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

5.2.1  จุดเด่น(S) หมายถึง ส่ิงท่ีสถานศึกษาสามารถท าได้ เป็นส่ิงท่ีเพ่ิมคุณค่าให้แก่
สถานศึกษาและช่วยให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้ช่น ความเช่ียวชาญเฉพาะของบุคคล การให้บริการของ
สถานศึกษาเป็นนวตักรรมใหม่ หรือตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม กระบวนการ และการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ 

5.2.2 จุดดอ้ย (W) หมายถึง ส่ิงท่ีสถานศึกษาไม่สามารถท าไดเ้ป็นเร่ืองของปัจจยัภายในท่ี
เป็นอุปสรรคขดัขวางความส าเร็จ และเป็นส่ิงท่ีลดคุณค่าของสถานศึกษา เช่น บุคลากรขาดสมรรถนะและความ
เช่ียวชาญ การบริการดอ้ยคุณภาพ ไม่มีความเด่นหรือแตกต่างจากคู่แข่ง ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม กระบวนการ
ด าเนินงานท่ีไร้คุณภาพ ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาไม่ดี  

5.2.3 โอกาส (O) หมายถึง เง่ือนไขท่ีอาจสนับสนุนสถานศึกษาเป็นเร่ืองของปัจจัย
ภายนอกท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จ เป็นส่ิงท่ีเพ่ิมคุณค่าให้แก่องคก์าร เช่น นโยบายรัฐบาล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สนบัสนุน 
  5.2.4  ภาวะคุกคาม (T) หมายถึง เง่ือนไขท่ีบัน่ทอนความส าเร็จของสถานศึกษา เป็นปัจจยั
ภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เป็นส่ิงท่ีอาจลดคุณค่าขององค์การเช่น มีคู่แข่งใหม่ท่ีเขม้แข็งหรือมี
คุณภาพดีกวา่ หรือคู่แข่งไดเ้ปรียบในช่องทางการใหบ้ริการท่ีดีกวา่ 
 5.3 แนวทางของนโยบาย (policy mean)หมายถึง วิธีการด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคค์วามเป็นเลิศของสถานศึกษา 
  5.3.1 แนวทางด้านโครงสร้าง (structure)ได้แก่ การจัดโครงสร้างของสถานศึกษาให้
สนบัสนุนพนัธกิจและเป้าหมายสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา จดักลุ่มหรือแผนกเพียงพอ การจดัวางอ านาจหนา้ท่ี
ใหเ้อ้ือต่อการท างานวางกระบวนการเหมาะสมชดัเจน การประสานงานระหวา่งกนั 
  5.3.2 แนวทางดา้นคน (human) ไดแ้ก่ การสร้างเสริมคุณลกัษณะ บทบาท และพฤติกรรม
การท างานของระดับบุคคลและระดับกลุ่มเพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  5.3.3 แนวทางดา้นงาน (task) ไดแ้ก่ภารกิจของสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ประกอบดว้ย งานวิชาการ งานงบประมาณ งาน
บุคคล งานบริหารทัว่ไป   
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  5.3.4 แนวทางด้านวฒันธรรมองค์การ (organizational culture) ได้แก่ การสร้างค่านิยม
ของคนในสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกเพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
  5.3.4 แนวทางด้านเทคโนโลยี (technology) ได้แก่  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information technology: IT) และ นวตักรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการ
เรียนการสอน 
 5.4 กลไกของนโยบาย (policy mechanism)หมายถึง มาตรการ กฎระเบียบ ขอ้บังคบั นโยบาย 
หรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีสนบัสนุนใหแ้นวทางของนโยบายบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 

5.5 ความเป็นเลิศ หมายถึง ระดบัความส าเร็จหรือประสิทธิผลของการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ       
มีความโดดเด่น เป็นท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้ง สามารถเป็นแบบอยา่งของงานชนิดเดียวกนัไดร้วมทั้ง
สามารถด ารงคุณภาพไวไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

5.6 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

5.7 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีการจดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยรับนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ในงานวิจยัคร้ังน้ีหมายถึง
เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 

5.8 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกดัเทศบาลนคร และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัเทศบาลเมือง  
  

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะท าให้ไดข้อ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ดงัน้ี 
6.1 ประโยชน์เชิงวิชาการ 

6.1.1 เป็นการน าเสนอรูปแบบการศึกษาวตัถุประสงค์แนวทาง และกลไกของนโยบาย 
เพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ียึดหลกัการวิจัยแบบผสม 
(mixed methodology) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลจากหลากหลายแหล่ง ตามหลกัการสามเส้า (triangulation) ในขั้นตอนแรก
จึงเป็นรูปแบบท่ีใชห้ลกัการท่ีมีเหตุผลและเช่ือถือไดซ่ึ้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หรือสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัอ่ืนอาจน าไปใชเ้ป็นตน้แบบการวจิยั เพ่ือการบริหารสถานศึกษาไดอ้ยา่งถูกหลกั
วิชา 

6.1.2 เป็นการน าเสนอรูปแบบการวิจยัเชิงนโยบายท่ีก าหนดสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นหน่วยการศึกษาวิเคราะห์ ท่ียดึหลกัการมีส่วนร่วม(participation) ในขั้นตอนการ
จดัท าร่างและการพฒันาตรวจสอบร่างขอ้เสนอเชิงนโยบาย ในขั้นตอนท่ีหน่ึงและขั้นตอนท่ีสอง ท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัการบริหารเชิงบูรณาการ (integrated management) ซ่ึงจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะเป็นกรณีศึกษาหรือเป็น



11 
 

กรณีตน้แบบท่ีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัอ่ืนๆ หรือสถานศึกษา ระดบัอ่ืนๆ จะน าไปประยกุตใ์ชศึ้กษาวิจยัเพื่อ
พฒันางานดา้นอ่ืนๆ ตามหลกับูรณาการได ้

6.1.3 ไดข้อ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม สามารถใช้เป็นแนวทางก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้มีระดบัคุณภาพความเป็นเลิศ และเป็นการขยายองค์
ความรู้ดา้นองคป์ระกอบของการด าเนินงานเพื่อใหส้ถานศึกษามีคุณภาพในระดบัความเป็นเลิศต่อไป 

6.2 ประโยชน์เชิงการประยุกต์ใช้ 
6.2.1  สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าแนวนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือไปเป็นแนวปฏิบติัให้เกิดความเป็นเอกภาพทาง
นโยบาย ท่ีมีมาตรฐานคุณภาพทางการปฏิบติั และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาต่อไป 

6.2.2 สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกหน่วยงานทุกสังกดั สามารถน าผลการวิจยั
ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปพฒันาเป็น
แนวทางก าหนดนโยบาย การวางแผนและตดัสินใจในระดบัผูก้  าหนดนโยบาย หรือระดบัผูป้ฏิบติั ให้มีความ
สอดคลอ้ง เหมาะสม มีประโยชน์ และเป็นไปได ้

6.2.3 ไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน ดา้นโครงสร้าง ดา้นงาน ดา้นคน ดา้นวฒันธรรม และ ดา้นเทคโนโลยี ให้สถานศึกษา
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน หรือสังกดัอ่ืนๆ ท่ีบริบทคลา้ยคลึงกนั มี
ฐานขอ้มูลเพ่ือประโยชน์ในการจดัท านโยบายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
งานวิจยัเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นเลิศ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาองคก์าร 
การเปล่ียนแปลงทั้งระบบ ความเป็นเลิศ ลกัษณะความเป็นเลิศของสถานศึกษา การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แนวคิดทฤษฏีการเปล่ียนแปลงทั้ งระบบ การวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม 
ตลอดจนเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ จากหลายแห่งเช่น เอกสาร ต ารา งานวิจัยของนักวิชาการในประเทศ และ
ต่างประเทศ พอสรุปประเดน็เน้ือหาไดด้งัน้ี 

1.  ความเป็นเลิศ 
 1.1  ความหมายของความเป็นเลิศ  
 1.2  ความเป็นมาของความเป็นเลิศ 
 1.3 แนวคิดและหลกัการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ 

2. ลกัษณะความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
 2.1 ลกัษณะความเป็นเลิศของสถานศึกษาในต่างประเทศ 
 2.2 ลกัษณะความเป็นเลิศของสถานศึกษาในประเทศไทย 
 2.3 ลกัษณะความเป็นเลิศของสถานศึกษาตามระดบัคุณภาพ 

3.  การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3.1  ความหมายของการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.2  หลกัการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.3  แนวคิดและหลกัการจดัการศึกษาเพ่ือทอ้งถ่ิน 
 3.4 ความเป็นมาและโครงสร้างของการศึกษาทอ้งถ่ิน 
 3.5 คุณภาพการจดัการศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3.6 การวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ส่ิงคุกคาม (SWOT analysis)  
 3.7 สภาพปัญหาและศกัยภาพการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4.  การเปล่ียนแปลง (change)  
 4.1  ความหมายของการเปล่ียนแปลง 
 4.2  การเปล่ียนแปลงทั้งระบบ (systematic change)  
 4.3  หลกัการและแนวคิดการเปล่ียนแปลงทั้งระบบ (systematic change)  
 4.4  นวตักรรมการเปล่ียนแปลง 
 4.5 การพฒันาสถานศึกษาเชิงระบบ 

5.  ประเดน็ขอ้เสนอ   
 5.1  ดา้นโครงสร้าง (structure)  
 5.2  ดา้นคน (human)  
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 5.3  ดา้นงาน (task)  
 5.4  ดา้นเทคโนโลย ี(technology)  
 5.5  ดา้นวฒันธรรมองคก์าร (organizational culture) 
 5.6 องคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบาย  

6. กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

1. ความเป็นเลศิ 
 1.1 ความหมายของความเป็นเลศิ 

ความหมายของความเป็นเลิศ มีความหมายหลายดา้นและเป็นการยากท่ีคนส่วนใหญ่จะเห็น
พอ้งตอ้งกนัให้เป็นกรอบมโนทศัน์ท่ีเป็นสากล ดงัเช่นท่ีอุไรพรรณ เจนวาริชยานนท์ (2536) กล่าวสรุปไวว้า่การ
มองความเป็นเลิศหรือคุณภาพจะแตกต่างกันไปกล่าวคือทางด้านเศรษฐศาสตร์ จะมองคุณภาพในเชิง
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัน าเขา้และผลผลิตโดยดูวา่ผลผลิตท่ีไดอ้อกไปนั้นอยูใ่นความตอ้งการของแรงงานตลาด
มากน้อยเพียงใด คุ ้มค่ากับการลงทุนการผลิตหรือไม่ ส าหรับทางการศึกษาจะมองคุณภาพในลักษณะของ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน ความสามรถของนกัเรียนในการแกปั้ญหาวิเคราะห์
และวิจารณ์ในต่างประเทศเร่ิมจาก Peters, Waterman & Phillips (1980), Longman (1987) ให้ความหมายความ
เป็นเลิศ (excellence) วา่ หมายถึง คุณภาพขณะท่ี Donabedian (1980) เห็นวา่หมายถึงการมีคุณภาพสูง พจนานุกรม
ของ Webster (1981) ให้ความหมายความเป็นเลิศ (excellence) ว่า หมายถึงส่ิงท่ีดีท่ีสุด สมบูรณ์ท่ีสุด หรือการ
กระท าท่ีประกอบดว้ยคุณภาพสูงสุดจนเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป ขณะท่ี BNET Business Dictionary (2000)    
ให้ความหมายความเป็นเลิศ (excellence) วา่หมายถึง การแสดงสถานะผลส าเร็จขององคก์ารท่ีบ่งบอกถึงการเป็น
องค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีเหนือชั้นกว่าคู่แข่งอ่ืนหรือเป็นองค์การท่ีไดเ้ปรียบในการแข่งขนั สามารถยึดครองตลาดใน
ธุรกิจงานประเภทเดียวกนัไดม้ากกวา่อยา่งย ัง่ยนื     

Sentell (1994) ให้ความหมายความเป็นเลิศขององค์การว่า หมายถึง องค์การท่ีมีสมรรถนะ    
ในการบริหารจดัการ มีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ บริการและผลผลิตขององค์การมีคุณภาพและมาตรฐาน 
สนองความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูรั้บบริการหรือผูบ้ริโภคมีเกณฑ์ โดยท่ี Cobb (2003) เห็นว่าเป็น
องคก์ารท่ีมีการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จอยา่งดีเยีย่ม สอดคลอ้งกบัส านกังานมาตรฐานการศึกษาของประเทศ
องักฤษ (Office for Standard in Education: OFSTED) (2007) ให้นิยามความเป็นเลิศ (excellence) วา่หมายถึงยอด
เยีย่มดีเด่น อยูร่ะดบัท่ีหน่ึง มีประสิทธิภาพระดบัสูงในดา้นความรวดเร็วและความกา้วหนา้ของกระบวนการ 

Collins (2001) ใหค้วามหมายความเป็นเลิศ (excellence) วา่หมายถึงองคก์ารแห่งความเป็นเลิศ 
ในความหมายของการเป็นเลิศท่ีมากกวา่ระดบัดี (good) ไปสู่ความดีเลิศ (excellence) คือ องคก์ารท่ีมีผลการตอบ
แทนสูงจากการลงทุน หรือเป็นองคก์ารท่ีประสบผลส าเร็จทางดา้นการเงินติดต่อกนัเป็นระยะเวลาท่ียาวนานอยา่ง
น้อย 15 ปีคล้ายกับ  Kao, Kao & Jing (2006) ท่ี เห็นว่าองค์การท่ีมีความเป็นเลิศ หมายถึงองค์การท่ีประสบ
ความส าเร็จในดา้นการเงิน สามารถให้ความช่วยเหลือสังคมและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิตท่ีมีคุณค่า
ต่อการลงทุนไดใ้นระยะยาว  
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The European Foundation for quality Management (cited in The MalcolmBaldrige National 
quality award, 2012) ใหค้วามหมายความเป็นเลิศ (excellence) วา่หมายถึงวิธีการท่ีโดดเด่นในการบริหารองคก์าร
ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิของผลลพัธ์ (outstanding practice in managing organization and achieve results)  ขณะเดียวกนั 
ท่ีให้ค  านิยามขององคก์ารท่ีมีความเป็นเลิศวา่ หมายถึง องคก์ารท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย
การบริหารท่ีมีสัมฤทธิผล และสร้างความมัน่ใจไดว้า่สัมฤทธิผลนั้นจะมีความยัง่ยนืในอนาคต 

วิฑูรย ์สิมะโชคดี (2545) ใหค้วามหมายความเป็นเลิศ (excellence) วา่หมายถึง องคก์ารท่ีไดรั้บ
รางวลัคุณภาพท่ีมีเกณฑ์เป็นท่ียอมรับเป็นสากล อาทิ รางวลัคุณภาพแห่งชาติช่ือ MBNQA (Malcolm Baldrige 
National Quality Award) ในประเทศสหรัฐอเมริกา รางวลัคุณภาพแห่งชาติช่ือ SQA (Singapore Quality Award) 
ในสิงคโ์ปร และรางวลัคุณภาพแห่งชาติช่ือ TQA (Thailand Quality Award) ในประเทศไทยส่วนพสุ เดชะรินทร์ 
(2549) ให้ความหมายความเป็นเลิศ (excellence) ว่าหมายถึงองค์กรท่ีประสบความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองมีผลงาน
โดดเด่นเป็นท่ียอมรับในกลุ่มธุรกิจเดียวกนัสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนต่อผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียอยา่งย ัง่ยนืและมีความสามารถอยา่งเด่นชดั ในการสร้างมาตรฐานการท างานท่ีเป็นเลิศเพ่ือสร้างและธ ารงไวใ้น
ความสามารถทางการแข่งขนัท่ีเหนือกวา่ 

จากความหมายขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การให้ความหมายของค าวา่ “เลิศ” นั้นมีความเก่ียวขอ้งกบั
ค าว่าคุณภาพและเม่ือพิจารณาจากความหมายของค าว่าคุณภาพตามท่ีมีผู ้กล่าวไวเ้ช่น American Heritage 
dictionary of English ใหค้วามหมายในอีกแนวทางหน่ึงวา่ หมายถึงระดบัความเป็นเลิศซ่ึงสอดคลอ้งกบัBaumgart 
(1987) ให้ความหมายความเป็นเลิศ (excellence) ว่าหมายถึง รูปแบบของความเป็นเลิศ (model of excellence) 
หรือส่ิงท่ีดีกว่าหรือเหนือกว่าปกติธรรมดา เช่นเดียวกับCorad & Blackburn (1985) ท่ีกล่าวว่าความเป็นเลิศ          
มีความหมายคลา้ยคลึงกับค าว่า “คุณภาพ” สามารถใช้แทนกนัได ้โดยทั้ งสองค าต่างค านึงถึงมิติของรูปแบบ      
โดยไม่เพียงแต่ค านึงถึงผลส าเร็จเท่านั้น แต่ยงัค  านึงถึงลกัษณะ (criteria) ท่ีท าให้เกิดผลส าเร็จดว้ย ทั้งคุณภาพและ
ความเป็นเลิศต่างก็หมายถึงคุณลกัษณะท่ีมีมาตรฐานสูง และตั้งใจจะท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิไม่ต ่าไปกว่ามาตรฐาน
นั้น 

ดงันั้ นมาตรฐาน คุณภาพและความเป็นเลิศทั้ งสามค านั้นมีความเก่ียวขอ้งกนัอยู่แต่มีความ
แตกต่างการในการจัดล าดับกล่าวคือ  “มาตรฐาน ” เป็น ส่ิ งท่ี ถือ เอาเป็นหลักส าห รับ เที ยบก าหนด
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546) หรือหวัขอ้ก าหนดขั้นต ่าท่ีตอ้งมีหรือท่ีระบุไวส่้วน “คุณภาพ” นั้นเป็นการยกระดบัจาก
มาตรฐานโดยนอกจากจะท าตามขอ้ก าหนดแลว้ยงัตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจและท าให้สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของลูกคา้ดว้ย(สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ์, 2542) อาจกล่าวไดว้่ามาตรฐานเป็นเพียงส่วนหน่ึงของคุณภาพ 
(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2546) และขอ้แตกต่างท่ีส าคญัก็คือสินคา้หรือบริการท่ีไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน        
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพ แต่สินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพ ควรมีมาตรฐานในระดบัหน่ึง 
เพราะโดยทั่วไปแลว้การก าหนดมาตรฐานมกัเป็นการก าหนดโดยผูผ้ลิตเป็นส่วนใหญ่โดยมิไดค้  านึงถึงความ
ตอ้งการของลูกคา้ส าหรับ”ความเป็นเลิศ” นั้นกล่าวไดว้า่มีพ้ืนฐานส าคญัคือคุณภาพ และ “ความเป็นเลิศ” หมายถึง
ความเหนือกว่าคุณภาพ มีความโดดเด่นกว่า เป็นระดับคุณภาพสูงสุด มีผลงานยอดเยี่ยมเหนือกว่าธรรมดา          
ซ่ึงสามารถเป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่ื้นได ้(สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2547)  
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สรุป ความเป็นเลิศ หมายถึง ระดบัความส าเร็จหรือประสิทธิผลของการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ 

มีความโดดเด่น เป็นท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้ง สามารถเป็นแบบอยา่งของงานชนิดเดียวกนัได ้รวมทั้ง
สามารถด ารงคุณภาพไวไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

1.2 ความเป็นมาของความเป็นเลศิ 
Steel (อ้างใน มาลินีจรูญธรรม, 2553) ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในเร่ืองการ

จดัการดา้นคุณภาพนานมากกวา่ 40 ปี เป็นผูต้รวจสอบ เป็นท่ีปรึกษา และเป็นผูต้รวจการประเมินรางวลัคุณภาพ
แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) ซ่ึงเป็นต้นแบบของ
รางวลัคุณภาพแห่งชาติของไทย (Thailand Quality Award: TQA) Steel ไดเ้ร่ิมเขียนเก่ียวกบัแนวคิดการบริหาร
จดัการคุณภาพเพ่ือความเป็นเลิศ  

ช่วงปี ค.ศ. 1950-1960 ช่วงน้ีผูผ้ลิตสินคา้ส่วนใหญ่ยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพสินคา้ แต่ก็
มีนกับริหารการจดัการคุณภาพ คือ Deming &Juranเป็นผูจุ้ดประกายให้องคก์ารหลายๆ แห่ง น าแนวคิดเร่ืองของ
คุณภาพมาใชใ้นการผลิตสินคา้ ส่วน Feigenbaumไดน้ าแนวคิดเร่ือง การควบคุมคุณภาพโดยรวม (total quality 
control: TQC) มาใช ้และต่อมาเป็นท่ีแพร่หลายทัว่โลก  

ช่วงปี  ค .ศ . 1960-1970 แนวคิดการจัดการคุณภาพโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น  เทคนิค
กระบวนการท างานเป็นทีมเพ่ือให้เกิดวงจรคุณภาพ (quality circles: QC) Ishikawa ได้เร่ิมใช้แผนภูมิก้างปลา 
(fishbone diagram) ในประเทศญ่ีปุ่นเป็นคร้ังแรก และเร่ิมสนใจในข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่
กระบวนการผลิตอยา่งมีคุณภาพ  

ช่วงปี ค.ศ. 1970-1980 ประเทศญ่ีปุ่นโดยDemingไดใ้ชห้ลกัสถิติเป็นเคร่ืองมือมาช่วยในเร่ือง
ของการจดัการดา้นคุณภาพ หรือท่ีเรียกว่า เทคนิคการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และประเทศญ่ีปุ่นไดมี้การจดัตั้ง
รางวลั Deming prize เป็นรางวลัดา้นคุณภาพเพ่ือมอบให้แก่บริษทัท่ีมีการจดัการท่ีดีเด่นในดา้นคุณภาพ ส่วนใน
ประเทศอเมริกา Crosbyไดเ้นน้ให้บริษทัผูผ้ลิตสินคา้ใส่ใจและมองเห็นถึงความตอ้งการของลูกคา้ในเร่ืองคุณภาพ
ของสินคา้ วา่เป็นหัวใจส าคญัท่ีบริษทัจะตอ้งค านึงถึง โดยใส่ใจต่อการปรับปรุงคุณภาพของสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 
(continuous improvement: CI)  

ช่วงปี ค.ศ. 1980-1990 เน้นการท างานเป็นทีม โดยการให้เกียรติซ่ึงกันและกันระหว่าง
ผูป้ฏิบติังาน และการใชส้ถิติในการจดัการคุณภาพ นอกจากน้ีการเกิดข้ึนของแนวคิด Six Sigma ของ Bill Smith 
และ การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (continuous quality improvement: CQI) ตลอดจนการจดัตั้งรางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ เพ่ือมอบให้กบับริษทัท่ีมีการพฒันาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงต่อมาไดแ้พร่หลายและกลายเป็นตน้แบบ
ใหเ้กิดรางวลัคุณภาพแห่งชาติในอีกหลายสิบประเทศต่อๆ มาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงแนวคิดการจดัการดา้นคุณภาพช่วง
น้ีไดเ้ปล่ียนจากแนวคิดท่ีมองเฉพาะดา้น โดยเฉพาะกระบวนการผลิต (operational process) เป็นการจดัการเพื่อ
คุณภาพในทุกส่วนของกระบวนการ (total process)  

ช่วงปี ค.ศ. 1990-2000เป็นยคุท่ีมีการรับรองคุณภาพของระบบ ISO การรับรองคุณภาพน้ีไม่ได้
มุ่งเขา้ไปท่ีการจดัการคุณภาพเพ่ือความเป็นเลิศ หากแต่เป็นระบบรับรองคุณภาพท่ีบ่งบอกว่าองคก์ารนั้นๆ ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต ่าโดยทั่วไป และมีการให้รางวลัคุณภาพของประเทศทางยุโรป (European quality award: 
EQA) ซ่ึงคลา้ยกบัรางวลั MBNQA ดงันั้นการจดัการคุณภาพจึงควรมุ่งเนน้หรือมุ่งมัน่ไปสู่ระดบัความเป็นเลิศของ
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โลก (world-class excellence) อนัจะเป็นจุดหมายสูงสุดของทุกๆ องคก์าร มากกวา่การรับรองคุณภาพเท่านั้น  
 
ช่วงปี ค.ศ. 2000-2010 เป็นยุคท่ีการจัดการด้านคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ จะประกอบด้วย

องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้ า การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง การจดัการความรู้ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์การจัดกระบวนการ และผลลัพธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพ้ืนฐานกับ
คุณลกัษณะการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ (Peters & Waterman, 1982) ซ่ึงถือว่า แนวคิดความเป็นเลิศน้ีเกิดจาก 
Peter & Waterman (1982) ท่ีท าให้องค์กรปัจจุบันเร่ิมหันมาสนใจแนวคิดความเป็นเลิศอย่างเป็นทางการใน
หนังสือ “in search of excellence” อยา่งไรก็ตามยงัถือว่าแนวคิดความเป็นเลิศเป็นส่ิงยากท่ีจะท าความเขา้ใจ มนั
ข้ึนอยูก่บัความสามารถ/สมรรถนะ และค่านิยมท่ีหลากหลาย (Koch &Cebula, 1994)  

สรุปไดว้่า จุดเร่ิมตน้ของแบบความเป็นเลิศท่ีเป็นทางการเกิดข้ึนจากการมีเกณฑ์รางวลัของ
ความเป็นเลิศในปี 1990 จากนั้นแนวคิดความเป็นเลิศ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ทุกองค์กรทั่วโลกเร่ิม
แสวงหาหนทางการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศเพ่ือกา้วสู่เขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือความอยู่รอดและด ารงรักษา
ระดบัคุณภาพขององคก์ารไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง 
 1.3 แนวคดิและหลกัการบริหารเพือ่ความเป็นเลศิ 
  สภาพในปัจจุบนัองคก์รธุรกิจรัฐวิสาหกิจหรือแมแ้ต่ราชการก็ตามมกัจะไดรั้บผลกระทบอนั
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่างๆอนัประกอบดว้ย เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองจึงมีผลให้องค์
ตอ้งตกอยูใ่นสภาวะท่ีมีอุปสรรคในการด าเนินการเพ่ือให้องค์กรด ารงอยูไ่ดป้ระกอบกบัสภาวะของการแข่งขนั
ขององคก์รต่างๆจะเพ่ิมทวีความรุนแรงข้ึน ทั้งในรูปแบบของสินคา้ การบริการ ดา้นคุณภาพ ความประหยดั ใน
การด าเนินงาน(โกศล ดีศีลธรรม, 2546) ซ่ึงสภาพดงักล่าวท าให ้เป็นภาระต่อการบริหารองคก์ารท่ีจะตอ้งพยายาม
แสวงแนวทางปรับองคก์ารเพ่ือให้กา้วไปสู่“ความเป็นเลิศ” โดยผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัและให้ความส าคญัต่อ
การแสวงหายทุธวธีิการบริหารเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงหลกัการแนวคิดการบริหารองคก์ารเพื่อความเป็นเลิศจะมี
หลากหลายซ่ึงผูบ้ริหารสามารถศึกษาหายทุธวิธีตามท่ีเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัองคก์ารในท่ีน้ีจะเสนอประเด็น
แนวทางในการบริหารองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศดังน้ี 1) กรอบแนวคิดการบริหารแบบมุ่งประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพขององคก์ร 2) กรอบแนวคิดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 3) กรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
เลิศในการบริหาร 8 ประการ ของ Peter & Waterman (1988) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.3.1 กรอบแนวคิดการบริหารแบบมุ่งประสิทธิผล และประสิทธิภาพขององคก์ร 
งานองค์กรคือการผลิตสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้หากจะตอ้งมององคป์ระกอบ

ในแง่ของระบบองคป์ระกอบการเป็นระบบบริหารท่ีด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 3 ระบบใหญ่ๆ คือ 
ทรัพยากรท่ีใช้ (resource input) กระบวนการแปรรูป (transformation process) และผลผลิต (product output) 
ทรัพยากรท่ีป้อนเขา้ระบบท่ีส าคญัคือ คน วตัถุดิบ เงิน เทคโนโลยีและขอ้มูลกระบวนการแปรรูปไดแ้ก่ งานของ
ผูบ้ริหารองคก์ารท่ีจะเปล่ียนสภาพจากวตัถุดิบไปเป็นสินคา้หรือบริการลูกคา้เช่นผูบ้ริโภค ผลผลิตขององคก์าร
พร้อมทั้งสะทอ้นกลบั (feedback) ผลของการบริโภคสินคา้ และบริการกลบัไปยงัองค์กร ประกอบดว้ย ผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหาร (management performance) ตามท่ีกล่าวมาแลว้ การวดัผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารนั้น
ให้ดูผลการผลิต (productivity) ว่าสูงหรือต ่า ค  าว่าผลการผลิต หมายถึงการวดัผลรวมทางดา้นปริมาณลกัษณะ
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 Productivity =     Product output 

                              Resource input 

คุณภาพของงานท่ีท าเม่ือเปรียบเทียบกับทรัพยากรท่ีใช้ หมายความว่าจ านวนทรัพยากรระดับหน่ึงผูบ้ริหาร
ก่อใหเ้กิดผลการผลิต ดว้ยปริมาณและคุณภาพเท่าไร หากพิจารณาในแง่สมการจะไดด้งัน้ี 

Productivity = quantify + quality + resources 
 

  กล่าวอีกนัยหน่ึงว่าผลการผลิตท่ีสูงสุดคือไดง้านปริมาณมากท่ีสุด ไดคุ้ณภาพดีท่ีสุด และใช้
ทรัพยากรประหยุดท่ีสุด การวดัผลรวม ผลการผลิตอาจท าไดห้ลายๆรูปแบบแลว้แต่ลกัษณะงานท่ีท าเช่น อตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อทรัพยสิ์นลงทุนรายไดจ้ากค่าเช่าต่อตารางเมตร อตัราการสูญเสียท่ีเกิดจากการใช้
วตัถุดิบต่อผลผลิต อตัราคนท างานต่อชั่วโมงเป็นตน้ในอีกแง่หน่ึงของการวดัคือ การเปรียบเทียบผลผลิตกับ
ทรัพยากร ท่ีใชภ้ายในระยะเวลา และคุณภาพท่ีก าหนดดงัน้ี 
 
 
 
 

การวดั ผลการผลิตในความหมายน้ี ผูบ้ริหารสามารถผลิตสินคา้ไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนดและ
ไดคุ้ณภาพมาตรฐานท่ีตอ้งการ โดยไดผ้ลผลิตจ านวนหน่ึงดว้ยทรัพยากรท่ีใชจ้  านวนหน่ึง ดงันั้นการเพ่ิมผลการ
ผลิตอาจท าได้ 3 วิธีคือ 1) เพ่ิมผลผลิตโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 2) ลดการใช้ทรัพยากรโดยไดผ้ลผลิตเท่าเดิม           
3)  การเพ่ิมผลผลิตและลดการใชท้รัพยากรลง 

นอกจากน้ี  การวัดผลการผลิต (productivity) ตามท่ีกล่าวแล้วอาจวัดได้จาก ความมี
ประสิทธิผล (effectiveness) และประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผลหมายถึงการท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ตอ้งการในแง่ของผูบ้ริโภค สินคา้ ไดป้ริมาณ และคุณภาพตรงกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค ประสิทธิภาพ
หมายถึง การท างานโดยเสียค่าใชจ่้ายต ่า ความมีประสิทธิผลขององคก์าร (organization effectiveness)  เป็นหัวขอ้
ส าคญัต่อการวิเคราะห์ และขดัเกลาพฤติกรรมองคก์รท่ีเกิดจากการบริหารงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด ความมี
ประสิทธิผลขององค์การจะมีข้ึนไดข้ึ้นอยู่กบัเง่ือนไขท่ีว่าองค์การสามารถท าประโยชน์จากสภาพแวดลอ้มจน
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งใจไว ้แต่ส่ิงท่ีส าคญัเบ้ืองหลงัอยูค่วบคู่กบัประสิทธิผลก็คือความมีประสิทธิภาพ (efficiency) 
ซ่ึงหมายถึงการมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการท างานสร้างสมทรัพยากร และความมัง่คัง่เก็บไวภ้ายในไว ้  
เพ่ือการขยายตวัต่อไป และเพ่ือเอาไวส้ าหรับรับรองสถานการณ์ ท่ีอาจเกิดวกิฤตการณ์ จากภายนอกดว้ย 

ธงชยั สันติวงษ์ (2546) ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ความส าเร็จในการ     
ท่ีสามารถด าเนินกิจการ ก้าวหน้าไป และสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆท่ีองค์การตั้ งไวด้้วยประสิทธิภาพ 
(efficiency) หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใชไ้ปกบัผลท่ีไดจ้ากการท างาน วา่ดีข้ึนอยา่งไรแค่ไหน ในขณะ
ท่ีก าลงัท างานตามเป้าหมายขององคก์ารดงันั้นผูบ้ริหารท่ีท างานไดผ้ลการผลิตสูง (high productivity) คือท างาน
บรรลุตามความตอ้งการและเสียค่าใชจ่้ายต ่า แต่การจะใหเ้กิดความสมดุลทั้งประสิทธิผลประสิทธิภาพ จึงเป็นเร่ือง
ยากบางทีอาจไดอ้ยา่งเสียอยา่งคือท างานไดต้ามเป้าหมายแต่เสียค่าใชจ่้ายสูง (effectiveness no efficiency) หรือเสีย
ค่าใชจ่้ายต ่าแต่ผลงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย (efficiency no effectiveness) และท่ีผลลิตต ่าท่ีสุดก็คือ งานไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายและเสียค่าใชจ่้ายสูง (neither effectiveness no efficiency)  

 (Within atime, 

quality)  
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  ในแง่ของการวดัผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณา 2 ส่วนท่ีส าคญัคือ ทรัพยากร
ขององคก์ารและลูกคา้องคก์ารท่ีไดช่ื้อวา่บริหารงานดีจะตอ้งใชท้รัพยากรอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม และตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ การใชท้รัพยากรอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมจะตอ้งใชใ้นลกัษณะการสร้างมูลค่าเพ่ิม (value added) 
ใหก้บัทรัพยากรท่ีใชน้ัน่คือทุกขั้นตอนของการผลิตหรือการท างานของผูบ้ริหารจะตอ้งเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้หรือ
บริการขององค์การส าหรับการบริหารการศึกษานั้ นผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงต้องให้
ความส าคญัของประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงตอ้งตระหนกัถึงปริมาณและคุณภาพท่ีเกิดข้ึนในตวันกัเรียน
และนกัศึกษาดว้ย 
  1.3.2 กรอบแนวคิดของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
   การปฏิรูประบบราชการเป็นนโยบายหน่ึงท่ีรัฐบาลไทยให้ความส าคญัเน่ืองจากการ
ปฏิรูปราชการยงัเป็นเร่ือง ท่ีรัฐบาลประเทศต่างๆให้ความสนใจเพราะวา่การรับข่าวสารของประชาชนไดรั้บการ
ยกระดบัให้สูงข้ึนดงัน้ี การบริการของรัฐท่ียงัไม่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งทนัเหตุการณ์ งาน
ล่าช้าซ ้ าซ้อนไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเม่ือเทียบกบัการให้บริการภาคธุรกิจเอกชนการมีกฎระเบียบรุงรัง       
ไม่ยืดหยุน่ ระบบการท างานไม่โปร่งใสและไม่สามารถแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วในยุคโลกาภิวฒัน์ จึงจ าเป็นต้องได้รับการเปล่ียนแปลงและได้รับการเปล่ียนแปลงและได้รับการ
เปล่ียนแปลงและไดรั้บการปฏิรูปเทคนิคหน่ึงท่ีหลายประเทศ ไดน้ ามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึง ของการปฏิรูประบบ
ราชการคือการบริหารท่ีเน้นผลลพัธ์ (result -based management) หรือเรียกว่าการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิซ่ึง
เป็นรูปแบบการบริหารท่ีเน้นความรับผิดชอบ (accountability) ของรัฐบาลต่อประชาชนกล่าวคือ รัฐบาลจะตอ้ง
แสดงให้เป็นท่ีประจกัษ ์ต่อประชาชน วา่รัฐไดใ้ชง้บประมาณแผ่นดินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและไดผ้ลอยา่งไร
โดยการแสดงถึงผลไดมี้ผลงานอะไรบา้งการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เป็นการจดัหาให้ไดท้รัพยากรการบริหาร
มาอยา่งประหยดั (economy) การบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และการไดผ้ลงานท่ีบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารหรือ ประสิทธิผลการท างาน (effectiveness)  
  1.3.3  กรอบแนวคิดการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ 
   Peter & Waterman (1988) เสนอกรอบแนวคิดตามคุณลกัษณะ 8 ประการของความ
เป็นเลิศในการบริหารเป็นการจ าแนกกรอบพ้ืนฐาน 7-S สามารถสรุปเป็นลกัษณะดีเด่นของบริษทัในอเมริกา ได ้ 
8 ประการโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) มุ่งการปฏิบัติ (a bias for action) 1) การท าให้องค์กรมีความคล่องตวั 2) การ
แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ 3) องคก์รคิดคน้ทดลองปฏิบติั 4) เน้นความเร็วและจ านวน 5) เน้นการเรียนรู้แบบประหยดั     
6) เนน้เน้ือหาการทดลองปฏิบติั 7) ระบบท่ีง่าย  

2) การใกล้ชิดกับลูกค้า (closed to customer) 1) กลยุทธ์ด้านบริการ คุณภาพ     
และความเช่ือถือ 2) ความเป็นนกัหาช่องทาง 3) การรับฟังความคิดเห็นของลกูคา้  

3) ความ เป็น อิสระและความ เป็น เจ้าของ (autonomy and entrepreneurship)          
1) การกระจายอ านาจ 2) จดักลุ่มงานขนาดเล็ก 3) สนับสนุนการคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ 4) เน้นการแข่งขนั 5) ใช้การ
ติดต่อส่ือสารอยา่งไม่เป็นทางการ 6) อดทนต่อความลม้เหลว  

4) การเพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยคน (productivity through people) 1) ผู ้บ ริหารมี
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ทัศนคติท่ีดีต่อพนักงาน2) น าองค์ประกอบระบบสไตล์การบริหารค่านิยมร่วม สนับสนุนให้เพ่ิมผลผลิต              
3) ใชน้โยบายไม่ปลดพนักงานออก 4) ฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน 5) ใชภ้าษาให้เกียรติ 6) น าระบบการจูงใจ   
มาใช้ 7) สร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกนั 8) ไม่เขม้งวดในเร่ืองการปฏิบัติตามสายบังคบับัญชามากนัก         
9) สร้างความต่ืนตวัให้แก่พนักงาน 10) เขม้งวดกับการคดัเลือก กลัน่กรองและการรับพนักงานใหม่ 11) ให้
พนกังานใหม่ไดส้ัมผสังานจริงดว้ยตวัเอง 12) ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการรับทราบขอ้มูล 13) เนน้การปรับกลุ่ม
งานใหมี้ขนาดเลก็กะทดัรัด 14) ก าหนดปรัชญาท่ีเนน้ความไวว้างใจพนกังานมาใช ้ 

5) การสัมผัสและมุ่งคุณค่า (hand-on and close to the customer value –driven        
1) ให้ความส าคญักบัคุณค่าและคุณภาพการบริการ 2) ก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ 3) เช่ือว่า
พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 4) ตอ้งมีวิสัยทัศน์กวา้งไกล 5) ไม่เรียกพนักงานมาพบท่ีห้องท างาน        
6) จดัใหมี้การพบปะสังสรรคใ์นกลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง 7) ส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการท างานไม่เครียดจนเกินไป  

6) ท าแต่ธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญและเก่ียวเน่ือง (stick to the knitting) 1) ไม่ขยาย
ธุรกิจออกไปในดา้นท่ีตนเองไม่ช านาญ 2) หากตอ้งขยายธุรกิจของตนเองอกไปในดา้นท่ีตนเองไม่ช านาญตอ้งใช้
เงินไม่สูงนกัมุ่งความเฉพาะดา้นบางสาขาเพ่ือสนบัสนุนงานหลกัท่ีด าเนินการอยู ่ควรทดลองเพ่ิมข้ึนทีละนอ้ยและ
หากไปไดดี้กใ็หค้วามส าคญัมากข้ึน  

7) รูปแบบท่ีเรียบง่ายและใชค้นนอ้ย (simple form and lean staff) 1) จดัโครงสร้าง
องคก์รแบบเมทริกซ์2) การจดัโครงสร้างองคก์รในระดบับนดว้ยการใชโ้ครงสร้างแบบรูปแบบเดียว 3) โครงสร้าง
มีขนาดกะทดัรัด ใชค้นนอ้ย 4) โครงสร้างมีความเหมาสม สามารถปรับตวัแต่ยงัคงรูปเดิม 

8) การ เข้ม งวดและผ่ อนป รน ในขณ ะ เดี ยวกัน  (simultaneous loose tight 
properties) 1) สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการท างาน 2) โครงสร้างมีความยืดหยุน่ 3) ให้พนกังานท างาน
โดยสมคัรใจ ยอมรับนกัคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ 4) ตั้งทีมหรือกลุ่มงานท่ีมุ่งทดลองปฏิบติั 5) ประเมินแบบไม่เป็นทางการ
ดา้นบวกและสร้างเครือข่ายทางสังคม 6) สร้างเคร่ืองมือดา้นการควบคุม7) ให้ความส าคญักบัคุณภาพมาก่อน
ตน้ทุน 8) เขม้งวดกบัระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ 9) ใหพ้นกังานทุกคน ยดึถือการท างานท่ีมีคุณภาพใหพ้นกังานทุกคน
ยดึถือการท างานท่ีมีคุณภาพ 10) เนน้การกระท าส่ิงต่างๆ อยา่งเรียบง่ายโดยอาศยัหลกัของความเป็นจริง 11) เนน้
การส่ือสารท่ีจะตอ้งกระท าอยา่งจริงจงั เขม้งวดและรวดเร็ว 
   เม่ือน ากรอบแนวคิดการบ ริหารองค์การเพ่ื อความ เป็น เลิศทั้ ง  3  ประการ                   
ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ผูว้จิยัยงัไดน้ ามาวิเคราะห์ร่วมกบัแนวคิดการบริหารสถานศึกษาระบบคุณภาพของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ซ่ึงได้น าหลกัการแนวคิดของ Thailand quality award (TQA) ท่ีมี
พ้ืนฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการเช่นเดียวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา 
(Malcolmbaldrige National quality award: MBNQA) ซ่ึงเป็นต้นแบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีประเทศต่างๆ 
หลายประเทศทั่วโลกน าไปประยุกต์โดยเรียกช่ือแตกต่างกันไปเช่นประเทศออสเตรเลียเรียกว่า Australian 
business excellence Award (ABEA) สิงคโปร์เรียกวา่ Singapore quality award (SQA) ญ่ีปุ่นเรียกวา่ Japan quality 
award (JQA) สหภาพยุโรปเรียกว่า European quality award (EQA) มาจัดท าเป็นเกณฑ์การพฒันาสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยใหมี้ความเป็นเลิศ มีหลกัการและแนวคิด ดงัน้ี 

1) การน าท่ี มีวิสัยทัศน์ ร่วม  (visionary leadership) ผู้น าระดับสูงจะต้องเป็น          
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ผูก้  าหนดทิศทางวิสัยทศัน์ของโรงเรียนท่ีมุ่งเนน้คุณภาพผูเ้รียนและมีการส่ือสารทิศทางวิสัยทศัน์สู่การปฏิบติัและ
สร้างแรงจูงใจกระตุน้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท าใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จ  
 

2) การศึกษาท่ียึดการเรียนรู้เป็นแกนกลาง (learning centered education) โรงเรียน
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาไปท่ีการเรียนรู้และความตอ้งการของผูเ้รียนความตอ้งการคุณลกัษณะของผูเ้รียนใน
อนาคตของสังคมโลกการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและความพึงพอใจของผูเ้รียนและแปลงความตอ้งการเหล่านั้นมา
เป็นหลกัสูตรและการพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

3) การ เรียน รู้ขององค์กรและบุคคล  (organizational and personal learning) 
โรงเรียนจัดระบบการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้รายบุคคลในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภารกิจการด าเนินงานของโรงเรียนซ่ึงจะเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จและ
ส่งผลใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4) การให้คุณค่ากับคณะครูบุคลากรและผูมี้ส่วนร่วม (valuing faculty staff and 
partners) โรงเรียนแสดงถึงการเห็นคุณค่าของครูและบุคลากรโดยการสร้างความผกูพนัความพึงพอใจแรงจูงใจ
สภาพแวดลอ้มการท างานสวสัดิการฯลฯจะท าใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จ 

5) ความคล่องแคล่วกระตือรือร้น (agility) ความคล่องแคล่วกระตือรือร้นเป็น
ความสามารถในการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมีความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนความตอ้งการของผูเ้รียนและ          
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะท าใหส้ามารถลดรอบเวลาและตน้ทุนในการพฒันาคุณภาพ 

6) การมุ่งอนาคต (focus on the future) การพฒันาโรงเรียนให้มีความยัง่ยืนตอ้ง
อาศยัความเขา้ใจปัจจยัต่างๆ ทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาวท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการศึกษาและส่วนแบ่งทาง
การศึกษาตลอดจนการจัดหลักสูตรท่ีสนองตอบต่อความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศและการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกโรงเรียนจึงตอ้งมีแนวคิดท่ีมุ่งอนาคตอยา่งจริงจงัและสร้างความผกูพนัในระยะยาวกบั
ผูเ้รียนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูรั้บบริการโดยการพฒันาศกัยภาพของครูและบุคลากรสร้างโอกาสทางนวตักรรม
เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้ตรียมตวัมุ่งสู่อนาคตท่ีเป็นเป้าหมายทางเลือกอยา่งเหมาะสม 

7) การจัดการเพ่ือให้ เกิดนวัตกรรม  (managing for innovation) โรงเรียนต้อง
แสวงหาสร้างพฒันาและใชอ้งค์ความรู้และนวตักรรมเพ่ือให้เกิดนวตักรรมของหลกัสูตรการจดักระบวนการ
เรียนรู้และการบริการใหเ้กิดกบัผูเ้รียนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูรั้บบริการตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

8) การบริหารจดัการบนพ้ืนฐานของขอ้มูลจริง (management by fact) โรงเรียนได้
วางแผนตดัสินใจและด าเนินการต่างๆ โดยใชข้อ้มูลสารสนเทศท่ีผา่นการวิเคราะห์เป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเช่ือถือไดม้าก
ท่ีสุดซ่ึงการบริหารระบบพ้ืนฐานขอ้มูลจริงน้ีจะมุ่งสู่การเรียนรู้ของผูเ้รียนการปรับปรุงผลการด าเนินการและการ
เปรียบเทียบกบัคู่เทียบเคียงหรือระดบัเทียบเคียงของ “วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ” 

9) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ/สังคมและความเป็นพลเมืองดี  (public/social 
responsibilityand citizenship) โรงเรียนมีบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนด้วยการมุ่งเน้นการดูแล
สุขอนามยัสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนรวมทั้ งบุคลากรของโรงเรียนประพฤติ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีมีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อสาธารณะ 
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10) การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า (focus on result and creating value) 
โรงเรียนไดว้างแผนปฏิบติัและประเมินผลลพัธ์ท่ีส าคญัในทุกระดบังานท่ีแสดงให้เห็นวา่มุ่งเนน้การสร้างคุณค่า
และผลส าเร็จของผูเ้รียนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูรั้บบริการ 

11) มุมมองเชิงระบบ (system perspective) โรงเรียนสร้างระบบบริหารจัดการท่ี
เช่ือมโยงแผนปฏิบติังานกระบวนการตวัช้ีวดัและกิจกรรมต่างๆ ให้มีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนัและ
บูรณาการเพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์ของโรงเรียน 
   จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เห็นไดว้า่สถานศึกษาท่ีจะพฒันาคุณภาพให้เป็นเลิศไดน้ั้นควร
มีการจดัระบบการบริหารอยา่งเป็นระบบทุกดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นโครงสร้างมีบริหารจดัการแบบ SBM จดัโครงสร้าง
เป็นระบบแนวนอนมีความยดืหยุน่ มุ่งการปฏิบติัเนน้คุณภาพผลผลิต ตรวจสอบได2้) ดา้นงาน มีการจดัการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นผูเ้รียน มีหลกัสูตรหลากหลาย จดัสภาพและบริการท่ีให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติมีระบบประกนั
คุณภาพ3)ดา้นคน มีการเนน้คุณค่าคนท างานเป็นทีมสร้างความเขม้แข็งครูประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีมีภาวะ
ผูน้ าผูบ้ริหารและครู4) ดา้นวฒันธรรมมีส่วนร่วมระหวา่งสถานศึกษา บา้น องคก์รศาสนา เพ่ือพฒันาวถีิการเรียนรู้ 
5) ดา้นเทคโนโลยี สนับสนุนและใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่ือสารสองทางจดัระบบมีการจดัการ
สารสนเทศอยา่งทัว่ถึงดงัภาพท่ี 1 
 

 

ความเป็นเลิศ 

สร้างความเข้มแข็งครู 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

มีภาวะผู้น าผู้บริหารและครู 

จดัโครงสร้างเป็นระบบแนวนอน 

มีความยืดหยุ่น มุ่งการปฏิบตัิ 

เน้นคณุภาพผลผลิต ตรวจสอบได้ 

จดักระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้น

ผู้ เรียน หลกัสตูรหลากหลาย  

มีระบบประกนัคณุภาพ 

เน้นคณุคา่คน รักการเรียนรู้ 

ท างานเป็นทีม เป็นกลัยาณมิตร 

มีสว่นร่วมทกุฝ่าย 

 

สร้างความเข้มแข็งชมุชน 

 

สนบัสนนุและใช้แหลง่เรียนรู้และ

ภมิูปัญญาท้องถ่ิน สื่อสารสอง

ทาง 

จดัระบบสารสนเทศทัว่ถึง 
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ภาพที่ 1 องคป์ระกอบในการบริหารสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ 

 
 
2. ลกัษณะความเป็นเลศิของสถานศึกษา 
 การอธิบายลักษณะความเป็นเลิศของสถานศึกษานั้ นจะเห็นได้ว่ามีการใช้ค  าท่ีแตกต่างกันแต่มี
ความหมายท่ีคลา้ยคลึงกนั ยกตวัอย่างเช่นในต่างประเทศเรียกเรียกรูปแบบของสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศ/
ลักษณะความเป็นเลิศของสถานศึกษาว่า effective school, efficient school, successful and high- successful 
school, high -performing school, world class school และschool excellence model เป็นตน้ ส่วนในประเทศไทย
เรียกตามรูปแบบท่ีก าหนดเฉพาะเช่นสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากล สถานศึกษาท่ีมีความอจัฉริยะ สถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพ สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาสมบูรณ์แบบ สถานศึกษาตามโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึง
โรงเรียนในฝัน สถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล สถานศึกษารางวลัโรงเรียนพระราชทาน เป็นตน้ 
ตลอดจนรูปแบบของสถานศึกษาท่ีมีตามระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของMckensey (2010)ไดแ้ก่ good school, 
great school, excellent school เป็นตน้ 
 ถา้หากพิจารณาเก่ียวกบัค าศพัท์ส าคญั (key terms) ต่างๆ ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีความหมายเชิงบวก
ทั้งส้ินซ่ึงแสดงถึงสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบหรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นสถานศึกษาท่ีมีการ
ปรับปรุงพฒันา (improvement school) จนมีความส าเร็จเกิดข้ึนทุกดา้นเป็นท่ีพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
(stakeholder satisfaction) มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีสมรรถนะสูง มีผลงานเกินกว่าการบรรลุเป้าหมาย มี
ความโดดเด่นเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป (นงลกัษณ์ เรือนทอง, 2550) ลกัษณะความเป็นเลิศของสถานศึกษาท่ี
เรียกช่ือในรูปแบบต่างๆท่ีกล่าวมามีผูศึ้กษาไวด้งัน้ี 
 2.1 ลกัษณะความเป็นเลศิของสถานศึกษาในต่างประเทศ 
  2.1.1 สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล (effectiveness school)  
   Presthus (1978) ไดอ้ธิบายลกัษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล (effectiveness 
school) ไวด้งัน้ี 1) มีการให้ความเคารพกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม 2) มีการพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีเนน้
การสร้างครูท่ีช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม 3) มีหลกัสูตรท่ีเนน้การบูรณาการและพฒันาได้
มากกวา่ทกัษะพ้ืนฐาน 4) มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความร่วมมือในการวางแผนกบัครู 5) การมีส่วนร่วมในการ
ดูแลนกัเรียน ระหวา่งครู 
   Woods & Orlik (1994) ได้อ ธิบายลักษณะของสถานศึกษาท่ี มีประสิท ธิผล 
(effectiveness school) ไวด้งัน้ี1) การมีความคาดหวงัสูง 2) มีการสอนท่ีทา้ทาย และมีความส าเร็จในหลายดา้น 3) 
บริบทและวฒันธรรมโรงเรียนเป็นแบบมีส่วนร่วม 4) มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาหลกัสูตรเพื่อคุณภาพการเรียน
การสอน 5) มีการพฒันาวิชาชีพ 6) มีการสร้างส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน ตดัสินใจในการเรียนการสอน 
7) เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของครูและนกัเรียน 8) มีการตรวจสอบและประเมินภายใน
สถานศึกษา 9) มีการท างานท่ีเป็นปัจจุบนั สามารถตรวจสอบได ้
   Sammons, Hillman & Mortimore (1995) ได้อธิบายลักษณะของสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล (effectiveness school) ไวด้งัน้ี 1) มีความเป็นผูน้ ามืออาชีพ (professional leadership) ซ่ึงเป็นปัจจัย
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ส าคญัในการน าความเปล่ียนแปลง ความเป็นผูน้ าเชิงรุก การมีส่วนร่วมและแบ่งปันความเป็นผูน้ า มีความรู้จริงใน
เร่ืองการเรียนการสอนในห้องเรียน 2) มีวิสัยทศัน์และเป้าหมายร่วมกนั (shared vision and goals) โรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพจะตอ้งมีการร่วมคิดร่วมท า เช่นการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ชุมชน และผูป้กครองในการก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละค่านิยมของโรงเรียนซ่ึงจะท าให้เกิดส านึกร่วม รู้สึกเป็นเจา้ของ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 3) มีบรรยากาศการเรียนรู้ (a learning environment) การมีวิสัยทศัน์และค่านิยมร่วมแสดงสัตยาบนั
ของโรงเรียน โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นระเบียบและเป็นสภาพแวดล้อมท่ีมีงานเป็น
ศนูยก์ลาง รวมทั้งการแสดงถึงการท างานของนกัเรียนดว้ย 4) มุ่งเนน้การเรียนการสอน (concentration on teaching 
and learning) ความมีประสิทธิภาพข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพการสอนในห้องเรียน มนัแสดงให้เห็นว่าโรงเรียน
มุ่งเน้นคุณภาพ พอๆ กบัปริมาณของการเรียนการสอน โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัการ
เรียนรู้โดยเนน้การเรียนรู้ทกัษะพ้ืนฐาน และพฒันาผลสัมฤทธ์ิอยา่งเขม้ 5) มีเป้าหมายการสอนชดัเจน (purposeful 
teaching) การสอนท่ีมีคุณภาพเป็นหัวใจของโรงเรียนแห่งประสิทธิภาพ ซ่ึงการสอนจะเป็นพ้ืนฐานขององคก์าร   
ท่ีมีประสิทธิภาพได้ย่อมข้ึนอยู่กับครูท่ีมีจุดประสงค์การสอนชัดเจน นักเรียนมีความตั้ งใจ ครูสามารถสร้าง
บทเรียน จดัประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กกลา้แสดงออก ปรับใชห้ลกัสูตร ส่ืออุปกรณ์การสอนเหมาะสมกบัความ
แตกต่างของนกัเรียนแต่ละคน 6) มีความคาดหวงัสูง (high expectations) ความคาดหวงัสูงในเชิงบวกเป็นหน่ึงใน
เป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีสุด ครูก าหนดมาตรฐานท่ีสูงเพ่ือความทา้ทายและติดตามความกา้วหนา้ ความคาดหวงั
สูงน้ีรวมถึงตวัครูท่ีตอ้งสามารถถ่ายทอดและเสริมสร้างความคาดหวงัสูงต่อนกัเรียนให้มีจินตนาการสร้างสรรค ์
สามารถแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจ าวนัได ้7) มีการเสริมแรงบวก (positive reinforcement) เป็นองคป์ระกอบส าคญั
ท่ีสุดของทุกองค์ประกอบ จะเกิดข้ึนไดเ้ท่ือมีความชดัเจน มีระเบียบวินัยและความเป็นธรรมท่ีนกัเรียนรู้สึกเป็น
เจา้ของ และสามารถมีส่วนร่วม การสะทอ้นผลใหแ้ก่นกัเรียนไดรู้้ เช่น ใหร้างวลั ยกยอ่ง ชมเชย เป็นประสิทธิภาพ
เชิงบวก ซ่ึงสนองความตอ้งการตามธรรมชาติของมนุษยแ์ต่ละคน 8) มีการติดตามความกา้วหน้า (monitoring 
progress) โดยสร้างกลไกท่ีดีข้ึนเพ่ือการตรวจสอบความคืบหน้าของนักเรียนชั้นเรียน โรงเรียนทั้งระบบ และมี
ตวัช้ีวดัพฒันาท่ีส าคญั แมก้ารประเมินตนเองจะดูมีผลเพียงเลก็นอ้ย แต่เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบความคืบหน้าโรงเรียนในแนวกวา้ง บางโรงเรียนมีการตรวจสอบบ่อยเกินไป      
ซ่ึงไม่ถูกตอ้ง แทท่ี้จริงการติดตามตรวจสอบตอ้งเป็นไปอยา่งอยา่งเหมาะสม 9) เนน้สิทธิและความรับผดิชอบของ
นกัเรียน (pupils rights and responsibilities) ผลงานวิจยัช้ีวา่นกัเรียนจะมีความรับผิดชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
มากข้ึนถา้เขามีบทบาทไดรั้บผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 10) มุ่งความสัมพนัธ์ระหว่างบา้นและโรงเรียน 
(home school partnership) ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งบา้นและโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่แต่เพียงให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ยงัสร้างอุปสงคใ์ห้เขาดว้ย ความสัมพนัธ์ระหวา่งครู  
แต่ละคนกับผูป้กครองมีความส าคัญท่ีสุด 11) มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (a learning organization) 
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพมีการเรียนรู้ทุกดา้นขององค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั รู้ขีดจ ากดัหรือความเฉพาะของ
โรงเรียนและปรับปรุงพฒันาอย่างเหมาะสม เรียนรู้ระหว่างทีมงานสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในความ
ร่วมมือวางแผนพฒันา สร้างความมัน่ใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
   Purkey & Smith (1983) ได้อ ธิบายลักษณะของสถานศึกษาท่ี มีประสิท ธิผล 
(effectiveness school) ไวด้งัน้ี 1) มีเป้าหมายสู่ความส าเร็จร่วมกนั 2) มีความเป็นผูน้ าทางการศึกษา 3) มีการเฝ้า
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ติดตามและประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ 4) ใหเ้วลาและโอกาสในการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพสูงปัจจยัดา้นโครงสร้าง การ
บริหาร ความเป็นผูน้ าแบบกระจายอ านาจ ความมัน่คงในการปฏิบติังานของครู หลกัสูตรชดัเจน และจดัเป็นระบบ 
การพฒันาคณะครู การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผูป้กครอง มีการยอมรับจากนักเรียนอยา่งกวา้งขวาง การมี
เวลาเพ่ือการเรียนรู้สูงสุด และมีการสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน ปัจจยัดา้นกระบวนการ ประกอบดว้ย การวางแผนแบบ
มีส่วนร่วม มีความสัมพนัธ์แบบสถานศึกษา มีส านึกชุมชน มีจุดหมายท่ีชดัเจน มีระเบียบท่ีชดัเจน มีความคาดหวงั
ร่วมกนัสูง  

Sergiovanni (1991)  ได้อ ธิ บ ายลักษณ ะขอ งส ถ าน ศึ กษ า ท่ี มี ป ระ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness school ไวด้งัน้ี 1) เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี 3) จดัการเรียนการสอน
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก 5) ส่งเสริมความมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั 
แบบเป็นกลุ่ม6) มีการพฒันาบุคลากรอยา่งกวา้งขวาง 7) ใชภ้าวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 8) ส่งเสริมการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์9) ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วม 

Lezotte (1994) ได้อธิบายลกัษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล (effectiveness 
school ไวด้งัน้ี 1) การมีความเป็นผูน้ าท่ีเขม้แข็งและใส่ใจในการเรียนการสอน 2) มุ่งเน้นความหลากหลายทาง
วิชาการ 3) มีบรรยากาศปลอดภยั เป็นระเบียบเรียบร้อย เอ้ือต่อการเรียนการสอน 4) มีความเขา้ใจพ้ืนฐานของ
นกัเรียนทุกคน 5) มีการประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง  

Marcel (1990) ได้อธิบายลกัษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล (effectiveness 
school ไวด้ังน้ี1) งานบรรลุเป้าหมาย 2) ผูบ้ริหารและครูมีภาวะผูน้ า 3) บรรยากาศการติดต่อส่ือสารของครู
ผูบ้ริหารการชดัเจนเขา้ใจตรงกนั 4) ความเขม้แขง็ในการปฏิบติังานของครู 

Worthman (1990) ไดอ้ธิบายลกัษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล (effectiveness 
school ไวด้งัน้ี 1) มีรูปแบบความสัมพนัธ์ไม่เป็นทางการมากกวา่รูปแบบราชการ 2) มีรูปแบบความร่วมมือซ่ึงท า
ใหเ้กิดความผกูพนัต่อวชิาชีพการสอน 3) มีการเนน้การสร้างเสริมพลงัของผูบ้ริหารในการน า 

Chrispeels & Ann (1990) ได้อธิบายลักษณะของสถานศึกษาท่ี มีประสิทธิผล 
(effectiveness school ไวด้ังน้ี 1) มีวฒันธรรมและบรรยากาศในโรงเรียนดี 2) มีหลักสูตรและการสอนท่ีดี             
3) มีโครงสร้างขององคก์ารท่ีเหมาะสม 4) ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร 5) มีการวางแผนพฒันาบุคลกรท่ีดี 

Rutter, Maughan, Ouston, & Smith (1979 cited in Teddlie & Reynolds, 2000)       
ไดอ้ธิบายลกัษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล (effectiveness school ไวด้งัน้ี 1) มีการก าหนดค่านิยม ความ
คาดหวงั และบรรทดัฐานร่วมของโรงเรียน 2) มีการบริหารห้องเรียนท่ีดี 3) มีการสอนของครูและมีก าหนดความ
คาดหวงัท่ีสูง 3) มีการพฒันาครูเป็นแบบอยา่งท่ีดี 4) มีขอ้มูลยอ้นกลบัในทางบวกต่อนกัเรียน 5)  มีสภาพแวดลอ้ม
และบรรยากาศท่ีดีส าหรับนักเรียนและครู 6) มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้กบันักเรียน 7) มีการประสบ
ผลส าเร็จของนกัเรียน 8) มีกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน 

Glickman, Gordon & Ross-Grodon (2001) ได้อธิบายลกัษณะของสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล (effectiveness school ไวด้งัน้ี 1) ผูบ้ริหารและครูมีภาวะผูน้ าหลากหลาย 2) ตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้ม
และวฒันธรรมของโรงเรียน 3) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 4) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัและปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์
อย่างต่อเน่ือง 5) ได้รับการสนับสนุนจากทั้ งภายนอกและภายในโรงเรียนในเร่ืองเวลาเรียน การจัดกิจกรรม       
ดา้นวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 6) เนน้ท่ีการเรียนการสอน 7) มีการพฒันาท่ีต่อเน่ือง เช่น การวิเคราะห์สภาพ
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ปัจจุบนัของโรงเรียน 8) มีแผนการสอนท่ีดี 9) ครูมีความร่วมมือกนั 10) มีการศึกษาวิจยัเพ่ือหาขอ้มูลในการสร้าง
รูปแบบของโรงเรียน 11) มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 12) ใช้วิธีการ
หลากหลายเพือ่พฒันาปรับปรุงโรงเรียน 

State of Victoria: Department of Education and Training (2002) ไดอ้ธิบายลกัษณะ
ของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล (effectiveness school ไวด้งัน้ี 1) มีความเป็นผูน้ ามืออาชีพ 2) มีความคาดหวงั     
ต่อนักเรียนในระดบัสูง3) มุ่งเน้นท่ีการเรียนการสอน 4) จดัการสอนอย่างมีวตัถุประสงค์ 5) มีความน่าเช่ือถือ        
6) มีความรับผดิชอบ 7) มีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 8) มีสภาพแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้ท่ีมัน่คงถาวร  

สรุปลกัษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ดา้นคน ผูบ้ริหารและครูมีภาวะผูน้ า      
ท่ีแขง็แกร่ง ครูมีความร่วมมือกนัท างานเป็นทีม มีความเป็นมืออาชีพ มีการพฒันาครูให้เป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ครูและนักเรียนมีกิจกรรมร่วมกนั ครูเขา้ใจพ้ืนฐานนักเรียนทุกคนและยอมรับความ
แตกต่างของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบ ด้านงาน เน้นด้านวิชาการมีแผนงานวิชาการ แผนการสอน        
จดัเวลาให้กบัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตั้งความคาดหวงัต่อผลการเรียนนกัเรียนสูง มีหลกัสูตร
หลากหลายสนองความตอ้งการของนกัเรียนและทอ้งถ่ิน มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดา้นวฒันธรรม ให้
ความเคารพสิทธิและความหลากหลายทางวฒันธรรม มีวฒันธรรมโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม เป็นชุมชน/องค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีการร่วมคิดร่วมท า อยา่งครบวงจรระหว่างผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง เร่ิมจากการวางแผนก าหนด
วตัถุประสงค์ การติดตาม และการประเมินผลการเรียนการสอนและการพฒันาสถานศึกษา ด้านโครงสร้าง            
มีโครงสร้างท่ีเหมาะสม มีการสร้างวิสัยทศัน์หรือเป้าหมายร่วมกนัและมีการปรับเปล่ียนอย่างต่อเน่ืองยืดหยุ่น       
มีความน่าเช่ือถือ มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและการวางแผน ติดตามความกา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอ มีการศึกษา
วิจัยเพื่อหาข้อมูลในการสร้างรูปแบบของโรงเรียนมีบรรยากาศการติดต่อส่ือสารภายในชัดเจนตรงกัน             
ดา้นเทคโนโลย ีมีตวัช้ีวดัในการพฒันานกัเรียน ครู และสถานศึกษา พฒันาวิชาชีพ มีการสร้างบรรยากาศเชิงบวก 
สร้างแรงจูงใจทั้งครูและนกัเรียนดว้ยเทคนิควธีิการต่างๆ  
  2.1.2 สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient school)  
   Stedman (1987) ได้อธิบายลักษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  (efficient 
school) ไวด้งัน้ี1) ประสิทธิภาพของโรงเรียนเกิดจากการยอมรับความแตกต่างของชาติพนัธ์ุและเช้ือชาติ 2) การมี
ส่วนร่วมของผูป้กครอง 3) ครูและผูป้กครองร่วมกนัดูแลนกัเรียน4) หลกัสูตรเนน้ทางดา้นวิชาการ มีการใชแ้ละ
พฒันาครูอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ให้การดูแลนักเรียนอย่างใกลชิ้ด 6) สร้างนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อ
โรงเรียน 7) จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 8) เช่ียวชาญดา้นการสอนไม่มีปัญหาทางวชิาการ 
   Lezotte (1994) ได้อธิบายลักษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient 
school) ในประเทศกลุ่มแอตแลนติก และอเมริกา ไวด้งัน้ี1) การมีความเป็นผูน้ าท่ีเขม้แข็งและใส่ใจในการเรียน
การสอน 2) มุ่งเนน้ความหลากหลายทางวิชาการ 3) มีบรรยากาศปลอดภยั เป็นระเบียบเรียบร้อย เอ้ือต่อการเรียน
การสอน 4) มีความเขา้ใจพ้ืนฐานของนกัเรียนทุกคน มีการประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
   Cameron (1978 cited in Kwan & Walker, 2003) ไดอ้ธิบายลกัษณะของสถานศึกษา 
ท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient school) ไวด้งัน้ี1) มีความพึงพอใจต่อผลการเรียนของนกัเรียน2) มีการพฒันางานทาง
วิชาการ 3) มีการพฒันานักเรียนดา้นอาชีพ 4) มีการพฒันานักเรียนรายบุคคล5) มีความพึงพอใจต่อการจา้งงาน  
6) มีการพฒันาวิชาชีพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ7) มีระบบเปิดกวา้งและมีปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชน8) มีการพฒันา
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สุขภาวะขององคก์าร 
Scheerens & Bosker (1997) ได้อธิบายลักษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

(efficient school) ไวด้งัน้ี 1) มีการติดตามความกา้วหน้าของนักเรียนอยู่เสมอ (monitoring of student progress)    
2) มีการมุ่งเน้นความส าเร็จ (focus on achievement) 3) มีการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง (parental involvement)     
4) มีการสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย (creating a safe and orderly climate)            
5) มีการมุ่งเน้นหลักสูตร (focused curriculum) 6) มีความเป็นผูน้ าท่ีเข้มแข็ง (strong leadership) 7) มีการจัด
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาทรเป็นกัลยาณมิตร (cooperative working environment) 8) มีการทุ่มเทเวลาให้กับงาน 
(time on task)  

Daggett (2005) ได้อธิบายลักษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  (efficient 
school) ไว ้ดงัน้ี1) มุ่งเน้นวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 2) ผูบ้ริหารและครูมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
ในดา้นการเรียนรู้ของนักเรียน 3) มีความเอาใจใส่และสนใจนักเรียนโดยเฉพาะระดบัการศึกษาภาคบงัคบัและ
สร้างความเช่ือมโยงถึงระดับมัธยมตอนต้น 4 ) เน้นจัดการเรียนการสอนรายบุคคล ให้สามารถใช้ความรู้             
ในชีวิตประจ าวนัได ้5) หลกัสูตรมีคุณภาพสูง และการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 6) ให้โอกาสนักเรียน
สามารถแสดงความคิดเห็น ผูใ้หญ่ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเป็นท่ีปรึกษาของเขาได ้7) มุ่งเนน้การพฒันาและรักษาระดบั
ความเป็นมืออาชีพท่ามกลางการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 8) มีความเป็นผูน้ าท่ีเขม้แขง็และทุ่มเท  
  2.1.3 สถานศึกษาท่ีมีความส าเร็จและมีความส าเร็จสูง (successful and high - successful 
school) 

Austin & Reynolds (1990) ไดอ้ธิบายลกัษณะของสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ 
(successful school) ไวด้งัน้ี 1) จดัอาคารสถานท่ีเหมาะสม สวยงาม ร่มร่ืน 2) ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้ า 3) เน้น
ความมีเสถียรภาพของบุคลากร 4) มีการจดัระบบของหลกัสูตรและการเรียนการสอน 5) มีการพฒันาบุคลากร 
6) มีการจดัการเวลาเรียนท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด 7) มีความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีไดรั้บการยอมรับ 8) ไดรั้บการ
สนบัสนุนและมีส่วนร่วมจากผูป้กครอง 9) มีการวางแผนร่วมกนั 10) บุคลากรภายในสถานศึกษามีความรู้สึกเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั11) มีเป้าหมายและความคาดหวงัร่วมกนัท่ีชดัเจน 12) การมีระเบียบวนิยั 

Halton (1992 Cited in Holt & Hind, 1994) ได้อธิบายลักษณะของสถานศึกษา        
ท่ีประสบความส าเร็จ (successful school) ไวด้งัน้ี 1) การมีจุดหมายร่วมกนัท่ีชดัเจนคือ การมีค่านิยมและความเช่ือ
ร่วมกัน 2) การมีภาวะผู ้น าทางด้านการเรียนการสอน 3) การมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ คือการมี              
ส่วนเก่ียวขอ้งและความรับผิดชอบของนักเรียน สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 4) การยอมรับและการมีส่ิงจูงใจ 
พฤติกรรมในทางบวกของนกัเรียน 5) การไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนและผูป้กครอง 6) มีการจดัการเรียนรู้ คือ 
หลักสูตร การสอน การพฒันาบุคลากร ความคาดหวงัในความส าเร็จสูง และการติดตามความก้าวหน้าของ
นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

Kotter (1993) ไดอ้ธิบายลกัษณะของสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ (successful 
school) ไวด้งัน้ี 1) มีการสร้างความรู้สึกว่าการเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองด่วน 2) มีการก าหนดวิธีการเปล่ียนแปลง       
ท่ีมีประสิทธิภาพ 3) มีการสร้างวิสัยทศัน์ท่ีสร้างสรรค์ 4) มีการส่ือสารให้เขา้ใจวิสัยทศัน์อย่างทัว่ถึงทั้งองค์กร      
5) มีการมอบอ านาจแก่บุคคลต่างๆ ท าตามวิสัยทศัน์นั้น 6) มีการวางแผนท่ีหวงัผลส าเร็จในระยะสั้ น 7)  มีการ



28 
 
 

 

ด ารงการปรับปรุงพฒันาการผลิตต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 8) มีความเป็นสถาบนัท่ีมีแนวทางเลือกใหม่  
The Specialist Schools and Academies Trust [SSAT] (2010) ได้อ ธิบายลักษณะ  

ของสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จอยา่งสูง (high-successful school) ไว ้ดงัน้ี 1) มุ่งเนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางสามารถเป็นศูนยก์ลางความของความเป็นเลิศด้านวิชาการ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ภาษา ศิลปะ และพลศึกษา           
2) ใชข้อ้มูลอยา่งเต็มท่ีในการพฒันาโรงเรียนและบุคลากรคน้หาและส่งเสริมศกัยภาพนักเรียนให้เต็มท่ีเพ่ือลด
ความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 3) เขม้งวดในระเบียบวินัยและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของนักเรียน          
4) พฒันาและกระตุน้ให้เกิดคุณลกัษณะ - ทกัษะชีวิต เช่นความซ่ือสัตย ์ความเอ้ืออาทร และวินยัในตนเองซ่ึงจะ
ช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนและในชีวิตประจ าวนั 5) สร้างความสัมพนัธ์กับชุมชนและ
ผูป้กครองอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัไดโ้ดยง่าย 6) ส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมกีฬา 
งานประเพณี และกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถานศึกษา
อ่ืน เช่น โรงเรียน วิทยาลยั และมหาวิทยาลยั ในการยกระดบัมาตรฐานและขีดความสามารถ 8) มุ่งเช่ือมโยง        
ให้การด าเนินงานในชุมชนมีความเจริญยิ่งข้ึน โดยสนับสนุนวิทยากรท่ีเป็นเลิศเพ่ือปรึกษาอาชีพ การบริหาร
จดัการในด าเนินงาน ตลอดจนการจดักิจกรรมสนับสนุน 9) สร้างความเป็นพลโลก โดยให้ความรู้ความเขา้ใจ     
ในโลกาภิวฒัน์ ความหลากหลาย และใหน้กัเรียนเตรียมตวัสามารถใชชี้วติท่ีดีไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในยคุโลกเศรษฐกิจ  

Edmonds (1981) ไดอ้ธิบายลกัษณะของสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จสูง (high- 
Successful School) ไว ้ดงัน้ี1) ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าท่ีเขม้แขง็ (strong administrative leadership) 2) เนน้การเรียนรู้
ทักษะพ้ืนฐาน (focus on basic skills) 3) ครูมีความคาดหวงัต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนสูง (high 
expectations for student success) 4) มีการตรวจสอบความกา้วหนา้ของนักเรียนอยูเ่สมอ (frequent monitoring of 
student performance) 5) สภาพแวดล้อมท่ีสะอาดในโรงเรียนเป็นระเบียบและปลอดภัย  (a clean, orderly and 
secure school environment)   

Halton (1992 cited in Holt & Hind, 1994) ได้อธิบายลักษณะของสถานศึกษาท่ี
ประสบความส าเร็จสูง (high- Successful School) ไว ้ดงัน้ี1) การมีจุดหมายร่วมกนั เช่น การมีจุดหมายท่ีชดัเจน 
การมีค่านิยมและความเช่ือร่วมกนั และการมีภาวะผูน้ าทางดา้นการเรียนการสอน 2) บรรยากาศโรงเรียนเพ่ือการ
เรียนรู้ เช่น การมีส่วนเก่ียวขอ้งและความรับผิดชอบของนกัเรียน สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ การยอมรับและการ
มีส่ิงจูงใจ พฤติกรรมในทางบวกของนักเรียน การไดรั้บการสนับสนุนจากชุมชนและผูป้กครอง 3) ดา้นผลการ
เรียนรู้ เช่น หลกัสูตร การสอน การพฒันาบุคลากร ความคาดหวงัในความส าเร็จสูง และการติดตามความกา้วหนา้
ของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

U.S. Department of Education (2005) ไดอ้ธิบายลกัษณะของสถานศึกษาท่ีประสบ
ความส าเร็จสูง (high- Successful School) ไว ้ดงัน้ี 1) มีความมุ่งมัน่และคาดหวงัทางวิชาการสูง 2) มีบรรยากาศ
การเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน 3) จดัการเรียนรู้สนองความตอ้งการและความถนัดของผูเ้รียน 4) พฒันาความเป็นมือ
อาชีพดา้นวชิาการของบุคลากร 5) มีการบูรณาการการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 6) มีการแนะแนวอาชีพและ
การศึกษาต่อ 7) การจดัการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น 8) ประเมินความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 9) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานการศึกษาระดบัเหนือข้ึนไป 10) ส่งเสริม สนบัสนุนเครือข่ายผูป้กครองและ
ชุมชน 
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  2.1.4 สถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูง (high - performing school)  
   Buytendijk (2006) ศึ กษ าองค์ ก รสมรรถนะสู ง (high performance organization)          
ผลการศึกษาพบวา่ 1) มีการตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุเป้าหมายนั้น (setting ambitious 
targets and achieving them) 2) การมีค่านิยมร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้ งองค์กร (shared values) 3) การมุ่งเน้น
ยทุธศาสตร์และท าให้ทัว่ทั้งองคก์รด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั (strategic focus and alignment) 4) การแปลง
ยุทธ์ศาสตร์ไปสู่ส่ิงท่ีสามารถเขา้ใจและปฏิบติัได ้(translating strategy into operational terms) 5) เป็นองค์กรท่ีมี
ความยืดหยุ่น (business agility) เป็นองค์การท่ีสามารถเขา้ใจ และเขา้ถึงตลาดก่อนองค์การอ่ืน สามารถรักษา
พนกังานท่ีมี ความสามารถสูง และสามารถรับมือกบัแรงกดดนัต่างๆ ไดจ้ากภายในและภายนอกองคก์ารไดดี้ 

Creemers et al. (1998) ศึกษาองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง ผลการศึกษาพบว่า 1) การท่ี
ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าท่ีเดด็เด่ียวของทีมงาน (purposeful leadership of the staff by the head-teacher) 2) การมีส่วนร่วม
ของรองผู ้บ ริห ารโรงเรียน  (the involvement of the deputy head-teacher) 3) การ มี ส่ วน ร่วมของค รู  (the 
involvement of teachers) 4) ความสามัคคีของครู consistency among teachers 5) มีโครงสร้างบทเรียนหรือ
หลกัสูตร (structured lessons) 6) มีการเรียนการสอนท่ีทา้ทาย หรือน่าสนใจ (intellectually challenging teaching) 
7) สภาพ แวดลอ้มท่ีมีงานเป็นศูนยก์ลาง หรือมุ่งงาน (work-centered environment) 8) ให้ความส าคญักบัเวลาหรือ
มีการจ ากัดเวลาการท างาน  (limited focus within sessions) 9) ให้ความส าคัญในการส่ือสารระหว่างครูและ
นักเรียนมากท่ีสุด 10) เก็บบนัทึกขอ้มูล (record keeping) 11) มีส่วนร่วมของผูป้กครอง (parental involvement) 
12) มีบรรยากาศเชิงบวก (positive climate)  

Shannon & Bylsma (2007) ได้อธิบายลักษณะของสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูง 
(high - performing school) ไว ้ดงัน้ี 1) เป้าหมายร่วมท่ีชดัเจน (a clear & share focus) 2) มีมาตรฐาน และ ความ
คาดหวงัต่อนักเรียนทุกคนสูง (high standard & expectation for all students) 3) มีความเป็นผูน้ าโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิผล (Effective school leadership) 4) มีความร่วมมือและการส่ือสารในระดับ สูง (high levels of 
collaboration & communication) 5) มีหลักสูตร งานวิชาการ และ การประเมินผล ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานรัฐ 
(curriculum, instruction & assessment aligned with state standard) 6) มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่าง
สม ่าเสมอ (frequent monitoring of learning & teaching) 7) มุ่งเน้นพฒันาความเป็นมืออาชีพ (focus professional 
development) 8) จดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ (a supportive learning environment) 9) การมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองและชุมชนอยูใ่นระดบัสูง (high levels of family & community involvement)   
  2.1.5 สถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากล (world class school)   

Good (2008) ได้อธิบายลกัษณะของสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากล (world class 
school) ไวด้งัน้ี 1) ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (world citizen) คือ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารอยา่งนอ้ย
สองภาษา ล ้ าหน้าทางความคิด และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (word-class standard) 3) บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ (quality system management)  
  2.1.6 สถานศึกษาท่ีมีรูปแบบความเป็นเลิศ (school excellence model: SEM)  

Tee (2003) สถานศึกษาท่ีมีรูปแบบความเป็นเลิศ (school excellence model: SEM) 
ในประเทศสิงคโปร์ ไว ้ดังน้ี 1) ความเป็นผูน้ า (leadership) เป็นวิธีการน าโรงเรียนและระบบการน าโรงเรียน       
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คุณค่าท่ีมีอยู่ และเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศและการท าให้โรงเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 2) การวางแผนกลยุทธ์ (strategic planning) เป็นวิธีการท่ีโรงเรียนสร้างกลยุทธ์ร่วมกับ           
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมุ่งเน้นทิศทางเชิงกลยุทธ์ โดยการวางแผนปฏิบัติการพัฒนา เพ่ือสนับสนุนทิศทาง           
ปรับใชแ้ผน และก ากบัติดตามการปฏิบติังาน 3) การบริหารบุคลากร(staff management) เป็นวิธีท่ีโรงเรียนพฒันา
และใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มท่ี ในการสร้างโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศ 4) ทรัพยากร 
(resources) เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรภายใน และทรัพยากรจากภายนอก ให้มีส่วนร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการด าเนินการของกระบวนการ          
5) กระบวนการมุ่งเน้นผูเ้รียน (student-focused processes) วิธีการในการออกแบบของโรงเรียน เช่นการปฏิบติั 
การบริหารจดัการ และ การปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคัญในการให้การศึกษาแบบองค์รวมและท างานต่อการ
เสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  6) ผลลัพธ์ด้านการบริหารและการด าเนินงาน  (administrative and 
operational results) อะไรบา้งท่ีท าให้โรงเรียนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงเกิดจากความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโรงเรียน 7) ผลลพัธ์ดา้นบุคลากร (staff results) ว่ามีอะไรบ้างท่ีโรงเรียนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงเกิดจากการ
ฝึกอบรมและการพฒันาและขวญัก าลงัใจของบุคลากร8) ผลลพัธ์ดา้นเครือข่ายและสังคม (partnership and society 
results) ว่ามีอะไรบา้งท่ีโรงเรียนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ของเครือข่าย และชุมชนในภาพรวม      
9) ตวัช้ีวดัผลลพัธ์(key performance results) เพ่ือช้ีวดัวา่อะไรท่ีโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จในการพฒันาแบบองคร์วม
ของนกัเรียนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีโรงเรียนสามารถบรรลุผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจากการศึกษา 

2.2 ลกัษณะความเป็นเลศิของสถานศึกษาในประเทศไทย 
  2.2.1 สถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากล (world class school)  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ได้อธิบายลักษณะของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในประเทศไทย ไว ้ดงัน้ี 1) ดา้นนักเรียน ผูเ้รียนมีศกัยภาพความเป็นพลโลก (world 
citizen) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล ้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 2) ดา้นภารกิจของสถานศึกษา มีการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(world class standard) ด้านคุณภาพวิชาการ ด้านคุณภาพของครู ด้านการวิจัยและพัฒนา โรงเรียนยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึนสู่มาตรฐานสากลผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เป็นโรงเรียนยุคใหม่ท่ีจัด
การศึกษาแบบองค์รวมและบูรณาการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมศาสนา และการเมืองเพ่ือพฒันา
ประเทศอย่างย ัง่ยืน 3) ด้านหลักการบริหาร มีบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (quality system management)          
ดา้นคุณภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นระบบบริหารจดัการ ดา้นปัจจยัพ้ืนฐาน ดา้นเครือข่ายร่วมพฒันา โดยท่ี
โรงเรียนพฒันาหลกัสูตรรูปแบบ และวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ความแตกต่างตามศกัยภาพของผูเ้รียน
โดยค านึงผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  2.2.2 ลกัษณะของสถานศึกษาท่ีมีความอจัฉริยะ 
   Macgilchrist et al. (1997 อา้งถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2547) ไดอ้ธิบายลกัษณะ
ของสถานศึกษาท่ีมีความอจัฉริยะ (intelligence school) ไวด้งัน้ี 1) อจัฉริยะเชิงบริบท (contextual intelligence) 
เป็นความสามารถของโรงเรียนในการสร้างสายสัมพนัธ์ความเขา้ใจอนัดีระหว่างชุมชนกบัโรงเรียน 2) อจัฉริยะ
เชิงกลยุทธ์ (strategic intelligence) เป็นความสามารถ มาจดัท าเป้าหมายท่ีชดัเจนของโรงเรียน (clear goal) สร้าง
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วตัถุประสงค์และจุดหมายร่วม (shared aims and purposes) ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง มีความสามารถผลักดัน
วิสัยทศัน์ลงสู่ภาคปฏิบติัจริง โดยจดัท าแผนปฏิบติังานต่างๆ ออกมารองรับ และท าให้ทุกคนผกูพนัต่อวิสัยทศัน์
นั้น 3) อจัฉริยะเชิงวิชาการ (academic intelligence) ให้ความส าคญัต่อจุดเน้นดา้นผลสัมฤทธ์ิและดา้นวิชาการ 
(emphasizes achievement and scholarship) สร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน และทุ่มเทต่อการเรียนท่ีมีคุณภาพของนกัเรียน
อย่างจริงจงั 4) อจัฉริยะเชิงพิเคราะห์ไตร่ตรอง (reflective intelligence) เป็นความสามารถของโรงเรียนในการ
ติดตามและประเมินการด าเนินงานตลอดจนกิจกรรมทั้ งหลายอย่างละเอียดถ่ีถ้วน 5) อัจฉริยะเชิงวิธีสอน 
(pedagogical intelligence) ครูทุกคนยอมรับท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งจริงจงั  (emphasizes 
learning about pupils’ learning) โรงเรียนตอ้งสามารถสร้างความมัน่ใจต่อสาธารณชน และผูป้กครองไดว้า่มีการ
ติดตามตรวจสอบผลการเรียนของผูเ้รียนและผลการสอนของครูพร้อมทั้ งมีการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา โรงเรียนมีความกลา้และทา้ทายท่ีจะน าวิธีการสอนใหม่ๆ มาทดลองใชเ้พ่ือการพฒันาคุณภาพการ
เรียนรู้ของนกัเรียนให้สูงข้ึน 6) อจัฉริยะเชิงวิทยสัมพนัธ์ (collegial intelligence) ท าให้ทุกคน (ผูบ้ริหาร ครู ฯลฯ) 
มี มุมมองและยอมรับว่าตนคือผู ้เรียน รู้ (นักเรียน) คนหน่ึง (view the staff as learners) สามารถท าให้ครู 
พึงพอใจท่ีรวมกลุ่มถกปัญหาทางวิชาการ ปัญหานกัเรียน ตลอดจนร่วมมือช่วยปรับปรุงพฒันาการสอนซ่ึงกนัและ
กันด้วยความเต็มใจของทุกฝ่าย ภายใต้ความมีอิสระและมีบรรยากาศทางวิชาการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ              
ผูป้ระกอบวิชาชีพชั้ นสูง หรือเรียกว่ามีความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 7) อัจฉริยะทางอารมณ์ (emotional 
intelligence) เป็นความสามารถของโรงเรียนในการสร้างบรรยากาศแห่งมิตรไมตรีท่ีมีความอบอุ่นให้การยอมรับ
ต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น ดว้ยความเขา้ใจ และส่งเสริมใหทุ้กคนรู้ถึงวิธีการร่วมมือกนัท างานอยา่งราบร่ืน ส่งเสริมให้
ทุกคนเข้าใจถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของอารมณ์ตนเอง เพ่ือท่ีจะได้แก้ไขพัฒนาหรือควบคุมอารมณ์ท่ีไม่พึง
ปรารถนาต่อการท างานแบบทีม หรือการเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนโรงเรียน 8) อจัฉริยะเชิงจิตวิญญาณ (spiritual 
intelligence) โรงเรียนควรเป็นส่ิงท่ีมีจิตวิญญาณ แฝงดว้ยความเมตตา มีความรัก เอ้ืออาทร และปรารถนาดีต่อ
สมาชิกทุกคน โดยเฉพาะต่อนักเรียน ตลอดจนถึงครู บุคลากร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและชุมชน จิตวิญญาณ
ดงักล่าวของโรงเรียนสามารถแสดงออกมาเป็นรูปธรรมท่ีส่ือให้ทุกคนสามารถรับรู้และพร้อมท่ีจะยึดถือร่วมกนั 
จนฝังรากลึกกลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมโรงเรียนในท่ีสุด 9) อจัฉริยะเชิงจริยธรรม (ethical intelligence) 
โรงเรียนจะตอ้งสามารถสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองต่อสาธารณชนว่าโรงเรียนของเราคือสถาบนัแห่งคุณธรรม
และจริยธรรม (moral and ethical institute) ท่ีซ่ึงมีผูบ้ริหารและคณะครูสามารถเป็นตน้แบบของความประพฤติ
ดา้นจริยธรรม (ethical model) ต่อสังคม  
   วิจารณ์  พานิช (2550) ได้อธิบายเสริมลักษณะขององค์กรอัจฉริยะ ไว้ ดังน้ี              
1) มีความมุ่งหมาย มุ่งมัน่ ท่ีชดัเจน 2) ตั้งอยูใ่นความไม่ประมาท 3) มีและใชแ้ผนยุทธศาสตร์ 4) มีและใชภ้าวะ
ผูน้ าและแกนน า (leadership 5) จดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งคน องคก์รอจัฉริยะเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งคน 
เพราะความสัมพนัธ์ระหวา่งคนจะท าให้องคก์รมีพลงัมากข้ึน 6) ทกัษะพ้ืนฐานของพนกังาน เป็นทกัษะในระดบั
วิธีคิดและให้คุณค่า เป็นการปฏิบัติ การคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทักษะท่ีส าคญัท่ีสุดคือทักษะการฟัง 7) ไร้
ก าแพง ก าแพงไม่ใช่ก าแพงจริงแต่เป็นก าแพงใจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนท าให้เกิดการเรียนรู้ 8) อิสรภาพ 
บรรยากาศเชิงบวก 9) มีและใช ้การจดัการคนเก่ง การจดัการขุมทรัพยท์างปัญญา 10) มีและใชร้ะบบบนัทึก ขุม/
คลัง ความรู้ ในองค์กรต้องสนับสนุนให้คนท างานและจดบันทึก 11) มีและใช้ระบบ ICT (information 
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communication technology)  
 
 
  2.2.3 ลกัษณะของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์  (2542) ได้อธิบายลักษณะของสถานศึกษาท่ีมี คุณภาพ/
โรงเรียนคุณภาพไว้ดังน้ี  1) มีความเป็นผู ้น าระดับมืออาชีพ ผู ้บริหารต้องมีความมั่นคง มีความมุ่งหวัง                  
ใช้ยุทธศาสตร์การบริหารท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเป็นมืออาชีพระดับแนวหน้า 2) มีเป้าประสงค์และ
วสิัยทศัน์ร่วมกนั มีวตัถุประสงคท่ี์เป็นเอกภาพ มีการปฏิบติัอยา่งคงท่ี สม ่าเสมอ เป็นลกัษณะขององคก์รแห่งความ
ร่วมมือ 3) มีส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่ิงแวดลอ้มในการท างานดึงดูดใจ 
4) มีการเรียนการสอนท่ีเขม้แข็ง ก าหนดเวลาเรียนไวสู้ง เน้นความส าเร็จ 5) มีการสอนท่ีมีความมุ่งหมาย การ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ วตัถุประสงคช์ดัเจน จดับทเรียนอยา่งมีรูปแบบ มีการปฏิบติัท่ีปรับตวัยดืหยุน่ 6) มี
ความความหวงัโดยรวมสูง มีความทา้ทายทางปัญญา 7) มีการเสริมแรงในเชิงบวก มีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีชดัเจน
และเป็นธรรม มีขอ้มูลยอ้นกลบั 8) มีการติดตามความกา้วหนา้ ติดตามการปฏิบติังานของผูเ้รียน ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของโรงเรียน 9) ส่งเสริมความรับผิดชอบของผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเคารพนับถือตนเอง ส่งเสริม
ความรับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าท่ี ควบคุมการปฏิบัติงาน 10) มีความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน 
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเรียนของผูเ้รียน 11) มีการจดัการเรียนท่ีเป็นระบบ ใช้สถานศึกษาเป็นฐานส าคญั
ส าหรับการพฒันาการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
  2.2.4 ลกัษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
   สุ รัฐ ศิลปะอนันต์ (2545) ได้อธิบายลักษณะของสถานศึกษา/โรงเรียนท่ี มี
ประสิทธิภาพไว ้ดงัน้ี 1) ตอ้งด าเนินการตามพนัธกิจท่ีก าหนดหรือระบุไวอ้ยา่งชดัเจนและมีจุดเนน้ 2) ตอ้งสร้าง
บรรยากาศการมีความคาดหวงัในผลส าเร็จของนกัเรียนทุกคนสูง 3) ผูอ้  านวยการ/อาจารยใ์หญ่จะตอ้งใหภ้าวะผูน้ า
ท่ีแขง็ขนั (กา้วร้าว) แก่ครู อาจารยใ์นเร่ืองต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองภาวะผูน้ าทางการเรียน
การสอน 4) ตอ้งมีการจดัเวลาในการสอนโดยตรงแก่นกัเรียนแต่ละคนและทุกคนใหม้ากท่ีสุด 5) การท่ีโรงเรียนจะ
มีประสิทธิภาพนั้น ครูอาจารยจ์ะตอ้งประเมินความกา้วหน้าของนักเรียนอยา่งสม ่าเสมอ และใชผ้ลการประเมิน
นั้นเป็นฐานในการปรับโปรแกรมการเรียนของเด็ก 6) การท่ีโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพไดโ้รงเรียนจะตอ้งมีภาวะ
แวดลอ้มปลอดภยัเป็นระเบียบเรียบร้อยและเก้ือกลูต่อการสอนและการเรียน และ 7) จะตอ้งเสริมพลงับทบาทของ
ผูป้กครองและบทบาทของครูบาอาจารยใ์หแ้กร่งยิง่ข้ึน 
  2.2.5 ลกัษณะของสถานศึกษาสมบูรณ์แบบ 
   อ ารุง จนัทวานิช (2546) ไดอ้ธิบาลลกัษณะของสถานศึกษา/โรงเรียนท่ีสมบูรณ์แบบ
มีลกัษณะ ไว ้ดงัน้ี 1) ผูเ้รียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีการพฒันาการทุกดา้น เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เรียนต่อและ
ประกอบอาชีพได ้2) โรงเรียนเป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน 3) โรงเรียนเป็นแบบอยา่งและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชม
และโรงเรียนอ่ืน 4) การจดักระบวนการเรียนรู้เน้นผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด 5) การจดับรรยากาศการเรียนรู้เอ้ือต่อการ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 6) การบริหารจดัการท่ีดีใช้โรงเรียนเป็นฐานและเน้นการมีส่วนร่วม 7) การประกนั
คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพเป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหารโรงเรียน 8) มีครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการ
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ศึกษาจ านวนเพียงพอ 9) ลกัษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดม้าตรฐาน 10) หลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและ
ท้องถ่ิน 11) ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย 12) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลาย 13) งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน         
14) สภาพแวดลอ้มภายนอกของโรงเรียนดีมีบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเอ้ืออ านวยต่อการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  2.2.6 ลกัษณะของสถานศึกษาตามโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน  
   ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547) ได้อธิบายลักษณะของ
โรงเรียนในฝัน (lab school project) ตามโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝันไว ้ดงัน้ี 1) เป็นโรงเรียนตวัอยา่ง
การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดบัอ าเภอท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงกบัโรงเรียนชั้นน า เป็นท่ียอมรับศรัทธา
ของนกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 2) มีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ บริหารคุณภาพ  
ทั้ งระบบมีความคล่องตัวรวดเร็ว ทันสมัยมีผูบ้ริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพจ านวนเพียงพอ          
3) มีความเขม้แขง็ทางวิชาการ สามารถเป็นตน้แบบเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนช่วยเหลือพฒันาชุมชนและเก้ือหนุน
ซ่ึงกนัและกนั ผูป้กครองกรรมการสถานศึกษาและชุมชนเขม้แขง็ 4) มีเครือข่ายการสนบัสนุนมีกระบวนการวิจยั
และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเป็นสาธิตและฝึกอบรมครูของสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาและการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน 5) มีส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพียงพอเป็นระบบเครือข่ายและเอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน           
6) เป็นตน้แบบใหก้บัโรงเรียนอ่ืนๆ น านวตักรรมทางการศึกษาท่ีทนัสมยัไปพฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพมาตรฐาน
และเหมาะสมต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต 
  2.2.7 ลกัษณะของสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล 
   ชินวรณ์บุญยเกียรติ (2553) ได้อธิบายลักษณะของโรงเรียนดีประจ าต าบล (lab 
school project) ตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงโรงเรียนดีไว ้ดังน้ี1) ความเป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ
ระดบัสูง มีความเขม้แข็งทั้งทางดา้นวิชาการ นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์มีส านึกความเป็นไทยมีความรู้
และทกัษะพ้ืนฐานดา้นอาชีพมีความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ระดบัสูง และมีสุขภาพพลานามยัดีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูงไม่ต ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ นักเรียนมีความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง         
ใน 5 กลุ่มสาระหลกัไดแ้ก่วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและทกัษะอยา่งดีดา้นภาษาองักฤษ 
หรือภาษาท่ีสองอ่ืนๆ ตามความสนใจหรือความถนดั มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดนตรี กีฬา และศิลปะ 2) โรงเรียน  
มีความพร้อมด้านกายภาพ ทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนท่ีเหมือนกัน คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ             
ขั้นมาตรฐานมีความสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั มีการสนบัสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนตามจ านวนนกัเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน
โรงเรียนสร้างวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย่างเขม้แข็ง และไม่มีปัญหายาเสพติด 3) เป็นโรงเรียน  
“ท ามาหากิน” ท่ีเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานด้านอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน 4) เป็น “โรงเรียนชุมชน” 
โรงเรียนมีความร่วมมือกบัชุมชน มีการประสานงานกบัผูป้กครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
ท่ีอยูใ่กลเ้คียงและมีการประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งเขม้แขง็ 
  2.2.8 ลกัษณะของสถานศึกษารางวลัโรงเรียนพระราชทาน 
   ส านกัทดสอบทางการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) 
ได้อธิบายลักษณะของโรงเรียนพระราชทานไว ้ดังน้ี 1) คุณภาพนักเรียนประกอบด้วยนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีสุขภาพแขง็แรง จิตใจแจ่มใส และ
มีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ2) การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
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ประกอบดว้ยการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั การพฒันา
ระบบการวดัและประเมินผลการเรียน การผลิต การใช้ การพฒันาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมพฒันานกัเรียน การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 3) การบริหารการจดัการประกอบดว้ย การพฒันาระบบขอ้มูล
สารสนเทศ การพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา การบริหารงบประมาณและการบริการ การบริหารงานอาคาร
สถานท่ี 4) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้กครองและชุมชนประกอบดว้ยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนต่อ
การจดัการศึกษา การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาต่อการพฒันาทอ้งถ่ินและชุมชน 5) บุคลากรและการบริหารงาน
บุคลากร ประกอบดว้ย คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร คุณลกัษณะของครู คุณลกัษณะของบุคลากรสนบัสนุน และการ
บริหารงานบุคคล 6) ความดีเด่นของสถานศึกษาประกอบดว้ย โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา และ
ผลงานจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่น 

2.3 ลกัษณะความเป็นเลศิของสถานศึกษาตามระดบัคุณภาพ 
  หากกล่าวถึงรูปแบบของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ McKinsey 
(2010) ซ่ึงไดจ้ดัคุณภาพของสถานศึกษาไว ้4 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระดบัคุณภาพท่ีย  า่แยถึ่งพอใช ้(poor to fair) โดยเร่ิม
ท่ีการมุ่งเน้นปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเพ่ิมความสามารถของครู และการสร้างมาตรฐานขั้นต ่าของ
โรงเรียน หรือมุ่งเนน้การบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้หรือการอ่านออกเขียนไดแ้ละพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ทั้งน้ีมี
การใชค้รูท่ีมีทกัษะไม่มาก เติมเตม็ความตอ้งการพ้ืนฐานของนกัเรียน น าสถานศึกษาให้ถึงเกณฑคุ์ณภาพขั้นต ่า 2) 
ระดบัคุณภาพท่ีพอใชถึ้งดี (fair to good) โดยเน้นการสร้างระบบการเรียนการสอน ระบบการบริหารและระบบ
การเงินท่ีดีหรือมุ่งเน้นการแสวงหาระบบพ้ืนฐานองค์รวม ประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับการผลิตผลงานท่ีมี
คุณภาพสูง การสร้างความมัน่ใจในความรับผิดชอบของครูและโรงเรียน การเสริมสร้างแหล่งทุนอยา่งเหมาะสม 
โครงสร้างองคก์าร และรูปแบบการเรียนการสอน 3) ระดบัคุณภาพท่ีดีถึงดีมาก  (good to great) โดยการสร้างครู
และผูบ้ริหารโรงเรียนมืออาชีพ เทียบเท่ากบัแพทย ์หรือนักกฎหมาย มุ่งเน้นการสร้างความมัน่ใจในการสอน 
(teaching) และความเป็นผูน้ าของสถานศึกษา (school leadership) ซ่ึงหมายถึง ความเป็นมืออาชีพท่ีตอ้งมีการจดั
วางต าแหน่งบุคลากรอยา่งเหมาะสมและมีทางกา้วหนา้ในอาชีพ 4) ระดบัคุณภาพท่ีดีมากถึงความเป็นเลิศ (great to 
excellence) เป็นระดับนอกเหนือความคาดหมาย เกิดการยา้ยการพฒันาจากส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาเอง
โดยตรง หรือใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา (school-based improvement) มุ่งเน้น การใช้ฐานการเรียนรู้อาชีพ 
(peer-based learning) ตลอดจน การใชฐ้านโรงเรียน (school- based) และระบบปฏิสัมพนัธ์ในแนวกวา้ง (system-
wide interaction) ตลอดจน ระบบการสนบัสนุน ส่งเสริมนวตักรรม และการทดลองท่ีดี 
  2.3.1 สถานศึกษาระดบัดี (good school)  
   Fioriello (2012) ได้อธิบายลักษณะของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพระดับดี (good 
school) ไวด้งัน้ี 1) โรงเรียนท่ีดี ตอ้งมีหลกัสูตรท่ีดี เพราะหลกัสูตรเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ซ่ึงในการก าหนดหลกัสูตร
ควรเป็นไปตามมาตรฐานการรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษา หากหลกัสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดโดยคณะกรรมการสถานศึกษาแลว้ถือวา่ใชไ้ม่ได ้2) โรงเรียนท่ีดี ตอ้งมีความเป็นสถาบนั สถาบนัควรจะมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย ครูควรจะมีคุณสมบติัส่วนตนท่ีดี และยงัตอ้งมีความสามารถในการส่ือความหมาย
ใหน้กัเรียนเขา้ใจได ้ครูสามารถพฒันาความสนใจในการเรียนรู้ของนกัเรียนต่อเน้ือหาวิชาได ้3) ในอาณาเขตของ
โรงเรียนท่ีดีนักเรียนควรมีลักษณะความเป็นกัลยาณมิตร ควรมีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับการเล่นเกม กีฬา และ
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กิจกรรมนอกหลกัสูตรอ่ืนๆ4) โรงเรียนท่ีดีควรไดรั้บการรับรองโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และสภาของ
โรงเรียนของประเทศนั้ น มีการพฒันาเว็บไซต์ท่ีแสดงขอ้ท่ีดีได้ทุกจุดของโรงเรียนและช่วยให้ทุกคนมีการ
ปรับปรุงตนเอง พร้อมกบัปรับปรุงกิจกรรมของโรงเรียน 5) โรงเรียนท่ีดี คือโรงเรียนท่ีสร้างความเป็นเลิศหรือ
พิเศษกว่าในด้านความสัมพันธ์กัลยาณมิตรของครูและนักเรียน6) โรงเรียนท่ีดีมีสภาพแวดล้อมท่ีท้าทาย           
ดา้นวิชาการส าหรับนกัเรียนทุกคน และครูตอ้งเป็นผูส้ร้างความทา้ทายต่อนกัเรียนท าใหน้กัเรียนใชค้วามคิดดีท่ีสุด 
ครูตอ้งท าให้นักเรียนมีการตอบสนองต่อการพฒันาและมีการรับรู้ต่อความทา้ทายในการพฒันาเอกลกัษณ์ ของ
วยัรุ่นตอนตน้ และเคารพต่อความตอ้งการและความสนใจของนกัเรียน7) โรงเรียนท่ีดี จะตอ้งท าใหน้กัเรียนทุกคน
มีครูท่ีมีความสามารถเป็นเลิศ มีแหล่งขอ้มูลท่ีทนัสมยั สร้างโอกาสในการเรียนรู้เป็นอนัดบัแรก ตลอดจนการ
สนบัสนุนและสร้างโอกาส ในเชิงบวกแก่นกัเรียนทุกคน 8) โรงเรียนท่ีดีตอ้งสร้างมาตรฐานองคก์ร สนบัสนุนการ
บรรลุเป้าหมายนั้ น ตลอดจนการรักษาและพัฒนาให้เป้าหมายนั้ นสู่ความเป็นเลิศ (sustain their goal toward 
excellence) โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศ (an excellent school) จะท าให้ความคาดหวงัและมีเกณฑ์/ลกัษณะท่ีสม
บูรณแบบสามารถเป็นท่ีพ่ึงพาของโรงเรียนอ่ืนๆได ้ส่วนนกัเรียนของโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศ จะเรียนรู้เก่ียวกบั
การใช้ความคิดในห้องเรียนและยงัมีการประเมินความตอ้งการในการพฒันาของนักเรียนอีกดว้ย ดา้นบทบาท    
ในการพัฒนาความก้าวหน้าของนักเรียน ซ่ึงเป็นแบบองค์รวม เช่นการพฒันาทางวิชาการท่ีมีความเป็นเลิศ 
(excellent academic development) มีความพิเศษในการจัดกิจกรรมนอกหลกัสูตร เพ่ือให้การพฒันานักเรียนสู่
ความเป็นมนุษยท่ี์มีชีวติอยา่งสมดุล9) นกัเรียนในโรงเรียนท่ีดี จะคิดเป็น และยงัมีการพฒันาบุคลิกภาพตนเองใหมี้
ความกา้วหนา้อยา่งครบวงจรโรงเรียนท่ีดีจะดูแลทุกแง่มุมของบุคลิกภาพนกัเรียนเพ่ือน าลกัษณะท่ีดีเด่นนั้นไปเป็น
แบบอยา่งในโรงเรียน 

2.3.2 สถานศึกษาระดบัดีมาก (great school)  
National Education Association: NEA (2007) ได้อธิบายลักษณะของสถานศึกษา

ระดบัดีมาก (great school) ไวด้งัน้ี 1) มีหลกัสูตรและการบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการ       
ท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนมากท่ีสุดเพ่ือให้เขาอยากมาโรงเรียนทุกวนัและพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยา่งเต็มท่ี เช่นในการจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยัควรเพ่ิมเติมการบริการนอกจากโปรแกรมการเรียนเช่นการให้บริการอาหารเชา้ อาหาร
กลางวนั การบริการดูแลสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพให้ค  าปรึกษาและการติดตามดูแลสุขภาพของนักเรียนและ
ครอบครัวดา้นความปลอดภยัจากโรคภยัไขเ้จ็บและยาเสพติด 2) มีความคาดหวงัและมาตรฐานสูง โดยการมี
หลักสูตรท่ีเข้มข้นและครอบคลุมส าหรับนักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้ตามหลักสูตรนั้ น               
ซ่ึงประกอบดว้ยการคิดเชิงวิพากษ ์การแกปั้ญหา การส่ือสารในระดบัสูงและทกัษะความรู้การอ่านเขียน และความ
เขา้ใจอย่างลึกซ้ึงของเน้ือหา หลกัสูตรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและการประเมินผลซ่ึงควรมีมากกว่าการ
ประเมินโดยการทดสอบแบบเลือกตอบ 3) มีคุณภาพดา้นการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณภาพ
ดา้นการเรียนการสอนและการเรียนรู้แบบรวมเช่นการจดัชั้นเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีความเหมาะสม มี
ความเป็นสังคมการเรียนรู้มีความปลอดภยัมีสุขภาพดี เป็นโรงเรียนท่ีทนัสมยัและเป็นระเบียบเรียบร้อยมีต ารา
เรียนและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นปัจจุบัน เป็นศูนยแ์ห่งส่ือและวสัดุ มีการใชน้โยบายท่ีส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือและการตดัสินใจร่วมกนัระหวา่งบุคลากร และจดัเวลาท่ีเหมาะสมในการพฒันาอบรมความรู้แก่บุคลากร
ด้านการใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 4) ได้รับการรับรองมาตรฐาน การก ากับดูแล (caring) ความหลากหลาย 
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(diverse) หรือความแตกต่างระหวา่งบุคคลและความมัน่คงในอาชีพเร่ิมตั้งแต่ระบบการคดัเลือกบุคลากรใหม่ท่ีมี
คุณภาพมีทกัษะสูง (high skill) มีการบริการให้การนิเทศ และพฒันา โดยครูเก่าท่ีมีประสบการณ์ใหโ้อกาสในการ
พฒันาและส่งเสริมความกา้วหน้าอยา่งต่อเน่ืองแก่บุคลากรทุกคน จดัสภาพการท างานท่ีท าให้บุคลากรสามารถ
ประสบผลส าเร็จได ้ให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการอยา่งมืออาชีพ 5) มีความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมของโรงเรียน
ร่วมกนั ของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกระดบั ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมของโรงเรียน หมายถึงการใชผ้ลลพัธ์ ในการ
ระบุนโยบาย และโครงการพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อให้การสนบัสนุนในเชิงบวก 
รวมถึงการสนบัสนุนทรัพยากรเพ่ือการปรับปรุงพฒันาและการให้ความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคตามท่ีโรงเรียน
ตอ้งการ โรงเรียน ทอ้งถ่ิน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และรัฐบาลกลางควรจะรับผิดชอบทางการเงินใหก้บัประชาชนดว้ย
นโยบายความรับผิดชอบเพื่อจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการผลิตผลลพัธ์เชิงบวก ระบบความรับผิดชอบควรจะ
โปร่งใสเพ่ือให้การก าหนดนโยบายและการส่ือสารนโยบายสู่การปฏิบติัมีลกัษณะท่ีเปิดเผย มีความสอดคลอ้งกนั 
และทนัเวลา 6) การมีส่วนร่วมและความผกูพนั ของครอบครัวผูป้กครองและชุมชน (Parental, family and community  
involvement and engagement) นโยบายควรให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนและให้ก าลงัใจผูป้กครอง ครอบครัวและ
ชุมชนจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมอยา่งเขม้แข็งต่อโรงเรียน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาการเรียนการสอนแบบมือ
อาชีพ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการพฒันาทกัษะและความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการส่ือสารกบัผูป้กครอง
และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและกลยุทธ์การสร้างความผูกพนัใช้ส่ิงจูงใจท่ีตอ้งการและเหมาะสมต่อครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเม่ือมีการลาออกตลอดจนการจูงใจให้ผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 7) มีการเงิน
งบประมาณเพียงพอเป็นธรรม และมีความยัง่ยืน สร้างระบบเงินงบประมาณโรงเรียนให้มีความเพียงพอ มีการ
จดัสรรเงินงบประมาณอย่างเป็นธรรมและมีความยัง่ยืนสร้างภาษีท่ีเป็นธรรมและขจดัความไม่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลท่ีเป็นเง่ือนไขส าคญัต่อการบรรลุผลส าเร็จเร่ืองความเพียงพอ ความเป็นธรรมและความมัน่คงในการ
ระดมเงินงบประมาณของโรงเรียน ซ่ึงนโยบาย ESEA (Elementary and Secondary Education Act, 1993) เก่ียวกบั
การปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ควรจะสนบัสนุนโรงเรียนอยา่งเตม็ท่ี 

2.3.3 โรงเรียนระดบัความเป็นเลิศ (excellent school)  
Morgan (2008) ได้อธิบายถึงลักษณะของสถานศึกษาระดับท่ี มีความเป็นเลิศ 

(excellent school) ดงัน้ี 1) เขา้ใจวตัถุประสงค์ชัดเจน (clear sense of purpose) โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศจะให้
ความส าคญักบัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพส าหรับนักเรียนทุกคน หรือเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั (excellent schools are 
focused on quality learning for all students) นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในการจัดท า/ใช้หลักสูตร ตลอดจน          
มีการค านึงถึงสถานะมวลชน หรือโรงเรียนเครือข่าย 2) ทีมงานมืออาชีพท่ีเขม้แข็ง (strong professional staff)             
ในโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศจะให้ความส าคญักบัการเรียนการสอนเป็นอนัดบัแรก การบริหารโรงเรียนท่ีมีความ
เป็นเลิศตอ้งมีความรู้หลกัสูตรของแต่ละระดบัชั้นช่วยครูในการพฒันาและขบัเคล่ือนกลยุทธ์การเรียนการสอน
แบบมีส่วนร่วม มีการจดัสรร/ ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพดึงดูดและรักษาพนกังานท่ีหลากหลายไว ้
(attracts and retains a diverse staff) วิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพนักเรียนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจและรักษาความสัมพนัธ์ดา้นความร่วมมือสูง โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศคณะครูรักษาความคาดหวงัสูงต่อ
นักเรียนทุกคน มีการเรียนการสอนท่ีเน้นรูปแบบและความความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั มีการใชเ้ทคโนโลยีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ (uses technology effectively) มีการใชข้อ้มูลผลงานนกัเรียน ในการปฏิรูปงานวิชาการ และ 
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การส่ือสาร อยา่งมีประสิทธิภาพกบัผูป้กครอง และโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศเขา้ถึงการให้บริการทางการแพทย์
และให้ค  าปรึกษาอยา่งเหมาะสม 3) หลกัสูตร (curriculum) หลากหลาย โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศมีหลกัสูตรท่ี
หลากหลายไม่ มุ่งเน้นเฉพาะวิชาหลัก เช่นศิลปศึกษา วิชาชีพ และด้านเทคนิค ตลอดจนวิชาอ่ืนๆเช่น 
ภาษาต่างประเทศ นอกจากน้ีโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศ มีหลกัสูตรให้บริการท่ีหลากหลายนอกเหนือจากกีฬา       
4) บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (climate conducive to learning) ในโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศมีบรรยากาศท่ีท า
ให้นกัเรียนแต่ละบุคคลมีความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของอยา่งแทจ้ริงและมีคุณค่าภายในตนเอง โรงเรียนท่ีมีความ
เป็นเลิศอย่างชัดเจน มีการก าหนดความคาดหวังต่อพฤติกรรมของนักเรียน มีการ ติดตามก ากับดูแล                 
อย่างเหมาะสม มีโครงสร้างการป้องกนัปัญหาปฏิกิริยาต่อพวกเขา โรงเรียนเหล่าน้ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับใน
ขั้นตอนความปลอดภยัท่ีมีการทบทวนและปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศมีความสะอาด มีการ
บ ารุงรักษาท่ีดี และน่าอยู่ 5) ส่วนร่วมของชุมชน (community involvement) โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งรู้ว่า
โรงเรียนและชุมชนมีความผกูพนัตอ้งสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศสมาชิกในชุมชนมีส่วน
ร่วมอยา่งสม ่าเสมอในกิจกรรมท่ีหลากหลายไม่เพียง แต่ในโอกาสพิเศษหรือเพียงแค่ระดมทุนโรงเรียนท่ีมีความ
เป็นเลิศมีการจดัตารางเวลาในกิจกรรมลกัษณะท่ีส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกวา้ง ระหวา่งครอบครัวและ
ชุมชนโรงเรียนทุก 6) จดัโอกาสเพื่อการเรียนรู้ (opportunity for learning) ในโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศถือวา่เวลา
ในการเรียนการสอน คือการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดและไดรั้บการคุม้ครอง ให้การช่วยเหลือนกัเรียนโดยใชเ้วลา
สอนเพ่ิมเติมเน้ือหาจากเดิม  

จากการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะและรูปแบบของสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศในค า     
ท่ีแตกต่างกนัดงักล่าว พอสรุปไดว้่า คุณภาพ/ความเป็นเลิศของสถานศึกษา ลว้นเกิดจาก 1) มีโครงสร้างถูกตอ้ง
ตามกฎหมายโครงสร้างระบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  2) คนมีการท างานเป็นทีมโดยบุคลากร
มืออาชีพท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน การก ากับดูแล (caring) ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดและเข้าใจ
วตัถุประสงค์ชัดเจน (clear sense of purpose) 3)  งาน มีหลักสูตร (curriculum) ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ
มาตรฐานและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน คณะกรรมการสถานศึกษารับรอง มีงบประมาณเพียงพอมีคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 4) วฒันธรรม มีความหลากหลาย (diverse) มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (climate 
conducive to learning) เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน สร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ (opportunity for learning) มีส่วน
ร่วม และความผูกพันจากครอบครัวผูป้กครองและชุมชน  (parental, family and community involvement and 
engagement) 5) เทคโนโลยีมีการสนบัสนุนทรัพยากรเพ่ือการปรับปรุงพฒันาและการให้ความช่วยเหลือทางดา้น
เทคนิคตามท่ีโรงเรียนตอ้งการ เป็นโรงเรียนท่ีทนัสมยัเป็นระเบียบเรียบร้อย มีต าราเรียนและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
เป็นปัจจุบนั เป็นศูนยแ์ห่งส่ือและวสัดุ มีการใชน้โยบายท่ีส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการตดัสินใจร่วมกนั
ระหวา่งบุคลากร และจดัเวลาท่ีเหมาะสมในการพฒันาอบรมความรู้แก่บุคลากรดา้นการใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจ 

 
3. การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.1 ความหมายของการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สงบลกัษณะ (2542) กล่าวว่า การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การศึกษาระดบัประถมศึกษา     

6 ปี  และมัธยมศึกษา 6 ปี ซ่ึงรวมทั้ งมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) ส่วน             
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กมล สุดประเสริฐ (2541) กล่าววา่ การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การศึกษาส าหรับทุกเพศ ทุกวยั ใหมี้โอกาสได้
เรียนรู้ทัว่ไปท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิต ปลูกฝังให้เกิดการอยากเรียนรู้ มีทกัษะในการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง รู้จกัถาม 
สังเกต วิเคราะห์ ตระหนักว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ส าหรับ พนม 
พงษ์ไพบูลย ์(2542) กล่าวว่า การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การศึกษาท่ีจ าเป็นท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือให้ผูเ้รียน       
มีพ้ืนฐานและฐานท่ีแข็งแรง มัน่คง เพียงพอกบัการด ารงชีวิตท่ีดีในวนัขา้งหน้า อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างดีมีชีวิต    
อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข สามารถประกอบการงานอาชีพเพ่ือเล้ียงตนเองและครอบครัวได ้และสามารถพฒันา
ตนเองให้เจริญกา้วหน้าตลอดจนมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้นในการพฒันาชุมชน สังคม และประเทศชาติ นักวิชาการท่ี
ส าคญัอีก ผูห้น่ึงคือ สิปปนนทเ์กตุทตั(2542) กล่าววา่ การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาทุกรูปแบบท่ี
จดัข้ึนเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตให้คนไทย ด าเนินชีวิตร่วมกนัในสังคม อยา่งมีความสุข ความรู้ความสามารถ และ
ทกัษะในการแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองไดต้ลอดและทนัต่อการเปล่ียนแปลง มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพและพ่ึงตนเองได ้ด ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและมีศกัด์ิศรี พฒันาตนเองและมีบทบาทร่วมในการพฒันา
สังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม และให้หมายถึงการศึกษาท่ีเร่ิมจากระดบัประถมศึกษา ถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 มาตรา 4 ระบุ
วา่ การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงหมายความว่า การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คือ การศึกษาตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษาจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยรวมถึงอาชีวศึกษาระดบัประโยค
วิชาชีพ หรือ ปวช. และท่ีส าคญัคือ กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ใหค้วามหมายของการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวา่
เป็นการศึกษาเพ่ือชีวิตท่ีมีคุณภาพของประชาชนไทยช่วยให้ประชาชนไทย มีคุณธรรมในการด ารงอยูร่่วมกนัใน
สังคมอยา่งมีความสุข มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต และ
ทนัต่อความเปล่ียนแปลงในอนาคต มีความสามารถในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได ้และด ารงชีวิตอย่างมี
ศกัด์ิศรี มีความสามารถในการพฒันาตนเอง มีความรับผิดชอบและมีบทบาทร่วมในการพฒันาสังคมไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
  โดยสรุป การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6โดยมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ 
ความสามารถมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถด ารงชีวิตร่วมกนัในสังคมได้
อยา่งมีความสุข สามารถพฒันาตนเองให้เจริญกา้วหน้า และมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้นในการพฒันาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
 3.2 หลกัการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
  การจัดการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์และเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ดงัน้ี (ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2548) 1) หลักการพัฒนาผูเ้รียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์            
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็นผูท่ี้มีจริยธรรมในการด าเนินชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ท่ีพอเพียงต่อการพฒันางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน 
สามารถเผชิญความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเท่าทนัและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย2) หลกัการจดัการ
ศึกษาเพ่ือความเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถ่ินและประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
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ส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมัน่ ขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดั อดทน มีลกัษณะนิสัยและทศันคติท่ีพึง
ประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก 3) หลกัแห่งความเสมอภาค คนไทย
ทั้งปวงตอ้งมีสิทธ์ิเสมอกนัในการรับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทัว่ถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกบั
ความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่างทางสังคมวฒันธรรม 4) หลกัการมีส่วนร่วม องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษา ร่วมกบัคณะกรรมการส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างเอกลกัษณ์ ศกัด์ิศรี และตอบสนองความตอ้งการทอ้งถ่ินตามนยัของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ.2540 เก่ียวกบัการกระจายอ านาจ 5) หลกัแห่งความสอดคลอ้ง อุดมการณ์ 
หลกัการและมาตรฐานในการจดัการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานตอ้งสอดคลอ้งระหว่างสาระบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 นโยบาย
การศึกษาของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพนัธ์เช่ือมโยงกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
  สรุปหลกัการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือการเน้นนักเรียนเป็นส าคญั มุ่งพฒันาผูเ้รียนอย่าง
รอบด้านด ารงความเป็นไทย ความเสมอภาคในโอกาสการเรียน มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 3.3 แนวคดิและหลกัการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  Robson (1953), Holloway (1959), Wit (1967), อุทยั หิรัญโต (2523) กล่าวถึงองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินว่าเป็นหน่วยการปกครองท่ีรัฐไดจ้ดัตั้งข้ึนและให้มีอ  านาจปกครองตนเอง (autonomy) มีสิทธิตาม
กฎหมาย (legal rights) และตอ้งมีองคก์รท่ีจ าเป็นในการปกครอง (necessary organization) เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้ม
ความมุ่งหมายของการปกครองทอ้งถ่ินนั้นๆ เพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนในทอ้งถ่ินนั้น หลงัจากรัฐไดก้ระจาย
อ านาจให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าให้ผูบ้ริหารหน่วยงานในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้ง
ปรับตวัในการเพ่ิมศกัยภาพมีการบริหารท่ีดีเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงต่อภารกิจของรัฐท่ีซบัซอ้นข้ึนตามยคุสมยั 
กบัอีกตอ้งรับผิดชอบต่อสังคม บริหารงานเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินส่งเสริมให้
เกิดความสมานฉนัท ์การมีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2551)  
  3.3.1 แนวคิดการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   Northouse (2001) มีแนวคิดว่าการบริหารท่ีดีนั้ น ผูบ้ริหารตอ้งท างานอยู่บนหลกั
จริยธรรมของผูน้ า (principles of ethical leadership) ไดแ้ก่1) การเคารพผูอ่ื้น (respect others) โดยยอมรับในความ
เช่ือ ทศันคติ และค่านิยมท่ีแตกต่างกนั 2) การใหบ้ริการผูอ่ื้น (serve others) โดยให้ในส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ 3) 
ให้ความเท่าเทียม (just) ตามความตอ้งการ ตามสิทธิ ตามความสามารถ ตามการเสียสละ และตามคุณธรรม  4) มี
ความซ่ือสัตย ์(honest) ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 5) มุ่งสร้างชุมชน (build community) โดยมีเป้าหมายท่ีสังคมหรือ
ชุมชนตอ้งการร่วมกนั 
   American Society for Public Administration ไดก้ าหนดกรอบจริยธรรมของสมาชิก
ซ่ึงเป็นผู ้บ ริหารในองค์การภาครัฐให้ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีด้วยจิตวิญญาณในวิชาชีพ ( spirit of 
professional) ไว ้5 ขอ้ (Rosenbloom, Krarchuck, & Rosenbloom, 2002) ไดแ้ก่ 1) ตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะ 
(serve the public interest) 2) เคารพรัฐธรรมนูญและกฎหมาย (respect the constitution and the law) 3)  มีความซ่ือสัตย ์
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(demonstrate personal integrity) 4) ส่งเสริมจริยธรรมในองค์การ (promote ethical organizations)  5)  มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในวิชาชีพ (strive for professional excellence)  
 
   Denhardt & Denhardt (2003) ได้เสนอหลักการมีส่วนร่วมของการบริหารงาน
ภาครัฐท่ีให้ความส าคญักับประชาชนผูรั้บบริการไวด้ังน้ี 1) การให้บริการแก่ประชาชนไม่ใช่การก ากับดูแล 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐจึงไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนเท่านั้น แต่ตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ประชาชนด้วย 2) การส ารวจความสนใจและความต้องการของสาธารณชนเพ่ือสร้างความสนใจร่วมและ
รับผิดชอบร่วมกนั 3) การให้คุณค่าแก่ประชาชนในฐานะของการเป็นพลเมืองมากกว่าการเป็นผูป้ระกอบการ     
โดยเจา้หน้าท่ีของรัฐจะยอมรับท่ีจะเป็นผูช่้วยเหลือสังคมมากกว่าการเป็นผูจ้ดัการธุรกิจท่ีคิดและท าเสมือนเงิน
งบประมาณเป็นเงินของตนเอง 4) การคิดอยา่งมีกลยทุธ์แต่ปฏิบติัอยา่งเป็นประชาธิปไตย นโยบายและโครงการ
ต่างๆ จะสนองความตอ้งการของสาธารณชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลหากมีการท างานร่วมกนั 5) การตระหนกัว่า
การมีส านึกรับผิดชอบไม่ใช่เร่ืองง่าย เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ควรสนใจแค่เร่ืองของการท างานตามนโยบาย และการ
อยู่รอดของตน แต่ตอ้งสนใจเร่ืองของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ค่านิยมของชุมชน สังคม บรรทดัฐานทางการเมือง 
มาตรฐานวิชาชีพและประโยชน์สาธารณะ 6) มีการสร้างค่านิยมร่วมดว้ยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทางนโยบาย ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์และค่านิยมร่วมกนั 7) การค านึงวา่ประชาชนเป็นผูมี้
คุณค่า ไม่ใช่แค่ผลผลิต หน่วยงานภาครัฐจะประสบความส าเร็จในระยะยาวหากด าเนินการดว้ยการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและสร้างการเป็นผูน้ าร่วมกบัประชาชนบนพ้ืนฐานของการเคารพประชาชนซ่ึง Downs 
(1968) เคยกล่าวไวว้่า ในทางการบริหาร อุดมการณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลและกลุ่มต่างๆ ทั้งในองคก์ารและนอกองคก์าร อุดมการณ์น้ีถูกก าหนดข้ึนจากประสบการณ์ ความ
ส านึกร่วมกนัของคนในองคก์าร และการช้ีน าของเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง เพ่ือให้เป็นเคร่ืองช้ีน าให้การปฏิบติังานของ
องคก์ารบรรลุเป้าหมาย 

Lewis & Gilman (2005) ได้ศึกษาค่ านิยมร่วม (core values) ของกลุ่มประเทศ
สมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 
Development: OECD) ท่ีไดก้  าหนดค่านิยมร่วมของการบริหารภาครัฐ (public service) เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐถือ
ปฏิบติั ซ่ึงพบวา่ในปี ค.ศ. 2000 ประเทศต่างๆ ก าหนดค่านิยมร่วมท่ีเหมือนกนัถึง 8 ประการ คือ 1) ปฏิบติัหนา้ท่ี
ด้วยความเป็นกลาง (impartiality) 2) ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย (legality) 3) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม 
(integrity) 4) ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความโปร่งใส (transparency) 5) ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency)     
6) ปฏิบัติต่อผู ้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน (equality) 7) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ (responsibility)             
8) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเท่ียงธรรม (justice)  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 (2550) ไดบ้ญัญติัให้รัฐตอ้งจดัให้มี
แผนพฒันาการเมือง จดัท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการและ
พนักงาน หรือลูกจา้งอ่ืนของรัฐ เพ่ือป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี รัฐบาลจึงไดก้ าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจดัท าค่านิยมสร้างสรรคแ์ละจรรยาบรรณให้เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐยึดถือปฏิบติั ซ่ึงค่านิยมสร้างสรรค ์5 ประการ ไดแ้ก่ 1) กลา้ยืนหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง (moral courage) โดยยึด
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มัน่ในความถูกตอ้งดีงามความชอบธรรม ความเสียสละ หลกัวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพล         
2) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (integrity) ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาแยกเร่ืองส่วนตวัออกจากหน้าท่ี  
การงาน มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีต่อผลงานองค์การ และประชาชน  3) โปร่งใสตรวจสอบได ้
(transparency) ปรับปรุงกลไกและวิธีการท างานให้มีความชดัเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้
และพร้อมเปิดเผยขอ้มูลอนัไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมาย 4) ไม่เลือกปฏิบติั (nondiscrimination) ให้บริการโดยเสมอ
ภาค เป็นธรรม เนน้ความสะดวก รวดเร็ว ประหยดั และถูกตอ้ง ดว้ยความมีน ้ าใจเมตตา 5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
(result orientation) โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล งานแลว้เสร็จตามวตัถุประสงค ์เกิดผลดีต่อ
หน่วยงานและส่วนรวม โดยใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2546 
(2546) ไดก้ าหนดหลกัการบริหารราชการท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีการพฒันาท่ีย ัง่ยืน สามารถ
แข่งขนัไดใ้นเวทีโลก มีผลใชบ้งัคบัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยนั้น ประกอบดว้ยหลกั 6 ประการ ไดแ้ก่ 
1) หลกันิติธรรม ไดแ้ก่ การตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ให้ทนัสมยัและเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคม ปฏิบติั
ตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัโดยถือวา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตวับุคคล 
2) หลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่ง การยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงามเจา้หนา้ท่ีรัฐปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็น
ตวัอยา่งแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนั เพ่ือให้คนไทยมีความซ่ือสัตย ์
จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต 3) หลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ การสร้างความไวว้างใจ      
ซ่ึงกนัและกนัของคนในชาติปรับปรุงการท างานให้มีความโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อยา่ง
ตรงไปตรงมา ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกตอ้ง
ชดัเจนได ้4) หลกัความมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการ
ตดัสินใจปัญหาส าคญัของประเทศ 5) หลกัความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะ และกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา เคารพในความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง และความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 6) หลกัความคุม้ค่า ไดแ้ก่ การบริหารจดัการและใช้
ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ประหยดั ใช้ของอย่างคุ ้มค่า ด ารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และรักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มใหส้มบูรณ์  

สรุปแนวคิดการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ยดึหลกักฎหมาย มีความเสมอภาคและเป็นธรรม มีความประหยดั คุม้ค่า มีส่วน
ร่วม โปร่งใส กระจายอ านาจ รับผิดชอบและสนองตอบต่อสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธ์ิประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การท างาน 
  3.3.2 หลกัการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2547) ไดก้ าหนดหลกัการจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไวด้งัน้ี 1) ยดึหลกัเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดั การศึกษา
และการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 2) การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี ตอ้งทัว่ถึง
ประชาชนอยา่งมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใชจ่้ายทั้งบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ์ 
สังคม หรือความบกพร่องไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส เป็นพิเศษ และบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษอยา่ง
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เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 3) การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 4) ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมือง การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิหนา้ท่ีเสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมสาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ภูมิปัญญาไทย ความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้จกัพ่ึงตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์ฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ได้ก าหนดหลกัการส าคญัให้มีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษาและการพฒันาครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองให้มีองคก์รวิชาชีพครูผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาโดยใหค้รูผูบ้ริหารสถานศึกษาผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ทั้ งของรัฐและเอกชนตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายบัญญัตินอกจากนั้ นยงัไดก้  าหนดให้มี
กฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนค่าตอบแทนสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกลูอ่ืนส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือใหมี้รายไดท่ี้เพียงพอและเหมาะสมกบัฐานะทางสังคมและวิชาชีพโดยหลกัการน้ีจึงตอ้งมีเกณฑ์
ท่ีวา่ดว้ยการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกนักบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ 

หลกัการท่ีวา่ดว้ยทางเลือกของประชาชนในการรับการศึกษา ซ่ึงหลกัการน้ียดึถือวา่
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกสถานศึกษาท่ีเห็นว่าจะจัดการศึกษาท่ีดีกว่าให้กับบุตรหลานของตน
ประชาชนจึงควรมีส่วนให้ความเห็นวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความพร้อมในการจดัการศึกษาหรือไม่กรณี
น้ีอาจถือไดว้า่เป็นความตอ้งการภายในทอ้งถ่ินตามมาตรา 289 วรรคสองแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช 2540 ก าหนดดว้ยหากประชาชนเห็นวา่สถานศึกษาของรัฐหรือของเอกชนท่ีมีอยูส่ามารถจดัการศึกษา
ท่ีดีให้กบับุตรหลานเพียงพอแลว้ประชาชนจะยงัเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจดัการศึกษาอีกดว้ย
หรือไม่และสามารถแปลผลต่อไปไดว้า่หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตั้งสถานศึกษาข้ึนมาประชาชนจะส่งบุตร
หลานไปเขา้เรียนหรือไม่ 

หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถ่ิน 
(school base management local development: SBMLD) ซ่ึ ง เป็ นฐาน เป็ นนวัตกรรมท างการบ ริห าร ท่ี ให้
สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะเป็นการคืนอ านาจใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาอยา่งแทจ้ริง และเป็นการบริหารสถานศึกษาท่ีก าหนดเป้าหมายของระบบการศึกษาโดยรวม
ของโรงเรียน มีอิสระในการคิดริเร่ิม ตดัสินใจในงาน วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป 
ตลอดจนการสร้างระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก (วิจารณ์ พานิช, 2545) สอดคลอ้งกบัท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546) ซ่ึงได้สรุปหลักการทั่วไปในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน              
6 ประการ ดังน้ี 1) กระจายอ านาจ มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงไปยงัเขตพ้ืนท่ี และสถานศึกษา               
2) การบริหารตนเอง สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจภายใต้การบริหารในรูปขององค์คณะบุคคล                      
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3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและแผนตดัสินใจก าหนดหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน และมีการร่วมคิดร่วมท าเป็นตน้ 4) ภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน เป็นภาวะผูน้ าท่ีเนน้การสนบัสนุนและอ านวย
ความสะดวก 5) การพฒันาทั้งระบบ เป็นการปรับโครงสร้างและวฒันธรรมองค์การให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิง
บวกในการสนับสนุน 6) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้โรงเรียนตอ้งพร้อมให้มีการตรวจสอบ เพื่อให้การ
บริหารและจดัการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้โดย ธีระ รุญเจริญ(2550) ไดส้รุปหลกัการของ SBM 
ในบริบทของการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ การมุ่งเน้นนักเรียน ลด
ขั้นตอนและการควบคุมสั่งการ มองผูร่้วมงานอย่างกวา้ง เปิดโอกาสให้อิสระในการสร้างนวตักรรม มีการ
ตรวจสอบและประเมินผล 

หลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร (good governance for administration) ซ่ึงเป็น
แนวทางในการบริหารท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและระเบียบแบบแผนในหลายระดบั เร่ิมตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 (บวรศกัด์ิ อุวรรณโน, 2542) พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และหน่วยงานระดบัรองไดป้ระกาศหลกัการน าธรรมาภิบาลมาใชเ้พ่ือการบริหารจดัการดา้นการศึกษา
ท่ีก าหนดไวใ้นการบริหารฐานโรงเรียน (school based management: SBM) ความจ าเป็นท่ีตอ้งน าธรรมาภิบาล      
มาใชใ้นการบริหารสถานศึกษาดว้ยนโยบาย 3 ประการ  

1) นโยบายพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 ส าหรับองค์การในก ากับรัฐมีเป้าหมายดังน้ี 1) จัดส่วนราชการใหม่โดยบูรณาการภารกิจ             
เพ่ือก าหนดแผนบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2) พฒันาการจดัองคก์ารให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิรูป
ระบบราชการต่อไป 3) ก าหนดแบบแผนการปฏิบติัราชการท าให้เกิดการบริหาราชการท่ีดีเป็นแนวเดียวกนั เกิด
ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีวดัไดส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545  

2) นโยบายส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้น ารูปแบบการบริหารฐาน
โรงเรียน (school based management: SBM) ซ่ึงมีหลกัการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการของธรรมาภิบาลเกือบทั้งหมด 
มาเผยแพร่และฝึกอบรมใหแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทัว่ไป  

3) นโยบายการกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปยงัสถานศึกษาโดยตรง        
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39  

ดงันั้นเพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอ้ง
อาศยัหลกัการของธรรมาภิบาล ซ่ึง ไชยวฒัน์ ค  าชูสอน และคณะ (2545) สรุปว่าธรรมาภิบาลประกอบดว้ยหลกั     
นิติธรรม หลกัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกองคก์รต่างๆ หลกัความชอบธรรม
ของการเลือกตั้ง หลกัความสามารถในการตรวจสอบไดแ้ละความโปร่งใส และหลกัภาวะผูน้ าท่ีมุ่งท่ีท าการพฒันา 
ทั้ งน้ี ธีระ รุญเจริญ (2550) ได้กล่าวถึงการน าธรรมาภิบาลมาใช้ในสถานศึกษาให้เกิดความส าเร็จอย่างดี                
มีข้อพิจารณา ดังน้ี  1) ให้ ชุมชนมีส่วนร่วม 2) โปร่งใสในการด าเนินการพร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบ                     
3) มุ่งคุณภาพ/ประโยชน์ต่อผูเ้รียนเป็นท่ีตั้ง 4) พ่ึงตนเองเป็นหลกั 5) ท างานดว้ยความรับผิดชอบ 6) หน่วยงาน/
องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งให้อิสระในการด าเนินการ 7) เน้นการบริหารโดยองค์คณะบุคคล/คณะกรรมการ 8) จดัให้มี
สารสนเทศครบถว้น 9) ประกนัคุณภาพการศึกษา 10) ประเมิน ตรวจสอบเป็นระยะๆ 

ห ลัก ก ารบ ริห ารแบ บ มี ส่ วน ร่ วม  (principle of participation administration) 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 12 ไดก้ าหนดใหก้ารจดัการศึกษาตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารและการจดัการศึกษาอยา่งกวา้งขวางโดยเปิดโอกาสใหบุ้คคลครอบครัวองคก์รชุมชน
เอกชนองคก์รเอกชนองคก์รวิชาชีพสถาบนัศาสนาสถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืนสามารถจดัการศึกษา
ไดเ้องและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในสถานศึกษาของรัฐผ่านทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคณะกรรมการสภาการศึกษาและมีส่วนใน
การช่วยระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษาดว้ยหลกัการน้ีจึงตอ้งก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดั
การศึกษาควรบริหารจดัการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการทั้งยงัควรก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานดว้ย ซ่ึงสมพงศ์ เกษมสิน(2526 อา้งถึงใน ธีระ รุญเจริญ,2550) ไดเ้สนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานดงัน้ี 1) การช้ีแนะและสอนงาน 2) การให้กลุ่มเสนอแนวความคิดเห็น 3) การให้กลุ่มควบคุมกนัเอง       
4) จดัใหบุ้คลากรท างานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ 5) เปิดโอกาสใหส้มาชิกทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น
การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นรูปธรรมคือการท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ท่ีไดก้  าหนดไว้
ในมาตรา 40 อยา่งชดัเจนเพ่ือเป็นกลไกเช่ือมโยงนโยบายของรัฐให้เขา้กบัชุมชนท่ีตั้งโรงเรียนเพ่ือพฒันานกัเรียน
ไปสู่ ความเป็นพลเมืองดี เป็นพ้ืนฐานการศึกษาตลอดชีวิต (เกษม วฒันชยั, 2546) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์ารชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทน
ศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ/์ผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี ผูท้รงคุณวฒิุ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
เป็นเลขานุการ 

จากแนวคิดและหลกัการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อประโยชน์
ต่อทอ้งถ่ิน สรุปไดว้่าในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีขอ้ควรค านึงใน
การบริหารการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อท้องถ่ิน ดังน้ี  1) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency & 
effectiveness) หมายถึง การบริหารงานอยา่งมีระเบียบแบบแผน การท างานเป็นทีม การน าความทนัสมยัมาใชใ้น
งาน การสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัผูร่้วมงาน และความมุ่งมัน่ในความส าเร็จ 2) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(responsiveness) หมายถึง ความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั การตระหนักถึงปัญหาของสังคม ความรวดเร็วในการ
แกปั้ญหา และการมีเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน 3) การตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
(relevance) หมายถึงการตอบสนองต่อประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งเท่าเทียมกนั การให้ความส าคญักบัประชาชน
กลุ่มนอ้ย และการแกปั้ญหาโดยค านึงถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของทอ้งถ่ิน 4) ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
(participation) หมายถึง การยอมรับความแตกต่างทางความคิด การยอมรับฟังความเห็นจากประชาชน การเปิดเผย
ขอ้มูล และการยอมรับการตรวจสอบจากผูเ้ก่ียวข้อง 5) ความซ่ือสัตย ์เป็นธรรม โปร่งใส (honest, justice & 
transparency) หมายถึงการบริหารงานอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย การไม่ทุจริต การยึดถือหลกัคุณธรรม (merit) 
และความโปร่งใสในการบริหารงาน 6) ความมีจริยธรรมและเคารพกฎหมาย (legality-morality) หมายถึง การ
ปฏิบติัตนภายในกรอบของกฎหมายและจริยธรรมเพ่ือเป็นตวัอยา่งท่ีดีของสังคม 

3.4 ความเป็นมาและโครงสร้างของการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
3.4.1 ความเป็นมาของการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน 

   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน (2555) กล่าวถึงความเป็นมาของการจัด
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การศึกษาของประเทศไทยในอดีตอยูใ่นความรับผิดชอบของ วดั วงั บา้นโดยมีลกัษณะเป็นกลุ่มๆ ไม่มีระบบ ไม่มี
หน่วยงานกลางรับผิดชอบ การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบแบบแผนเร่ิมมี ข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกลา้ ในปี พ.ศ. 2423 ซ่ึงขณะนั้นมีการจัดการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และได้มีการ
สถาปนากรมศึกษาธิการข้ึน ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นกรมธรรมการ และปรับเป็นกระทรวงธรรมการต่อมาได้
เปล่ียนช่ือเป็นกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับพฒันาการการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินนั้น เร่ิมมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2451   
โดยมีการจดัตั้งโรงเรียนประชาบาลข้ึน อยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เป็นการจดัการเรียนการ
สอนเพื่อให้ประชาชนอ่านออกเขียนได ้ส่วนการศึกษาท่ีสูงกว่าข้ึนไปเป็นภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ การ
ดูแลการจัดการศึกษาของท้องถ่ินถูกโอนกลับไปกลับมา ภายใต้การดูแลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงมหาดไทย เป็นระยะๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 ช่วง คือ 

ช่วงท่ี 1 พ.ศ. 2451-2475 เป็นช่วงท่ีประเทศเน้นการขยายการศึกษาไปสู่ชนบท 
กระทรวงธรรมการ (ศึกษาธิการ) และกระทรวงมหาดไทย ไดท้  าความตกลงเก่ียวกบัการจดัการศึกษาประถมศึกษา
ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2454 ส่วนการศึกษาขั้นสูง (มธัยมศึกษา) จดัให้มีโรงเรียนข้ึนในเขตท่ีตั้งมณฑล จงัหวดัและ
อ าเภอ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการจดัตั้งและการบริหารโรงเรียน รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนคณะกรรมการ
ต าบล และคณะกรรมการการศึกษา การเกณฑ์เด็กในวยัเรียนในเขตพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบเขา้รับการศึกษาใน
โรงเรียน 

ช่วงท่ี 2 พ.ศ. 2475 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานเดียวท่ีท าหน้าท่ีในการจดั
การศึกษา กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการช่วยเหลือสนบัสนุน ไดอ้อกพระราชบญัญติัเทศบาล ให้เทศบาล
เป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินและให้รับผิดชอบในการจดัการศึกษาในทอ้งถ่ินและไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัการ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2478 ซ่ึงก าหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการโอนโรงเรียนประชาบาลในเขตเทศบาลและทรัพยสิ์น
ให้แก่เทศบาลทั้งหมด โดยใชร้ายไดข้องเทศบาล และก าหนดให้นายอ าเภอจดัตั้งโรงเรียนประชาบาลข้ึนให้ครบ
ทุกต าบล ปรากฏว่ามีปัญหาในด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ รัฐบาลจึงมีมติในปี พ.ศ. 2486                  
ใหก้ระทรวงศึกษาธิการด าเนินการรับโอนโรงเรียนประชาบาลคืน 

ช่วงท่ี 3 พ.ศ. 2509 มีการกระจายอ านาจในการจดัการศึกษาประชาบาลไปใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการบริหาร
ทัว่ไปและการจดัสรรงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบในดา้นวิชาการ การก าหนดหลกัสูตร ก าหนด
แบบเรียน และการควบคุมมาตรฐานการศึกษา  

ช่วงท่ี 4 พ.ศ. 2523 เป็นช่วงเร่ิมตน้ของการสร้างระบบการศึกษา โดยปรับการจดัการ
ประถมศึกษาใหม่เพ่ือให้การบริหารจดัการศึกษามีเอกภาพ จึงโอนการประถมศึกษาท่ีสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัทัว่ประเทศไปอยูภ่ายใตก้ารดูแลของส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยมีส านกังาน
การประถม ศึกษาจงัหวดัท าหน้าท่ีดูแลการจดัการศึกษาในจงัหวดั ส่วนกรุงเทพมหานครและเทศบาล ซ่ึงเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความพร้อมและสามารถจดัการศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายทางการศึกษาได ้ยงัคง
จดัการศึกษาไดต่้อไป โดยรูปแบบของการการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปัจจุบนัจึงข้ึนอยู่
กบักระทรวงศึกษาธิการเป็นหลกั 

สรุปความเป็นมาของการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเห็นว่า      



46 
 
 

 

มี ก ารโอนย้ายกลับ ไปกลับมาระหว่างกระทรวงศึกษ าธิการ  และท้อง ถ่ิน โดยห น่ วยงานหลัก คือ
กระทรวงศึกษาธิการส่วนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความพร้อมและสามารถจดัการศึกษาบรรลุผลตาม
เป้าหมายทางการศึกษาอยา่งยาวนานคือหน่วยงานเทศบาล 
  3.4.2 โครงสร้างการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองสวนทอ้งถ่ิน 
   พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ.2545 ก าหนดอ านาจหน้าท่ี
เก่ียวกบัการส่งเสริมและก ากบัดูแลและการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและการกีฬา    
เพื่อการศึกษา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจดัการศึกษา และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ธีระ รุญเจริญ         
และคณะ, 2554) ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในสังกดัไดอ้อกแบบการบริหารจดัการในหลายลกัษณะ 
ดงัน้ี 1) การออกแบบโดยท าเป็นกฎหมาย ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัการศึกษา
ต่างๆ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ตลอดทั้งมติคณะรัฐมนตรี การออกแบบในลกัษณะน้ีเป็นการออกแบบ
หลกัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็นตั้งแต่กฎหมายท่ีมีศกัด์ิสูงสุด พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด 
กฎกระทรวง ประเทศกระทรวง ฯลฯ ตามล าดบั 2) การออกแบบโดยจดัท าเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงปรับปรุงมาเร่ือยๆ จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 3) การออกแบบโดยก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษา เช่น 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานอุดมศึกษา เป็นตน้ 4) การออกแบบ       
โดยก าหนดเป็นลกัษณะเกณฑก์ารประเมิน แบ่งเป็น เกณฑก์ารประเมินภายในและเกณฑก์ารประเมินภายนอก  
   สาระในการออกแบบการศึกษา ได้แบ่งโครงสร้างการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินออกเป็น 3 ได้แก่ โครงสร้างระบบการบริหาร แนวการจัดการศึกษา และผลของการ
ออกแบบการบริหาร มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1) โครงสร้างระบบบริหารการศึกษาได้ยึดหลักการหลายอย่าง เช่น หลัก
ประโยชน์ตามเป้าหมายของการศึกษา หลักการบูรณาการประสานการบริหาร หลักประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการหลกัการกระจายอ านาจเป็นตน้ ส่วนโครงสร้างระบบบริหารตามหมวดท่ี 5 แห่ง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติไดก้  าหนดส่วนรับผิดชอบในการบริหารจดัการศึกษาเป็นสามส่วนคือ การบริหารจดัการศึกษา
ของรัฐ การบริหารจดัการศึกษาของเอกชน และการบริหารจดัการขององคก์รปกครองสวนทอ้งถ่ิน ซ่ึงก าหนดใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติมาตรา 41 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธ์ิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบั
หน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการภายในท้องถ่ิน มาตรา 42 ให้กระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินความพร้อมในกรจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและมีหนา้ท่ี
ในการประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบันโยบายและได้
มาตรฐานการศึกษารวมทั้งการเสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

วิจิตร ศรีสะอา้น (2542) เสนอแนวทางในการบริหาร 7 ลกัษณะของการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังน้ี1) ยึดหลักการบริหารโดยองค์คณะบุคคล หรือคณะกรรมการเป็นหลัก 2) เน้น
ผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นหลกั 3) ใชผู้บ้ริหารมืออาชีพท่ีมีลกัษณะเฉพาะและคุณธรรม จริยธรรม 
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จรรยาบรรณ 4) ใชม้าตรฐานก ากบัทั้งมาตรฐานภายใจและภายนอก 5) อ านาจการบริหารไปสู่หน่วยปฏิบติั 6) มี
องคก์รวชิาชีพก ากบั 7) ประกนัคุณภาพผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 
2) แนวการจัดการศึกษา ให้ยึดถือตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ             

ทั้ง 3 ฉบบั ซ่ึงมีทั้งส้ิน 9 หมวดและบทเฉพาะกาล ประกอบดว้ย บททัว่ไปความมุ่งหมายและหลกัการ สิทธิและ
หน้าท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางจดัการศึกษา การบริหารและจดัการการศึกษา มาตรฐานและการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และ
หมวดเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  

โดยเน้ือหาสาระของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติทั้ง 3 ฉบบั พอสรุปไดด้งัน้ี   
1) ถือวา่ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษา
ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 2) ให้บูรณาการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบและตามอธัยาศยั เพื่อพฒันาความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม      
3) จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นเน้ือหาสาระสอดคล้องกับ ความสนใจ ความถนัดของผูเ้รียนฝึกทักษะ
กระบวนการคิด เรียนจากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัให้ท าไดคิ้ดเป็นท าเป็น รักการอ่านและใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
ผสมผสานสาระความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และเกิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นทุกวิชา จดัส่ือและ
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ และใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนตลอดทั้งจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
และประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง บุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
4) ส่งเสริมและจดัแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) ประเมินผูเ้รียนจากการพฒันาผูเ้รียน ความประพฤติ พฤติกรรม      
การร่วม กิจกรรม  และทดสอบความ รู้ตามความ เหมาะสมของแต่ ล่ะระดับ  และรูปแบบการศึกษา                           
6) ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดหลกัสูตรแกนกลางและสถานศึกษาสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ประกอบ 7) ใหส้ถานศึกษาส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน       
ทางสังคมอ่ืน 8) ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งส่งเสริมให้ผูส้อน
สามารถวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ระดบัการศึกษา 

3) ผลของการออกแบบการบริหารการศึกษา จากการออกแบบขา้งตน้ ท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงหลายประการ เช่น พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงท าให้เกิดนวตักรรม
ใหม่ๆ ข้ึน ดงัน้ี 1) เกิดส่วนรับผดิชอบในการบริหารจดัการ 3 ส่วน คือ สถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน 
และสถานศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2) มีองคก์ารบริหารหลกั 4 องคก์ร คือ ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงยุบรวม 14 กรมของกระทรวงศึกษาธิการเดิมและทบวงมหาวิทยาลยั 3)  มีองคก์ร
อิสระและองคก์รในก ากบัเกิดข้ึนหลายองคก์รซ่ึงออกตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติและ พ.ร.บ. องคก์ารมหาชน 
เช่น ส านักรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐหลายแห่ง โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ส านักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 4) มีการก าหนดการปฏิรูปการศึกษา (ทศวรรษท่ีหน่ึง)  
2542-2551 และทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) 5) มีการออกมาตรฐานการบริหารจดัการการศึกษาและการประเมิน
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การกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษา 

รัฐ-สว่นกลาง กระทรวงศกึษาธิการ 

ท้องถ่ิน 
องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน 
เขตพืน้ที่

การศกึษา 

สถานศกึษา ประชาชน สถานศกึษา 

ประชาชน 

นโยบาย 

แผน 

มาตรฐาน 

การจดัสรรเงินอดุหนนุ 

ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมิน 

ก ากบั 

ประสาน 

สง่เสริม 

 

ปฏิบตัิกา

ร 

หลายฉบบั เช่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ 2547 มาตรฐานการประเมินภายในและภายนอก 6) มีการออกแบบ
การบริหารจดัการศึกษาชดัเจน คือ การกระจายอ านาจใหห้น่วยงานปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) การสร้างองค์กรและชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป็นตน้ การออกแบบการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาโดยให้ความส าคญัของการจดัการศึกษา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อยา่งเคียงบ่าเคียงไหล่กบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดงัภาพท่ี 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2 การออกแบบการกระจายอ านาจการบริหารจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (วิจิตร ศรีสะอา้น, 2550)   
 

   ธีระ รุญเจริญ และคณะ (2554) เห็นว่าในระดับนโยบายประเทศไทยได้ให้
ความส าคญัแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากจะเห็นไดจ้ากกฎหมายหลกัท่ีเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 และพ.ศ.2550 ไดก้  าหนดรายละเอียดขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไวห้น่ึงหมวดและมีหลายมาตรา ส่วนพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 
2542 ไดก้ระจายอ านาจการจดัการศึกษาโดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบมีอ านาจหน้าท่ี
เก่ียวกบัการสอน การให้บริการประชาชน ส่วนพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ข   
พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553 ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัระดบัหน่ึงหรือทุกระดบั
ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน และใหก้ระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีหน้าท่ีในการประสานและ
ส่งเสริม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบันโยบายและไดม้าตรฐานการศึกษา 
รวมทั้งการเสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอุดหนุน (สุวรรณ พินตานนท,์ 2552) ซ่ึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
น้ีถือเป็นพ้ืนฐานของการส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ธีระ รุญเจริญ และคณt, 2554)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 

-รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินพึง่ตนเองและตดัสินใจในกิจการท้องถ่ิน  

-รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

-องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินย่อมมีอิสระในการก าหนดนโยบายและมีอ านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 

-องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีสทิธ์ิท่ีจะจดัการศกึษาและการฝึกอาชีพ การจดัการศกึษาอบรม จะต้องค านงึถึงการ

บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภมิูปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน 

จดัการศกึษาขัน้

พืน้ฐานไม่น้อย

กวา่ 12 ปี (ม.

43)  

จดัการฝึกอาชีพตาม

ความเหมาะสมและ

ความต้องการ (ม

289)  

จดัการศกึษาโดยค านึงถึงการบ ารุงรักษา

ศิลปะ จารีต ประเพณี ภมูิปัญญา

ท้องถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน 

 

สิ่งแวดล้อม 

 (ม.290)  

พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาติ 

ท้องถ่ินมีสิทธ์ิจดัการศกึษาในระดบัหนึง่หรือทกุ

ระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสมและความ

ต้องการภายในท้องถ่ิน (ม.41) กระทรวงมี

หน้าท่ีประสานสง่เสริมให้ท้องถ่ินจดัการศกึษาได้

มาตรฐาน 

พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 

เทศบาลเมืองพทัยา อบต.มีอ านาจหน้าท่ีในการสง่เสริม

อาชีพ การจดัการศกึษาบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี 

ภมิูปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรม สง่เสริมกีฬา อนามยั (ม 

16) .รัฐต้องถ่ายโอนภารกิจสาธารณะท่ีซ า้ซ้อนระหว่างรัฐ

และท้องถ่ินภายใน 4 ปี (ม. 30)  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนท่ีเป็นกฎหมายเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
รูปแบบ ดงัภาพท่ี 4 

 
 

ภาพที่ 4 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย, 2554)  

 
  จากภาพท่ี 4 จะเห็นว่ากรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา เป็นรูปแบบการปกครองพิเศษของ
ตนเองท่ีแตกต่างจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืน ส่วนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล นั้นไม่มีบทบญัญติัท่ีบ่งบอกหนา้ท่ีในการจดัการศึกษา มีเพียงรูปแบบเทศบาลเท่านั้นท่ีมีหนา้ท่ีในการ



51 
 
 

 

จดัการศึกษาโดยตรงตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยและกฎบญัญติัเป็นหน้าท่ี มาตรา 54 (4) ดงันั้นสถานศึกษาท่ี
การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพและมีความต่อเน่ืองยาวนาน คือสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดั เทศบาลเมือง 
และเทศบาลนคร (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2555) ปัจจุบนั ปัจจุบนัเทศบาลนครมีสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจ านวน 181 แห่ง และเทศบาลเมืองมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 374 แห่งส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ
บริหารจดัการในระดบันโยบาย ไดแ้ก่ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน (กถ) และกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงลกัษณะการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน่วยงาน         
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในดา้นการบริหารงานบุคคลโดยตรง การสนบัสนุนการจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพ และ
การก าหนดหลกัสูตร ดงัภาพท่ี 5 
 

 
ภาพที่ 5 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ธีระ รุญเจริญ, 2550)  

การบริหารบคุคล การสนบัสนนุ การก าหนดหลกัสตูร 

คณะกรรมการมาตรฐาน 

การบริหารงานบคุคล 

สว่นท้องถ่ิน (กถ.)  

 

 

กระทรวงศกึษาธิการ 

 

คณะกรรมการมาตรฐาน 

การบริหารงานบคุคล 

สว่นท้องถ่ิน (กถ.)  

 

 

จงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร 

เขตพืน้ท่ี

การศกึษา 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 

อบจ./เทศบาล/พทัยา/

อบต. 

สถานศกึษา 

ประชาชน เด็กในวยัการศกึษา 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมสง่เสริมการปกครอง

สว่นท้องถ่ิน 

สถานศกึษา ชมุชน 
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 3.5 คุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดใหมี้การก าหนดมาตรฐานการศึกษา เพ่ือใหส้ถานศึกษาด าเนินการใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด รวมทั้ง
การก าหนดให้สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ การประเมินคุณภาพภายใน และการประเมิน
คุณภาพภายนอก ดงัน้ี  
  3.5.1 มาตรฐานการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา            
พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเษกษา, 2553) ไดก้  าหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีคุณภาพการจดัการศึกษา
เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษาในสังกดัใชเ้ป็นเป้าหมายในการจดัมาตรฐานการศึกษาทอ้งถ่ิน 
มีกระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6 ระบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (ผจญ โกจารยศ์รี, 2554)  

 
  จากภาพเห็นได้ว่าสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 โดย
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอ้ง จดัท ารายงานการประเมินตนเองปีละหน่ึงคร้ังเพ่ือรายงานต่อตน้สังกดัและชุมชน
เพ่ือให้รับทราบซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดก้  าหนดมาตรฐานการศึกษา
ทอ้งถ่ินไว ้ดงัน้ี 

1) มาตรฐานดา้นปัจจยัจ านวน 5 มาตรฐาน ดงัน้ี (1) ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้
ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัชุมชนไดดี้ มีครูและบุคลากรสนบัสนุนเพียงพอ 
(2) ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (3) ผูบ้ริหารมี
ภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา (4) สถานศึกษามีจ านวนผูเ้รียนและอายุตามเกณฑ ์        
(5) สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2) มาตรฐานดา้นกระบวนการทางการศึกษาจ านวน 8 มาตรฐานดงัน้ี  (1) สถานศึกษามีการจดั
องคก์รโครงสร้าง ระบบการบริหารและพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจร (2) สถานศึกษามีการบริหารและ

ปัจจยั กระบวนการ ผลผลิต 

มาตรฐาน 

ด้านปัจจยั 

มาตรฐานด้าน

กระบวนการ 

คณุภาพผู้ เรียน

และชมุชน 

ความสามารถ

ทางการเรียน 
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จดัการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน (3) สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั (4) สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย (5) สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ (6) สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (7) สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบา้น องค์กรทาง
ศาสนา สถาบนัวิชาการ เพ่ือพฒันาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน (8) สถานศึกษามีการจดัระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา  

3) มาตรฐานด้านผลผลิต จ านวน 11 มาตรฐานดงัน้ี (1) ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์(2) ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม (3) ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต (4) ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้ งระบบ และมี
วิสัยทศัน์ (5) ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร (6) ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (7) ผูเ้รียนรู้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี (8) ผูเ้รียนมี
สุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา (9) ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ปฏิบติัตนตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (10) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และ
นกัเรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชน (11) สถานศึกษามีมาตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจ และยอมรับ
โดยผูป้กครองและชุมชนใหก้ารสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา    

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ในรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีคุณภาพระดบัดีสูงกวา่ใน
ภาพรวมทั้งประเทศ และสูงกว่าสถานศึกษาในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเกือบทุก
มาตรฐาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง (ช่วง พ.ศ. 2549-2553) ของสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 2555) ผลการประเมินระดบัการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานในส่วนปฐมวยัพบว่าโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน 430 แห่ง ไดรั้บการรับรอง 408 แห่ง    
คิดเป็นร้อยละ 94.88 ไม่ผ่านการรับรอง 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.12 โรงเรียนสังกดัเทศบาล จ านวน 403 แห่ง   
ผ่านการรับรอง 372 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.31 ไม่รับรอง 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.69 ผลการประเมิน ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนประถม-มธัยม พบว่า โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน 435 แห่ง ไดรั้บการ
รับรอง 417 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.86 ไม่ผ่านการรับรอง 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.14 โรงเรียนสังกดัเทศบาล 
จ านวน 421 แห่ง ไดรั้บการรับรอง 375 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.07 ไม่ผา่นการรับรอง 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.93
โดยสรุปในภาพรวมจากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนทุกสังกดัพบวา่ โรงเรียนในสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินผา่นการประเมินคุณภาพโดยเฉล่ีย ร้อยละ 90 ยงัคงสูงกวา่ โรงเรียนทุกสังกดั เช่นเดิม  

สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ์ (2555) เห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นส่ิงท่ี
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต (นกัเรียน) ซ่ึงปัจจุบนัความตอ้งการการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงมีกระแสเรียกร้องมากข้ึน
ตอ้งการให้มีการตรวจสอบมากข้ึน ผูป้กครองตอ้งการรู้ว่าบุตรหลานของตน เม่ืออยู่ในโรงเรียนท าอะไรไดดี้
เพียงไร และชุมชนตอ้งการท่ีจะมั่นใจว่าโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีไดต้ามมาตรฐานดงันั้นโรงเรียนท่ีมีระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นโรงเรียนท่ีมุ่งมัน่จะสร้างระบบคุณภาพให้ผลผลิต (นักเรียน) สอดคลอ้งกบัความ

http://www.komchadluek.net/search.php?search=คุณภาพ
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ตอ้งการของลูกคา้โรงเรียนท่ีไม่มีเด็กเขา้เรียนโรงเรียนท่ีมีเสียงกล่าวขานว่าผูบ้ริหารปล่อยปละละเลย ขาดภาวะ
ผูน้ าผูส้อนท้ิงห้องเรียนไม่เอาใจใส่นกัเรียนเป็นตน้ค ากล่าวขานเหล่าน้ีลว้นแต่ท าให้ขาดความมัน่ใจในโรงเรียน
โรงเรียนท่ีมีระบบการประกนัคุณภาพเป็นการรับประกนัระบบการบริหารคุณภาพขององคก์ร เป็นการสร้างความ
มัน่ใจวา่ ผลผลิต (นกัเรียน) เม่ือออกมาจากกระบวนการแลว้จะมีคุณภาพท่ีดีตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

คุณภาพท่ีโรงเรียนตอ้งให้ความส าคญัคือ คุณภาพของผลผลิต (นักเรียน) แต่การท่ีจะไดม้า    
ซ่ึงคุณภาพของผลผลิตท่ีลูกคา้พอใจนั้นจะตอ้งมาจากคุณภาพของกระบวนการ (process quality) และคุณภาพของ
บุคลากร (human quality) กระบวนการท่ีมีคุณภาพและคนท่ีมีคุณภาพเท่านั้นจึงจะสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพไดแ้ละ
กระบวนการท่ีมีคุณภาพจะตอ้งเป็นกระบวนการท่ีครบวงจร คุณภาพของคนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม เพื่อให้
ท างานอยา่งถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ รู้ถึงวิธีท างานท่ีถูกตอ้ง และจะตอ้งพฒันาคุณภาพของคนในลกัษณะท่ีสร้าง
บรรยากาศของการรักการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองคก์ร ซ่ึงจะท าใหมี้การปรับปรุงงาน และพฒันาเทคโนโลยไีดด้ว้ย
ตนเองมีมูลค่าเพ่ิมอยูใ่นตวัการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามี 2 ระดบั 

ระดับ accountability หมายถึงโรงเรียนมีระบบการบริหารคุณภาพ  (quality management)       
ท่ีสร้างความมัน่ใจพึงพอใจต่อผูป้กครองชุมชนลูกคา้วา่ผูจ้บการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดในระดบัน้ี 
ผูป้กครอง และชุมชนจะเป็นผูย้อมรับในคุณภาพของผูจ้บการศึกษาโดยผูป้กครองและชุมชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในรูป
คณะกรรมการโรงเรียน ดงันั้นโรงเรียนจะตอ้งเปิดโอกาสให้คณะกรรมการโรงเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการวาง
แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  (แผนยุทธศาสตร์การพฒันาโรงเรียน) ร่วมรับผิดชอบและร่วม
ตดัสินใจ 

ระดับ accreditation หมายถึงโรงเรียนมีระบบการบริหารคุณภาพ  (quality management)        
ท่ีสร้างความมัน่ใจ พึงพอใจต่อผูป้กครองชุมชน สังคม ลูกคา้วา่ ผูจ้บการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด
โดยมีองคก์รภายนอกเป็นผูรั้บรองมาตรฐานการศึกษาดงัภาพท่ี 7 

รัฐ/อปท องค์กรอิสระ/สมศ. 

Accreditation 

framework 

 

ผู้ส าเร็จ
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ภาพที่ 7 กรอบการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือถือไดข้องสถานศึกษา (สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ,์ 2555) 

ส าหรับภารกิจของสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษานั้นสถานศึกษาจะตอ้งเป็น
ผูด้  าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาตามภาระงานดงัน้ี 

1) ควบคุมคุณภาพการศึกษา (quality control) มีวิธีการดงัน้ี ก าหนดมาตรฐาน โดยจัดท า
มาตรฐานการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน จากมาตรฐานกลางโดยคณะกรรมการโรงเรียนซ่ึง
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ผูป้กครองและประชาชน และการจดัท าขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นปัจจยั กระบวนการ 
และผลผลิตของโรงเรียน โรงเรียนตอ้งมีการพฒันาเขา้สู่มาตรฐานการศึกษาดงัน้ี 1) พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้และพฒันาการจูงใจให้ผูร่้วมงานรู้จักและรักการเรียนรู้อยู่เสมอเน้นให้บุคลากรในองค์การมี
ความคิดริเร่ิมเพ่ือการสร้างสรรคป์รับปรุงส่ิงต่างๆให้ดีข้ึน 2) สร้างจิตส านึกของผูร่้วมงานให้เห็นวา่การปรับปรุง
คุณภาพจะตอ้งปรับปรุงอยูต่ลอดเวลาและเป็นหนา้ท่ีของทุกคน 3) เป็นสมาชิกชมรมของจงัหวดัเป็นเครือข่ายศูนย์
วิทยบริการ 4) จดัท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพฒันาการศึกษา (ธรรมนูญโรงเรียน) 5) พฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินและ    
ส่ือการเรียนการสอน 6) ด าเนินการบริหารคุณภาพ (quality management) ท่ีมุ่งเนน้ผลผลิต(นกัเรียน) โดยประเมิน
ตนเองแบบ PDCA 7) มีมาตรฐานการท างานตามขั้นตอน ขั้นตอนนโยบาย ขั้นตอนการจดัท าแผน/แนวปฏิบติั/
วิธีการ ขั้นตอนการท างาน/แผนการสอน ให้ทุกคนมีส่วนร่วม (total participation) และมีการท างานเป็นทีมใน   
ทุกระดบั 8) พฒันาระบบสารสนเทศของโรงเรียน และ 9) ระดมความร่วมมือจากชุมชนและเอกชน 

2) การตรวจสอบ หรือทบทวนคุณภาพภายใน (internal audit or internal school review) 
สถานศึกษาตอ้งด าเนินการทบทวนคุณภาพภายในตามคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพการเรียนการสอนทุกปี 
แลว้น าผลการททบทวนมาด าเนินการพฒันาและปรับปรุงใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

3) ประเมินคุณภาพการศึกษา (educational assessment) สถานศึกษาตอ้งก าหนดให้มีการ
ประเมินความกา้วหนา้และประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการของโรงเรียนในทุกๆแผนงานแลว้น าผลมาพฒันาปรับปรุง 

3.6 การวเิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ส่ิงคุกคาม (SWOT analysis)  
3.6.1 ท่ีมาและความหมาย 

   การวิ เค ราะห์  SWOT(SWOT analysis) เป็ น เค ร่ือ งมื อส าห รับตรวจวิ นิ จฉั ย
สภาพแวดลอ้มองค์การ ช่วยให้สามารถคน้หาประเด็นหลกัเก่ียวกบั จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weak: W) 
โอกาส (Opportunities: O) และส่ิงคุกคาม (Treat: T) ขององค์การเพ่ือก าหนดทิศทางและการบริหารเพ่ือการ
พฒันาหรือตดัสินใจ การวิเคราะห์ SWOT ไม่เพียงแต่ช่วยให้เขา้ใจองคก์ารและการด าเนินงาน ยงัสามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองช้ีวดัส าหรับการจดักระท าท่ีส าคญัๆ เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่องค์การได ้(Banton, 2003) 
การวิ เคราะห์  SWOT เป็นการหาสารสนเทศจากการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การในท่ี น้ีแบ่งเป็น
สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ซ่ึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weak) เป็นเร่ืองของ
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ส่วนโอกาส (Opportunities) และส่ิงคุกคาม (Treat) เป็นเร่ืองของสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก 

1) จุดแข็ง (Strengths) คือ ส่ิงท่ีองค์การสามารถท าได ้เป็นส่ิงท่ีเพ่ิมคุณค่าให้แก่
องค์การและช่วยให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้ช่น ความเช่ียวชาญเฉพาะของบุคคล ผลิตภณัฑ์หรือบริการ
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ขององคก์ารเป็นนวตักรรมใหม่ องคก์ารท่ีตั้งอยูใ่นเขตท่ีดี กระบวนการและการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ 
 

2) จุดอ่อน (Weak) คือส่ิงท่ีองคก์ารไม่สามารถท าไดเ้ป็นเร่ืองของปัจจยัภายในท่ี
เป็นอุปสรรคขดัขวางความส าเร็จ และเป็นส่ิงท่ีลดคุณค่าขององค์การ การพฒันาจะบรรลุผลจ าเป็นตอ้งก าจดั
จุดอ่อนท้ิงหรือให้เหลือน้อยท่ีสุดเช่น สมาชิกองค์การขาดสมรรถนะและความเช่ียวชาญ สินคา้หรือบริการดอ้ย
คุณภาพ ไม่มีความเด่นหรือแตกต่างจากคู่แข่ง องคก์ารตั้งอยู่ในเขตท่ีไม่เหมาะสม กระบวนการด าเนินงานท่ีไร้
คุณภาพ ภาพลกัษณ์ขององคก์ารไม่ดี  

3) โอกาส (Opportunities) คือ เง่ือนไขท่ีอาจสนบัสนุนองคก์ารเป็นเร่ืองของปัจจยั
ภายนอกท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จขององค์การ โอกาสเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์การเช่น การเมตลาดทาง
อินเตอร์เน็ต ร่วมลงทุนกบับริษทัท่ีใหญ่กว่าหรือมีช่ือเสียงกว่า ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด เน่ืองจากคู่แข่งดอ้ย
ประสิทธิภาพ นโยบายรัฐบาลสนบัสนุน 

4) ส่ิงคุกคาม (Treat) คือ เง่ือนไขท่ีบั่นทอนความส าเร็จ เป็นเร่ืองของปัจจัย
ภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เป็นส่ิงท่ีอาจลดคุณค่าขององค์การเช่น มีคู่แข่งใหม่ท่ีเขม้แข็งและ
ทนัสมยักว่า ราคาสินคา้ของคู่แข่งลดลง ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ของสินคา้คู่แข่งมีความแปลกใหม่กว่า คู่แข่ง
ไดเ้ปรียบในช่องทางการจ าหน่าย การเพ่ิมอตัราภาษีของผลิตภณัฑ ์
  3.6.2 แนวทางการวเิคราะห์ SWOT 
   แนวทางการตั้งค  าถามส าหรับการตรวจวินิจฉัยจุดแข็ง (strengths) ไดแ้ก่ 1) อะไร
เป็นปัจจยักระตุน้ท าให้องคก์ารไดผ้ลงานท่ีดีเลิศ 2) ปัจจยัอะไรท่ีท าให้งานท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จ 3) อะไร
เป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จของงานท่ีคิดว่าท าส าเร็จ 4) มีอะไรบา้งท่ีองค์การท าแลว้ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่า
ภาคภูมิใจ 5) อะไรท่ีท าให้องคก์ารไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 6) อะไรท่ีองคก์ารท าไดดี้กวา่คู่แข่ง 7) อะไรท่ีท าให้
องค์การแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด 8) อะไรเป็นประโยชน์สูงสุดท่ีองคก์ารพึงรับได ้9) ยงัมีจุดแข็งอะไรอีกบา้ง
หรือไม่ท่ีจะตอ้งท าใหเ้กิดข้ึนเกิดข้ึนภายในองคก์าร 
   แนวทางการตั้งค  าถามส าหรับการตรวจวินิจฉยัจุดอ่อน (weak) ไดแ้ก่ 1) อะไรคือส่ิง
ท่ีท าใหอ้งคก์ารตอ้งหนกัใจ 2) อะไรท่ีท าองคก์ารตอ้งปรับปรุงเพื่อใหช้นะคู่แข่ง 3) อะไรคือส่ิงท่ีองคก์ารท าไดแ้ย่
กว่าคู่แข่งและต้องปรับปรุง 4) งานอะไรบ้างท่ีองค์การท าแล้วไม่ประสบผลส าเร็จ 5) กิจกรรมอะไรบ้างท่ี
จ าเป็นตอ้งหลีกเล่ียงเพ่ือไม่ให้งานประสบความลม้เหลว 6) อะไรท่ีท าให้ผลงานองค์การต ่ากว่าเป้าหมาย 7) 
จุดอ่อนในกรท างานของพนกังานมีอะไรบา้ง 8) จุดอ่อนเหล่านั้นมีผลกระทบต่อการท างานอยา่งไรบา้ง 9) สาเหตุ
ของจุดอ่อนนั้นเกิดจากอะไร 
   แนวทางการตั้ งค  าถามส าหรับการตรวจวินิจฉัยโอกาส (opportunities) ได้แก่ 1) 
อะไรคือส่ิงท่ีองคก์ารจะไดเ้ปรียบในปัจจุบนัและอนาคต 2) อะไรคือสินคา้หรือบริการใหม่ท่ีตอ้งผลิต/บริการเพ่ิม 
เพ่ือตอบสนองกระแสทางสังคมท่ีเปล่ียนไป 3) อะไรคือส่ิงท่ีองคก์ารอาจท าไดแ้ละสามารถเพ่ิมคุณค่าแก่องคก์าร 
4) อะไรคือแนวโน้มท่ีน่าสนใจ 5) ตลาดใหม่ท่ีเกิดข้ึนจะรองรับสินคา้หรือบริการขององค์การได้หรือไม่ 6) 
เพ่ือใหง้านใหม่ประสบความส าเร็จจะตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญดา้นใดบา้ง 7) องคก์ารมีขีดความสามารถในการ
ตกัตวงประโยชน์จากโอกาสท่ีก าลงัมาถึงไดร้วดเร็วมากนอ้ยเพียงใด 8) องคก์ารจะใชโ้อกาสท่ีมีอยูเ่พ่ือพฒันางาน
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ขององคก์ารให้ดีข้ึนไดอ้ยา่งไร 9) เพ่ือให้มีความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยูใ่หม้ากข้ึนองคก์าร
จ าเป็นตอ้งพฒันาขีดความรู้ความสามารถดา้นใดใหม้ากข้ึนบา้ง 
   แนวทางการตั้งค  าถามส าหรับการตรวจวินิจฉัยส่ิงคุกคาม (Treat) ไดแ้ก่ 1) อะไรคือ
อุปสรรคท่ีองค์การประสบอยู่ 2) มีคู่แข่งใหม่เกิดข้ึนในตลาดหรือไม่ส่ิงท่ีคู่แข่งก าลังท าอยู่คืออะไร 3) 
ลกัษณะเฉพาะของสินคา้หรือบริการก าลงัเปล่ียนแปลงหรือไม่อยา่งไร 4) การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยส่ีงผล
คุกคามต่อต าแหน่งหรือภาพลักษณ์ขององค์การหรือไม่ 5) องค์การต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วหรือไม่และอยา่งไร 6) องคก์ารจะจดัการอยา่งไรกบันโยบายรัฐบาลท่ีมีความขดัแยง้
หรือเป็นอุปสรรคในการท างานขององค์การ 7) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน ท่ีเลวลงจะส่งผลกระทบต่อ
องคก์ารอยา่งไร 8) องคก์ารมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบการบริหารจดัการอยา่งไรในภาวะคุกคามน้ี 9) ถา้มี
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึนองคก์ารสามารถปรับตวัต่อภาวะฉุกเฉินไดห้รือไม่อยา่งไร 
  3.6.3 ขอ้ควรพิจารณาในการวเิคราะห์ SWOT 
   Banton (2003) เสนอวา่ส่ิงท่ีควรระวงัเก่ียวกบัการวิเคราะห์ SWOT เพราะมีลกัษณะ
ค่อนขา้งเป็นอตันัย (subjective) ดังนั้ นควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOTเพ่ือเป็นตวัช้ีน า (guide) มากว่าเป็น
ตวัก าหนด (prescription) กฎของการวิเคราะห์ SWOT คือ 1) คน้หาจุดแข็งและจุดอ่อนให้ตรงตามขอ้เท็จจริง 2) 
การวิเคราะห์ควรแยกแยะระหว่างส่ิงท่ีเป็นจริงในปัจจุบนัและส่ิงท่ีท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต 3) SWOT ท่ีระบุ
ตอ้งชดัเจนและเจาะจงหลีกเล่ียงความคลุมเครือไม่แน่นอน 4) พยายามวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในแง่
ของการดีกวา่ หรือดอ้ยกวา่ 5) SWOT ตอ้งสั้นและเขา้ใจง่าย หลีกเล่ียงความซบัซอ้นและการวเิคราะห์ท่ีเกินจริง 

3.7 สภาพปัญหาและศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.7.1 สภาพปัญหาการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จากการศึกษาวิจยัท่ีผ่านมาพบว่า มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นจ านวนไม่นอ้ย  
ท่ีสามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพและวิถีชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ินจนเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชน
ซ่ึงปัจจยัความส าคญัก็คือ ผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ และเห็นความส าคญัของ
การศึกษามีการบริหารงานอยา่งต่อเน่ืองและมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางการศึกษา อยา่งไรกต็ามการจดั
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนหน่ึงก็ยงัมีปัญหาในการบริหารจดัการศึกษา เช่นผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจในดา้นการศึกษา ไม่เห็นความส าคญัของการศึกษาบุคลากรทาง
การศึกษาไม่เพียงพอขาดการนิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผลการศึกษาขาดความชดัเจนในเร่ืองความกา้วหนา้
ของวิชาชีพของบุคลากรในส านักงาน/กองการศึกษาและขาดความคล่องตวัในการบริหารงบประมาณเป็นตน้
นอกจากน้ียงัมีปัญหาในการถ่ายโอนสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน่ืองจากมีขั้นตอนมากมายและซับซ้อน 
แนวนโยบายการถ่ายโอนไม่ชัดเจนขาดการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขาดการ
ประชาสัมพนัธ์และหลกัเกณฑว์ิธีการประเมินความพร้อม บุคลากรทางการศึกษา กรรการสถานศึกษา ผูป้กครอง 
และประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการถ่ายโอนรวมทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัขาดบุคลากร   
ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ดา้นการศึกษา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)   
   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (2555) ไดส้รุปสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบว่า 1)  สถานศึกษา  
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ในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีมาตรฐานดา้นปัจจยัอยูใ่นระดบัดีถึงดีมากในขณะท่ีมาตรฐาน
ผูเ้รียนยงัอยู่ในระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัปัจจยัท่ีใชใ้นการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะตอ้งเร่งพฒันากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานดา้นผูเ้รียนให้เพ่ิมสูงข้ึน 2) องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งยงัไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษาโดยตรงซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งจดัตั้งหรือรับโอนโรงเรียนทั้งๆท่ียงัไม่มีกองส่วนการศึกษา ขาดระบบการบริหาร
จดัการท่ีดี ท าให้มาตรฐานการบริหารงานดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินค่อนขา้งต ่า 3) องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน และภาคีการพฒันาต่างๆเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา ท าใหก้ารจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 4) องคก์รปกครองสวนทอ้งถ่ินหลายแห่งไม่ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ดา้นการประกอบอาชีพ
ให้แก่ประชาชน ท าให้ประชาชนเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ไดรั้บเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต ่า 5) องคก์รปกครองสวน
ทอ้งถ่ินหลายแห่งไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการปลูกฝังจิตส านึกเอกลกัษณ์และค่านิยมความเป็นไทยให้แก่ 
เดก็เยาวชน และประชาชน ท าใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนเลียนแบบวฒันธรรมและค่านิยมตะวนัตก 6) องคก์ร
ปกครองสวนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ ยงัไม่ทราบบทบาทหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาตามอ านาจหนา้ท่ีของตนเอง ท าให้
ทอ้งถ่ินขาดแหล่งเรียนรู้ท่ีกลากหลาย ไม่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมได ้
   ส านักงานสภาเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 อา้งถึงใน ธีระ รุญเจริญ และคณะ, 
2554) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการบริหารจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษาความส าเร็จและ
เสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารจดัการศึกษาเฉพาะการจดัการศึกษาในระบบ ปรากฏผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
1) การบริหารด้านวิชาการ มีการจัดท าแผนและแนวทางปฏิบัติสนับสนุนด้านวิชาก าร โดยมีการก าหนด
วตัถุประสงค์และแนวนโยบายในการวางแผนและส่งเสริมสนับสนุนด้านหลกัสูตร การจัดฝึกอบรมครูและ
ผูบ้ริหาร สนบัสนุนงบประมาณ การพฒันาการเรียนการสอน ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา ตลอด
ทั้งการนิเทศการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ส่วนปัญหาพบวา่ไม่ค่อยมีการวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการศึกษา 
ไม่ค่อยไดน้ าผลการนิเทศไปใช ้และการนิเทศไม่ค่อยสม ่าเสมอ 2) การบริหารงบประมาณ เทศบาลจดัสรรเงิน
สนบัสนุนโรงเรียนมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดมี้ทั้งจดัสรรเป็นเงินอุดหนุนรูปแบบรายกอ้นและรูปแบบรายการ 
มีการจัดให้มีการระดมทรัพยากร และควบคุมการใช้ส่วนปัญหาพบว่ามีปัญหาในระดับกลาง เก่ียวกับพสัดุ
ครุภณัฑไ์ม่เพียงพอ ไม่พบปัญหาในดา้นการบริหารจดัการงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล ไดมี้การวางแผน
อตัราก าลงัซ่ึงประมาณร้อยละ 75 มีอตัราบุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 58 เทศบาลและโรงเรียน
ร่วมกนัสรรหาบุคลากร และท่ีเหลือเป็นการสรรหา โดยเทศบาลมีการจดัสวสัดิการดา้นต่างๆส่วนปัญหาพบวา่มี
ปัญหาในระดบักลางคือขาดขวญัก าลงัใจ มอบหมายงานไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถ 4) การบริหารทัว่ไป มี
พอสมควร การก าหนดวิสัยทศัน์และนโยบายและการจดัท าแผนปฏิบติั ติดตามและประเมินผล ผูบ้ริหารโรงเรียน 
คณะเทศมนตรี ครู ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการวางแผนส่วนปัญหาพบว่ามีปัญหาในระดบักลางคือระบบขอ้มูล
สารสนเทศ ขาดความต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั 5) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข องคก์รชุมชนและ
หน่วยงานการศึกษาในทอ้งถ่ินใหก้ารสนบัสนุนการศึกษา  
  3.7.2 ศกัยภาพการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกในการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้จะเห็นไดว้่ามีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดงัน้ี (ธีระ รุญเจริญ และคณะ, 
2554)  

1) ดา้นจุดแข็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะ
สนบัสนุนการศึกษาในทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีพ้ืนท่ีขนาดเลก็และมีโรงเรียนท่ีอบยูใ่น
ความดูแลไม่มาก จึงสามารถสนบัสนุนการศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัการเรียน
การสอนท่ียืดหยุ่นเหมาะสมและสอดคล้องกับความตอ้งการท่ีหลากหลายและวิถีชีวิตของท้องถ่ินได้ดีกว่า 
เน่ืองจากมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนในพ้ืนท่ี และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถมีจุดเน้นดา้นการศึกษา     
ท่ีเฉพาะเจาะจงได้ทั้ งในเชิงกลุ่มเป้าหมายและในเชิงเน้ือหา รวมทั้ งจุดเน้นในเชิงรูปแบบการจัดการศึกษา          
ซ่ึงสามารถก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและกลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจน สามารถสร้างเอกลกัษณ์และริเร่ิม
นวตักรรมทางการศึกษาได ้นอกจาก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมีพนัธะกบัประชาชนสูงทั้งพนัธะทางสังคม
และการเมือง 

2) ด้านจุดอ่อนผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
บุคลากรทอ้งถ่ินส่วนหน่ึงยงัไม่เห็นความส าคญัของการศึกษาและยงัไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีดา้นการศึกษา และมัก
ขาดความต่อเน่ืองดา้นนโยบายการศึกษา เม่ือมีการเปล่ียนผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนหน่ึงท่ีรับถ่าย
โอนสถานศึกษายงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ดา้นการศึกษาเน่ืองจากอยูใ่นช่วงเร่ิมแรก
ของการถ่ายโอนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนหน่ึงยงัมีปัญหาขาดแคลนศึกษานิเทศก ์และขาดการนิเทศ อยา่ง
เป็นระบบ นอกจากน้ีสถานศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไม่ทดัเทียม
กนัเน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีศกัยภาพและความพร้อมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัมีทรัพยากรจ ากดั 

3) ด้านโอกาส นโยบายกระจายอ านาจการจัดการศึกษา ซ่ึงได้ก าหนดไวใ้น
กฎหมายหลายฉบบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ  านาจหน้าท่ีในการจัดการศึกษาและได้รับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร          
เพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติม 

4) ด้านอุปสรรค กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค ซ่ึงท าให้การบริหารจัด
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความคล่องตวั การแทรกแซงการศึกษาโดยการเมืองไม่วา่จะเป็น
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง และการหาประโยชน์จากการศึกษาประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาท
หน้าท่ีดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและบทบาทของประชาชนต่อการจดัการศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายงัไม่สามารถมีบทบาทเท่าท่ีควรในการ
ประสานส่งเสริมการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จากท่ีกล่าวมาเห็นไดว้่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีจุดแข็งและโอกาสมากท่ีจะ
ประสบผลส าเร็จได ้โดยตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษาและรับถ่ายโอนสถานศึกษาเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัด
การศึกษาเพ่ิมมากข้ึนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ตามความพร้อมและความเหมาะสมและความ
ตอ้งการภายในทอ้งถ่ินเพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพยา่งทัว่ถึงสอดคลอ้งกบัความ
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ตอ้งการท่ีหลากหลายและวิถีชีวิตของทอ้งถ่ิน โดยหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมการจดัการศึกษา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมทั้งส านักงานการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน โดยแกไ้ขปรับปรุงจุดอ่อน และภาวะคุกคามท่ีเป็นอุปสรรค ใชจุ้ดแขง็และโอกาสท่ีมีอยูเ่พ่ือการผลกัดนั
ให้การกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื 
  3.7.3 แนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
   ธีระ รุญเจริญ (2548) เสนอแนวทางความส าเร็จในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงัน้ี 1) การใชแ้รงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในคุณภาพการศึกษา 2) การพึ่งตนเอง เพื่อตนเอง และ   
โดยตนเอง 3) การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ4) การมีนโยบายและแผนท่ีดี 5) การระดมการมีส่วนร่วมของทุกคน     
ทุกฝ่ายทุกองคก์ร ทั้งโดยทางตรงและโดยออ้ม ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบและการเป็นเจา้ของและ 6) การใชธ้รร
มาภิบาลอยา่งจริงจงัและจริงใจ 
   ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ให้ความเห็นว่าการบริหารท่ีจะท าให้
บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ไดน้ั้นผูบ้ริหารตอ้งมีความเป็นผูน้ า
การเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัคุณลกัษณะดงัน้ี 1) เป็นผูไ้ม่ยดึติดกรอบจนเกินไป 2) มีความคิดริเร่ิม
แสวงหาวิธีการใหม่ๆ 3) มีวิสัยทศัน์ กวา้งไกล โดยมุ่งประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั 4) มีความตระหนักและ
ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระการเปล่ียนแปลง 5) กลา้ไดก้ลา้เสีย และยอมเส่ียงดว้ยเหตุและผล 6) อดทน 
อดกลั้น ต่อการขัดแยง้หรือต่อต้าน โดยใช้ความสุขุมรอบคอบ 7) มีความสามารถในการกระตุ้นให้รางวลั            
ท่ีเหมาะสมแก่บุคลากรร่วมงาน 8) หาทางใหทุ้กคนประสบความส าเร็จ 9) ยอมรับความแตกต่าง และ 10)  มุ่งและ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ 
   ธีระ รุญเจริญ และคณะ (2554) เห็นวา่การท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะบริหาร
และจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพควรมีองค์ประกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ความเป็นองค์กรส่วนทอ้งถ่ิน 2) 
ความเป็นมืออาชีพ 3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบั 4) การบริหารจดัการการศึกษาตามท่ีออกแบบไว ้5) การยึด
ธรรมาภิบาลในการการสร้างและพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 6) การจดัการเรียนการสอนโดย
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 7) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 8) การด าเนินตามแผน นโยบาย และ
ยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้9) การมีส่วนร่วมการจดัการศึกษาของทุกคน ทุกฝ่าย  
   จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดข้างต้น สรุปว่าการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลไดต้อ้งมี ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร มีแผนกลยทุธ์ มุ่งเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั บุคลากรเป็นมืออาชีพ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความเขม้แข็งของส่วนร่วม และยึดหลกัธรรมา      
ภิบาล ภาพท่ี 8 
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 ภาพที่ 8 องคป์ระกอบความเป็นเลิศในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
   สรุปได้ว่าการบริหารสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศจะเกิดข้ึนได้ด้วยวิธีการ
บริหารแบบบูรณาการ ในทุกขั้นตอนและทุกคนจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งเคร่ืองบ่งช้ีหรือมาตรวดัจะอยูท่ี่ผูบ้ริหาร  
ซ่ึงมีบทบาท สูงสุดในการจดัระบบการศึกษา ในสถานศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารการศึกษามีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลเพ่ือก าหนดเป้าหมาย ก าหนดยทุธศาสตร์ในการจดั
การศึกษาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได ้และท่ีส าคญัผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งรู้และเขา้ใจถึงภารกิจ
ตลอดจนขอบข่ายงานท่ีรับผิดชอบบอย่างชัดเจนได้แก่ งานวิชาการ ซ่ึงมีขอบข่ายงานเก่ียวกับการ ก าหนด
หลกัสูตร ส่ือการเรียนการสอน วสัดุประกอบการเรียนการสอน งานวดัและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศ
ภายในงานวางแผน และก าหนดวธีิการด าเนินงานจดัการเรียนการสอนเป็นตน้ งานบุคลากรมีขอบข่ายงานเก่ียวกบั
การจัดบุคลากรเขา้มาปฏิบติังานงานพฒันาบุคลากร งานธ ารงรักษาบุคลากร งานรักษาระเบียบวินัย และงาน
ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร งานงบประมาณมีขอบข่ายงานเก่ียวกบั การบริหารการเงิน พสัดุ และ
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ในการจดัหา ด ารงรักษา และแทงจ าหน่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย งานบริหาร

วฒันธรรม มีความร่วมมือกนัของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

บคุลากรเต็มใจ ทุม่เท เสียสละ ท างานเต็มศกัยภาพ 

บคุลากรเป็นกลัยาณมิตร ยอมรับกฎเกณฑ์กติกา 

ผู้บริหารและครูมีภาวะผู้น าความเปลี่ยนแปลง 

 

เทคโนโลยี มีการระดมทรัพยากรและการลงทนุเพ่ือการศกึษา 

น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

การเรียนการสอน เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มีหลกัสตูร

หลากหลาย  

มีส่วนร่วมจดัการศกึษา จดัเวลาเน้นการเรียน 

สถานท่ีและสภาพแวดล้อมสะอาดร่มร่ืนปลอดภยั 

ความเป็น

เลิศ 

โครงสร้างองค์กรเหมาะสมกบัขนาดของสถานศกึษา  

มีการจดักลุม่งานภายในองค์กรมีสายการบงัคบับญัชาที่

ชดัเจน 

เหมาะสมกบับริบทและความจ าเป็น ครอบคลมุงานทัง้หมด

ของสถานศกึษา มีการจดัท ามาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

 

 

 

บคุลากรเพียงพอมีความเป็นมืออาชีพ  

ความเป็นผู้น าของผู้บริหารทกุระดบั 

มีการวางแผนอตัราก าลงั สรรหาตามความเหมาะสมและ

คุ้มค่า 

ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ 
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ทัว่ไป ขอบขายงานเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ชุมชน การบริการช่วยเหลือผูเ้รียน และ
บริการชุมชน 
   ขณะเดียวกนัสถานศึกษาตอ้งพฒันาระบบงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพใน
การจดักิจกรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ตามมาตรฐาน ดงัน้ี 1)  ผูบ้ริหารมีภาวะ
ผูน้ า และมีความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา 2) จดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3) จดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 4) มีจ านวนผูเ้รียนและอายตุามเกณฑ์ 5) มีทรัพยากรและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 6) มีการจดัองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหาร   
และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร 7) บริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน                
8) จดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 9) สนบัสนุน
และใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 10) ร่วมมือกนัระหวา่งบา้น องคก์รทางศาสนา และสถาบนัทางวิชาการ
เพื่อพฒันาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 11) จดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
การศึกษา สอดคลอ้งกบัทศันะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ท่ีผ่านการศึกษาแนวคิด หลกัการและลกัษณะของ
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลทั้งในประเทศและต่างประเทศอยา่งกวา้งขวางไดมี้ความเห็นเป็นเชิงสรุปไดว้า่ลกัษณะ
การเปล่ียนแปลง/พฒันาโรงเรียนให้มีประสิทธิผลจะมีความเป็นไปตามทฤษฎีการเชิงระบบ หรือมองแบบองค์
รวม (holistic) มากข้ึน โดยจะมองไปทั้งท่ีส่วนปัจจยัป้อนเขา้ กระบวนการ และปัจจยัป้อนออก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยท่ีไดก้  าหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีอย่างเป็นระบบทั้งสามส่วน
ครบถว้น  
 

4. การเปลีย่นแปลง 
 4.1 ความหมายของการเปลีย่นแปลง 
  Holland & Davis (2007) เห็นว่าการเปล่ียนแปลง หมายถึง การใช้เทคนิควิธีการในการ
บริหารงาน เพ่ือประกนัวา่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามการวางแผนเอาไวแ้ละก่อให้เกิดความคุม้ค่าและ
ประสิทธิภาพในการท างานภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
  Wilson et al. (2007) เห็นว่าการเปล่ียนแปลง หมายถึง การปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่ 
โดยอาศยัการวางแผนการเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานเพื่อใหง้านมีประสิทธิภาพ 
  Nikols (2007) เห็นว่าการเปล่ียนแปลง เป็นการจดัระบบงานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยแบ่ง
ออกเป็นส่วนแรก คือ การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน อนัไดแ้ก่ การวางแผนการเปล่ียนแปลง
ระบบงานใหม่ เพ่ือให้เกิดการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ส่วนท่ีสองหมายถึง เป็นรูปแบบเทคนิคและวิธีการ
ต่างๆ ท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
  ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550) เห็นว่าการเปล่ียนแปลงเป็นการน าเอาองค์ประกอบการ
บริหารงาน คือ 4 M ไดแ้ก่ บุคลากร เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการ มาสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึน โดยมีการจดัการ
ปัจจยัส าคญัในการดึงพลงัจากบุคลากรให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง โดยมีการจดัสรรงบประมาณท่ีสามารถ
สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติัตาม รวมถึงการสรรหาวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ 
  ศิริพร ศรีเชลียง (2542) เห็นว่าการพฒันาองค์การ เป็นกระบวนการปรับเปล่ียนระบบ และ
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กระบวนการท างานใหม่ โดยอาศยัปัจจยัจากองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการบริหารงานมาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กรให้สามารถท างานตามแผนท่ีวางไวแ้ละเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
สามารถผ่านช่วงของการปรับเปล่ียน เพ่ือเขา้สู่สภาพแวดลอ้มใหม่ในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
  การเปล่ียนแปลงองคก์าร มีนิยามไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ไม่ไดเ้ป็นการเปล่ียนอารมณ์ หรือสถานท่ี
อยู ่แต่เป็นการกา้วจากภาวะท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ไปสู่ภาวะท่ีเรามุ่งหวงัหรือตอ้งการให้เป็น ดงันั้น เราจะตอ้งมีจุด
เร่ิมในสภาพปัจจุบนั (as is) และเป้าหมายท่ีเราตอ้งการ (to be) และหาช่องว่าง (gap) ระหว่าง 2 จุดน้ี นอกจากน้ี 
จะต้องมีภาพท่ีชัดเจนว่า เป้าหมายท่ีเราต้องการจะไปให้ถึงนั้ นคืออะไร ส่ิงท่ีเราต้องการจะเป็น ทั้ งน้ีการ
เปล่ียนแปลงไปสู่ภาวะใดภาวะหน่ึงนั้น มาจากการเปล่ียนแปลงใน 4 ดา้นคือ 1) การปรับโครงสร้าง เช่น การลด
ขนาด การปรับอตัราก าลงั ต  าแหน่ง2) การเพ่ิมบทบาทหนา้ท่ี และบริการใหม่ท่ีเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยูเ่ดิม ท าให้ตอ้งมี
ส่วนงานหรือกระบวนการท างานใหม่ รวมทั้งทกัษะความรู้ใหม่ๆท่ีตอ้งมีมากข้ึน3) การเปล่ียนผูน้ า ผูน้  าคนใหม่
มกัจะน าการเปล่ียนแปลงมาสู่องคก์รเสมอ ไม่วา่จะเป็นรูปแบบการท างาน สภาพแวดลอ้มท่ีผูน้ าชอบหรือคุน้ชิน
3) การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ีเทคโนโลยที าใหก้ระบวนการท างานเปล่ียนรูปแบบใหมี้
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
  สรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลง/พฒันาองค์การอาจมีความหมายไดอ้ย่างน้อย 2 นัย คือ 1) การ
กระท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งมีระบบตามแผนท่ีไดจ้ดัท าไว ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้การน าระบบและ
วิธีการใหม่มาปฏิบติัในองค์กรเป็นไปอยา่งม่ีประสิทธิภาพ เป็นการเปล่ียนแปลงภายในองค์กร ท่ีเกิดข้ึนภายใต้
อ  านาจการบริหารขององค์กร อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงภายในองค์กรอาจเกิดข้ึนจากสภาวะแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลง ซ่ึงมิไดอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจการบริหารขององคก์ร ดงันั้น การบริหารการเปล่ียนแปลง 2) เป็นการพฒันา
เพ่ือตอบสนองกบัการเปล่ียนแปลงภายนอก ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมิไดก้  าหนดไวใ้นแผน เป็นการบริหารการ
เปล่ียนแปลงท่ีมิอาจจดัท าเป็นแผนล่วงหน้าได ้จะตอ้งจดัท าเพ่ิมเติมตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก  

4.2 การเปลีย่นแปลงทั้งระบบ (systematic change)  
  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกท าให้องค์กรทั้งหลายต่างมุ่งเนน้ท่ีจะ
ปรับเปล่ียนองค์กรให้มีความพร้อม เพ่ือสามารถเขา้สู่การพฒันาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน ดงันั้นการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้ากและจ าเป็นท่ีองค์กรตอ้งมี เพ่ือการพฒันาองค์กรไปใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน และเม่ือการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้องค์กรจึงตอ้งมีมาตรการรองรับ
ตลอดเวลา ทั้งการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวก่้อนและการเปล่ียนแปลงท่ีไม่มีการวางแผน ซ่ึงบ่อยคร้ัง การ
เปล่ียนแปลงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนั เหนือความคาดหมาย องคก์รจึงควรปรับรูปแบบองคก์ร
ให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ โดยการสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น เปล่ียนแปลงได้ง่าย เน้นความ
คล่องตวัในการท างานและผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นส าคญั 
  วทิูรย ์สิมะโชคดี (2541) เห็นวา่ในโลกของการแข่งขนัอยา่งเสรีองคก์รส่วนใหญ่มีความกดดนั
ทางด้านการแข่งขันท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วมหาศาล องค์กรต่างๆ จึงต้องพยายามหาวิธีปรับกลยุทธ์ปรับ      
กระบวนทัศน์ใหม่ เพ่ือให้สามารถก้าวไปข้างหน้าเหนือคู่แข่ง และเพ่ือความอยู่รอดขององค์กร ขณะท่ี          
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Gregg (1994) เห็นว่ากระบวนทศัน์ใหม่ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ เป็นกรอบแนวคิดแบบใหม่ วิธีคิดและวิธีกระท า
ของคนในการพฒันาปรับปรุงองคก์ร สอดคลอ้งกบัพนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย ์(2540) กล่าวถึงการพฒันากระบวนทศัน์
สู่ความเป็นเลิศ นั้นตอ้งเปล่ียนจากกรอบแนวคิดเดิมไปสู่แนวคิดใหม่ โดยเร่ิมท่ีผูบ้ริหาร เพ่ือก่อใหเ้กิดการบริหาร
ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ โดยให้การพฒันาคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือยกระดบัความสามารถใน
การแข่งขนัขององค์กรให้ด ารงอยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืนท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองซ่ึงสุรัฐ 
ศิลปะอนันต์ (2545) ให้ทัศนะว่าการปฏิรูปการศึกษานั้น คือ การเปล่ียนแปลงการศึกษาทั้ งระบบ (systematic 
change) ดงัภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา (สุรัฐ ศิลปะอนนัต,์ 2545)  
 
 4.3 หลักการและแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงทั้ งระบบ(principle and value of systematic 
change)  
  4.3.1 หลกัการของเปล่ียนแปลงทั้งระบบ (principle of systematic change)  
   พิเชฐ บัญญัติ (2550) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารการเปล่ียนแปลง 5 ขั้ นตอน           
ไว้ดังน้ี คือ  1) การกระตุ้นการเปล่ียนแปลง (change activation) 2) การบูรณาการเปล่ียนแปลงสู่การปฏิบัติ       
(change integration) 3) การปฏิบติัสู่การเปล่ียนแปลง (change implementation) 4) การเรียนรู้จากการเปล่ียนแปลง 
(change learning) 5) การประเมินผลการเปล่ียนแปลง (change evaluation) บทบาทท่ีส าคญัในการบริหารการ
เปล่ียนแปลงให้ส าเร็จของผูบ้ริหาร คือ เป็นแบบอยา่ง (role model) การจดัปัจจยัให้เอ้ือ (available factors) และมี
กฎ กติกา ท่ีเหมาะสม (rule and regulation)  
   สรุปไดว้่า หลกัการการบริหารการเปล่ียนแปลงมีหลกัส าคญัคือ การบริหารอยา่งมี
ทิศทาง โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายท่ีชัดเจน มีการพัฒนาความพร้อมขององค์กรและมีการ
ปรับเปล่ียนทศันคติของบุคลากร จนสามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมายขององคก์ร 
  4.3.2 แนวคิดการเปล่ียนแปลงทั้งระบบ (value of systematic change)  
   ธวัช  บุณ ยมณี  (2550), วุท ธิศัก ด์ิ  โภชนุกูล  (2552) ได้ก ล่ าวถึ ง การบ ริห าร
เปล่ียนแปลง (management change) คือวิว ัฒนาการของแนวคิดทางการบริหารตามภาวการณ์ต่างๆ อาทิ            
การบริหารแนววิทยาศาสตร์ มนุษยส์ัมพนัธ์เชิงระบบและตามสถานการณ์ ภาวการณ์ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตาม
บริบท (context) ของสังคม ทั้ งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี ฯลฯ เป็นการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงตอ้งบริหารแบบรู้เท่าทัน ทันการณ์ และมีวิสัยทัศน์ โดยแนวคิดการบริหารการเปล่ียนแปลง         
มีรูปแบบการพฒันาองคก์รท่ีดี 8 วธีิการ ดงัน้ี 
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1) แนวคิดของ เคร์ทลูวิน (Kurt Lewin) ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังน้ี  ระยะท่ี 1      
การท าให้เกิดการรับรู้ถึงความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (unfreezing) เป็นการเตรียมระบบเพื่อการ
เปล่ียนแปลง ระยะท่ี 2 การด าเนินการเปล่ียนแปลง (changing) เป็นการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบ และ
ระยะท่ี 3 การจรรโลงการเปล่ียนแปลง (refreezing) เป็นการท าใหร้ะบบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนด ารงอยู ่

2) แนวคิดของ ลาร์รี เกรนิเย (Larry Greiner) ประกอบดว้ย 2 ปัจจัย ท่ีเห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงเกิดจากแรงบีบจากภายนอกกบัการกระตุน้ผลกัดนัภายใน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมีอยูต่ลอดเวลา 
ปัจจยัทั้งสองเกิดข้ึนตลอดเวลา จึงตอ้งด าเนินการเปล่ียนแปลงโดยศึกษาการเปล่ียนแปลง คน้หาวิธีการท่ีดีกว่า 
ทดลองวธีิใหม่ หล่อหลอมขอ้ดีเขา้ดว้ยกนั เพ่ือบริหารการเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) แนวคิดและค่านิยม 11 ประการเพ่ือความเป็นเลิศ(the eleven core value and 
concept for performance excellence) ของสถาบัน เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  (2547) 1) การคิดอย่างเป็นระบบ 
(systematic thinking) 2) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้(organizational learning) 3) วฒันธรรมแห่งนวตักรรม 
(culture of innovation) 4) ความเป็นผู ้น าและมั่นคงของวตัถุประสงค์ (leadership and constancy of purposes)       
5) การบริหารกระบวนการและขอ้มูลพ้ืนฐาน (processes and information-based management) 6) วิสัยทศัน์ของ
อนาคต (vision of the future) 7) สร้างมูลค่าเพ่ิม (value creation) 8) เน้นคุณค่าคน (valuing people) 9) ความรู้
เก่ียวกบัลูกคา้และตลาด (knowledge of the customer and the market) 10) การพฒันาความร่วมมือ (partnerships 
development) 11) ความรับผดิชอบต่อสังคม (social responsibility)  

4) แนวคิดบญัญติั 10 ประการ (the ten commandments) ของ Kanter et al. (1992) 
มีดังน้ี 1) วิเคราะห์องค์การและความจ าเป็นของการเปล่ียนแปลง 2) สร้างวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) และ
ทิศทางรวม (common direction) 3) แยกจากอดีตท่ีผ่านมา 4) สร้างและกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกความจ าเป็น
เร่งด่วน (sense of urgency) 5) สนบัสนุนบทบาทเขม็แขง็ของผูน้ า 6) แสวงหาและจดัหาการอุปถมัภท์างการเมือง 
(political sponsorship) 7) สร้างแผนด าเนินการ (implementation plan) 8) พฒันาโครงสร้างท่ีมีขีดความสามารถ
สนบัสนุน9) ส่ือสารระดมการมีส่วนร่วมของคน (people involvement) ความจริงใจ (honest) 10) สร้างแรงหนุน 
(reinforce) และสถาปนา (institutionalize) การเปล่ียนแปลง 

5) แนวคิดการบ ริหารการเป ล่ียนแปลงท่ี มีประสิท ธิผล  (effective change 
management) ของ Cummings & Worley (1993) มีดังน้ี 1) สร้างแรงจูงใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง 2) สร้าง
วิสัยทัศน์  (vision) 3) พัฒนาการสนับสนุนด้านการเมือง  (political support) 4) จัดการการเปล่ียนสภาวะ 
(transitional management) 5) รักษาความกลบัซ ้ าหรือโมเมนตมั (momentum) ของการเปล่ียนแปลง 

6) แนวคิดกระบวนการเปล่ียนแปลงอย่างสร้างสรรค์ 8 ขั้นตอน (the eight-stage 
process of creating major change) ของKotter (1996) มีดงัน้ี 1) จดัตั้งความตระหนกัและความรู้สึกเร่งด่วน (sense of 
urgency) 3) สร้างแนวร่วมช้ีน า (guiding coalition) 4) พัฒนาวิสัยทัศน์  (vision) และยุทธศาสตร์  (strategy)        
การส่ือสารวิสัยทศัน์การเปล่ียนแปลง (change vision) 5) กระจายและให้อ  านาจ (empowerment) ท่ีสนบัสนุนการ
เคล่ือนไหวระดับฐานกว้าง  (broad-based action) 6) สร้างชัยชนะระยะสั้ น  (short-term wins) 7) ผนึกก าลัง 
(consolidation) และขยายผลการเปล่ียนแปลงให้มากข้ึน8) ปลูกฝัง (anchor) การหล่อหลอมและแนวทางใหม่ใน
วฒันธรรมองคก์าร 9) เนน้ความง่าย (simplification)  



66 
 
 

 

7) แนวคิด แบบปรับปรุงโครงสร้างองคก์รใหม่ (blueprint for corporate renewal) 
ของ Ghoshal& Bartlett (1996) มีดงัน้ี 1) สร้างการริเร่ิมมาจากระดบัปฏิบติัล่างสุด (front – line initiatives) 2) สร้าง
วินัย(discipline) 3) สร้างฐานสนับสนุน  (embedding support) 4) บู รณาการ  (integration) 5) สร้างเครือข่ าย
ความสัมพนัธ์ขา้มหน่วยงาน (cross-unit relationships) 6) ขยายขอบเขตการเปล่ียนแปลง (stretch) 7) พฒันาความ
ไวใ้จ (trust) 8) ผลิตใหม่ (regeneration) 9) ประกนัการเรียนรู้ต่อเน่ือง (continuous learning) 10) การบูรณาการกบั
กรอบบริบทท่ีเก่ียวข้อง (contextual frames) 11) รักษาพลวตัท่ีขาดดุลยภาพ  (dynamic imbalance) 12) การน า
กระบวนการปฏิรูป (renewal process)    

8) แนวคิดของ ฮาโรล เจ ลีฟ์วิท (Harold J. Leavitt) ท่ีเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงเกิด
จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาของงาน โครงสร้าง เทคนิควิทยาการและคน ทั้ ง 4 ประการน้ี เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงก็จะส่งผลกระทบเก่ียวพนักนั และการเปล่ียนแปลงบางเร่ืองอยูเ่หนือการควบคุม ดงันั้น ผูบ้ริหารจึง
ตอ้งสนใจส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง ส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลง และผลกระทบท่ีเกิดหรือจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของแต่ละ
ปัจจัย เขาพบว่าแนวโน้มของกระแสการเปล่ียนแปลงทั้ งระบบ ท่ีเกิดข้ึนกับองค์กรได้แก่ 1) ด้านโครงสร้าง 
(structure) 2) องคป์ระกอบของประชากร (demographic) 3) เกิดจริยธรรมใหม่ของการท างาน (new work ethic) 4) 
การเรียนรู้และองค์ความรู้ (learning and knowledge) 5) เทคโนโลยีและการเขา้ถึงสารสนเทศ (technology and 
access to information) 6) เนน้เร่ืองความยืดหยุน่ (emphasis on flexibility) 7) ตอ้งพร้อมเผชิญต่อการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว (fast-pace change) ส่วนส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาเปล่ียนแปลงในองค์กร ไดแ้ก่เป้าหมายและกล
ยทุธ์ (purpose) เทคโนโลย ี(technology) การออกแบบงานใหม่ (job redesign) โครงสร้าง (structure) กระบวนการ 
(process) และคน (people)  
   สรุปได้ว่าวิธีการเปล่ียนแปลงท่ีดีท่ีสุดต้องเปล่ียนแปลงในคนท่ีอยู่ในองค์กร 
โครงสร้างระบบการท างาน การด าเนินงานตามหน้าท่ีขององค์กรนั้น เทคโนโลยีท่ีน ามาใช ้และวฒันธรรมการ
ท างานของคนในองคน์ั้นๆ โดยมีขั้นตอนคือ สร้างเป้าหมายและกลยทุธ์ร่วมกนั มีวฒันธรรมในการท างานท่ีดีโดย
สร้างจริยธรรมไวว้างใจ และให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัท างานเป็นทีมบุคลากรมีการเรียนรู้และเขา้ถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา กระตุน้ สร้างแรงจูงใจ สร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีแก่บุคลากรในการท างาน
อยูเ่สมอ 

4.4 นวตักรรมการเปลีย่นแปลง 
  กระบวนการเปล่ียนแปลงว่า มี 3 ระยะ ประกอบด้วย 1) ระยะเร่ิมตน้ (initiation) หรือการ
ยอมรับเขา้ไปในองคก์ร ในระยะน้ีประกอบดว้ยกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การเร่ิมตน้ รวมทั้งการตดัสินใจยอมรับ
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลง 2) ระยะการส่งเสริมการใช ้(implementation) ซ่ึงมีการสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การใช้
เกิดข้ึน (โดยทัว่ไปมกัจะใชเ้วลาสองปีแรก หรือสามปีแรก ในการใช)้ ซ่ึงในระยะน้ีเก่ียวขอ้งกบัความพยายามใหมี้
ประสบการณ์คร้ังแรกในการใช้หรือปฏิรูป เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติแบบใหม่3) ระยะด าเนินการต่อเน่ือง 
(continuation) หรือระยะเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ระยะน้ีเป็นการสร้างความร่วมมือ มีการใชอ้ยา่งเป็นกิจวตัร จน
รวมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัในแต่ละระยะของกระบวนการเปล่ียนแปลง  

1) ระยะเร่ิมต้น (initiation) มีปัจจัยดังน้ี1) นวตักรรมท่ีมีอยู่และคุณภาพของนวตักรรม 
(existence and quality of innovation) 2) การเข้าถึงนวัตกรรม (access to innovation) 3) การสนับสนุนจาก
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ผู ้บ ริห ารส่ วนกลาง (advocacy from central administration) 4) การสนับส นุนจากค รู  (teacher advocacy)              
5) ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจากภายนอก (external change agents) 6) ความกดดนั / การสนบัสนุน / ความเฉยเมยของ
ชุมชน (community pressure / support / apathy) 7) งบประมาณจากส่วนกลาง ระดบัภูมิภาค ระดบัทอ้งถ่ิน (new 
policy-funds : federal/state/local) 8) การแก้ปัญห าและลักษณะความ เป็นราชการ  (problem-solving and 
bureaucratic orientations) ดงัภาพท่ี 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระยะการเร่ิมตน้ (Fullan & Stiegelbauer, 1991)  

 
2) ระยะการส่งเสริมการใช้ (implementation) Fullan & Stiegelbauer (1991) ได้ระบุปัจจัย

หลกัท่ีมีผลต่อระยะการสนบัสนุนน้ี โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้นดว้ยกนั ปัจจยั 4 ขอ้แรก เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของตวั
นวตักรรมเอง ส่วนอีก 5 ขอ้ เก่ียวขอ้งกบัระดบัการสนบัสนุนการใชน้วตักรรม ในระยะส่งเสริมการใชน้ี้ เป็นระยะ
ท่ีอยู่ในกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นช่วงของความพยายามในการใช้
นวตักรรม ไมล ์ 
  Miles (1997) กล่าวถึงระยะน้ีวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสนบัสนุนส่งเสริมการเปล่ียนแปลงน้ี
เป็นเง่ือนไขภายในโรงเรียน และความกดดนัและการสนบัสนุนจากภายนอก ซ่ึงขั้นน้ีอยูใ่นช่วงของความตอ้งการ
ทกัษะและความเขา้ใจ มีความส าเร็จบางส่วนเกิดข้ึน และมีการมอบหนา้ท่ีในการท างานใหก้ลุ่มครู และไดก้ล่าวถึง
กิจกรรมหลกัท่ีเกิดข้ึนในระยะการสนบัสนุนน้ีวา่เป็นการวางแผนไปสู่ความส าเร็จ การพฒันาและการสนบัสนุน
ของคณะกรรมการ การตรวจสอบความกา้วหนา้และเอาชนะอุปสรรค ซ่ึงปัจจยัหลกัในการสร้างความส าเร็จมีดงัน้ี 
1 ) ส ร้างหน้ า ท่ี ท่ี กระ จ่ างชัดของบุ คลากร  ผู ้ ร่ วมงาน  (หั วหน้ าผู ้ป ระส านงาน ท่ีป รึกษาภายนอก )  
2) มีการร่วมควบคุมการสนับสนุน (การใชว้ิธีการจากระดบับนสู่ระดบัล่างไม่ถูกตอ้งในระยะน้ี) โดยการขา้ม
ล าดบัอ านาจการควบคุมงานท่ีดี3) การผสมผสานความกดดนัและยืนยนัในการท าส่ิงท่ีถูกตอ้งและการสนบัสนุน

การตัดสนิใจ

ในระยะ

เร่ิมแรก 

1. นวตักรรมที่มีอยู่และคณุภาพของนวตักรรม 

2. การเข้าถงึนวตักรรม 

3. การสนบัสนนุจากผู้บริหาร

สว่นกลาง 

4. การสนบัสนนุจาก

ครู 

5. ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 

6. ความกดดนั/การสนบัสนนุ  

ความเฉยเมยของชมุชน 

7. งบประมาณจากสว่นกลาง 

ระดบัภมูิภาค ระดบัท้องถ่ิน 

8. การแก้ปัญหาและลกัษณะ 

ความเป็นราชการ 
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4) การพฒันาและการสนับสนุนบุคลากรและการสนับสนุนการฝึกอบรมระหว่างการท างาน (ผูป้ระสานงาน
ภายนอกหรือภายใน หรือผูป้ระสานงานท่ีตอ้งสร้างความสามารถของบุคลากรและองคก์ร) 5) ใหก้ารตอบแทนครู
ในช่วงแรกของกระบวนการ (ให้อ  านาจ ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ให้การช่วยเหลือต่อความตอ้งการของ
สมาชิก ใหค้วามช่วยเหลือในหอ้งเรียน ลดภาระงาน ใหก้ารสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์ ขยายแหล่งทรัพยากร)  

3) ระยะด าเนินการต่อเน่ือง (continuation) ท่ีเกิดข้ึนจากผลการสนับสนุนส่งเสริมท่ีดีพอ 
และเพียงพอ ไม่มีการขาดหายไปของผูส้นับสนุนระดับต่างๆ Fullan&Stiegelbaue (1991) ได้เน้นว่าระยะน้ี 
เกิดข้ึนไดห้รือไม่นั้นเป็นผลเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงท่ีไดมี้การฝังตวั หรือมีการสร้างโครงสร้างไว ้ไม่วา่จะเป็น
นโยบาย งบประมาณ ระยะเวลา หรืออ่ืนๆ ในระยะการส่งเสริมการใช ้และตอ้งใชเ้วลาในการสร้างกลุ่ม (critical 
mass) ในระดบัผูบ้ริหารและครูท่ีมีทกัษะและมีการมอบหมายดา้นการเปล่ียนแปลง และมีการกระบวนการส าหรับ
การช่วยเหลือท่ีต่อเน่ือง เช่น การฝึกอบรม โดยเฉพาะการใหก้ารสนบัสนุนและผูบ้ริหารกลุ่มใหม่  

Hall & Had (2001อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2544) กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารในการ
บริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนว่า บทบาทการเป็นผูริ้เร่ิม (initiator) จะท าให้การเปล่ียนแปลงเป็นไป
อยา่งมีคุณภาพและมีปริมาณไดม้ากกวา่บทบาทในรูปแบบอ่ืน โดยกิจกรรมส าหรับผูบ้ริหารเพ่ือสนบัสนุนให้เกิด
การเปล่ียนแปลง มีดงัน้ี1) จดัองคก์รให้มีลกัษณะเอ้ือต่อการพฒันา2) จดัฝึกอบรม3) ให้ค  าปรึกษาและการจูงใจ4) 
ติดตามผล5) มีการส่ือสารกบัภายนอก6) ท าให้มีความกระจ่างในเร่ืองท่ีจะเปล่ียนแปลงนอกจากนั้นยงัให้ขอ้คิด
ดว้ยวา่ ในการใหค้รูเขา้มามีส่วนร่วมนั้น ผูบ้ริหารตอ้งพยายามหลีกเล่ียงมิใหเ้กิดสภาพท่ีเรียกวา่ over control หรือ 
mock participation ซ่ึ งผู ้มี ส่วนร่วมนั้ นไม่จริงใจท่ีจะผูกพันไปถึงการน าไปสู่การปฏิบัติในท้ายท่ี สุดได ้
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งพยายามหลีกเล่ียงสภาพท่ีเรียกว่า under control หรือ planning in the vacuum ซ่ึงเป็นสภาพท่ี
ผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนด ส่ิงท่ีจะท าเสร็จแลว้กลบัโยนแผนทั้ งหมดไปให้ครู ซ่ึงทั้ งสองกรณีจะไม่น าไปสู่ การ
บรรลุผลแห่งการมีส่วนร่วมท่ีดีได ้

Lovell & Wiles (1983 อา้งถึงใน วโิรจน์ สารรัตนะ, 2544) กล่าวถึงส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลง
ในโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งแสวงหาเทคนิคเพื่อแกไ้ข ดงัน้ี1) การขาดความมีพนัธะผูกพนักบัจุดมุ่งหมายของ
โรงเรียน 2) การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัมีไม่เพียงพอ3) ความรู้เก่ียวกบัการสอนและการเรียนรู้ไม่เพียงพอ 4)  ทศันคติ   
ท่ีมีต่อขอ้เสนอในการเปล่ียนแปลง5) ความพึงพอใจในสภาพท่ีเป็นอยู ่6) การพฒันาทกัษะยงัไม่เพียงพอ 7)  ยงัให้
ความสนใจในสภาพท่ีเป็นอยู่ในระดบัสูง8) ขาดการสนับสนุนจากองค์กร 9) บรรยากาศเป็นแบบปิดมากกว่า   
แบบเปิด 10) ขาดการท าให้เป็นระบบเขา้กบัส่วนอ่ืนๆ ขององค์กร 11) เป็นส่ิงคุกคามต่อบุคคล12) ขาดความรู้
อยา่งเพียงพอในเร่ืองขอ้จ ากดัและความเป็นไปไดใ้นสภาพการณ์โครงสร้างขององคก์รท่ีเนน้ความคงท่ี (static) 13) 
ขาดความช านาญเพ่ือการแกปั้ญหาอยา่งเพียงพอ 14) เป็นส่ิงคุกคามต่อเจา้หนา้ท่ีในองคก์ร15) การให้รางวลัเพื่อ
ผลในการเปล่ียนแปลงยงัไม่เพียงพอ 

Bedeiam & Zammuto (1991) ไดจ้ าแนกปัจจยัของการเปล่ียนแปลงองค์กรทั้งระบบออกเป็น
ดา้นโครงสร้างดา้นเทคโนโลยีดา้นคนและดา้นงานขณะท่ี Griffin (1993) ไดจ้ าแนกเป็นดา้นโครงสร้างและการ
ออกแบบดา้นเทคโนโลยีดา้นคนและดา้นยทุธศาสตร์ซ่ึง Bartol et al. (1998) ไดใ้ห้ทศันะไวว้า่ การเปล่ียนแปลง
ในองคก์ารหน่ึงๆ นั้น อาจจะเปล่ียนแปลงไดท่ี้โครงสร้าง (structure) เทคโนโลยี (technology) คน (people)  และ
วฒันธรรม (culture) โดยการเปล่ียนแปลงนั้นตอ้งอาศยัตวัการในการเปล่ียนแปลง (change agent) ดงัภาพท่ี11 
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ภาพที ่11 กรอบแนวคิดการเปล่ียนแปลงในองคก์าร (Bartol et al., 1988) 
 

  จากภาพสรุปไดว้่าปัจจยัส าคญัในการเปล่ียนแปลงองค์การคือ การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
เช่นมีการออกแบบโครงสร้างใหม่ หรือการออกแบบงาน การกระจายอ านาจการท างาน การเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีคือ การปรับกระบวนการท างานให้มีความคล่องตวัยิ่งข้ึน มีความรวดเร็วคล่องตวัทั่วถึง มีขอ้มูล
สารสนเทศท่ีฉับไว ้การเปล่ียนแปลงดา้นคนคือการปรับทศันคติ ความคาดหวงั การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในองคก์ร 
และพฤติกรรมการท างาน ส่วนการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมเป็นการสร้างความหมายขององค์กรร่วมกันเป็น
บรรทดัฐานและแนวการปฏิบติังานร่วมกนั 

4.5 การพฒันาสถานศึกษาเชิงระบบ 
4.5.1 แนวคิดสถานศึกษาเป็นระบบทางสังคม 

การจัดองค์กรทางการบริหารของโรงเรียนมีพัฒนาการมาเป็นล าดับซ่ึง  Owens 
(1995) ไดใ้ห้ทัศนะ เก่ียวกบัองค์กรทางการศึกษาไว ้2 มิติคือ 1) มิติแบบราชการซ่ึงเน้นสายการบังคบับัญชา
กฎระเบียบมาตรฐานและการควบคุมอ านาจหนา้ท่ีการส่ือสารแนวตั้งการวางแผนท่ีแน่นอนฯลฯซ่ึงทศันะน้ีมอง
สถานศึกษาเป็นระบบปิดท่ีเป็นบริการของรัฐท่ีจดัให้กบัประชาชนซ่ึงเป็นการมองท่ีเห็นโรงเรียนเป็นของราชการ
ท่ีแยกต่างหากจากสภาพแวดลอ้มทางสังคมรัฐจึงมีอ  านาจโดยชอบธรรมท่ีจะบริหารจดัการกบัโรงเรียนอยา่งไร     
ก็ได้ 2) มิติท่ี เป็นองค์กรของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซ่ึ งการมองแบบน้ีมองโรงเรียนเป็นระบบเปิด              
(open system) การมองในรูปแบบน้ีจะมองโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นองค์ประกอบหน่ึงในหลายๆองค์ประกอบ        
ท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นระบบสังคม (social system) ท่ีถือเป็นระบบเปิดการท่ีองคป์ระกอบของสังคมมีการเกาะเก่ียว
กนัอยูก่ารเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงกจ็ะส่งผลถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดก้าร
บริหารจดัการท่ีจะกระท ากบัโรงเรียนจึงไม่สามารถท าไดโ้ดยล าพงัเฉพาะภายในโรงเรียนการบริหารโรงเรียน
จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบทางสังคมอ่ืนๆด้วยการมองโรงเรียนในฐานะเป็นส่วนหน่ึงในระบบสังคมนั้ น

 เปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง 

เช่น ออกแบบโครงสร้างใหม่ กระจายอ านาจ ออกแบบงาน

ใหม ่ เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 

เช่น ปรับกระบวนการท างาน 

วิธีการ และอปุกรณ์ 
เปลี่ยนแปลงด้านคน 

เช่น ทศันะคติ ความคาดหวงั การรับรู้ และพฤติกรรม 

เปลี่ยนแปลงด้านวฒันธรรม 

เช่น สร้างความหมายร่วม (shared meaning) ของ

องค์การ 
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สอดคลอ้งกบัถวิลมาตรเล่ียม (2544) ซ่ึงไดเ้สนอแนะมุมมองวา่ระบบโครงสร้างหลกัของการพฒันาประเทศน่าจะ
ประกอบดว้ยโครงสร้างหลกั 4 โครงสร้างคือระบบการศึกษาระบบการเมืองการปกครองระบบเศรษฐกิจระบบ
สังคมและวฒันธรรมซ่ึงแต่ละระบบจะมีความสัมพนัธ์กนัดงัภาพท่ี 12 ต่อไปน้ี 

 

ภาพที่ 12 ความสัมพนัธ์ของระบบการศึกษาระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจระบบสังคมและวฒันธรรม 
 
  หากเรามองภาพของสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคมไดมี้นักบริหารหลายท่านได้
จ าแนกองค์ประกอบของระบบสถานศึกษาได้หลายแบบดังเช่น ท่ีBartol et al. (1998) ได้จ าแนกเป็น 
4 องค์ประกอบคือดา้นเทคโนโลยีดา้นคนดา้นวฒันธรรมและดา้นโครงสร้างและ Bedeiam & Zammuto (1991)    
ท่ีได้จ  าแนกออกเป็นด้านโครงสร้างด้านเทคโนโลยีด้านคนและด้านงาน  Griffin (1993) ได้จ าแนกเป็นด้าน
โครงสร้างและการออกแบบดา้นเทคโนโลยีดา้นคนและดา้นยุทธศาสตร์จะเห็นวา่นกัวิชาการเหล่าน้ีลว้นแลว้ได้
ความส าคญักบัการเปล่ียนแปลงทั้ งระบบไม่มุ่งให้ความส าคญัเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น Owens (2001) ท่ีมี
ความเห็นว่าสถานศึกษาเป็นระบบทางสังคมไดจ้ าแนกการเปล่ียนแปลงใน 4 ดา้นโครงสร้างไดแ้ก่อ านาจหน้าท่ี
การตดัสินใจการควบคุมการวางแผนกฎกลุ่มงานการส่ือสารบุคลากรไดแ้ก่ทกัษะสถานะภาพค่านิยมภาวะผูน้ า
ความรู้สึกการปฏิบติังานเทคโนโลยีไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ตารางเรียนหลกัสูตรความรู้และงานไดแ้ก่ การสอนการ
นิเทศการบริหารการบริการการแนะแนว 
  จากการจ าแนกองค์ประกอบของสถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคมตาม
แนวความคิดของ Owens ดงัท่ีกล่าวมาน้ีเราจะเห็นวา่เป็นมุมมองท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดทางการศึกษาท่ีปรากฏอยู่
ในหลายส่วนของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542และแก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงมองโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นองค์ประกอบหน่ึงของสังคมการบริหารจัดการโรงเรียน        
จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนั (active participation) ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholders) 
ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดการพฒันาโรงเรียนให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ตามทศันะของ Owens (2001) 
ดงัภาพท่ี 13 
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ภาพที่13 กรอบแนวคิดการเปล่ียนแปลงองคก์ารทั้งระบบ (Owens, 2001) 

 
  4.5.2 ปัจจยัส่งเสริมการเปล่ียนแปลงสู่ความส าเร็จ 
   ผูว้ิจัยได้ศึกษาปัจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของสถานศึกษาจาก
การศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาขอ้สรุปในงานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
   Kotter (1993) พบว่าปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา      
มีดังน้ี 1) สร้างความรู้สึกว่าการเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองด่วน 2) ก าหนดวิธีการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ          
3) สร้างวิสัยทศัน์ท่ีสร้างสรรค ์4) ส่ือสารให้เขา้ใจวิสัยทศัน์อย่างทัว่ถึงทั้งองค์กร 5) มอบอ านาจแก่บุคคลต่างๆ   
ท าตามวิสัยทศัน์นั้น 6) วางแผนท่ีหวงัผลส าเร็จในระยะสั้ น7) ยงัคงปรับปรุงพฒันาการผลิตต่อไปอยา่งต่อเน่ือง     
8) มีความเป็นสถาบนัท่ีมีแนวทางเลือกใหม่  
   Lawlrence (1998) พบวา่ปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา 
มีดังน้ี1) อย่าคาดหวงัว่าคนจะอ้าแขนรับกับการเปล่ียนแปลงง่ายๆ 2) การทดลองท าดีกว่า การวางแผน                  
3) ให้ความส าคญักบัเวลา 4) ถา้จ าเป็นจริงๆ ใหย้า้ยคนเท่านั้น แต่อยา่เอาคนออกจากงาน 5) ทีมอาวโุสจะตอ้งร่วม

ระบบยอ่ยดา้นคน 
เช่น ทกัษะ, สถานะภาพ, 

ค่านิยม, ภาวะผูน้ า, ความรู้สึก

, การปฏิบติั 

ระบบยอ่ยดา้นโครงสร้าง 
เช่น อ านาจหนา้ที ่การตดัสินใจ 

การควบคมุ การวางแผนกฎ แผนก

งาน การสือ่สาร 

ระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลย ี
เช่น วสัด ุอปุกรณ์ ตาราง

เรียน หลกัสูตร ความรู้ 

ระบบยอ่ยดา้นงาน 
เช่น การสอน การนิเทศ 

การบริหาร การบริการ  

การแนะแนว 

การบรรล ุ

จดุมุ่งหมาย 

โรงเรียนเป็นระบบทางสงัคม สภาพแวดล้อม

ภายนอก 

สภาพแวดล้อม

ภายนอก สภาพแวดล้อม

ภายนอก 
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คิดร่วมท าแบบทีม 6) การตั้งกฎเกณฑ์ ตอ้งอยู่ในรูปคณะกรรมการ7) ภารกิจหลกัและรูปแบบการท างานตอ้ง
เช่ือมต่อสอดคลอ้งชดัเจน 8) ใชบ้ริบทจริง 9) ด าเนินการท่ามกลางการเผชิญกบัความเปล่ียนแปลง 10)  ในการท า
ทุกส่ิงไม่มีชยัชนะเสมอไป  
 

Lewis (1999 cite in Hubbard & Beamish, 2011) พบว่าปัจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
น าสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา มีดงัน้ี1) กระตุน้ความคิดบุคลากรออกมา 2) จ ากดัขั้นตอนของงานประจ าวนั 
ระบบโครงสร้าง และพฤติกรรมท่ีเคยชิน 3) รับรู้อยา่งเท่าทนัต่อขอ้มูลข่าวสารภายนอก 4) ใชก้ารวิเคราะห์จาก
ขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือปรับเปล่ียนกรอบการด าเนินงานเก่าๆ ท่ีไม่เหมาะสม 5) ใชผู้เ้ช่ียวชาญจากภายนอกเพื่อมา
เพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆ 6) พฒันาบุคลากร และกลไกการส่ือสาร 7) โปรแกรมการพฒันาการท างานตอ้งครอบคลุม
และกวา้งขวาง 8) เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน เพ่ือให้ร่วมรับรู้ความส าเร็จ และให้รางวลัค่าตอบแทนแก่
บุคลากรใหม่ 9) ตระหนกัถึงพลงัของสัญลกัษณ์ และพิธีการ 10) มีความเป็นผูน้ าในทุกระดบัองคก์าร  

Cuban (1998) พบว่าปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา      
มีดงัน้ี 1) มีมาตรฐานดา้นประสิทธิผล (effectiveness standards) ซ่ึงวดัไดจ้ากตวับ่งช้ีท่ีสร้างจากเป้าหมายของการ
ปฏิรูปเช่นคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอตัราการเรียนต่อและอตัราการมีงานท า2) มีมาตรฐานดา้นช่ือเสียง 
(popularity standards) วดัไดจ้ากการท่ีตวัแบบการปฏิรูปโรงเรียนไดรั้บการยอมรับและมีการน าตวัแบบไปใช้
อยา่งกวา้งขวางทัว่ถึง 3) มีมาตรฐานดา้นเสถียรภาพ (fidelity standards) วดัไดจ้ากระดบัความไม่แปรเปล่ียนของ
ตวัแบบการปฏิรูปโรงเรียนเม่ือเทียบกบัตวัแบบการปฏิรูปโรงเรียนท่ีเป็นตน้แบบ 

Glickman, Gordon & Ross-Grodon (2001) พบว่าปัจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่
ความส าเร็จของสถานศึกษา มีดงัน้ี1) ผูบ้ริหารท่ีมีความหลากหลายของภาวะผูน้ า ซ่ึงรวมถึงภาวะผูน้ าของครูดว้ย 
2) ตระหนักถึงสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมของโรงเรียน 3) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 4) การมีวิสัยทศัน์
ร่วมกนัและปรับเปล่ียนวสิัยทศัน์อยา่งต่อเน่ือง 5) ไดรั้บการสนบัสนุนจากทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนในเร่ือง
เวลาเรียน การจดักิจกรรม ดา้นวชิาการและคุณธรรมจริยธรรม  

Harison & Treagust (2000) พบว่าปัจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของ
สถานศึกษา มีดงัน้ี 1) ลกัษณะของโรงเรียนท่ีดีข้ึนอยูก่บัผูน้  า 2) ผูน้  าการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนดีกว่าผูน้  าแบบแลกเปล่ียน3) ผูน้  าการเปล่ียนแปลงเป็นผูน้ าท่ีมีความมัน่ใจ ส่ือสารแบบเปิด และแสดง
วิสัยทศัน์ไดดี้ 

U.S. Department of Education (2005) พบว่าปั จจัยการ เป ล่ียนแปลงท่ี จะน า สู่
ความส าเร็จของสถานศึกษา มีดังน้ี 1) มีความมุ่งมั่นและคาดหวงัทางวิชาการสูง 2) มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ี
สนุกสนาน 3) จัดการเรียนรู้สนองความตอ้งการและความถนัดของผูเ้รียน 4) พฒันาความเป็นมืออาชีพด้าน
วิชาการของบุคลากร 5) มีการบูรณาการการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 6) มีการแนะแนวอาชีพและการศึกษา
ต่อ 7) การจดัการเรียนการสอนแบบยืดหยุน่ 8) ประเมินความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 9) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกบัหน่วยงานการศึกษาระดบัเหนือข้ึนไป 10) ส่งเสริม สนบัสนุนเครือข่ายผูป้กครองและชุมชน 

Sergiovanni (2001) พบว่าปั จจัยการเป ล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ ความส าเร็จของ
สถานศึกษา มีดงัน้ี1) เน้นนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม    
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การเรียนรู้ของนักเรียน 3) มีบรรยากาศโรงเรียนในทางบวก 4) ส่งเสริมความมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกันแบบกลุ่ม           
5)  มีการพฒันาบุคลากรให้มีความกา้วหน้าทางอาชีพ 6) มีเป้าหมายร่วมและใชค้วามเป็นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม       
7) ส่งเสริมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์8) ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

 
Kouzes & Posner (2002) พบว่าปัจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของ

สถานศึกษา มีดงัน้ี 1) ความเป็นผูน้ าความเปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการใชอ้  านาจของครู 2) ในการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ ผูบ้ริหารควรมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจึงจะเหมาะสม 

Gartner Group (2002) พบว่าปัจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของ
สถานศึกษา มีดังน้ี  1) มีการตั้ งเป้าหมายท่ีท้าทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุเป้าหมายนั้ น  (setting 
ambitious targets and achieving them) 2) สร้างค่านิยมร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้ งองค์การ  (shared values)          
3) มุ่งเน้นยุทธศาสตร์และการท าให้ทั่วทั้ งองค์การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  (strategic focus and 
alignment) 4) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ส่ิงท่ีสามารถเขา้ใจและปฏิบติัได ้(translating strategy into operational 
terms) 5) มีความเป็นองคก์ารท่ีมีความยดืหยุน่ (business agility)  

Office of Superintendent of Public Instruction [OSPI] (2002) พ บ ว่ า ปั จ จั ย ก าร
เปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา มีดงัน้ี 1) มีเป้าหมายร่วมท่ีชดัเจน (a clear and shared focus)    
2) มีมาตรฐานและความคาดหวงัต่อนักเรียนสูง3) มีความเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล (effective school leadership)     
4) มีความร่วมมือและประสิทธิภาพการส่ือสารอยู่ในระดบัสูง 5) หลกัสูตรและการประเมินผลสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาของรัฐ 6) ติดตามตรวจสอบการเรียนการสอนอยู่เสมอ 7) เน้นการพฒันาอย่างมืออาชีพ 
(focused professional development) 8) สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (a supportive learning environment) 9) 
ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัสูง  

Department of Education and Training, State of Victoria (2002) พ บ ว่ า ปั จ จั ย ก าร
เปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา มีดังน้ี1) ความเป็นผูน้ ามืออาชีพ 2) การมีความคาดหวงั           
ต่อนักเรียนในระดับสูง 3) การเน้นท่ีการเรียนการสอน 4) การสอนอย่างมีวตัถุประสงค์ 5) ความน่าเช่ือถือ           
6) ความรับผดิชอบ 7) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 8) สภาพแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้ท่ีมัน่คงถาวร 

Marzano (2003) พบวา่ปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา 
มีดงัน้ี1) มีการรับประกนัหลกัสูตรวา่ใชไ้ดจ้ริง (guaranteed and viable curriculum) 2) มีเป้าหมายท่ีทา้ทายและใช้
ขอ้มูลยอ้นกลบัอยา่งมีประสิทธิภาพ (challenging goals and effective feedback) 3) มีส่วนร่วมของผูป้กครองและ
ชุมชน (parent and community involvement) 4) สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและเป็นระเบียบเรียบร้อย (safe and 
orderly environment) 5 ) มี ค ว าม เป็ น ชุ มชน แ ห่ งก าร เรี ยน รู้ แล ะความ เป็ น มื ออ าชีพ  (collegiality and 
professionalism)  

Linder & Brooks (2004) พบว่าปัจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของ
สถานศึกษา มีดงัน้ี 1) มียุทธศาสตร์และนโยบาย (strategy and policy making) 2) มีการออกแบบองค์การและ
กระบวนการท างาน  (organization and process design) 3) บริหารประสิทธิภาพการท างาน  (performance 
management) 4) การมีพันธมิตรและเครือข่าย  (partnering) 5) มีการด าเนินงานท่ี ดี  (operations) 6) มุ่ งเน้น
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การตลาดและการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูรั้บบริการ (marketing and CRM) 7) ให้ความสะดวกสบายและ
คล่องตวั (procurement and logistics) 8) มีการบริหารจดัการเป็นมนุษยเ์ป็นหลกั (human capital management) 9) 
มีการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ (information management)  

 
Daggett (2005) พบวา่ปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา มี

ดงัน้ี 1) มุ่งเน้นวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 2) ผูบ้ริหารและครูมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการ
เรียนรู้ของนักเรียน 3) มีความเอาใจใส่และสนใจนักเรียนโดยเฉพาะระดบัการศึกษาภาคบงัคบัและสร้างความ
เช่ือมโยงถึงระดบัมธัยมตอนตน้ 4) เนน้จดัการเรียนการสอนรายบุคคล ให้สามารถใชค้วามรู้ในชีวิตประจ าวนัได ้  
5) หลกัสูตรมีคุณภาพสูง และการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 6) ให้โอกาสนักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็น ผูใ้หญ่ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเป็นท่ีปรึกษาของเขาได ้7) มุ่งเนน้การพฒันาและรักษาระดบัความเป็นมืออาชีพ
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 8) มีความเป็นผูน้ าท่ีเขม้แขง็และทุ่มเท  

Isern & Pung (2007) พบว่าปัจจัยการเป ล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของ
สถานศึกษา มีดงัน้ี1) ตั้งเป้าหมายท่ีชดัเจน 2) ออกแบบการท างาน หรือรูปแบบการท างาน 3) จดัท าตารางการ
ด าเนินงานครอบคลุมถึงจุดสุดทา้ย 4) ใชก้ารส่ือสารในการสะทอ้น/ทบทวนผลงานอยูเ่สมอ 5)  รักษาพลงัแห่งการ
เปล่ียนแปลง 6) ยดึมัน่การเปล่ียนแปลง 7) พฒันาความสามารถขององคก์าร 

Teddlie & Strigfield (2007 cited in Calman, 2010) พบว่าปัจจัยการเปล่ียนแปลง     
ท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา มีดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเป็นผูน้ าท่ีแข็งแกร่งและมีประสิทธิผล    
2) การพฒันาท่ีมุ่งเนน้ดา้นการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 3) มีการสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมโรงเรียนเชิง
บวกและมีความปลอดภยั 4) สร้างความคาดหวงัสูงอย่างเหมาะสม 5) ใชข้อ้มูลผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในการ
ก ากบัติดตามประเมินความกา้วหนา้ของนักเรียน 6) มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผล 7) ส่งเสริมให้
ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเหมาะสมและจริงจงั 8) พฒันาทกัษะของบุคลากรทุกต าแหน่ง  

The Specialist Schools and Academies Trust [SSAT] (2010) พ บ ว่ า ปั จ จั ย ก า ร
เปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา มีดังน้ี1) มุ่งเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะทางสามารถเป็น
ศูนยก์ลางความของความเป็นเลิศดา้นวิชาการ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ภาษา ศิลปะ และพลศึกษา 2) ใชข้อ้มูลอยา่งเตม็ท่ี
ในการพฒันาโรงเรียนและบุคลากรค้นหาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้เต็มท่ีเพ่ือลดความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 3) เขม้งวดในระเบียบวินยัและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของนกัเรียน 4) พฒันาและกระตุน้ให้
เกิดคุณลกัษณะ - ทกัษะชีวิต เช่นความซ่ือสัตย ์ความเอ้ืออาทร และวินัยในตนเองซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนและในชีวิตประจ าวนั 5) สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและผูป้กครองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัไดโ้ดยง่าย 6) ส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมกีฬา งานประเพณี และกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกนั โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน เช่น โรงเรียน วิทยาลยั และ
มหาวิทยาลยั ในการยกระดบัมาตรฐานและขีดความสามารถ 8) มุ่งเช่ือมโยงให้การด าเนินงานในชุมชนมีความ
เจริญยิ่งข้ึน โดยสนับสนุนวิทยากรท่ีเป็นเลิศเพ่ือปรึกษาอาชีพ การบริหารจดัการในด าเนินงาน ตลอดจนการจดั
กิจกรรมสนบัสนุน 9) สร้างความเป็นพลโลก โดยให้ความรู้ความเขา้ใจในโลกาภิวฒัน์ ความหลากหลาย และให้
นกัเรียนเตรียมตวัสามารถใชชี้วิตท่ีดีไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในยคุโลกเศรษฐกิจ  
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McKinsey (2010) พบวา่ปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา 
มีดังน้ี 1) ปรับปรุงหลกัสูตรและมาตรฐานการเรียนการสอน 2) ปรับค่าตอบแทนครูและผูบ้ริหารการศึกษา       
เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจให้ผูมี้ความสามารถเขา้มาท างาน 3) เพ่ิมความช านาญและประสิทธิภาพของครูและผูบ้ริหาร
การศึกษา 4) สร้างระบบขอ้มูล ระบบการพฒันานโยบาย และกฎหมายดา้นการศึกษา 

 
Mediratta, Shah, & Mcalister (2009) ไดศึ้กษาวิจยัปฏิบติัพฒันาโรงเรียนโดยอาศยั

หลักการมีส่วนร่วมพบว่าปัจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา มีดังน้ี1) การพฒันา
ความสามารถใหม่ในทอ้งถ่ิน (new capacity in districts) 2) พฒันาบรรยากาศเชิงบวก (positive school climate)   
3) วฒันธรรมความเป็นมืออาชีพในโรงเรียน (stronger professional cultures in schools) 4) สร้างความเขม้แขง็ทาง
วิชาการเป็นหลัก (stronger instructional core in schools : higher - quality) 5) ส ร้างความร่วมมือเชิงลึกกับ
ผูป้กครองในด้านการเรียนรู้ของนักเรียน  (deeper parent involvement in children’s learning) 6) สร้างแรงจูงใจ
และความภาคภูมิใจในความส าเร็จ (increased motivation and higher aspirations for educational) 7) พัฒนา
คุณภาพนกัเรียน (improved student educational outcomes)  

Miles et al. (1988) ไดร้ะบุพบว่าปัจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าสู่ความส าเร็จของ
สถานศึกษา มีดงัน้ี1) ภาวะผูน้ า2) ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการของโรงเรียน 3) ความร่วมมือของบุคลากร
4) โครงการท่ีดีและมีความเหมาะสม 5) การกระจายอ านาจ 6) แรงจูงใจ 7) วิสัยทัศน์ 8) การบริหารบุคคล            
9) การบริหารทรัพยากร 10) การมีส่วนร่วมของบุคลากร11) เครือข่ายภายนอก12) การจดัการปัญหา 13) การ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง 14) การปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสม 15) ความเป็นสถาบัน 16) การเปล่ียนแปลงองค์กร     
โดย ปัจจยั 4 ขอ้แรกถูกระบุวา่เป็นสมรรถนะส่วนบุคคล เน่ืองจากจะมีอิทธิพลในระดบัโรงเรียน ซ่ึงความส าเร็จ
จะข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีทักษะความเป็นผูน้ า ส่วนเร่ืองความเป็นอิสระในการบริหารจดัการของ
โรงเรียนนั้นจะข้ึนอยูก่บันโยบายในระดบัโรงเรียน ความร่วมมือของบุคลากร ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารสถานศึกษา ตวั
บุคลากรเองและลกัษณะนิสัยของแต่ละบุคคล ปัจจยัสุดทา้ย โครงการท่ีดีและมีความเหมาะสม หมายถึงโครงการ
ท่ีน าไปใช ้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน ชุมชน และวฒันธรรม 

Miles et al. (1988) พบว่า การตัดสินใจในเร่ืองใหญ่ๆ จะถูกกระท าโดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษาหรือบุคลากรในระดบัสูง และขอ้คน้พบส าคญั มีดงัน้ี 1) การกระจายอ านาจมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน
หลงัจากท่ีมีการตดัสินใจใหญ่ๆ เก่ียวกบัโครงการ และถือเป็นส่ิงส าคญัในการท าให้บุคลากรมีความเต็มใจและ
ริเร่ิม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในการท าใหก้ารเปล่ียนแปลงนั้น คงอยู ่หลงัจากไดด้ าเนินการแลว้ (ความเป็นสถาบนั) 
2) ความเป็นโรงเรียนรวมถึงการควบคุมบุคลากรและทรัพยากรด้วย  3) โครงการการพัฒนาเป็นการปฏิวติั       
“เป็นอคติท่ีรุนแรงต่อการปรับตัวอย่างต่อเน่ือง” 4) วิสัยทัศน์ร่วมกันรวมเอากระบวนการเปล่ียนแปลงและ
กระบวนการในอนาคตของโรงเรียนท่ีอาจเกิดข้ึน 5) การกระจายอ านาจแก่บุคลากรเป็นส่ิงท่ีส าคญั หมายถึง      
การท่ีมีกลุ่มคนเข้าร่วมถึง 12 คน ข้ึนไป การท่ีการขยายเวลา การรับความคิดเห็นแบบ Bottom up การมี
คณะกรรมการโรงเรียนเหล่าน้ี เป็นตวัอยา่งของการกระจายอ านาจ 6) ความช่วยเหลือทั้งจากภายในและภายนอก
ในดา้นความตอ้งการต่างๆ ของโรงเรียน หากประสบผลส าเร็จจะสร้างความมัน่คงข้ึน 7)  การจดัการกบัปัญหา
เป็นส่ิงส าคญัมาก โรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จนั้น จะใชก้ลยทุธ์ในการจดัการเชิงลึก เช่น การจดัการบุคลากรใหม่ 
การควบคุมทรัพยากรท่ีมากข้ึน การสร้างทีม การจัดบทบาทใหม่และจัดองค์กรใหม่ โรงเรียนท่ีไม่ประสบ
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ผลส าเร็จ มีแนวโน้มท่ีจะใชก้ารจดัการท่ีไม่ลึกหรือต้ืนๆ เช่น การหลีกเล่ียง การปฏิเสธ การผดัวนัประกนัพรุ่ง 
หรือการสลับเปล่ียนบุคลากร การค้นพบเหล่าน้ี เป็นคู่กับกฎความเป็นผูน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ี เก่ียวกับ            
การมีวิสัยทัศน์ การกระจายอ านาจ อย่างไรก็ตาม ยงัมีปัจจัยอ่ืนๆ อีกท่ีท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จ เช่น     
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร โครงการท่ีดีและมีความเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน การสร้างแรงจูงใจ และ
การสร้างเครือข่ายภายนอกโรงเรียน 

สรุปไดว้า่ การด าเนินการการเปล่ียนแปลงใหป้ระสบผลส าเร็จ มีปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริม
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงอันจะน ามาสู่ความส าเร็จ ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับสมรรถนะส่วนบุคคลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา รูปแบบการท างานและบุคลากร คือ ภาวะผูน้ า ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการของโรงเรียน 
ความร่วมมือของบุคลากร โครงการท่ีดีและมีความเหมาะสม และปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงอนัจะ
น ามาสู่ความส าเร็จ ไดแ้ก่ การกระจายอ านาจ แรงจูงใจ วสิัยทศัน์ การบริหารบุคลากร การบริหารทรัพยากร การมี
ส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่ายภายนอก การจัดการปัญหาการพฒันาอย่างต่อเน่ือง การปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม ความเป็นสถาบนั และการเปล่ียนแปลงองคก์ร  

Kanter (1983) ได้ ช้ี ให้ เห็ น ถึงความ เห มือนและความแตกต่างระหว่างการ
เปล่ียนแปลงกบันวตักรรมวา่ การเปล่ียนแปลง (change) หมายถึงการผนัแปรใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัสภาพท่ีเป็นอยูเ่ดิม 
และนวตักรรม  (innovation) มีความหมายท่ีเจาะจงมากกว่า คือ เป็นความคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์หรือ
ปรับปรุงกระบวนการ ผลผลิต หรือบริการ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ นวตักรรมใดๆ จะหมายถึงการเปล่ียนแปลงดว้ย แต่
การเปล่ียนแปลงใดๆ อาจไม่ไดห้มายถึงนวตักรรม หากไม่ใช่เป็นการคิดใหม่หรือเป็นการปรับปรุงส่ิงใหม่ๆ และ
เขาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า บทบาทของผูบ้ริหารนั้น ควรเน้นไปท่ีกระบวนการเชิงนวตักรรม “input – process – 
output” ท่ีจะต้องอาศัยความริเร่ิมสร้างสรรค์ของบุคคล ของกลุ่ม และขององค์การ เพ่ือให้เกิดผลผลิตเชิง
สร้างสรรคใ์หม่ๆ ดงัภาพท่ี 14 
 

ปัจจยัป้อนเขา้ (input) กระบวนการ (process)             ปัจจยัป้อนออก (output) 
 

 
 

 
 

ภาพที ่14  กระบวนการเชิงนวตักรรม (Kanter, 1983) 
 

Lewin (1951) ไดพ้ฒันาตวัแบบจ าลองการวิเคราะห์สนามพลงัแห่งการเปล่ียนแปลง
องค์การท่ีให้ความส าคญักบัตวัแปรภายในองค์การมากกว่าพลงัผลกัดนัประกอบดว้ย ภารกิจ (task) โครงสร้าง 
(structure) เทคโนโลย ี(technology) และมนุษย ์(human/people)  

Weisbord (1976 อา้งถึงใน Folletta, 2005) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัแบบจ าลองชีวิต
องคก์ารท่ีไดร้ะบุทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองค ์ซ่ึงเขาเรียนองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มภายในวา่
เป็นองค์ประกอบแห่งชีวิตขององค์การ ท่ีประกอบด้วย 1) เป้าประสงค์ (purpose) โครงสร้าง (structure)              

บคุคล กลุม่ และ 

องค์การท่ีริเร่ิม 

สร้างสรรค์ 

กระบวนการ 

เปลี่ยนแปลงที่ 

ริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ผลผลิต 

ใหม่ๆ 

ท่ีริเร่ิมสร้างสรรค์ 
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3) สัมพนัธภาพ (relationship) 4) ภาวะผูน้ า (leadership) 5) รางวลั (reward) กลไกเก้ือหนุน (helpful mechanism)  
Peter, Waterman & Phillips (1980) ได้ออกแบบกรอบแนวคิด 7S ซ่ึงเขาเรียกว่า 

“โมเลกุลการจัดการ” (managerial molecule) ซ่ึงมีความส าคัญมากต่อผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติ ประกอบด้วย 
โครงส ร้าง  (structure) กลยุทธ์  (strategy) ระบบ  (system) ทักษะ (skill) แบบผู้น า  (style) ที มงาน  (staff)          
ค่านิยมร่วม (shared values)  

Robbins & Coulter (1996) ได้ให้กรอบแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อการ
สร้างสรรคน์วตักรรมในองคก์ารไว ้3 ปัจจยัหลกัดว้ยกนั คือ ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์าร ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
และปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์โดยแต่ละปัจจยัประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ยอีก ดงัภาพท่ี 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
ภาพที ่15 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรคน์วตักรรม (Robbins & Coulter, 1996) 

 

จากภาพท่ี 15 จะเห็นไดว้า่กรอบแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อการสร้างสรรค์
นวตักรรมของ Robbins & Coulter (1996) ใหท้ศันะต่อปัจจยัท่ีกระตุน้ใหเ้กิดนวตักรรมดา้นโครงสร้างคือ การท่ีมี
โครงสร้างยืดหยุ่น ปรับตวัได ้มีทรัพยากรท่ีเพียงพอ และมีระบบการส่ือสารภายในท่ีมีคุณภาพ ส่วนปัจจยัท่ี
กระตุน้ให้เกิดนวตักรรมดา้นวฒันธรรม คือ การยอมรับหลกัแห่งความไม่ชดัเจนอดทนต่อการปฏิบติัท่ีเป็นไปได้

ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์าร 
- มีโครงสร้างท่ียืดหยุ่น ปรับตวัได้ 

- มีทรัพยากรเพียงพอ 

- การสื่อสารภายในอยู่ในระดบัสงู 

 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
- ยอมรับหลกัแห่งความไม่ชดัเจน 

- อดทนตอ่การปฏิบตัิท่ีเป็นไปได้ยาก 

- การควบคมุจากภายนอกอยู่ในระดบัต ่า 

- กล้าเสี่ยง กล้าทดลอง 

- อดทนตอ่ความขดัแย้ง 

- เน้นการบรรลผุลส าเร็จ 

- บรรยากาศองค์การแบบเปิด 

ปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์
- ผกูพนัตอ่การพฒันาตนเองในระดบัสงู 

- มีความมัน่คงในการท างาน 

- เป็นคนท่ีมีความริเร่ิมสร้างสรรค์ 

กระตุน้ใหเ้กิด
นวตักรรม 
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ยากการควบคุมจากภายนอกอยูใ่นระดบัต ่ากลา้เส่ียง กลา้ทดลองอดทนต่อความขดัแยง้เนน้การบรรลุผลส าเร็จและ 
มีบรรยากาศองคก์ารแบบเปิด 

ปัจจัยการพฒันาตามกรอบแนวคิดของขององค์การอจัฉริยะ (วิทูรย ์สิมะโชคดี, 
2550) ประกอบดว้ยปัจจยั ดา้นคน โครงสร้าง งาน และเทคโนโลยี ดงัต่อไปน้ี1) ดา้นคนในระดบับุคคล ตอ้งมี
ลกัษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามวินัย 5 ประการของ Sengeคือ มีความรอบรู้แห่งตน หรือ ทักษะในการ
พฒันาตนเองเพื่อการบรรลุเป้าหมาย (personal mastery) มีแบบแผนความคิดอ่าน หรือโลกทศัน์ (mental models) 
มีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision building) มีการเรียนรู้ของทีม (team learning) และมีการคิดอย่างเป็น
ระบบ (systems thinking) คนในระดับกลุ่ม ต้องมีคุณลักษณะเป็นทีม ชุมชนนักปฏิบัติ 2) ด้านโครงสร้าง             
มีลกัษณะเป็นโครงสร้างท่ีมีชีวิต (organic organization) สามารถเคล่ือนไหว ยืดหยุน่ และมีสายการบงัคบับญัชา   
ท่ีสั้น มีลกัษณะแบนราบ (flat) 3) ดา้นงาน มีลกัษณะการปฏิบติังานเป็นทีม (team work) และความสามารถในการ
ปฏิบติังานขา้มสายงาน (cross-function) แบบทดแทน แลกเปล่ียนงานไดดี้ 4) ดา้นเทคโนโลยี เป็นเทคโนโลยี      
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ ฐานความรู้ เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังานและสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ได ้

จากการศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี  เก่ียวกับความเป็นเลิศและการพัฒนา
สถานศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศท่ีกล่าวขา้งตน้ทั้งหมดนั้น ผูว้ิจยัไดน้ ามาวิเคราะห์ความสอดคลอ้งและความเป็นไป
ได ้ก าหนดเป็นประเด็นหลกัของขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นโครงสร้าง ดา้นคน ดา้นงาน ดา้นวฒันธรรม และ ดา้นเทคโนโลย ี 
 

5. ประเด็นข้อเสนอ  
 5.1 ด้านโครงสร้าง (structure) 
  ในองค์กรใดๆ ย่อมมีคุณลกัษณะท่ีประกอบดว้ยคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป อยู่ภายใตอ้งค์การท่ี
ก าหนดข้ึน ท่ีมีการก าหนดระบบและหลกัเกณฑ์ในวิธีการปฏิบัติงานไว ้มีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลใน
องคก์าร ท างานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายทั้งเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายขององคก์าร 
  5.1.1 ความหมายของโครงสร้าง 
   ได้มีนักวิชาการได้ให้ค  าจ ากัดความเก่ียวกับโครงสร้างองค์การ (organization 
structure) ไวด้งัน้ี Lewin (1951) กล่าววา่ โครงสร้าง หมายถึงระบบอ านาจ ระบบการติดต่อส่ือสาร และการไหล
ของงานภายในองคก์ร Mullins (2007) กล่าววา่ โครงสร้างท่ีเป็นทางการเป็นรูปแบบของ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ต าแหน่งต่างๆ และระหว่างสมาชิกในองค์การโครงสร้างน้ีจะเป็น ตวัก าหนดงาน ความรับผิดชอบ บทบาท 
ความสัมพันธ์ของงานและช่วงการติดต่อส่ือสาร ด้าน Fink, Stephen, &Wiilits (1983) กล่าวว่า โครงสร้าง         
ขององค์การเป็นตวั ก าหนดการจดัก าลงัคนและงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ส่วน Weisbord  (1976  
อ้างถึงใน Folletta, 2005) กล่าวว่า โครงสร้าง หมายถึง วิธีการจัดระเบียบองค์การตามภาระหน้าท่ีหรือกลุ่ม
โครงการต่างๆ Burke &Litwin (1992) กล่าววา่ โครงสร้าง หมายถึง การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคคล
เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะเช่นอ านาจการตดัสินใจ การส่ือสาร สัมพนัธภาพ เพ่ือการน าพนัธกิจและกล
ยุทธ์ไปใช้ในการด าเนินงาน ขณะท่ี  Waterman, Peter & Phillips (1980) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การหมายถึง 
กระดูกขององค์การหรือแผนภูมิขององค์การ Gerloff  (1985) กล่าวว่าโครงสร้างท่ีเป็นทางการขององคก์ารเป็น
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ลกัษณะ หน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนมาเป็นตวัแบบดั้งเดิมอยา่งหน่ึงของโครงสร้างและขบวนการในองคก์าร โดยมีลกัษณะ
ภาพรวมท่ีมีความเฉพาะเจาะจงโดยอา้งถึงความสัมพนัธ์ ท่ีผูว้างแผนเป็นคน จดัให้ส่ิงต่างๆ อยูร่่วมกนัโครงสร้าง
ขององคก์ารวา่ หมายถึง แผนภูมิขององคก์ารซ่ึงประกอบดว้ยต าแหน่ง ต่างๆ ในองคก์ารมีการแสดงรายละเอียด
ของการท างานในต าแหน่งต่างๆ มีกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัในการท างาน โครงสร้างขององค์การยงัเก่ียวกบั
รูปแบบของอ านาจหนา้ท่ี การติดต่อส่ือสาร และสายทางเดินของงาน ช่วยใหมี้การท างานอยา่งเป็นทางการเกิดข้ึน
นกัวิชาการไทยเช่น ส่วนพิทยา บวรวฒันา (2544) ให้ความหมายของ โครงสร้างขององคก์าร หมายถึง ระบบและ
หลกัเกณฑ์ในวิธีการปฏิบติังาน การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ารในการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
ทั้งเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายขององคก์ารประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2554) กล่าววา่การศึกษาการออกแบบ
องคก์ารเป็นการศึกษาถึงการวางกิจกรรมและความสัมพนัธ์ของงานเช่ือมโยงกนัเป็นโครงข่าย เรียกวา่โครงสร้าง
องคก์ร 
   จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า โครงสร้าง หมายถึง การแบ่งสายงานหรืออ านาจ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบเพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น โครงสร้าง
องค์กรเหมาะสมกับขนาดของสถานศึกษา มีการจัดกลุ่มงานภายในองค์กรมีสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน
เหมาะสมกบับริบทและความจ าเป็น ครอบคลุมงานทั้งหมดของสถานศึกษา มีการจดัท ามาตรฐานการปฏิบติังาน 
  5.1.2 สาเหตุและปัจจยัในการออกแบบโครงสร้างองคก์าร  
   ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2554) ได้สรุปเหตุผลท่ีตอ้งมีการออกแบบโครงสร้าง
องค์การ ดังน้ี 1) เพ่ือเป็นการสร้างหลกัประกันในประสิทธิภาพประสิทธิผลของกิจกรรมงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององคก์าร 2) เพ่ือความเขา้ใจชดัเจนในการแบ่งงาน การจดัสรรงาน การมอบหมายงานความรับผิดชอบ 
(responsibilities)อ านาจหน้าท่ี (authorities) 3) เพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ของงานแต่ละงานและกระบวนการ
ปฏิบติังาน 4) เพ่ือก าหนดลกัษณะและรูปแบบการบริหารและการบงัคบับญัชา 5) เพ่ือก าหนดหรือบ่งช้ีให้รู้ว่า   
งานประเภท/หรือชนิดใดตอ้งมีการควบคุมมาก/นอ้ยหรือไม่จ าเป็นตอ้งควบคุมและเม่ือควบคุมแลว้ตอ้งควบคุม
มากน้อยเพียงใด 6) เพ่ือก าหนดมาตรการในการใชป้ระสบการณ์ ความรู้และความช านาญ 7) เพ่ือช่วยช้ีแนะถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบ อ านาจ และความรับผิดชอบหรือความลม้เหลว 8) ท าให้ทราบถึงความคาดหวงัในเร่ือง
ต่างๆดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 9) เป็นพ้ืนฐานการสร้างระบบการให้รางวลัตอบแทนท่ียุติธรรม และเท่าเทียมกนัในหมู่
พนักงาน 10) เป็นการสะท้อนให้เห็นแนวคิด ปรัชญาการบริหารของเจ้าของผูป้ระกอบการ หรือหุ้นส่วน            
11) เป็นทั้ งแหล่งสร้างและเป็นแบบอย่างในการสร้างวฒันธรรมและค่านิยมของคนในองค์การ 12) เป็นการ
สะทอ้นให้เห็นถึงขนาด ปริมาณงานท่ีองค์การตอ้งรับผิดชอบ13) เพื่อเป็นการจดัสรรการใชท้รัพยากร อย่างมี
ประสิทธิภาพ14) เพ่ือเป็นแหล่งท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้และบริการใหอ้งคก์ารในระดบัประเทศ 
   ปัจจยัส าคญัในการออกแบบองคก์าร 1) ผลผลิตของงาน (outputs) หรือจุดมุ่งหมาย
ของโครงการ (project purpose) ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานหรือตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานซ่ึงจะมีลกัษณะต่างๆกนัเช่น 
เป็นหน่วยนับ เป็นหมู่  เป็นพวก เป็นปึก เป็นชุด (batch) หรือเป็นมวลท่ีวดัได้เป็นน ้ าหนัก (mass) หรือเป็น
ของเหลววดัเป็นปริมาตรการผลิตได ้ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยบ่งช้ีว่าองค์การควรมีลกัษณะอย่างไร ประเภทและ
รูปแบบใดจึงจะเหมาะสม 2) ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั เป็นงานบริการสาธารณะหรือธุรกิจเอกชนหรือลกัษณะ
ของงาน (job definition) เป็นอยา่งไร เช่นเป็นงานเทคนิค งานวิชาการ งานวิชาชีพ งานบริหาร ฯลฯ ลว้นบ่งช้ีให้
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ผูอ้อกแบบองคก์ารน ามาพิจารณา 3) ประสิทธิภาพ การใชเ้ทคโนโลยีและการใชเ้คร่ืองไมเ้คร่ืองมือความช านาญ
ท าเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้ม ระบบการบ ารุงรักษา ฯลฯ 4) วฒันธรรมและค่านิยมในการบริหารจดัการเช่นสังคม
ชุมชน มีรูปแบบประชาธิปไตยแบบใด และระดบัใด ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อการบริหารจดัการองคก์ารไม่ว่าจะ
เป็นขอบข่ายการควบคุมบังคับบัญชา ทัศนคติ ค่านิยม ระบบการรายงาน ระหว่างผู ้บังคับบัญชา และ
ผู ้ใต้บังคับบัญชา ความสัมพัน ธ์ระหว่างฝ่ายงาน รวมทั้ งความสัมพัน ธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน เอง                        
5) ความสัมพนัธ์กับชุมชน เป็นสภาพบริบทส่ิงแวดล้อม ตั้ งอยู่ในบริเวณเคร่งครัดทางศาสนาหรือไม่ จะใช้
พนักงานท่ีมีพ้ืนฐานทางวฒันธรรมแบบใดท่ีเหมาะสมกับองค์การนั้ นๆ 6) จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์        
ความยืดหยุ่น การเคล่ือนไหว การตอบสนอง ความเคร่งครัด ความปรองดองของพนักงาน ลูกคา้ และชุมชน 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนผู ้ร่วมงาน ฯลฯ ล้วนมีอิทธิพลต่อวตัถุประสงค์ทั้ งส้ิน                  
7)  หุน้ส่วนเจา้ของเป็นคนสัญชาติอ่ืน หากหุน้ส่วนหรือผุร่้วมงานเป็นคนชาติเดียวกนักจ็ะไม่ยุง่ยาก หากมีต่างชาติ
ผูอ้อกแบบจะตอ้งเขา้ใจปรัชญาและรูปแบบการบริหารของคนต่างชาติว่าจะเปิดรับค่านิยม และวฒันธรรมของ
ประเทศเจ้าของมากน้อยเพียงใด (cross culture) 8) ธุรกิจร่วมทุน ต้องรู้ว่าใครมีอ านาจบริหาร มีอิทธิพล 
ผูอ้อกแบบจ าเป็นตอ้งรู้เพ่ือปรับกระบวนการท่ีสามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ารได ้ 
  5.1.3 แนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดโครงสร้างหรือวางรูปแบบองคก์าร 

1) แนวคิดท่ีมุ่งอธิบายประสิทธิภาพขององคก์าร หรือเรียกวา่ทฤษฎีองคก์ารแบบ
ดั้ งเดิม  (classical organization theory) มีหลักการส าคัญ คือ 1) หลักการแบ่งงานกันท า (division of labor)              
2) หลกัการมอบหมายงาน (deligation) 3) หลกัความช านาญเฉพาะงาน (specialization) 4) หลกัการมีอ านาจหนา้ท่ี 
(authority)  

2) แนวคิดการออกแบบองค์การตามสถานการณ์ ในความเป็นจริง การด าเนิน
กิจการใดก็ตามย่อมตกอยู่ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงทั้ งสถานการณ์ท่ีมีความแน่นอน (certainty) และ
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน (uncertainty) โดยทั่วไปการบริหารองค์การจะตกอยู่ในความไม่แน่นอน และต้อง
ตดัสินใจในสถานการณ์ความไม่แน่นอน ดงันั้นการปรับตวัในการใชเ้คร่ืองมือและขอ้มูลข่าวสารรวมทั้งเทคนิค
ต่างๆ มาอธิบายขอบเขตสถานการณ์ความไม่แน่นอนใหมี้สภาพเป็นสถานการณ์เส่ียง (risk) จะเส่ียงมากหรือนอ้ย
ข้ึนอยูก่บัความชดัเจนของตวัแปรขอ้มูลข่าวสาร ดงัภาพท่ี 16 

งานระดบันโยบาย                                น้อย           เสี่ยง             มาก  

งานท่ีต้องตดัสินใจ     

1.มีข้อมลูข่าวสารสมบรูณ์ 

2.ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ

จดัการ 

3.ประยกุต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.งานประเพณีปฏิบตัิแบบเดิมซ า้ซาก 

1.ไมม่ีข้อมลูข่าวสาร 

2.คาดเดา อิงความรู้สกึ 

3.ใช้ระบบเทคโนโลยีสานสนเทศไมเ่ป็น 

 

 

สถานการณ์ท่ีแน่นอน 
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 

       

  เสี่ยง   มาก 
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ภาพที่ 16 การอธิบายสถานการณ์เส่ียง (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2554)  

 
 
 

   ระบบราชการไทยท่ีใชม้ากว่า 120 ปี (นับตั้งแต่การปฏิรูปในสมยัรัชการท่ี 5) เป็น
ตวัอย่างของการออกแบบและวางโครงสร้างองค์การท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในท่ีสุด เพราะไม่อาจทานกระแส
โลกาภิวัฒน์  (globalization) ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเข้าสู่ภายใน (outside in)             
ได ้ดงันั้นสรุปไดว้่า เม่ือเง่ือนไขสภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยีเปล่ียนไป แนวคิดในการออกแบบองค์การท่ีมี
ความยืดหยุน่จะมีประสิทธิภาพมากกวา่องคก์ารท่ีไม่มีความยืดหยุน่หรือยืดหยุน่นอ้ย แนวคิดน้ีเป็นท่ีมาของการ
ออกแบบองค์การใน รูปแบบเมตทริกซ์  (matrix organization) หรือองค์การแบบเครือข่ าย (networking 
organization) และองค์การแบบโครงการ (project organization) หรือแม้กระทั่งในองค์กรเดียวกัน อาจมีการ
จดัรูปแบบองคก์รมากกวา่หน่ึงรูปแบบ 
  5.1.4 ลกัษณะของโครงสร้างองคก์าร 
   หากพิจารณาลกัษณะของโครงสร้างองคก์ารในมิติของต าแหน่งหนา้ท่ีมี 3 ลกัษณะ 
ดงัน้ี 

1) โครงสร้างสูง (tall structures) เป็นโครงสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง   
ในระดบัต าแหน่งเป็นองคก์ารท่ีมีสายบงัคบับญัชายาวพนกังานปฏิบติัการในระดบัล่างมีระยะห่างของหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบจากผูบ้ริหารระดบัสูงมากระบบการรายงานยืดยาวหลายขั้นตอน โครงสร้างแบบสูงรองรับก าลงัคนท่ี
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น (specialist) กลยทุธ์ในการปรับโครงสร้างน้ีเพ่ือเพ่ิมทกัษะคือการรักษาการในต าแหน่ง การ
รักษาการแทน เป็นตน้ 

2) โครงสร้างราบ (flat structures) เป็นโครงสร้างองค์กรท่ีแสดงให้เห็นความ
แตกต่างในระดบัของต าแหน่งงานเพียง 2-3 ระดบังานส่วนใหญ่จะถูกปฏิบติัโยพนักงานมีการบงัคบับญัชาสั้ น 
ผูบ้ริหารและพนักงานใกล้ชิดกัน มีขอบข่ายการควบคุมกวา้งพนักงานจะมีความรู้สึกรับผิดชอบต่องานใน
ขณะเดียวกนัโอกาสในการเล่ือนขั้นต าแหน่งน้อยตามไปดว้ย จึงมีการพฒันางานในหน้าท่ี มีโอกาสร่วมงานใน
กิจกรรมต่างๆ เป็นการฝึกเรียนรู้งานได้เป้นอย่างดี เป็นการเพ่ิมคุณค่าของตวัพนักงานเอง การติดต่อส่ือสาร
สะดวกมีประสิทธิภาพ ไม่ตอ้งผา่นหลายขั้นตอนท่ีเส่ียงต่อการบิดเบือนจากความจริง 

3) โครงสร้างไม่สูงไม่ราบ (moderate structures) เป็นการผสมระหวา่งแบบสูงและ
แบบราบเขา้ดว้ยกนั เพราะขอ้ดีของโครงสร้างสูงคือการตรวจสอบคุณภาพตามสายการบงัคบับญัชาและการแบ่ง
งานกนัท าตามความถนัด ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งกรความรวดเร็วในการสั่งการการประสานงาน ของโครงสร้าง
แบบราบรวมทั้งมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของพนักงานท่ีสามารถท างานมากกว่า หน่ึงอยา่งได ้ดงันั้นการ
ท างานไดห้ลายหนา้ท่ีจึงเป็นไปไดใ้นองคก์รลกัษณะน้ี 
   หากพิจารณาลกัษณะภายในของโครงสร้าง (พิทยา บวรวฒันา, 2544) มีลกัษณะดงัน้ี  

1) เป็นความสลบัซับซ้อนของโครงสร้างองคก์ารซ่ึงเป็นความแตกต่างทั้งแนวนอน



82 
 
 

 

และแนวตั้งและการกระจายของท่ีตั้งหน่วยงานดงัน้ี (Blackburn& Cunning, 1982) 1) ความแตกต่างในแนวนอน 
หรือแนวราบ จะเป็นความแตกต่างท่ีมีอยู่ระหว่างหน่วยงานย่อยตามแนวนอนในลกัษณะพ้ืนฐานของสมาชิก 
ลกัษณะของงาน การศึกษาและการฝึกอบรมของสมาชิก ความแตกต่างในลกัษณะน้ี จะแสดงออกถึงลกัษณะ
ส าคญั 2 ลกัษณะ คือลกัษณะของความหลากหลายในความเช่ียวชาญพิเศษในการท างาน ซ่ึงตอ้งอาศยัคนท่ีมีความ
ช านาญพิเศษเฉพาะเร่ืองมาท างานจ านวนมาก องค์การจะมีโครงสร้างท่ีสลบัซับซ้อนมาก เพราะฝ่ายจัดการ
จ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการควบคุมและประสานงาน เพราะตอ้งมีการแบ่งงานกนัท าและลกัษณะของความหลากหลาย
ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เป็นวิธีการท่ีองค์การใชเ้พ่ือประสานกิจกรรมต่างๆ มีรูปแบบการแบ่งไดห้ลายวิธี อาทิเช่น 
แบ่งตามหน้าท่ีมีการแบ่งเป็นฝ่ายตลาด ฝ่ายวิจัย ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เป็นวิธีท่ีเหมาะส าหรับแยกผูเ้ช่ียวชาญ
ออกเป็นหมวดหมู่ 2) ความแตกต่างในแนวตั้ง จะเป็นในลกัษณะของความลึกของโครงสร้าง หรือจ านวนระดบั  
ในล าดบัชั้น ยิ่งองคก์ารใดมีมาก ยิง่ท าให้องคก์ารนั้นมีความสลบัซับซอ้นมากท าให้ควบคุมในระดบัล่างๆ ไดย้าก 
ท าให้องคก์ารล่อแหลมต่อการผิดพลาดในการส่งข่าวมากข้ึน 3) การกระจายในลกัษณะท่ีตั้ง ในกรณีท่ีองคก์ารมี
ท่ีตั้งหลายแห่งจะเป็นการเพ่ิมความสลบัซับซ้อนให้กบัโครงสร้างขององคก์ารดว้ย เพราะอาจท าให้การควบคุม
ติดต่อประสานงานระหวา่งองคก์ารท าไดย้าก 

2) ความเป็นทางการของโครงสร้างองค์การ หมายถึง องคก์ารนั้นมีมาตรฐานการ
ท างานแต่ละงานมากน้อยแค่ไหน องค์การท่ีมีความเป็นทางการสูง หมายถึง องค์การท่ีไดก้  าหนดรายละเอียด      
ในการท างานไวเ้ป็นอยา่งดี ไดอ้อกกฎเกณฑก์ารท างานไวอ้ยา่งครอบคลุม จะท าใหส้มาชิกองคก์ารท างานไปตาม
หลกัเกณฑ์สากลขององคก์าร ซ่ึงรวมทั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และประเพณีการท างานดว้ย เน่ืองจากความเป็น
ทางการของโครงสร้างองค์การจะท าให้คนงานท างานไดอ้ย่างสม ่าเสมอ มาตรฐานการท างานจะท าให้เกิดการ
ประสานงานระหวา่งระบบงานยอ่ยและการมีมาตรฐานการท างาน เป็นการตดัความจ าเป็นในการท่ีคนงานตอ้งมา
เสียเวลาคิดวา่ จะท างานอยา่งไร 

3) การรวมอ านาจ เป็นการดูลกัษณะระดบัหน่ึงหรือความมากนอ้ยของอ านาจอยา่ง
เป็นทางการในการตดัสินใจเร่ืองส าคญัๆ ภายในองคก์ารไปกระจุกตวัในคนๆ เดียว หน่วยงานๆ เดียว หรือระดบัๆ 
เดียวกนัในล าดบัชั้น การรวมอ านาจของโครงสร้างองคก์ารมีทั้งอ  านาจอยา่งเป็นทางการ และอ านาจอยา่งไม่เป็น
ทางการดว้ยเพราะจะไปเก่ียวขอ้งการตดัสินใจขององคก์ารดว้ย (Robbins, 1983)   
   หากพิจารณาโครงสร้างในมิติของการจัดสรรอ านาจ โครงสร้างองค์การจะมี            
3 ลกัษณะดงัน้ี 

1) โครงสร้างลกัษณะรวบอ านาจ (centralized structure) เป็นการควบคุมและการ
จัดกิจกรรมงานและบุคลากรทุกระดับเข้าสู่ส่วนกลาง ลักษณะโครงสร้างแบบน้ีท าให้บุคลากรมุ่งเอาใจ
ผูบ้งัคบับญัชา เหินห่างกิจกรรมในพ้ืนท่ี ผูป้ฏิบติัถูกควบคุมอยา่งใกลชิ้ด ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน   
ไม่กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ ดังนั้ นอาจท าให้งานเกิดความล่าช้า องค์การท่ีมีโครงสร้างแบบน้ีคือระบบราชการ          
ถา้เปรียบเทียบเป็นการปกครองคือ กระทรวง กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2) โครงสร้างลกัษณะแบ่งอ านาจ (de-con centralized structure) เป็นการแบ่งงาน
บางส่วน บางงานให้ผูบ้ริหารระดบัรองลงมาแต่ยงัไม่ไวว้างใจให้ผูป้ฏิบติัตดัสินใจในระดบันโยบายไดใ้นการ
บริหารองคก์ารธุรกิจไม่นิยมใชโ้ครงสร้างลกัษณะแบ่งอ านาจเน่ืองจากขนาดองคก์ารไม่ใหญ่เพียงพอ มกันิยมใช้
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ในการบริหารประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีก าลงัพฒันาหรือดอ้ยพฒันา ในกรณีของประเทศไทยคือการปกครอง
ส่วนภมิูภาค 

3) โครงสร้างลกัษณะกระจายอ านาจ (decentralized structures) เป็นการมอบหมาย
งานหรือเป็นการกระจายงานอกจากส่วนกลางแนวคิดการกระจายอ านาจตั้งอยูบ่นความเช่ือในความสามารถของ
มนุษย ์บทบาทและหน้าท่ีของส่วนกลางจะดูแลนโยบายหรือยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัเท่านั้น ขณะท่ีกระบวนการ
ปฏิบติัจะถูกก าหนดให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององค์การ ฝ่าย หรือส่วนงาน จะถูกก าหนดอ านาจและจดัสรร
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นใหอ้ยา่งเพยงพอแก่การปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย โครงสร้างองคก์ารท่ีมีลกัษณะการกระจาย
อ านาจถือว่าเป็นการจดัวางความส าคญัของงานไดอ้ย่างลงตวัสะทอ้นทศันะของผูบ้ริหารท่ีเป็นประชาธิปไตย      
ในประเทศไทยเปรียบเทียบโครงสร้างองค์การลกัษณะกระจายอ านาจ คือการปกครองส่วนท้องถ่ิน และเกิด
ประโยชน์ในการบริหารองค์การดังน้ี  1) สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วไม่ต้องรอค าสั่ งจากส่วนกลาง                    
2) ผูป้ฏิบติังานผูบ้ริหารในพ้ืนท่ีสามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหา หรือสนองความตอ้งการของลูกคา้รวมทั้งสร้างช่ือเสียง
ได้ในระดับพ้ืนท่ีเพราะเช่ือว่าคนในพ้ืนท่ีหรือท้องถ่ินย่อมเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขได้ดีกว่าคนอ่ืน              
3) ส่งเสริมให้พนักงานไดพ้ฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 4) บุคลากรมีความรู้สึกภูมิใจช่วยเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ
เน่ืองจากไดรั้บโอกาสในการพฒันาตนเอง ความรับผดิชอบ อ านาจ งานอาชีพ บุคลากรไดฝึ้กปฏิบติัทั้งงานประจ า
และงานบริหาร5) ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงและผูป้ฏิบติัเป็นไปดว้ยดีมีการวางแผน ประสานงาน 
กนัตลอดเวลา และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการจดัการ 6) มีความคงเส้นคงวาในการปฏิบติัต่อ
บุคลากร และลูกคา้หรือผลผลิตไม่ไดใ้ชค้วามรู้สึกส่วนตวั7) ช่วยกระตุน้ให้บุคลากรพฒันาฝีมือการปฏิบติังาน
ประจ า งานบริหารและงานวชิาชีพอยา่งสม ่าเสมอตลอดเวลา  
   หากพิจารณาโครงสร้างขององคก์ารในมิติของการบริหารตามแนวคิดของ Burns & 
Stalker (1950) แบ่งเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1) ลักษณะการบริหารแบบเคร่ืองจักรกล (mechanistic system) การท างานใน
องค์การจะประสานสอดคลอ้งกนัอย่างเป็นระบบอตัโนมติั (automatic processes) ซ่ึงมีลกัษณะโครงสร้างการ
บริหาร ดงัน้ี 1) การก าหนดขอบเขตงานทุกระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน (job discriptions) มีกระบวนปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
(work flows) ท่ีถือเป็นมาตรฐานการปฏิบติัซ่ึงปัจจุบนัเป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพโดยองคก์รสากลวา่ดว้ย
มาตรฐานระหว่างประเทศ (International Organization for Standard: ISO) ตั้ งอยู่ ท่ีสวิส เซอร์แลนด์2) วิ ธี
ปฏิบติังานมีมาตรฐานสูง 3) ฝึกปฏิบติังานใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานตามมาตรฐานเป็นประจ า 4) หวัหนา้งาน
พร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหาตลอดเวลาตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้5) มีขอ้บงัคบั ระเบียบ จรรยาบรรณและวินยัในการ
ปฏิบติังาน 6) มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีแต่ละระดบัรวมทั้งมาตรฐานและเป้าหมายไวอ้ย่างชดัเจน 7) มีระบบ
ติดต่อส่ือสาร ในการประสานงานและบงัคบับญัชาชดัเจน 8) มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ารสูง ดูไดจ้ากการเช่ือฟัง
ผูบ้งัคบับญัชา หรืออตัราการยา้ยเขา้ออกของพนักงาน 9) สถานภาพของบุคลากรดูไดจ้ากต าแหน่งและลกัษณะ
งานท่ีครองอยู ่ท่ีบ่งบอกถึงการใชอ้  านาจมากกวา่บ่งบอกถึงความส าเร็จของงาน 

2) การบริหารจัดการเสมือนมีชีวิต (organic system) มีความเช่ือว่ามนุษย์จะ
ปฏิบติังานไดดี้หรือไม่ข้ึนอยูก่บัภาวะจิตใจจะเป็นตวักระตุน้ความสามารถทางกายและสมอง มีลกัษณะโครงสร้าง
การบริหารดงัน้ี 1) งานไม่เป็นลกัษณะเฉพาะไม่สามารถก าหนดกฎเกณฑไ์วต้ายตวัได ้ไม่มีขอ้จ ากดัในการปฏิบติั 
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ส่วนใหญ่เป็นงานเชิงกลยุทธ์ หรืองานระดับนโยบาย 2) ความเป็นมาตรฐานต ่า เป็นงานเฉพาะของแต่ละคน
มากกว่ากลุ่ม 3) การอบรมบุคลากรมุ่งเน้นให้เขา้ใจเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์และความส าเร็จของงานของ
องค์การ เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้รวมทั้งความพึงพอใจต่องานและต่อองคก์าร 4) ใชว้ิธีระดมความคิดเห็น   
ในการแก้ปัญหา (brain storming) มากกว่าการสั่งการ หรืออา้งอิงกฎระเบียบ 5) การบังคบับัญชามุ่งไปท่ีงาน 
(task) ผลงานและความพึงพอใจ (outputs & satisfaction) มากกว่าการหาความชัดเจนในบทบาทของพนักงาน      
6)  อ  านาจหนา้ท่ีข้ึนอยูก่บัการสร้างเครือข่าย (social networks) และเหตุผลเหนือกวา่เอกสาร 7) การติดต่อส่ือสาร
เชิงกลยุทธ์ในรูปการปฏิบติัมากกว่าการบงัคบับญัชา การติดต่อส่ือสารในแนวด่ิงและแนวราบรวมทั้งขา้งเคียง 
งานเกิดจากความชดัเจน และเป็นประโยชน์ของค าแนะน าและขอ้มูลข่าวสาร 8) ความจงรักภกัดี ดูท่ีงาน กลุ่มและ
องคก์ารมากว่าเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชา แมไ้ม่มีผูบ้งัคบับญัชาก็ท างานได ้9) สถานภาพของพนกังานดูท่ีความตั้งใจ
และทุ่มเท ดูท่ีผลลพัธ์และความส าเร็จ (results & achievements)  
   หากพิจารณาสถานศึกษาซ่ึงเป็นองค์การแบบราชการ มีลกัษณะโครงสร้างการ
บริหาร ดงัน้ี1) เป็นงานท่ีตอ้งการความช านาญเฉพาะ (specialization) คือแต่ละต าแหน่งมีการอธิบายลกัษณะงาน
และความสามารถท่ีใช ้2) มีกฎระเบียบท่ีชดัเจน ทุกคนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 3) ไม่นิยมชมชอบความเป็น
ส่วนตวั ทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั เนน้รูปแบบและความเป็นทางการ 4) มีสายการบงัคบับญัชา
ลดหลั่นเป็นชั้นๆ คนชั้นต ่ากว่าตอ้งเช่ือฟังระดับสูงกว่า ให้เกียรติกับผูอ้าวุโส 3) พิจารณาแต่งตั้ งบุคคลตาม
คุณสมบติัและความช านาญ 4) ท างานเตม็เวลา เวลาและปราณงานตอ้งสัมพนัธ์กนั (time – motion study) 7) มีการ
แยกบริหารงานความจ าเป็นในการใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองอ านายความสะดวกถกูก าหนดโดยกฎ ขอ้บงัคบั การจ่าย
เงินเดือนและค่าจา้งข้ึนอยูก่บังานท่ีท า 8) แยกงานส่วนตวัออกจากงานขององคก์ารอยา่งชดัเจน 9) ความกา้วหนา้
ในต าแหน่งข้ึนอยูก่บัความอาวโุสและความส าเร็จ (seniority and achievement) 10) ใหค้วามส าคญักบัความคงทน
ถาวร เช่นเก็บเอกสารอยา่งดี กิจกรรมเก่าๆหรือเหตุการณ์ส าคญัท่ีมีมาก่อนจะถูกน ามาอา้งอิงและใชเ้ป็นแนวทาง
ปฏิบติังาน 11) ให้ความส าคญักบัระเบียบปฏิบติั และกระบวนการมากกวา่ความส าเร็จของงาน (management by 
regulations)  
  5.1.5  รูปแบบของโครงสร้างองคก์าร 
   จากลกัษณะของโครงสร้างในแง่มุมต่างๆท่ีกล่าวมาซ่ึงเป็นการศึกษาแนวคิดและ
หลกัการพ้ืนฐานในการออกแบบองคก์ารเท่านั้นไม่มีโครงสร้างลกัษณะใดท่ีจะสมบูรณ์ในตวัของมนัเอง ตอ้งมี
การประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบังานหรือกิจการขององค์การ สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 
2554)  

1) โครงสร้างแบบแบบเน้นหน้าท่ี (functional structure) การ รวมกลุ่มเป็นแผนก
งานตามหน้าท่ี และตามผลิตภณัฑ์ เป็นวิธีการออกแบบโครงสร้างองค์การท่ีธรรมดาท่ีสุด มองท่ีกิจกรรมต่างๆ   
ถูกน ามารวมเขา้ดว้ยกนัตามหน้าท่ีจากระดบัล่างไปสู่ระดบับน (bottom – up) ซ่ึง มีจุดแข็ง จุดอ่อน ดงัน้ีจุดแข็ง
ของโครงสร้างแบบแบบเน้นหน้าท่ี (functional structure) คือ เกิดความประหยดัในแผนกตามหน้าท่ี สามารถ
พฒันาความรู้ ความช านาญในเชิงลึก องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายตามหน้าท่ี เหมาะสมส าหรับองค์การท่ีมี
ผลิตภณัฑอ์ยา่งเดียวหรือไม่ก่ีอยา่งขณะท่ีจุดอ่อนของโครงสร้างแบบแบบเนน้หนา้ท่ี (functional structure) คือ มี
การโตต้อบอยา่งชา้ต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม มีสายการบงัคบับญัชามาก ท าให้การตดัสินใจอยูใ่น
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ระดบับน   การประสานงานระหวา่งแผนกงานไม่ดี การสร้างนวตักรรมนอ้ย เพราะเนน้แผนกตวัเอง และมีมุมมอง
แคบจ ากดัเน้นเฉพาะหน้าท่ีองค์การท่ีประสบความส าเร็จในปัจจุบนั ใชโ้ครงสร้างแบบเน้นหน้าท่ี และมีการ
เช่ือมโยงในแนวนอน โดยใชร้ะบบสารสนเทศ มีการติดต่อโดยตรงระหว่างแผนกงานต่างๆ มีผูป้ระสานงาน    
เตม็เวลา  มีผูจ้ดัการโครงสร้างและคณะท างานหรือทีม ในองคก์ารท่ีไม่เน้นผลก าไรยอมรับความส าคญัของการ
เช่ือมโยงในแนวนอน 

2) โครงสร้างแบบเน้นผลิตภัณฑ์ (product structure) หรือโครงสร้างแบบเน้น  
ส่วนงาน (divisional structure) มีหลกัการส าคญั คือ การกระจายอ านาจทางการบริหารและการตดัสินใจใหเ้ป็นไป
ตามกลยุทธ์มีจุดแข็ง จุดอ่อนดังน้ี จุดแข็ง ของโครงสร้างแบบเน้นผลิตภัณฑ์ (product structure) คือมีความ
เหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดลอ้ม ท่ีไม่แน่นอน ท าให้ลูกคา้พึงพอใจเพราะมีความ
รับผิดชอบในผลิตภณัฑ์มีความชดัเจนท่ีลูกคา้จะติดต่อดว้ยไดง่้าย มีการประสานงานในระดบัสูง ระหวา่งหนา้ท่ี
ต่างๆ ภายในผลิตภณัฑ์หน่ึงๆ ส่วนงานสามารถปรับตวัให้เขา้กบัความแตกต่างในผลิตภณัฑ์ภูมิภาคและลูกคา้ 
เหมาะสมกบัองคก์ารขนาดใหญ่ท่ีมีหลายผลิตภณัฑ ์และ มีการกระจายอ านาจ ขณะท่ีจุดอ่อน ของโครงสร้างแบบ
เน้นผลิตภณัฑ์ (product structure) คือ เกิดความส้ินเปลืองในการใช้ทรัพยากร น าไปสู่การประสานงานท่ีไม่ดี
ระหว่างสายผลิตภณัฑ์ ขจดัสมรรถฐานเชิงลึก (in depth competence) และความช านาญเฉพาะดา้นทางเทคนิค      
มีความยากล าบากในการเช่ือมโยงและท าใหเ้ป็นมาตรฐานระหวา่งสายผลิตภณัฑ ์

3) โครงสร้างแบบเน้นพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ (geographic structure) เป็นโครงสร้างแบบ
เน้นพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาท่ีผูใ้ชห้รือลูกคา้ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ลูกคา้อาจมีรสนิยมและความ
ตอ้งการท่ีต่างกนั ในแต่ละพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ ประกอบดว้ยหน้าท่ีต่างๆ ท่ีจะผลิตและการตลาดในภูมิภาคนั้นๆจุด 
แข็งและจุดอ่อนของโครงสร้างแบบเน้นพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ เหมือนกับโครงสร้างแบบเน้นผลิตภัณฑ์ องค์การ
สามารถปรับตวัให้เข้ากบัความตอ้งการเฉพาะของแต่ละภูมิภาค และผูป้ฏิบติังานระบุเป้าหมายระดบัภูมิภาค
มากกวา่ระดบัชาติ เนน้การประสานงานภายในมากกวา่การเช่ือมโยงขา้มภมิูภาคหรือระดบัชาติ 

4) โครงสร้างแบบเมตริกซ์ (matrix structure) เป็นโครงสร้างท่ี เน้นทั้ งหน้าท่ี 
(functional) และผลิตภณัฑ์ (product) ในเวลาเดียวกนัหรือผลิตภณัฑ์และพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ (geographic) ในเวลา
เดียวกนั ถูกน ามาใชเ้ม่ือองค์การตอ้งการบรรลุเป้าหมายโดยเน้นท่ีความช านาญทางเทคนิค และนวตักรรมการ
เปล่ียนแปลงในผลิตภณัฑ์มีจุดแขง็ จุดอ่อน ดงัน้ี จุดแขง็ ของโครงสร้างแบบเมตริกซ์ (matrix structure) คือ ท าให้
มีการประสานงาน มีการแบ่งสรรทรัพยากร เหมาะสมกบัการตดัสินใจท่ีสลบัซับซอ้น ให้โอกาสท่ีจะพฒันาความ
ช านาญตามหน้าท่ีและผลิตภณัฑ์ เหมาะสมกบัองค์การขนากลางท่ีมีผลิตภณัฑ์หลากหลาย ขณะท่ีจุดอ่อนของ
โครงสร้างแบบเมตริกซ์ (matrix structure) คือ ผูป้ฏิบติัตอ้งเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหน้าท่ีสองสาย เกิดความสับสน 
ตอ้งมีความช านาญดา้นบุคคล และผา่นการฝึกอบรมเป็นอยา่งดี มีการประชุมบ่อยใชเ้วลามาก โครงสร้างน้ีจะใช้
ไม่ไดถ้า้ผูมี้ส่วนร่วมไม่เขา้ใจ และยอมรับความสัมพนัธ์ในฐานะเพ่ือนร่วมกนัมากกวา่ มีความสัมพนัธ์ในแนวตั้ง 
และตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากท่ีจะท าใหอ้  านาจหนา้ท่ีจากส่วนงานหนา้ท่ีและส่วนงานผลิตภณัฑส์มดุลกนั 

5) โครงส ร้างแนวนอน  (horizontal structure) ในการจัดองค์การสมัยให ม่          
เป็นโครงสร้างแนวนอนท่ีเน้นกระบวนการ ซ่ึงมีลักษณะส าคัญดังน้ี  (1) โครงสร้างถูกก าหนดข้ึน จาก
กระบวนการหลกัระหว่างหน้าท่ีต่างๆ มากกว่าภาระหน้าท่ี (tasks) หน้าท่ี (functional) หรือ พ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ 
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ขอบเขตระหวา่งแผนกงานถูกขจดัท้ิงไป (2) ทีมมีการช้ีน าดว้ยตนเอง (self directed teams)  (3)  เจา้ของกระบวนการ
รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ (4) คนในทีมไดรั้บมอบในเร่ืองความช านาญ เคร่ืองมือ การจูงใจ และอ านาจ
หน้าท่ีในการตดัสินใจ (5) ทีมมีอิสระท่ีจะคิดอย่างสร้างสรรค์ (6) ลูกคา้เป็นตวัผลกัดันองค์การในแนวนอน        
(7) วฒันธรรมองค์การเน้นการเปิดเผย ไวว้างใจ ร่วมมือ การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ให้อ  านาจแก่ผูป้ฏิบติังาน มี
ความรับผดิชอบและความเป็นอยูท่ี่ดีมีจุดแขง็ จุดอ่อน ดงัน้ี 
   จุดแข็งของโครงสร้างแนวนอน (horizontal structure) คือ สนับสนุนความยืดหยุ่น
และโตต้อบอย่างรวดเร็วต่อความตอ้งการของลูกคา้ มุ่งให้ผูป้ฏิบัติทุ่มเทความสนใจไปท่ีผลิตภณัฑ์และสร้าง
คุณค่าให้ลูกคา้ เป้าหมายขององคก์รกวา้งข้ึน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพ่ือผูป้ฏิบติังาน ให้โอกาสในการมีส่วนร่วม 
และรับผิดชอบต่อผลท่ีได ้ขณะท่ีจุดอ่อนของโครงสร้างแนวนอน (horizontal structure) คือ การก าหนดกระบวน
หลกัเป็นเร่ืองยาก และใชเ้วลามาก มีการเปล่ียนแปลงในวฒันธรรมการออกแบบงาน ปรัชญาการบริหารระบบ
สารสนเทศ และระบบการให้รางวลั ผูจ้ดัการในโครงสร้างแบบเดิมอาจคดัคา้น เพราะตอ้งเสียอ านาจ ตอ้งมีการ
ฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานและท างานเป็นทีม และอาจเป็นขอ้จ ากดัการพฒันาความช านาญเชิงลึก 

6) โครงสร้างแบบผสม (hybrid structure) เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีซับซ้อน           
ในปัจจุบนั ท าให้องคก์ารต่างๆ ใชโ้ครงสร้างแบบผสม(hybrid structure) โดยใชจุ้ดแข็งของแต่ละโครงสร้างให้
เกิดประโยชน์ และหลีกเล่ียงจุดอ่อนของแต่ละโครงสร้างโครงสร้างแบบผสมท่ีถูกน ามาใชก้นัมากคือโครงสร้าง
แบบเนน้หนา้ท่ีและเนน้ผลิตภณัฑ ์รวมทั้งโครงสร้างแบบเนน้หนา้ท่ีและโครงสร้างแนวนอน 
  5.1.6 การพฒันาโครงสร้างองคก์าร 

Child (1977) เห็นว่าสาเหตุท่ีท าให้ตอ้งปรับปรุงโครงสร้าง ขององค์การ (pressure 
for re-organization) มีดังน้ี  1) สภาพแวดล้อม (environment) ปัจจุบันสภาพแวดล้อมขององค์การส่วนใหญ่             
มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วท าให้การวางแผนล่วงหน้ากระท าไดยุ้ง่ยากข้ึน ผูบ้ริหาร จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
ข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้ น จึงเป็นความกดดัน ทางหน่ึงท่ีส่งผลให้องค์การต้องปรับ
โครงสร้างเพ่ือให้มีการรับส่งขอ้มูลและประสานงาน ในระหวา่งหน่วยงานตางๆ ขององคก์ารไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึน 
2)  การขยายกิจการไปท าตา้นอ่ืน (diversification) การขยายกิจการ (หรือ หนา้ท่ี) ไปท าดา้นอ่ืนๆ ในระยะแรกกจ็ะ
ใช้เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีมีอยู่แลว้ให้ไปช่วย ดูแลและเม่ือกิจการใหม่ขยายตวัมากข้ึนไปแลว้จึงจะจัดตั้ ง
หน่วยงานข้ึนมารับผิดชอบ ปัญหาท่ีประสบอยู่เสมอว่าเม่ือไร จึงจะถึงจุดท่ีควรจดัตั้ งหน่วยงานใหม่ดงักล่าว        
3) การขยายตวั (growth) การขยายตวัเป็นเหตุผลของการปรับโครงสร้างของ องคก์ารท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆ เม่ือองคก์าร
ขยายตวัมากข้ึนกต็อ้งมีการขยายบทบาทและขอบเขต ของการบริหารซ่ึงบางคร้ังจะมีการเพ่ิมสายการบงัคบับญัชา
อนัมีผลท าให้การประสานงาน ยุง่ยากข้ึนและควบคุมก็ล  าบากข้ึน 4) เทคโนโลยี (technology) ในรอบ 20ปีท่ีผา่น
มาเทคโนโลยีก้าวหน้าไป มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ ซ่ึงก่อให้เกิดการใช้ระบบขอ้มูลรวมกันของ
หน่วยงาน ต่างๆ ผลก็คือ ท าให้ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถรู้ความกา้วหนา้และปัญหาต่างๆ ขององคก์ารทุกระดบั
ไดต้ลอดเวลา ซ้ึงในท่ีสุดจะท าให้ความจ าเป็นของการมีผูบ้ริหาร ระดบักลางหมดไป ความกา้วหน้าของระบบ
คอมพิวเตอร์น้ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง โครงสร้างขององคก์ารในลกัษณะรวมอ านาจการตดัสินใจมากข้ึน     
5) บุคลากร (personnel) ปัจจุบันพนักงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มากข้ึน (job participation) ท้ิงน้ี
เน่ืองจากระดบัการศึกษาของพนกังานสูงข้ึน ทศันคติ ของพนกังานเปล่ียนไป ฯลฯ ซ่ึงมีผลต่อการปรับโครงสร้าง
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ขององค์การ โดยพนักงาน รับผิดชอบเพ่ิม ข้ึน  และผู ้บ ริหารระดับสูงก็ท างานในรายละเอียดน้อยลง                     
ในขณะเดียวกนั ก็ใชเ้วลาไปกบัการวางแผนระยะยาวเพ่ิมข้ึน แต่การเปล่ียนแปลงน้ีจะเกิดข้ึนไดห้รือไม่ หรือเกิด
ชา้หรือเร็ว กข้ึ็นอยูก่บัวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงเห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไรและระดบัล่าง มีความพร้อมท่ีจะรับหรือไม่ 

วรเดช จนัทรศร และอุทยั เลาหวิเชียร (2529) ไดเ้สนอแนวความคิดพ้ืนฐานของการ
จัดโครงสร้าง และรูปแบบงานท่ีส าคัญไว ้13 ประการ สรุปได้ดังน้ี 1) เอกภาพในการปกครองบังคับบัญชา     
(unity of command) หมายความว่า ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาควรจะรายงานกบัผูบ้งัคบับญัชาคนเดียวในแต่ละหน้าท่ี 
เพื่อให้การ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่สับสน 3) ขอบข่ายในการควบคุม (span of 
control) ได้แก่ การพิจารณาว่าผูบ้ ังคบับัญชาคนเดียวควรจะควบคุมผูใ้ตบ้ังคบับัญชาจ านวนก่ีคนจึงจะมีการ
ควบคุมงาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 3) รูปแบบองค์การแบบปิระมิด (scalar principle) ตามหลกัทั่วไปการจัด 
องคก์ารควรเป็นรูปสามเหล่ียมปีระมิด คือ มีชั้นการบงัคบับญัชาลดหลัน่ลงมา หมายความ วา่ ผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งสูง
ถือวา่เป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบมากกวา่ผูท่ี้อยูใ่ต ้บงัคบับญัชาลดหลัน่ลงตามล าดบัชั้นเหมือนรูป
สามเหล่ียมปิระมิดหลักมีประโยชน์ใช้ ส าหรับการควบคุมงาน  4) หลักเกณฑ์ท่ีเป็นการยกเวน้ (exception 
principle) หมายความว่า งานบาง ประเภทผูบ้ังคบับัญชาไม่ควรเขา้ไปใส่ใจหรือหมกมุ่นคือ ไม่ควรเสียเวลา
ครุ่นคิดหรือ ปฏิบัติ 5) การจัดแบ่งงานเป็นกลุ่ม (departmentation) ซ่ึงอาจแบ่งออกเป็นตาม วตัถุประสงค ์
(purpose) กระบวนการของการผลิตสินคา้หรือบริการ (process) สภาพ ภูมิศาสตร์ (area) ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 
(clientele) ประโยชน์ของการจดัแบ่งงานเป็น กลุ่มกเ็พ่ือจะทราบวา่งานใดสามารถจะจดัรวมเขา้กนัไดเพ่ือช่วยให้
นกับริหารควบคุม การปฏิบติังานไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน 6) การกระจายอ านาจ (decentralization) เป็นการมอบ
การวินิจฉัยสั่งการบาง เร่ือง หรือ บางส่วนให้กบัผูท่ี้อยูใ่นระดบัต ่ากว่าหลกัในการกระจายอ านาจคือ จะกระจาย 
ต่อเม่ือต้องการให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและการกระจายอ านาจจะเป็นไปได้ ต่อเม่ือผู ้ปฏิบัติคือ 
ผูรั้บผิดชอบการปฏิบติังานมีความสามารถเพียงพอกบังานท่ีจะตอ้ง รับผิดชอบและมีขอ้มูลเพียงพอส าหรับการ
ตดัสินใจ 7) สายงานหลกัและสายงานช่วยอ านวยการ (line and staff) ในการจดัองคก์าร ควรค านึงถึงงานประเภท
สายงานหลัก (line) และ งานประเภทสายงานช่วยอ านวยการ (staff) เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบสายงานหลักคือ 
เจ้าหน้าท่ีแต่ละต าแหน่งจะมีอ านาจหน้าท่ี มากกว่าเจ้าหน้าท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีต ่ากว่าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายงานช่วย
อ านวยการเป็นงานประเภท ให้ค  าปรึกษา การแบ่งเจา้หน้าท่ีเป็นสองประเภทตงักล่าว ก็เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงาน งานบางประเภทจ าเป็นตองมีผูป้ฏิบติัโดยตรงและผูป้ฏิบติัดอ้งการผูท่ี้จะป้อนขอ้มูลเพื่อ การตดัสินใจ 
8) อ  านาจหน้าท่ี (authority) คือ สิทธิท่ีบุคคลไดรั้บเน่ืองจากด ารงต าแหน่งใด ต าแหน่งหน่ึง ตามล าตบัชั้นการ
บงัคบับญัชาในองคก์าร 9) อิทธิพล (influence) หมายถึง การท่ีบุคคลหน่ึงมีผลต่อการกระท าของอีก บุคคลหน่ึง
โดยการชกัจูง แนะน า หรือโดยวธีิการอ่ืนใด ซ่ึงอาจไม่รู้ตวั 10) อ านาจ (power) คือ ศักยภาพของก าลังท่ีบุคคล
หน่ึงมีสมรรถนะในการท่ี จะมีอิทธิพลต่อการกระท าของอีกบุคคลหน่ึง ศกัยภาพของก าลงัคือ ก าลงัทางจิตวิทยา 
นั่นเอง 11) การผูกพันตนเองกับองค์การ (identification with the organization) หมายความว่า การท่ีบุคคลใด
บุคคลหน่ึงปฏิบัติงานร่วมในองค์การ เพราะเห็นว่าเป้าหมาย ขององค์การเหมือนกับของตนเอง 12) ความ
จงรักภกัดี (loyalty) คือการท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดมีความซ่ือสัตย ์และผูกพนัต่อองค์การ ความจงรักภกัดีจึงเป็น
สายใยท่ีจะเช่ือมโยงบุคคลใหเ้ขา้กบัองคก์าร ไดดี้ ความจงรักภกัดีจะช่วยในการประสานการตดัสินใจโดยสามารถ
จะคาดคะเนไดว้่า สมาชิกในองค์การจะปฏิบติังานอยา่งไร 13) ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง การมี
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ความผูกพนั (obligation) ต่องาน ความรับผิดชอบมีความนัย 2 นัย นัยแรก เป็นความรับผิดชอบต่อภายนอก คือ 
ความรับผิดชอบต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูรั้บบริการและสังคมส่วนร่วม นยัท่ีสอง เป็นความรับผิดชอบต่อภายใน ไดแ้ก่ 
ความรับผิดชอบต่อศีลธรรมจรรยาบรรณ และมโนธรรม ของแต่ละบุคคล พฤติกรรมองคก์ารมีผลจากกรอบของ
ศีลธรรมจรรยาบรรณของคนใน องคก์าร ซ่ึงยอ่มจะส่งผลต่อการจดัองคก์ารดว้ย 

 
  5.1.7 โครงสร้างสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   สถานศึกษามีการแบ่งโครงสร้างภายในตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ (2552) และ
เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก าหนดซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม    
ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการกระจายอ านาจทางการศึกษาคือครอบคลุมใน 4 งานคืองานวิชาการงานงบประมาณ
งานบริหารงานบุคคลและงานบริหารทัว่ไป ดงัภาพท่ี 17 

 
ภาพที่ 17 โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

 
  5.1.7 ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษา  
   สถานศึกษามีผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและรับผิดชอบ
การบริหารงานของสถานศึกษาท่ีมีโครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายท่ีมีขอบข่ายภารกิจท่ีก าหนดซ่ึงการแบ่ง
ส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก าหนด
ซ่ึงจะแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มหรือฝ่ายหรืองานตลอดจนก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละส่วนราชการซ่ึงจะตอ้ง
ครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งดา้นวชิาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไปซ่ึงมีขอบข่ายและภารกิจดงัต่อไปน้ี 

1) งานบริหารวิชาการมีขอบข่ายงาน ดังน้ี (1) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา         
(2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ (3) การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  (4) การวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา (5) การพัฒนาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  (6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้              
(7) การนิเทศการศึกษา (8) การแนะแนวการศึกษา (9) การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(10) การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน (11) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา
อ่ืน (12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัด

สถานศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษา 

กลุม่.... กลุม่..... กลุม่.... กลุม่.. 
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การศึกษา 
2) งานบริหารงบประมาณมีขอบข่ายงาน ดงัน้ี (1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ   

(2) การจดัสรรงบประมาณ (3) การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
(4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (5) การบริหารการเงิน (6) การบริหารบญัชี   (7) การบริหารพสัดุ
และสินทรัพย ์

3) งานบริหารงานบุคคลมีขอบข่ายงาน ดังน้ี (1) การวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง (2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ ง (3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ        
(4) วินยัและการรักษาวนิยั (5) การออกจากราชการ 

4) งานบริหารทั่วไปมีขอบข่ายงาน ดังน้ี  (1) การด าเนินงานธุรการ  (2) งาน
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (3) งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ (4) การ
ประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา (5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  (6) งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (7) การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชาการงบประมาณบุคลากรและบริหารทัว่ไป (8) การจดัสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม (9) การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน (10) การรับนกัเรียน 11) การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาใน
ระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั (12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (13) งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
(14) การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา (15) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคลชุมชน
องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา (16) งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืน (17) การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน (18) งานบริการสาธารณะ (19) งานท่ีไม่ไดร้ะบุไว้
ในงานอ่ืน  
  5.1.8 การวเิคราะห์โครงสร้างองคก์าร (organizational structure)  
   จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2553) การประเมินหรือตรวจวินิจฉัยความเขม้แข็งหรือ
ความอ่อนแอของโครงสร้างขององคก์าร ดงัน้ี1) การควบคุมบงัคบับญัชา (governance) หมายถึง การประเมินและ
วิเคราะห์เก่ียวกบักรอบแห่งกฎหมาย กฎระเบียบขององค์การ อ  านาจและกระบวนการตดัสินใจ การก าหนด
ทิศทางขององคก์าร การเช่ือมโยงกบัภายนอกองคก์ารหรือกลุ่มต่างๆ 2) การปฏิบติังาน (operation) หมายถึงการ
ประเมินและวิเคราะห์เก่ียวกบัการก าหนดบทบาท ความรับผิดชอบและต าแหน่งภายในองค์การความร่วมมือ
ประสานงานของแรงงาน การร่วมมือของแผนกหรือระบบ 
   แนวทางการตั้งค  าถามส าหรับการตรวจวินิจฉัยโรงสร้าง มีดงัน้ี 1) โครงสร้างของ
องคก์ารสนับสนุนพนัธกิจและเป้าหมายองค์การหรือไม่ 2) จ านวนกลุ่มหรือแผนกมีเพียงพอส าหรับน ากลยุทธ์    
ไปปรับใช้หรือไม่ 3) มีการก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไวอ้ย่างชัดเจนหรือไม่                
4) โครงสร้างความรับผิดชอบและอ านาจหนา้ท่ีภายในองคก์ารเอ้ือต่อการท างานหรือไม่ 5) มีการวางโครงสร้าง
ของกระบวนการท างานภายในองคก์ารไวอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสมหรือไม่ 6) องคก์ารจะประสานความร่วมมือ
ระหว่างแผนก หรือระหว่างบุคลากรอย่างไรจึงจะท าให้องค์การได้ผลงานสูงสุด 7) บทบาทภายในองค์การ          
ไดมี้การก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและมีความยดืหยุน่เพียงพอส าหรับการปรับเปล่ียนตามสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
หรือไม่ 8) โครงสร้างองค์การสนับสนุนหรือยบัย ั้งประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ 9) การ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีมีอยูก่ระตุน้หรือยบัย ั้งผลงานองคก์าร10) สมาชิกองคก์ารมีอ านาจในการก าหนด
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วาระส าหรับการปรับปรุงการปฏิบติังานหรือไม่ 
5.2 ด้านคน (human) 

  5.2.1 ท่ีมาและความส าคญัของคน (human)  
“คน” เป็นส่วนหน่ึงในปัจจยัทางการบริหารท่ีส าคญัและยอมรับกนัทัว่ไปเรียกยอ่ๆ

ว่า “ 4 M” อนัประกอบดว้ย บุคลากร หรือทรัพยากรมนุษย ์(Man) เงิน (money) วสัดุ อุปกรณ์ (materials)  และ
การจดัการ (management) จะพบวา่คนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริหารเพราะหากขาดก าลงัคนกจ็ะไม่มี
ปัจจยัขบัเคล่ือนปัจจยัอ่ืนๆนัน่เอง การท่ีองคก์ารจะกระท าภารกิจหลกัให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพ
นั้ น หน่วยงานจ าเป็นจะตอ้งมีคนหรือบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน ดังนั้ นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์จึงจดัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผูจ้ดัหาและใชท้รัพยากร
บริหารอ่ืนๆ ซ่ึงถา้องคก์ารเร่ิมตน้ดว้ยการมีบุคลากรท่ีดี มีความสามารถปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ก็จะดีตามมา การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์เป็นการด าเนินการเก่ียวกบับุคคลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานไดส้ าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
องคก์าร พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาและพฒันาให้ทรัพยากรมนุษยข์ององค์การมีคุณภาพชีวิตในการท างาน 
โดยมีภารกิจหลกั ไดแ้ก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษยก์ารก าหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรร
หา การคดัเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและพฒันา ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย        
การพ้นจากงานของพนักงาน ดังนั้ น จึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารทุกระดับท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การให้เกิดความมีประสิทธิภาพและความส าเร็จขององค์กร ปัจจยัทางดา้นคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดโอกาสการเจริญเติบโตขององคก์รได ้แต่ในขณะเดียวกนัทรัพยากร
มนุษยข์องแต่ละองค์กรก็ประสบกบัปัญหาเกิดข้ึนหลายลกัษณะ ทั้งในลกัษณะท่ีเกิดจากระดบัความรู้ ลกัษณะ
ความสามารถของบุคลากร ลกัษณะการมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อองคก์ร ลกัษณะการขาดทกัษะในการปฏิบติังาน หลาย
องค์กรจึงมุ่งมัน่ในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกับความเห็นของ 
Ulrich &Brockbank (2005) ท่ีว่าองค์กรต้องพัฒนาให้พนักงานแต่ละคนมีความสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุ
เป้าหมายงานท่ีองคก์รมอบหมายเป็นการสร้างคุณค่าแก่บุคลากร (human value) ให้เป็นสินทรัพยข์ององคก์รและ
ถือเป็นหลกัการส าคญัในการบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดบั 

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2554) ให้ความเห็นว่า ส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้องค์การ
ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายคือ “การบริหารคน” เพราะคนเป็นผูจ้ัดการงานต่างๆท าให้การบรรลุ
วตัถุประสงค์องคก์ารเป็นจริงซ่ึงมีสองค าท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัคือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(human resource 
management)” และ “การบริหารงานบุคคล (personnel administration)” ในความคล้ายคลึงกันคือทั้ งสองค า        
ส่ือความหมายการบริหารคนท่ีเป็นการด าเนินงานภายในองค์การเก่ียวกบังานดา้นบุคลากรตั้งแต่ การรับสมคัร 
การคดัเลือก การบรรจุเขา้ท างาน การจัดสรรเจ้าหน้าท่ี การประเมินผลการท างาน (ตรวจสอบการมา ลา สาย     
ขาด กิจ ป่วย) การบริหารเงินเดือนค่าตอบแทนไปจนถึงการเกษียณอายุ เป็นตน้ซ่ึงเหล่าน้ีถือเป็นงานประจ าดา้น
บุคลากร (personnel routine)  

Becker, Huselid & Ulrich (2001) ให้ความเห็นว่างานประจ าดา้นบุคลากร (personnel 
routine)เป็นงานในเชิงรับ ส่วนการบริหารเชิงรุก มีความเก่ียวขอ้งกับแนวคิดสถาปัตยกรรมทรัพยากรมนุษย ์
(human resources architecture) ท่ีประกอบด้วย 1) หน้าท่ีของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์(human resources function) 
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ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร นอกจากจะมีหนา้ท่ีในการอ านวยการให้งานประจ าทางดา้นการบุคลากรส าเร็จ
ลุล่วงด้วยความราบร่ืนแล้วนั้ น ยงัมีหน้าท่ีในการตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ (strategic plan) ขององค์การ          
ตามบทบาทหุ้นส่วนกลยทุธ์ (strategic partner) อนัเป็นการสนับสนุนการมุ่งไปสู่สัมฤทธิผลตามวตัถุประสงค์
ขององค ์การ 2) ระบบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (human resources system) การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ 
(strategic plan) ขององคก์าร ตามบทบาทหุ้นส่วนกลยุทธ์ (strategic partner) อนัเป็นการสนับสนุนการมุ่งไปสู่
สัมฤทธิผลตามวตัถุประสงค์ขององค์การ ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นั้น จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการวางระบบของ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษยไ์วเ้ป็นอยา่งดี มีความคล่องตวัภายในกระบวนการของระบบ ตลอดจนมีการสอดประสานการ
ท างานของทุกส่วนงานภายในระบบ ซ่ึงถูกก าหนดขอบเขตหน้าท่ีของแต่ละส่วนงานไวอ้ย่างชดัเจน เพ่ือเสริม
สมรรถนะใน การบริหารคน อนัเป็นการสนบัสนุนบทบาทหุ้นส่วนกลยทุธ์ (strategic partner)  ของฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์3) พฤติกรรมของพนักงาน (employee behaviors) นอกจาก หนา้ที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์และระบบ
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ดงัที่ไดก้ล่าวไปแลว้นั้น ยงัมีองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมทรัพยากรมนุษย ์         
ที่ส าคญัยิ ่งอีกประการหน่ึง ซ่ึงก็คือ การท าให ้เกิดผลลพัธ์ต่อ พฤติกรรมพนกังาน (employee behaviors) 
เพื่อให้เป็นไปในทางที่จะสนบัสนุนต่อการขบัเคลื่อน (drive) นโยบายและโครงการขององคก์าร ตลอดจน
เป็นการสนบัสนุนการขบั เคลื ่อน (drive) แผนกลย ุทธ์ที ่พุ ่งตรงสู่ เป้าหมาย ตามภารกิจ (mission) และ
วตัถุประสงคข์ององค์การ (organizational objective)  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปว่า ปัจจยัเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นคน หมายถึง การสร้างเสริมทศันคติ ความคาดหวงั การรับรู้ ของบุคคล 
เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับทบาท พฤติกรรม และคุณลกัษณะ เช่น บุคลากร
เพียงพอมีความเป็นมืออาชีพ ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัมีการวางแผนอตัราก าลงั สรรหาตามความ
เหมาะสมและคุม้ค่าก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามความรู้ความสามารถ 
  5.2.2 ภารกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
   Pucki, Tichy& Barnett (1992) เห็นวา่การบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีภารกิจหลกัดงัน้ี 

1) การออกแบบงานในองคก์าร (organization design) แนวคิดใหม่ของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์คือการจัดโครงสร้างของงานให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์ ภาระหน้าท่ี เป้าหมายขององค์การ 
ตลอดจนการวางแผนกลยทุธ์ การออกแบบและจดัระบบงานตอ้งสอดคลอ้งกบัคนกบัเทคโนโลยีและวฒันธรรม
ขององค์การนั้นๆ องค์กรจะมีประสิทธิภาพไดป้ริมาณของบุคลากร ตอ้งไดส้ัดส่วนสัมพนัธ์กบัภารกิจของงาน 
กล่าวคือ ปริมาณงานกับปริมาณคนตอ้งสมดุลกัน ดังนั้ น ในการจัดวางโครงสร้างขององค์การจึงตอ้งมี การ
วางแผนก าลงัคน การวิเคราะห์งาน การออกแบบงาน การก าหนดทีมงาน และการพิจารณาถึงเทคโนโลยีท่ีจะ
น ามาใชใ้นงาน (นิสดารก ์เวชยานนท,์ 2538)  

2) การสรรหา (staffing) กระบวนการใน คดัเลือก บรรจุ ตลอดจนกล่อมเกลาให้
บุคคลเหล่านั้ นมีวฒันธรรม การคัดเลือกคนในแนวคิดใหม่ จะมุ่งเน้นท่ีความพึงพอใจในงานเป็นส าคัญ            
โดยพยายามเลือกคนให้เขา้กบัวฒันธรรมขององค์การมากท่ีสุด เพราะแต่ละองค์การก็มีวฒันธรรมเฉพาะของ
ตวัเอง ถา้สามารถเลือกคนท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์ารไดแ้ลว้ คนก็จะท างานอยา่งมีความสุข ปัญหาของการออกจาก
งานกจ็ะนอ้ยลงกระบวนการของการสรรหาไดค้รอบคลุมไปถึงการกล่อมเกลาพนกังานใหม่ดว้ย กระบวนการใน
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การกล่อมเกลาน้ีจะแบ่งได ้2 ส่วนใหญ่ คือ เม่ือแรกบรรจุพนกังานทุกคน จะตอ้งไดรั้บการปฐมนิเทศ โดยองคก์าร
ตอ้งพยายามช้ีแจงให้พนกังานใหม่ทุกคนไดท้ราบถึงเป้าหมาย ภารกิจ ตลอดจนวิสัยทศัน์ขององคก์ร เพ่ือให้เกิด
การหล่อหลอมแนวความคิดในการท างานร่วมกนัเรียนรู้กฎระเบียบ ของการท างานในส่วนท่ีสอง องคก์ารตอ้ง
ช่วยใหพ้นกังานใหม่สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมขององคก์าร 
 

3) ระบบการให้รางวลัและผลตอบแทน (reward system) การให้รางวลัถือว่าเป็น
วิธีการดึงดูดคนดี มีความสามารถให้เขา้มาสู่องคก์าร และก็ช่วยให้องคก์ารสามารถรักษาคนเหล่าน้ีไวใ้ห้อยูก่บั
องคก์ารตลอดไป ดว้ยการท่ีจะรักษาคนเก่าและดึงดูดคนใหม่ไวไ้ดน้ั้น ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ
ตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานและตอ้งมีความเป็นธรรมสามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนๆ ได ้การ
ให้รางวลัน้ีควรท่ีจะมีความหลากหลายในรูปแบบ คือ มีทั้งแรงจูงใจหรือตอบแทนทั้งในระยะสั้น เช่น เงินเดือน 
ระยะกลาง เช่น โอกาสในการศึกษาอบรมระยะยาว เช่น ความกา้วหน้าในต าแหน่ง โอกาสในการพฒันาตนเอง
ความมัง่คงในอาชีพ นอกจากน้ีรูปแบบของรางวลั หรือเคร่ืองจูงใจต่างๆ ควรน าเขา้มาใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัความ
เปล่ียนแปลงของสังคม เช่น การใหพ้นกังานเพ่ือพฒันาตนเองโดยไดรั้บเงินเดือน หรือใหส้วสัดิการท่ีเรียกวา่ การ
ใหบ้ริหารดูแลประจ าวนั การดูแลบุตรของก าลงัพล 

4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) นับว่าเป็นกิจกรรมท่ีมี
ความส าคญัมากกบัการบริหารทรัพยากร การประเมินผลการปฏิบติังานไดพ้ยายามท่ีจะหาเกณฑ์ท่ีเป็นท่ียอมรับ
ร่วมกันของผูท่ี้ประเมิน คือ ผูบ้ ังคบับัญชาและผูท่ี้ถูกประเมิน โดยมีการวางเป้าหมายการท างานร่วมกนัและ
ก าหนดเกณฑ์ในการวดัผลร่วมกนั โดยพยายามท่ีจะมุ่งวดัผลงานมากท่ีสุด การประเมินผลการปฏิบติังานนั้นถูก
ประเมิน โดยลูกค้าท่ีมาติดต่อหรือได้รับบริการจากองค์การ การประเมินผลจะท าโดยผู ้บังคับบัญชา 
ผู ้ใต้บังคับบัญชาและร่วมงาน ซ่ึ งการเป ล่ียนแปลงวิ ธีการเหล่าน้ีก็จะลดบทบาทของผู ้บังคับบัญชา 
ผูใ้ต้บังคับบัญชา และผูบ้ังคับบัญชาลงและท าให้ผูป้ฏิบัติงาน หรือตัวพนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบหรือ
ใหบ้ริการกบัลกูคา้ดีข้ึนแทนท่ีจะตอ้งไปวิ่งเอาใจนายเหมือนแต่ก่อน 

5) การพฒันาการบริหาร (management development) โดยเนน้การพฒันาพนกังาน
และพฒันาองคก์าร ยงัน าวิธีการอบรมไปใชส้ร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ในการท างาน ช่วยส่งเสริมการท างานเป็นทีมและ
ใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยให้บุคลากรขององคก์ารมีประสิทธิภาพในการท างานดีข้ึน การให้
การศึกษาก็ถูกน ามาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร โดยหน่วยงานไดใ้ห้การสนบัสนุนทั้งในดา้นการเป็น
ผูจ้ดัการศึกษาให้เอง เช่น การจดัหลกัสูตรการศึกษา โดยร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือบางองคก์ารใชว้ธีิการส่งบุคลากรของตนเขา้รับการศึกษาในสถานศึกษา หรือใหก้าร
สนบัสนุนทั้งในดา้นค่าใชจ่้าย เวลา และสนบัสนุนทางดา้นจิตใจ ซ่ึงการพฒันาทั้งในดา้นการศึกษา และการอบรม 
น้ีจดัวา่เป็นการพฒันาท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของบุคคลในองคก์าร การพฒันาสายงานและความกา้วหนา้ใน
อาชีพ เป็นอีกมิติหน่ึงของการพฒันาการบริหารเพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งทั้งในแง่ของบุคคล ต าแหน่งงานและการ
พฒันาองคก์ารในภาพรวม 

6) การส่ือสาร (communication) การสัมพัน ธ์ระหว่างพนักงานในองค์การ             
ในทุกระดับ ก็นับว่าเป็นมิติใหม่ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะช่วยให้การท างานบรรลุเป้าหมายท่ีองค์การตั้ งไวจ้  าเป็นท่ี
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พนักงานทุกคนควรมีสิทธิไดรั้บทราบ การส่งผ่านขอ้มูลหรือข่าวอาจท าไดโ้ดยน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เขา้ช่วย
นอกเหนือจากขอ้มูลท่ีใช้ในการตดัสินใจในเชิงธุรกิจแลว้ ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อ
องค์การต่อผูบ้ริหารต่างๆ ก็จะตอ้งถูกส่งผ่านมาให้ผูบ้ริหารไดรั้บทราบดว้ยควรมีช่องทางท่ีพนักงานสามารถ
เสนอแนวความคิดของเขา อาจจะเป็นการพบปะกนัโดยตรงหรือผา่นทางส่ือต่างๆ 
 

เป้าประสงคข์องการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ 1) เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่
องคก์รจะสามารถอยูร่อดและมีก าไรในการประกอบการไดอ้ยา่งเพียงพอนั้น การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์
จะตอ้งก าหนดเป้าประสงคข์องการสร้างผลิตภาพดา้นแรงงานให้เกิดข้ึนภายในองคก์ร นัน่ยอ่มหมายถึงการบริหาร
จดัการทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งท าให้องค์กรเกิดความคุม้ค่าในการลงทุนท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลในองค์กร         
2) เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยต์อ้งก าหนดเป้าประสงค ์ 
ท่ีจะท าให้องคก์รพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงมีความยดืหยุน่พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัอยา่ง
ย ัง่ยืน 3) เพื่อสร้างความชอบธรรมทางสังคม มีเป้าหมายท่ีมุ่งเนน้การสร้างความรู้สึกให้องคก์รมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งความรับผิดชอบต่อบุคลากรภายในองคก์ร และผลกระทบจากการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร ท่ีจะไปมีผลต่อสังคมภายนอก ซ่ึงต่อมาได้ขยายนิยามความรับผิดชอบ ออกไปสู่ความ
รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ลกูคา้ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มต่างๆ 
  5.2.3 แนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 
   ชูศกัด์ิ เท่ียงตรง (2519) กล่าวว่า “การบริหารงานบุคคล คือ การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ไดค้นดี มีคุณวุฒิ และมีความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี มาท างานดว้ย
ความสนใจ พึงพอใจ อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล” การบริหารงานบุคคลมิใช่เพียงการเลือกและแต่งตั้ง
คนเขา้มาท างานเท่านั้น แต่เป็นการด าเนินกิจกรรมการบริหารคนตั้งแต่เร่ิมตน้ นับตั้งแต่ก่อนบุคคลนั้นจะเขา้สู่
องค์การ จนกระทั่งพน้จากองค์การไป เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการบริหารองค์กรการบริหารงานบุคคล นับเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งยิ่งต่อองค์การท่ีจะ ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัทางดา้น
บุคลากรหรือผูป้ฏิบติังาน จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในบรรดาทรัพยากรทั้งหมด เพราะสามารถท่ีจะจดัการหรือหา 
วธีิท่ีจะด าเนินการให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นบุคลากรจึงเป็น ท่ีมาของความส าเร็จหรือ
ความลม้เหลวขององค์การอีกดว้ย ซ่ึงในการบริหารประเทศก็ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์โดยก าหนดเป้าหมายในการพฒันา ทรัพยากรมนุษยไ์วใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 
เป็นตน้มาไดใ้ห้ "คน" เป็นยทุธศาสตร์ของการพฒันา ซ่ึงการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง การพฒันาคุณภาพ
มนุษยใ์หมี้ขีดความสามารถเพ่ือท่ีจะพฒันาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปในการพฒันาประเทศ
จ าเป็นตอ้งอาศยัการระดม คน เงิน วสัดุ เทคโนโลยี และวิธีการจดัการเพ่ือความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ ดงันั้น
จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาคนให ้มีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ถา้องคก์ารใดมี “คน” ดีและมีประสิทธิภาพใน การ
ท างานสูง คนหรือขา้ราชการหรือพนกังานกจ็ะสามารถระดมเงิน วสัดุ มาให้กบั องคก์าร และสามารถบริหารงาน
ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคลโดยทัว่ไปท่ีนิยมใชมี้ดงัน้ี 

1) ระบบอุปถัมภ์ (patronage system หรือ spoil system) เป็นระบบดั้ งเดิม โดยมี
แหล่งก าเนิดมาจากจีนโบราณ ท่ีมกัใชก้ารสืบทอดทางสายเลือด รวมไปถึงการน าส่ิงของมาแลกต าแหน่ง ลกัษณะ
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ท่ีส าคญั คือ 1) ไม่ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ 2) ไม่เปิดโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการเลือกสรร 3) มกัมีอิทธิพล
ทางการเมืองเขา้มาแทรกแซงกิจการภายในของหน่วยงานระบบอุปถมัภมี์ขอ้ดีคือมีความรวดเร็ว แกไ้ขสะดวกมี
ความขัดแยง้ในการตัดสินใจน้อยเหมาะสมกับบางต าแหน่งและสอดคล้องกับการปกครองท่ีมีระบบพรรค
การเมืองขณะท่ีมีขอ้เสียคือไม่มีหลกัประกนัว่าจะไดค้นท่ีมีความรู้ ความสามารถมุ่งรับใชค้นมากกว่าหน่วยงาน
ขวญัก าลงัใจของผูป้ฏิบติังานไม่ดีและหน่วยงานพฒันาไดย้าก 

2) ระบบคุณธรรม (merit system) เกิดจากความพยายามท่ีจะแกไ้ขขอ้บกพร่องของ
ระบบอุปถมัภ์ โดยเป็นระบบการบริหารบุคคลท่ีอาศยัความรู้ ความสามารถของบุคคลเป็นหลกั ไม่ค านึงถึง
ความสัมพนัธ์ส่วนตวั มีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 1) หลกัความสามารถ (competence) เป็นการถือความสามารถของ
บุคคลเป็นส าคญั เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี และตอ้งสามารถใชค้วามรู้มาปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 2) หลกัความเสมอภาค (equality opportunity) เป็นการใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกนัแก่บุคคลทั้ง
ในการเขา้สู่การเป็นราชการและอยูใ่นระหวา่งการเป็นขา้ราชการ ซ่ึงเป็นแนวคิดตามหลกั ประชาธิปไตยท่ีใหสิ้ทธิ
เสมอภาคแก่บุคคลภายในขอบเขตของกฎหมาย โดยถือว่าทุกคนจะตอ้งได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคด้วย
คุณสมบติัและหลกัเกณฑ์ท่ีอยูใ่นมาตรฐานเดียวกนั3) หลกัความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ี (security of tenure) ซ่ึง
ตอ้งไดรั้บการยอมรับ และคุม้ครองตามกฎหมาย คือจะไม่ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากงานโดยไม่มีเหตุท่ีพิสูจน์
ได้ หลักการน้ีมุ่งให้ข้าราชการเกิดความมั่นคงถาวรในอาชีพและเกิดความรู้สึกมั่นคงท่ีจะแสวงหาความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีของตน โดยไม่ตอ้งค านึงถึงเหตุผลส่วนตัวหรือทางการเมือง4) หลักความเป็นกลาง
ทางการเมือง (political neutrality) คือ การท่ีขา้ราชการประจ าตอ้งเป็นกลางทางการเมืองและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดต้ามนโยบายของรัฐบาลอยา่งเตม็ความสามารถโดยไม่ข้ึนอยูก่บัอิทธิพลของพรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมือง
ใด แต่ยงัคงสิทธิทางการเมืองเช่นเดียวกบัประชาชนทัว่ไประบบคุณธรรม (merit system) มีขอ้ดีคือสอดคลอ้งกบั
ระบบประชาธิปไตยท่ีเน้นความเสมอภาคไดค้นดีมีความรู้ ความสามารถเขา้มาท างานสร้างขวญัก าลงัใจในการ
ท างานและช่วยหน่วยงานมีประสิทธิภาพในขณะท่ีมีขอ้เสียคือมีความล่าชา้ค่าใชจ่้ายในการสอบแข่งขนัสูงสร้าง
ความสัมพนัธ์แบบเป็นทางการมากเกินไปและวธีิท าไดย้าก เพราะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายอยา่งจริงจงั 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดก้ าหนดกรอบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ให้เป็นภารกิจท่ีส าคญั ท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพ่ือตอบสนองภารกิจ การด าเนินงานดา้น
บริหารบุคคลให้เกิดความคล่องตวั อิสระ ภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันามีความรู้ ความสามารถ มีขวญัและก าลงัใจ ไดรั้บการยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีความมัน่คงและกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
มีขอบข่ายและภารกิจโดยสรุปดงัน้ี 1) การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 2) การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง 3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 4) วินยัและการรักษาวนิยั 5) การออกจากราชการ 
   การท่ีจะใหค้นหรือมนุษยท์ างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งประกอบไปดว้ย
ปัจจยั หลายอยา่ง เช่น การบ ารุงขวญัและความพึงพอใจในการท างานขวญัของผูป้ฏิบติังานจะดีข้ึน ถา้หากเขาได้
ท างานท่ีเหมาะสมกบั ความสามารถ มีความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ มีความกา้วหนา้ 
ในอาชีพการงาน ไดรั้บการยอมรับกบัเพ่ือนร่วมงาน ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรม จากหวัหนา้ ไดรั้บการยกยอ่ง
ชมเชยเม่ือท าดี มีส่วนทราบถึงนโยบายแผนงาน การ เปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวต่างๆ ภายในหน่วยงานของเขา 
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และขวญัก าลงัใจของคน ท างานจะเลวลงถา้หากเขาท าดีแลว้ไม่ไดดี้ บรรยากาศภายในองค์การมีการแตกร้าว 
อิจฉาริษยา มีการจบัผิดซ่ึงกนัและกนั ผูบ้งัคบับญัชาไม่ให้เสรีภาพในการท างานตาม สมควร มีการขดัแยง้กนั     
ในหมู่คนท างาน ก่อใหเ้กิดการลาออกจากงานหรือแยกยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน (พรอมัรินทร์ พรหมเกิด, 2539)  
 
 
  5.2.4 ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน 

1) การรับรู้ เป็นกระบวนการท่ีมนุษย์ติดต่อส่ือสารกับส่ิงแวดล้อมรอบๆตัว      
โดยมนุษยจ์ะท าการตีความ ท าความเขา้ใจในส่ิงแวดลอ้มท่ีสัมผสัไดแ้ลว้ท าการตอบสนองกลบัไปอยา่งเหมาะสม 
แต่ละคนอาจจะตีความในส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมือนกนัออกไปในทางต่างๆกนั ข้ึนอยูก่บัพ้ืนฐานทางจิตใจและความคิด
ของแต่ละคน เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มมีความซับซ้อนเป็นอยา่งมาก มนุษยจึ์งเลือกรับรู้เฉพาะขอ้มูลท่ีพวกเขาสนใจ 
และเราสามารถมองเห็นส่ิงใดส่ิงหน่ึงแตกต่างกนัไปได ้ความหมายและความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สามารถ
เปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิงหากเรามองเร่ืองๆ นั้นในอีกแง่มุมท่ีแตกต่างกนัไป เราสามารถเปล่ียนแปลงทศันคติ ความ
เขา้ใจ และความเห็นของคนไดเ้สมอและในการรับรู้คนเราจ าเป็นตอ้งมีการรับรู้ในส่ิงใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา และ
การรับรู้น้ีเอง ผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารยอ่มจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจความแตกต่างในการรับรู้ของแต่ละบุคคลจึงเป็นหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารท่ีตอ้งมีความเขา้ใจในความแตกต่างนั้น โดยการมองในหลายมิติการมองในรูปแบบหลายมิติคือ    
การมองในภาพรวม และการมองแบบแยกส่วนมองลึก แบบลึกลงในรายละเอียดและทราบถึงลกัษณะเฉพาะส่วน 
การมองทั้งแง่บวก และแง่ลบ รับรู้ทั้ งเร่ืองท่ีควรท าและไม่ควรท า การมองภายนอกอาจไม่เขา้ถึงความเป็นจริง      
จึงควรใชก้ารคิดไตร่ตรองหาเหตุผลความส าคญัอีกประเดน็หน่ึงของการรับรู้คือ มุมมองความเขา้ใจในส่ิงท่ีไดรั้บ
รู้ความสามารถในการรับรู้ของคนสองคนจะไม่เหมือนกนั หากเราเล่าเร่ืองเร่ืองเดียวกนัใหค้นสองคนฟัง การรับรู้
อาจแตกต่างกนัโดยส้ินเชิงกไ็ด ้

2) บุคลิกภาพการมีบุคลิกภาพท่ีดีเป็นส่ิงส าคญัในการบริหาร เน่ืองจากผูบ้ริหาร
เป็นผูน้ า จึงจ าเป็นตอ้งมีความน่าเช่ือถือทั้งในดา้นการแต่งกาย การพดู การวางตวั และการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ทั้ง
ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูอ่ื้น หลกัในการจดัการบุคลิกภาพส าหรับผูบ้ริหารดงัน้ี (1) รู้จกับริหารตนเองคือวาง
ระบบใหแ้ก่ตนเอง ฝึกตนเองใหเ้ป็นคนมีวินยัก าหนดเป้าหมาย นโยบาย วธีิการ โครงการและแผนปฏิบติังานอยา่ง 
แจ่มชดั ประพฤติใหถู้กท านองครองธรรม (2) ท างานอยา่งมีระบบ คือ มีโครงการ แผนงาน มีการสรุปประเมินผล 
ส ารวจตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองและลูกน้องอยู่เสมอ (3) รักในงานท่ีท า คือท างานอย่างมีชีวิตชีวา 
กระตือรือร้น ขยนั อดทน ท างานดว้ยความตั้งใจ และรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี (4) รู้จกัใชค้นใหเ้หมาะกบังานและรู้จกั
ใชง้านให้เหมาะกบัคนให้ความส าคญัของคน (5) รู้หลกัโอนอ่อนผ่อนปรน (6) แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 
(7) จิตใจกวา้งขวาง (8) มีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (9) รู้จักบริหารเวลา (10) เรียนรู้จากความ
ผิดพลาด (11) มีคุณธรรม (12) รู้จกัปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์13) มีการใช้ความรู้และประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหา (14) สามารถแก้ไขสถานการณ์วิกฤติไดอ้ย่างรวดเร็ว15) หนักแน่นและมั่นคงมีนโยบายเป้าหมาย          
ท่ีแน่นอน  

3) การเรียนรู้การเรียนรู้จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้จากตนเองก่อน ทั้ งในด้าน
ความส าเร็จ เพ่ือเป็นฐานในการท างานให้เกิดความมุ่งมัน่มีก าลงัใจและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง เพื่อท างานช้ิน
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ต่อไปให้ประสบความส าเร็จ และผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งตอ้งเรียนรู้ในดา้นความลม้เหลวของตนเองดว้ยเน่ืองจากเรา
สามารถเรียนรู้จากความลม้เหลวในอดีตเพ่ือเป็นบทเรียนในการท างานและไม่ให้เกิดความลม้เหลวข้ึนอีกใน
อนาคตรวมทั้งการเรียนรู้จากผูอ่ื้นทั้งในดา้นการประสบความส าเร็จและลม้เหลวโดยท่ีเราเองอาจน าเหตุการณ์      
ท่ีเกิดข้ึนกบัผูม้าปรับใชก้บัตนเองไดก้ารเรียนรู้ขององคก์รและของแต่ละบุคคลท่ีจะสามารถบรรลุผลท่ีเป็นเลิศได้
ตอ้งมีแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการเรียนรู้ขององค์กรและพนักงาน การเรียนรู้ขององคก์รรวมความถึงการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ืองของแนวทางท่ีใช้อยู่ และการปรับตวัต่อความเปล่ียนแปลงท่ีช่วยน าไปสู่เป้าประสงค์และ/หรือ
แนวทางใหม่ๆท่ีส าคญัคือ การเรียนรู้จะตอ้งถกูปลกูฝังลงไปในการปฏิบติังานขององคก์ร  

4) แรงจูงใจแรงจูงใจเป็นแรงกระตุ้นท่ีเกิดจากความต้องการท่ีจะได้รับการ
ตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ท่ีองคก์ารจดัให้ซ่ึงก่อให้เกิดพฤติกรรมในการท างานซ่ึงส่ิงสนองเหล่าน้ีจะประกอบไป
ด้วยปัจจัยแห่งความต้องการพ้ืนฐานได้แก่ความส าเร็จในการท างานความเจริญเติบโตในการท างานปัจจัย
สุขอนามยันโยบายและการบริหารงานขององคก์ารค่าจา้งเงินเดือนท่ีไดรั้บความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานสภาพ
การท างานความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาความมัน่คงในการท างานการใชแ้รงจูงใจก็ถือว่าเป็นส่วนส าคญัอยา่ง
หน่ึงท่ีส่งผลให้เกิดความมุ่งมัน่ แรงจูงใจมี 2 ลกัษณะ คือแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากตนเอง ตอ้งการท าเพ่ือตนเองและ
ท าใหต้นเองไปถึงจุดหมายท่ีวางไว ้และแรงแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากบุคคลอ่ืน หรือท าเพ่ือคนอ่ืน ในการบริหารงาน
ผูบ้ริหารควรสร้างแรงจูงใจให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งในดา้นการให้ค  าชม และการให้รางวลัเป็นส่ิงตอบแทน 
สร้างแรงจูงเพื่อให้โอกาสผูใ้ต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสก้าวหน้า ส่ิงส าคัญท่ีผูบ้ริหารต้องทราบคือ ทุกคนมี
แรงจูงใจท่ีต่างกนั แรงจูงใจน้ีเอง เป็นปัจจยักระตุน้ท่ีใหบุ้คคลกระท าส่ิงต่างๆ ได ้ส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ อาจไม่ใช่
ส่ิงเดียวกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการ เพราะฉะนั้น จึงตอ้งคอยระมดัระวงัในการสร้างแรงจูงใจ 

5) ค่านิยมเป็นกรอบในการก าหนดคุณลกัษณะของคนในองค์กรท่ีสอดคลอ้งกบั
ภารกิจหลกัขององคก์รซ่ึงหมายถึงรูปแบบความคิดท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ตดัสินและประเมินวา่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า มี
ประโยชน์ พึงปรารถนาถูกตอ้ง เหมาะสม ดีงาม ควรแก่การประพฤติปฏิบติัร่วมกนั ค่านิยมทางสังคมเกิดจากการ 
ท่ีสมาชิกในสังคมด ารงชีวิตอยูร่่วมกนั แลกเปล่ียนประสบการณ์ ถ่ายทอดความคิดเห็นระหวา่งกนั เกิดรูปแบบท่ี
สอดคลอ้งในแนวทางเดียวกนั ผูบ้ริหารควรสร้างค่านิยมท่ีถูกตอ้งขององค์กร เพ่ือเป็นวฒันธรรมท่ีดีให้คงอยู่คู่
องคก์รตลอดไป แมว้า่จะมีการหมุนเวยีนของพนกังานกต็าม 

6) ความพึงพอใจปัจจยัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นบุคคลากรในองค์กร 
เช่น ลกัษณะทางชีวสังคมความสามารถบุคลิกภาพการรับรู้ทศันคติค่านิยม ของผูบ้ริหารและเพ่ือนร่วมงาน 2) 
ปัจจยัดา้นงานท่ีรับผิดชอบ เช่น ความชดัเจน คลุมเครือความสอดคลอ้ง ขดัแยง้ในบทบาท ลกัษณะของงาน (ทา้
ทาย ใชค้วามคิด) โครงสร้างองคก์ารการควบคุมผลตอบแทนอ่ืนๆ 3) ปัจจยัดา้นการการบริหาร จดัการ เช่น การ
บริหาร นโยบาย การสนบัสนุน การพฒันา ฯลฯการเปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มขององคก์ารดงักล่าวมาแลว้
ในขา้งตน้ท าใหผู้บ้ริหารองคก์ารตอ้งใส่ใจกลยทุธ์ในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหอ้งคก์าร
สามารถปรับตวัในการสร้างความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือใชฟั้นฝ่าวิกฤตในกระแสการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ไปสู่ความส าเร็จขององคก์ารได ้ 
  5.2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

อาศยัความตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
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แกเ้พ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 บญัญติัว่า ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพฒันาครูและ
บุคลากรกรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โยก ากบัและประสาน
ให้สถาบนัท าหน้าท่ีผลิตและพฒันาครูและบุคลากรกรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเขม้แข็งในการ
เตรียมบุคลากรใหม่และการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองรัฐพึงจดัสรรงบประมาณและจดัตั้งกองพฒันาครูและ
บุคลากรกรทางการศึกษาอยา่งเพียงพอ และมาตรา 53 บญัญติัว่า ให้มีองค์กรวิชาชีพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ผูบ้ริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใตก้ารบริหารของสภาวิชาชีพ ในก ากบัของกระทรวงมีอ านาจ
หน้าท่ีในกรก าหนดมาตรฐานวิชาชีพออก และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากบัดูแล การปฏิบติัตาม
มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการพฒันาวิชาชีพครูผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา ให้
ครูผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ทั้ งของรัฐและของเอกชนตอ้งมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด การจดัให้มีองคก์รวิชาชีพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน คุณสมบติัหลกัเกณฑ์และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2549) ไดก้ล่าวถึงหลกัการพฒันาวิชาชีพทางการศึกษา
ไวคื้อ คุรุสภาเป็นองคก์รหลกัในการพฒันาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ดว้ยเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 มุ่งปฏิรูปการศึกษาโดยการ
พฒันาวิชาชีพทางการศึกษา และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ให้มีองค์กรวิชาชีพเพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา องคก์รวชิาชีพดงักล่าว เป็นองคก์รตามพระราชบญัญติั
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เรียกวา่ “คุรุสภา” ซ่ึงเป็นสภาวิชาชีพมีฐานะเป็นนิติบุคคลในก ากบัของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีอ  านาจหนา้ท่ีตามมาตรา 9 คือ ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกและ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผูป้ระกอบวิชาชีพ รวมทั้ ง
พฒันาวิชาชีพ ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาวิชาชีพ ประสานส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเก่ียวกับการ
ประกอบวิชาชีพ นอกจากน้ีพระราชบญัญติัดงักล่าวยงัไดก้  าหนดหนา้ท่ีของคุรุสภาไวเ้พ่ือใหส้ามารถน ามาใชเ้ป็น
กรอบทิศทางในการพฒันาวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง อย่างมีระบบต่อเน่ือง และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวชิาชีพ ประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพใหมี้ศกัด์ิศรีเป็นท่ียอมรับของสังคม 

อน่ึงจุดหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้นการ
พฒันาคุณภาพของบุคคลอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของโลก ดงันั้นผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาซ่ึงเป็นบุคคลท่ีจะจดัการศึกษาและกระบนการเรียนรู้ใหแ้ก่เยาวชนตามจุดมุ่งหมายดงักล่าว จึงตอ้งมี
กระบวนการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนัการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งกระท า
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองดว้ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540ไดบ้ญัญติัชดัเจนในมาตรา 
81 เร่ืองการพฒันาการศึกษาและการพฒันาวิชาชีพครู และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 52 ก าหนดให้กกระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การ
พฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
โดยพฒันาทั้งบุคลากรใหม่และบุคลากรประจ าการอยา่งต่อเน่ือง  
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  5.2.6 ความเป็นมืออาชีพของบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2542 ให้ความหมายของ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งและบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือว่าเป็น“พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน”ซ่ึงหมายความว่าขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบลข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพทัยาและขา้ราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้งซ่ึงไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบติัราชการ
โดยไดรั้บเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือจากเงินงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน ามาจดัเป็น
เงินเดือนของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยการบริหารงาน
บุคคลในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเทศบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยาและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 
   บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีจะน าการจัดการศึกษาสู่ความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ มี 2 กลุ่มหลกัดงัน้ี 1) กลุ่มบุคลากรของสถานศึกษา หรือนอกหน่วยปฏิบติัทางการศึกษา
ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และองค์การบริหารส่วนต าบล 
และคณะสภากรุงเทพมหานคร สภาเทศบาล สภา อบจ. สภา อบต. และสภาเมืองพัทยา ตลอดทั้ งผูบ้ริหาร
หน่วยงานทางการศึกษา บุคลากรดงกล่าวตอ้งมีลกัษณะเป็นมืออาชีพในวิชาชีพชั้นสูง (professional) อยา่งแทจ้ริง
คือตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการศึกษาส่งเสริมบุคลากรและสนับสนุนทรัพยากรและอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ท่ีจะท าใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว ้2) กลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา และบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาและมีส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง นับเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพเป้าหมายของ
นกัเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา และผูบ้ริหารหน่วยจดัการศึกษาท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืน ครูเป็นบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบันักเรียนโดยตรง ตอ้งมีศกัยภาพทั้งดา้นความรู้ ทกัษะและมีจิตส านึก จิต
วิญญาณในความเป็นครู เพ่ือคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดทั้งพ่อแม่ 
ผูป้กครองนักเรียน รวมทั้งประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความส าคญัและมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษามากข้ึน ซ่ึง ธีระ รุญเจริญ (2549) ไดป้ระมวลสรุปการจดัและการบริหารการศึกษามืออาชีพ ดงัภาพที18 
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ภาพที่ 18 การจดัและการบริหารการศึกษามืออาชีพ (ธีระ รุญเจริญ, 2549)  

 
  5.2.7 ลักษณะผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ. 2542 มีดงัน้ี (คุรุสภา, 2548) 1) การบริหารงานวิชาการ ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้ง มีความรู้และเป็นผูน้ าดา้น
วิชาการ  มีความรู้ มีทกัษะ มีประสบการณ์ดา้นการบริหารงาน สามารถใชค้วามรู้ และประสบการณ์ แกปั้ญหา
เฉพาะหน้าไดท้นัท่วงที มีวิสัยทศัน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งมัน่พฒันาตนเองอยูเ่สมอ รอบรู้
ทางด้านการศึกษา มีความรับผิดชอบ แสวงหาข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ               
ใชน้วตักรรมการบริหาร และค านึงถึงมาตรฐานทางวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้ง 
เขา้ใจนโยบาย อ านาจหน้าท่ีและกิจกรรมในหน่วยงาน มีความรู้ระบบงบประมาณ เขา้ใจระเบียบการคลงั วสัดุ 
การเงิน มีความซ่ือสัตย์สุจริตใจ มีความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล          
หมัน่ตรวจสอบติดตามการใชง้บประมาณอยูเ่สมอ และมีการรายงานการเงินอย่างเป็นระบบ 3) การบริหารงาน
บุคคล ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้ง มีความรู้ทักษะประสบการณ์ในการบริหารบุคลากร เป็นแบบอย่างท่ีดี มีมนุษย์
สัมพนัธ์ มีอารมณ์ขนั เป็นนกัประชาธิปไตย ประนีประนอม อดทนอดกลั้น เป็นนกัพดูท่ีดี มีความสามารถในการ
ประสานงาน มีความสามารถในการจูงใจคนให้ร่วมกนัท างาน กลา้ตดัสินใจ มุ่งมัน่พฒันาองคก์าร 4) การบริหาร
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 แนวการจดัการศกึษา(education guidelines)  

 การพฒันาสมองเพื่อการเรียน (Brain- based 

development)  

การจดัการเรียนรู้ (Learning management)  

การบริหารหลกัสตูร (Curriculum management)  

การพฒันาและสง่เสริมการสอน 

(Teaching development and promotion)  

 การพฒันาสื่อและกิจกรรม (Media and activity 

development)  

 การใช้ชมุชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนการสอน 

(community and environment for 

learning- teaching)  

     งานและกระบวนการบริหาร (education guidelines)  

การบริหารฐานโรงเรียน (school- based 

management)  

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning school)  

การจดัการความรู้ (knowledge management)  

  โรงเรียนนิติบุคคล (legal entily school)  

  การใช้ธรรมาภิบาล (good governance)  

 การน ามาเปลี่ยนแปลง (change management 

leading)  

  การจดัการสื่อและเทคโนโลยีการศกึษา 

        (education media and technology 

management)  

 การบริหารทรัพยากร (education resource 

management)  

 การนิเทศพฒันาและประเมิน 

 (super vision development and evaluation)  
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ทั่วไป ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้ง เป็นนักวางแผนและก าหนดนโยบายท่ีดี เป็นผูต้ดัสินใจและวินิจฉัยสั่งการท่ีดี          
มีความรู้ และบริหารโดยใชร้ะบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั เป็นผูมี้ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร รู้จกัมอบอ านาจ
และความรับผิดชอบ มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และต่ืนตวัอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีการก ากบั
ติดตามและประเมินผล 
  5.2.8 ลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ตามโครงการโรงเรียนตน้แบบ (ส านักงาน
เลขานุการสภาการศึกษา, 2544) ดงัน้ี 1) มีความสามารถในการปฏิรูปการเรียนรู้ เช่น มีการจดัองคก์รโครงสร้าง 
และ การบริหารงานอยา่งเป็นระบบครบวงจรเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายการ ศึกษา มีการจดัระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มีการส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา  2) มีบทบาท
ในการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (learning community) มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน มีการส่งเสริมและพฒันาครูอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหค้รูมีประสิทธิภาพ
ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีความสามารถในการแสวงหาความรู้คิดวิเคราะห์ และสร้าง
องคค์วามรู้ เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ินมีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มีการจดั
กิจกรรมและการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 3) หนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (facilitator) 
แก่บุคลากรและผูเ้รียน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูปการเรียนรู้ มีศกัยภาพ    
ในการพ่ึงตนเองสามารถบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีผลการปฏิบติังานดีเด่น ดา้น
ส่งเสริมผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะตามมาตรฐานดงัน้ี ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ผูเ้รียน      
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตรีตรองและมีวิสัยทศัน์   
มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต มีสุขนิสัยสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี 4) มีความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร เช่น มีวิสัยทศัน์ในการจดั
การศึกษาให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง มีความเป็นผูน้ าในการริเร่ิมใชน้วตักรรมเพ่ือการเรียนการอน มีการส่งเสริม
และน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูปการเรียนรู้ มีศกัยภาพในการพึ่งตนเองในการ
พฒันางานวชิาการ 5) มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆมาปรับใชต้ลอดเวลา 6) มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น อุทิศตนใหก้บั
การปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง มีความเมตตากรุณามีความรับผิดชอบยติุธรรมซ่ือสัตย ์มีการตรองตนท่ีดีไม่มีหน้ีสิน
ลน้พน้ตวั ไดรั้บความศรัทธาและยอมรับดา้นคุณธรรม จริยธรรม จากนักเรียน ครู เพื่อนผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผูบ้งัคบับญัชากรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองนกัเรียน และชุมชน ใชร้ะบบคุณธรรมในการบริหารจดัการ 
  5.2.9 ธีระ รุญเจริญ (2548) กล่าวถึงความเป็นมืออาชีพดงัน้ี 1) มีการสรางกรอบความคิด  
ท่ีครอบคลุมหลกัการในการเป็นมืออาชีพอย่างแทจ้ริง 2) มีการใชห้ลกัการแนวทางการบริหารตามแนวปฏิรูป
การศึกษาอย่างครบถว้น 3) การบริหารจดัการตามแนวทางท่ีพึงปรารถนาและเหมาะกบัยุคโลกาภิวตัน์ 4) การ
พฒันาตนเองใหมี้สมรรถนะทั้งความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
5) มีการใชยุ้ทธศาสตร์การด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ 6) มีการปรับเปล่ียนเสริมสร้างวฒันธรรมการบริหารท่ี
สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์ 7) มีการสร้างเครือข่าย (networking) ในการบริหารจัดการและพึ่ งพาอาศัย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  
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  5.2.10 แนวทางการพฒันาบุคลากรของพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 39 ระบุมาตรฐานของครูมืออาชีพดา้นการปฏิบติัตนและการปฏิบติังานดงัน้ี 

1) การปฏิบติัตนในขณะท่ีด ารงต าแหน่งครูผูช่้วยและครูจะตอ้งประพฤติปฏิบติั
ตนดงัน้ี (1) เป็นผูมี้วินัยคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงประกอบดว้ยการมีวินัยในตนเองการรักษาวินัยของทางราชการ
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูบทบาทหนา้ท่ีของขา้ราชการในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดีและการปฏิบติัตาม
กฎหมายระเบียบแบบแผนหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัราชการ  (2) ประพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู (3) มีความตระหนักรักและศรัทธาตลอดจนมีจิตส านึกท่ีดีของความเป็นครู  (4) สามารถ
พฒันาตนเองให้เป็นผูท่ี้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยูเ่สมอ (5) ประพฤติ
ปฏิบติัตนไดถ้กูกาลเทศะและเหมาะสมกบัการเป็นครูท่ีดี (6) มีการด ารงชีวิตท่ีเหมาะสม 

2) การปฏิบติังานนอกจากจะตอ้งมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานแลว้ท่ีส าคญัคือ
ตอ้งมีความรู้ในวิชาชีพครูดงัน้ี (1) การพฒันาหลกัสูตรตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์หลกัสูตรการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาและการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร  (2) การจดัการเรียนรู้ตอ้งมีความสามารถในการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนมีการบูรณา
การและยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญสามารถเลือกใช้พัฒนาและสร้างส่ือท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ (3) จิตวิทยาส าหรับครูตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียนในวยัต่างๆสามารถช่วยเหลือให้
ค  าแนะน าผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตลอดจนส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความถนดัและความสนใจ (4) การวดัและประเมินผลสามารถวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพ
ความเป็นจริงและสามารถน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และหลกัสูตร  (5)  การบริหาร
จัดการในโรงเรียนครูจะต้องมีภาวะผูน้ าสามารถบริหารจัดการในชั้นเรียนและส่ือสารได้อย่างมีคุณภาพมี
ความสามารถในการประสานประโยชน์และน านวตักรรมใหม่ๆมาใช้ในการบริหารจัดการ (6) การวิจัยทาง
การศึกษาตอ้งมีความสามารถในการท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนตลอดจนสามารถน าผลการวิจยั
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ (7) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสามารถเลือกใช้
ออกแบบสร้างปรับปรุงนวตักรรมและสามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี
ตลอดจนสามารถหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน (8) ความเป็นครูตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ความรักเมตตาและปรารถนาดีต่อศิษยมี์ความอดทนและรับผิดชอบเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผูน้ าทาง
วชิาการมีวสิัยทศัน์ศรัทธาในวชิาชีพครูและปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพครูการพฒันาสู่ครูมืออาชีพ 

5.2.10 แนวทางการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีมีคุณภาพ มีดงัน้ี 
1) สร้างจิตวิญญาณความเป็นครู โดยวิธีการดังน้ี  (1) มุ่งเน้นพัฒนานักเรียน         

โดยการเสนอตวัอยา่งของศิษยเ์ก่าท่ีประสบความส าเร็จ สร้างเครือข่ายครู เผยแพร่ผลงานรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
(2) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีแนวทางการพฒันา คือจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมยัให้ครู แลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาการและวางแผนท างาน (3) รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีแนวทางการพฒันาคือ ให้เกียรติยกย่องครู ให้มี  
ส่วนร่วมในการบริหาร ให้แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ จดัเวทีวิชาการ จดัสวสัดิการเพ่ือพฒันาวิชาชีพ ช่วยครู
ใหรู้้จุดเด่นและแนวทางพฒันาตนเอง ใหค้รูประเมินตนเอง ใหค้รูเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เชิญครูท่ีไดรั้บการยกยอ่งมา
น าครูปฏิบติั ให้ศึกษาดูงาน จดัส่ือส่ิงอ านวยความสะดวกในการสอน (4) ความเป็นกลัยาณมิตร มีแนวทางการ
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พฒันา คือ ใชห้ลกักลัยาณมิตร และแสดงความเป็นมิตรตามวฒันธรรมไทย (5) รักและเมตตาศิษย ์มีแนวทางการ
พฒันาคือ จดัโครงการเยี่ยมบา้น ให้ความรู้เก่ียวกบัการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี ฝึกปฏิบติัจดัการสอนเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (6) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี แนวทางการพฒันาคือ แสดงความคิดเห็นเชิงบวกต่อครู 
จดัค่ายพฒันาจิตส าหรับครู รวบรวมผลงานครูดีไวเ้ป็นตวัอยา่ง เชิญครูท่ีปฏิบติัตนดีมาเป็นพ่ีเล้ียงครู 

2) การจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยน ากระบวนการเรียนรู้
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน เช่นการบูรณาการแบบผูส้อนคนเดียว แบบ
คู่ขนาน แบบสหวิทยาการ และแบบโครงการ มีจุดเนน้เพ่ือพฒันาครูดงัน้ี 1) มุ่งพฒันานกัเรียนให้มีความรู้ ลึกซ้ึง
ในสาขาวิชา การจดักระบวนการเรียนรู้ การใชแ้หล่งเรียนรู้ การวดั/ประเมิน/สรุปและรายงานผล การวิจยัและ
พฒันาการเรียนรู้ โดยอ านวยความสะดวกให้ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้สม ่าเสมอ ส่งเสริมครูให้เรียนรู้ดว้ยตนเอง จดั
ปฏิบติัการให้ครูคิด และลงมือท า จดัให้มีเครือข่ายการรับรู้ จดัฝึกอบรมทางไกล เรียนรู้ online จดัศูนยพ์ฒันาการ
เรียนรู้ในท้องถ่ิน 2) ทักษะการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การวิเคราะห์ผูเ้รียน ออกแบบการสอน การใช้ข้อมูล
สารสนเทศ ส่ือ ICT เทคโนโลย ีการมีส่วนร่วม การใชก้ระบวนการวิจยัในชั้นเรียน การสร้างความสัมพนัธ์กบัครู 
โดยจดัตั้งเครือข่ายผูเ้ช่ียวชาญในทอ้งถ่ิน และใน website ฝึกอบรมใหเ้กิดทกัษะการสอนแบบบูรณาการ ประเมิน
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ จัดเวทีวิชาการ นิเทศ ติดตามให้ก าลงัใจต่อเน่ือง รวบรวมหน่วยการเรียนรู้ แบบ 
บูรณาการใหค้รูเลือกใช ้และพฒันา ครูก าหนดหลกัสูตรการอบรมตามความตอ้งการ 
   สุดารรณ เครือพานิช (2549) ไดศึ้กษาตน้แบบโรงเรียนดีมีคุณภาพในระดบัโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางพบว่าปัจจัยท่ีน าไปสู่โรงเรียนดีท่ีท าให้นักเรียนมีคุณภาพ คือผูน้ าและบุคลากรของ
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ดังน้ี 1) การน าองค์กร ผูบ้ริหารโรงเรียนดีมีคุณภาพเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้ าและมี
ความสามารถในการบริหารจดัการ มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความเป็นประชาธิปไตย บริหารแบบ
มีส่วนร่วม 2) การพฒันาบุคลากรสถานศึกษา ไดมี้การส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรทุกคนไดเ้ขา้ร่วมการอบรม
สัมมนาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพฒันาเสริมสร้างความรู้ดา้นการเรียนการสอน การบริหารจดัการ
หลกัสูตร 3) การดูแลคุณธรรมจริยธรรมครู โรงเรียนไดเ้สริมสร้างระเบียบวินยัให้ทุกคนยอมรับในกติการ่วมกนั 
ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนตามหลกัศาสนา มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ ความเข้าใจและเอาใจใส่ผูเ้รียนทุกคนอย่าง
สม ่าเสมอ 

5.3 ด้านงาน (task)  
Lewin (1951) นิยามค าว่า งาน หรือภารกิจ (task) หมายถึงภารกิจหลักและภารกิจย่อยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการผลิตและบริการ ขณะท่ี Folletta (2005) นิยามค าว่า งาน หรือภารกิจ (task)  หมายถึง ธรรมชาติ
และลกัษณะพ้ืนฐานของภาระท่ีองค์การและสมาชิกตอ้งท า Tichy (1983) นิยามค าว่า งาน หรือภารกิจ (task) 
หมายถึงส่ิงท่ีผูบ้ริหารและสมาชิกก าหนดเป็นพนัธกิจ และกลยทุธ์ขององคก์ารเพ่ือการน าสู่ความส าเร็จ  

งาน หรือภารกิจ (task) ของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ไดมี้การกระจายอ านาจการบริหารไปยงัสถานศึกษา
โดยตรง ให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานบริหารทัว่ไป 
ส่งผลใหก้ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (2550) ก าหนดภารกิจของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไวใ้นบทบาทหนา้ท่ีของผูอ้  านวยการสถานศึกษาวา่มีหนา้ท่ีและความ
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รับผิดชอบในการบังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาบริหารกิจการของ
สถานศึกษา การวางแผนการปฏิบติังาน การควบคุม ก ากบั ดูแลเก่ียวกบังานบริหารสถานศึกษา ดา้น งานวิชาการ 
งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทัว่ไป ความสัมพนัธ์กบัชุมชน และงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย โดยมีลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดงัน้ี 1) บงัคบับญัชาพนกังานครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีอ  านาจ
หน้าท่ีบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายและวตัถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 2) วางแผนพฒันาการศึกษา ประเมินและจดัท ารายงานเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษา 3) จดัท าและ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดักระบวนการเรียนรู้ การพฒันาส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
การนิเทศ และการวดัประเมินผล4) ส่งเสริมและจดัการศึกษา ให้กบัผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอธัยาศยั 5) จดัท าระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 6) บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพยสิ์น  
7) วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน วนิยั
และการรักษาวินยั การด าเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข ์8) จดัท ามาตรฐานและ
ภาระงานของพนกังานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของพนกังานครู
และบุคลากรทางการศึกษา 9) ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง 10) ประสานความร่วมมือกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาและให้บริการดา้น
วชิาการแก่ชุมชน 11) จดัระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 12) จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 13) เป็นผูแ้ทนของ
สถานศึกษาในกิจการทัว่ไป 14) ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า ปัจจยัเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นงาน หมายถึง ภารกิจหน้าท่ีทางการบริหารสถานศึกษาตามพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ได้แก่การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
  5.3.1 การบริหารงานวิชาการ 
   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ไดก้  าหนดหลกัการจดัการเรียนรู้ไวใ้นมาตรา 8 วา่การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัการ ดงัน้ี 1) เป็นการศึกษาตลอด
ชีวิต 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นอยา่งต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 ไดก้  าหนดนโยบายเพ่ือด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ พฒันา
ผูเ้รียนตามธรรมชาติ และเต็มศกัยภาพดงัน้ี 1) ผูเ้รียนเป็นคนเก่งท่ีพฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพเป็นคนดี และมี
ความสุข 2) ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด 3) ผูบ้ริ หาร
สถานศึกษาและครูทุกคนไดรั้บอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4) สถานศึกษาทุกแห่ง มีการประกนัคุณภาพการศึกษา 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546)  
   เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปตามท่ีกล่าวมากระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้  าหนดนยา
บายการปฏิรูปการศึกษาโดยให้สถานศึกษาด าเนินการเร่งขยาย และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึง และ
พฒันามาตรฐานการศึกษาของนักเรียนให้ใกลเ้คียงกนั สนับสนุนและส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสอดคลอ้งกับกับชีวิตประจ าวนัรวมทั้ งพฒันา
หลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดดยใหชุ้มชน ทอ้งถ่ิน เอกชน หน่วยงานมีส่วนร่วมจดัท า และ



104 
 
 

 

ประสานเครือข่าย การเรียนรู้ทั้งน้ีไดมี้มาตรการ เร่งพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้เขา้รับการอบรม 
ศึกษาดูงานและศึกษษต่อเพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังานรวมทั้งให้มีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ การสรรหา
บุคลากรมีคุณสมบติัเหมาะสมยิง่ข้ึน  
   จากนโยบายดงักล่าวจึงส่งผลให้การจดัการศึกษาตอ้งเร่งด าเนินการพฒันาคุณภาพ
นกัเรียนให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงตรงกบัท่ี อุทยั มุขประเสริฐ (2540) ท่ีกล่าววา่ งานวิชาการเป็นงานส าคญัท่ีสุด ของ
สถานศึกษา เป็นงานหลกั เป็นหวัใจ และเป็นศูนยก์ลางงานของสถานศึกษาทั้งระบบสถานศึกษาใดท่ีงานวิชาการ
มีความก้าวหน้า หรือมีความเป็นเลิศ สถานศึกษานั้ นมักมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยม และในทางตรงกันข้ามหาก
สถานศึกษาใด มีความลา้หลงัหรือไม่มีความเป็นเลิศ สถานศึกษานั้นกจ็ะไม่เป็นท่ีนิยม ขาดความศรัทธา เส่ือมถอย
ไม่เป็นท่ียอมรับ  
   ส าหรับการบริหารงานวิชาการ หมายถึงการบริหารกิจกรรมทุกอยา่งในสถานศึกษา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงมีขอบข่ายงานดงัน้ี 1) หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร 2) การวิจยัในชั้นเรียน 3) การ
สอนซ่อมเสริม 4) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 5) การนิเทศภายในสถานศึกษา 6) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
   หลกัในการบริหารงานวิชาการเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ ดงัน้ี 

1) หลกัการพฒันาคุณภาพ (quality management) เป็นการบริหารงานเพ่ือน าไปสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ องคป์ระกอบของคุณภาพท่ีเป็นตวัช้ีวดัคือผลผลิตและกระบวนการเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท า
ให้บุคลากรและผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจ พฒันาศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับของสังคมในระดบัสากลมากข้ึน 
โดยอาศยักระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ เช่น หลกัการไคเซ็น (KAIZEN) มีเป้าหมายในการเสนอแนะเพื่อแสดงถึงคุณภาพไว  ้6 ประการ 
(รุ่ง แก้วแดง, 2538) ได้แก่ 1) ผลผลิตเพ่ิมข้ึน2) คุณภาพสูงข้ึน3) ต้นทุนลดลง4) ตรงตามเวลาท่ีก าหนดหรือ
ประหยดัเวลามากข้ึน5) มีความปลอดภยัมากข้ึน6) บุคลากรและผูรั้บบริการมีขวญัและก าลงัใจสูงข้ึน  

2) หลักการมีส่วนร่วม (participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ
บริหารไดพ้ฒันามาอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอตลอดเวลา โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมเสนอแนะปรับปรุงและ
พฒันา หลกัการมีส่วนร่วมตอ้งการใหทุ้กคนไดร่้วมกนัท างาน ซ่ึงลกัษณะของงานวิชาการตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย อาจด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการ ซ่ึงจะมีเป้าหมายการท างานร่วมกนั น าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพไดม้ากข้ึน การมีส่วนร่วมตอ้งเร่ิมจาก การร่วมคิด ร่วมท า และร่วมประเมินผล 

3) หลกัการ 3 องคป์ระกอบ (3-Es) ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดั 
ดังน้ี 1) หลักประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว ้เป็นไปตามขั้นตอนและ
กระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไรในขณะด าเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไ้ขได ้มีประสิทธิภาพเนน้ไป
ท่ีกระบวนการ (process) การใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีต่างๆ ท่ีท าให้บรรลุวตัถุประสงค์มากท่ีสุด 2) หลัก
ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ไดผ้ลผลิต (outputs) ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะเพ่ิมข้ึน รวมทั้งการค านึงถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ อยา่งไรกต็ามมกัใชค้  าสอง
ค าน้ีควบคู่กันคือมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล3) หลกัประหยดั (economy) หมายถึง การใช้เวลาน้อย การ
ลงทุนน้อย การใชก้ าลงัหรือแรงงานน้อย โดยไม่ตอ้งเพ่ิมทรัพยากรทางการบริหาร แต่ไดผ้ลผลิตตามท่ีคาดหวงั 
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ดงันั้น การลงทุนในทางวิชาการจึงตอ้งค านึงถึงความประหยดัดว้ยเช่นเดียวกนั ผูบ้ริหารจะใชก้ลวิธีอยา่งไรในการ
บริหารเพื่อพฒันาคุณภาพโดยอาศยัความประหยดับุคลากร งบประมาณ วสัดุและเทคโนโลยี และใชเ้วลาน้อย     
อีกดว้ย 

4) หลกัความเป็นวิชาการ (academic) หมายถึง ลกัษณะท่ีครอบคลุมเน้ือหาสาระ
ของวิชาการ ไดแ้ก่ หลกัการพฒันาหลกัสูตร หลกัการเรียนรู้ หลกัการสอน หลกัการวดัผลประเมินผลหลกัการ
นิเทศการศึกษาและหลกัการวิจยั เป็นตน้ หลกัการต่างๆ เหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบส าคญั ก่อให้เกิดลกัษณะความ
เป็นวิชาการท่ีตอ้งอาศยัองคค์วามรู้เพ่ือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและสร้างสรรคด์งันั้น การบริหารงานวิชาการ
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงหลกัการต่างๆ เหล่าน้ี ซ่ึงจะกล่าวโดยละเอียดในหลกัการเฉพาะเร่ืองในบทต่อไป 
   สรุปไดว้า่ หลกัการบริหารงานวิชาการตอ้งค านึงถึงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท าให้
ดีท่ีสุดน าไปสู่คุณภาพท่ีคาดหวงั ค  านึงถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายได้
รับผิดชอบร่วมกนัท าให้ผลผลิตมีคุณภาพ ค านึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความประหยดั การด าเนินงาน
ทางวิชาการโดยอาศยัหลกัการดงักล่าวยอ่มจะสามารถบรรลุความส าเร็จคือความเป็นเลิศทางวิชาการ (academic 
excellence)  
   จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่าสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
มีแนวทางในการด าเนินงานวิชาการสู่ความส าเร็จ ดงัน้ี 1) สถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและ
สังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 2) สถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัสูงสุด 3) ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนด
หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ 4) มุ่งจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
โดยจัดให้มีดชันีช้ีวดัคุณภาพการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาไดทุ้กช่วงชั้น 5) มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจดั
และพฒันาการศึกษา   
  5.3.2 การบริหารงานงบประมาณ 
   งบประมาณของสถานศึกษา มีความหมายในแง่มุมต่างๆ ดังน้ี งบประมาณ คือ
จ านวนเงินท่ีประมาณว่าจะได้รับ (รายรับ) และจะใช้จ่าย (รายจ่าย) เพ่ือการต่างๆ ภายในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
งบประมาณเป็นเงินรายไดจ้ากทุกแหล่งจะเป็นตวัก าหนดขีดจ ากดัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายไปเพ่ือการ
บริหารและการจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ในปีการศึกษานั้นๆ งบประมาณแสดงให้เห็นแผนการ
ปฏิบติังานของโรงเรียนในรอบปี การเงินอนัเป็นผลจากรายรับและรายจ่ายท่ีวางแผนไว ้ซ่ึงจะเป็นตวัวดัผลการ
ด าเนินการทางดา้นการเงินของโรงเรียนและหน่วยงานทั้งหลายในโรงเรียน รายไดแ้ละรายจ่ายจะถูกก าหนดอยา่ง
ชดัเจน โรงเรียนอาจท างบประมาณในรูปของรายไดแ้ต่ละประเภทแยกจากกนั หรืองบประมาณรวมงบเดียวของ
ทุกแหล่งรายไดก้็ได ้ไม่ว่าโรงเรียนจะท างบประมาณ 3 งบ หรืองบเดียว การตดัสินใจในการจดัท างบประมาณ
ทั้ งหมดตอ้งท าในเวลาเดียวกันและอยู่บนพ้ืนฐานขอ้มูลเดียวกันโดยทั่วไปงบประมาณจะจัดท าข้ึนปีละคร้ัง        
จึงเรียกว่างบประมาณประจ าปี โดยปีงบประมาณของภาครัฐจะเร่ิมปีงบประมาณในวนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุด
ปีงบประมาณในวนัท่ี 30 กันยายนของปีถัดไป งบประมาณจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวางแผน ก าหนด
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วตัถุประสงค์ และเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์การ นอกจากน้ียงัสามารถน างบประมาณไปใช้ในการ
ควบคุมแผนงาน เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างดี        
(ณรงค ์ สัจพนัโรจน์, 2538)  
   หน่วยงานสามารถน าเอางบประมาณมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารหน่วยงานให้
เจริญก้าวหน้าสู่ความส าเร็จไดง้บประมาณมีความส าคญัและประโยชน์ ดงัน้ี 1) เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
หน่วยงานตามแผนงานและก าลงัเงินท่ีมีอยูโ่ดยให้มีการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัแผนงานท่ีวางไวเ้พ่ือป้องกนั
การร่ัวไหลและลดการปฏิบัติงานท่ีไม่จ าเป็นของหน่วยงานลง 2) เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาหน่วยงานถ้า
หน่วยงานจดังบประมาณใชจ่้ายอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพจะสามารถพฒันาให้เกิดความเจริญกา้วหนา้แก่
หน่วยงานและสังคมโดยหน่วยงานตอ้งพยายามใชจ่้ายและจดัสรรงบประมาณใหเ้กิดประสิทธิผลไปสู่โครงการท่ี
จ าเป็นเป็นโครงการลงทุนเพ่ือก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ของหน่วยงาน 3) เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมี
อยูจ่  ากดัให้มีประสิทธิภาพเน่ืองจากทรัพยากรหรืองบประมาณของหน่วยงานมีจ ากดัดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้
งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรทรัพยากรหรือใชจ่้ายเงินให้มีประสิทธิภาพโดยมีการวางแผนในการใช้
และจดัสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละดา้นและมีการวางแผนปฏิบติังานในการใชจ่้ายทรัพยากรนั้นๆดว้ยเพ่ือท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 4) เป็นเคร่ืองมือกระจายทรัพยากรและเงินงบประมาณท่ีเป็นธรรมงบประมาณสามารถ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดสรรงบประมาณท่ีเป็นธรรมไปสู่จุดท่ีมีความจ าเป็นทั่วถึงท่ีจะท าให้หน่วยงานนั้ น
สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 5) เป็นเคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์งานและผลงานของหน่วยงานเน่ืองจาก
งบประมาณเป็นท่ีรวม ทั้ งหมดของแผนงานและงานท่ีจะด าเนินการในแต่ละปีพร้อมทั้ งผลท่ีจะเกิดข้ึนดงันั้น
หน่วยงานสามารถใช้งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงงานต่างๆท่ีท าเพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
   ระบบงบประมาณแบบแผนงาน(planning program budgeting: PPB หรือ planning 
program budgeting system: PPBS) คือ การจดัเตรียมงบประมาณจากการเร่ิมตน้ดว้ยการวางแผนงานท่ีจะให้การ
ใชจ่้ายงบประมาณมีผลส าเร็จ ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปพร้อมๆ กนั (efficiency and effectiveness) ซ่ึงมี
จุดเด่นในการวางแผนระยะยาว ตลอดจนการมุ่งบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งต่อเน่ือง และสามารถมีการจดัเตรียมงบ
ต่อเน่ืองท่ีใชใ้นการบริหารจดัการระยะยาวอีกดว้ย เป็นการบริหารงานแบบครบองคไ์ม่ใช่ดูแค่ส่วนใดส่วนหน่ึง
ของโครงการแต่ดูครอบคลุมภาพรวมโครงการในทุกส่วนนัน่เอง 
   นโยบายงบประมาณมีหลายลกัษณะดงัน้ี 1) นโยบายงบประมาณสมดุล (balanced 
budget policy) ซ่ึงหมายถึงการประมาณการให้รายจ่ายประจ าปีเท่ากบัประมาณการรายไดใ้นปีนั้นๆ 2) นโยบาย
งบประมาณเกินดุล (surplus budget policy) ซ่ึงหมายถึงการประมาณการให้รายจ่ายประจ าปีต ่ากวา่ประมาณการ
รายไดใ้นปีเดียวกนั แนวทางน้ีตอ้งเรียกว่าเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ การใชจ่้ายอย่างระมดัระวงัไม่เกินตวั
นัน่เอง 3) นโยบายงบประมาณขาดดุล (deficit budget policy) หมายถึงการก าหนดให้มีการจดัท างบประมาณการ
รายจ่ายสูงกวา่งบประมาณการรายไดใ้นปีเดียวกนั ซ่ึงท าใหเ้กิดการกูย้มืเงินหรือน าเงินส ารองมาใชจ่้ายเพ่ิมเติมใน
ปีงบประมาณดงักล่าว 
   จิราภรณ์ ตั้ งกิตติภากรณ์ (2553) กล่าวถึงความส าคญัของสถานภาพทางการเงิน
งบประมาณและการบริหารจดัการ (financial status and management) ขององค์การ ว่า การจัดการทางการเงิน
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งบประมาณ ครอบคลุมถึงการวางแผนการใชเ้งิน การควบคุมตรวจสอบทรัพยสิ์นและการเงินขององคก์าร ซ่ึงเป็น
ความ สามารถเฉพาะท่ีจ าเป็นส าหรับทุกองคก์าร ทุกแผนก ทุกหนา้ท่ี ภายในองคก์ารจะตอ้งวางแผน และจดัการ
เก่ียวกบังบประมาณ การจดบนัทึกการจดัท ารายงานเก่ียวกบัการเงินเพ่ือเป็นขอ้มูลแก่ผูบ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจ
และการจัดสรรทรัพยากรต่างๆภายในองค์การ องค์การจะต้องมีคณะท างานท่ีมีความสามารถทางการเงิน
งบประมาณท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการวิเคราะห์ วางแผน และจดัท างบประมาณทั้งรายรับรายจ่ายการควบคุมและ
ตรวจสอบ การจดัการเก่ียวกบับญัชีและการท ารายงานทางการเงินขององคก์าร (Brikin& Woodward, 1997)  
   การวเิคราะห์สถานภาพทางการเงินงบประมาณและการบริหารจดัการ ดงัน้ี  

1) การวางแผนทางการเงินงบประมาณ (financial planning) คือการประเมิน
วิเคราะห์ความเขม้แข็งหรือความอ่อนแอในการสร้างเครดิตและความน่าเช่ือถือ การก าหนดความจ าเป็นใน
ค่าใชจ่้ายการพยากรณ์แนวโนม้ความตอ้งการทางการเงินในอนาคต รายไดแ้ละรายจ่ายขององคก์ารเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
องคก์ารมีการใชจ่้ายเงินท่ีเพียงพอ คุม้ค่า เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ซ่ึงมีการตั้งค  าถามเพ่ือการพฒันาองคก์าร
ดา้นการวางแผนทางการเงินงบประมาณ ดงัน้ี 1) องคก์ารมีการวางแผนทางการเงินอยา่งสม ่าเสมอหรือเป็นระยะ
เพ่ือการสนบัสนุนการด าเนินงานหรือไม่ 2) องคก์ารมีการวางแผนงบประมาณท่ีเหมาะสมหรือไม่ 3) องคก์ารได้
วิเคราะห์ความตอ้งการเงินสดจากบญัชีเงินสดหรือไม่ 4) การวางแผนงบประมาณมีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลทางการเงินท่ีผนัแปรไปตามสถานการณ์หรือไม่ 5) คณะอ านวยการได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ควบคุมตรวจสอบทางการเงินหรือไม่ 6) ผูร่้วมในกระบวนการวางแผนการเงินมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
หรือไม่ 7) มีการจัดการเก่ียวกับการกู้ยืมเงินได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 8) มีการวิเคราะห์ ตรวจสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบระหว่างแผนการจัดงบประมาณและการใช้งบประมาณจริงหรือไม่ 9) องค์การมีเคร่ืองมือช่วย
พยากรณ์ทางการเงินเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ 

2) ความรับผิดชอบทางการเงินงบประมาณ (financial accountability) คือการ
ประเมินและวิเคราะห์ความเขม้แขง็หรือความอ่อนแอของความสามารถขององคก์ารในการก าหนดและบงัคบัใช้
กฎระเบียบการใชเ้งินงบประมาณของบุคลากรภายในองค์การเพื่อให้สมาชิกองค์การ มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบต่อการใชท้รัพยากรทางการเงินขององคก์าร และการก าหนดระบบการตรวจสอบความโปร่งใสในการ
ใชเ้งินขององค์การ ซ่ึงมีการตั้งค  าถามเพ่ือการพฒันาองคก์ารดา้นความรับผิดชอบทางการเงินงบประมาณ ดงัน้ี     
1) บุคลากรไดป้ฏิบติัตามแผนทางการเงินงบประมาณท่ีก าหนดไวห้รือไม่อยา่งไร 2) ผูต้รวจสอบมีความพึงพอใจ
ต่อระบบการควบคุมเงินสดและสินทรัพยภ์ายในองค์การหรือไม่ 3) คณะกรรรมการอ านายการขององคก์ารได้
ทบทวนความถูกตอ้งและความเหมาะสมของนโยบายและกระบวนการทางการเงินงบประมาณขององคก์ารเป็น
ประจ าหรือไม่ 4) บุคลากรและผูบ้ริหารองคก์ารมีความเขา้ใจในบทบาทของสารสนเทศและกระบวนการทางการ
เงินงบประมาณขององค์การหรือไม่ 5) มีคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีดูแลประโยชน์ และปัญหาทางการเงินของ
องคก์ารหรือไม่ 

3) การควบคุมและตรวจสอบทางการเงินงบประมาณ (financial monitoring) คือ
การประเมินและวิเคราะห์ความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอในการพฒันาและการท ารายงานทางการเงินเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจทางการบริหารจดัการสินทรัพยภ์ายในองคก์าร ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
ท าให้การท ารายงานสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบช่วยให้ผูบ้ริหารทราบวา่ขณะน้ีสถานการณ์ทางการเงินของ
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องคก์ารเป็นอยา่งไรบา้งการใชจ่้ายในโครงการต่างต่างๆมากหรือนอ้ยเกินไปหรือไม่การควบคุมและตรวจสอบ
สารสนเทศทางการเงินงบประมาณมีบทบาทส าคญัมากต่อทุกหน่วยงานภายในองคก์าร ซ่ึงมีการตั้งค  าถามเพ่ือการ
พฒันาองคก์ารดา้นการควบคุมและตรวจสอบทางการเงินงบประมาณ ดงัน้ี 1) องคก์ารมีบญัชีและรายงานทางการ
เงินท่ีช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2) ทีมงานท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการท าบญัชีและรายงาน
ทางการเงินงบประมาณมีความเช่ียวชาญและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพมากนอ้ยเพียงไร 3) มีการจดัท าบญัชีรายรับ 
รายจ่ายประจ าวนั/เดือน/ปี หรือไม่อย่างไร 4) รายงานทางการเงินต่างๆ ช่วยควบคุมการใช้สินทรัพยภ์ายใน
องคก์ารหรือไม่อยา่งไร 
   หลกัการและแนวคิดในการการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความ
เป็นอิสระในการบริหารจดัการ มีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดการบริหารมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทั้งการจดัหารายไดจ้ากการบริการมาใชบ้ริหารจดัการเพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีต่อผูเ้รียน และหลกัในการบริหารการเงินโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารทุก
ระดบัจะตอ้งค านึงถึงมีดงัต่อไปน้ี 

1) หลักสารัตถประโยชน์  (utility principle) ในการบริหารการเงินโรงเรียนนั้ น
จะตอ้งค านึงถึงการใชเ้งินให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาไดโ้ดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงจดัว่าเป็นประเทศ      
ท่ียากจนมีงบประมาณในการจัดการศึกษาอยู่ในขอบเขตอันจากัดดังนั้ นการใช้จ่ายเงินต่างๆควรเป็นไป             
เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์อนัสูงสุด 

2) หลกัแห่งเอกภาพ (unity principle) ในการบริหารงานการคลงัทั่วไปนิยมการ
แยกรายการต่างๆออกจากกนัและรวมกนัไวเ้ป็นหมวดหมู่เดียวกนัให้เป็นเอกภาพเช่นเป็นหมวดรายจ่ายหมวด
รายรับหมวดหน้ีสินเป็นตน้นอกจากน้ีเอกสารและบญัชีต่างๆมกัจะแยกประเภทเพ่ือใหง่้ายต่อการตรวจสอบ 

3) หลกัแห่งความสมดุล (balance principle) เน่ืองจากหนา้ท่ีรับผิดชอบของรัฐนั้นมี
มากมายดงันั้นการทุ่มเงินส่วนใหญ่มาใชท้างการศึกษาโดยไม่สมดุลกบัรายจ่ายดา้นอ่ืนๆย่อมไม่เกิดผลดีอย่าง
แน่นอนดงันั้นผูบ้ริหารการศึกษาจะตอ้งพิจารณาในแง่ของประเทศโดยส่วนรวมดว้ย 

4) หลกัความเป็นธรรม (equity principle) ในการพิจารณาจดัสรรเงินใชใ้นโรงเรียน
ควรพิจารณาตามความจ าเป็นและความเหมาะสมตามหลกัการแห่งเหตุผลอนัแทจ้ริงมิควรพิจารณาจดัสรรเงินตาม
ความสัมพนัธ์ส่วนตวัเป็นหลกั 

5) หลกัแห่งความชดัเจนแจ่มแจง้ (clarity principle) ในการจดัการเก่ียวกบัการเงิน
ของโรงเรียนจะตอ้งทาใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจทุกอยา่งเพ่ือใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามแนวทางเดียวกนัเช่นเก่ียวกบัวนั
เวลาและสถานท่ีการปฏิบติัการจดัรายการจานวนเงินท่ีใชจ่้ายหรือไดม้าเป็นตน้ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความสะดวกในการ
พิจารณาการก าหนดแยกรายการเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้เข้าใจง่ายและการค านวณตัวเลขให้แน่นอนเป็นการ
สนบัสนุนหลกัการน้ีเช่นเดียวกนั 

6) หลกัจารีตประเพณีนิยม (conservative principle) ในการปฏิบติัเก่ียวกบัการเงิน
นั้นเรามกัจะประพฤติปฏิบติัไปในทานองเดียวกนัและสืบทอดกนัมาตั้งแต่อดีตและปัจจุบนัเป็นการทาให้เกิด
ความเขา้ใจและง่ายต่อการปฏิบติั 
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7) หลกัสมานฉันท์ (harmony principle) การบริหารงานคลงัจะต้องค านึงถึงการ
ขจดัขอ้แยง้ระหวา่งบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยกิจการทุกอยา่งเก่ียวกบัการคลงัของโรงเรียนจะตอ้งไดรั้บ
การยอมรับจากทุกคนและไม่ขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนัและพยายามก่อใหเ้กิดความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ย 

8) หลกัความถูกตอ้งกบัความเป็นจริง (accuracy principle) ในการบริหารการเงิน
โรงเรียนจะตอ้งมีลกัษณะเปิดเผยสามารถพิสูจน์ความบริสุทธ์ิไดทุ้กเวลาและทุกรายการ 

9) หลักการก าหนดเวลา (annularity principle) ในการบริหารงานคลังโรงเรียน
จ าเป็นตอ้งก าหนดเวลาไวใ้ห้แน่นอนเพ่ือสะดวกในการติดตามและประเมินผลโดยทัว่ไปจะก าหนดไวเ้ป็นหน่ึงปี
โดยใหส้อดคลอ้งกบัปีงบประมาณ 

10) หลกัการคาดการณ์ล่วงหนา้ (foresight principle) ในการบริหารการเงินผูบ้ริหาร
จะตอ้งรู้จกัคาดการณ์ล่วงหนา้ไดถ้กูตอ้งเพ่ือความรอบคอบในการปฏิบติังาน 

11) หลักความมีลักษณะเฉพาะอย่าง (specification principle) การปฏิบัติงานใน
หน่วยงานการเงินควรแบ่งงานรับผิดชอบระหว่างบุคลากรในหน่วยงานให้แน่นอนและเฉพาะบุคคลไม่กา้วก่าย
หน้าท่ีซ่ึงกนัและกนัเช่นแยกฝ่ายปฏิบติัการกบัฝ่ายตรวจสอบออกจากกนัเป็นตน้การให้ผูรั้บผิดชอบงานเฉพาะ
อยา่งนั้นเป็นการทาใหค้นไดท้างานเฉพาะอยา่งซ่ึงทาใหเ้กิดความแน่นอนในการปฏิบติังานป้องกนัความผิดพลาด
ท่ีจะเกิดข้ึนได ้

12) หลักการประหยดั  (economy principle) การใช้เงินทุกอย่างของโรงเรียนการ
เป็นไปโดยความประหยดัพิจารณาถึงความจ าเป็นในการด าเนินการงานใดท่ีตอ้งใช้เงินมากและเป็นงานท่ีไม่
จ าเป็นและไม่เป็นประโยชน์ควรตดัรายการนั้นท้ิงไป 
  5.3.3 การบริหารงานบุคคล 
   หลกัการและแนวคิดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่ง
ส่งเสริมให้การปฏิบติังานของบุคลากรสามารถปฏิบติังานตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา โดยยึดหลกัการ
บริหารเพ่ือให้เกิดการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ให้มีขวญัก าลงัใจและไดรั้บการ
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและกา้วหนา้ในอาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน 
   ขอบข่ายภารกิจ ประกอบด้วย 1) การวางแผนอัตราก าลงั/การบริหารงานบุคคล       
2) การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง4) การ
จดัท ามาตรฐานและภาระงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา 5) การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6) เงินเดือนและค่าตอบแทน 7) การเล่ือนขั้นเงินเดือน 8) การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 9) การประเมินผลการปฏิบติังาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 10) งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 11) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
12) วินยัและการรักษาวินยัการด าเนินการทางวินยั13) การออกจากราชการ14) การอุทธรณ์และร้องทุกข ์15) การ
ส่งเสริมและสนบัสนุนพนกังานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
  5.3.4 การบริหารงานทัว่ไป 
   การบริหารงานทัว่ไปเป็นเร่ืองส าคญัอีกงานหน่ึงท่ีช่วยสนบัสนุนให้การบริหารงาน
วิชาการซ่ึงเป็นงานหลกัของสถานศึกษา กล่าวคือมีบทบาทส าคญัเก่ียวกบัการจดัระบบบริหารองคก์ร ให้บริการ
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บริหารงานอ่ืนๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายตามมาตรฐานอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายท่ีก าหนด มุ่งเนน้
ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั โดยเนน้ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีบทบาทหลกัในการประสาน สนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานต่างๆ ในสถานศึกษาให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ราบร่ืนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   ขอบข่ายการบริหารงานทัว่ไป กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ก าหนดขอบข่ายงาน
ของสถานศึกษาในดา้นการบริหารงานทัว่ไป ประกอบดว้ย 1) การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ2) การ
ประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา3) การวางแผนการบริหารการศึกษา 4) งานวจิยัเพ่ือพฒันานโยบายและ
แผน 5) การจดัระบบบริหารและพฒันาองค์กร 6) การพฒันามาตรฐานการปฏิบัติงาน 7) งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 8) การด าเนินงานธุรการ 9) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 10) การจดัท าส ามะโนนกัเรียน
11) การรับนักเรียน 12) การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั 13) การ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและให้บริการดา้นวิชาการแก่ชุมชน 14) การทศันศึกษา 15) งานกิจการนักเรียน  
16) การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 17) การส่งเสริมประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 18) การรายงานผลการปฏิบติังาน 19) การจดัระบบควบคุมภายใน
สถานศึกษา 20) การจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
   แนวทางการพฒันาการบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

1) การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดงัน้ี  
(1) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ          
ระบบขอ้มูลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน (2) จัดระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับ
สถานศึกษาอ่ืน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (3) น าเสนอและเผยแพร่
ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพนัธ์ 

2) การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี 
ดงัน้ี (1) ประสานงานกบัเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือเพ่ือสนบัสนุนงานการศึกษา
ของสถานศึกษา (2) เผยแพร่ขอ้มูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ (3) ด าเนิน
แผนงานโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา  
(4) ใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ชุมชน อยา่งต่อเน่ือง 

3) การวางแผนการบริหารการศึกษาสถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดงัน้ี (1) จดัท า
แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและทิศทางขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
สนองความตอ้งการของชุมชนและสังคม โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบนั และหน่วยงาน       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา (2) เสนอแนวทางการพฒันาสถานศึกษาให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับทราบ (3) ด าเนินการโดยผา่นการรับรองของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผนสถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี  ดังน้ี            



111 
 
 

 

(1)  ศึกษาวิเคราะห์การจดัการและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและตามความตอ้งการของสถานศึกษา (2) แจง้ผลการศึกษาวิจยัของสถานศึกษาให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรับทราบ (3) เผยแพร่ผลการศึกษาวจิยัของสถานศึกษาใหบุ้คลากรในสถานศึกษาและสาธารณชนทราบ  

5) การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กรสถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดังน้ี          
(1) ศึกษาวิเคราะห์จดัท าแผนกลยทุธ์ พฒันาสถานศึกษา และแผนปฏิบติัการพฒันาสถานศึกษา 2) ก าหนดตวัช้ีวดั
ความส าเร็จของการบริหารจดัการ 3) จดัระบบการบริหารและพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองคก์รท่ีทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพ 4) ประเมินผลและรายงาน 5) ปรับปรุงและพฒันาระบบบริหารงานสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี  ดังน้ี               
(1) ก าหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีผลการปฏิบติังานแต่ละดา้นของสถานศึกษา (2) เผยแพร่มาตรฐานการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษาให้ผูรั้บผิดชอบและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ (3) ติดตามผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษา (4) ปรับปรุงและพัฒนาทั้ งมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบติังานของสถานศึกษา 

7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดังน้ี (1) วางแผน
ด าเนินงานน านวตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษามาใชใ้นการบริหารและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา  
(2) ระดมการจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในด้านงานต่างๆของสถานศึกษา (3) สนับสนุนและพฒันาให้
บุคลากรสามารถน านวตักรรมและเทคโนโลยี มาใชใ้นการการบริหารพฒันาการศึกษา (4) ส่งเสริมให้มีการวิจยั
และพฒันาการผลิต การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 5) ติดตามประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

8) การด าเนินงานธุรการสถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดังน้ี (1) ศึกษาวิเคราะห์
สภาพระบบงานธุรการและระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (2) วางแผนออกแบบระบบธุรการ โยน าเทคโนโลยเีขา้มา
ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบติังาน (3) จดับุคลากรรับผิดชอบและพฒันาให้มีความสามรถในการปฏิบติังานธุรการ    
(4) จัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบงานท่ีก าหนดไว ้             
(5) ด าเนินงานธุรการตามระบบท่ีก าหนดไว ้โยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็วประหยดัและคุมค่า 6) ติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการใหมี้ประสิทธิภาพ 

9) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดงัน้ี  
(1) ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจดัการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม (2) บ ารุง ดูแลและพฒันาอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช ้มัน่คง ปลอดภยั และสวยงาม (3)  ติดตามและ
ตรวจสอบการใชอ้าคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 

10) การจดัท าส ามะโนนักเรียนสถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดงัน้ี (1) ประสานกบั
ชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจและจดัท าส ามะโนผูเ้รียนท่ีจะเขา้รับบริการในสถานศึกษา (2) เสนอส ามะโน
ผูเ้รียนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รับทราบ (3) จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศจากการส ามะโนผูเ้รียน 

11) การรับนักเรียน สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดังน้ี (1) ร่วมกับส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาก าหนดเขตพ้ืนท่ีบริการของสถานศึกษา (2) ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดย
ประสานกับเขตพ้ืนท่ี (3) ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีก าหนดโดยความเห็นชอบของคระกรรรกมาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12) การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั 
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สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดงัน้ี 1) ส ารวจความตอ้งการ 2) ก าหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจดัและ
พฒันาการของสถานศึกษาทั้ ง 3 ระบบตามความตอ้งการของผูเ้รียนและท้องถ่ินและเหมาะสมสอดคลอ้งกับ
แนวทางขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ ศกัยภาพของสถานศึกษา สนับสนุนการจดัการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องคก์รหน่วยงานและสถาบนัต่างๆท่ีจดัการศึกษา 

13) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน 
สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดงัน้ี (1) ก าหนดแนวทางระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา (2) ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาทุกดา้น ซ่ึงครอบคลุมถึงการประสานความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รเอกชน องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานสถานประกอบการ สถาบนัสังคมอ่ืนๆ และสถานศึกษาในการใช้ทรัพยากร      
เพ่ือการศึกษาร่วมกนั (3) ด าเนินการโดยความเห็นชอบของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14) การทศันศึกษา สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดงัน้ี (1) วางแผนการน านักเรียนไป
ทศันศึกษานอกสถานศึกษา (2) ด าเนินการน านักเรียนไปทศันศึกษานอกสถานศึกษาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนด 

15) งานกิจการนักเรียน สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดงัน้ีด าเนินการจดักิจกรรม
นกัเรียน และส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมอยา่งหลากหลายตามความสนใจและ
ความถนดัของนกัเรียน สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุง 

16) การประชาสัมพัน ธ์งานการศึกษา สถาน ศึกษามีบทบาทหน้าท่ี  ดัง น้ี                
(1) วางแผนประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา (2) ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด3) ติดตาม 
ประเมินผลปรับปรุงและพฒันาการประชาสัมพนัธ์การศึกษาของสถานศึกษา 

17) การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดงัน้ีให้ค  าปรึกษาแนะน า
ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกบับุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

18) การรายงานผลการปฏิบติังาน สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดงัน้ี (1) จดัระบบ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผล การพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา (2) จดัท าเกณฑ์
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา              
(3) ด าเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพฒันาการศึกษาตามท่ีก าหนดไว ้4) รายงานผลการพฒันาให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสาธารณาชนรับทราบ (5) ปรับปรุงและพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลและรายงานผลการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 

19) การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดังน้ี       
(1) วิเคราะห์ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา (2) วางแผนการ
จดัระบบควบคุมภายในสถานศึกษา (3) ด าเนินการควบคุมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน
ก าหนด (4) ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทราบ 

20) การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดังน้ี       
(1) ส ารวจขอ้มูลและสภาพความเป็นอยูน่กัเรียน (2) วางแผนพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในดา้นสุขภาพ
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กาย สุขภาพจิต ใหค้  าปรึกษาหรือจดัโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จดัหาทุนการศึกษา เส้ือผา้อุปกรณ์ เป็นตน้  
(3) ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้(4) ประเมินผลพฒันาปรับปรุงเพ่ือให้นกัเรียนทุกคนไดมี้สิทธิและโอกาสใน
การเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพเท่าเทียมกนั 
   กล่าวโดยสรุป การบริหารทัว่ไปเป็นการจดัระบบการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการให้บริการ สนบัสนุน ส่งเสริม และประสานงานระหวา่งสถานศึกษากบัหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การ
ปฏิบติังานของสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของ
สถานศึกษาต่อสาธารณชนทั้ งน้ีเพ่ือให้เกิดความศรัทธาเล่ือมใส สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
   ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการกระจายอ านาจไปสู่ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ให้สามารถบริหารงานต่างๆ ไดอ้ยา่งคล่องตวั และเสร็จส้ินในองคก์รของตนเองไดม้ากท่ีสุด การกระจาย
อ านาจการบริหารและการจดัการศึกษามีลกัษณะเป็นการบริหารท่ีให้สถานศึกษา/โรงเรียนเป็นฐาน (School-
Based Management) ใน 4 ดา้น คือ ดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ดงัน้ี 

1) ด้านการบริหารงานวิชาการ มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี  1) ชุมชนเข้ามามี      
ส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนทั้งในดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ การวดัผล การประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ตลอดจนการวิจัย เพื่อพฒันา
การศึกษา 2) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนจดัท าแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพ พฒันาการใชส่ื้อการ
สอน การใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา3) ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งชดัเจน 

2) ด้านการบริหารงบประมาณมีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 1) รณรงค์ให้ผูท่ี้ มี      
ส่วนเก่ียวขอ้งและผูไ้ด้รับผลร่วมระดมทรัพยากร จัดกิจกรรมหารายได้ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ          
2) ให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้งบประมาณตามบทบาทและหน้าท่ี ให้การบริหาร
งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใสและตรวจสอบได ้

3) ดา้นการบริหารบุคคลมีแนวทางการพฒันา ดงัน้ี 1) ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
เป็นกรรมการประเมินผูบ้ริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 2) ให้ชุมชนและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือทดแทนการขาดแคลนบุคลากรดา้นต่างๆ 

4) ด้านการบริหารทั่วไปมีแนวทางการพฒันา ดังน้ี 1) เสริมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจ ความตระหนกัในเร่ืองการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานแก่ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง
และประชาชนให้รู้และเขา้ใจอย่างแทจ้ริง 2) พฒันาผูบ้ริหารให้มีความรู้และทกัษะการบริหารตามแนวคิดการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 3) พฒันาผูป้กครองและชุมชนโดย พฒันาองคก์รทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็ มีความรู้ เขา้
ร่วมเป็นกรรมการโรงเรียนความร่วมมือในการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการเขา้มาเป็นวิทยากรใน
โรงเรียนความมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรการติดตามรับทราบการด าเนินงานของโรงเรียน และให้
ขอ้เสนอแนะ 

 5.4 ด้านวฒันธรรมองค์การ (cultural culture)  
  5.4.1 ความหมายของวฒันธรรมโรงเรียน 
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   Griffin & Moorhead (1995)ให้ความหมายว่าวฒันธรรมเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ค่านิยม ความรู้ ความคิด ศีลธรรม ประเพณี เทคโนโลยตีลอดจนส่ิงต่างๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา ความเช่ือถือศรัทธา
ร่วมกนัของบรรดาสมาชิกภายในองคก์ารนั้นๆ และทั้งแสดงใหเ้ห็นถึงสัญลกัษณ์ต่างๆ เช่น ปรัชญา ต านาน นิยาย 
เร่ืองราว และภาษาพิเศษ ฯลฯในขณะท่ีGordon (1999) ให้ความหมายว่าวฒันธรรมองค์การเป็นส่ิงท่ีอธิบาย
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารท่ีรวมเอาขอ้สมมุติ ความเช่ือ และค่านิยมท่ีสมาชิกขององคก์ารมีร่วมกนัและใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัโครงสร้างอย่างเป็นทางการในการก าหนดรูปแบบพฤติกรรม 
นักวิชาการไทย เช่นวิรัช สงวนวงศ์วาน (2547) ให้ความหมายว่า วฒันธรรมองค์การคือค่านิยมและความเช่ือ       
ท่ีมีร่วมกนัอยา่งเป็นระบบท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร และใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนในองคก์าร
นั้ น วฒันธรรมองค์การจึงเป็นเสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขอองค์การ ส่วนพร ภิเศก (2546)           
ใหค้วามหมายวา่วฒันธรรมคือกลุ่มของค่านิยมร่วมท่ีไดรั้บการยอมรับในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิก 
และช่วยให้สมาชิกในองคก์ารเขา้ใจวา่การปฏิบติัใดท่ีไดรั้บการพิจารณาวา่ยอมรับไดเ้ป็นแนวการปฏิบติัท่ีสืบต่อ
กนัมา อีกทั้ งค่านิยมเหล่าน้ีมกัจะถูกถ่ายทอดผ่านทางเร่ืองราว และส่ือทางสัญลกัษณ์ต่างๆส าหรับวฒันธรรม
องคก์ารจะเป็นวฒันธรรมทั้งระดบักวา้งและระดบัแคบ คือเป็นทั้งแบบแผนส าหรับพฤติกรรมและแบบแผนของ
พฤติกรรมซ่ึงสมาชิกทั้งหลายในองคก์ารยึดถือร่วมกนั และสะทอ้นความเป็นจริงในองคก์ารหรือสังคมท่ีทุกคน
รับรู้และยอมรับอยา่งเป็นเอกฉนัทร่์วมกนั หรือไม่แตกต่างกนัมากนกั 
   Newstrom & Davis (2002) ให้ความหมายว่าว ัฒนธรรมองค์การคือชุดของข้อ
สมมติฐาน ความเช่ือ ค่านิยมบรรทดัฐานซ่ึงสมาชิกในองค์การไดร่้วมกนัยึดถือปฏิบติั สอดคลอ้งกบั Robbins 
(2003) ท่ีใหค้วามหมายวา่วฒันธรรมองคก์ารคือระบบของความหมายร่วมท่ียดึถือโดยสมาชิกขององคก์ารท าใหมี้
ความแตกต่างจากองคก์ารอ่ืนระบบของความหมายร่วมน้ีจะเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัทางค่านิยมขององคก์าร และ
Schein (2004) ไดใ้ห้ความหมายว่าวฒันธรรมองค์การคือ แบบแผนของฐานคติร่วมกนัซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ใน
องคก์าร ช่วยใหเ้กิดการแกปั้ญหาการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกและเกิดการบูรณาการต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่
ภายในองคก์าร สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งดีและไดรั้บการถ่ายทอดสู่สมาชิกใหม่ในฐานะท่ีเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง
ต่อการแกปั้ญหานั้น ส่วนนักวิชาการไทยเช่น วิเชียรวิทยอุดม (2551) ให้ความหมายว่าวฒันธรรมองค์การคือ
วฒันธรรมองคก์ารคือวิถีการด ารงชีวิตในองคก์ารและวิถีชีวิตโดยรวมของคนในองคก์ารซ่ึงเป็นมาตรฐานส าหรับ
เอาไวใ้ห้พนักงานยึดเป็นหลกัในการท างานและการใชชี้วิตอยู่ในองค์การและพิชาย รัตนดิลกณ ภูเก็ต  (2552)     
ให้ความหมายว่าวฒันธรรมองค์การคือความเช่ือและค่านิยมพ้ืนฐานร่วมกนัของสมาชิกภายในองค์การปรากฏ
ออกมาในวิถีของบรรทดัฐานแห่งการคิดและการปฏิบติัมีกระบวนการถ่ายทอดจากบุคคลรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง
ในหลากหลายรูปแบบ 
   จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปความหมายของวฒันธรรมของสถานศึกษา หมายถึง 
ค่านิยม ความเช่ือของบุคคลในองคก์ารตั้งแต่ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ารท่ีสัมพนัธ์กนัในการท าให้
การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุความส าเร็จ เช่น การท างานท่ีมีความร่วมมือกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
บุคลากรเตม็ใจ ทุ่มเท เสียสละ ท างานเตม็ศกัยภาพบุคลากรเป็นกลัยาณมิตร ยอมรับกฎเกณฑ์กติกาผูบ้ริหารและ
ครูมีภาวะผูน้ าความเปล่ียนแปลง 
  5.4.2 ลกัษณะของวฒันธรรมองคก์าร 
   วัฒ น ธ ร รม อ งค์ ก าร  8 ป ระก าร (ณั ฎ ฐพัน ธ์  เข จ รนั น ท น์ , 2551) ได้ แ ก่                       
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(1) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (environmental status in business) องค์การแต่ละองค์การจะด าเนินงานอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีจะก าหนดประเภทขององค์การท่ีต้องการเจริญเติบโต (2) ค่านิยม (value) เป็น
แนวความคิดและความเช่ือพ้ืนฐานท่ีก าหนดมาตรฐานของความส าเร็จภายในองคก์ารภายใตก้ารยดึถือร่วมกนัของ
บุคลากรทุกคน (3) สัญลกัษณ์ (symbol) คือวตัถุ การกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีถ่ายทอดความหมายบางอย่างเป็น
สัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัวฒันธรรมองคก์ารซ่ึงจะถ่ายทอดค่านิยมขององคก์าร (4) เร่ืองราว (stories) คือเร่ืองเล่าบน
รากฐานของเหตุการณ์จริงท่ีถูกบอกเล่าอยูบ่่อยคร้ังและรับรู้ร่วมกนัของสมาชิกเร่ืองราวจะถูกบอกเล่าเพ่ือรักษา
ค่านิยมขององค์การไว ้(5) วีรบุรุษ (Hero) คือตัวเชิดเพ่ือแสดงเป็นตัวอย่างของการกระท า คุณลักษณะและ
บุคลิกภาพวฒันธรรมขององคก์ารวีรบุรุษคือแบบจ าลองของบทบาทเพื่อการด าเนินตามของสมาชิก (6)  ค  าขวญั 
(slogan) คือประโยคหรือถอ้ยค าท่ีแสดงค่านิยมขององค์การ (7) งานพิธีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ (tradition) คือ
กิจกรรมท่ีตระเตรียมเอาไวเ้ป็นเหตุการณ์พิเศษเพ่ือปลูกฝังค่านิยมขององค์การและเสริมคุณค่าของความส าเร็จ       
(8) เครือข่ายทางวฒันธรรม (cultural network) วฒันธรรมองค์การจะถูกถ่ายทอดผ่านเครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ
เร่ืองราวของอุดมคติและวีรบุรุษขององค์การก่อนหน้าน้ีจะถูกรับรู้ร่วมกนัทั่วทั้ งองค์การและระหว่างรุ่นของ
บุคลากรท่ีต่อเน่ืองกนั 
   นอกจากน้ีSergiovanni (1988) ไดก้ล่าววา่วฒันธรรมองคก์ารเกิดข้ึนจาก (1)  ประวติั
ของสถานศึกษา (school's history) หมายถึงส่ิงท่ียงัความเป็นอดีตของสถานศึกษายงัด ารงอยู่ซ่ึงอาจจะอยู่ใน
รูปแบบของพฤติกรรมปฏิบัติหรือส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมา (2) ความเช่ือ (beliefs) คือสมมติฐานและความเข้าใจ            
ท่ีบุคลากรไดก้ระท าร่วมกนัมีความเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของสถานศึกษาซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของปรัชญาหรือ
ข้อก าหนดอ่ืนๆ (3) ค่านิยม  (values) เป็นส่ิงท่ีสถานศึกษาให้ความส าคัญ เก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติ                  
(4)  ปทัสถานและมาตรฐาน (norms and standard) คือส่ิงท่ีควรประพฤติปฏิบติัและขอ้ห้ามของบุคลากรซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีควรให้การยกยอ่งชมเชยและควรไดรั้บการลงโทษ (5) รูปแบบของพฤติกรรม  (patterns of 
behavior) คือส่ิงท่ียอมรับและเป็นแนวทางของการปฏิบติังาน มีลกัษณะเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาอุปนิสัย 
และพิธีการในสถานศึกษา 
   Schein (1996) เห็นวา่วฒันธรรมองคก์ารวา่มีลกัษณะส าคญั คือ (1) เป็นพฤติกรรมท่ี
สังเกตเห็นไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ (observed behavioral regularities) เช่น ภาษาในการติดต่อส่ือสาร พิธีการต่างๆและ
รูปแบบของพฤติกรรมท่ียอมรับ (2) มีบรรทดัฐาน (norms) ซ่ึงยดึถือเป็นมาตรฐานของพฤติกรรมและแนวทางใน
การปฏิบติัร่วมกนั (3) ค่านิยมท่ีมีลกัษณะเด่น (dominant values) เป็นค่านิยมส่วนใหญ่ท่ีบุคคลในองคก์ารยอมรับ 
ให้การสนับสนุนและคาดหวงัในการปฏิบติังานร่วมกนั (4) มีปรัชญาขององค์การ (philosophy) เป็นความเช่ือ
เก่ียวกบัการปฏิบติังานและการใหบ้ริการ (5) มีกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั (rules) เป็นระเบียบแบบแผน และแบบอยา่ง
ในการปฏิบติังาน (6) ความรู้สึก (feelings) ซ่ึงเป็นบรรยากาศขององค์การ (organizational climate) เกิดข้ึนจาก
ปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลในองคก์ารและนอกองคก์าร 
   Dyer (1982), Lundberg (1985 cited in Sergiovanni, 2004) เห็ น ว่ า ว ัฒ น ธ ร ร ม
องค์การมี 4 ระดบั คือ (1) วฒันธรรมทางกายภาพท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (artifacts) เป็นระดบัวฒันธรรมพ้ืนผิวท่ีสุด     
ซ่ึงเป็นส่ิงมองเห็น จับต้องได้สามารถได้ยินหรือรู้สึกได้ง่าย เป็นค่านิยมท่ีเป็นสัญลักษณ์ (2) แนวความคิด 
(perspectives) เป็นกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมทางสังคม เป็นแนวทางแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนช่วยให้สมาชิกในองคก์าร
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เขา้ใจในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนและทราบได้ว่าขอบเขตพฤติกรรมใดท่ีสามารถยอมรับได ้         
(3) ค่านิยม (values) เป็นหลกัการ เป้าหมาย และมาตรฐานทางสังคมค่านิยมน้ีจะเป็นพ้ืนฐานในการตดัสินใจว่า
อะไรเป็นส่ิงท่ีถูกหรืออะไรเป็นส่ิงท่ีผิดเป็นส่ิงท่ีมนุษยแ์สดงออกมาอย่างมีส านึกรู้ตวั เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 
(norms) กล่าวคือจะเป็นผลมาจากค่านิยม (4) ฐานคติ (assumptions) เป็นส่ิงท่ีสมาชิกในองคก์ารแสดงออกโดยไม่
รู้สึกตวัสะทอ้นถึงความเช่ือท่ีคิดวา่เป็นจริงซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความรู้และพฤติกรรมเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมาย
ซ่ึงยอมรับปฏิบติัโดยไม่มีการตั้งค  าถามหรือตั้งขอ้สงสัยแต่อยา่งใด 
   Hoy & Miskel (2005) ได้ออกแบบวฒันธรรมองค์การส่วนใหญ่ประกอบด้วย        
(1) การสร้างสรรคน์วตักรรม (innovation) คือการท่ีสมาชิกขององคก์ารไดรั้บการกระตุน้ใหส้ร้างสรรคน์วตักรรม
ใหม่ๆ แสวงหาโอกาสทดลองส่ิงใหม่และยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ2) ความมัน่คง (stability) คือระดบัท่ีกิจกรรม
ต่างๆในองคก์ารมุ่งรักษาไวซ่ึ้งสถานภาพเดิมให้สามารถคาดการณ์ส่ิงต่างๆไดด้ว้ยการยึดถือระเบียบหวงัผลการ
ปฏิบติัไดอ้ย่างชดัเจนและปลอดภยั3) ความใส่ใจในรายละเอียด (attention to detail) คือระดบัความคาดหวงัท่ี
สมาชิกองคก์ารแสดงออกถึงความถูกตอ้งแม่นย  าในการวิเคราะห์และใส่ใจในรายละเอียด 4) การให้ความส าคญั
กบัผลลพัธ์ (outcome orientation) คือระดบัท่ีการบริหารมุ่งการปฏิบติัเพ่ือผลลพัธ์หรือผลผลิตมากกว่าการใส่ใจ
ต่อเทคนิคหรือวิธีการในการท าใหบ้รรลุผล 5) การใหค้วามส าคญักบับุคลากร (people orientation) คือการบริหาร
ท่ีให้ความสนใจในผลลพัธ์ท่ีจะกระทบต่อสมาชิกในองคก์ารผูบ้ริหารใส่ใจและให้ความยติุธรรมเคารพในสิทธิ
ของบุคคล ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนและไม่สร้างแรงกดดนั6) การท างานเป็นทีม (team orientation) คือระดบั
ท่ีกิจกรรมต่างๆในงานจัดข้ึนเพ่ือให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมมากกว่าการเน้นความสามารถของ
รายบุคคลมุ่งกระตุน้ความร่วมมือของสมาชิก 7) การมุ่งมัน่สู่เป้าหมาย (aggressive) คือระดบัท่ีสมาชิกในองคก์าร
มุ่งมัน่แขง็ขนัท างานมากกวา่การท างานตามสบาย 
  5.4.3 หนา้ท่ีของวฒันธรรมองคก์าร 
   สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549) กล่าวว่าวฒันธรรมมีหนา้ท่ีหรือมีประโยชน์ต่อองคก์าร
ในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี1) ท าให้พนกังานมีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 2) ท าให้พนกังานเกิดความผกูพนักบั
องคก์าร3) เป็นเคร่ืองมือช้ีแนะแนวทางส าหรับพนกังานในการประพฤติปฏิบติัภายในองคก์าร4) ช่วยให้องคก์าร
ประสบความส าเร็จ 5) ช่วยองคก์ารในการปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 6) ช่วยในการ
ถ่ายทอดเอกลกัษณ์ (Identity) ขององคก์าร 
   พิบูล ทีปะปาล (2551) กล่าวว่าวฒันธรรมขององค์การมีส่วนช่วยท าหน้าท่ีส าคญั
หลายประการในองค์การดงัน้ีคือ 1) ถ่ายทอดความเป็นเอกลกัษณ์ให้กบับุคลากร2) ช่วยสร้างความภกัดีของ
บุคลากร3) ช่วยสร้างความมัน่คงให้กบัองค์การในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคม4) ใชเ้ป็นขอบข่ายการ
อา้งอิง (Frame of reference) ให้กบับุคลากรเพ่ือสร้างความเขา้ใจในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัและเป็นแนวทาง
ในการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
   Osland et al. (2001) ไดก้ล่าววา่วฒันธรรมองคก์ารเป็นเคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลง
องค์การโดยผ่านส่ิงเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 1) แนวทางหรือวิธีการท่ีองค์การสร้างข้ึนเอง 2) ระบบและกระบวนการต่างๆ          
3) พิธีกรรมและงานพิธี4) การออกแบบตกแต่งสถานท่ีท างาน5) เร่ืองราวหรือต านานท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร6) การ
สร้างค่านิยมร่วมกนั 
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   Daft (2001) เสนอวา่วฒันธรรมองคก์ารนั้นมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ1) เพื่อบูรณา
การเช่ือมโยงสมาชิกขององคก์ารเขา้ดว้ยกนัท าให้สมาชิกรู้วา่จะตอ้งติดต่อสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนในองคก์ารอยา่งไร 
(Internal integration) พวกเขาจะรู้วิธีในการท างานร่วมกนัโดยผา่นการก าหนดอ านาจและสถานภาพของสมาชิก  
2) เพ่ือช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมภายนอกได้ (external adaptation) เพราะว่า
วฒันธรรมจะช่วยให้การปฏิบติังานประจ า วนัของพนกังานสามารถบรรลุเป้าหมายและตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ไดท้นัท่วงที 
   Greenberg & Baron (2000) ได้สรุปว่าว ัฒนธรรมในองค์การมีหน้าท่ีส าคัญต่อ
องค์การ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 หน้าท่ีคือ1) ท าให้สมาชิกในองค์การเกิดความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์ 
(provides a sense of identity for the member) และท าให้ค่านิยมร่วม (shared values) ขององค์การกระจ่างชัด    
มากยิ่งข้ึน2) เสริมสร้างพนัธะสัญญาต่อภารกิจขององค์การ (generating commitment to the organization’s mission)        
เม่ือสมาชิกขององคก์ารรู้จกัวฒันธรรมองคก์ารเป็นอยา่งดี สมาชิกจะเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารและ
ให้ความส าคญักบัประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน3) ท าให้เกิดความชดัเจนและผลกัดนัให้เกิด
มาตรฐานของพฤติกรรม (clarify and to reinforce standards of behavior) วฒันธรรมองค์การเป็นแนวทางท่ีจะ
ก าหนดค าพดูและพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์ารใหเ้หมาะกบัสถานการณ์นั้นๆขององคก์ารนั้นๆ 
   Robbins (1991 cited in Hoy & Miskel, 2005) กล่าวถึงหนา้ท่ีของวฒันธรรมองคก์าร 
ดงัน้ี 1) ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและสร้างลกัษณะเด่นขององค์การ2) สร้างเอกลกัษณ์ขององค์การ3) ก่อให้เกิด
พนัธะสัญญาของสมาชิกในกลุ่ม4) เสริมสร้างความมัน่คงในระบบสังคม5) เป็นกาวเช่ือมทางสังคมและช่วยสร้าง
มาตรฐานพฤติกรรมของสมาชิกท่ีเหมาะสม 
   สรุปได้ว่าหน้าท่ีของวฒันธรรมองค์การคือ การสนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติ            
ท่ีสมาชิกยอมรับจดัระเบียบในองคก์าร ลดความจ าเป็นท่ีตอ้งตดัสินใจในกิจกรรมท่ีปฏิบติัอยูเ่สมอแกไ้ขปัญหา
และตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานขององคก์ารและช่วยช้ีแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตวัให้กบัสมาชิกใน
องคก์าร 
  5.4.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 
   มีผูเ้สนอแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบของปัจจยัดา้นวฒันธรรม
องคก์ารวฒันธรรมโรงเรียนไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ีRobbins (1989) ไดก้ าหนดวฒันธรรมองคก์ารออกเป็น 5 ดา้น คือ 
1) ความรับผิดชอบของสมาชิก  2) การก าหนดทิศทางท่ีชัดเจน3) การร่วมมือกันของสมาชิก4) การให้การ
สนบัสนุนการจดัการ5) การติดต่อส่ือสาร 
   Denison (1990) พบวา่วฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์ารตามท่ี
ตอ้งการไดเ้ม่ือวฒันธรรมนั้นก่อให้เกิดลกัษณะทั้ง 4 ส่วน คือ 1) การผกูพนัและการมีส่วนร่วมในการท างาน 2) การ
ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองคก์าร3) การประพฤติปฏิบติัท่ีสม ่าเสมอ 
4) มีพนัธกิจท่ีชดัเจน 
   Mac Gilchrist et al. (1995) ได้ส รุปว่าว ัฒนธรรมโรงเรียนจะถูก ส่ งผ่ าน มิ ติ             
ทั้ง 3 ระดบัท่ีสัมพนัธ์กนัคือ 1) ความสัมพนัธ์ทางวชิาชีพ 2) การเตรียมการองคก์าร 3) โอกาสเพื่อการเรียนรู้ 
   Wagner (2006) ได้ออกแบบเคร่ืองมือของผูบ้ริหารโรงเรียนในการประเมินและ
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ปรับปรุงวฒันธรรมโรงเรียนประกอบดว้ย ลกัษณะการประเมิน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความร่วมมือทางวิชาชีพ 2) การ
ใหก้ารสนบัสนุนของบุคลากร 3) การตดัสินใจ 
   Gruenert & Valentine (1998 cited in Ohlson, 2009) ได้สรุปว่าว ัฒนธรรมโรงเรียน 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบส าคญั คือ1) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม2) การให้ความร่วมมือของครู3) การพฒันา
วิชาชีพ4) การมีเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน 
   Denison (1990) ท าการศึกษาปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การและประสิทธิผลของ
องค์การ พบว่าวฒันธรรมองค์การจะส่งผลต่อประสิทธิผล (effectiveness) ขององค์การเป็นอย่างมาก เม่ือ
วฒันธรรมนั้นก่อให้เกิด 1) การผกูพนั (involvement) และการมีส่วนร่วมในองคก์าร2) การปรับตวั (adaptability) 
ท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้ งภายในและภายนอกองค์การ 3) การประพฤติปฏิบติัได้
สม ่าเสมอ (consistency) ซ่ึงจะท าให้เกิดการท างานท่ีประสานกนัและสามารถคาดหมายพฤติกรรมต่างๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนได4้) มีวิสัยทศัน์และภารกิจขององค์การท่ีเหมาะสม ท าให้องค์การมีกรอบและทิศทางการด าเนินงานท่ี
ชดัเจนปัจจยัทั้ง 4 ส่วนน้ี จะท าให้องค์การสามารถบรรลุสู่ประสิทธิผล (effectiveness) ตามท่ีตอ้งการได ้ปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมองค์การจึงมีความส าคญัท่ีจะสนับสนุนให้องค์การบรรลุสู่วิสัยทศัน์ และภารกิจท่ีก าหนดอย่าง
เหมาะสมได ้ดงัภาพท่ี 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 19 วฒันธรรมเป็นปัจจยัของการบรรลุวสิัยทศัน์ และภารกิจขององคก์ร 

 
   Deal & Kennedy (1982) ไดเ้สนอว่าองค์การท่ีมีวฒันธรรมองค์การท่ีเขม้แข็งจะมี
ส่วนประกอบของวฒันธรรมท่ีส าคญัคือ 1) มีค่านิยม ซ่ึงสะทอ้นวิสัยทศัน์ และความเช่ือขององค์การท่ีชดัเจน 
ดงัเช่นท่ี 3 เอ็มท่ีมีความเช่ือในการมุ่งสร้างสรรคน์วตักรรม 2) มีวีรบุรุษ ซ่ึงจะปรากฏอยูใ่นเร่ืองเล่าขององคก์าร 
เช่น บิลเกตต์ จะมีวีรบุรุษท่ีส าคัญในการสร้างวฒันธรรมการมุ่งคิดไปข้างหน้าให้เกิดข้ึนแก่ไมโครซอฟท ์           

การผกูพนัและการมี

สว่นร่วมในองค์การ 

การปรับตวัท่ี

เหมาะสม 

วิสยัทศัน์และ

ภารกิจของ

องค์การท่ี

เหมาะสม 

การปฏิบตัิอย่าง

สม ่าเสมอ 
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3) มีพิธีกรรมและพิธีการ เพ่ือเป็นการเน้นย  ้าค่านิยมขององค์การ เช่น พิธีมอบรางวลัดีเด่นให้แก่พนักงานท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ แก่องค์การ 4) มีเครือข่ายของวฒันธรรม ซ่ึงจะเป็นวิธีการต่างๆ ในการส่ือสาร
วฒันธรรมให้ถูกปลูกฝังและเน้นย  ้าวฒันธรรมองค์การแก่สมาชิกในองค์การนั้นๆ เช่น การมีสมุกพกหรือบตัร
วฒันธรรมองคก์ารติดตวัพนกังาน 
   สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2550) เห็นวา่ การสร้างวฒันธรรมองคก์ารสู่ความเป็น
เลิศ กรณีบริษัท Singapore technology engineering., Ltd ท่ีได้รับรางวลัคุณภาพ SQA ปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ี
ส าคญัคือ จิตส านึก (mind set) เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารสูงสุดให้ความส าคญัเป็นอย่างมากดงัค ากล่าวของ Mr. Arkira 
Munakata ผูรั้บผิดชอบองค์กรเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian productivity organization) ท่ีว่า  “ถา้คนไม่มีศรัทธา
ต่อเร่ืองใดๆ ย่อมไม่ปฏิบัติในเร่ืองนั้ นๆ” การสร้างจิตส านึก เร่ิมท่ีสร้างความเช่ือ (beliefs) ข้ึนมาจากพ้ืนฐาน
องคก์รแลว้เปล่ียนเป็นค่านิยม (value) ตลอดจนน าไปปฏิบติัทัว่ทั้งองค์กรจนเป็นพฤติกรรม (behavior)  และใน
ท่ีสุดเกิดเป็นวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ขององคก์ร (organization culture) กระบวนการเป็นระบบ ดงัภาพท่ี20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่20 ความสัมพันธ์ของความเช่ือ (belief) ค่านิยม (values) และพฤติกรรม  (behavior) ท่ี ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานขององคก์ร (สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2550) 
 
  โดยมีกระบวนการปลูกฝังค่านิยมให้กลายเป็นวฒันธรรม (cultivation process) ซ่ึงถือเป็น
แบบอยา่งองคก์รอ่ืนได ้มี 3 ระดบั ดงัน้ี 1) การใหค้  านิยามค่านิยามหลกั (core values) 5 ประการ และการถ่ายทอด
ไปสู่บุคลากรในทุกระดับให้มีความเขา้ใจท่ีตรงกันรวมถึงการก าหนดนโยบาย (policies) ท่ีจะด าเนินการต่อ
ค่านิยมในแต่ละขอ้อย่างเป็นรูปธรรม 2) การก าหนดพฤติกรรม (behaviors) ของบุคลากร ท่ีจะสะทอ้นถึงการ
แสดงออกของค่านิยมแต่ละขอ้พฤติกรรมดงักล่าวจะเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา (desired behaviors) ให้เกิดการปฏิบติั
จากบุคลากรทุกคน 3) คือการก าหนดแนวทางส าหรับการปฏิบติัเพ่ือให้พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน 
จนกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์รท่ีเรียกว่าวฒันธรรมของความเป็นเลิศ (culture of excellence) ซ่ึงระดบัน้ีรวม
ไปถึง การประเมินความคงอยูข่องวฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงท าให้ผูบ้ริหารสามารถทราบไดถึ้งการรักษาวฒันธรรม
ของความเป็นเลิศใหค้งอยูก่บัองคก์รดงัภาพท่ี 21 

 

 

 

 

การปฏิบตัิ พฤติกรรม ของคนในองค์กร 

 

 

ระบบ โครงสร้าง และกระบวนการ 

Values 

ความเช่ือหลกัและนโยบาย 
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ภาพที่ 21 การแปลงค่านิยมไปสู่วฒันธรรมองคก์ร (สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2550)  
 

   Gordon (1998) ศึกษาโครงสร้างภาวะผูน้ าและวฒันธรรมในโรงเรียนท่ีบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยกล่าน าวา่ โรงเรียนทั้งหลายต่างกป็ระสบปัญหานกัเรียนมีผลการเรียนตกต ่า และคุณภาพ
ของโรงเรียนลดลงส่ิงเหล่าน้ีน าไปสู่การกระจายอ านาจการศึกษา โดยใชก้ารบริหาร ท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงมุ่ง
การถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจ จากเขตพ้ืนท่ีมายงัโรงเรียนและสร้างระบบการตดัสินใจร่วมกัน ระหว่างผุ ้
เก่ียวขอ้งผลการศึกษาคร้ังน้ีได้เสนอแนวทางการจัดการจากส่ิงท่ีมักถูกจ าแนกออกจากกนั คือภาวะผูน้ า กับ
โครงสร้างองคก์ร โดยให้ใชภ้าวะผูน้ าเป็นตวัช่วยเช่ือมโยงการปรับโครงสร้างอยา่งเป็นทางการเขา้กบัวฒันธรรม
ของโรงเรียนและให้เช่ือมโยงองค์ประกอบ 4 ประการต่อไปน้ีทั้ งโดยทางตรง (linear) และโดยบูรณาการ 
(integrated) ซ่ึงแบ่งได ้3 คู่คือ 1) เช่ือมโยงโครงสร้างการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานโดยใชภ้าวะผูน้ าทางการ
พฒันาโรงเรียน 2) เช่ือมโยงภาวะผูน้ าเขา้กบัวฒันธรรมของโรงเรียน 3) เช่ือมโยงวฒันธรรมของโรงเรียนเขา้กบั
ความส าเร็จของการปฏิรูปโรงเรียนผลการวิจยัไดส้นับสนุนการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานว่าเป็น
การบริหารท่ีดีอีกรูปแบบหน่ึงแต่มีผลต่อภาวะผูน้ าของโรงเรียนวฒันธรรมของโรงเรียนมีอิทธิพลสูงต่อ 
ความส าเร็จของโรงเรียน ส่ิงท่ีค  านึงถึงมากท่ีสุดในการบริหารแบบน้ี คือตอ้งพยายามประสานและเช่ือมโยงภาวะ
ผูน้ าของโรงเรียนเขา้กบัวฒันธรรมของโรงเรียน 
   พัฒนิจ โกญจนาท  (2547) กล่าวถึงวฒันธรรมองค์การท่ีดีว่าควรมีลักษณะดังน้ี       
1) ตอ้งเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งและมีผลกระทบทางบวกต่อองคก์าร มีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจ เป้าหมายและ
วิสัยทศัน์ขององค์การ ช้ีน าให้สมาชิกในองคก์ารมีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งและผลกัดนัให้องคก์ารประสบผลส าเร็จ 
เช่น วฒันธรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อการท างาน วฒันธรรมท่ีเน้นการท างานเป็นทีม วฒันธรรมท่ีเสียสละ
เพ่ือองคก์าร วฒันธรรม ท่ีเนน้ความซ่ือสัตยมี์จริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัองคก์าร และวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้การเรียนรู้ 
และ การพฒันา 2) สามารถผลกัดนัใหเ้ป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบติัได ้ควรเป็นวฒันธรรมท่ีมีความเหมาะสม
กบับุคลากรในองคก์าร สร้างความร่วมมือใหเ้กิดการยอมรับและยดึมัน่ในวธีิการท่ีดีในการด าเนินงาน  
   จากลกัษณะขา้งตน้เห็นไดช้ดัว่าวฒันธรรมองค์การเป็นเร่ืองส าคญัต่อการบริหาร

ค่านิยม 

values 

วฒันธรรมองค์กร  

corporate culture of 

excellence 

การปลกูฝัง 

cultivation 

เช่ือและปฏิบตัิ 

Belief and behave 
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องคก์าร ใหบ้รรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงวฒันธรรมดงักล่าวจะตอ้งมีทิศทางท่ีถูกตอ้งและสามารถผลกัดนัให้
มีการเปล่ียนแปลงไปสู่การปฏิบัติในองค์การได ้และเน่ืองจากวฒันธรรมองค์การ เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งจะเป็น
นามธรรม เก่ียวขอ้งกบั ค่านิยม ความเช่ือของคน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสังเกตเห็นไดย้าก แมว้่านักวิชาการจะมีความเห็น
แตกต่างกนับา้งในเร่ืองคุณลกัษณะของวฒันธรรมองคก์าร  
  5.4.5 แนวทางการเปล่ียนแปลงและขั้นตอนการเปล่ียนแปลง 
   Berrman (1994) ให้ความเห็นว่าการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์การมี 3 ทศันะคือ  
1) วฒันธรรมเป็นเร่ืองยากท่ีจะอธิบายและยงัคงหลบซ่อนอยู ่ตวัวฒันธรรมเองไม่สามารถถูกวินิจฉัยจดัการและ
เปล่ียนแปลงไดเ้ท่าเทียมกนั 2) วฒันธรรมมีการใชเ้ทคนิคท่ียาก ความช านาญท่ีหาไดย้าก และตอ้งใชเ้วลานานใน
การพิจารณาเพ่ือเขา้ใจตวัวฒันธรรมและใชเ้วลามากข้ึนท่ีจะเปล่ียนแปลงวฒันธรรมนั้น จึงยงัไม่สามารถปฏิบติัได้
จริง 3) วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนคน ตลอดช่วงเวลาของความยากล าบาก และยงัช่วยปกป้องจากความ
วิตกกงัวล ทางหน่ึงท่ีวฒันธรรมยงัคงท าคือ ท าให้มีความต่อเน่ืองและความมัน่คง ของวฒันธรรม เพราะตาม
ธรรมชาติของคนจะพยายามขดัขวางการเปล่ียนแปลง 
   Robbins & Coulter (2002) ไดเ้สนอแนวทางเพื่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์าร
ไวด้งัน้ี 1) เร่ิมจากการท าการวิเคราะห์ สภาพวฒันธรรมองค์การท่ีเป็นอยูเ่พ่ือให้เขา้ใจ ในองคป์ระกอบต่างๆ ท่ี
ควรจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง 2) ท าความเขา้ใจกบับุคลากรเพ่ือให้เห็นความจ าเป็นท่ีวา่ องคก์ารจะอยูร่อดไม่ได้
หากไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 3) แต่งตั้งผูน้  าท่ีมีวสิัยทศัน์ใหม่ๆ เขา้มาท าหนา้ท่ี 4) ท าการปรับโครงสร้างและ
ปรับองคก์ารให้เหมาะสม5) ปรับเปล่ียนกระบวนการคดัเลือก และกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม การประเมินผล 
และระบบรางวลัจูงใจท่ีจะช่วยสนบัสนุนค่านิยมและปรัชญาใหม่ๆ เพ่ือสร้างวฒันธรรมใหม่ใหเ้กิดข้ึน 
   Lunenburg & Ornstein (2000) ไดเ้สนอวงจรของการเปล่ียนแปลง ดงัภาพท่ี22 
 

 
ภาพที ่22 วงจรของการเปล่ียนแปลง (Lunenburg & Ornstein, 2000) 

 
 

10. วฒันธรรมในองค์การ/หน่วยย่อย 

9. ผลของการปฏิบตัิ 

8. น าไปสูก่ารปฏิบตัิ 

7. การวางแผนปฏิบตัิงานการเปลี่ยนแปลง 

6. พฒันายทุธวิธีการเปลี่ยนแปลง

วฒันธรรม 

1. สภาพภายนอกท่ีสง่ผลตอ่องค์การ 

2. สภาพภายในองค์การ 

3. ความกดดนัท่ีเกิดขึน้กะทนัหนั 

4. เหตกุารณ์ท่ีเกิดอย่างปัจจบุนัทนั

ด่วน 
5. วิสยัทศัน์ทางวฒันธรรม 
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   จากภาพท่ี 22 อธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 
1) สภาพภายนอกท่ีส่งผลต่อองค์การ (external enabling conditions) ส่ิงแวดลอ้ม

ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกับองค์การย่อมส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์การได้ เช่น จ านวนนักเรียน         
ในโรงเรียนลดลง เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดลอ้มภายนอก ชุมชนไม่ศรัทธาต่อบุคลากรและการ
ด าเนินงานของโรงเรียน เป็นตน้ 

2) สภาพภายในองคก์าร (internal permitting conditions) สภาพภายในองคก์ารท่ีมี
การกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมภายในองคก์าร คือ (1) การเปล่ียนแปลงทรัพยากรระยะเวลา ในการ
จดัการพลงังานและเงินทุน ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการด าเนินงาน (2) ความพร้อมท่ีเป็นระบบ 
ความเตม็ใจท างานของคนในองคก์าร การอยูด่ว้ยความวิตกกงัวลและขาดความมัน่ใจ (3) ความร่วมมือกนันอ้ยลง 
(4) ภาวะผูน้ าและผูมี้อ  านาจในการเปล่ียนแปลงความสามารถของผูบ้ริหารท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวิสัยทศัน์ขององคก์าร
ในอนาคต 

3) ความกดดนัท่ีเกิดข้ึนกะทนัหัน (precipitating pressures) องค์ประกอบท่ีท าให้
เกิดความกดดนัอยา่งกะทนัหันและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในองคก์าร คือ (1) การปฏิบติัท่ีผิดไปจาก
แบบแผนเดิม (2) ความกดดนัจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (3) การเจริญเติบโตขององคก์ารหรือความเส่ือมถอยขององคก์าร
ในด้านขนาดขององค์การ ความแปลกแยกของสมาชิกหรือโครงสร้างท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน (4) การรับรู้         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไม่แน่นอนในสภาพแวดลอ้ม 

4) เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างปัจจุบันทันด่วน (triggering events) ได้แก่ (1) ความ
หายนะของส่ิงแวดลอ้มหรือโอกาสท่ีจะเกิด เช่น ความหายนะทางธรรมชาติ เศรษฐกิจล่มสลายนวตักรรมหรือการ
คน้พบตลาดใหม่ (2) วิกฤตทางการจดัการ เช่น การเปล่ียนแปลงการบริหารระดบัสูงทนัทีทนัใด การใชยุ้ทธวิธี     
ท่ีไม่เหมาะสม การใชจ่้ายท่ีไม่มีเหตุผล (3) การปฏิวติัภายนอกองคก์าร เช่น การปฏิบติัทางการเมือง ภยัสงคราม 
(4) การปฏิวติัภายใน เช่น การเปล่ียนแปลงทีมผูบ้ริหารใหม่ 

5) วิสัยทศัน์ทางวฒันธรรม (culture visioning) การสร้างวิสัยทศัน์เป็นส่วนหน่ึงท่ี
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์าร ผูน้  าจะด าเนินการส ารวจความเช่ือ ค่านิยม คติฐานและพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนในองค์การ แลว้น ามาผสมผสานกับสภาพการณ์ในอนาคต แลว้จึงสร้างภาพองค์การท่ีควรจะเป็นใน
อนาคต 

6) ยุทธวิธีเปล่ียนแปลงวฒันธรรม  (culture change strategy) เม่ือวิสัยทัศน์ทาง
วฒันธรรมขององคก์ารใหม่เกิดข้ึน องคก์ารจึงมีความตอ้งการยทุธวิธีท่ีจะท าใหว้ฒันธรรมนั้นประสบความส าเร็จ 
ยทุธวธีิดงักล่าวจ าเป็นจะตอ้งเช่ือมโยงระหวา่งวฒันธรรมปัจจุบนักบัวฒันธรรมใหม่เขา้ดว้ยกนั 

7) การวางแผนปฏิบัติงานการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม  (culture-change action 
plans) การจดัท าแผนปฏิบติัการเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีเป็นการแนะน าการจดัการและการเปล่ียนแปลง ท่ีมีความ
มั่นคง คือ การกระตุน้ให้สมาชิกในองค์การท่ีต้องการหรือต่อตา้นการเปล่ียนแปลง การวางแผนเพื่อให้การ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมมีความมัน่คง จะตอ้งเสริมสร้างใหว้ฒันธรรมแบบใหม่เป็นไปตามขอ้เทจ็จริง 
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8) ก ารน าวิ ธี ก าร แ ท รก แซ งไป ป ฏิ บั ติ  (implementation to interventions)            
เม่ือองค์การเลือกวิธีการแทรกแซงในการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม ท่ีเป็นไปตามแบบแผนปฏิบติัการ ในแต่ละ
ล าดับขั้น รวมทั้ งความสามารถขององค์การท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงการปฏิรูปวฒันธรรม (reformulation of 
culture) เม่ือน าแผนการแทรกแซงไปปฏิบัติแล้ว ผลก็คือมักมีการปฏิรูปวฒันธรรมเกิดข้ึนการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมนั้นผูบ้ริหารตอ้งท าความเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีอยู ่ก่อนนั้นวา่เป็นอยา่งไร จากนั้นจึงกระตุน้
สมาชิกให้มีแนวคิดต่อวฒันธรรมใหม่ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนนั้น และช่วยเหลือให้เขาสามารถคน้หาแนวทางการ
บรรลุผลส าเร็จในงานดว้ยตนเองในแนวทางของวฒันธรรมใหม่ และจากนั้นจึงปล่อยให้มีพฒันาการไปตามเวลา
และอาจตอ้งแสดงออกโดยการกระท ามากกวา่การพดู 
   Kilmann (1985 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ , 2548) ให้ข้อเสนอเก่ียวกับขั้นตอน       
เพ่ือการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์การ ดงัน้ี คือ  (1) การท าให้กระจ่างในปทสัถานท่ีเป็นจริง (surfacing actual 
norms) อาจใชก้ารสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เพ่ือให้สมาชิกในองคก์ารไดร่้วมกนัระบุปทสัถานท่ีเช่ือวา่มีอิทธิพลต่อ
ทศันคติและการกระท าของพวกเขา (2) ท าใหเ้กิดความชดัแจง้ในทิศทางใหม่ (articulating new directions) โดยให้
สมาชิกร่วมกนัวิเคราะห์ทิศทางและระบุพฤติกรรมท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององค์การ (3) สร้างปทสัถานใหม่ 
(establishing new norms) โดยให้สมาชิกร่วมกันพัฒนาปทัสถานท่ีเห็นว่าจะมีผลในทางบวกต่อองค์การ (4) 
วเิคราะห์ช่องวา่งระหวา่งวฒันธรรม (identifying culture gaps) ท่ีเป็นจริงกบัวฒันธรรมท่ีคาดหวงั  (5)  ปิดช่องวา่ง
ของวฒันธรรม (closing culture gaps) โดยการก าหนดเง่ือนไข การยอมรับในวฒันธรรมใหม่นั้ นและพฒันา
ส่ิงจูงใจเพ่ือความยัง่ยืนของวฒันธรรมองคก์ารท่ีพึงประสงคก์ารท่ีจะเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ารไดน้ั้น จ าเป็นตอ้ง
ค่อยๆเปล่ียนแปลง คติฐาน (assumption) หรือค่านิยม ซ่ึงอยูใ่นตวัของคนเสียก่อน เพราะตวัคนนั้นยากท่ีจะจดัการ
เปล่ียนแปลงไดโ้ดยวิธีสั่งการบงัคบัจากเบ้ืองบน จ าตอ้งหันมาใชก้ารเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์าร แบบให้ทุก
คนมีส่วนร่วม โดยให้บุคลากรในองค์การเขา้มามีส่วนร่วมและตอ้งให้เวลา ในการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งนาน
พอสมควร แม้ว่าวฒันธรรมองค์การจะเปล่ียนแปลงไดย้าก เพราะวฒันธรรมขององค์การมีการสั่งสมมานาน      
แต่วฒันธรรมองค์การก็อาจเปล่ียนได้ หากผูบ้ริหารและสมาชิกขององค์การตระหนักและเห็นความจ าเป็น       
และร่วมมือกนั  

   ดารุวรรณ ถวิลการ (2552) พบว่าโรงเรียนรางวลัพระราชทานมีลกัษณะวฒันธรรม
หลกั (dominant culture) เป็นแบบเครือญาติ (clan culture) ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งขององค์การส าหรับการ
สร้างวฒันธรรมองค์การโดยการน าของผูบ้ริหารร่วมกบับุคลากรทุกคนในโรงเรียนซ่ึงมีปัจจยัและขั้นตอนการ
เปล่ียนแปลงโดยวิเคราะห์สภาพภายนอกท่ีส่งผลต่อโรงเรียนสภาพภายในและความกดดนัท่ีเกิดข้ึนกะทนัหนัแลว้
ก าหนดเป้าหมายการเปล่ียนแปลงเพ่ือสร้างและก าหนดทางเลือกโดยการระดมสมองการเปรียบเทียบและวเิคราะห์
ผลดีผลเสียผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมแลว้ร่วมกนัสร้างวสิัยทศัน์ทางวฒันธรรมวางแผนปฏิบติัการ
เปล่ียนแปลงและปฏิบติัการตามแผนโดยเสริมแรงให้กบัการเปล่ียนแปลงนั้นและติดตามประเมินผลส าหรับการ
สืบทอดวฒันธรรมองค์การของโรงเรียนนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้วฒันธรรมองค์การของบุคลากรโดยการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นการถ่ายทอดส่วนบุคคลกลุ่มและองคก์ารการท่ีโรงเรียนมีวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็และสามารถ
ด าเนินการสร้างเปล่ียนแปลงรวมทั้งสืบทอดวฒันธรรมองคก์ารใหเ้อ้ือต่อความส าเร็จของโรงเรียนไดน้ั้นเน่ืองจาก
บุคลากรในโรงเรียนมีความผูกพนัต่อองค์การและมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนนอกจากน้ีในการสืบ
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ทอดวฒันธรรมองคก์ารนั้นกระบวนการกลุ่มร่วมและการคว  ่าบาตรทางสังคม (social sanction) เป็นกระบวนการ
ท่ีมีส่วนร่วมในการสืบทอดและขดัเกลาวฒันธรรมองค์การของโรงเรียนให้มีความเขม้แข็งเอ้ือต่อการบริหาร
ด าเนินงานและความส าเร็จของโรงเรียน 
   สุดาวรรณ เครือพานิช(2549) ศึกษาปัจจยัดา้นวฒันธรรมท่ีท าใหโ้รงเรียนดีมีคุณภาพ
คือ การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน ผูป้กครองและชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัโรงเรียนอยา่งเขม้แขง็และให้
ความร่วมมือกบัโรงเรียนโดยร่วมเป็นคณะกรรมการของโรงเรียนและภาคีเครือข่ายโรงเรียน เชิญผูป้กครองและ
ชุมชนเขา้มาร่วมจดัการศึกษาพฒันาการศึกษาใหข้อ้มูลพฒันาโรงเรียน และใหค้  าปรึกษาท่ีดีกบัชุมชน โดยการส่ง
คณะครูและนักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีชุมชนเป็นผูจ้ดั นอกจากน้ีผูป้กครองและชุมชนไดเ้ขา้มาช่วยสอดส่อง
พฤติกรรมนักเรียน เป็นวิทยากร/ภูมิปัญญา เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน สนับสนุน
งบประมาณ และวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
  5.4.6 บทบาทของโรงเรียนต่อการพฒันาวฒันธรรม 
   บทบาทของโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่อการพฒันาวฒันธรรมซ่ึงหมายถึงวิถีแห่ง
การดารงชีวิตของทุกอยา่งในสังคมวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ไดแ้ละสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมมีการเปล่ียนแปลง
และพฒันาในทางท่ีดีข้ึนวฒันธรรมทางสังคมมีจุดเด่นท่ีอาจสรุปไดด้งัน้ี 1) เม่ือวฒันธรรมเป็นส่ิงแวดลอ้มของ
มนุษยท์าใหม้นุษยต์อ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมทางสังคมนั้นดว้ย2) วฒันธรรมท าใหปั้จเจกชนมีแบบอยา่งของ
พฤติกรรมมีการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆเพ่ือปรับตวัเขา้กบักลุ่ม 3) วฒันธรรมทาใหเ้กิดเอกภาพและการอยูร่อดของ
สังคม 
   หนา้ท่ีของโรงเรียนในการถ่ายทอดวฒันธรรมสู่สังคมมีดงัน้ีคือ 1) โรงเรียนมีหนา้ท่ี
ถ่ายทอดวฒันธรรมจากชนรุ่นหน่ึงไปยงัชนอีกรุ่นหน่ึงโดยการจดัหลกัสูตรเน้ือหาวิชาตลอดจนกระบวนการเรียน
การสอน 2) โรงเรียนมีหนา้ท่ีปรับปรุงดดัแปลงแกไ้ขปัญหาของชนรุ่นก่อนให้เหมาะสมกบัสภาพและโครงสร้าง
ของสังคมท่ีเปล่ียนไปและโรงเรียนยงัทาหน้าท่ีปรับปรุงแกไ้ขสมาชิกในสังคมให้ดีข้ึน 3) โรงเรียนทาหน้าท่ี
เสริมสร้างวฒันธรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงตลอดเวลาอีกทั้งโรงเรียนทาหนา้ท่ีเสริมสร้างสมาชิกใหม่ให้
เหมาะสมกบัรูปแบบทางวฒันธรรมนั้นๆ 
   วฒันธรรมของโรงเรียนหรือสถานศึกษามีความหลากหลายและมีคาท่ีใชเ้รียกช่ือ     
ท่ีแสดงให้เห็นถึงลกัษณะร่วมกนัภายในองคก์ารวา่ “วฒันธรรมองคก์าร (organizational culture)”  ซ่ึงวฒันธรรม
องคก์ารหรือวฒันธรรมโรงเรียนท่ีมีความหลากหลายแต่ผสมผสานอยา่งกลมกลืนลงตวัในหลายลกัษณะเช่นจาก
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีองคก์ารประพฤติปฏิบติัจากพิธีกรรมจากระบบความคิดจากความเช่ือจากทศันคติจาก
ค่านิยมตลอดจนปรัชญาท่ีสมาชิกในองค์การยึดถือปฏิบัติและปฏิบัติร่วมกันอย่างเหนียวแน่น  (วิโรจน์ 
สารรัตนะ, 2544) วฒันธรรมองคก์ารหรือวฒันธรรมโรงเรียนท่ีมีหลากหลายและผสมผสานท่ีกล่าวมานั้นแสดงให้
เห็นจากภาพท่ี 23 
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ภาพที่ 23 แหล่งการแสดงออกของวฒันธรรมในโรงเรียน (วิโรจน์สารรัตนะ, 2544) 

 
   การเสริมสร้างวฒันธรรมโรงเรียนให้เขม้แข็งและเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ใน
โรงเรียน/สถานศึกษานั้นโรงเรียนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริหารโรงเรียนควรก าหนดวตัถุประสงค์และภารกิจของ
โรงเรียนใหก้ระจ่างควรมีการถ่ายทอดวฒันธรรมอนัพึงประสงคใ์หก้บัสมาชิกในโรงเรียนพฒันาระบบวฒันธรรม
ของวฒันธรรมองค์การท่ีเป็นไปในเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นเป็นรูปธรรมให้รางวลัต่อสมาชิกท่ีมีพฤติกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมท่ีโรงเรียนยึดถือพยายามให้สมาชิกฝ่ายต่างๆไม่ว่าครูนักเรียนผูป้กครองและอ่ืนๆไดมี้
พฤติกรรมและการทางานตามค่านิยมหรือความเช่ือท่ียึดถือนั้ นเพ่ือเป็นการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การ 
(โรงเรียน ) โดยภาพรวม  (culture of the whole organization) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้ นโรงเรียนต้องให้
ความส าคญักับตัวแปรในด้านต่างๆดังน้ีคือ (วิโรจน์สารรัตนะ , 2544) 1) การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจและ
ควบคุมองคก์ารแบบมีส่วนร่วม 2) การพฒันาทกัษะบุคลากร 3) การให้ความส าคญักบัคุณภาพของการศึกษา 4) 
การจดัระบบการให้รางวลัท่ียุติธรรม  5) การจูงใจโดยเน้นความสนใจภายใน  6) การให้ความเป็นกนัเองและ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
   ในขณะเดียวกนักบัท่ีวิโรจน์สารรัตนะและอญัชลีสารรัตนะ (2545) ก็ไดก้ล่าวในผล
การศึกษาวิจัยเพื่อยืนยนัการสร้างประสิทธิผลของวฒันธรรมองค์การคือโรงเรียนไวว้่าดัชนีบ่งช้ีท่ีผูบ้ริหาร
โรงเรียนจะสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศขององคก์ารเชิงสร้างสรรคจ์ะประกอบไปดว้ย (1)  ผูบ้ริหารเสริมสร้าง
บรรยากาศความเป็นหมู่คณะ (2) ผูบ้ริหารส่งเสริมบรรยากาศแห่งการทดลองกล้าคิดกล้าทาในส่ิงใหม่ๆ              
(3) ผูบ้ริหารส่งเสริมความไวว้างใจและยอมรับซ่ึงกันและกัน (4) ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีความรักและความ
ภาคภูมิใจในโรงเรียน (5) ผูบ้ริหารปกป้องส่ิงท่ีเห็นว่าเป็นส่ิงส าคญัและสืบทอดประเพณีท่ีประพฤติปฏิบัติ         
(6) ผูบ้ริหารเสริมสร้างวฒันธรรมร่วมท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อโรงเรียน (7) ผูบ้ริหารส่งเสริมบรรยากาศใหน้กัเรียน
เกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์และประสบการณ์ร่วมกนั 
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   มิติทางสังคมและวฒันธรรม: ปฏิสัมพนัธ์ท่ีลงตวัขององคก์ารท่ีกล่าวมาในเบ้ืองตน้
ทั้งหมดนั้นเป็นผลลพัธ์ของการสร้างองคก์ารระดบัฐานล่างคือ “โรงเรียน/สถานศึกษา” กบัการสร้างและพฒันาให้
เกิดเป็นองคก์ารแห่งคุณภาพท่ีนิยามศพัทท่ี์ใชคื้อ “โรงเรียนท่ีดีท่ีสุดโดยมีปัจจยัส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดมิติแห่ง
ความเป็นคุณภาพในหลายปัจจยัแต่ปัจจยัหลกัท่ีส าคญันั้นคงเก่ียวขอ้งกบั 4 ปัจจยัไดแ้ก่นโยบายและงบประมาณ , 
ผูบ้ริหารและครู , นักเรียนและผูป้กครองและสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมสาหรับมิติทางสังคมและ
วฒันธรรมนั้นหากกล่าวไปแลว้คงเป็นมิติท่ีเป็นมโนทศัน์ (concept) ทั้งในมุมมองในภาพกวา้งและลึกท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการบริหารจดัการองคก์าร (โรงเรียน/สถานศึกษา) เพ่ือสร้างสรรคอ์งคก์ารสู่ความเป็นเลิศ (excellence) 
ซ่ึงเป็นมุมมองทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรมท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวัเหมาะสมตามสภาพองคก์ารแต่ละแห่ง
เป็นกระบวนทัศน์  (paradigm) ของงานท่ีเกิดข้ึนในเชิงระบบ (systematic approach) ท่ีมีความสอดคล้องและ
สัมพนัธ์กนัซ่ึงภาพงานในการสร้างมิติเชิงสังคมและวฒันธรรมส าหรับองค์การในเชิงระบบน้ีแสดงให้เห็นจาก
ภาพท่ี 24 
 

 
ภาพที่ 24 การสร้างมิติเชิงสังคมและวฒันธรรมส าหรับองคก์ารในเชิงระบบ (สุรศกัด์ิ ปาเฮ, 2554) 

 
   ในตวัแบบ (model) ท่ีแสดงให้เห็นน้ีจะช่วยขยายแนวคิดของการสร้างมิติทางสังคม
และวฒันธรรมใหเ้กิดข้ึนกบัโรงเรียน/สถานศึกษาในเชิงระบบและส่งผลกระทบ (impact) ต่อสังคมทั้งในเชิงบวก 
(positive) หรือเชิงลบ (negative) จากผลผลิตท่ีเกิดข้ึนซ่ึงผูบ้ริหารสามารถนาแนวคิดหรือมโนทศัน์ท่ีนาเสนอไป
ปรับหรือประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารใหเ้กิดศกัยภาพสูงสุดไดต่้อไป 
   ผลการศึกษาวิจัยท่ีมีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์พลังของการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลของการศึกษาเพ่ือสร้างความพร้อมของผลิตผลทางการศึกษา (นกัเรียน) ใหพ้ร้อมรับกบัการ
เปล่ียนแปลงในสังคมยคุปัจจุบนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความพร้อมจากสภาพแวดลอ้ม
ในมิติเชิงสังคมและวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการสร้างและพฒันาดงักล่าวพิณสุดาสิริธรังศรี (2553) 
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ไดท้ าการศึกษาวิจยัเชิงอนาคต (Future Research) เก่ียวกบัภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ปีซ่ึงไดก้ล่าวถึง
ผลกระทบดา้นสังคมและวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการศึกษาไทยในอนาคตจะพบวา่มี 3 ลกัษณะส าคญัสรุปพอสังเขป
ไดว้า่ 

1) สังคมแข่งขนัเป็นสังคมท่ีใชค้วามรู้เป็นฐานในการขบัเคล่ือนและเป็นเคร่ืองมือ
ในการแข่งขนัและดาเนินชีวิตในยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based economy: KBE) ซ่ึงจะมีผล
ทางบวกคือทาให้คนไทยให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ตลอดชีวิตและใชค้วามรู้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาแต่ผล
ทางลบคือกลุ่มคนท่ีเขา้ไม่ถึงการศึกษาและเรียนรู้จะถกูละเลยและทอดท้ิงโดยระบบของการแข่งขนั 

2) สังคมสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนจะไดรั้บความส าคญัมากข้ึนในสังคมไทย
จากการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีความชดัเจนเพ่ิมมากข้ึนและการผลกัดนัจากกลุ่มคนอยา่งหลากหลายท่ีเรียกร้องสิทธิ
รวมทั้งองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งผลทางบวกคือสังคมมีความโปร่งใสในเร่ืองของสิทธิและความเท่าเทียมท่ีพึงไดรั้บจาก
รัฐและสังคมผลทางลบคือเกิดการเรียกร้องสิทธ์ิเกินขอบเขตจนขาดการค านึงสิทธิหรือผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน 

3) สังคมพอเพียงจากสภาวะการแข่งขนัทางสังคมและวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ี
ต่อเน่ืองในอนาคตท าใหส้ังคมไทยตอ้งหนัมาใหค้วามส าคญักบัเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งจริงจงัเพ่ิมมาก
ข้ึนเพ่ือเป็นภูมิคุม้กนัทางชีวิตและสังคมทั้งในเร่ืองของหลกัเหตุผลความพอประมาณและการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี
บนเง่ือนไขของความรู้คุณธรรมและการด ารงชีวิตผลในทางบวกจะท าให้สังคมเอ้ืออาทรเกิดการช่วยเหลือเก้ือกลู
กันรักใคร่กลมเกลียวมีภูมิคุ ้มกันตนเองแต่ผลทางลบคือหากไม่เข้าใจปรัชญาท่ีชัดเจนอาจจะท าให้ละเลย
ความส าคญัในดา้นการพฒันาและการแข่งขนัระหวา่งประเทศและการพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัเพ่ือยืน
อยูบ่นสังคมแห่งโลกาภิวตัน์ได ้
   ตวัแปรส าคญัทั้ง 3 ประการจากการวิจยัคร้ังน้ีน่าจะเป็นการสร้างเป็นกรอบแนวคิด
ทั้ งในสภาพปัจจุบันและในอนาคตไดว้่าการสร้างและพฒันาองค์การทางการศึกษาซ่ึงหมายถึงโรงเรียนและ
สถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์ารแห่งคุณภาพหรือโรงเรียนท่ีดีท่ีสุดนั้นตอ้งสร้างความพร้อมโดยวเิคราะห์ในผลกระทบ
ทั้งระยะสั้ นหรือระยะยาวท่ีจะส่งผลต่อองค์การดงันั้นในมิติทางสังคมและมิติทางวฒันธรรมท่ีโรงเรียนไดร่้วม
สร้างข้ึนนั้นตอ้งมองไปท่ีเป้าหมายส าคญัคือการพฒันาคุณภาพของการศึกษาของชาติโดยการสร้างคนให้พร้อม
ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะในสังคมแห่งการแข่งขนัสังคมแห่งสิทธิมนุษยชนและสังคมแห่งความ
พอเพียงท่ีไดมี้การศึกษาวิจยัไวแ้ลว้น่าจะเป็นประเด็น (issues) ท่ีมีความส าคญัท่ีหน่วยงานทางการศึกษาท่ีสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาของชาติและพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดร่้วมกนัก าหนดเป็นวาระหรือยุทธศาสตร์ส าคญั     
เพ่ือรองรับกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนภายใตส้ังคมยคุปัจจุบนั 
   โรงเรียนท่ีดีท่ีสุดต้องบ่งบอกถึงความเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุดตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดการสร้างสรรค์และพลงัแห่งความเป็นคุณภาพขององค์การหรือโรงเรียนนั้นตอ้ง
อาศยัปัจจยัองคป์ระกอบหลายประการทั้งภายในและภายนอกองคก์ารท่ีจะร่วมขบัเคล่ือนใหก้า้วสู่ความเป็นเลิศได้
อยา่งไรกต็ามปัจจยัส าคญัท่ีค่อนขา้งจะกวา้งในทรรศนะหรือมุมมองและค่อนขา้งจะยากต่อการนาไปสู่การปฏิบติั
เก่ียวกบัปัจจยัการบริหารจดัการองคก์ารกคื็อปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมเน่ืองจากเป็น
ส่ิงท่ีเก่ียวกบัความเป็นนามธรรม (abstract) ของพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การสร้างอยา่งไรก็ตามแนวคิดหรือประเด็นหลกัส าคญัของการสร้างสรรคโ์ดยใชมิ้ติทางสังคมและวฒันธรรมให้
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เกิดข้ึนนั้นคงยดึหลกัส าคญัคือมิติทางสังคมคงเป็นการสร้าง “กระบวนการขดัเกลาทางสังคม (socialization)” ให้
เกิดข้ึนในองค์การและมิติทางวฒันธรรมนั้นคงยึดหลกัการสร้าง “วฒันธรรมองค์การ (organizational culture)” 
เป็นประการส าคญัเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในโรงเรียนในขณะเดียวกนัการสร้างมิติ
ทางสังคมและวฒันธรรมใหเ้กิดข้ึนในองคก์ารแห่งการศึกษาเรียนรู้นั้นควรตอ้งมุ่งสู่อนาคตแห่งการเปล่ียนแปลงท่ี
จะเกิดข้ึนกบัสังคมเพ่ือการรองรับและปรับตวัอยา่งเหมาะสมนัน่คือตอ้งมุ่งสร้างความพร้องต่อสังคม 3 ลกัษณะท่ี
จะเกิดข้ึนคือสังคมแห่งการแข่งขนัสังคมแห่งสิทธิมนุษยชนและสังคมแห่งความพอเพียงดงันั้นหากสร้างองคก์าร 
(โรงเรียน/สถานศึกษา) ให้พร้อมและบรรลุผลตามท่ีกล่าวมาอย่างเต็มศกัยภาพแลว้นั้นเราก็สามารถเรียกขาน
องคก์ารทางการศึกษานั้นไดว้า่ “โรงเรียนท่ีดีท่ีสุด 
 5.5 ด้านเทคโนโลย ี(Technology)  
  5.5.1  ประเดน็ส าคญัของเทคโนโลย ี(technology)  
   Lewin (1951) นิยาม เทคโนโลยี ว่าหมายถึง เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรท่ีจ าเป็น
ส าหรับประกอบภารกิจ Porter (1985) ให้ความเห็นว่า การพัฒนาเทคโนโลยี (technology development) ใน
องคก์ารประกอบดว้ย เทคโนโลยีทั้งท่ีเป็น Hardware และ soft ware ท่ีใชใ้นการสนบัสนุนกระบวนการผลิต เช่น
ระบบการบริหารจดัการ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใชส้ านกังาน กระบวนการวิจยัเพื่อพฒันาสารสนเทศ ขอ้มูลลูกคา้ เวป็
ไซด ์Kencth (1955) ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัเทคโนโลยทีางการศึกษาวา่หมายถึง การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้
ส าหรับการเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือน ามา
ผลิตอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ น ามาใชเ้ป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
ขณะท่ี Good (2008) ก็ให้ความเห็นเก่ียวกับ เทคโนโลยีการศึกษาว่าหมายถึง การประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และเคร่ืองมือของระบบการสอนเพื่อน ามาใชใ้นการเรียนการสอน ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ (2554) 
ให้นิยามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (Information and Communication Technology: ICT)” ว่า
หมายถึงเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ระบบซอฟต์แวร์ระบบขอ้มูลสารสนเทศระบบเครือข่ายระบบ
โทรคมนาคมวิทยแุละโทรทศัน์ท่ีใชเ้พื่อการศึกษา และจิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2553) กล่าวถึงการบริหารจดัการ
เทคโนโลยี (technology management) ว่าเป็นการประเมินและวิเคราะห์ความเขม้แข็งหรือความอ่อนแอในการ
บริหารเทคโนโลยีต่างๆให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกบัความจ าเป็นต่อการท างานและการเสริมสร้างความ
ปลอดภยัแก่คนงานเช่นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สารสนเทศ รวมถึงความเช่ียวชาญและทักษะในการใช้เทคโนโลย ี
ตลอดจนถึงการบ ารุงรักษามาตรฐานของเทคโนโลยีต่างๆ 
   มาลี ล  ้าสกุล (2547) เห็นว่าการน านวตักรรม และเทคโนโลยีมาใชใ้นการศึกษาและ
ใชใ้นการเรียนการสอน ตอ้งค านึงถึงความส าคญั 3 ประการ คือ (1) ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการเรียนการ
สอนตอ้งให้ผูเ้รียนผูส้อนไดเ้รียนและไดส้อนเตม็ความสามารถเต็มหลกัสูตรเตม็เวลาดว้ยความพึงพอใจ เกิดการ
เรียนรู้ตามจุดประสงค์เต็มความสามารถ (full energy) และเกิดความพอใจ (satisfaction) เป็นท่ีได้ใช้ส่ือนั้ น        
(2) ประสิทธิผล (productivity) ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์ตามท่ีก าหนดจุดประสงค์ไว ้      
ซ่ึงนกัเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงคไ์ดดี้กวา่ สูงกวา่ไม่ใชส่ื้อนั้น และ (3) ประหยดั (economy)  ในการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการจดัการเรียนการสอน ตอ้งค านึงถึงสภาพความเหมาะสมตามฐานะแลว้ 
จะตอ้งประหยดั นัน่คือ ประหยดัทั้งเงินประหยดัเวลา และประหยดัแรงงาน ใน การพฒันาเยาวชนเพ่ือใหรู้้เท่าทนั
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เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงเป็นบทบาทของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดการเรียนการสอนให้รู้เท่าทันกับ
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีโดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาสถานศึกษา
เพ่ือให้ผูเ้รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขท่ีผ่านมาประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพฒันาและปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีมุ่งให้ไดพ้ฒันาการเรียนรู้
ของตนเองสามารถเรียนรู้และอยูร่่วมกนัในสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นชีวิตประจ าวนั
อยา่งมากมายจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีการจดัการศึกษาจะตอ้งมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาพฒันาให้
เกิดการ เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย ์เกียรติโกมล, 2548)  
สุดาวรรณ เครือพานิช (2549) พบวา่ระบบสารสนเทศในดา้นการบริหารจดัการและดา้นการเรียนรู้ของโรงเรียนดี
มีคุณภาพเป็นไปเพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งและชุมชนไดรั้บรู้เก่ียวกบัผลการปฏิบติังานและข่าวสารต่างๆ ของ
โรงเรียน ขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนมีความส าคญันั้นหากโรงเรียนมีระบบขอ้มูลสารสานเทศเก่ียวกบันกัเรียน 
ครู และผูบ้ริหาร ตลอดจนผลการด าเนินงานของโรงเรียนครบถว้นถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั ตรงกบัความตอ้งการ และ
สามารถน าไปใชท้นัต่อการใชง้านอยา่งต่อเน่ืองแลว้ จะเป็นประโยชน์และมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ และการ
วางแผนบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปวา่เทคโนโลยี หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (information 
technology: IT) รวมทั้ งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน                  
ในสถานศึกษา ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การน า
เทคโนโลยมีาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การน าเทคโนโลยมีาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
  5.5.2 นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 
   สาเหตุท่ีสถานศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    
เพ่ือการศึกษาเกิดจาก (1) เด็กหรือผูเ้รียนในยคุปัจจุบนัมีโอกาสเรียนรู้และรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
กวา้งขวางทั้ งในแง่มุมท่ีเป็นคุณและเป็นโทษ (2) เด็กหรือผูเ้รียนในยุคปัจจุบันมีความสนใจหรือแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิในการเรียนรู้โดยเฉพาะในหอ้งเรียนนอ้ยลงกวา่ในยคุก่อนมาก (3) ผูป้กครองใหค้วามส าคญักบัการศึกษา
ของบุตรหลานมากกวา่ยคุก่อน (4) สภาพแวดลอ้มทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว
ในทุกๆดา้นส่งผลต่อกระบวนการเรียนการสอนท่ีครู-อาจารยจ์ะตอ้งพฒันาทั้งวิธีเน้ือหาและกระบวนการสอน ทั้ง 
4 ประการท่ีกล่าวมาคือส่วนหน่ึงในหลายๆปัจจยัท่ีเป็นตวับ่งช้ีในผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งตระหนกัวา่การบริหาร
สถานศึกษาในปัจจุบนันั้นตอ้งใชก้ลยุทธ์ (strategy) หรือยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถในการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการใชก้บัศาสตร์และศิลป์ในการ
บริหารสถานศึกษาในทุกระดบัของภาระงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการพฒันาผูเ้รียนมุ่งสู่เป้าหมาย
หลักคือการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขภายใต้เง่ือนไขของการ
เปล่ียนแปลงในยคุท่ีมีการแข่งขนักนัสูงและไร้พรมแดนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันา
การศึกษา ทิศทางการจดัการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้นไดก้  าหนดให้มีการส่ง เสริม
การพฒันาคุณภาพ และประสิทธิภาพ การจดัการศึกษา ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัซ่ึงเป็น
ภารกิจส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 9 ได้กล่าวถึงการ
ส่งเสริม และสนบัสนุนการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการศึกษาอยา่งครอบคลุมครบวงจร ในมาตรา 65 ท่ีได้
กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้ งด้านผู ้ผลิตและผู ้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะในการผลิตรวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในมาตรา 
66 ได ้เปิดโอกาสผูเ้รียนไดพ้ฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาให้มีความรู้และทกัษะเพียง
พอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต และในมาตรา 69 ท่ีไดก้ล่าวถึง
การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

2) แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 มีการสนับสนุนการน า
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัไปใชใ้นการพฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอนละจดัให้มี ส่ืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการ
พฒันาการศึกษาเช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบ และซอฟตแ์วร์รวมทั้งสนบัสนุนการใหค้วามรู้และสร้าง
ความตระหนัก ถึงความส าคัญของการศึกษาแก่สถาบันทางสังคมชุมชนและประชาชน ดังนั้ นเทคโนโลย ี           
จึงมีบทบาทส าคญัในการจดัการศึกษา การสร้างกระบวนการเรียนรู้ส าหรับการพฒันาคนและสังคมเน่ืองจาก
เทคโนโลยีในปัจจุบนัเอ้ือต่อการจดัการศึกษาทุกระบบรวมทั้งการประยุกต์ใชใ้นกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา
อ่ืนๆดว้ย ยิง่สังคมเปล่ียนแปลงไปมากเท่าใด เทคโนโลยกีมี็บทบาทมากยิง่ข้ึน เพ่ือเป็นการสนองตอบสภาพสังคม
ในปัจจุบันท่ีมีความต้องการข่าวสารและข้อมูลท่ีมีความถูกต้องและรวดเร็ว ทันสมัยและมีความต้องการ
เทคโนโลยีมากเพียงพอ ในการวางแผนการตดัสินใจการด าเนินการและการปฏิบติังานในโรงเรียนจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เห็นความส าคญัและประโยชน์ของเทคโนโลยีและการส่ือสารเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารงาน รู้จกัพฒันาตนเอง เปล่ียนแนวคิดและวิธีการ ทศันคติในการปฏิบติังาน ฝึกตนเอง     
ให้เป็นคนทนัสมยั ทนัต่อการเปล่ียนแปลง กลา้และยินดีท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลงใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ 
รวมทั้ งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นผูมี้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร       
ในการถ่ายทอดความรู้ จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเต็มท่ี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (ปราชญา กลา้ผจญ 
และคณะ, 2546)  
 แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 ไดก้  าหนดแนวทางการพฒันา
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาดงัน้ี (1) พฒันาและน าเทคโนโลยมีาใชเ้พ่ือพฒันาคุณภาพเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ โดยเร่งรัดการกระจายอ านาจการบริหารและจดั
การศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจดัการศึกษา และสนบัสนุนส่งเสริม
การศึกษา (4) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ และใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ (5) ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา พฒันาความเป็นสากลของ
การศึกษา เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ของประเทศ ภายใต้กระแส
โลกาภิวฒัน ์ขณะเดียวกนัสามารถอยูร่่วมกนักบัพลดลกอยา่งสันติสุข มีการพ่ึงพาอาศยัและเก้ือกลูกนั 

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีมุ่ง
พฒันาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืน ภายใต้
กระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท่ีปรับเปล่ียนเร็วคาดการณ์ไดย้ากและซับซอ้นมากยิง่ข้ึน 
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การพฒันาในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ไดก้  าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์        
ท่ีเหมาะสมโดยเร่งสร้างภูมิคุม้กนัเพ่ือป้องกนัปัจจยัเส่ียง และเสริมรากฐานของประเทศ ดา้นต่างๆให้เขม้แข็ง
ควบคู่ไปกบัการพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเขา้ถึง ทรัพยากรและไดรั้บประโยชน์ จากการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม รวมทั้ งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรคบ์นพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่การพฒันาประเทศท่ีมัน่คงและ
ยัง่ยืน ประเดน็ส าคญัในการสร้างภูมิคุม้กนัเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการมุ่งพฒันาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การวิจยั พฒันา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปรับเปล่ียนจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงานท่ีมีผลิตภาพต ่า ไปสู่
การใชค้วามรู้และความช านาญดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ียทุธศาสตร์ในการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรม ใหเ้ป็นพลงัขบัเคล่ือนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยนื ดว้ยการเนน้
การน าความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทรัพยสิ์นทางปัญญา วิจัยและพฒันาไปต่อยอด ถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ ทั้ งเชิงพาณิชย ์สังคมและชุมชน โดยสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาละ
ประยกุตใ์ชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจยัและนวตักรรมท่ีส่งเสริมการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ใหก้บัภาคการผลิต ตลอดจนการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยวีิจยัและนวตักรรมใหท้ัว่ถึง
และเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลกัษณะของความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน  

4) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (information and 
communication technology: ICT) ระยะ พ.ศ. 2554- 2563 หรือกรอบนโยบาย ICT 2020 ท่ีมียทุธศาสตร์การพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และมาตรการในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ
รัฐบาลในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT การน า ICT มาใช้ ในการบริหารและบริการภาครัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพและทัว่ถึงสร้างโอกาสและลดความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงICT พฒันาบุคลากรดา้น ICT และบุคคล
ทัว่ไปให้มี ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค ์ลิต และใช ้ICT อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณและ
รู้เท่าทนัตลอดจนส่งเสริมการวิจยัและการพฒันาอุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ไว ้7 ยทุธศาสตร์ดงัน้ี (1) พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ท่ีเป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ใหมี้ความทนัสมยัมีการกระจายอยา่งทัว่ถึง และมีความมัน่คงปลอดภยั สามารถรองรับความตอ้งการของภาคส่วน
ต่างๆได ้(2) พฒันาทุนมนุษยท่ี์มีความสามารถในการในการสร้างสรรค์และใชส้ารสนเทสอยา่งมีประสิทธิภาพ    
มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน และการพฒันาบุคลากร ICT ท่ีมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญระดับ
มาตรฐานสากล (3) ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
และน ารายไดเ้ขา้ประเทศ โดยใชโ้อกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการคา้เสรีและประชาคมอาเซียน          
(4) ใช ้ICT เพ่ือสร้างนวตักรรมการบริการของภาครัฐ แบบบูรณาการ และ มีธรรมาภิบาล (5)  พฒันาและประยกุต ์
ICT เพ่ือสร้างความเขม้แข็งของภาคการผลิตให้สามารถพ่ึงตนเองและแข่งขนัได ้ในระดบัโลก โดยเฉพาะภาค
การเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วน ภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม     
(6) พฒันาและประยกุต ์ICT เพ่ือลดความเล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยสร้างโอกาสและการขา้ถึงทรัพยากร
และบริการสาธารณะต่างๆให้มีความทั่วถึงและทัดเทียมกนัมากข้ึนโดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการ



132 
 
 

 

ด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะท่ีดี ไดแ้ก่บริการดา้นการศึกษาและบริการสาธารณสุข (7) พฒันาและประยุกต์ ICT    
เพ่ือสนบัสนุนการสร้างเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกบั ส่ิงแวดลอ้ม  

5) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา (information 
communication technology: ICT) พ.ศ. 2554-2556 กระทรวงศึกษาธิการ (2553) มีวิสัยทศัน์ในการเป็นองค์กร
หลกัท่ีมุ่งจดัการและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีคุณธรรมน าความรู้มีคุณภาพมีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง
ตามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างสังคมคุณธรรมพฒันาสังคมฐานความรู้ใหย้นืหยดัในเวทีโลกบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทยโดยมีพนัธกิจในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ประชาชนดว้ยการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษารวมถึงการพฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการใชส้ารสนเทศท่ีสามารถ
บรรลุภารกิจดา้นต่างๆดว้ยความพร้อมท่ีจะรองรับการบริหารจดัการและการเรียนการสอนรวมทั้งปรับเปล่ียนการ
ด าเนินงานทางอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อท่ีจะประสานความร่วมมือกบัองคก์รต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดีมียทุธศาสตร์การพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารดงัน้ี (1) การพฒันาก าลงัคนดา้น ICT และบุคคลทัว่ไปให้มีความสามารถ  
ในการสร้างสรรค์ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (2) การบริหารจัดการระบบ  ICT        
ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล (3) การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      
(4)  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการ
บริการของภาครัฐ (5) การยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและรายไดเ้ขา้ประเทศ (6) การใช ้ICT เพ่ือสนบัสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 
   แนวคิดเก่ียวกบัการใช้ ICT เป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การสร้างและการมีธรรมาภิบาล 
(good governance) ซ่ึงหมายถึงระบบการบริหารและการจัดการบ้านเมืองท่ีดีท่ี มีแนวทางการปฏิบัติดังน้ี             
(1)  การมีส่วนร่วมของสมาชิก (participatory) เพ่ือการตดัสินใจท่ีส าคญัของสังคมและสร้างความสามคัคีให้แก่
ประชาชน (2) การปฏิบติัตามกรอบของกฎหมาย (rule of law) ดว้ยความเป็นธรรมต่อประชาชนโดยเท่าเทียมกนั
ทุกคนถือว่าอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายเดียวกนั (3) ความโปร่งใส (transparency) เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมา (4) ความรับผิดชอบ (responsiveness) ของทุกฝ่ายในการท าหน้าท่ี
การงานของตนให้ดีท่ีสุดและมีความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจต่างๆ (5) ความสอดคลอ้ง (consensus oriented) 
เป็นการก าหนดและสรุปความตอ้งการของคนในสังคมโดยพยายามหาจุดสนใจร่วมกันและความตอ้งการท่ี
สอดคลอ้งกนัของสังคมมาเป็นขอ้ปฏิบติัเพ่ือลดปัญหาการขดัแยง้ (6) ความเสมอภาค (equity and inclusiveness) 
เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีพึงได้รับทั้ งในด้านการบริการสวสัดิการตลอดจนถึงสาธารณูปโภคอ่ืนๆ  (7) การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (effectiveness and efficiency) เป็นการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ไดป้ระโยชน์
สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติ (8) การมีเหตุผล (accountability) เป็นความตอ้งการในสังคมท่ีจะตอ้งตดัสินใจและ
รับผดิชอบร่วมกนัต่อการกระท าของแต่ละฝ่ายดว้ยเหตุและผลท่ีสมควร 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา         
ท่ีเหมาะสม เพ่ือเอ้ือต่อการศึกษาแห่งอนาคต (future education) คือ สร้างก าลังคนให้มีศักยภาพในการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ มีธรรมมาภิบาล จริยธรรม วิจารณญาณ และรู้เท่าทัน
รวมทั้ งเพ่ิมขีดความสามารถ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีและสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ฉบับท่ี 2 ประเทศไทย พ.ศ. 2552 -2556 ท่ีก าหนดไวด้ังน้ี (1) การพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และบุคลากรในทุกวิชาชีพใหมี้ความสามารถในการใชส้ารสนเทศอยา่งมีวิจารณญาณ
และรู้เท่าทนั (information literacy) (2) การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศอยา่ง
มีธรรมาภิบาล (national ICT government) (3) การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(4) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือใหเ้กิดธรรมาภิบาลในการบริหาร และการบริการของภาครัฐ 
(e-governance) (5) การยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT industry competitiveness) เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายไดเ้ขา้ประเทศ (6) การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื (ICT for competitiveness)   

5.5.3 ความส าคญัและประโยชน์ของเทคโนโลยเีพื่อบริหารการศึกษา 
   ความส าคัญของเทคโนโลยี เพื่อบริหารการศึกษามีดังน้ี  (1) ท าให้การบริหาร
การศึกษามีความสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ (2) ท าใหก้ารส่ือสารและการประสานงานดา้นการบริหารการศึกษา
และการปฏิรูปการศึกษาสะดวกรวดเร็ว (3) ท าใหพ้ฒันาการดา้นการศึกษาของประเทศด าเนินไปอยา่งราบร่ืนและ
มัน่คง4) เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะท าใหส้ามารถผลิตผูจ้บการศึกษาทุกระดบัท่ีมีคุณภาพได ้
   การใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารการศึกษาของผูบ้ริหารระดับต่างๆนั้ นโดยทั่วไป           
ก็เพ่ือให้งานต่างๆ ท่ีตอ้งรับผิดชอบส าเร็จลุล่วงด้วยดีดังนั้ นจึงอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีบริหารการศึกษามี
ประโยชน์ดังต่อไปน้ี (1) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาเอาไวเ้ป็นหมวดหมู่ในฐานข้อมูลของ
หน่วยงานโดยเฉพาะข้อมูลบางอย่างอาจจัดเก็บเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยอัตโนมัติเม่ือจัดเก็บไวใ้น
ฐานขอ้มูลแลว้กส็ามารถคน้คืนขอ้มูลต่างๆมาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วและครบถว้น (2) ช่วยในการประมวลผลขอ้มูลท่ี
จดัเก็บไวเ้พ่ือให้เป็นสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เช่นจดัท าเป็นรายงาน ตาราง กราฟ และ แผนภาพต่างๆ ไดแ้บบ
อตัโนมัติท าให้ผูบ้ริหารได้รับทราบรายงานและเขา้ใจสถานการณ์ท่ี เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว (3)  ช่วยในการ
ประเมิน หรืองานประกนัคุณภาพเพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบติังานจะไดผ้ลท่ีบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายจริง  
(4)  ช่วยในการส่งขอ้มูลและรายงานท่ีประมวลผลไดแ้ลว้ไปให้ผูรั้บท่ีอาจจะอยูห่่างไกลจากหน่วยงานท าให้ผูรั้บ
ไดรั้บขอ้มูลและรายงานอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นขอ้มูลนั้นหากผูรั้บตอ้งการน าไปใชป้ระมวลผลต่อก็
สามารถท าได้ทันทีไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่อีกคร้ัง (5) ช่วยในการน าเสนอรายงานหรือข้อเสนอต่างๆ ต่อ
ผูบ้ ังคับบัญชา หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างการประชุมสัมมนา (6) ช่วยในการจัดเก็บความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บระหว่างการปฏิบติังาน และการดูงานเพ่ือสร้างเป็นฐานความรู้ส าหรับน ามาให้ผูบ้ริหาร
ระดบัล่างไดศึ้กษาและน าไปใชป้ระกอบการปฏิบติังานเช่น ความรู้จากการเปิดสาขาวิชาหรือหลกัสูตรใหม่ว่า
ก าหนดแนวทางไวอ้ยา่งไรการด าเนินงานไดผ้ลอยา่งไร มีปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งไรผลของ
การแก้ปัญหาเป็นอย่างไร (7) ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถทดสอบการตัดสินใจของตนได้ โดยอาศยัโปรแกรม
สนับสนุนการตดัสินใจจากนั้น ก็อาจเลือกด าเนินงานโดยใชแ้นวทางท่ีเห็นว่าดีท่ีสุดได ้(8) ช่วยในงานบริหาร
โดยตรงของผูบ้ริหาร เช่น การบริหารงานโครงการการบนัทึกตารางนดัหมาย การบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัการจดัท า
เอกสารท่ียงัไม่ตอ้งการเปิดเผย การค านวณหรือการประมวลผลบางอยา่ง  
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5.5.4 การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศึกษา  
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยแก้ปัญหาด้าน
การศึกษาใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดไ้ม่วา่จะเป็นดา้นการบริหาร การจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการในโรงเรียน        
ส่วนใหญ่จะเป็นการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนต่างๆ และการพิมพเ์อกสารรวมทั้งใชใ้น
การประมวลผลเพ่ือจดัระบบขอ้มูล จดัสารสนเทศ และเอกสารประชาสัมพนัธ์ เอกสารต่างๆ รวมถึงสร้างเวป็ไซด์
ของสถานศึกษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจ าเป็นในระบบการศึกษาหรือสถานศึกษาแบ่งไดเ้ป็นสองส่วนคือ 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร ในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจดัการในสถานศึกษาควรมีแนวทางในการด าเนินการให้ไดม้าซ่ึงสารสนเทศในอนัท่ีจะก่อให้เกิด
การตดัสินใจแก้ปัญหาในทางท่ีถูกต้อง สามารถก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการท่ีมีข้อมูลสารสนเทศสนับสนุน
มากกว่าการคาดเดาขอ้มูลสารสนเทศดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีการพฒันาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ         
2 ส่วนคือ (1) ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายส่วนน้ีถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษา การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนัเป็นระบบเครือข่ายจะสามารถท าให้
การจดัการขอ้มูลในแต่ละส่วนของโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองในระบบตอ้ง
สามารถถ่ายโอนขอ้มูลเขา้สู่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายไดก้ารเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษานั้น จดัท าได้
หลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัสภาพความพร้อมและงบประมาณ ดงันั้นสถานศึกษาควรมีเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ ในเร่ือง
ระบบเครือข่าย เพ่ือให้ค  าปรึกษาหรือจดัวางระบบให้ไดม้าตรฐานและรองรับการขยายตวัของระบบเครือข่ายใน
อนาคต (2) ดา้นซอฟทแ์วร์ ส าหรับบริหารจดัการขอ้มูลส่วนน้ี เป็นส่วนท่ีส าคญัมาก ส าหรับระบบเพราะถึงแมว้า่
เราจะมีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายท่ี แต่ไม่มีซอฟทแ์วร์ ส าหรับบริหารจดัการขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ กจ็ะท า
ให้ระบบสารสนเทศในสถานศึกษาไม่เป็นไปตามความคาดหวงัจะไม่มีขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพในการตดัสินใจ
แกปั้ญหาท่ีถกูตอ้ง ซอฟทแ์วร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการบริหารท่ีดี ควรมีองคป์ระกอบดงัน้ี  (1)  ควร
เป็นโปรแกรมท่ีมีระบบจดเก็บขอ้มูลท่ีเป็นหน่ึงเพ่ือให้ทุกฝ่ายงานผ่านระบบเครือข่าย (2) ควรเป็นโปรแกรมท่ี
สามารถประมวลผลขอ้มูลใหม่ ไดท้นัทีท่ีตอ้งการ (real time) (3) ควรเป็นโปรแกรมท่ีสามารถประมวลผล เป็น
สานสนเทศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการบริหารงานมนสถานศึกษา (4) ควรเป็นโปรแกรมท่ีมีการรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล และก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลตามล าดบัขั้นของผูรั้บผิดชอบ การบริหารขอ้มูลพ้ืนฐานนกัเรียนและ
การเรียกใช ้ดงัภาพท่ี25 
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ภาพที่ 25 การบริหารขอ้มูลสารสนเทศและการเรียกใช ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

 
 
   ฐานขอ้มูลท่ีสถานศึกษาควรตอ้งด าเนินการจดัเป็นขอ้มูลกลางท่ีฝ่ายต่างๆสามารถ
เรียกใชผ้า่นระบบเครือข่ายควรประกอบดว้ย ขอ้มูลนกัเรียน ขอ้มูลบุคลากร และขอ้มูลแผนงาน/โครงการซ่ึงเป็น
สารสนเทศพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการบริหารงาน ดงัน้ี (1) เทคโนโลยีสารสนเทศ เก่ียวกบัตวันักเรียนเช่น สภาพ
ครอบครัว สุขภาพอนามยั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นตน้ (2) เทคโนโลยีสารสนเทศ เก่ียวกบับุคลากร เช่น 
ประวติับุคลากร ความช านาญและความเช่ียวชาญของบุคลากร การฝึกอบรม เป็นตน้ (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ
เก่ียวกบัแผนงาน โครงการ เช่น สารสนเทศเก่ียวกบัการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การใชง้บประมาณ 
ผลสัมฤทธ์ิของงานโครงการ นอกจากน้ีสถานศึกษาอาจจัดระบบข้อมูลอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นให้สามารถ        
ตอบโจทยไ์ดว้า่ สถานศึกษาไดด้ าเนินการใหบ้รรลุผลตามจุดประสงค ์ปรัชญา และวิสัยทศัน์ของสถานศึกษามาก
นอ้ยเพียงใด 

2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การพัฒนาระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการเรียนการสอนน้ีตอ้งอาศยันโยบายด้าน ICT ของสถานศึกษาเพราะการน าเทคโนโลยีมา       
เพ่ือการเรียนการสอนนั้นตอ้งใชง้บประมาณค่อนขา้งสูง โดยสถานศึกษาตอ้งด าเนินการให้มีวสัดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการใชง้านในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมและสะดวกในการใชง้านในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมและสะดวกใน
การใช้งาน กระจายสู่ห้องเรียนมากกว่ารวมอยู่ ณ  ท่ีใดท่ีหน่ึง และเน้นการใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ รวมทั้งการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีแนวทางในการด าเนินการดังน้ี (1) ด้านอุปกรณ์ (hardware) สถานศึกษา
จ าเป็นตอ้งจดัหาวสัดุอุปกณ์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ให้พอเพียงต่อการใชง้าน และกระจายลงสู่ห้องเรียนมากกวา่
กระจุกอยูใ่นห้องใดห้องหน่ึง ซ่ึงจะเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นกัเรียนไดมี้โอกาส ใช้
อุปกรณ์น าเสนอผลงาน และศึกษาคน้ควา้ จากแหล่งเรียนรู้ไดส้ะดวกและรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ (2)  ดา้นส่ือการ
เรียนการสอน (soft ware) สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งจดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และสนบัสนุนให้ครูใช้
ส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเน้ือหาบทเรียนท่ีสอน โดยจัดเป็นศูนย์บริการส่ือการเรียนการสอน            
ในปัจจุบนัมีส่ืออิเล็คทรอนิคส์หลากหลายรูปแบบ เช่นส่ือคอมพิวเตอร์ประเภทช่วยสอน ส่ือประเภทสารคดี      

ฐานข้อมลู 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

งานบริการข้อมลู 

งานวิชาการ 

งานงบประมาณ 

งานบคุคล 

งานบริหารทัว่ไป 
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ส่ือประเภทสถานการณ์จ าลอง ส่ือประเภทฝึกทกัษะต่างๆ (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรไดมี้โอกาสพฒันา
ตนเองในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสม การผลิตส่ือการเรียนการสอนด้วยตนเอง 
ส่งเสริมใหมี้การวจิยั วเิคราะห์การใชส่ื้อประเภทต่างๆ 
   ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมากในการจดัการศึกษา
ผูบ้ริหารการศึกษาทุกระดบั ไดพ้ยายามแข่งขนักนัสร้างห้องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือแสดง
ใหเ้ห็นถึงความทนัสมยัของสถานศึกษา โดยมิไดค้  านึงถึงกระบวนการบริหารจดัการและด าเนินงานใหส้ามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเหล่านั้นใหคุ้ม้ค่าและตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียน  วทุธิศกัด์ิ โภชนุกลู (2555) ไดเ้สนอ
แนวทางในการการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ดงัภาพท่ี 26 

 
ภาพที่ 26 แนวทางการพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศในสถานศึกษา (วทุธิศกัด์ิ โภชนุกลู, 2555) 

 
   จากภาพท่ี 26 มีรายละเอียดดงัน้ี (1) การบริหารและการก าหนดนโยบายผูบ้ริหาร
จ าเป็นตอ้งจดัตั้งคณะท างานเฉพาะเพ่ือความคล่องตวัและประสิทธิภาพในการด าเนินงานอีกทั้งตอ้งมีการก าหนด
นโยบายในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชดัเจนเพ่ือเป็นเข็มทิศให้แก่ผูรั้บผิดชอบ (2) โครงสร้าง
พ้ืนฐานทาง ICT ตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น ICT ท่ีเพียงพอ แต่อยู่บน
พ้ืนฐานของการวิเคราะห์ความจ าเป็นทนัสมยัและคุม้ค่าต่อการลงทุน (3) ระบบจดัการสารสนเทศตอ้งมีการจดัหา
หรือพฒันา ระบบจัดการสารสนเทศท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานและนโยบายของสถานศึกษา 
ภายในกรอบแนวคิดท่ีวา่ ดูดี ทนัสมยัและง่ายต่อการใชง้าน (4) การพฒันาสมรรถนะครูครูผูส้อนตอ้งไดรั้บการ
พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วยทักษะพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการออกแบบ พฒันา และวิจยัส่ือ นวตักรรมการสอนดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศทกัษะการสืบค้น
แหล่งเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตและทกัษะการบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรียนการสอนอีกทั้งการ
ด าเนินงานตอ้งตั้งอยู่บนฐานของความตอ้งการของครู การพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและการสนับสนุน     
ท่ีเหมาะสมกบัเวลาและสถานท่ีท่ีครูตอ้งการ (5) สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนสถานศึกษาตอ้งใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนให้ผูเ้รียนมีความสะดวกในการ

การบริหารและการก าหนดนโยบาย 

โครงสร้างพืน้ฐานทาง 

ICT 

ระบบบริหารสารสนเทศ 

การพฒันาสมรรถนะครู              สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับ

ผู้ เรียน 
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เขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างระบบบริการท่ีเอ้ือแก่ผูเ้รียนทั้ งเวลาและสถานท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงองคค์วามรู้สร้างกระบวนการเรียนการสอนโดยให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.6 องค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย 
  นโยบาย (policy) มีความหมายท่ียดืหยุน่สูง นิยามไดห้ลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัโอกาสและ
สถานการณ์ ท่ีแตกต่างกัน ในท่ีน้ีขอน าเอานิยามท่ี  International Livestock Research Institute (ILRI) (1995) 
ก าหนดไวว้า่ นโยบายหมายถึง “แนวหรือวิธีการเพ่ือการปฏิบติัท่ีรัฐบาล หรือสถาบนั หรือกลุ่ม หรือบุคคล เลือก
จากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติั โดยปกติจะสะทอ้นให้เห็นถึงการตดัสินใจในปัจจุบนั
และในอนาคต โดยการตดัสินใจนั้นจะออกแบบเพ่ือให้แนวทางการปฏิบติันั้นบรรลุผลส าเร็จ และการตดัสินใจ
ดงักล่าวจะเก่ียวพนักบัแผนงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัดว้ย โดยแผนงานท่ีไดรั้บการวางแผนนั้นจะประกอบดว้ย
วตัถุประสงคท่ี์พึงปรารถนา (desired objectives) และวถีิทาง (means) เพื่อการบรรลุผล” 
  องคป์ระกอบของนโยบายมีความสัมพนัธ์กบันิยามของนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ ดงัค  าอธิบาย
ของ International Livestock Research Institute: ILRI (1995) ท่ีไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของนโยบายท่ีส าคญั 2 
องคป์ระกอบ คือ (1) วตัถุประสงคข์องนโยบาย (policy objectives) และ (2) แนวทางของนโยบาย (policy means) 
โดยวตัถุประสงคข์องนโยบายหมายถึง “จุดหมาย” (ends) ท่ีเป็นท่ีคาดหวงัใหบ้รรลุผล และแนวทางของนโยบาย
หมายถึง “วิถีทาง” (means) ท่ีจะท าใหบ้รรลุผลในจุดหมายนั้น ซ่ึงจุดหมายหน่ึงๆ อาจมีแนวทาง (means) เพื่อการ
ปฏิบติัท่ีหลากหลาย หรือในทางกลบักนั แนวทางหน่ึงอาจสะทอ้นเพ่ือการบรรลุเกินกวา่หน่ึงจุดหมายได ้
  ค าอธิบายดงักล่าวสอดคลอ้งผลการศึกษาของนกัวิชาการหลายราย เช่น กรวีร์ ศรีจการ (2547) 
กล่าวถึง 3 องค์ประกอบ คือ (1) วตัถุประสงค์ (ends) นโยบายจะต้องมีวตัถุประสงค์บอกไวเ้ป็นเป้าหมาย
ปลายทาง (2) แนวทาง (means) นโยบายจะตอ้งบอกวา่อะไรเป็นแนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์(3)  กลไก
ของนโยบาย (mechanism) นโยบายจะบรรลุวตัถุประสงค์ไดจ้ะตอ้งมีกลไกในการน าไปปฏิบติั เช่น ตอ้งมีการ
ออกกฎหมายออกระเบียบขอ้บงัคบั 
  Ozga (2009) กล่าวถึง 3 องค์ประกอบคือ (1) เป้าหมาย (targets) ของส่ิงท่ีต้องการกระท า          
(2) วิถีทาง (means) ในการด าเนินงาน (3) ปัจจยั (resources) สนบัสนุนการกระท าตามนโยบายท่ีไดก้  าหนดไว ้
  Carl Joachim Friedrich นักรัฐศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง มีชีวิตอยู่ในช่วง 1901-1984 ได้กล่าวถึง        
3 องคป์ระกอบเช่นกนัคือ (1) เป้าหมาย (targets) ของส่ิงท่ีตอ้งการกระท าในการก าหนดนโยบายเพ่ือส่ิงหน่ึงส่ิงใด 
องค์ประกอบท่ีส าคญัส่ิงแรกคือเป้าหมาย (target) ซ่ึงอาจเป็นทั้ งจุดประสงค์ (purpose) และผลงานท่ีเกิดข้ึน       
ในท่ีสุด (ended result) ในลกัษณะท่ีเป็นการกระท าอะไร ได้อะไร และเพื่ออะไร (2) วิถีทาง (means) ในการ
ด าเนินงานตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือหลกัการและเกณฑข์องนโยบายซ่ึงผูก้  าหนดนโยบายจะตอ้งมีความรู้
และก าหนดไวก่้อนนอกจากน้ีวิถีทางท่ีจะสามารถท าใหน้โยบายด าเนินการไดย้งัรวมไปถึงกลยทุธ์  (tactics)  และ
กลวิธี (strategies) ต่างๆ อีกด้วย (3) ปัจจัย (resources) สนับสนุนการกระท าตามนโยบายท่ีได้ก าหนดไว ้
ประกอบดว้ย 2 ประการคือ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายในไดแ้ก่คนเงินวสัดุอุปกรณ์และวิธีการใน
การก าหนดนโยบายและปัจจยัภายนอกไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคม 
 



138 
 
 

 

  จากท่ีกล่าวมา เห็นไดว้า่ องคป์ระกอบท่ีส าคญัของนโยบายมี 2 องคป์ระกอบ คือ (1) วตัถุประสงค์
ของนโยบาย (policy objective) และ (2) แนวทางของนโยบาย (policy means) โดยในบางคร้ังอาจมีองคป์ระกอบ
ส่วนท่ีสามดว้ยคือ 3) กลไกของนโยบาย (policy mechanism)  
 
 
 
 
  ดงันั้น ผลจากการวิจยัเชิงนโยบายทางการบริหารการศึกษาจะท าใหไ้ด ้“ขอ้เสนอเชิงนโยบาย” (บาง
กรณีเรียกว่าข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ หรือบางกรณีเรียกว่าข้อเสนอแผนท่ียุทธศาสตร์ หรืออ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม) ท่ีมีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 2 องคป์ระกอบ คือ (1) วตัถุประสงคข์องนโยบาย (policy objective)  และ  
(2) แนวทางของนโยบาย (policy means) หรือบางกรณีอาจก าหนดเป็น 3 องคป์ระกอบ คือ (1) วตัถุประสงคข์อง
นโยบาย (policy objective) และ (2) แนวทางของนโยบาย (policy means) และ (3) กลไกของนโยบาย (policy 
mechanism) ท่ีจะท าใหก้ารน าแนวทางนโยบายไปปฏิบติั บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
  ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      
จ  านวนหน่ึงไดท้ าการวิจยัเชิงนโยบาย มีการก าหนดองคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบาย เป็นผลลพัธ์จากการ
วจิยัท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี เช่น  
  คนึงสายแก้ว (2549) ท าวิจัยเร่ืองข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัใน
จงัหวดัสุรินทร์ไดก้  าหนดองคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบาย2 องคป์ระกอบ คือ (1)  วตัถุประสงคข์องนโยบาย 
และ (2) แนวทางของนโยบาย โดยในส่วนวตัถุประสงคข์องนโยบายนั้นไดแ้ยกยอ่ยออกเป็นวสิัยทศัน์และพนัธกิจ 
ในส่วนของแนวทางของนโยบายไดแ้ยกยอ่ยออกเป็นเป้าหมาย กลยทุธ์ และตวัช้ีวดั 
  ไชยา ภาวะบุตร (2549) ท าวิจยัเร่ืองขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อการพฒันาการจดัการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร ไดก้  าหนดองคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบาย  2  องคป์ระกอบ คือ 
(1) จุดมุ่งหมาย และ (2) แนวปฏิบติั  
  นภดลพูลสวสัด์ิ (2551ก) ท าวิจยัเร่ืองยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ก าหนดองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เป็น 2 องค์ประกอบ คือ  
(1) วตัถุประสงคข์องนโยบาย (2) แนวทางของนโยบาย โดยในส่วนวตัถุประสงคข์องนโยบายแยกยอ่ยออกเป็น
ปณิธานวิสัยทศัน์พนัธกิจและยทุธศาสตร์ ในส่วนแนวทางของนโยบายแยกยอ่ยออกเป็นกลยทุธ์ มาตรการกลไกสู่
การปฏิบติั และกลไกการประเมินผล  
  วิชิต ก ามนัตะคุณ (2552) ท าวิจยัเร่ืองขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อพฒันาศกัยภาพการวิจยัของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ไดก้  าหนดองคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบาย 2 องคป์ระกอบ คือ วตัถุประสงค์
ของนโยบายและ (2) แนวทางของนโยบาย โดยในส่วนวตัถุประสงค์ของนโยบายแยกย่อยออกเป็นวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจและวตัถุประสงคใ์นส่วนแนวทางของนโยบาย แยกยอ่ยออกเป็นยทุธศาสตร์เป้าประสงคก์ลยทุธ์มาตรการ
กลไกสู่การปฏิบติัและกลไกการประเมินผล  
 

เพือ่ให้น าเอา “แนวทาง”                               ไปปฏิบัตใิห้เกดิผลตาม “วัตถุประสงค์” 
 

                                                    ต้องมี “กลไกอะไรบ้าง” 
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  สมภาร ศิโล (2552) ท าวิจยัเร่ืองขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อพฒันาวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษา : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้ก าหนดองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 องค์ประกอบ คือ 
เป้าหมาย และแนวทางปฏิบติั 
  คมสันท์ ขจรปัญญาไพศาล (2552) ท าวิจัยเร่ืองข้อเสนอแผนท่ียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุภายใตพ้ระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของ
ขอ้เสนอเชิงยุทธศาสตร์2 องค์ประกอบ คือ (1) วตัถุประสงค์ของแผนท่ียุทธศาสตร์ (strategic map objectives) 
และ (2) แนวทางของแผนท่ียทุธศาสตร์ (strategic map means) ในส่วนวตัถุประสงคข์องแผนท่ียทุธศาสตร์ไดแ้ยก
ยอ่ยออกเป็นวิสัยทศัน์พนัธกิจซ่ึงน าเสนอในภาพรวมและวตัถุประสงคท่ี์น าเสนอในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี
ศึกษา ส่วนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร์แยกยอ่ยออกเป็นยทุธศาสตร์และกลไกเร่งรัดยุทธศาสตร์การควบคุม
ยทุธศาสตร์และการประเมินผลยทุธศาสตร์ 
  สังเกตไดว้า่ “ขอ้เสนอเชิงนโยบาย” ท่ีเป็นผลจากการวิจยัของบุคคลต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ แม้
จะมีองค์ประกอบหลกัเหมือนกนั คือ อาจมี 2 องค์ประกอบ คือ1) วตัถุประสงค์ของนโยบาย (policy objective) 
และ (2) แนวทางของนโยบาย (policy means) หรืออาจมี 3 องค์ประกอบ คือ (1) วตัถุประสงค์ของนโยบาย 
(policy objective) และ (2) แนวทางของนโยบาย (policy means) และ  (3) กลไกของนโยบาย (policy mechanism) 
แต่ “องค์ประกอบย่อย”ของ “วตัถุประสงค์” หรือ “แนวทาง” หรือ “กลไก” อาจแตกต่างกนั ข้ึนกบัว่าใครจะ
ก าหนดองคป์ระกอบเป็นแบบไหน 
  ผลงานวิจยัเร่ือง “ขอ้เสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยัในจังหวดัสุรินทร์”    
ของคนึง สายแกว้ ท่ีไดก้  าหนดมิติการวิจยั 5 ดา้น คือ (1) การบริหารโดยภาพรวม (2) การบริหารงานวิชาการ       
(3) การบริหารงานบุคคล (4) การบริหารงบประมาณ และ (5) การบริหารงานทัว่ไป และก าหนดองคป์ระกอบของ
ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 2 องค์ประกอบ คือ วตัถุประสงค์ของนโยบาย ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ และ
แนวทางของนโยบาย ประกอบดว้ย เป้าหมายกลยทุธ์ และตวัช้ีวดัแสดงภาพท่ี 27 ดงัน้ี 
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ภาพที ่27 มิติการวจิยัและองคป์ระกอบของขอ้เสนอเชิงนโยบาย (คนึง สายแกว้, 2552) 

 
  งานวิจยัเร่ือง “ขอ้เสนอแผนท่ียทุธศาสตร์เพื่อการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏั กาฬสินธ์ุภายใต้
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547” ของ คมสันท์ ขจรปัญญาไพศาล ท่ีก าหนดมิติการวิจยั 8  ดา้น คือ  
(1) ดา้นการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง (2) ดา้นการวิจยั (3) ดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม  
(4) ดา้นการปรับปรุง พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (5) ดา้นการทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (6) ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (7) ดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวทิยฐานะครู และ (8) ดา้นการบริหารจดัการ
สถาบัน และก าหนดองค์ประกอบข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์2 องค์ประกอบ คือ (1) วตัถุประสงค์ของแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ประกอบดว้ยวิสัยทศัน์พนัธกิจและวตัถุประสงค์ (2) แนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร์ประกอบดว้ย
ยทุธศาสตร์ กลไกเร่งรัดการควบคุมและการประเมินผลยทุธศาสตร์แสดงภาพประกอบดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิสยัทศัน์ 

พนัธกิจ 

การบริหารงาน

บคุคล 

การบริหารงาน

วิชาการ 

การบริหารโดย

ภาพรวม 

การบริหาร

งบประมาณ 

การบริหารงาน

ทัว่ไป 

เป้าหมาย 

กลยทุธ์ 

เป้าหมาย 

 กลยทุธ์ 

 

เป้าหมาย 

 กลยทุธ์ 

 

เป้าหมาย 

 กลยทุธ์ 

 

เป้าหมาย 

 กลยทุธ์ 

 ตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดั 

 

ตวัชีว้ดั 

 

ตวัชีว้ดั 

 

ตวัชีว้ดั 
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ภาพที ่28 มิติการวจิยัและองคป์ระกอบของขอ้เสนอแผนท่ียทุธศาสตร์ (คมสันท ์ขจรปัญญาไพศาล, 2547) 
 
  จากผลงานวิจยัเก่ียวกบั “ขอ้เสนอเชิงนโยบาย”ท่ีเป็นผลผลิตจากการวิจยัจาก 2 กรณีตวัอยา่ง
ดงักล่าว มีลกัษณะเป็น “แผนงาน” ดงันิยามท่ี International Livestock Research Institute (ILRI) (1995) ก าหนด
และไดน้ ามากล่าวถึงขา้งตน้ วา่ “นโยบายหมายถึง แนวหรือวิธีการเพ่ือการปฏิบติัท่ีรัฐบาล หรือสถาบนั หรือกลุ่ม 
หรือบุคคล เลือกจากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยปกติจะสะท้อนให้เห็นถึ งการ
ตดัสินใจในปัจจุบนัและในอนาคต โดยการตดัสินใจนั้นจะออกแบบเพ่ือใหแ้นวทางการปฏิบติันั้นบรรลุผลส าเร็จ 
และการตดัสินใจดงักล่าวจะเก่ียวพนักบัแผนงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัดว้ย โดยแผนงานท่ีไดรั้บการวางแผนนั้น
จะประกอบดว้ยวตัถุประสงคท่ี์พึงปรารถนา (desired objectives) และวถีิทาง (means) เพื่อการบรรลุผล” 
  การก าหนดองคป์ระกอบของ “ขอ้เสนอเชิงนโยบาย” ท่ีมีองคป์ระกอบยอ่ยดงักล่าว สะทอ้น
ให้เห็นการท างานท่ีซับซ้อนของผูว้ิจยั วา่จะตอ้งออกแบบเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล (ขั้นตอนท่ี 1 คือ การ

องค์ประกอบของแผนที่ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

วตัถปุระสงค์ของแผนท่ียทุธศาสตร์ 

 (strategic map objectives)  

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางของแผนท่ียทุธศาสตร์ (strategic map means)  

มติใินการวจิัย 

วิสยัทศัน์ 

พนัธกิจ 

 

1) ด้านการให้การศกึษา สง่เสริมวิชาการ ฯ 

2) ด้านการวิจยั 

3) ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม 

4) ด้านการปรับปรุง พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

5) ด้านการทะนบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

6) ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

7) ด้านการผลิตครูและสง่เสริมวิทยฐานะครู 

8) ด้านการบริหารจดัการสถาบนั 

กลไกเร่งรัดยทุธศาสตร์ การควบคมุยทุธศาสตร์ การประเมินผลยทุธศาสตร์ 

วตัถปุระสงค์ 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

วตัถปุระสงค์ 

 

วตัถปุระสงค์ 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 
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จดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย) เพื่อน ามาจดัท าเป็นร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายใหค้รบทุกองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว ้และ
ในช่วงการจดัท าร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายนั้น ก็ตอ้งสังเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือก าหนดเป็น
องค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นระบบ (system) อย่างเป็นเหตุเป็นผล (logical) และอย่างสอดคลอ้งสัมพนัธ์กัน 
(relevance) ซ่ึงผูว้ิจยัจะตอ้งมีการศึกษาแนวคิดและเทคนิคการจดัท า “แผนงาน” ให้เขา้ใจ เพื่อให้ได ้“แผนงาน”    
ท่ีเป็นระบบ มีความเป็นเหตุเป็นผล และอย่างสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั ขณะเดียวกนัก็เพ่ือพฒันาทกัษะการจดัท า
แผนงานของผูว้ิจยัควบคู่ไปดว้ย นอกจากนั้น ผลท่ีไดรั้บจากการวิจยัวิจยัในลกัษณะดงักล่าวน้ี จะเป็นประโยชน์
ต่อการน าไปใช้ในการพฒันาหน่วยงานของผูว้ิจัยหลงัจากส าเร็จการศึกษาไปแลว้ได้อย่างครอบคลุม เพราะ
ขอ้เสนอเชิงนโยบายในลกัษณะท่ีเป็น “แผนงาน” ดงักล่าวจะใหข้อ้เสนอแนะท่ีประกอบดว้ย “วตัถุประสงค”์ และ 
“แนวทาง” อยา่งลงลึกในรายละเอียด ในทุกมิติของงานท่ีน ามาศึกษาวจิยั  
  ในการศึกษาวิจยัเพ่ือหาขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา วตัถุประสงค ์แนวทาง และกลไกของนโยบายของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5 ด้านคือ ด้านโครงสร้างด้านคน(human) ด้านงาน(task) ด้านวฒันธรรม
องคก์าร(organizational culture) และดา้นเทคโนโลย ี(technology) 
 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องผูว้ิจัยเห็นว่าความเป็นเลิศของสถานศึกษามีปัจจัยท่ี

เก่ียวขอ้งหลายประการไดแ้ก่ แนวคิดและหลกัการของความเป็นเลิศของสถานศึกษา บริบทการจดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนการบริหารการเปล่ียนแปลงองคก์รเชิงระบบท่ีสมดุและยัง่ยืน
ตามกรอบแนวคิดความเป็นองคก์รทางสังคมของ Owens ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวิจยั เพื่อจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย
เพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคือ 
องค์ประกอบวตัถุประสงค์ของนโยบาย (ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน) องคป์ระกอบแนวทางของนโยบาย ดา้นโครงสร้าง ดา้นงาน ดา้นคน ดา้นวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลย ี
และกลไกของนโยบาย ท่ีส่งเสริมแนวทางการปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ดงัเสนอในภาพท่ี29 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่29  กรอบแนวคิดการวจิยั 

โครงสร้าง 

งาน  

คน 

วฒันธรรมองค์การ 

เทคโนโลยี 

โครงสร้าง 

งาน  

คน 

วฒันธรรมองค์การ 

เทคโนโลยี 

 

แนวทางของ

นโยบาย 

กลไกของนโยบาย 

จดุเด่น 

จดุด้อย 

โอกาส 

ภาวะคกุคาม 

องค์ประกอบ 

ความเป็นเลิศของ

สถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานสงักดัองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวิจยัเร่ือง ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินเป็นการวิจยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (participatory policy research) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัท าร่าง 
ตรวจสอบและจดัท าเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งในส่วนท่ีเป็นวตัถุประสงคข์องนโยบาย (policy objective) แนวทางของนโยบาย (policy mean) 
และกลไกของนโยบาย (policy mechanism) ซ่ึงวิโรจน์ สารรัตนะ(2554)ไดป้ระยุกตแ์นวคิดการวิจยัเชิงนโยบาย
ของ Majchrzak (1984) เป็นการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (participatory policy research: PPR)โดยให้
ทศันะเพ่ิมเติมวา่ขั้นตอน “การเตรียมการและขั้นตอนการก าหนดกรอบแนวคิด” นั้น หากพิจารณาถึงขั้นตอนการ
วิจยัทางการบริหารการศึกษา เป็นขั้นตอนเก่ียวกบัการก าหนดประเดน็เพื่อการวิจยั การระบุความส าคญัและความ
เป็นมาของปัญหา การก าหนดค าถามการวิจยั การก าหนดขอบเขตการวิจยั และนิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการต่อเน่ือง
ถึงการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือการวจิยั 

ส่วนขั้นตอน “การวิเคราะห์เชิงเทคนิค” ท่ีมีเร่ืองการออกแบบวิธีวิจยัอยู่ดว้ยนั้น ถือเป็นขั้นตอนการ
ก าหนด “วิธีด าเนินการวิจยั” ซ่ึงในขั้นตอนน้ี หากพิจารณาถึงการน าเอาทศันะของ Majchrzak มาใชใ้นการวิจยั  
เชิงนโยบายทางการบริหารการศึกษา มี 2 แนวคิดท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชคื้อ 1) แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบ
การวิจยั (design of study) วา่สามารถจะดดัแปลง (adapting) ผสม (combining) หรือปรับปรุง (improvising)  ให้มี
ความเหมาะสมได ้ส่วนมากแลว้จะไม่ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเด่ียว แต่จะเป็นแบบผสมจากระเบียบวธีิวจิยัประเภทต่างๆ  
2) แนวคิดท่ีวา่งานวิจยัส่วนใหญ่จะจบลงตรงท่ีการสรุปผลและการใหข้อ้เสนอแนะจากผลการวิจยั แต่การวิจยัเชิง
นโยบายจะไม่หยดุลงเพียงขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าเท่านั้น แต่จะศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือคาดคะเนถึงโอกาสในการปฏิบติั 
(estimating the probability of implementation) ของข้อเสนอแนะนั้ นอีกด้วยดังนั้ นจึงได้น าสองแนวคิดส าคัญ
ดงักล่าวมาสู่การออกแบบ “วิธีด าเนินการวิจยั” การวิจยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม ท่ีประกอบดว้ย  2  ขั้นตอน    
ท่ีส าคญั คือ 

ขั้นตอนแรก เป็นขั้นตอนการก าหนดหรือจดัท า “ขอ้เสนอเชิงนโยบาย” โดยใชว้ิธีวิทยาการวิจยัแบบ
ผสม (Mixed Methodology) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลจากหลากหลายแหล่ง ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลจากการศึกษาบริบท (contextual study) เป็นการวิจยัเชิงส ารวจภายในสถาบนั เพื่อให้ทราบ
สภาพอดีต ปัจจุบนั ปัญหา และขอ้เสนอแนะ โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมรวมขอ้มูลท่ีหลากหลาย โดยใช้
แบบสอบถาม และแบบวิเคราะห์เอกสาร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน 

2. ข้อมูลจากการศึกษาพหุกรณีสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ (outstanding/best practice) เป็น
การศึกษาเฉพาะกรณี (case study) เพ่ือหาขอ้สรุปรูปแบบการพฒันาท่ีประสบผลส าเร็จนั้น วา่มีวตัถุประสงคข์อง
นโยบาย (policy objective) และแนวทางของนโยบาย (policy means) อะไรและอยา่งไร 
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3. ขอ้มูลเชิงวิชาการ จากทฤษฎี นโยบาย/แผน และผลงานวิจยั จากท่ีศึกษาไวใ้นบทท่ี 2 หรือจากการ
วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูคุ้ณวุฒิทางวิชาการ/ทางปฏิบติั 
ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลจากภายนอกแบบบนลงสู่ล่าง (top-down data)  

ข้อมูลจาก 3-4 แหล่งดังกล่าว ผูว้ิจัยจะน ามาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายใน 2 
องค์ประกอบส าคัญ คือ วตัถุประสงค์ของนโยบายท่ีคาดหวงัให้เกิดข้ึน และแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคน์ั้น โดยในขั้นตอนการสังเคราะห์ขอ้มูลจาก 3-4 แหล่งมาเป็นร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายอาศยัหลกัการ
มีส่วนร่วม โดยจดัการสัมมนาเชิงปฏิบติัการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพ่ือให้มีการระดมสมองของคนท่ีเก่ียวขอ้ง
หลายฝ่าย ซ่ึงจะท าใหไ้ดข้อ้เสนอเชิงนโยบายท่ีผา่นการกลัน่กรองท่ีดีกวา่ 

ขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติัของขอ้เสนอเชิงนโยบาย พิจารณาจาก
ทศันะของ Majchrzak (1984)ซ่ึงผูว้ิจยัจะเป็นผูด้  าเนินการวิจยัดงัน้ี1) การวิเคราะห์อ านาจของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีจะมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจนโยบาย 2) การวิเคราะห์ศกัยภาพขององคก์าร 3) การคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
4) การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติั และ 5) การจดัเตรียมใหข้อ้เสนอแนะสุดทา้ย 

ในขั้นตอนน้ี จะน าเอาหลกัการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมจากผูมี้ 
ส่วนไดส่้วนเสียมาร่วมกนัคิด ร่วมกนัวิเคราะห์ และร่วมกนัให้ขอ้เสนอแนะ โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัใน
ขั้นตอนแรกมาใชป้ระกอบการพิจารณา เสมือนเป็นการวิเคราะห์อิทธิพลและท่าทีการสนบัสนุนของผูมี้ส่วนได้
เสียไปดว้ยในตวั ขณะเดียวกนัก็พิจารณาถึงความเป็นไปไดจ้ากเกณฑ์ท่ีก าหนดใชป้ระกอบการพิจารณา ไดแ้ก่ 
เกณฑค์วามเหมาะสม (propriety) และความเป็นไปได ้(feasibility) ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวน าเสนอในภาพท่ี 30 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่30  แนวคิดการวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2554) 

 ขัน้ตอนท่ี 1 การจดัท า 

ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบตัิ 

ของข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 

 

ออกแบบโดยค านงึถึงวิธีวิทยาการวิจยัแบบผสม  

(mixed methodology)เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

เน้นความหลากหลายของแหลง่ข้อมลู 

(data triangulation) 

 

ออกแบบโดยค านงึถึงหลกัการมีสว่นร่วม 

(participation) เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค านงึถึงเกณฑ์ความเหมาะสม (propriety) 

และความเป็นไปได้ (feasibility) 

วิจยัเชิงส ารวจ 

 พหกุรณีศกึษา 

 วิเคราะห์เอกสาร 

 อ่ืนๆ .......... 

 

จดัท าร่างข้อเสนอ

เชิงนโยบายโดย

หลกัการมีสว่นร่วม 

เช่น สมัมนา หรือ

ประชมุเชิง

ปฏิบตัิการ 

 

สมัภาษณ์

เชิงลกึ 

 
อภิปราย

กลุม่ 

 

สมัมนา หรือ

ประชมุเชิง

ปฏิบตัิการ 

หรือประชา

พิจารณ์ผู้ มี

สว่นได้เสีย 

 

ผลการ 

วิจยั  

คือ 

ข้อเสนอ

เชิง

นโยบาย 

 

และ 

และ 
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 จากแนวคิดท่ีกล่าวมานั้ น ผูว้ิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้ ก าหนดเป็นรูปแบบวิธีด าเนินกรวิจัยในคร้ังน้ี      
โดยไดก้ าหนดการจดัท าร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายหลงัจากการศึกษาบริบทในขั้นท่ี 1 ด าเนินการโดย “ผูว้ิจยัและ
ตวัแทนของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย” ร่วมกนัสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา บริบทแหล่งต่างๆ เพ่ือจดัท าเป็น
ร่างขอ้เสนินโยบายข้ึน แทนการสังเคราะห์โดย “ผูว้ิจยั”ถือวา่การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี ไดใ้ช ้“หลกัการมีส่วน
ร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย”  รวมทั้ง “อิทธิพลของค่านิยม และแนวคิดของบุคคลต่อโอกาสในการยอมรับของ
ขอ้เสนอนโยบาย” มากข้ึน ถือเป็นการพฒันาการของวิธีด าเนินการวิจยัเชิงนโยบายท่ีกา้วหนา้อีกระดบัหน่ึง ผูว้ิจยั
ขอเสนอรายละเอียดของวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 

1. ขั้นตอนการวจิัย 
การวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้บ่งการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ คือในระยะท่ี 1 ศึกษาบริบทการจดัท าร่างขอ้เสนอเชิง

นโยบายโดยการวิจยัเอกสาร  การวิจยัเชิงส ารวจ การศึกษาพหุกรณี และการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ส่วนระยะท่ี 2 
ตรวจสอบขอ้เสนอเชิงนโยบายเป็นฉบบัสมบูรณ์ โดยการประชุมผูท้รงคุณวฒิุ  การสนทนากลุ่มเป้าหมาย และการ
สัมมนาเชิงปฏิบติัการ ในแต่ละระยะท่ีกล่าวมามีขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี 

1.1 ระยะที ่ 1 ศึกษาบริบทการจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ผู ้วิจัยจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยค านึงถึงวิ ธีวิทยาการวิจัยแบบผสม (mixed 

methodology) ซ่ึงใชแ้หล่งขอ้มูลหลากหลาย (multiple data sources) และมีการน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผลการวิจยัแต่
ละประเภทไปใช้ในการจัดท าเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเท่าเทียมกัน (equivalent status design) ตาม
หลกัการสามเส้า (triangulation approach) (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2554) โดยด าเนินการวิจยั 4 วิธีแบบคู่ขนานกนั 
(parallel) ดงัน้ี  

1.1.1 การวิจัยเอกสาร(documentary research) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ
เก่ียวกบัความเป็นเลิศ (excellence) การเปล่ียนแปลงทั้ งระบบ (systematic change) การบริหารงานเพ่ือท้องถ่ิน 
การจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนแนวทางการพฒันาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความเป็นเลิศ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหา (content 
analysis and synthesis)เพ่ือก าหนดจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม ในแต่ละดา้นท่ีศึกษารวมทั้งขอ้เสนอ
แนวทางการด าเนินงาน และกลไกของนโยบายเพื่อการปฏิบติัใหบ้รรลุผล โดยยดึหลกัความสอดคลอ้งของขอ้มูล 

1.1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ (in-depth interview of experts) 
1.1.3 การศึกษาเชิงส ารวจ (survey study) เป็นการศึกษาจุดเด่น จุดด้อย โอกาส ภาวะ

คุกคามในแต่ละดา้นท่ีศึกษา รวมทั้งขอ้เสนอแนวการพฒันา และกลไกเพ่ือการปฏิบติัใหบ้รรลุผล   
1.1.4 การศึกษาพหุกรณี (multi-case study) เพื่อศึกษาจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และภาวะ

คุกคามในแต่ละดา้นท่ีศึกษารวมทั้งขอ้เสนอแนวทางการด าเนินงาน และกลไกของนโยบายเพื่อการปฏิบติัให้
บรรลุผล โดยสถานศึกษาท่ีเป็นกรณีศึกษา จ านวน 2 แห่ง ท่ีมีความโดดเด่นและมีคุณภาพระดบัสูงตามเกณฑ ์       
ท่ีก  าหนดไว ้
   ผลจากการศึกษาบริบทดว้ยการวิจยัเอกสาร การวิจยัเชิงส ารวจ และการศึกษาพหุ
กรณี 4 วิธี ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จดัท าร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศ
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ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการจดัสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational 
seminar)ร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยั ผูเ้ช่ียวชาญ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

1.2 ระยะที ่2การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติของข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ผูว้ิจยัไดค้าดคะเนโอกาสในการปฏิบติัหรือตรวจสอบร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็น

เลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผ่านขั้นตอนท่ี 1มาแลว้เพื่อหาขอ้วิเคราะห์
สังเคราะห์เพ่ิมเติมในการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายจริงต่อไปซ่ึงมีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
  1.2.1  การสนทนากลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) 
   ผลการตรวจสอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ทรงคุณวุฒิ (in-depth interview of 
experts)ดงักล่าวมาขา้งตน้ น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ จดัท าเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ (operational seminar)
ร่วมกันระหว่างผูว้ิจัย ผูเ้ช่ียวชาญ และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือตรวจสอบและสรุปผลการศึกษา ดังแสดงใน        
ภาพท่ี 31 

ขั้นตอนที ่1 
ร่างขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

ขั้นตอนที ่2 
การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติัของขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

หลกัวิธีวิทยาการวิจยัแบบผสม  (mixed methodology) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัการมีส่วนร่วม (participation) 

ประชุมสัมมนาผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

ประกอบด้วย 

ผู้บริหารท้องถ่ิน  

ผู้บริหารการศกึษา 

ผู้บริหารสถานศกึษา 

ศกึษานิเทศก์ ครู 

กรรมการ

สถานศกึษา  

และนกัเรียน  

รวม 29 คน 

ผล 

การวิจยั 

สนทนากลุ่ม 

ประกอบด้วย 

ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้บริหาร

การศกึษา ผู้บริหาร

สถานศกึษา  ครู 

ศกึษานิเทศก์หรือ 

นกัวิชาการศกึษา 

กรรมการสถานศกึษา และ 

นกัเรียนรวม 25 คน 

 

ปรับปรุง

แก้ไขร่าง

ข้อเสนอ

เชิง

นโยบาย  

(ร่าง 2) 

ค านงึถึงโอกาสในการปฏิบตัิตามเกณฑ์ค านงึถึงเกณฑ์ความ

เหมาะสม (propriety)และความเป็นไปได้ (feasibility) 

 

จัดท าร่างข้อเสนอฯ 

โดยการสัมมนาเชงิ

ปฏิบัตกิาร 

นกัวิชาการ/

ผู้ เช่ียวชาญและผู้มี

สว่นได้เสยี 20 คนเพ่ือ

ก าหนดจดุเด่น จดุ

ด้อย โอกาส ภาวะ

คกุคาม ในแต่ละด้าน

ท่ีศกึษา รวมทัง้

ข้อเสนอแนวทางการ

ด าเนินงาน และกลไก

ของนโยบายเพ่ือการ

ปฏิบตัิให้บรรลผุล 

(ร่าง 1) 

 

 

 

การวจิัยเอกสาร 

เพ่ือศกึษาจดุเด่น จดุด้อย โอกาส 

และภาวะคกุคาม ในแต่ละด้านท่ี

ศกึษา รวมทัง้ข้อเสนอแนวทางการ

ด าเนินงาน และกลไกเพ่ือการปฏิบตัิ

ให้บรรลผุล 

 

การศึกษาเชิงส ารวจ 

เพ่ือศกึษาจดุเด่น จดุด้อย โอกาส 

ภาวะคกุคาม ในแต่ละด้านท่ีศกึษา 

รวมทัง้ข้อเสนอแนวการพฒันา และ

กลไกเพ่ือการปฏิบตัิให้บรรลผุล 

 

 

 

การศึกษาพหุกรณี 

สถานศกึษาต้นแบบจ านวน 2 

แห่ง เพ่ือศกึษาแนวการพฒันา และ

กลไกเพ่ือการปฏิบตัิให้บรรลผุล 

 

สัมภาษณ์เชงิลึกผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ประกอบด้วย 

นกับริหาร NGO ผู้ รู้ และผู้มีความ

เช่ียวชาญด้านนโยบาย /การบริหาร

สว่นท้องถ่ิน/สถานศกึษา และ/หรือผู้

สง่เสริมสนบัสนนุ รวม 8 คน 
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ภาพที่ 31 ขั้นตอนการวจิยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม 
  จากภาพท่ี 31ไดแ้สดงให้เห็นว่ากระบวนการวิจยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมในการวิจยัคร้ังน้ี
ประกอบดว้ย 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการศึกษาบริบทจะช่วยใหผู้ว้จิยัไดส้ารสนเทศจากการวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์
เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุการวิจยัเชิงส ารวจ และการศึกษาพหุกรณี ขอ้คน้พบจากวิธีการศึกษาทั้งส่ีวิธีไดน้ ามาสังเคราะห์เพื่อ
ก าหนดเป็นร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ร่วมกนัระหว่าง ผูว้ิจยั ผูเ้ช่ียวชาญ และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียจากนั้นในระยะท่ีสอง จดัให้มีการตรวจสอบร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายหรือคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติัโดย
การสนทนากลุ่มเป้าหมายหลงัจากตรวจสอบ ผูว้จิยัไดจ้ดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการร่วมกนัระหวา่ง ผูว้ิจยั ผูเ้ช่ียวชาญ และผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือสรุปเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามเกณฑค์วามเป็นไปไดแ้ละการยอมรับ ดงัรายละเอียดการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 

2. ขั้นตอนของการด าเนินการวจิัย 
 ระยะที ่1 การศึกษาบริบทเพือ่จัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 2.1 การวจิัยเอกสาร (documentary research) 
  เพ่ือศึกษาบริบทของ นโยบายหลกัการแนวคิดในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แนวคิด หลกัการเก่ียวกบัความเป็นเลิศ (excellence) ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง
ทั้ งระบบ (systematic change)รวมทั้ งนโยบายตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาย นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง นโยบายการประกนัคุณภาพ นโยบายการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มาตรฐานการศึกษาทอ้งถ่ิน แผนพฒันาการศึกษาทอ้งถ่ินระยะสามปี (2555-5557) และอ่ืนๆท่ีกล่าวไวใ้น
บทท่ี 2 แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหา (content analysis and synthesis) เพ่ือระบุจุดเด่น จุด
ดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามในแต่ละดา้นท่ีศึกษา รวมทั้งขอ้เสนอแนวการพฒันา และกลไกเพ่ือการปฏิบติัให้
บรรลุผล โดยยดึหลกัความสอดคลอ้งของขอ้มูล 

2.2 สัมภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคุณวุฒิ (in-depth interview of experts) 
  เพ่ือศึกษาความเห็นเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส และภาวะคุกคาม โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ
(in-depth interviews of experts) ทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา จ านวน 8 คน ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
  2.2.1 ก าหนดคุณสมบติัของผูท้รงคุณวุฒิดงัน้ีเป็นนักบริหาร ตวัแทนกลุ่มองค์กรเอกชน 
(non-government organization: NGO)ท่ีท างานเก่ียวข้องกับการศึกษาท้องถ่ินผูรู้้ ผูมี้ประสบการณ์ ผูมี้ความ
เช่ียวชาญด้านการก าหนดนโยบาย /การบริหารส่วนท้องถ่ิน/สถานศึกษา และ/หรือ  ผูส่้งเสริมสนับสนุน           
รวม 8 คน 
  2.2.2 ขอหนังสือน าตัวจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นเพ่ือไปติดต่อกับ
ผูท้รงคุณวฒิุเหล่านั้นและนดัหมายท าการสัมภาษณ์ โดยมีผลสรุปการวิจยัจากขั้นตอนท่ี 1 และน าร่างขอ้เสนอเชิง
นโยบายท่ีจัดท าข้ึนจากขั้นตอนท่ี 1 ส่งให้ผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณาเป็นการ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์และในช่วงเวลาการสัมภาษณ์ไดข้ออนุญาตบนัทึกเสียง ประกอบการจดบนัทึกการ
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สัมภาษณ์แลว้ท าการถอดเทปบนัทึกเสียงและจดัพิมพข์อ้มูลแลว้ส่งให้ผูท้รงคุณวฒิุเหล่านั้นตรวจทานยนืยนัความ
ถกูตอ้งของขอ้มูลโดยผูว้จิยัไดด้  าเนินการเกบ็ขอ้มูลในส่วนน้ีภายในก าหนดภายใน 20 สัปดาห์ 

2.3 การศึกษาเชิงส ารวจ (survey study) 
  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามในแต่ละดา้นท่ีศึกษา และ
แนวทางการแกปั้ญหาหรือแนวทางการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ความเป็นเลิศโดยมีวธีิการด าเนินงานดงัน้ี 
  2.3.1 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดจดักระท าดงัน้ี 

1) กลุ่มประชากรท่ีจะศึกษาเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัเทศบาลเมือง และ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดเทศบาลนครทั่วประเทศจ านวน 549 แห่ง และได้แบ่งตามประเภทของการจัด
การศึกษา คือ ระดบัประถมศึกษา  ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา จากนั้นผูว้ิจยัได้
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง Krejcie & Morgan (1970) ท่ีค่าความเช่ือมัน่ 0.95 ไดจ้ านวน 251 แห่ง จากนั้น
ไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละภาค ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 กลุ่มตวัอยา่งของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
ภาค 

ประชากร/ตามระดบัการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง/ตามระดบัการศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ประถมศึกษา 
และมธัยมศึกษา 

มธัยม 
ศึกษา 

รวม ประถม 
ศึกษา 

ประถมศึกษา  
และมธัยมศึกษา 

มธัยม 
ศึกษา 

รวม 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 38 59 6 103 17 26 3 46 
ภาคตะวนัออก 23 25 7 55 10 11 3 24 
ภาคใต ้ 85 63 17 165 38 28 14 80 
ภาคเหนือ 49 49 6 104 22 22 3 47 
ภาคกลาง 43 73 6 122 19 32 3 54 

รวม 238 269 42 549 106 119 26 251 

    
2) ผูใ้ห้ข้อมูล (informant)ในสถานศึกษาแต่ละแห่ง คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา      

แต่ละแห่ง เน่ืองจากขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษาทั้งระบบ 
  2.3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนมี
ลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open-ended questionnaire) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสอบถามจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส 
และภาวะคุกคามในแต่ละดา้นท่ีศึกษา รวมทั้งขอ้เสนอแนวการพฒันา และกลไกเพ่ือการปฏิบติัให้บรรลุผลซ่ึง
หลงัจากท าเคร่ืองมือแลว้น าไปพฒันาคุณภาพดว้ยการตรวจสอบเชิงเน้ือหา (content validity) และตรวจสอบความ
เท่ียง (reliability) ของเคร่ืองมือ โดยโครงสร้างแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
   ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพผูใ้ห้ขอ้มูล เก่ียวกบั เพศ วุฒิทางการ
ศึกษา ต าแหน่งปัจจุบนั ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษานั้นๆระดบั
ในจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษาขนาดของสถานศึกษาและจ านวนครูมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบโดยการ
ตรวจสอบรายการ (check - list)  
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   ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด(open-ended questionnaire) เก่ียวกบัจุดเด่น จุด
ดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามในแต่ละดา้นท่ีศึกษา  
   ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด(open-ended questionnaire) ขอ้เสนอแนวทาง
การพฒันา และกลไกเพ่ือการปฏิบติัใหบ้รรลุผลส าเร็จในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  2.3.3 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการ
ตามล าดบั ดงัน้ี 

1) วิจยัเอกสารเพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสู่ความเป็นเลิศตามแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2) น าผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิจยัเอกสารในขอ้ 1 ตามปัจจยัการพฒันา 5 ดา้น มา
ก าหนดเป็นเน้ือหาและแนวค าถาม 

3) ก าหนดรูปแบบ และขอบข่ายของแบบสอบถาม 
4) สร้างแบบสอบถามตามเน้ือหา จ านวน 3 ตอนซ่ึงมีลกัษณะแบบสอบถามเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (check- list) และแบบปลายเปิด (open- ended questionnaire) 
5) น าแบบสอบถามฉบับร่างให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ประเมินเพ่ือหาคุณภาพ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยอาศยัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอยา่งนอ้ย 5 ท่าน ท่ีเป็นผูต้รวจสอบ
ความสมบูรณ์ของถอ้ยค าภาษาท่ีใชแ้ละให้คะแนนความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหากบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัและ
องคป์ระกอบท่ีศึกษาเม่ือผูว้ิจยัไดป้รับปรุงภาษาถอ้ยค าตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้
จนจดัท าเป็นเคร่ืองมือสมบูรณ์ 

6) หาคุณภาพของแบบทดสอบทั้ งฉบับ โดยน าไปทดลองใช้ (try out) กับ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีบริบทใกลเ้คียงแต่มิใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

7) จดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัจริง แลว้ส าเนาเอกสารเท่ากบักลุ่มตวัอยา่ง 
  2.3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามไป
ยงัสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พร้อมหนงัสือขอความร่วมมือ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และจัดส่งทางไปรษณีย ์โดยระบุระยะเวลาในการส่ง
แบบสอบถามคืนในระยะเวลาภายใน 3 สัปดาห์ โดยขอให้ผูต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลบัคืนมายงั
ผูว้ิจยัตามท่ีไดจ้ดัซองจดหมายติดแสตมไวใ้ห ้ใชว้ิธีติดตามทางโทรศพัท ์และ e-mail จนไดแ้บบสอบถามคืน  
  2.3.5 การจดักระท าขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
   ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งสถานศึกษาจ านวน251
แห่ง ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน แลว้ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1) วิเคราะห์ขอ้มูล ตอนท่ี 1 โดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม 
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2) วิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 โดยใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) ท่ีเป็นขอ้ความซ ้ า หรือคลา้ยคลึงกนั แลว้ประมวลผลสรุปเป็นประเดน็ส าคญั 

2.4 การศึกษาพหุกรณี (multi –case study) 
  การศึกษาพหุกรณี เป็นการศึกษาตน้แบบสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในดา้นจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
  2.4.1 การก าหนดสถานศึกษาเป้าหมายเป็นกรณีศึกษา 2 แห่ง ซ่ึงการเลือกสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตน้แบบการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคญัท่ีจะท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ของการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพสูงเพ่ือเป็นสารสนเทศท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึงในการจดัท าร่างขอ้เสนอ
เชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคร้ังน้ี การเลือก
สถานศึกษาตน้แบบใช้เกณฑ์การพิจารณาคือเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความเป็นเลิศดา้นใดดา้นหน่ึง มี
ผลงานท่ีโดดเด่นและ/หรือไดรั้บรางวลัคุณภาพรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ท าให้ได ้ขอ้สรุปเชิงประจกัษส์อดคลอ้ง
ตามเกณฑก์ารพิจารณาสถานศึกษาตน้แบบคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จ านวน 2 แห่ง ดงัน้ี 

1) โรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร จังหวดัร้อยเอ็ด  ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีได้รับรางวลั
โรงเรียนพระราชทาน และรางวลัการบริหารจดัการสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดีเด่นของสภา
การศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553-2554 

2) โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์  จงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีตั้งข้ึนเพ่ือสร้าง
นกัวิจยั นกัวิทยาศาสตร์ และเป็นโรงเรียนท่ีมีเครือข่ายกบัโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าในประเทศอ่ืน ๆถือวา่เป็น
โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ล่าสุดในปี พ.ศ. 2556 ไดรั้บรางวลั best solution 
คะแนนสูงสุดอนัดบัหน่ึงจากการแข่งขนัคณิตศาสตร์โอลิมปิคระดบัชาติ คร้ังท่ี 10   
  2.4.2 การสร้างแนวค าถามหลังการเลือกสถานศึกษาต้นแบบท่ีมีคุณภาพในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ ง 2 แห่งผูว้ิจัยได้สร้างแนวค าถาม (guideline) ส าหรับการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง      
(in-depth interview) มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open-ended questionnaire)โดยสอบถามเก่ียวกับ
จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามในแต่ละดา้นท่ีศึกษา รวมทั้งขอ้เสนอแนวการพฒันา และกลไกเพ่ือการ
ปฏิบติัให้บรรลุผลตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยอาศยัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอยา่งนอ้ย 
5 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบความสมบูรณ์ของถ้อยค าภาษาท่ีใช้และให้คะแนนความสอดคล้องเชิงเน้ือหาและ
ตรวจสอบความเท่ียง (reliability) ของขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัและองคป์ระกอบท่ีศึกษา
เม่ือผูว้ิจัยตอ้งปรับปรุงภาษาถอ้ยค าตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้จนจัดท าเป็น
เคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์  แลว้น าไปหาคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยน าไปทดลองใช ้(try out) กบัสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีบริบทใกลเ้คียงแต่มิใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม 
  2.4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบลงภาคสนาม ยืดหยุน่และ
สามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นระหว่างท่ีสัมภาษณ์และมีการบนัทึกเสียงในการตอบค าถามดว้ยดงันั้นเพ่ือให้ขอ้มูล
ครบถว้น มีรายละเอียดเก่ียวกับการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาต้นแบบตาม
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั และค าถามวิจยั ผูว้ิจยัใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูล 3 วิธีคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) การสังเกตและจดบันทึก (observation and field – note) และการวิเคราะห์เอกสาร (documentary 
analysis) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกจะมีแนวค าถามซ่ึงเป็นหัวขอ้การสนทนากวา้งๆ เป็นค าถามแบบปลายเปิด ใช้
เป็นแนวทางการพูดคุยกับผูใ้ห้ข้อมูลหลัก จากนั้ นผูว้ิจัยน ามาสรุปประเด็นตามแนวค าถามเป็นระยะๆ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลของผูว้ิจัย ส่วนการสังเกตและจดบันทึก ผูว้ิจัยศึกษาสังเกตสภาพบริบทของ
สถานศึกษาทั้งสภาพแวดลอ้มภายใน ภายนอกหอ้งเรียน ทรัพยากร บุคคล และส่ิงอ านวยความสะดวกของครูและ
นกัเรียน การเรียนการสอน การจดักิจกรรมต่างๆ การบริหารจดัการวิชาการ งบประมาณ บุคคล และการบริหาร
ทั่วไป งานการประกันคุณภาพการศึกษา ลักษณะการใช้ส่ือและเทคโนโลยีตลอดจนสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศทั่วไป ส าหรับการวิเคราะห์เอกสาร ผูว้ิจัยศึกษาวิเคราะห์ เอกสารหลักสูตร แผนการเรียนรู้ แผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา แผนปฏิบัติการ รายงานการประเมินตนเอง /รายงานผลประเมินมาตรฐาน
การศึกษา แผนการนิเทศติดตามผล  เอกสารแผ่นปลิว แผ่นพับ เอกสารเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากบัชุมชน เพ่ือตรวจสอบยนืยนัสภาพการบริหารจดัการและน ามาเป็นขอ้มูลในการจดัท าร่างขอ้เสนอ
เชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อไป 
  2.4.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาพหุกรณีคร้ังน้ี ใช้วิธีวิเคราะห์
เน้ือหา (content analysis) เป็นหลกั กล่าวคือ การวเิคราะห์เอกสารจะเป็นการอ่านจบัใจความและบนัทึกลงในแบบ
บนัทึกขอ้มูลเน้ือหาส่วนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและโครงสร้างการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
ในรอบปีท่ีผา่นมา และการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ จะเป็นการอ่านจากบนัทึกภาคสนาม และการถอดเทปหลงั
การสัมภาษณ์ ส าหรับขอ้มูลบางส่วน เป็นการยกขอ้ความท่ีเป็นตอนส าคญัท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนสาระส าคญัของการวิเคราะห์ ทั้งน้ีเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ท่ีศึกษา             

2.5 การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร  (operational seminar) (คร้ังที่ 1) 
  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือร่วมกนัศึกษาผลงานวิจยัจาก 4 แหล่งขา้งตน้ คือ การวิจยัเอกสาร สัมภาษณ์
เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุการวิจยัเชิงส ารวจ และการศึกษาพหุกรณี เพ่ือก าหนดจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม
ในแต่ละดา้นท่ีศึกษา รวมทั้งขอ้เสนอแนวการพฒันา และกลไกเพ่ือการปฏิบติัให้บรรลุผลการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ี ประกอบดว้ย
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการ กรรมการสถานศึกษา 
ทั้งหมด 20 คน ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอโดยใช ้power point พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสัมมนาเก่ียวกบัความเป็นมา
ของโครงการ/การด าเนินงานวิจยั ขั้นตอนและกระบวนการวิจยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม และผลการศึกษา
บริบท จาก 4 วิธีคือ ผลการวิจัยเอกสาร ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิผลการศึกษาเชิงส ารวจ และผล
การศึกษาพหุกรณีสถานศึกษาตน้แบบตลอดจนแนวทางการด าเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบติัการ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีพิจารณาจากด้านความเป็นไปได้ (feasibility) และด้านความ
ยอมรับ (acceptable) เสนอต่อกลุ่มท่ีเขา้ร่วมสัมมนา เพ่ือการวิพากษ์ วิจารณ์ และให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในร่าง
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้ น พ้ืนฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                  
ในองค์ประกอบวตัถุประสงค์ แนวทาง และกลไกของนโยบาย ด้านโครงสร้าง งาน คน วฒันธรรม และ
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เทคโนโลยี ซ่ึงถือวา่เป็นขั้นตอนจดัท าร่างขอ้เสนอ (ร่าง 1) โดยอาศยัขอ้มูลจาก 3 แหล่ง และหลกัการมีส่วนร่วม
ในการยกร่าง เพ่ือน าเขา้สู่ขั้นตอนท่ี 2 ในการคาดคะเนโอกาสในการปฏิบติัของขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อไป    

ระยะที ่2 การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติ ของข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 2.6 การสนทนากลุ่มเป้าหมาย (focus group) 
  การสนทนากลุ่มเป้าหมายในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยท าการสนทนา
กลุ่มเป้าหมายจากตวัแทนผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์/นกัวิชาการ
ศึกษา กรรมการสถานศึกษา และนกัเรียน รวม 25 คน เพ่ือตรวจสอบร่างขอ้เสนอนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยน าร่างข้อเสนอดังกล่าวเสนอให้พิจารณาประกอบการ
วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์ และให้ขอ้เสนอเพ่ิมเติม ผลจากการสนทนากลุ่มเป้าหมายผูว้ิจยัไดส้รุปใจความท่ีส าคญั
น ามาปรับปรุงแกไ้ขร่างขอ้เสนอเชิงนโยบาย (ร่าง 2) แลว้จึงน าไปประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบติัการต่อไป 
 2.7 การประชุมสัมมนาผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (seminar of stakeholder)   
  สืบเน่ืองจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ และการสนทนากลุ่มเป้าหมายเพ่ือตรวจสอบ
ขอ้มูลร่างขอ้เสนอท่ีผ่านขั้นตอนท่ี 1 มาแลว้  ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้สรุปท่ีเป็นใจความส าคญัมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
จดัท าเป็นเอกสารสรุปเพื่อประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบติัการการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของการวิจยั เป็นการยืนยนัโดย
ผูว้ิจยัไดจ้ดัการประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (seminar of stakeholder)ร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยั ผูเ้ช่ียวชาญ และ
ตวัแทนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรวม 29 คน ประกอบดว้ยประกอบดว้ยผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก ์ครู กรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองและนกัเรียน ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบติัการผูว้จิยั
ไดส้รุปใจความส าคญัจดัท าเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีถือวา่ครบถว้นสมบูรณ์ ตามเกณฑค์วามเป็นไปได ้และการยอมรับท่ีก าหนดไว ้

        
3.        การวเิคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 

เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ดงันั้น การวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผล
ขอ้มูลจึงใชว้ิธีการตามขั้นตอนวิจยัเชิงคุณภาพ 4 ขั้นตอน (Wiersma, 1995) ดงัน้ี 1) การจดักลุ่มขอ้มูลและเขา้รหัส 
(data reduction coding) เพ่ือลดจ านวนข้อมูลและจัดประเภทของข้อมูล 2) การจัดกลุ่มของข้อมูล (data 
organization) เพ่ือให้ง่ายต่อการวบรวม วิเคราะห์และแปรผล 3) การตรวจสอบขอ้มูลกบัความคาดหวงั (checking 
hypothesis and theories) เป็นการน าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบกับสภาพของความคาดหวงัท่ีได้ศึกษาไวก่้อน           
4)  การน าเสนอข้อค้นพบ (description) เป็นการจัดระเบียบ เรียบเรียง และน าเสนอข้อค้นพบท่ีได้จากการ
ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มเขียนค าอธิบายสภาพความเป็นจริง เน้ือหาสาระและขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีคน้พบเป็น
ฉบบัร่าง 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในบทท่ี 4 น้ี เป็นผลจากการวิจยั 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษา

บริบทเพ่ือจดัท าร่างขอ้เสนอเชิงนโยบาย ซ่ึงประกอบดว้ยการวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุการวิจยั
เชิงส ารวจและการศึกษาพหุกรณี ระยะท่ี 2 เป็นการวจิยัเพ่ือตรวจสอบร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายอิงเกณฑเ์กณฑค์วาม
เหมาะสม (propriety) และความเป็นไปได้ (feasibility) ซ่ึงประกอบด้วย การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง และการ
สัมมนาเชิงปฏิบติัการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงการน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3
ตอน ไดแ้ก่  

ตอนที ่1 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษา 
ตอนที ่2 แนวทางของนโยบาย 
ตอนที ่3 กลไกของนโยบาย  
ผูว้จิยัน าเสนอรายละเอียดผลการวจิยั ดงัน้ี 

 

1.  การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และ ภาวะคุกคามของสถานศึกษา 
จากการศึกษาจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส ภาวะคุกคาม ขอ้เสนอแนวทางการพฒันาเพ่ือความเป็นเลิศ และ

กลไกเพ่ือการปฏิบติัใหบ้รรลุผลส าเร็จของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูล (informant) คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 88.45 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 251 
คน ผลการส ารวจสรุปไดด้งัน้ี 
 

ตารางที่ 2 สถานภาพผูใ้หข้อ้มูล  

ท่ี สถานภาพ จ านวน (n=222) ร้อยละ 

1 เพศ 222 100 
 ชาย 137 61.71 
 หญิง 85 38.29 
2 วุฒิทางการศึกษา 222 100 
 ปริญญาตรี 40 18.02 
 ปริญญาโท 178 80.18 
 ปริญญาเอก 4 1.80 
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ตารางที่ 2 สถานภาพผูใ้หข้อ้มูล (ต่อ)   

ท่ี สถานภาพ จ านวน (n=222) ร้อยละ 

3 ต าแหน่งปัจจุบัน 222 100 
 ผูอ้  านวยการ 164 73.87 
 รองผูอ้  านวยการ 58 26.13 
4 ประสบการณ์การท างาน 222 100 
 ต ่ากวา่ 5 ปี 32 14.42 
 5 - 15 ปี 45 20.27 
 16  - 25 ปี 54 24.32 
 26  ปีข้ึนไป 91 40.99 
5 ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งนี ้ 222 100 
 ไม่เกิน 5 ปี 116 52.25 
 6 – 10 ปี 42 18.92 
 มากกวา่ 10 ปี 64 28.83 
6 ระดบัช้ันการเรียนการสอนของสถานศึกษา 222 100 
 ระดบัประถมศึกษา 149 67.12 
 ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 88 30.63 
 ระดบัมธัยมศึกษา 5 2.25 
7 สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานรายภาค 222 100 
  ภาคตะวนัอกเฉียงเหนือ 69 31.08 
 ภาคตะวนัออก 21 9.46 
 ภาคใต ้ 46 20.72 
 ภาคเหนือ 48 21.62 
 ภาคกลาง 38 17.12 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.71 วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท

ร้อยละ 80.18 เป็นผู ้อ  านวยการโรงเรียน ร้อยละ 73.87มีประสบการณ์ท างาน 26 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 40.99 
ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาปัจจุบนัไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 52.25 เปิดสอนในระดบัระดบัประถมศึกษาร้อยละ 
67.12 และเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด ร้อยละ 31.08  
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ผลจากการวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ การวิจยัเชิงส ารวจและการศึกษาพหุ
กรณีระยะท่ี 1 ตามองคป์ระกอบ คือ จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม แนวทางของนโยบายดา้นโครงสร้าง 
(structure) ดา้นงาน (task) ดา้นคน (human) ดา้นวฒันธรรมองคก์าร(organizational culture) และดา้นเทคโนโลยี 
(technology) และกลไกของนโยบาย ดา้นโครงสร้าง (structure) ดา้นงาน (task) ดา้นคน (human) ดา้นวฒันธรรม
องคก์าร(organizational culture) และดา้นเทคโนโลย ี(technology) สรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

1.1 ผลการวเิคราะห์โครงสร้าง 
1.1.1  จุดเด่น 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจตามกฎหมายในการจัดการศึกษา
ครอบคลุมทุกระดบั เช่น พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
สิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการของ
ท้องถ่ิน 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ (formal education) การศึกษานอกระบบ (non-formal education) 
และการศึกษาตามอธัยาศยั (informal education) และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง 
เช่น 

“เด๋ียวน้ีเทศบาลหรือ อบจ. ก็สามารถจดัการศึกษาไดถึ้งมหาวิทยาลยั อาชีวะก็ได ้
เพราะกฎหมายเปิดช่องของอ านาจแก่ทอ้งถ่ินมากจริงๆ”  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 3: 22 มีนาคม 2556) 

“โรงเรียนเทศบาลในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลหลายแห่ง มีกิจกรรม
การเรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ท่ีขอนแก่นมีหอ้งเรียนขอบฟ้ากวา้ง ส่งเสริมเดก็เยาวชนจนเป็น
แชมป์เอเชีย หลายอยา่งเห็นทางภาคเหนือเขาส่งเสริมการเรียนรู้ตามอธัยาศยัประสบผลส าเร็จดี ” (ผูท้รงคุณวฒิุคน
ท่ี 2: 18 กุมภาพนัธ์ 2556) 

2) มีการก าหนดภารกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินไว้ชัดเจน เช่น มีภารกิจตามกฎหมาย 7 ภารกิจ ได้แก่ ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านปฐมวัย              
ดา้นการศึกษาภาคบงัคบั ดา้นการจดัการศึกษาช่วงชั้นท่ี 4 และอาชีวศึกษา ดา้นการศึกษานอกระบบ และตาม
อธัยาศยั ดา้นส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน และภารกิจดา้นศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง 
เช่น 
   “เด๋ียวน้ีสังคมเปล่ียนผูป้กครองตอ้งท างานไม่ค่อยเล้ียงลกู การท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตั้งศูนยรั์บเล้ียงเด็กเล็กๆ ก็ช่วยไดม้ากเหมาะกบัสมยัดี แถมแต่ละทอ้งถ่ินนั้นผูน้ าทอ้งถ่ินก็แข่งขนักนัใน
การพฒันา การศึกษา กีฬาให้แก่เด็กเยาวชน หรือหากิจกรรมให้กบัผูสู้งอายุดว้ย” (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 4: 14 พฤา
ภาคม 2556) 
   “ผมคิดวา่ องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ และฉลาดท่ีจะเลือกใช้วิธีการอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมกับองค์กรตอ้งก าหนดเป้าหมาย 
ภารกิจไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ีกต็อ้งเขา้กบัจารีตประเพณีทอ้งถ่ินดว้ย ” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556)  

3) โครงสร้างความรับผิดชอบและอ านาจหนา้ท่ีภายในองคก์ารเอ้ือต่อการท างาน 
เช่น มีการจดัวางโครงสร้างขององค์การสนับสนุนพนัธกิจและเป้าหมายองค์การชัดเจน จ านวนกลุ่มงานหรือ
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แผนกมีเพียงพอส าหรับน ากลยทุธ์ไปปรับใช ้และมีระบบกรรมการสถานศึกษาช่วยเสริมสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
   “การศึกษาของทอ้งถ่ินเราดีตรงท่ีมีกฎหมายเยอะ ก าหนดโครงสร้างไวว้า่มีงานอะไร 
ใครท า คือมีการตั้งกรอบงานไดโ้ดยทอ้งถ่ินเองดว้ย ” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กมุภาพนัธ์ุ 2556) 
   “ในโรงเรียนผมรู้ว่ามีกรรมการโรงเรียนตรงน้ีแหละท่ีเป็นหัวใจการมีส่วนร่วม ท า
ให้พัฒนาการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของเขาท่ีมีตัวแทนเข้ามาเหมือนผู ้แทนราษฎรนั่นแหละ” 
(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 5: 20 มิถุนายน 2556) 

1.1.2 จุดดอ้ย 
1) แมจ้ะมีการก าหนดโครงสร้าง ภารกิจ และวตัถุประสงค์ไวอ้ยา่งชดัเจน แต่ยงั

ขาดการน าสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม เช่น มีบทบาทหนา้ท่ีรับผดิชอบชดัเจนแต่ขาดอ านาจในการตดัสินใจสั่งการ  
การกระจายอ านาจการตดัสินใจไม่ชดัเจนยงัรวมอ านาจอยู่ท่ีผูบ้ริหารในระดบัสูง และขาดการประชุมช้ีแจงท า
ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา  และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความ
คิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
   “ถึงกรมส่งเสริมจะก าหนดแผนการจดัการศึกษาไวแ้ลว้แต่เวลาเรามาท าจริงๆแลว้ยงั
ต้องดูว่า นายกมีแนวทางยงัไงไม่ใช่จะบุ่มบ่ามท าตามนโยบายกรมอย่างเดียวได้ (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 1: 11 
กมุภาพนัธ์ 2556) 
   “จากท่ีผมท างานกบัโรงเรียนสังกดัทอ้งถ่ินมา ผมมองเห็นการกระจายอ านาจไม่จริง
แลว้หล่ะ เพราะผอ.ตดัสินใจไม่ไดเ้บ็ดเสร็จ ตอ้งให้นายกเห็นดว้ยทั้งๆท่ีไม่ไดเ้ขา้ใจอะไรมาก”  (ผูท้รงคุณวฒิุคน
ท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556) 

2) การมีอ านาจท่ีอิงการเมืองสูงท าให้ผูบ้ริหารระดับสถานศึกษาตอ้งให้ความ
สนใจนโยบายทางการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งทางการเมืองแต่ละกลุ่ม (ผลการศึกษามี
เฉพาะขอ้มูลจากการวจิยัเอกสาร) 

3) การเมืองเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากระบบการศึกษา แทนท่ีผูบ้ริหารหรือคนในวง
การศึกษาจะท าประโยชน์เพ่ือท้องถ่ินกลับเอ้ือประโยชน์ต่อการเมือง (ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ) 

4) ผู้บ ริหารในวงการศึกษามี จิตส านึก (mindset) ของการเป็นข้าราชการ 
(bureaucrat) สูงมากจึงมุ่งรักษาอ านาจและผลประโยชน์ของตัวเอง (ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ)       

5) หน่วยงานตน้สังกดัครอบง าการศึกษาอยา่งสมบูรณ์แบบ และในทางปฏิบติัเป็น
ระบบรวมศนูยอ์  านาจ (ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 
  1.1.3 โอกาส 

1) นโยบายกระจายอ านาจการจัดการศึกษาได้ก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ



155 
 
 

 

กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าใหเ้อ้ือต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาไดอ้ยา่งคล่องตวั และ
จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                  “กฎหมายกระจายอ านาจให้เราบริหารไดง่้ายข้ึนกว่าเม่ือก่อนและเราอยูก่บัทอ้งถ่ิน
อยากไดอ้ะไร ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเขาก็รู้วา่กระจายอ านาจเตม็ท่ี” (ผูท้รงคุณวุฒิคน
ท่ี 2: 18 กุมภาพนัธ์ 2556) 

2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีขอ้มูลสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ไม่มากนักท าให้สามารถวางแผนบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น มีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะสนับสนุน
การศึกษาในทอ้งถ่ิน  สามารถก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน และ
สามารถสร้างเอกลกัษณ์และริเร่ิมนวตักรรมทางการศึกษาได(้ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 
  1.1.4 ภาวะคุกคาม 

1) ยงัมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคท่ีท าให้การบริหารจดัการศึกษา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความคล่องตวั เช่น ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ขาดการเตรียมความพร้อมให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และขาดการประชาสัมพนัธ์และหลกัเกณฑ์วิธีการประเมินความพร้อมและจากการ
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 

“ผมเห็นทอ้งถ่ินบางแห่งก็ด่วนจดัตั้งโรงเรียน แลว้ไม่มีใครเขา้ใจงานดีพอ อาจจะ
ตอ้งเปล่ียนหลกัเกณฑใ์นการจดัตั้งแลว้เผื่อจะไดรู้้วา่พร้อมจริงๆจึงตั้งโรงเรียน  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 5: 20 มิถุนายน 
2556) 

 “เทศบาลต าบลทางภาคเหนือกบัภาคอีสานมีโรงเรียนเกิดข้ึนใหม่เยอะผมกงัวลเร่ือง
การจดัการนะ” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 4: 14 พฤษภาคม 2556) 

2) อ านาจการตดัสินใจยงัไม่มีประสิทธิภาพซ่ึงมีสาเหตุมาจากปัจจยัหลายประการ 
เช่น การแทรกแซงการศึกษาโดยการเมืองระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีดี และความต่อเน่ือง (ไม่มีความคิดเห็นจาก
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 

1.2 ผลการวเิคราะห์ด้านงาน 
  1.2.1  จุดเด่น 

1) มีการก าหนดภารกิจหรืองานในสถานศึกษาภายใตก้ฎหมายรองรับอยา่งชดัเจน 
เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และจาก
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                            “โรงเรียนเทศบาลดีกวา่โรงเรียนเอกชนอีกนะ เพราะ มนัชดัเจนในเร่ืองงานมากกวา่ 
วา่จะท าอะไร มีก าหนดมาใหโ้ดยกฎหมาย (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 3: 22 มีนาคม 2556) 
             “แผนการกระจายอ านาจ เป็นตัวก าหนดให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัด
การศึกษาตอ้งรู้ภารกิจงานของตนเองชัดเจนข้ึนเพ่ือตอบสนองประชาชนในทอ้งถ่ิน (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 1: 11 
กมุภาพนัธ์ 2556) 
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2) มีการแบ่งกลุ่มงานในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. 2542 แต่ละกลุ่มไวอ้ย่างชดัเจน เช่น กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบุคคล และ กลุ่มงาน
บริหารทัว่ไป (ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 

3) มีความพร้อมในการสนบัสนุนงบประมาณพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพครู (ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 

4) มีสายการบงัคบับญัชาสั้ นท าให้สามารถตดัสินใจหรือสั่งการไดอ้ย่างรวดเร็ว
(ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 
  1.2.2   จุดดอ้ย 

1) ขาดระบบการบริหารจดัการท่ีดีท าให้มาตรฐานการบริหารงานดา้นการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินค่อนขา้งต ่า เช่น โรงเรียนได้รับการกระจายอ านาจด้านงานน้อยโดยอ านาจ     
ส่วนใหญ่ยงัอยูท่ี่หน่วยงานตน้สังกดั  ขาดการประชุมช้ีแจงภาระหนา้ท่ีหรืองาน ท่ีไดรั้บมอบหมายให้เกิดความ
เขา้ใจชดัเจนตรงกนั และการท างานยงัอิงอยูก่บัอ  านาจทางการเมืองสูงขาดการส่งเสริมพฒันางานวิชาการและจาก
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น  “ โรงเรียนของทอ้งถ่ินมีการเมืองมาก การเมืองน่ะดี 
แต่ถา้มากไปท าใหผู้บ้ริหารตดัสินใจไม่ไดแ้ละคนไทยกเ็ป็นคนข้ีเกรงใจ แลว้เป็นไงคราวน้ี ตอ้งท ากิจกรรมชุมชน
มากจนให้ความสนใจงานวิชาการน้อยลงขณะท่ีต้องปรับตัวให้คุณภาพสูงข้ึน ให้ เท่าทันโลกยุคใหม่” 
(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556) 

2) แมจ้ะมีการแบ่งกลุ่มงานท่ีชดัเจนตามกฎหมายแต่ยงัขาดรายละเอียดในแต่ละ
กลุ่มงานท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของตนเองโดยใชข้องส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยอนุโลม
(ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 

3) กลุ่มงานต่างๆ ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในงานของ
ตนเอง เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ์และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ 
มีความคิดเห็น ยกตัวอย่าง เช่น “ ในขณะท่ีโรงเรียนท างานอย่างเป็นระบบแล้ว แต่เวลาไปประสานกับ
ศึกษานิเทศกห์รือพนกังานในส านกัการศึกษากลบัเห็นไม่ค่อยตรงกนั หรือไม่ก็ไม่รู้เร่ืองเอาเสียเลย (ผูท้รงคุณวุฒิ
คนท่ี 2: 18 กมุภาพนัธ์ 2556) 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งขาดคนท่ีมีความรู้ความช านาญหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ ทุกด้าน ทั้ งสาธารณสุข โยธา โดยเฉพาะงานการศึกษา เพราะการขยายเชิงปริมาณเร็วมาก 
(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 4: 14 พฤษภาคม 2556) 

4) สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคญัต่อการวางแผนพฒันาการศึกษาของ
โรงเรียนเท่าท่ีควร เช่น ไม่ใช้แผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณตามท่ี
ระเบียบก าหนดและจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น  
                                 “การบริหารโรงเรียนส่วนใหญ่อาศยัความช านาญและประสบการณ์ของผูบ้ริหาร   
จึงไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัการวางแผนการศึกษา” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กมุภาพนัธ์ 2556) 
                  “ผูบ้ริหารหลายโรงเรียนกคิ็ดวา่ไม่รู้จะท าแผนไปท าไมท าใหค้รูยุง่ยาก เวลาผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินจะใหง้บประมาณกดู็ตามท่ีเขาเห็นควรเท่านั้นท าไปกไ็ม่ดู (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 2: 18 กมุภาพนัธ์ 2556) 
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  1.2.3 โอกาส 
1) มีขอบเขตความรับผิดชอบต่อกลุ่มเป้าหมายชัดเจนไม่กวา้งเกินไปท าให้

สามารถบริหารจัดการได้คล่องตวัข้ึน เช่น มีความใกลชิ้ดกบัประชาชนในพ้ืนท่ีท าให้ทราบความตอ้งการได้
ชดัเจนสามารถน าไปก าหนดจุดเนน้ดา้นการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงไดท้ั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมายและเน้ือหา และจาก
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                           “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดการศึกษาน่ะดีแล้ว เพราะเป็นผู ้ท่ีอยู่ใกล้ชิด
ประชาชนท่ีสุดครูกรู้็จกัผูป้กครอง นกัการเมืองทอ้งถ่ินกเ็ป็นคนทอ้งถ่ินนั้น ผมวา่มนัชดันะ” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 8: 
26 มิถุนายน 2556) 
                “ตั้งแต่มีการแบ่งเขตการดูแลรับผิดชอบให้ทอ้งถ่ินต่างๆ งานกระจายทัว่ถึงมากข้ึน 
เพราะมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบเล็กๆของใครของมนั ทั้ งเทศบาล อบต. หรือรูปแบบอ่ืนๆ”  (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 4: 14 
พฤษภาคม 2556) 

2) องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนโยบายท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 
เช่น(1) นโยบายการกระจายอ านาจให้กรรมการการศึกษา (education board) (2) ความมุ่งมัน่ในการจดัการศึกษา 
ให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (3) การให้ความส าคญักบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน (SBMLD) และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น “ความส าเร็จของ
โรงเรียนเทศบาลเกิดจากการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นส าคญั โดยยดึโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมประกอบกบัเรามีมาตรฐานการศึกษาของทอ้งถ่ินเราเองอย่างเหมาะสม (ผูท้รงคุณวุฒิ         
คนท่ี 2 : 18 กุมภาพนัธ์ 2556) (4) การส่งเสริมการกระจายอ านาจอยา่งแทจ้ริง (5) การสนับสนุนการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการน าเงินรายไดข้องสถานศึกษาไปเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษาในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ประเดน็ท่ี (4) และ (5) ไม่มีความเห็นจากการสัมภาษณ์ ผูท้รงคุณวฒิุ) 
  1.2.4  ภาวะคุกคาม 

1) ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ีในการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าท่ีของ
ตนเอง ท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดความมัน่ใจในการบริหารจดัการตอ้งคอยรับค าสั่งหรือการตดัสินใจจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูงข้ึนไป และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                               “คนเราหากไม่เขา้ใจตนเอง ไม่เขา้ใจงาน ก็ยากท่ีจะเป็นผูน้ าท่ีสง่าผ่าเผยได ้เหมือน
ผูอ้  านวยการโรงเรียนของทอ้งถ่ินท่ีคอยเกรงใจผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอยู ่การศึกษากค็งถดถอย (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 8: 26 
มิถุนายน 2556) 

“ผูบ้ริหารโรงเรียนของท้องถ่ินถา้ไม่มัน่คง ชดัเจนในงานแลว้ ก็ยากท่ีจะพฒันาได้
(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กมุภาพนัธ์ 2556) 

2) เน่ืองจากขาดความเช่ียวชาญในงาน ตลอดจนอ านาจในการตดัสินใจสั่งการไม่
ชดัเจนท าให้ขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่างๆ  เช่น การอิงอ านาจทางการเมือง และบุคลากรขาดความ
เช่ียวชาญในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                               “บางคนท างานไม่เป็น ก็ท าตวัสนิทสนมกบัเจา้นาย ไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้ แกปั้ญหา 
เหมือนท าไปวนัๆ เหล่าน้ีกท็  าใหง้านกา้วไปขา้งหนา้ยาก” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556) 
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                “เท่าท่ีดูมาเราว่าโรงเรียนทอ้งถ่ิน น่าจะมีอิสระมากกว่าน้ีจะท าให้คนกลา้ตดัสินใจ 
ไม่ตอ้งคอยฟังค าสั่งจากใครทั้งๆท่ีเป็นงานของตนเอง” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กมุภาพนัธ์ 2556) 

1.3 ผลการวเิคราะห์ด้านคน 
1.3.1  จุดเด่น 

1) บุคลากรมีความพร้อมสูง เช่น ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์และคุณวุฒิสูง 
ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีวิทยาฐานะช านาญการพิเศษและมีประสบการณ์ในต าแหน่งเป็นอยา่งดี (ไม่มีความคิดเห็น
จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 

2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ความส าคญัในการพฒันาบุคลากร เช่น ส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรพฒันาตนเองโดยมีทุนสนับสนุนศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และจากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                                        “ขอ้ดีของทอ้งถ่ินคือมีงบประมาณสนบัสนุนเยอะ ทั้งภูมิปัญญา ทั้งทรัพยากรอ่ืนๆ 
(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 3: 22 มีนาคม 2556) 
                           “ผมอยากให้บุคลากรของผมเก่งทุกคน ถา้มีอบรมท่ีไหนผมตอ้งส่งเสริมทนัที ใคร
ไม่มีเงินเรียนต่อกห็าให”้ (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 5: 20 มิถุนายน 2556) 

3) บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ินท าให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพ
และบริบทของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 

“อยูโ่รงเรียนมีโครงการปราชญช์าวบา้น โครงการเรียนโปรแกรมภาษองักฤษ ก็เกิด
จากความร่วมมือผูป้กครองน่ีแหละบอกต่อกนั มาเป็นวิทยากร และให้ทุนสนับสนุน” (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 1: 10 
มีนาคม 2556) 
                        “เวลาเชิญประชุมบางทีเร่งด่วน ก็อาศยัประธานชุมชน หรือครูน่ีแหละบอกให้” 
(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 2: 18 กมุภาพนัธ์ 2556) 
  1.3.2  จุดดอ้ย 

1) การสรรหาบุคคลเขา้ปฏิบัติงานยงัไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้มีปัญหาในการ
บริหารคน เช่น บุคลากรส่วนใหญ่มาจากระบบอุปถมัภ์จึงขาดความรู้ความสามารถท่ีตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ    
ขาดการท างานเป็นทีมและสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดความเป็นเอกภาพในการท างานหรือมีการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น  

“การจัดการเก่ียวกับบุคคลนับตั้ งแต่การสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน การดูแล
บ ารุงรักษา จนกระทัง่ออกจากงาน มีท่ีมาจากทั้ง ระบบคุณธรรม และระบบอุปถมัภ ์แต่ถา้อุปถมัภ์มากไป มกัมี
ปัญหาคุณภาพทั้งนั้น” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 4: 14 พฤษภาคม 2556) 
                         “พนักงานเทศบาล หรือองค์กรท้องถ่ินส่วนใหญ่เขาสนับสนุนลูกหลานคนใน
ทอ้งถ่ินกนัเองมาท างาน” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กุมภาพนัธ์ุ 2556) 
                                        “การท างานกบัเครือญาติกมี็จุดอ่อนในดา้นการพฒันาทีมงาน ต่างคนต่างมีความเป็น
ส่วนตวัท าใหง้านเดินชา้ ” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 6: 7 มิถุนายน 2556) 
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2) การพฒันาบุคลากรขาดความชดัเจนและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เช่น บุคลากร
ทางการนิเทศการศึกษาไม่เพียงพอขาดการนิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผลการศึกษาขาดความชดัเจนในเร่ือง
ความกา้วหนา้ของวชิาชีพของบุคลากร(ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 

3) บุคลากรขาดขวญัก าลงัใจส่งผลต่อ การปฏิบัติหน้าท่ีอันเน่ืองมาจากการเล่น
พรรคเล่นพวก ความไม่เหมาะสมในการพิจารณาความดีความชอบ และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความ
คิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
   “ผมไม่ชอบรับราชการเพราะการเล่นพรรคเล่นพวกน่ีแหละ ผลตอบแทนมนัไม่เป็น
ธรรมไง” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 3: 22 มีนาคม 2556) 
                       “ขวญัก าลงัใจคนอยูท่ี่การไดรั้บความเป็นธรรม การเอาใจใส่ และความเสมอภาคกนั
ดว้ย” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556) 
  1.3.3  โอกาส 

1) ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดัและทอ้งถ่ินในการพฒันาบุคลากรเป็น
อยา่งดี เช่น นโยบายการให้ทุนพฒันาบุคลากรโดยท า MOU กบัมหาวิทยาลยัในการพฒันาบุคลากร การสนบัสนุนจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆในทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นอยา่งดี และการสร้างเครือข่ายการท างานเพ่ือพฒันางานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น 
ยกตวัอยา่ง เช่น 
                              “ผมว่าท้องถ่ินเด๋ียวน้ีมีโอกาสเยอะมากเพราะมีแหล่งเรียนรู้รอบตัว หากใช้
ประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายกนักจ็  าท าใหพ้ฒันาเร็วข้ึนโดยเฉพาะคุณภาพการเรียนรู้ของคนกบัมหาวทิยาลยัใน
ทอ้งถ่ินนั้นๆ (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 6: 7 มิถุนายน 2556) 
                “สาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ครูท่ีโรงเรียนสังกัดของผมท างานเอาเป็นเอาตายเพราะเขา  
เข้าใจงาน และมีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใกล้เคียงท่ีจับมือกันพัฒนาครูและบุคลากรเก่ียวกับการศึกษา” 
(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 5: 20 มิถุนายน 2556) 

2) มีความพร้อมดา้นอ านาจการตดัสินใจและงบประมาณในการพฒันาและสนบัสนุน
บุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ(ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 
  1.3.4  ภาวะคุกคาม 

1) ความไม่พร้อมของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการศึกษา เช่น 
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจนในดา้นการศึกษา หรือไม่เห็นความส าคญัของ
การศึกษาบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การถ่ายโอน ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ดา้นการศึกษา และไม่ให้ความส าคญัต่อการ
พฒันาความรู้ดา้นการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ท าให้ประชาชนเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ไดรั้บเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนต ่า และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                                  “ผมเป็นห่วงวา่ทอ้งถ่ินปรับตวัหรือยงัในการเป็นศูนยก์ลางการศึกษาเรียนรู้เพ่ือกา้ว
สู่สังคมยุคใหม่ การพฒันาฝีมือแรงงาน อาชีพ เพราะเหล่าน้ีตอ้งเตรียมความพร้อมให้แก่คนในท้องถ่ินเล็กๆ      
เป็นหลกั  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556) 
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                  “การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การศึกษาทอ้งถ่ินตอ้งท างานเชิงรุก ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ใหม่ๆท่ีไม่มีความรู้ความเขา้ใจดา้นการศึกษาดีพออาจขาดหลกัปฏิบติัท่ีเหมาะสม”  (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 4: 14 
พฤษภาคม 2556) 

2) การสรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการ
ส่วนใหญ่ใชร้ะบบอุปถมัภ ์(ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 

1.4  ผลการวิเคราะห์ดา้นวฒันธรรมองคก์าร 
  1.4.1  จุดเด่น 

1) มีนโยบายการสร้างค่านิยมของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการ
สร้างและพฒันาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน(ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 

2) มีมาตรการส่งเสริมการพฒันาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City) (ไม่มี
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 

3) มีนโยบายในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทยให้กับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในทุกช่วงวยั และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
   “กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอธัยาศยั ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรมประเพณี  ค่านิยมท่ีดีงามแก่ทุกเพศ ทุกวยัเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวติอยูแ่ลว้” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กมุภาพนัธ์ 2556) 

4) มีแนวทางสร้างเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เป็น
มรดกของรุ่นต่อไปอยา่งชดัเจน(ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 
  1.4.2  จุดดอ้ย 

1) มีว ัฒนธรรมท่ีให้ความส าคัญกับระบบอุปถัมภ์ท าให้ขาดความคิดเชิง
สร้างสรรค ์และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                                 “คนอยู่ท่ีเดิมนานๆ ท าอะไรซ ้ าๆ ไม่กลา้คิดใหม่ท าใหม่ หรือโอนอ่อนผ่อนตาม
ตลอดกมี็จุดอ่อนเหมือนกนัในเร่ืองท่ีไม่สามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆได ้เพราะความคุน้ชิน ” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 6: 
7 มิถุนายน 2556) 

2) ความไม่ชัดเจนในวฒันธรรมองค์การและขาดการมีส่วนร่วมในการสร้าง
วฒันธรรมองคก์าร และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                                 “ส่ิงท่ีปรากฏอยูบ่่อยๆ จนเป็นภาพลกัษณ์บ่งบอกถึงค่านิยมของทุกคนในองคก์รนั้น
คือวฒันธรรมท่ีดี หากบอกไม่ไดว้า่คืออะไร คิด และท าคนละทางกไ็ม่เป็นวฒันธรรมได”้(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 8: 26 
มิถุนายน 2556) 
                  “บางโรงเรียน ยงัไม่รู้ว่าจะท างานกนัอยา่งไร เพราะขาดความชดัเจน (ผูท้รงคุณวุฒิ
คนท่ี 1: 11 กมุภาพนัธ์ 2556) 

3) ขาดระบบและกระบวนการท่ีชดัเจนในการก าหนดวฒันธรรมองคก์าร และจาก
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                                       “ผูน้ าพดูอีกทาง ลกูนอ้งพดูอีกทาง”  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
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4) กระบวนการน านโยบายสู่การปฏิบัติยงัไม่มีประสิทธิภาพ  และจากการ
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                                    “หน่วยงานทอ้งถ่ิน น่ะมีโยบายดี และมีมากดว้ย  อาจปฏิบติัไม่ทนั”  (ผูท้รงคุณวุฒิ
คนท่ี 5: 20 มิถุนายน 2556) 
  1.4.3  โอกาส 

1) เป็นชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีมีความเช่ือ ค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกนัจะเอ้ือต่อการสร้าง
วฒันธรรมการท างานท่ีดีร่วมกนั (ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 

2) การมีการบริหารแบบศูนยร์วมอ านาจ และมีสายการบงัคบับญัชาสั่นจะช่วยให้
เกิดความคล่องตวัในการสร้างค่านิยมและวฒันธรรมร่วม(ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 

3) สถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางในการจดักิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                                  “งานประเพณีทอ้งถ่ินสมยัก่อนจะให้วดัเป็นศูนยก์ลางไปซ้อมร้องร า และจดัขบวน
แห่ แต่เด๋ียวน้ีเป็นโรงเรียนไปแลว้ เพราะเดก็ไดเ้รียนรู้ไปดว้ย ” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 2: 18 กุมภาพนัธ์ 2556) 
  1.4.4  ภาวะคุกคาม 

1) ไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการปลกูฝังจิตส านึกเอกลกัษณ์และค่านิยมความ
เป็นไทยให้แก่ เด็กเยาวชน และประชาชน ท าให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเลียนแบบวฒันธรรมและค่านิยม
ตะวนัตก และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                                    “เด็ก หรือแม้แต่ผู ้ใหญ่ก็ตาม ย ังมีความยินดีกับวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่า 
ว ัฒนธรรมตนเอง เช่นชอบสไตล์เกาหลี ญ่ี ปุ่น มากว่าท่ีจะภาคภูมิใจในความเป็นไทยเป็นเร่ืองน่ากลัว 
(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 8: 26 มิถุนายน 2556) 

2) บุคลากรบางกลุ่มมีทศันคติแบบอนุรักษ์นิยมท าให้มีปัญหาความร่วมมือ เช่น 
การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นลกัษณะพหุวฒันธรรม 
และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                                   “แต่ถา้อนุรักษ์ ประเภทไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงเสียเลยน่ีมีปัญหานะ เพราะเรา
หนีไม่พน้การกา้วสู่ยคุดิจิตอลแน่นอน” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 8: 26 มิถุนายน 2556) 

3) ขาดแบบอย่างท่ีดีของวฒันธรรมในยุคพหุวฒันธรรม และจากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                   “รายการโทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ ต่างๆกย็งับ่งบอกวฒันธรรมท่ีควรจะเป็นในยคุใหม่
ไม่ได ้คนมากข้ึน ต่างชาติมากข้ึน การแข่งขนัมากข้ึน จะท าอยา่งไรองคก์ร หรือสถาบนัจะอยูไ่ด”้ (ผูท้รงคุณวุฒิ
คนท่ี 8: 26 มิถุนายน 2556)  

1.5  ผลการวเิคราะห์ด้านเทคโนโลย ี
  1.5.1  จุดเด่น 

1) มีงบประมาณ สนับสนุน งบประมาณในการพฒันาส่ือและนวตักรรมอย่าง
เพียงพอ(ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 
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2) มีแหล่งเรียนรู้ภายใน เทคโนโลยี และ นวตักรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง
เพียงพอ  และจากการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ  มีความคิดเห็น ยกตัวอย่าง เช่น  “เด๋ียวน้ีโรงเรียนไหนไม่มี
คอมพิวเตอร์ กไ็ม่ไดแ้ลว้เพราะทุกอยา่งตอ้งเท่าทนั”(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กมุภาพนัธ์ 2556) 

3) ความส ามารถในการสนับส นุน ให้ มี ระบบการ เรียนการสอนแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ในโรงเรียนและจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น “ โรงเรียนทุกแห่ง
ตอ้งท าตามนโยบาย ทั้งการท างานทั้งการเรียนใชเ้ทคโนโลยีหมด มีตวัช้ีวดัความรู้ดา้นเทคโนโลยขีองครูนกัเรียน
ดว้ย(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กมุภาพนัธ์ 2556) 
                 “บุคลากรเทศบาล หรือทอ้งถ่ินอ่ืนๆ น่ีถือวา่เป็นจุดเด่นเขาเลยดา้นเทคโนโลยเีพราะ
ส่วนใหญ่เขาเป็นเดก็รุ่นใหม่ (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 4: 14 พฤษภาคม 2556) 

4) โรงเรียนทุกโรงมีระบบอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง และจากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                            “นโยบายก าหนดใหมี้อินเตอร์เน็ตทุกโรงเรียนเพราะ TOT เขากส็นบัสนุน ทอ้งถ่ินก็
ส่งเงินอุดหนุนมากแบบต่อเน่ืองดว้ย” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 4: 14 พฤษภาคม 2556) 

5) มีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบติัการอ่ืนๆ ท่ีมีวสัดุอุปกรณ์พร้อม 
และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                          “ผลการประเมินตนเองดูจากระบบสารสนเทศกรม ทุกโรงเรียนมีห้องปฏิบติัการ
ส าคญัๆครบมาก (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กมุภาพนัธ์ 2556) 
  1.5.2  จุดดอ้ย 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีศักยภาพและความพร้อมท่ีแตกต่างกันอย่าง
หลากหลายบางแห่งยงัขาดแคลนส่ือและไม่พร้อมในด้านเทคโนโลยี (ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ) 

2) ความไม่พร้อมของบุคลากรในการใชเ้ทคโนโลย ีเช่น บุคลากรบางกลุ่มปฏิเสธ
หรือต่อต้านเทคโนโลยี และขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยี(ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ) 

3) บุคลากรมีทศันคติเชิงลบต่อเทคโนโลย ีเช่น เป็นการการลงทุนสูงไม่คุม้กบัการ
ลงทุน  ระบบขดัขอ้งบ่อย และขาดผูดู้แลรักษาท่ีมีความรู้ความสามารถ(ไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ) 
  1.5.3  โอกาส 

1) บริบทสถานศึกษาเป็นสังคมก่ึงเมือง หรือสังคมเมืองมีความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยี และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น “โรงเรียนเทศบาลอยูใ่นเมืองการ
จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีมันง่ายมาก แหล่งเรียนรู้ก็มาก เพราะอยู่ในเมืองไป- มาสะดวกสบาย           
เดก็เทศบาลจึงมีโอกาสมากกวา่” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 5: 20 มิถุนายน 2556) 
                  “ถึงจะเป็นโรงเรียนเทศบาลท่ีวา่เป็นขนาดเลก็แลว้ก็ยงัเป็นสังคมเมืองหรือก่ึงเมืองมี
โอกาสเขา้ถึงคอมพิวเตอร์ง่ายกวา่โรงเรียนสังกดัอ่ืน” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 3: 22 มีนาคม 2556) 
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2) แนวโนม้ของสังคมและโลกาภิวฒัน์เอ้ือต่อการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนินงาน
และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                                 “โลกยุคใหม่ต้องใช้เทคโนโลยีทั้ งนั้ นเพราะอะไรหรือครับ รวดเร็ว คล่องตัว 
ปรับเปล่ียนเร่ือยๆ มีความน่าสนใจ” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 6: 7 มิถุนายน 2556) 
                  “บางคนเขา้ใจวา่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นปฏิเสธเทคโนโลย ี เปล่าเลยครับ เป็น
การใชเ้ทคโนโลยอียา่งฉลาดต่างหาก ทนักบัการเปล่ียนแปลง (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 8: 26 มิถุนายน 2556) 

3) มีการก าหนดไวใ้นนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานตน้สังกดัและจากการ
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                               “รัฐบาลก็ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี เช่นการใชแ้ท็บเล็ต และส่งเสริมอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน การเรียนทางไกลผา่นดาวเทียมและอ่ืนๆ” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 4: 14 พฤษภาคม 2556) 
                 “หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยไดมี้นโยบายการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ใชเ้รียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อปรับปรุงการบริการแก่ประชาชนอนัจะน าไปสู่การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) การศึกษาก็ตอ้งปรับตาม (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 8: 26 มิถุนายน 
2556) 

4) นกัเรียนมีความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลยี และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
มีความคิดเห็น ยกตวัอย่าง เช่น “ นักเรียนสมัยน้ีเขาเก่ง เกิดมาพร้อมกบัยุคของเขา  จะเรียนรู้เร็วกว่าผูใ้หญ่”
(ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556)  “ ครูตอ้งพฒันาตนเองเรียนรู้ไปพร้อมกบัเด็กโดยเฉพาะความรู้เก่ียวกบั
เทคโนโลย ี (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 

5) ชุมชน ท้องถ่ินและผูป้กครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้มีการน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นสถานศึกษา และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                              “ชุมชน ผูป้กครองตอ้งมองหาโรงเรียนท่ีมีเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยเีพื่อให้
ลูกตนเองเป็นคนทันสมัย และมั่นใจในโรงเรียนมากข้ึน ถา้ไม่มียงัหามาให้อีกก็มี” (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 2: 18 
กมุภาพนัธ์ 2556) 

6) เทคโนโลยีได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองทั้ งด้านการบริหารและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                             “สมยัก่อนโรงเรียนท่ีมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าชั้นน าแลว้ แต่ปัจจุบัน
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญในการส่ือสารหาความรู้ทั้ งด้านการบริหารโรงเรียนและการเรียนการสอน                   
มีคอมพิวเตอร์มีแบบพกพาได”้ (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กมุภาพนัธ์ 2556) 
  1.5.4  ภาวะคุกคาม 

1) ความพร้อมของครูท่ีมีอายุเฉล่ียค่อนขา้งมากท าให้ไม่มีความพร้อมในการใช้
เทคโนโลย(ีไม่มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ) 

2) การใชส่ื้อเทคโนโลยีอาจน าไปใชใ้นทางท่ีไม่ถูกตอ้งและเหมาะสม และจาก
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น “ ปัจจุบนัมีส่ือเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว แต่การเลือกรับรู้ก็
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เป็นส่ิงส าคญั เราปปรับทนัหรือเปล่า เพราะไม่สามารถตรวจทานและกีดกั้นส่ิงต่างๆท่ีหลัง่ไหลมากบัส่ือเหล่าน้ี
ได”้  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 8: 26 มิถุนายน 2556) 

3) การพ่ึงพาเทคโนโลยีมากเกินไปท าให้ครูขาดโอกาสในการเตรียมการสอน
อยา่งเพียงพอ และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                          “บางทีการเรียนผา่นทางออนไลน์ กนัมากความรู้กอ็ยูใ่นนั้น การสืบคนักมี็ในนั้น ครู
ก็ไม่รู้จะเตรียมการสอนไปท าไม  ครูเลยไม่ค่อยอยากเขียนแผนการสอนเหมือนเคย” (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 11 
กมุภาพนัธ์ 2556) 
           “การเตรียมการสอนจะท าให้ครูไดฝึ้กประสบการณ์และเรียนรู้ไปดว้ย แต่หากครู
สั่งงานนักเรียนให้สืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต อย่างเดียวจะท าให้ขาดดา้นอารมณ์ สังคม” (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 3: 22 
มีนาคม 2556) 

4) หน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ีมีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพออาจไม่ให้
ความส าคญัและจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                           “บางแห่งเราก็ตอ้งเห็นใจ โดยเฉพาะท้องถ่ินเล็กๆ งบประมาณน้อยมีภาระต้อง
ปรับปรุงซ่อมแซมโน่นน่ี อาจไม่ไดจ้ดังบซ้ือเพ่ิมเติมใหโ้รงเรียนกไ็ด”้ (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 4: 14 พฤษภาคม 2556) 

5) ความไม่พร้อมของบุคลากรในการใชเ้ทคโนโลยีอาจเป็นสาเหตุส าคญัในการ
ไม่ยอมรับ เช่น ขาดความรู้ความเขา้ใจ หรือขาดทกัษะในการใชแ้ละจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น 
ยกตวัอยา่ง เช่น 
            “ผมไม่อยากให้เป็นแบบไม่รู้และไม่ยอมรับเลย เพราะอย่างไรเสียเราหนีไม่พน้
เทคโนโลยแีน่นอน ผมอยูอ่ยา่งง่ายๆกบัเทคโนโลยแีละวฒันธรรมนะ”(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 6: 7 มิถุนายน 2556) 
            “เด็กใหม่ผมไม่ห่วงเร่ืองการใช้เทคโนโลยีนะ แต่ผมห่วงคนเก่าๆ ท่ีไม่ยอมรับ       
ไม่ยอมฝึกเลยมากกวา่”(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 8: 26 มิถุนายน 2556) 
 
ตารางที่ 3 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษา (ต่อ) 

ท่ี จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

 ด้านโครงสร้าง        
 จุดเด่น       

1 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจตามกฎหมาย
ในการจดัการศึกษาครอบคลุมทุกระดบั เช่น 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดั
การศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตาม       
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษา (ต่อ) 

ท่ี จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

ความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การศึกษาในระบบ 
(formal education) การศึกษานอกระบบ (non-
formal education) และการศึกษาตามอธัยาศยั 
(informal education) 

2 มีการก าหนดภารกิจและวตัถุประสงคข์องการจดั
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวช้ดัเจน 
เช่น มีภารกิจตามกฎหมาย 7 ภารกิจ ไดแ้ก่ ดา้นศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ ดา้นปฐมวยั ดา้นการศึกษาภาคบงัคบั 
ดา้นการจดัการศึกษาช่วงชั้นท่ี 4 และอาชีวศึกษา ดา้น
การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั  ดา้นส่งเสริม
การกีฬา นนัทนาการ กิจกรรมเดก็ เยาวชน และ
ประชาชน และภารกิจดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน       

3 โครงสร้างความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ท่ี
ภายในองคก์ารเอ้ือต่อการท างาน เช่น มีการจดัวาง
โครงสร้างขององคก์ารสนบัสนุนพนัธกิจและ
เป้าหมายองคก์ารชดัเจน จ านวนกลุ่มงานหรือ
แผนกมีเพียงพอส าหรับน ากลยทุธ์ไปปรับใช ้และ
มีระบบกรรมการสถานศึกษาช่วยเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน       

 จุดด้อย       
1 แมจ้ะมีการก าหนดโครงสร้าง ภารกิจ และ

วตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน แต่ยงัขาดการน าสู่การ
ปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม เช่น มีบทบาทหนา้ท่ี
รับผดิชอบชดัเจนแต่ขาดอ านาจในการตดัสินใจ 
สั่งการ  การกระจายอ านาจการตดัสินใจไม่ชดัเจน
ยงัรวมอ านาจอยูท่ี่ผูบ้ริหารในระดบัสูง และขาด
การประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี       
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษา (ต่อ) 

ท่ี จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
2 การมีอ านาจท่ีอิงการเมืองสูงท าใหผู้บ้ริหารระดบั

สถานศึกษาตอ้งใหค้วามสนใจนโยบายทาง
การเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามผูท่ี้ด  ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองแต่ละกลุ่ม       

3 การเมืองเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากระบบการศึกษา 
แทนท่ีผูบ้ริหารหรือคนในวงการศึกษาจะท า
ประโยชน์เพ่ือทอ้งถ่ินกลบัเอ้ือประโยชน์ต่อ
การเมือง       

4 ผูบ้ริหารในวงการศึกษามีจิตส านึก (mindset) ของ
การเป็นขา้ราชการ (bureaucrat) สูงมากจึงมุ่งรักษา
อ านาจและผลประโยชน์ของตวัเอง       

5 หน่วยงานตน้สังกดัครอบง าการศึกษาอยา่ง
สมบูรณ์แบบ และในทางปฏิบติัเป็นระบบรวม
ศนูยอ์  านาจ       

 โอกาส       
1 นโยบายกระจายอ านาจการจดัการศึกษาไดก้ าหนด 

ไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพระราช               
บญัญติั การศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนพระราช            
บญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าใหเ้อ้ือต่อการ
บริหารจดัการสถานศึกษาไดอ้ยา่งคล่องตวั        

2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีขอ้มูล
สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไม่มากนกัท าให้
สามารถวางแผนบริหารจดัการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ เช่น มีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะ
สนบัสนุนการศึกษาในทอ้งถ่ิน  สามารถก าหนด
รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถสร้าง       
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษา (ต่อ) 

ท่ี จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

เอกลกัษณ์และริเร่ิมนวตักรรมทางการศึกษาได ้
 ภาวะคุกคาม       

1 ยงัมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคท่ีท า
ใหก้ารบริหารจดัการศึกษาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินขาดความคล่องตวั เช่น ระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้ง ขาดการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และขาดการประชาสัมพนัธ์
และหลกัเกณฑว์ิธีการประเมินความพร้อม       

2 อ านาจการตดัสินใจยงัไม่มีประสิทธิภาพซ่ึงมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัหลายประการ เช่น การแทรกแซง
การศึกษาโดยการเมืองระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีดี 
และความต่อเน่ือง        

 ด้านงาน        
 จุดเด่น       
1 มีการก าหนดภารกิจหรืองานในสถานศึกษาภายใต้

กฎหมายรองรับอยา่งชดัเจน เช่น พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550และพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542       

2 มีการแบ่งกลุ่มงานในสถานศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แต่
ละกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น กลุ่มงานวชิาการ กลุ่ม
งานงบประมาณ กลุ่มงานบุคคล และกลุ่มงาน
บริหารทัว่ไป      

 

3 มีความพร้อมในการสนบัสนุนงบประมาณพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมี้คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู      

 

4 มีสายการบงัคบับญัชาสั้นท าใหส้ามารถตดัสินใจ       
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษา (ต่อ) 

ท่ี จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

หรือสั่งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 จุดด้อย       
1 ขาดระบบการบริหารจดัการท่ีดีท าใหม้าตรฐาน

การบริหารงานดา้นการศึกษาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินค่อนขา้งต ่า เช่น โรงเรียนไดรั้บการ
กระจายอ านาจดา้นงานนอ้ยโดยอ านาจส่วนใหญ่
ยงัอยูท่ี่หน่วยงานตน้สังกดั  ขาดการประชุมช้ีแจง
ภาระหนา้ท่ีหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้กิด
ความเขา้ใจชดัเจนตรงกนั และการท างานยงัอิงอยู่
กบัอ  านาจทางการเมืองสูงขาดการส่งเสริมพฒันา
งานวิชาการ        

2 แมจ้ะมีการแบ่งกลุ่มงานท่ีชดัเจนตามกฎหมายแต่
ยงัขาดรายละเอียดในแต่ละกลุ่มงานท่ีสอดคลอ้ง
กบับริบทของตนเองโดยใชข้องส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยอนุโลม      

 

3 กลุ่มงานต่างๆ ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญในงานของตนเอง เช่น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก ์และบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนๆ      

 

4 สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ใหค้วามส าคญัต่อการ
วางแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนเท่าท่ีควร 
เช่น ไม่ใชแ้ผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนเป็น
แนวทางในการจดัท างบประมาณตามท่ีระเบียบก าหนด       

 โอกาส       
1 มีขอบเขตความรับผดิชอบต่อกลุ่มเป้าหมายชดัเจน

ไม่กวา้งเกินไปท าใหส้ามารถบริหารจดัการได้
คล่องตวัข้ึน เช่น มีความใกลชิ้ดกบัประชาชนใน
พ้ืนท่ีท าใหท้ราบความตอ้งการไดช้ดัเจนสามารถ
น าไปก าหนดจุดเนน้ดา้นการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจง       
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษา (ต่อ) 

ท่ี จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

ไดท้ั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมายและเน้ือหา 
2 องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนโยบายท่ีเอ้ือต่อ

ความส าเร็จในการด าเนินงาน เช่น       
 

 1) นโยบายการกระจายอ านาจใหก้รรมการ
การศึกษา (education board)       

 2) ความมุ่งมัน่ในการจดัการศึกษาใหบ้รรลุตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ        

 

 3) การใหค้วามส าคญักบัการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน (SBMLD)       

 4) การส่งเสริมการกระจายอ านาจอยา่งแทจ้ริง       
 5) การสนบัสนุนการปฏิบติัตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
น าเงินรายไดข้องสถานศึกษาไปเป็นค่าใชจ่้ายใน
การจดัการศึกษาในสถานศึกษา พ.ศ. 2551      

 

 ภาวะคุกคาม       
1 ความไม่ชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ีในการจดั

การศึกษาตามอ านาจหนา้ท่ีของตนเอง ท าให้
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดความมัน่ใจในการบริหาร
จดัการตอ้งคอยรับค าสั่งหรือการตดัสินใจจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูงข้ึนไป       

2 เน่ืองจากขาดความเช่ียวชาญในงาน ตลอดจน
อ านาจในการตดัสินใจสั่งการไม่ชดัเจนท าใหข้าด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่างๆ  เช่น การอิง
อ านาจทางการเมือง และบุคลากรขาดความ
เช่ียวชาญในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย        

 ด้านคน        
 จุดเด่น       
1 บุคลากรมีความพร้อมสูง เช่น ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์และคุณวฒิุสูง ครูผูส้อนส่วนใหญ่มี      
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษา (ต่อ) 

ท่ี จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

วิทยาฐานะช านาญการพิเศษและมีประสบการณ์
ในต าแหน่งเป็นอยา่งดี 

2 องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินใหค้วามส าคญัในการ
พฒันาบุคลากร เช่น ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
บุคลากรพฒันาตนเองโดยมีทุนสนบัสนุนศึกษาต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึน       

3 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ินท าใหมี้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพและบริบทของ
ทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี       

 จุดด้อย       
1 การสรรหาบุคคลเขา้ปฏิบติังานยงัไม่มี

ประสิทธิภาพส่งผลใหมี้ปัญหาในการบริหารคน 
เช่น บุคลากรส่วนใหญ่มาจากระบบอุปถมัภจึ์งขาด
ความรู้ความสามารถท่ีตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ 
ขาดการท างานเป็นทีมและสร้างทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดความเป็นเอกภาพใน
การท างานหรือมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก       

2 การพฒันาบุคลากรขาดความชดัเจนและ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เช่น บุคลากรทางการ
นิเทศการศึกษาไม่เพียงพอขาดการนิเทศ ก ากบั
ติดตามและประเมินผลการศึกษาขาดความชดัเจน
ในเร่ืองความกา้วหนา้ของวิชาชีพของบุคลากร      

 

3 บุคลากรขาดขวญัก าลงัใจส่งผลต่อ การปฏิบติั
หนา้ท่ีอนัเน่ืองมาจากการเล่นพรรคเล่นพวก ความ
ไม่เหมาะสมในการพิจารณาความดีความชอบ       

 โอกาส       
1 ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดัและ

ทอ้งถ่ินในการพฒันาบุคลากรเป็นอยา่งดี เช่น 
นโยบายการใหทุ้นพฒันาบุคลากรโดยท า MOU กบั       
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษา (ต่อ) 

ท่ี จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

มหาวิทยาลยัในการพฒันาบุคลากร  การสนบัสนุน
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมใน
ชุมชนเป็นอยา่งดี และการสร้างเครือข่ายการท างาน
เพื่อพฒันางานและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2 มีความพร้อมดา้นอ านาจการตดัสินใจและ
งบประมาณในการพฒันาและสนบัสนุนบุคลากร
ใหเ้ป็นมืออาชีพ      

 

 ภาวะคุกคาม       
1 ความไม่พร้อมของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการศึกษา เช่น ผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจท่ี
ชดัเจนในดา้นการศึกษา หรือไม่เห็นความส าคญั
ของการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา กรรการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง และประชาชนยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการถ่ายโอน ขาด
บุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์
ดา้นการศึกษา และไม่ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา
ความรู้ดา้นการประกอบอาชีพใหแ้ก่ประชาชน ท า
ใหป้ระชาชนเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ไดรั้บเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนต ่า        

2 การสรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นขา้ราชการส่วนใหญ่ใชร้ะบบอุปถมัภ ์      

 

 ด้านวฒันธรรมองค์การ       
 จุดเด่น       
1 มีนโยบายการสร้างค่านิยมของบุคลากรใน

สถานศึกษาใหมี้ส่วนร่วมในการสร้างและพฒันา
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน       

2 มีมาตรการส่งเสริมการพฒันาเมืองและชุมชนสู่       
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษา (ต่อ) 

ท่ี จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

เมืองนิเวศน์ (Eco City) 
3 มีนโยบายในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

และค่านิยมไทยใหก้บัเดก็ เยาวชน และประชาชน
ในทุกช่วงวยั      

 

4 มีแนวทางสร้างเสริมอนุรักษท์ านุบ ารุงศาสนา
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นมรดกของรุ่นต่อไป
อยา่งชดัเจน      

 

 จุดด้อย       
1 มีวฒันธรรมท่ีใหค้วามส าคญักบัระบบอุปถมัภท์ า

ใหข้าดความคิดเชิงสร้างสรรค ์      
 

2 ความไม่ชดัเจนในวฒันธรรมองคก์ารและขาดการ
มีส่วนร่วมในการสร้างวฒันธรรมองคก์าร      

 

3 ขาดระบบและกระบวนการท่ีชดัเจนในการ
ก าหนดวฒันธรรมองคก์าร       

4 กระบวนการน านโยบายสู่การปฏิบติัยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ       

 โอกาส       
1 เป็นชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีมีความเช่ือ ค่านิยมท่ี

สอดคลอ้งกนัจะเอ้ือต่อการสร้างวฒันธรรมการ
ท างานท่ีดีร่วมกนั      

 

2 การมีการบริหารแบบศนูยร์วมอ านาจ และมีสาย
การบงัคบับญัชาสั่นจะช่วยใหเ้กิดความคล่องตวั
ในการสร้างค่านิยมและวฒันธรรมร่วม      

 

3 สถานศึกษาเป็นศนูยก์ลางในการจดักิจกรรม
ส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน       

 ภาวะคุกคาม       
1 ไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการปลกูฝังจิตส านึก

เอกลกัษณ์และค่านิยมความเป็นไทยใหแ้ก่ เดก็
เยาวชน และประชาชน ท าใหเ้ดก็ เยาวชน และ       
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษา (ต่อ) 

ท่ี จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

ประชาชนเลียนแบบวฒันธรรมและค่านิยมตะวนัตก 
2 บุคลากรบางกลุ่มมีทศันคติแบบอนุรักษนิ์ยมท าให้

มีปัญหาความร่วมมือ เช่น การเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นลกัษณะพหุวฒันธรรม       

3 ขาดแบบอยา่งท่ีดีของวฒันธรรมในยคุพหุ
วฒันธรรม      

 

 ด้านเทคโนโลย ี       
 จุดเด่น       
1 มีงบประมาณสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันา

ส่ือและนวตักรรมอยา่งเพียงพอ       
 

2 มีแหล่งเรียนรู้ภายใน เทคโนโลย ีและ นวตักรรม
ทางเทคโนโลยใีหม่ๆ อยา่งเพียงพอ      

 

3 ความสามารถในการสนบัสนุนใหมี้ระบบการ
เรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ในโรงเรียน       

4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบอินเทอร์เน็ตอยา่งทัว่ถึง       

5 มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และหอ้งปฏิบติัการ
อ่ืนๆ ท่ีมีวสัดุอุปกรณ์พร้อม      

 

 จุดด้อย       
1 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีศกัยภาพและความ

พร้อมท่ีแตกต่างกนัอยา่งหลากหลายบางแห่งยงั
ขาดแคลนส่ือและไม่พร้อมในดา้นเทคโนโลย ี      

 

2 ความไม่พร้อมของบุคลากรในการใชเ้ทคโนโลย ี
เช่น บุคลากรบางกลุ่มปฏิเสธหรือต่อตา้น
เทคโนโลย ีและขาดความช านาญในการใช้
เทคโนโลย ี       

3 บุคลากรมีทศันคติเชิงลบต่อเทคโนโลย ีเช่น เป็น
การการลงทุนสูงไม่คุม้กบัการลงทุน  ระบบ
ขดัขอ้งบ่อย และขาดผูดู้แลรักษาท่ีมีความรู้      
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษา (ต่อ) 

ท่ี จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคาม 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

ความสามารถ 
 โอกาส       
1 บริบทสถานศึกษาเป็นสังคมก่ึงเมือง หรือสังคม

เมืองมีความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลยี       
2 แนวโนม้ของสังคมและโลกาภิวตัน์เอ้ือต่อการใช้

เทคโนโลยใีนการด าเนินงาน       
3 มีการก าหนดไวใ้นนโยบายของรัฐบาล และ

หน่วยงานตน้สังกดั       
4 นกัเรียนมีความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลยี       
5 ชุมชน ทอ้งถ่ินและผูป้กครองใหค้วามร่วมมือและ

สนบัสนุนใหมี้การน าเทคโนโลยมีาใชใ้น
สถานศึกษา       

6 เทคโนโลยไีดมี้การพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองทั้งดา้น
การบริหารและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน       

 ภาวะคุกคาม       
1 ความพร้อมของครูท่ีมีอายเุฉล่ียค่อนขา้งมากท าให้

ไม่มีความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลย ี       
2 การใชส่ื้อเทคโนโลยอีาจน าไปใชใ้นทางท่ีไม่

ถกูตอ้งและเหมาะสม       
3 การพ่ึงพาเทคโนโลยมีากเกินไปท าใหค้รูขาด

โอกาสในการเตรียมการสอนอยา่งเพียงพอ       
4 หน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ีมีงบประมาณ

สนบัสนุนไม่เพียงพออาจไม่ใหค้วามส าคญั       
5 ความไม่พร้อมของบุคลากรในการใชเ้ทคโนโลยี

อาจเป็นสาเหตุส าคญัในการไม่ยอมรับ เช่น ขาด
ความรู้ความเขา้ใจ หรือขาดทกัษะในการใช ้       
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษาในดา้น
โครงสร้าง (structure) ดา้นงาน (task) ดา้นคน (human) ดา้นวฒันธรรมองคก์าร (organizational culture) และดา้น
เทคโนโลย ี(technology) สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ด้านโครงสร้าง 
จุดเด่น 
1.1 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจตามกฎหมายในการจดัการศึกษาครอบคลุมทุกระดบั เช่น 

พระราช บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบั
ใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการของท้องถ่ิน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
การศึกษาในระบบ (formal education) การศึกษานอกระบบ (non-formal education) และการศึกษาตามอธัยาศยั 
(informal education) 

1.2 โครงสร้างความรับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีภายในองค์การเอ้ือต่อการท างาน เช่น มีการจดั
วางโครงสร้างขององคก์ารสนบัสนุนพนัธกิจและเป้าหมายองคก์ารชดัเจน จ านวนกลุ่มงานหรือแผนกมีเพียงพอ
ส าหรับน ากลยทุธ์ไปปรับใช้ และมีระบบกรรมการสถานศึกษาช่วยเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

1.3 มีการก าหนดภารกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว้
ชดัเจน เช่น มีภารกิจตามกฎหมาย 7 ภารกิจ ไดแ้ก่ ดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นปฐมวยั ดา้นการศึกษาภาคบงัคบั 
ดา้นการจดัการศึกษาช่วงชั้นท่ี 4 และอาชีวศึกษา ดา้นการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั  ดา้นส่งเสริมการกีฬา 
นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน และภารกิจดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และ  
ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

จุดด้อย 
1.4 แมจ้ะมีการก าหนดโครงสร้าง ภารกิจ และวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน แต่ยงัขาดการน าสู่การ

ปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม เช่น มีบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบชดัเจนแต่ขาดอ านาจในการตดัสินใจสั่งการ  การกระจาย
อ านาจการตดัสินใจไม่ชดัเจนยงัรวมอ านาจอยูท่ี่ผูบ้ริหารในระดบัสูง และขาดการประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจใน
บทบาทหนา้ท่ีตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

1.5 การมีอ านาจท่ีอิงการเมืองสูงท าให้ผูบ้ริหารระดบัสถานศึกษาตอ้งให้ความสนใจนโยบายทาง
การเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งทางการเมืองแต่ละกลุ่ม 

1.6 หน่วยงานตน้สังกดัครอบง าการศึกษาอยา่งสมบูรณ์แบบ และในทางปฏิบติัเป็นระบบรวมศูนย์
อ  านาจ 

1.7 การเมืองเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากระบบการศึกษา แทนท่ีผูบ้ริหารหรือคนในวงการศึกษาจะท า
ประโยชน์เพ่ือทอ้งถ่ินกลบัเอ้ือประโยชน์ต่อการเมือง 

1.8 ผูบ้ริหารในวงการศึกษามีจิตส านึก (mindset) ของการเป็นขา้ราชการ (bureaucrat) สูงมาก     
จึงมุ่งรักษาอ านาจและผลประโยชน์ของตวัเอง 
 โอกาส 
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1.9 นโยบายกระจายอ านาจการจดัการศึกษาไดก้ าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าใหเ้อ้ือต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาไดอ้ยา่งคล่องตวั 

1.10 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีขอ้มูลสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไม่มากนกัท า
ให้สามารถวางแผนบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น มีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการศึกษาใน
ทอ้งถ่ิน  สามารถก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถสร้าง
เอกลกัษณ์และริเร่ิมนวตักรรมทางการศึกษาได ้

ภาวะคุกคาม 
1.11 ยงัมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคท่ีท าให้การบริหารจดัการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินขาดความคล่องตวั เช่น ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ขาดการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และขาดการประชาสัมพนัธ์และหลกัเกณฑว์ิธีการประเมินความพร้อม 

1.12 อ านาจการตัดสินใจยงัไม่มีประสิทธิภาพซ่ึงมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น การ
แทรกแซงการศึกษาโดยการเมืองระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีดี และความต่อเน่ือง 

2. ด้านงาน 
จุดเด่น 
2.1 มีการก าหนดภารกิจหรืองานในสถานศึกษาภายใต้กฎหมายรองรับอย่างชัดเจน เช่น 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550และพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

2.2 มีการแบ่งกลุ่มงานในสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แต่ละกลุ่ม
ไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น กลุ่มงานวชิาการ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบุคคล และกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

2.3 มีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

2.4 มีสายการบงัคบับญัชาสั้นท าใหส้ามารถตดัสินใจหรือสั่งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
จุดด้อย 
2.5 ขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดีท าให้มาตรฐานการบริหารงานด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินค่อนขา้งต ่า เช่น โรงเรียนไดรั้บการกระจายอ านาจดา้นงานนอ้ยโดยอ านาจส่วนใหญ่ยงัอยูท่ี่
หน่วยงานตน้สังกดั  ขาดการประชุมช้ีแจงภาระหนา้ท่ีหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้กิดความเขา้ใจชดัเจนตรงกนั 
และการท างานยงัอิงอยูก่บัอ  านาจทางการเมืองสูงขาดการส่งเสริมพฒันางานวชิาการ 

2.6 สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ใหค้วามส าคญัต่อการวางแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนเท่าท่ีควร 
เช่น ไม่ใชแ้ผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนเป็นแนวทางในการจดัท างบประมาณตามท่ีระเบียบก าหนด 

2.7 กลุ่มงานต่างๆ ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในงานของตนเอง เช่น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ์และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ 

2.8 แม้จะมีการแบ่งกลุ่มงานท่ีชัดเจนตามกฎหมายแต่ยงัขาดรายละเอียดในแต่ละกลุ่มงานท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทของตนเองโดยใชข้องส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยอนุโลม 
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 โอกาส 

2.9 มีขอบเขตความรับผิดชอบต่อกลุ่มเป้าหมายชดัเจนไม่กวา้งเกินไปท าใหส้ามารถบริหารจดัการ
ไดค้ล่องตวัข้ึน เช่น มีความใกลชิ้ดกบัประชาชนในพ้ืนท่ีท าใหท้ราบความตอ้งการไดช้ดัเจนสามารถน าไปก าหนด
จุดเนน้ดา้นการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงไดท้ั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมายและเน้ือหา 

2.10 องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนโยบายท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน เช่น การให้
ความส าคญักบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน (SBMLD)การสนบัสนุนการปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการน าเงินรายไดข้องสถานศึกษาไปเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษาในสถานศึกษา พ.ศ. 2551นโยบายการกระจายอ านาจให้กรรมการการศึกษา (education board)ความ
มุ่งมัน่ในการจดัการศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และการส่งเสริมการกระจายอ านาจอย่าง
แทจ้ริง 

ภาวะคุกคาม 
2.11 ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ีในการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าท่ีของตนเอง ท าให้

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดความมัน่ใจในการบริหารจดัการตอ้งคอยรับค าสั่งหรือการตดัสินใจจากผูบ้งัคบับญัชาใน
ระดบัสูงข้ึนไป 

2.12 เน่ืองจากขาดความเช่ียวชาญในงาน ตลอดจนอ านาจในการตดัสินใจสั่งการไม่ชดัเจนท าให้
ขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่างๆ  เช่น การอิงอ านาจทางการเมือง และบุคลากรขาดความเช่ียวชาญในงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ด้านคน 
จุดเด่น 
3.1 องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินให้ความส าคญัในการพฒันาบุคลากร เช่น ส่งเสริมและสนบัสนุน

ใหบุ้คลากรพฒันาตนเองโดยมีทุนสนบัสนุนศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
3.2 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ินท าให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพและบริบทของ

ทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
3.3 บุคลากรมีความพร้อมสูง เช่น ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์และคุณวฒิุสูง ครูผูส้อนส่วน

ใหญ่มีวทิยาฐานะช านาญการพิเศษและมีประสบการณ์ในต าแหน่งเป็นอยา่งดี 
 จุดด้อย 

3.4 การสรรหาบุคคลเขา้ปฏิบติังานยงัไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้มีปัญหาในการบริหารคน เช่น 
บุคลากรส่วนใหญ่มาจากระบบอุปถมัภจึ์งขาดความรู้ความสามารถท่ีตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ ขาดการท างานเป็น
ทีมและสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดความเป็นเอกภาพในการท างานหรือมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 

3.5 บุคลากรขาดขวญัก าลงัใจส่งผลต่อ การปฏิบติัหน้าท่ีอนัเน่ืองมาจากการเล่นพรรคเล่นพวก 
ความไม่เหมาะสมในการพิจารณาความดีความชอบ 
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3.6 การพฒันาบุคลากรขาดความชดัเจนและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เช่น บุคลากรทางการนิเทศ
การศึกษาไม่เพียงพอขาดการนิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผลการศึกษาขาดความชดัเจนในเร่ืองความกา้วหนา้
ของวิชาชีพของบุคลากร 
 โอกาส 

3.7 ไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดัและทอ้งถ่ินในการพฒันาบุคลากรเป็นอย่างดี เช่น 
นโยบายการใหทุ้นพฒันาบุคลากรโดยท า MOU กบัมหาวิทยาลยัในการพฒันาบุคลากร  การสนบัสนุนจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆในทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นอยา่งดี และการสร้างเครือข่ายการท างานเพ่ือพฒันางานและแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3.8 มีความพร้อมดา้นอ านาจการตดัสินใจและงบประมาณในการพฒันาและสนบัสนุนบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 

ภาวะคุกคาม 
3.9 ความไม่พร้อมของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการศึกษา เช่น ผูบ้ริหารองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีชัดเจนในดา้นการศึกษา หรือไม่เห็นความส าคญัของการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา กรรการสถานศึกษา ผูป้กครอง และประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการถ่าย
โอน ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ดา้นการศึกษา และไม่ให้ความส าคญัต่อการพฒันา
ความรู้ด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ท าให้ประชาชนเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนต ่า 

3.10 การสรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการส่วนใหญ่ใช้
ระบบอุปถมัภ ์

4. ด้านวฒันธรรมองค์การ 
จุดเด่น 
4.1 มีนโยบายการสร้างค่านิยมของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการสร้างและพฒันา

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
4.2 มีนโยบายในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทยให้กับเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในทุกช่วงวยั 
4.3 มีมาตรการส่งเสริมการพฒันาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City) 
4.4 มีแนวทางสร้างเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เป็นมรดกของรุ่น

ต่อไปอยา่งชดัเจน 
จุดด้อย 
4.5 ขาดระบบและกระบวนการท่ีชดัเจนในการก าหนดวฒันธรรมองคก์าร 
4.6 กระบวนการน านโยบายสู่การปฏิบติัยงัไม่มีประสิทธิภาพ 
4.7 มีวฒันธรรมท่ีใหค้วามส าคญักบัระบบอุปถมัภท์ าใหข้าดความคิดเชิงสร้างสรรค ์
4.8 ความไม่ชดัเจนในวฒันธรรมองคก์ารและขาดการมีส่วนร่วมในการสร้างวฒันธรรมองคก์าร 

 โอกาส 
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4.9 สถานศึกษาเป็นศนูยก์ลางในการจดักิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
4.10 เป็นชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีมีความเช่ือ ค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกนัจะเอ้ือต่อการสร้างวฒันธรรมการ

ท างานท่ีดีร่วมกนั 
4.11 การมีการบริหารแบบศูนยร์วมอ านาจ และมีสายการบังคับบัญชาสั่นจะช่วยให้เกิดความ

คล่องตวัในการสร้างค่านิยมและวฒันธรรมร่วม 
ภาวะคุกคาม 
4.12 บุคลากรบางกลุ่มมีทศันคติแบบอนุรักษนิ์ยมท าใหมี้ปัญหาความร่วมมือ เช่น การเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นลกัษณะพหุวฒันธรรม 
4.13 ไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการปลกูฝังจิตส านึกเอกลกัษณ์และค่านิยมความเป็นไทยใหแ้ก่ 

เดก็เยาวชน และประชาชน ท าใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนเลียนแบบวฒันธรรมและค่านิยมตะวนัตก 
4.14 ขาดแบบอยา่งท่ีดีของวฒันธรรมในยคุพหุวฒันธรรม 

5. ด้านเทคโนโลย ี
จุดเด่น 
5.1 ความสามารถในการสนบัสนุนใหมี้ระบบการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ในโรงเรียน 
5.2 โรงเรียนทุกโรงมีระบบอินเทอร์เน็ตอยา่งทัว่ถึง 
5.3 มีแหล่งเรียนรู้ภายใน เทคโนโลย ีและ นวตักรรมทางเทคโนโลยใีหม่ๆ อยา่งเพียงพอ 
5.4 มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และหอ้งปฏิบติัการอ่ืนๆ ท่ีมีวสัดุอุปกรณ์พร้อม 
5.5 มีงบประมาณสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาส่ือและนวตักรรมอยา่งเพียงพอ 
จุดด้อย 
5.6 ความไม่พร้อมของบุคลากรในการใชเ้ทคโนโลยี เช่น บุคลากรบางกลุ่มปฏิเสธหรือต่อตา้น

เทคโนโลย ีและขาดความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยี 
5.7 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีศกัยภาพและความพร้อมท่ีแตกต่างกนัอยา่งหลากหลายบางแห่ง

ยงัขาดแคลนส่ือและไม่พร้อมในดา้นเทคโนโลย ี
5.8 บุคลากรมีทศันคติเชิงลบต่อเทคโนโลยี เช่น เป็นการการลงทุนสูงไม่คุม้กบัการลงทุน  ระบบ

ขดัขอ้งบ่อย และขาดผูดู้แลรักษาท่ีมีความรู้ความสามารถ 
 โอกาส 

5.9 บริบทสถานศึกษาเป็นสังคมก่ึงเมือง หรือสังคมเมืองมีความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลย ี
5.10 แนวโนม้ของสังคมและโลกาภิวตัน์เอ้ือต่อการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนินงาน 
5.11 มีการก าหนดไวใ้นนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานตน้สังกดั 
5.12 นกัเรียนมีความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลย ี
5.13 ชุมชน ทอ้งถ่ินและผูป้กครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้น

สถานศึกษา 
5.14 เทคโนโลยไีดมี้การพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองทั้งดา้นการบริหารและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ภาวะคุกคาม 
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5.15 ความไม่พร้อมของบุคลากรในการใชเ้ทคโนโลยีอาจเป็นสาเหตุส าคญัในการไม่ยอมรับ เช่น 
ขาดความรู้ความเขา้ใจ หรือขาดทกัษะในการใช ้

5.16 ความพร้อมของครูท่ีมีอายเุฉล่ียค่อนขา้งมากท าใหไ้ม่มีความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลย ี
5.17 การใชส่ื้อเทคโนโลยอีาจน าไปใชใ้นทางท่ีไม่ถกูตอ้งและเหมาะสม 
5.18 หน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ีมีงบประมาณสนบัสนุนไม่เพียงพออาจไม่ใหค้วามส าคญั 
5.19 การพึ่งพาเทคโนโลยมีากเกินไปท าใหค้รูขาดโอกาสในการเตรียมการสอนอยา่งเพียงพอ 

 
2. แนวทางของนโยบาย 

จากผลการวิจยัเอกสาร  การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ การวิจยัเชิงส ารวจ และการศึกษาพหุกรณี 
ระยะท่ี 1 การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง และการสัมมนาเชิงปฏิบติัการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในระยะท่ี 2 เพื่อศึกษา
แนวการด าเนินงานของนโยบายด้านโครงสร้าง (structure) ด้านงาน (task) ด้านคน (human) ด้านวฒันธรรม
องคก์าร(organizational culture) และดา้นเทคโนโลย ี(technology) สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

2.1 แนวทางของนโยบายด้านโครงสร้าง 
1) ส่งเสริมการจดัรูปแบบการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการท่ีเน้นการบริหารจดัการ

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยการจดัการศึกษาตลอดชีวิต เช่น มีการผสมผสานทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยเน้นตามความต้องการของผูเ้รียนและความ
เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนฐานชีวติและสภาพสังคมของคนในทอ้งถ่ิน ตลอดจนมีการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ ให้
หน่วยงานในสังกดัน าสู่การปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม มากยิ่งข้ึน และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น 
ยกตวัอยา่ง เช่น 
            “ผมใชก้ารบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐานมาตั้งแต่ยงัไม่มีค  าจ ากดัความช่ือน้ี ท าให้โรงเรียน
เทศบาลทุกแห่งท่ีผมอยูป่ระสบผลส าเร็จ” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 2: 18 กมุภาพนัธ์2556) 
             “ควรใชก้ระบวนการเรียนการสอนโดยเนน้ใหเ้กิดการเรียนรู้จากการลงมือท า บูรณาการเขา้ไป
ในทุกขั้นตอนของชีวติ อยา่งเหมาะสมกบัถ่ินฐานบริบทของเขาดว้ย” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556) 

2) ปรับโครงสร้างองคก์รเหมาะสมกบัขนาดของสถานศึกษา เช่น มีการจดักลุ่มงานภายใน
องคก์รมีสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนเหมาะสมกบับริบทและความจ าเป็น ครอบคลุมงานทั้งหมดของสถานศึกษา  
มีการจดัท ามาตรฐานการปฏิบติังานใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานอย่างจริงจงัและจริงใจและจากการ
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
  “ดูก่อนว่ามีคนท่ีถนัดด้านใด โครงสร้างก็ตอ้งเป็นไปตามคน ใครท าอะไรให้เหมาะ และ
ครอบคลุมครบถว้น” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
             “ธรรมาภิบาล เป็นหลกัการบริหารโดยโครงสร้างอยูแ่ลว้จะท าให้การท างานมีหลกัการ ขอให้
น ามาใชใ้หเ้ป็นจริงทุกขอ้เถอะจะดีมาก” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 4: 14 พฤษภาคม 2556) 

3) ใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันาระบบการบริหารงาน การติดตาม และประเมินผลอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น วจิยัและพฒันารูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน หรือรูปแบบการจดั



181 
 
 

 

การศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความ
คิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
             “ผมเลือกนกัวิจยัมาเป็นท่ีปรึกษา และดูแลการศึกษาเน่ืองจากผมเช่ือว่าการวิจยัและพฒันาจะ
ท าใหเ้กิดผลงานใหม่ๆ สร้างสรรคแ์ละมีคุณภาพ”  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 5: 20 มิถุนายน 2556) 
              “บ ริษัท  องค์กร ห น่วยงานห รือสถาน ศึกษาผมว่าไม่ ต่ างกันหรอก จ าเป็นต้องใช้
กระบวนการวจิยัและพฒันาในการควบคุมคุณภาพทั้งนั้น” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 6: 7 มิถุนายน 2556) 

4) ปรับโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาในแนวนอนมากข้ึน และส่งเสริมให้บุคลากร
ระดับล่างมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน เช่น กระทรวงมหาดไทยให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาท่ีอยูใ่นก ากบัดูแลซ่ึงจะท าให้ไดโ้ครงสร้างองคก์รท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบั
บริบท ความจ าเป็น ความเหมาะสมของแต่ละแห่ง และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง 
เช่น 
          “เคยดูโมเดลการใชอ้  านาจของผูน้ าในDynamichange ไหม น่าสนใจมาก เขาจดัให้เจงกีสข่าน
เป็นโครงสร้างแห่งกฎ ข้อบังคับ จะรองรับด้วยฐานล่างท่ีเปรียบเป็นวฒันธรรมแบบมหาตมะคานธี หาก
โครงสร้างท่ีจะมีดุลยภาพตอ้งให้ดา้นล่างมีส่วนร่วมมากข้ึนหรือใชก้ารมีส่วนร่วมมากข้ึน ยดืหยุน่มากข้ึนองคก์ร
สมยัใดๆกอ็ยูไ่ด”้  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 3: 22 มีนาคม 2556) 

2.2 แนวทางของนโยบายด้านงาน 
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดให้ความส าคัญกับการวางแผนพัฒนา

สถานศึกษาให้มากยิ่งข้ึน เช่น ให้มีการวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา โดยพฒันาครูหรือผูรั้บผิดชอบให้มี
ความรู้ทักษะท่ีจ าเป็นในการจัดท าแผน เพื่อน าแผนไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                “แผนพฒันาส าคญัมาก ไม่วา่จะเป็นแผนพฒันาระดบัประเทศ แผนพฒันาทอ้งถ่ิน แผนพฒันา
การศึกษาทุกระดับ เพราะการพัฒนาจะเร่ิมจากจุกเล็กขยายวงกวา้งขวางออกไป เหมือนการปกครองจาก
ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ดงันั้นโรงเรียนจะพฒันาอยา่งไรไปทางทิศไหนก็ตอ้งมีแผนพฒันาการศึกษาของ
โรงเรียนช้ีน า” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 4: 14 พฤษภาคม 2556) 
                “การจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาตอ้งใหก้รรมการสถานศึกษาและครูในโรงเรียนร่วมทุกคน” 
(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 2: 18 กมุภาพนัธ์ 2556) 

2) จดัใหมี้รูปแบบบูรณาการการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใหเ้รียนรู้โดยการ
กระท า (learning by doing)หรือรูปแบบการสอนหรือกระบวนการสอนแนวใหม่อย่างจริงจัง เช่น เรียนรู้โดย
รูปแบบโครงงาน  (PBL: project-based learning)ห รือ  open approach, Work-Based Learning, Project-Based 
Learning, Student-Center Learning, Self-Directed Learning, Collaborative Learning เป็ น ต้ น  แ ล ะ จ าก ก าร
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
           “การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงอยูใ่นโลกจริงหรือชีวติจริง การเรียนวิชาในหอ้งเรียนยงัเป็นการเรียนแบบ
สมมติการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งกา้วขา้ม สาระวิชา ไปสู่การเรียนรู้ทกัาะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
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ท่ีครูสอนไม่ไดน้กัเรียนตอ้งเรียนเอง ดว้ยการลงมือในรูปแบบโครงงาน (PBL: project-based learning) หรือแบบ 
Work-Based Learning (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556) 
        “การเรียนรู้ในแบบฉบบัของผม คือตอ้งคิดเอง ท าเอง กลา้คิดส่ิงใหม่ๆ และท ามนัดว้ยตนเอง
นวตักรรมเป็นส่ิงบ่งบอกความคิด ความฝัน”(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 6: 7 มิถุนายน 2556) 

3) พฒันากระบวนการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัในชั้นเรียนเพ่ือยกระดบัมาตรฐานดา้นผูเ้รียนใหเ้พ่ิม
สูงข้ึนตลอดจนการวิจยัสถาบนัเพ่ือปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และจากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
                “การวิจัยชั้นเรียนคือการคน้หาปัญหานักเรียนแลว้หาวิธีท่ีเหมาะสมในการแก้ไข ในการ
บริหารโรงเรียนเช่นกันต้องหมั่นวิเคราะห์ตรวจสอบและหาทางแก้ไขก็เป็นวิจัยโรงเรียนเหมือนกัน” 
(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 2: 18 กมุภาพนัธ์ 2556) 

4) จดัระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐานเช่น 1) ดา้นมาตรฐานและ
การประเมิน เช่น เน้นทกัษะ 4C’s ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์  (critical thinking) การส่ือสาร (communication) การ
ร่วมมือ (collaboration) ความคิดสร้างสรรค์(creativity) บูรณาการระหว่างวิชาแกน และกับขอบข่ายเชิงสห
วิทยาการ  เนน้ความเขา้ใจในเชิงลึกมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน ใชก้ารวดัผลท่ีหลากหลาย  และ เนน้การสะทอ้น
ผลการปฏิบติัของผูเ้รียน 2) ดา้นหลกัสูตรและการสอน เช่น สอนทกัษะ 4C’s ในวิชาแกนโดยตรง และในขอบข่าย
เชิงสหวิทยาการใช้การเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะเป็นฐาน การใช้ปัญหาเป็นฐาน การสร้างทกัษะการคิดในขั้นท่ี
สูงข้ึน และใชแ้หล่งเรียนรู้จากชุมชน 3) ดา้นการพฒันาวิชาชีพ เช่น บูรณาการ 4C’s เคร่ืองมือ และยทุธศาสตร์การ
สอนเขา้สู่การปฏิบติัจริงในชั้นเรียน สร้างความสมดุลระหวา่งการสอนแบบตรงกบัแบบยดึโครงงานเป็นฐาน  เนน้
ให้ครูเขา้ใจท่ีลึกซ่ึงเก่ียวกบัวิธีสอนแบบแกปั้ญหา การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และทกัษะอ่ืนๆ และจากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 

“การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีวดักนัดว้ยค่าคะแนน เป็นค่าท่ีไม่สมบูรณ์ จริงๆแลว้
ตอ้งมีมาตรฐานการวดัความคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ รวมทั้ งเด็กมีความร่วมมือ และทกัษะดา้นการส่ือสาร
สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเป็นอยา่งไรดว้ยจึงถือวา่สมบูรณ์  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 3: 22 มีนาคม 2556)  

“การปรับการเรียนเปล่ียนการสอนของครูเพื่อพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 นั้นครูตอ้งจดั
หลกัสูตรและการสอนแบบบูรณาการดว้ย และท่ีส าคญั ตอ้งมีการพฒันาวิชาชีพครูเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์PLC จึงครบ
วงจรพฒันาสู่ศตวรรษท่ี 21ได”้ (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556) 

2.3 แนวทางของนโยบายด้านคน 
1) การสรรหาหรือการบรรจุครูใหโ้รงเรียนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สังกดัควรท า

อยา่งเป็นระบบ เช่น ให้มีการวิเคราะห์ความตอ้งการบุคลากรทุกโรงเรียน มีขอ้มูลสารสนเทศดา้นบุคลากรท่ีเป็น
ปัจจุบนัให้ครบถว้น และใชเ้ป็นฐานในการสรรหาครูท่ีมีวิชาเอกตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียนซ่ึงจะเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในสังกดั  และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความ
คิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
           “ไม่ว่าหน่วยงานใด คนส าคญัท่ีสุดหาไดค้นดีเขา้มาถือว่าเป็นโชค ดงันั้นการเฟ้นหาคนท่ีมี
คุณภาพนั้นตอ้งอาศยัขอ้มลูสารสนเทศ และระบบท่ีเท่ียงธรรม “ (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 4: 14 พฤษภาคม 2556) 
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            “เทศบาลกค็วรมอบอ านาจการสรรหาใหโ้รงเรียนไดแ้ลว้ โรงเรียนจึงสามารถหาคนท่ีตอ้งการ
ไดอ้ยา่งคล่องตวั” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กมุภาพนัธ์ 2556) 

2) พฒันาและสนับสนุนบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ เช่น พฒันา
ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดับโดยพัฒนาผูบ้ริหารให้มีภาวะผูน้ า เจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาและ
ความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา มีการวางแผนอตัราก าลงั สรรหาตามความเหมาะสมและคุม้ค่า และ
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถพฒันาครูเก่ียวกบัความสามารถในการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21และจดัท าส่ือวิดีทศัน์ หรือ e-learning  ชุดการเรียนรู้โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัพร้อมตวัอยา่งแจกจ่ายใหค้รูไดศึ้กษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มี
ความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
  “ครูจะตอ้งปรับตวัมากซ่ึงเป็นเร่ืองยาก ครูเพื่อศิษยต์อ้งเลิกเป็นผูส้อนผนัตวัเองมาเป็นโคช
หรือคุณอ านวย ตอ้งฝึกฝนตนเองในการเป็นโคช้หรือคุณอ านวยในการเรียนรู้แบบเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัอย่าง
หลากหลายวิธี” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556) 
   “ในศตวรรษท่ี 21 ควรพฒันาครูใหเ้ป็นมืออาชีพ มีภาวะผูน้ าหลากหลาย ฝึกฝนตนเองมีความรู้
ใหม่อยู่เสมอ จึงจะสามารถจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนไดอ้ย่างเหมาะสมกบัแนวใหม่  (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 8: 26 
มิถุนายน 2556) 

3) กระจายอ านาจการสรรหาบุคลากรเขา้ปฏิบติังานไปยงัสถานศึกษาโดยใชร้ะบบคุณธรรม
ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความ
คิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
     “มนัจะส าเร็จยิ่งข้ึน ถา้ส านกัการศึกษาโอนการสรรหาให้โรงเรียนเพราะโรงเรียนมีบุคลากร
เก่งสามารถท าไดแ้ละหาคนไดต้รงจุดกวา่”  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 
    “ถึงห้วงเวลาพิจารณาความดีความชอบ ม่เคยมีปัญหาถา้ผูบ้ริหารให้ความเป็นธรรมเขาจริงๆ 
แบบวา่เอาคุณธรรมมาจบัเลย” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 2: 18 กมุภาพนัธ์ 2556) 

4) ระดมการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายทุกองค์กรทั้ งโดยทางตรงและโดยออ้ม เพื่อให้
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ เช่น การเป็นหุ้นส่วนและการมีส่วนร่วมในการพฒันา
บุคลากร และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
  “การพัฒนาคนผมถือว่าทุกคนเป็นหุ้นส่วนกิจการ ทั้ งผู ้ผลิตผู ้ใช้ ต้องช่วยกันครับ”  
(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 6: 7 มิถุนายน 2556) 
   “ครูกบัผูป้กครองก็ส าคญัทุกคนคือเจ้าของโรงเรียน โรงเรียนคือกิจการของท้องถ่ินท่ีตอ้ง
ร่วมกนัรักษาและรับผิดชอบไม่ว่าจะดว้ยแรงกาย แรงใจ หรือทรัพยสิ์น” (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 1: 11 กุมภาพนัธ์ 
2556) 

2.4 แนวทางของนโยบายด้านวฒันธรรมองค์การ 
1) ร่วมมือกนัสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น   

การสร้างจิตส านึก (mindset) โดยเร่ิมจากการมีความเช่ือ (beliefs) ร่วมกนัมาจากพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมก าหนด
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ของบุคลากรเพื่อน าไปปฏิบติัทัว่ทั้งองค์การจนเป็นพฤติกรรม (behavior) ท่ีทุกคนปฏิบติัเป็นปกติวิสัย และจาก
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
           “โรงเรียนนอกกะลาของเราเช่ือในวฒันธรรมการมีส่วนร่วม ฐานคิดมาจากความเช่ือ ความ
ศรัทธา สร้างจิตส านึก ท ามาเร่ือยจากไม่ก่ีคน ท ามนัต่อไปจนเป็นลกัษณะของนอกกะลาท่ีเห็นน่ีแหละครับ”  
(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 3: 22 มีนาคม 2556) 
         “ส าคญัท่ีสุดในองคก์รคือส านึกคน ท่ีจะร่วมกนัเช่ืออยา่งไร หากหลอมรวมกนัเช่ือมัน่ในส่ิง
เดียวกนัไดท้ าส่ิงนั้นร่วมกนัไปจดัเป็นวฒันธรรมการพฒันาท่ีเกิดจากความร่วมมือทนัที” (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 6: 7 
มิถุนายน 2556) 

2) เปล่ียนแปลงวฒันธรรมการท างานในโรงเรียนเป็นการท างานเป็นทีม เช่น สร้าง
วฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์หรือ PLC : professional learning community) หรือ 
lesson study โดยมีการรวมตวัของครูเป็นชุมชนการเรียนรู้ เรียนวิธีท าหนา้ท่ีเป็นครูฝึก (coach) เพ่ือน าไปสู่การจดั
กิจกรรมเรียนรู้ท่ีเน้นการสอนเป็นเน้นการเรียนโดยการลงมือท า (learning by doing) และเรียนเป็นกลุ่ม/ทีมเพ่ือ
พฒันาการท างานเป็นทีมและทักษะการร่วมมือกับผูอ่ื้น และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น 
ยกตวัอยา่ง เช่น 
     “เคร่ืองมือครูมืออาชีพคือวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ หรือ PLC ครู
เปล่ียนเป็นโคช้ เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการสอน ส่งเสริมใหน้กัเรียนปฏิบติัเอง โดยครูคุยกนับ่อยๆถึงปัญหา
การรียนการสอนแลกเปล่ียนเรียนรู้เสมอๆ” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556) 
      “คุณเห็นนกักีฬาวอลเลยบ์อลหญิงไหมครับ เด๋ียวน้ีโด่งดงัมาก เพราะอะไรครับท างานเป็นทีม 
เขม้แขง็มากต่างชาติตอ้งซ้ือตวัไปเป็นทีม ทั้งๆท่ีนกักีฬาเราตวัไม่สูงนกั ผมเช่ือวา่ต่อไปตอ้งเป็นแชมป์ระดบัโลก
ได ้น่ีแหละครับวฒันธรรมการมีส่วนร่วมแบบมืออาชีพคือท างานเป็นทีม เรียนรู้ร่วมกนั แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั 
ท่ีควรเกิดข้ึนในทุกองคก์รการท างาน” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 8: 26 มิถุนายน 2556) 

3) สร้างวฒันธรรมการมีส่วนร่วม และสร้างสังคมท้องถ่ินให้เป็นชุมชน/สังคมแห่งการ
เรียนรู้ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท่ีตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการเรียนรู้ท่ีทุกคนและทุกส่วน
ในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมเรียนรู้อยูเ่สมอ เช่นเนน้ให้มีการน าเอาทรัพยากรทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัเพ่ือให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้รียนรู้ทุกช่วยวยัตลอด
ชีวิตให้ชุมชนเขา้มามีหุ้นส่วนในการจดัการศึกษา การฝึกอบรม และมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนนวตักรรมท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ภายในชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรมทอ้งถ่ิน
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงเป็นเป้าหมายร่วมกนัของชุมชน และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น 
ยกตวัอยา่ง เช่น 
           “นอกจากขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในทอ้งถ่ินตอ้งมีความรู้แลว้ส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้เกิดความ
ยัง่ยนืไดต้อ้งพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินใหมี้ความต่ืนตวัใฝ่รู้ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ มนัจะเป็นกลจกัรของการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกช่วงวยั เกิดความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมต่อไปได”้ (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 4: 14 พฤษภาคม 
2556) 
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4) พฒันาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 เช่น สร้างวฒันธรรมพฒันา 
4C’s ก าหนดวิสัยทัศน์มุ่งไปสู่ 4C’sสร้างชุมชนแห่งความร่วมมือของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)  ใน
ชุมชนให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (ownership) โดยการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมจัดระบบโรงเรียนเพ่ือมุ่งไปสู่
วิสัยทัศน์ร่วม (4C’s)ใช้ 4C’s เป็นกรอบในการพัฒนาวิชาชีพแทรก 4C’s ในหลักสูตรและการประเมินผล
สนบัสนุนครูทุกคนใหส้อนในกรอบของ 4C’s และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
    “ใชก้รอบ 4C’s เลยครับในการสร้างระบบโรงเรียนตั้งแต่วิสัยทศัน์ จนถึงการปกิบติังานการ
เรียนการสอน แต่อย่าลืมส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนนะครับต้องร่วมด้วยไม่งั้นความรู้ไม่ตรงกันสักที  
(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี7: 13 มิถุนายน 2556) 

“เวลาก าหนดเป้าหมายโรงเรียนผมให้ทุกคนท่ีเก่ียวข้องท่ีจะได้รับประโยชน์หรือเสีย
ประโยชน์จากโรงเรียนมาก าหนดร่วมกนัครับเห็นตรงกนัว่าการคิดส าคญัท่ีสุดควรตั้งเป้าพฒันาการคิด ความ
ร่วมมือ การสร้างสรรค ์ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผดิชอบ (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 3: 22 มีนาคม 2556) 
 2.5 แนวทางของนโยบายด้านเทคโนโลย ี

1) ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน เช่น ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมเขา้ถึงในเทคโนโลยี
การเรียนรู้ส าหรับการสร้างเครือข่ายภายในและระหวา่งชุมชน  และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น 
ยกตวัอยา่ง เช่น 
         “เทคโนโลยสีมยัใหม่ มีความจ าเป็นท่ีพนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งช่วยกนัพฒันาชุมชนใหเ้ขา้ถึงใช้
เป็น เห็นความส าคญั ใหโ้รงเรียนเป็นศนูยก์ลางกไ็ด ้ใหเ้ขามีส่วนในการจดัหาร และใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ จะท าให้
เกิดเครือข่ายภายในระหวา่งชุมชนไปไดเ้อง” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 4: 14 พฤษภาคม 2556) 
          “หลายท้องถ่ินปัจจุบันผมเห็นว่าเขามีทักษะในการระดมทรัพยากรและการลงทุน               
เพ่ือการศึกษามากเพราะมีร้านคา้ คหบดีในชุมชนท่ีตอ้งการมีส่วนร่วมบริจาคนั่นน่ี ดงันั้นไม่ยากในการจดัหา
เทคโนโลยีใหม่ๆให้โรงเรียนและชุมชนเรียนรู้พฒันางานร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร” (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 8: 26 
มิถุนายน 2556) 

2) ให้ความส าคญัหรือตระหนกัถึงแนวโนม้ใหม่/กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 เช่น การน าเอาดิจิตอลเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือการเรียนการสอนให้มากข้ึน โดยจดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ (information technology) เพ่ือการเรียนรู้ในโรงเรียนให้นักเรียนสามารถใชบ้ริการตลอดเวลาทั้งการ
ใชง้านทัว่ไปและการสืบคน้อินเทอร์เน็ต (internet) ตลอดจนส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมทั้งการสร้างและใช้
งานเทคโนโลยกีารเรียนรู้ และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
        “เทศบาลนครขอนแก่นจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้IT ในตลาดไดป้ระโยชน์มาก นกัเรียน นกัศึกษา 
ชุมชน คนทัว่ไปไดเ้ขา้ไปใชเ้ป็นนวตักรรมท่ีทอ้งถ่ินอ่ืนควรเป็นแบบอย่าง เพราะมนัส าคญัต่อ แนวโน้มใหม่/
กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 2: 18 กมุภาพนัธ์ 2556) 
       “ตอ้งมีศูนยก์ารเรียนเทคโนโลยีสมยัใหม่แบบเปิดบริการอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ให้นกัเรียน
ได้ใช้สืบคน้ได้ ท่ีเมืองนอกเขามีระบบเหล่าน้ีกระจายอยู่ทั่วไปในท้องถ่ิน โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีคุณภาพ
การศึกษามาเป็นอนัดบัตน้ๆ เขาใส่ใจมาก ท าใหเ้รียนรู้รวดเร็วรอบโลก” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 6: 7 มิถุนายน 2556) 
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3) เน่ืองจากสังคมไทยเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโลกและจะกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ซ่ึงก าหนดใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษาในการท างาน (working range) โรงเรียนควรมีมาตรการพิเศษ
เพ่ือส่งเสริมการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนให้ให้สูงข้ึนในระดบัใชง้านไดม้ากกวา่ระดบัการอ่านออก
เขียนไดโ้ดยอาศยัศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) เพื่อการเรียนรู้ และจากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
     “ถา้จะเขา้สู่อาเซียนเราตอ้งเตรียมคนให้พร้อมโดยเฉพาะภาษาองักฤษ ในโรงเรียนควรพฒันา
ภาษาองักฤษในระดบัใชง้านไดไ้ม่เพียงอ่านเขียน เหมือนเม่ือก่อน โรงเรียนจึงจดั English program มาหลายปีแลว้ 
(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 2: 18 กมุภาพนัธ์ 2556) 
       “ความเห็นของผมคือภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของอาเซียนไปแล้ว เพราะบนความ
หลากหลายนั้นทุกประเทศใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางเรียนรู้กนัมานาน ดงันั้นผมให้โรงเรียนในสังกดัผมสอน
ภาษาองักฤษโดยครูต่างชาติเพ่ือเรียนรู้ภาษาเชิงวฒันธรรมไปดว้ย”  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 5: 20 มิถุนายน2556) 

4) โรงเรียนควรเร่งพัฒนาศักยภาพของครูให้สามารถเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
ขา้งตน้ โดยครูตอ้งมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และทกัษะการใชภ้าษาองักฤษอยา่งทัว่ถึง 
และมีประสิทธิผล และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
     “การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ กลุ่มคนท่ีจะตอ้งรู้ถึงวิธีการถ่ายทอดสู่นักเรียนคือครู ตอ้งพฒันาครู
ให้รู้เท่าทนั ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจดัการเรียนการสอนทนัต่อยุคสมยั (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 1: 11 
กมุภาพนัธ์ 2556) 
      “จุดเปล่ียนสังคมท่ีส าคญัคือการเปล่ียนครู เปล่ียนทศันคติ และความสามารถในการรับรู้ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสาร และภาษาโดยเฉพาะภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาท่ีสอง” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 7: 13 
มิถุนายน 2556) 

5) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation 
skills)ให้สอดคลอ้งกบัชีวิตจริงในศตวรรษท่ี 21 คือ 4C’s  เช่น ทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม (creativity 
and innovation) โดยใชเ้ทคนิคการสร้างสรรคท่ี์หลากหลาย เช่น การระดมสมอง ทกัษะการคิดเชิงวิพากษแ์ละการ
แก้ปัญหา (critical thinking and problem solving)โดยเน้นความมีเหตุผล การคิดเป็นระบบ การประเมินและ
ตดัสินใจ และการแกปั้ญหาทกัษะการส่ือสาร (communication) โดยเน้นการส่ือสารท่ีชัดเจน ส่ือสารไดห้ลาย
ภาษาและทักษะความร่วมมือ (collaboration) โดยเน้นความร่วมมือกับคนอ่ืนเช่น มีความรับผิดชอบร่วมกัน      
การท างานแบบมีส่วนร่วม และให้คุณค่ากบัแต่ละคนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทีม และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ        
มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
     “โรงเรียนควรพฒันาการคิด และทกัษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นกัเรียนเพราะจะ
เป็นเคร่ืองมือส าคญัต่อไป ใหคิ้ดเป็น ส่ือสารต่อรองได ้ คิดเช่ือมโยงมีเหตุผลเดก็จะอยูร่อดได”้ (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 
2: 18 กมุภาพนัธ์ 2556) 
       “กระบวนการเรียนรู้ส าคญักว่า การให้ความรู้ ครูควรจุดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนเกิดทกัษะ
หรือนวตักรรมใหม่ กระตุน้ให้เป็นนกัคิด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ ส่ือสารชดัเจนตรงเป้า มีความร่วมมือ และจิต
สาธารณะ ใหส้อดคลอ้งกบัชีวติจริงในศตวรรษท่ี 21” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556) 
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ตารางที่ 4  แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ    

ท่ี แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

 ด้านโครงสร้าง        
1 ส่งเสริมการจดัรูปแบบการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน

แบบบูรณาการท่ีเนน้การบริหารจดัการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยการจดั
การศึกษาตลอดชีวิต เช่น มีการผสมผสานทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยัโดยเนน้ตามความตอ้งการ
ของผูเ้รียนและความเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนฐาน
ชีวิตและสภาพสังคมของคนในทอ้งถ่ิน ตลอดจนมี
การส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ใหห้น่วยงานใน
สังกดัน าสู่การปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน         

2 ปรับโครงสร้างองคก์รเหมาะสมกบัขนาดของ
สถานศึกษา เช่น มีการจดักลุ่มงานภายในองคก์รมีสาย
การบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนเหมาะสมกบับริบทและ
ความจ าเป็น ครอบคลุมงานทั้งหมดของสถานศึกษา  มี
การจดัท ามาตรฐานการปฏิบติังานใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานอยา่งจริงจงัและจริงใจ       

3 ใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันาระบบการ
บริหารงาน การติดตาม และประเมินผลอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น วจิยัและพฒันารูปแบบการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน หรือ
รูปแบบการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต       

4 ปรับโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาในแนวนอน       
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ท่ี แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

มากข้ึน และส่งเสริมใหบุ้คลากรระดบัล่างมีส่วนร่วม
มากยิง่ข้ึน เช่น กระทรวงมหาดไทยใหอิ้สระแก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษาท่ีอยูใ่นก ากบัดูแลซ่ึงจะท าใหไ้ด้
โครงสร้างองคก์รท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบับริบท 
ความจ าเป็น ความเหมาะสมของแต่ละแห่ง 

ตารางที่ 4  แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ  (ต่อ)  

ท่ี แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

 ด้านงาน        
1 ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาในสังกดัให้

ความส าคญักบัการวางแผนพฒันาสถานศึกษาให้
มากยิง่ข้ึน เช่น ใหมี้การวเิคราะห์ SWOT ของ
สถานศึกษา โดยพฒันาครูหรือผูรั้บผดิชอบใหมี้
ความรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นในการจดัท าแผน เพื่อน าแผน
ไปใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษาอยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม       

2 จดัใหมี้รูปแบบบูรณาการการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใหเ้รียนรู้โดยการกระท า 
(learning by doing)หรือรูปแบบการสอนหรือ
กระบวนการสอนแนวใหม่อยา่งจริงจงั เช่น เรียนรู้
โดยรูปแบบโครงงาน (PBL:project-based learning)
หรือ open approach, Work-Based Learning, 
Student-Center Learning, Self-Directed Learning, 
Collaborative Learning, Problem-Based Learning 
เป็นตน้       

3 พฒันากระบวนการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัในชั้นเรียนเพ่ือ
ยกระดบัมาตรฐานดา้นผูเ้รียนใหเ้พ่ิมสูงข้ึนตลอดจน       
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ท่ี แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

การวิจยัสถาบนัเพื่อปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษา
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4 จดัระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐานเช่น      

 

 1) ดา้นมาตรฐานและการประเมิน เช่น เนน้ทกัษะ 4C’s 
ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์  (critical thinking) การส่ือสาร 
(communication) การร่วมมือ (collaboration) ความคิด
สร้างสรรค(์creativity) บูรณาการระหวา่งวชิาแกน และ
กบัขอบข่ายเชิงสหวทิยาการ  เนน้ความเขา้ใจในเชิงลึก
มากกวา่ความรู้แบบผวิเผิน ใชก้ารวดัผลท่ีหลากหลาย  
และ เนน้การสะทอ้นผลการปฏิบติัของผูเ้รียน       

ตารางที่ 4  แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ  (ต่อ) 

ท่ี แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

 2) ดา้นหลกัสูตรและการสอน เช่น สอนทกัษะ 4C’s 
ในวิชาแกนโดยตรง และในขอบข่ายเชิงสห
วิทยาการใชก้ารเรียนรู้ท่ีเนน้สมรรถนะเป็นฐาน การ
ใชปั้ญหาเป็นฐาน การสร้างทกัษะการคิดในขั้นท่ี
สูงข้ึน และใชแ้หล่งเรียนรู้จากชุมชน       

 3) ดา้นการพฒันาวิชาชีพ เช่น บูรณาการ 4C’s 
เคร่ืองมือ และยทุธศาสตร์การสอนเขา้สู่การปฏิบติั
จริงในชั้นเรียน สร้างความสมดุลระหวา่งการสอน
แบบตรงกบัแบบยดึโครงงานเป็นฐาน  เนน้ใหค้รู
เขา้ใจท่ีลึกซ่ึงเก่ียวกบัวธีิสอนแบบแกปั้ญหา การคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์และทกัษะอ่ืนๆ        

 4) ดา้นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ เช่น ใหผู้เ้รียนได้
เรียนรู้โลกท่ีเป็นจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทศตวรรษท่ี 
21 จากโครงงาน หรือการท างานเชิงประยกุตแ์บบ       
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ท่ี แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

อ่ืนและจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางกายภาพ
และบุคคลท่ีสนบัสนุนการเรียนและการเรียนรู้
ส าหรับการบรรลุผลลพัธ์ทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21 

 ด้านคน        
1 การสรรหาหรือการบรรจุครูใหโ้รงเรียนขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สังกดัควรท าอยา่งเป็น
ระบบ เช่น ใหมี้การวเิคราะห์ความตอ้งการบุคลากร
ทุกโรงเรียน มีขอ้มูลสารสนเทศดา้นบุคลากรท่ีเป็น
ปัจจุบนัใหค้รบถว้น และใชเ้ป็นฐานในการสรรหา
ครูท่ีมีวชิาเอกตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียนซ่ึง
จะเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอน
ใหแ้ก่โรงเรียนในสังกดั       

 
 
 
 
ตารางที่ 4  แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ  (ต่อ) 

ท่ี แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

2 พฒันาและสนบัสนุนบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพใน
งานท่ีตนเองรับผดิชอบ เช่น พฒันาความเป็นผูน้ า
ของผูบ้ริหารทุกระดบัโดยพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ภาวะ
ผูน้ า เจตคติท่ีดีต่อการจดัการศึกษาและ
ความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา มีการ
วางแผนอตัราก าลงั สรรหาตามความเหมาะสมและ
คุม้ค่า และก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบตาม
ความรู้ความสามารถพฒันาครูเก่ียวกบั
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้       
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ท่ี แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21และ
จดัท าส่ือวดีิทศัน์ หรือ e-learning  ชุดการเรียนรู้โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัพร้อมตวัอยา่งแจกจ่ายใหค้รู
ไดศึ้กษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3 กระจายอ านาจการสรรหาบุคลากรเขา้ปฏิบติังานไป
ยงัสถานศึกษาโดยใชร้ะบบคุณธรรมภายใตก้ารมี
ส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ
ทอ้งถ่ิน       

4 ระดมการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายทุกองคก์รทั้ง
โดยทางตรงและโดยออ้ม เพื่อใหบุ้คลากรทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งมีความรู้สึกร่วมรับผดิชอบ เช่น การเป็น
หุน้ส่วนและการมีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากร      

 

 ด้านวฒันธรรมองค์การ         
1 ร่วมมือกนัสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีเกิดจากความ

ร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การสร้าง
จิตส านึก (mindset) โดยเร่ิมจากการมีความเช่ือ 
(beliefs)ร่วมกนัมาจากพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม
ก าหนดของบุคลากรเพื่อน าไปปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์าร
จนเป็นพฤติกรรม(behavior)ท่ีทุกคนปฏิบติัเป็น
ปกติวิสัย      

 

ตารางที่ 4  แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ  (ต่อ) 

ท่ี แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

2 เปล่ียนแปลงวฒันธรรมการท างานในโรงเรียนเป็น
การท างานเป็นทีม เช่น สร้างวฒันธรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้หรือชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์หรือ 
PLC : professional learning community) หรือ 
lesson study โดยมีการรวมตวัของครูเป็นชุมชนการ       
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ท่ี แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

เรียนรู้ เรียนวิธีท าหนา้ท่ีเป็นครูฝึก (coach) เพ่ือ
น าไปสู่การจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ีเนน้การสอนเป็น
เนน้การเรียนโดยการลงมือท า (learning by doing) 
และเรียนเป็นกลุ่ม/ทีมเพ่ือพฒันาการท างานเป็นทีม
และทกัษะการร่วมมือกบัผูอ่ื้น 

3 สร้างวฒันธรรมการมีส่วนร่วม และสร้างสังคม
ทอ้งถ่ินใหเ้ป็นชุมชน/สังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น
สังคมแห่งภมิูปัญญาท่ีตระหนกัถึงความส าคญัและ
ความจ าเป็นของการเรียนรู้ท่ีทุกคนและทุกส่วนใน
สังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมเรียนรู้อยูเ่สมอ เช่นเนน้
ใหมี้การน าเอาทรัพยากรทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดั
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอธัยาศยัเพ่ือใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้รียนรู้ทุก
ช่วยวยัตลอดชีวติใหชุ้มชนเขา้มามีหุน้ส่วนในการจดั
การศึกษา การฝึกอบรม และมีส่วนร่วมในการ
สนบัสนุนนวตักรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของ
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ภายในชุมชนและใหชุ้มชนมี
ส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรมทอ้งถ่ินใหมี้การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงเป็นเป้าหมายร่วมกนัของชุมชน       

 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4  แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ  (ต่อ) 

ท่ี แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 
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ท่ี แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

4 พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นสถานศึกษาส าหรับศตวรรษ
ท่ี 21 เช่น สร้างวฒันธรรมพฒันา 4C’s ก าหนด
วสิัยทศัน์มุ่งไปสู่ 4C’sสร้างชุมชนแห่งความร่วมมือ
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) ในชุมชนให้
เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ (ownership) โดยการ
สร้างวสิัยทศัน์ร่วมจดัระบบโรงเรียนเพ่ือมุ่งไปสู่
วสิัยทศัน์ร่วม (4C’s)ใช ้4C’s เป็นกรอบในการ
พฒันาวิชาชีพแทรก 4C’s ในหลกัสูตรและการ
ประเมินผลสนบัสนุนครูทุกคนใหส้อนในกรอบ
ของ 4C’s       

 ด้านเทคโนโลย ี        
1 ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาน า

เทคโนโลยมีาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการท างานน า
เทคโนโลยมีาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
เช่น ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมเขา้ถึงใน
เทคโนโลยกีารเรียนรู้ส าหรับการสร้างเครือข่าย
ภายในและระหวา่งชุมชน       

2 ใหค้วามส าคญัหรือตระหนกัถึงแนวโนม้ใหม่/
กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 เช่น การน าเอาดิจิตอลเทคโนโลยมีาใชเ้พ่ือการ
เรียนการสอนใหม้ากข้ึน โดยจดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ (information technology) เพื่อการ
เรียนรู้ในโรงเรียนใหน้กัเรียนสามารถใชบ้ริการ
ตลอดเวลาทั้งการใชง้านทัว่ไปและการสืบคน้
อินเทอร์เน็ต (internet) ตลอดจนส่งเสริมใหชุ้มชน
เขา้มามีส่วนร่วมทั้งการสร้างและใชง้านเทคโนโลยี
การเรียนรู้       
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ตารางที่ 4  แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ  (ต่อ) 

ท่ี แนวทางของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วจิยั
เอกสาร 

สมัภาษณ์ 
วจิยั
ส ารวจ 

พหุ
กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สมัมนา 

3 เน่ืองจากสังคมไทยเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโลก
และจะกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)ซ่ึงก าหนดใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษาในการ
ท างาน (working range) โรงเรียนควรมีมาตรการ
พิเศษเพ่ือส่งเสริมการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของ
นกัเรียนใหใ้หสู้งข้ึนในระดบัใชง้านไดม้ากกวา่
ระดบัการอ่านออกเขียนไดโ้ดยอาศยัศนูย์
เทคโนโลยสีารสนเทศ (information technology) 
เพื่อการเรียนรู้ 
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โรงเรียนควรเร่งพฒันาศกัยภาพของครูใหส้ามารถ
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ โดยครูตอ้ง
มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
และทกัษะการใชภ้าษาองักฤษอยา่งทัว่ถึง และมี
ประสิทธิผล       

5 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม (learning and innovation skills)ให้
สอดคลอ้งกบัชีวิตจริงในศตวรรษท่ี 21 คือ 4C’s  
เช่น ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (creativity 
and innovation) โดยใชเ้ทคนิคการสร้างสรรคท่ี์
หลากหลาย เช่น การระดมสอง ทกัษะการคิดเชิง
วพิากษแ์ละการแกปั้ญหา (critical thinking and 
problem solving)โดยเนน้ความมีเหตุผล การคิดเป็น
ระบบ การประเมินและตดัสินใจ และการแกปั้ญหา
ทกัษะการส่ือสาร (communication) โดยเนน้การ
ส่ือสารท่ีชดัเจน ส่ือสารไดห้ลายภาษาและทกัษะ
ความร่วมมือ (collaboration) โดยเนน้ความร่วมมือ
กบัคนอ่ืนเช่น มีความรับผดิชอบร่วมกนั การท างาน
แบบมีส่วนร่วม และใหคุ้ณค่ากบัแต่ละคนท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของทีม       
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า แนวการด าเนินงานของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศในดา้นโครงสร้าง (structure)   
ดา้นงาน (task) ดา้นคน (human) ดา้นวฒันธรรม (culture) และดา้นเทคโนโลย ี(technology) สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

1. ด้านโครงสร้าง 
1.1 ส่งเสริมการจดัรูปแบบการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการท่ีเนน้การบริหารจดัการโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยการจดัการศึกษาตลอดชีวิต เช่น มีการผสมผสานทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัโดยเน้นตามความตอ้งการของผูเ้รียนและความเหมาะสมกบั
สภาพพ้ืนฐานชีวิตและสภาพสังคมของคนในทอ้งถ่ิน ตลอดจนมีการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ใหห้น่วยงานใน
สังกดัน าสู่การปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน   

1.2 ปรับโครงสร้างองคก์รเหมาะสมกบัขนาดของสถานศึกษา เช่น มีการจดักลุ่มงานภายในองคก์ร
มีสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนเหมาะสมกบับริบทและความจ าเป็น ครอบคลุมงานทั้งหมดของสถานศึกษา  มีการ
จดัท ามาตรฐานการปฏิบติังานใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานอยา่งจริงจงัและจริงใจ 

1.3 ใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันาระบบการบริหารงาน การติดตาม และประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน หรือรูปแบบการจัด
การศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

1.4 ปรับโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาในแนวนอนมากข้ึน และส่งเสริมให้บุคลากรระดบัล่าง
มีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน เช่น กระทรวงมหาดไทยให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดโครงสร้างการ
บริหารสถานศึกษาท่ีอยู่ในก ากบัดูแลซ่ึงจะท าให้ไดโ้ครงสร้างองค์กรท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบับริบท ความ
จ าเป็น ความเหมาะสมของแต่ละแห่ง 

2. ด้านงาน 
2.1 ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาในสังกดัใหค้วามส าคญักบัการวางแผนพฒันาสถานศึกษาให้

มากยิ่งข้ึน เช่น ให้มีการวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา โดยพฒันาครูหรือผูรั้บผิดชอบให้มีความรู้ทักษะ         
ท่ีจ  าเป็นในการจดัท าแผน เพ่ือน าแผนไปใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษาอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

2.2 จดัให้มีรูปแบบบูรณาการการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยให้เรียนรู้โดยการ
กระท า (learning by doing)หรือรูปแบบการสอนหรือกระบวนการสอนแนวใหม่อยา่งจริงจงั เช่น เรียนรู้โดยรูปแบบ
โครงงาน  (PBL:project-based learning)ห รือ  open approach, Work-Based Learning, Project-Based Learning, 
Student-Center Learning, Self-Directed Learning, Collaborative Learning, Problem-Based Learning เป็นตน้ 

2.3 พฒันากระบวนการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัในชั้นเรียนเพ่ือยกระดบัมาตรฐานดา้นผูเ้รียนให้เพ่ิมสูงข้ึน
ตลอดจนการวิจยัสถาบนัเพื่อปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2.4 จดัระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานเช่น 
2.4.1 ดา้นมาตรฐานและการประเมิน เช่น เน้นทกัษะ 4C’s ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์  (critical 

thinking) การส่ือสาร (communication) การร่วมมือ (collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) บูรณาการ
ระหว่างวิชาแกน และกับขอบข่ายเชิงสหวิทยาการ เน้นความเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน              
ใชก้ารวดัผลท่ีหลากหลาย  และ เนน้การสะทอ้นผลการปฏิบติัของผูเ้รียน 
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2.4.2 ดา้นหลกัสูตรและการสอน เช่น สอนทกัษะ 4C’s ในวิชาแกนโดยตรง และในขอบข่าย
เชิงสหวิทยาการใช้การเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะเป็นฐาน การใช้ปัญหาเป็นฐาน การสร้างทกัษะการคิดในขั้นท่ี
สูงข้ึน และใชแ้หล่งเรียนรู้จากชุมชน 

2.4.3 ดา้นการพฒันาวิชาชีพ เช่น บูรณาการ 4C’s เคร่ืองมือ และยทุธศาสตร์การสอนเขา้สู่การ
ปฏิบติัจริงในชั้นเรียน สร้างความสมดุลระหวา่งการสอนแบบตรงกบัแบบยดึโครงงานเป็นฐาน  เนน้ใหค้รูเขา้ใจท่ี
ลึกซ่ึงเก่ียวกบัวธีิสอนแบบแกปั้ญหา การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และทกัษะอ่ืนๆ  

2.4.4 ด้านสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ เช่น ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้โลกท่ีเป็นจริงท่ีเก่ียวข้องกับ
บริบทศตวรรษท่ี 21 จากโครงงาน หรือการท างานเชิงประยุกต์แบบอ่ืนและจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทาง
กายภาพและบุคคลท่ีสนบัสนุนการเรียนและการเรียนรู้ส าหรับการบรรลุผลลพัธ์ทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21 

3. ด้านคน 
3.1 การสรรหาหรือการบรรจุครูใหโ้รงเรียนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สังกดัควรท าอยา่ง

เป็นระบบ เช่น ให้มีการวิเคราะห์ความตอ้งการบุคลากรทุกโรงเรียน มีขอ้มูลสารสนเทศด้านบุคลากรท่ีเป็น
ปัจจุบนัให้ครบถว้น และใชเ้ป็นฐานในการสรรหาครูท่ีมีวิชาเอกตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียนซ่ึงจะเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอนใหแ้ก่โรงเรียนในสังกดั 

3.2 พฒันาและสนบัสนุนบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพในงานท่ีตนเองรับผดิชอบ เช่น พฒันาความเป็น
ผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัโดยพฒันาผูบ้ริหารให้มีภาวะผูน้ า เจตคติท่ีดีต่อการจดัการศึกษาและความสามารถใน
การบริหารจดัการศึกษา มีการวางแผนอตัราก าลงั สรรหาตามความเหมาะสมและคุม้ค่า และก าหนดหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถพฒันาครูเก่ียวกบัความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21และจดัท าส่ือวิดิทศัน์ หรือ e-learning  ชุดการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
พร้อมตวัอยา่งแจกจ่ายใหค้รูไดศึ้กษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3.3 กระจายอ านาจการสรรหาบุคลากรเขา้ปฏิบัติงานไปยงัสถานศึกษาโดยใช้ระบบคุณธรรม
ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

3.4 ระดมการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายทุกองคก์รทั้งโดยทางตรงและโดยออ้ม เพื่อให้บุคลากร
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้สึกร่วมรับผดิชอบ เช่น การเป็นหุน้ส่วนและการมีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากร 

4. ด้านวฒันธรรมองค์การ 
4.1 เปล่ียนแปลงวฒันธรรมการท างานในโรงเรียนเป็นการท างานเป็นทีม เช่น สร้างวฒันธรรมการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้หรือชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์หรือ PLC : professional learning community) หรือ lesson study 
โดยมีการรวมตวัของครูเป็นชุมชนการเรียนรู้ เรียนวิธีท าหน้าท่ีเป็นครูฝึก (coach) เพ่ือน าไปสู่การจดักิจกรรม
เรียนรู้ท่ีเน้นการสอนเป็นเน้นการเรียนโดยการลงมือท า (learning by doing) และเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมเพ่ือ
พฒันาการท างานเป็นทีมและทกัษะการร่วมมือกบัผูอ่ื้น 

4.2 สร้างวฒันธรรมการมีส่วนร่วม และสร้างสังคมทอ้งถ่ินให้เป็นชุมชน/สังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึง
เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท่ีตระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการเรียนรู้ท่ีทุกคนและทุกส่วนในสังคมมี
ความใฝ่รู้และพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ เช่นเน้นให้มีการน าเอาทรัพยากรท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัเพ่ือใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้รียนรู้ทุกช่วยวยัตลอดชีวิตใหชุ้มชนเขา้
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มามีหุน้ส่วนในการจดัการศึกษา การฝึกอบรม และมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนนวตักรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของ
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ภายในชุมชนและใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรมทอ้งถ่ินใหมี้การเรียนรู้ตลอด
ชีวติซ่ึงเป็นเป้าหมายร่วมกนัของชุมชน 

4.3 พฒันาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 เช่น สร้างวฒันธรรมพฒันา 4C’s 
ก าหนดวิสัยทศัน์มุ่งไปสู่ 4C’sสร้างชุมชนแห่งความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) ในชุมชนให้
เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ (ownership) โดยการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมจดัระบบโรงเรียนเพ่ือมุ่งไปสู่วิสัยทศัน์ร่วม 
(4C’s)ใช ้4C’s เป็นกรอบในการพฒันาวิชาชีพแทรก 4C’s ในหลกัสูตรและการประเมินผลสนบัสนุนครูทุกคนให้
สอนในกรอบของ 4C’s 

4.4 ร่วมมือกนัสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การสร้าง
จิตส านึก (mindset) โดยเร่ิมจากการมีความเช่ือ (beliefs)ร่วมกนัมาจากพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมก าหนดของบุคลากร
เพ่ือน าไปปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ารจนเป็นพฤติกรรม(behavior)ท่ีทุกคนปฏิบติัเป็นปกติวิสัย 

5. ด้านเทคโนโลย ี
5.1 ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการท างาน

น าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน เช่น ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมเขา้ถึงในเทคโนโลยีการ
เรียนรู้ส าหรับการสร้างเครือข่ายภายในและระหวา่งชุมชน 

5.2 ให้ความส าคัญหรือตระหนักถึงแนวโน้มใหม่/กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 เช่น การน าเอาดิจิตอลเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือการเรียนการสอนให้มากข้ึน โดยจดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ (information technology) เพ่ือการเรียนรู้ในโรงเรียนให้นักเรียนสามารถใชบ้ริการตลอดเวลาทั้งการ
ใชง้านทัว่ไปและการสืบคน้อินเทอร์เน็ต (internet) ตลอดจนส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมทั้งการสร้างและใช้
งานเทคโนโลยกีารเรียนรู้ 

5.3 เน่ืองจากสังคมไทยเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโลกและจะกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)ซ่ึงก าหนดให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาในการท างาน (working range) โรงเรียนควรมีมาตรการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนใหใ้หสู้งข้ึนในระดบัใชง้านไดม้ากกวา่ระดบัการอ่านออกเขียน
ไดโ้ดยอาศยัศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (information technology) เพื่อการเรียนรู้ 

5.4 โรงเรียนควรเร่งพฒันาศกัยภาพของครูใหส้ามารถเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ โดย
ครูตอ้งมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และทักษะการใช้ภาษาองักฤษอย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิผล 

5.5 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills)
ให้สอดคลอ้งกบัชีวิตจริงในศตวรรษท่ี 21 คือ 4C’s  เช่น ทักษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม (creativity and 
innovation) โดยใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย เช่น การระดมสอง ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการ
แกปั้ญหา (critical thinking and problem solving)โดยเนน้ความมีเหตุผล การคิดเป็นระบบ การประเมินและตดัสินใจ 
และการแกปั้ญหาทักษะการส่ือสาร (communication) โดยเน้นการส่ือสารท่ีชัดเจน ส่ือสารได้หลายภาษาและ
ทกัษะความร่วมมือ (collaboration) โดยเนน้ความร่วมมือกบัคนอ่ืนเช่น มีความรับผิดชอบร่วมกนั การท างานแบบ
มีส่วนร่วม และใหคุ้ณค่ากบัแต่ละคนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทีม 
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3.            กลไกของนโยบาย 
จากผลการวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ การวิจยัเชิงส ารวจ และการศึกษาพหุกรณี ระยะท่ี 

1 การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง และการสัมมนาเชิงปฏิบติัการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในระยะท่ี 2 เพื่อศึกษากลไกของ
นโยบายด้านโครงสร้าง (structure) ด้านงาน (task) ด้านคน (human) ด้านวฒันธรรมองค์การ(organizational 
culture) และดา้นเทคโนโลย ี(technology) สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

3.1  กลไกของนโยบายด้านโครงสร้าง  
1) สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน เช่น มีค  าสั่ งแต่ง

คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบนั ก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพฒันา
การศึกษาของสถานศึกษา  ให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  จดัให้มี
การศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทกัษะในบทบาทหน้าท่ีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ประชุมร่วมกบั
ผูป้กครองเพ่ือรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากผูป้กครอง และมีหน้าท่ีก ากับติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
              “จดัประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง จดัศึกษาดูงานอยา่งน้อย   
ปีละ 1 คร้ัง ประชุมร่วมกบัผูป้กครองเพ่ือรับทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะจากผูป้กครอง และมีหน้าท่ีก ากบั
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา เป็นส่วนส าคัญ ท่ีท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จ”  
(ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 2: 18 กมุภาพนัธ์ 2556) 

2) ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษาใน 4 ดา้นอยา่ง
เป็นรูปธรรม โดยใหมี้บทบาทหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริงในสถานศึกษา ดงัน้ี 1) ดา้นการบริหารงานวชิาการ ไดแ้ก่ อนุมติั
การจดัท าหลกัสูตร แบบเรียน อุปกรณ์การศึกษา การวดัและประเมินผลของสถานศึกษา อนุมติัแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาระยะ 3 ปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี  ก ากบัติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาสถานศึกษาการก าหนดนโยบายหรือแนวทางการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบมาตรฐานการศึกษา 2) ดา้นการบริหารบุคคล ไดแ้ก่ ให้ขอ้เสนอแนะในการแต่งตั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
กรอบอตัราก าลงัครู  การเล่ือนและปรับปรุงต าแหน่ง การพฒันาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบติังาน3) 
ด้านการบริหารงบประมาณ ได้แก่ ให้ความเห็นชอบในแผนงบประมาณของสถานศึกษา จัดสรรการใช้
งบประมาณ จดัหางบประมาณ และการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ 4) ดา้นการบริหารทัว่ไป ไดแ้ก่ ใหค้วาม
เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน แต่งตั้งท่ีปรึกษาหรืออนุกรรมการ
ต่างๆ ให้ค  าปรึกษา แนะน าและสนบัสนุนการด าเนินงานพฒันาสถานศึกษา และงานอ่ืนๆ และจากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
          “ในโรงเรียนทุกแห่งมีคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานอยูแ่ลว้ นัน่แหละส่วนร่วมท่ีส าคญั เพียงตอ้ง
สร้างความเขม้แข็งให้เขารู้บทบาทหนา้ท่ีตนเอง มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนจริงๆ ประชุม อบรมสัมมนา 
เสริมทักษะบ่อยๆ งานบริหาร 4 ดา้นของโรงเรียนตอ้งมีบทบาทส าคญัในการเสนอแนะจริงๆ อนัน้ีข้ึนอยู่กบั
โรงเรียนวา่ตอ้งใหค้วามส าคญักบัเขาอยา่งต่อเน่ืองจริงจงัแค่ไหน ” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กมุภาพนัธ์ 2556) 
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3.2  กลไกของนโยบายด้านงาน 
1) จัดหลักสูตรการศึกษาในระบบให้มีโปรแกรมอย่างหลากหลายเช่น กลุ่มเด็กท่ี มี

ความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาองักฤษ ฯลฯ หรือมีกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน หรือมีกิจกรรมกลุ่มสนใจให้สอดคลอ้งตามความตอ้งการของนกัเรียน และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 

“การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งจดัหลกัสูตรท่ีมีโปรแกรมการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย
ในวิชาหลกัเช่นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ รวมทั้งทกัษะการด ารงชีวิต สุขภาพใหส้อดคลอ้งกบัความ
สนใจของนกัเรียน (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556) 

“ท่ีโรงเรียนนอกกะลา จะมีกิจกรรมหลากหลายให้นกัเรียนเลือก เรียนเราเนน้กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนแต่ไม่ละท้ิงวชิาหลกั” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 3: 10 มีนาคม 2556) 

2) จัดหลกัสูตรการศึกษานอกระบบโดยการจัดฝึกอบรมตามความตอ้งการของเด็กและ
เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ิน เช่น หลกัสูตรระยะสั้ นท่ีเน้นการให้ความรู้โดยผ่านการวดัและประเมินผล        
ผูท่ี้สอบผา่นจะไดรั้บวุฒิบตัร เป็นตน้ โดยการส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรม (training needs) ของเด็กและ
เยาวชนหรือประชาชนในทอ้งถ่ินแลว้จดัใหมี้การอบรมตามความตอ้งการ จดัหลกัสูตรการศึกษาตามอธัยาศยั เช่น 
การจดัหาแหล่งเรียนรู้ตามความตอ้งการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ินเพ่ือประสานงานให้เด็กไดฝึ้ก
ประสบการณ์เพื่อมอบวฒิุบตัร เป็นตน้ และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
           “ส่วนหน่ึงของความส าเร็จอาจจะเป็นท่ีผมไม่ไดส้นใจแค่การศึกษาในระบบเท่านั้น การศึกษา
นอกระบบเทศบาลจะจดัหลกัสูตรฝึกอบรมต่างๆ ตามความตอ้งการของเดก็และเยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ิน 
และในการศึกษาตามอธัยาศยั เทศบาลจะจดัหาแหล่งเรียนรู้ตามความตอ้งการของเดก็ เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ิน
เพื่อประสานงานใหเ้ดก็ไดฝึ้กประสบการณ์และมอบวฒิุบตัร” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 5: 20 มิถุนายน 2556) 

3) สร้างกระบวนการพฒันางานไปสู่การจัดการศึกษาท้องถ่ินแบบบูรณาการท่ีเข้มแข็ง         
4 ดา้น ดงัน้ี (1) กระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาท้อง เช่น ในการ
จดัท าขอ้บญัญติัหรือเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากสภาท้องถ่ินก่อนจึงเสนอให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาอนุมัติได้ (2) กระบวนการบริหารงานท้องถิ่นกับการจัด
การศึกษาท้องถิ่น เช่น ประสานความร่วมมือและสร้างความมัน่ใจเพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจกนัทั้งฝ่ายบริหาร
และฝ่ายสภาทอ้งถ่ินในการจดัสรรงบประมาณให้กบัสถานศึกษา  (3) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น เช่น เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะช่วยให้ทราบปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนซ่ึงจะท าให้ประชาชนพึงพอใจส่งผลต่อ
การด าเนินงานท่ีย ัง่ยืนต่อไป (4) กระบวนการต่อต่อส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น เช่น มีการติดต่อส่ือสารแบบสองทาง (two ways communication) ซ่ึงนอกจากจะเป็นช่องทางในการ
รับทราบปัญหาและความตอ้งการของประชาชนแลว้ยงัเป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดรั้บรู้วา่
มีการจดัการศึกษาอะไรบา้งท าให้เกิดความเขา้ใจ พึงพอใจ และเป็นพ้ืนฐานท่ีดีในการให้ความร่วมมือในการจดั
การศึกษาต่อไป และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 
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     “การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินตามนโยบายท่ีจะเกิดส าเร็จนั้นตอ้ง
พฒันาระบบงบประมาณ การตดัสินใจและความรู้ความเขา้ใจการศึกษาของผุบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตลอดจนการส่ือสาร
ตอ้งตรงกนัแบบสองทางรับฟังรับความคิดเห็น”  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 2: 18 กมุภาพนัธ์ 2556) 
      “เทศบาลมีสภาท้องถ่ิน มีคณะผูบ้ริหาร มีประชาชนในท้องถ่ิน ดงันั้นถา้จะให้การพฒันา
การศึกษาตรงเป้าหมาย ตอ้งประสานความเขา้ใจ ทุกฝ่ายสร้างการมีส่วนร่วมในดา้นงบประมาณ การส่ือสารป
ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้ใจตรงกนั จากพ้ืนฐานปัญหาของโรงเรียนจริงๆ” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 4: 14 พฤษภาคม 2556) 

3.3  กลไกของนโยบายด้านคน 
1) จัดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพ และแผนการพฒันาวิชาชีพของ

บุคลากรอยา่งเป็นระบบและครอบคลุมทุกระดบัเช่น (1) พฒันาผูบ้ริหารองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเขา้ใจ
ในเร่ืองการศึกษาเป็นอย่างดีทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย ตลอดจนรูปแบบการจัดการศึกษาท้องถ่ินแบบบูรณาการ (2) ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดบัให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความกา้วหน้าในวิชาชีพของตนเป็น
อยา่งดี และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 

         “ควรพฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในท้องถ่ิน เช่นผูบ้ริหารท้องถ่ิน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรท่ีสนับสนุน ให้เขา้ใจการศึกษาตลอดชีวิต ทั้ งแบบในระบบ นอกระบบ และตาม
อธัยาศยัก่อน รวมทั้งความเป็นวิชาชีพครูตามกฎหมาย จะไดบู้รณาการในทิศทางท่ีถูกตอ้ง (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 4: 
14 พฤษภาคม 2556) 
           “แน่นอนครับ การพฒันาคนตอ้งมีแผนส าคญัมากทั้ งการจัดหา การพฒันา การรักษา บน
พ้ืนฐานตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจการศึกษาและทอ้งถ่ินเพียงพอ” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กมุภาพนัธ์ 2556) 

2) จดัให้มีศูนยพ์ฒันาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานตน้สังกดั ระดบัสถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน และ
จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 

              “จัดตั้ งศูนยพ์ฒันาวิชาชีพครูข้ึนมาเป็นหลักของท้องถ่ินเฉพาะ บริบทท้องถ่ินแต่ละแห่ง
แตกต่างกนั ทุกคนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพฒันาจะท าให้เกิดความเหมาะสมสอดคลอ้ง
มากข้ึน” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1: 11 กมุภาพนัธ์ 2556)  

3) ให้มีระบบการพิจารณาความดีความชอบท่ีเป็นธรรม เช่น มีการ
พิจารณาให้ค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นเงิน (extrinsic) และให้เกียรติและโอกาส (intrinsic) จะ
ช่วยส่งเสริมใหโ้รงเรียนและครูเอาใจใส่ผลการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนทั้งหมดไม่ใช่
เฉพาะนักเรียนท่ีเรียนเก่ง และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง 
เช่น 

           “ถา้การพิจารณาความดีความชอบตั้งอยูใ่นความเป็นธรรม ยติุธรรม จะไม่มีปปัญหาครูไม่ขาด
ขวญัก าลงัใจ” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 2: 18 กมุภาพนัธ์ 2556) 
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         “ก าลงัใจคนจะไม่ใช่เงินอยา่งเดียว การให้เกียรติและโอกาส (intrinsic) ส าคญัไม่นอ้ยไปกว่า
กนั”  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 8: 26 มิถุนายน 2556) 

 
3.4  กลไกของนโยบายด้านวฒันธรรมองค์การ 

1) พัฒนาวฒันธรรมท้องถ่ินให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงเป็น
เป้าหมายของชุมชนในการสร้างสังคมทอ้งถ่ินใหมี้ลกัษณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 

            “ทอ้งถ่ินตอ้งสร้างความเช่ือเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่คนทุกเพศ
ทุกวยั อยูท่ี่ไหนเม่ือไหร่ กเ็รียนรู้ได ้”  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 4: 14 พฤษภาคม 2556) 
               “ความเช่ือของคนในโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา คือการเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ส านึกในวชิาชีพครูอยา่งลึกซ้ึง” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 3: 22 มีนาคม 2556) 

2) จดัให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งเขม้แขง็ของประชาชนและ
ทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ิน และใชชุ้มชนเป็นฐานของกระบวนการสร้างกระบวนการเรียนรู้
โดยใชศ้กัยภาพและทรัพยากรในชุมชนเป็นหลกัเพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ การเรียนรู้ 
การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพอยา่งผสมกลมกลืน เช่น1) พฒันาเด็ก เยาชน และ
ประชาชนในท้องถ่ินให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตระหนักเห็นความส าคญัของการ
เรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ใฝ่เรียนรู้ สามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย ยืดหยุน่ และมีคุณภาพ 2) จดัหา
และพฒันาแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินให้มีอย่างเพียงพอ หลากหลาย ทั่วถึง และมีระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 3) รวบรวมองคค์วามรู้ต่างๆ ในทอ้งถ่ินโดยจดัให้มีระบบ
การจดัหาและรวบรวมความรู้ มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัเก็บและคน้ควา้
อยา่งรวดเร็ว มีการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลก และบริบทของสังคมไทย  4) การจัดการความรู้ในท้องถ่ินโดยพฒันา
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พฒันาบุคคล องคก์าร ผูด้  าเนินงานในการจดัการความรู้ 
พฒันากลไกการถ่ายทอดความรู้ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีการบูรณาการใช้
ความรู้เป็นฐานในการแกปั้ญหาและพฒันาท่ีเหมาะสมกบัสภาพของชุมชน และจากการ
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 

                       “โรงเรียนท่ี เป็นต้นแบบต้องสร้างบุคคลแห่งการเรียน รู้  ท่ี มีทักษะกระบวนการคิด               
การวิเคราะห์ การแกปั้ญหา ใฝ่เรียนรู้ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ยดืหยุน่ และมีคุณภาพ  รวมทั้ง
จดัหาแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินให้เพียงพอ หลากหลาย ทัว่ถึง มีระบบขอ้มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ มีการพฒันา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัเกบ็และคน้ควา้และสร้างสรรคน์วตกรรมใหม่ สอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลก และบริบทของสังคมไทย” (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 3: 22 มีนาคม 2556) 

3.5  กลไกของนโยบายด้านเทคโนโลย ี
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1) จัดตั้ งศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ (learning complex) ท่ีหลากหลาย
ครบวงจรท่ีให้บริการเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวยัท่ีสามารถเขา้ไปเรียนรู้ไดทุ้ก
เร่ือง ทุกเวลา และ ทุกรูปแบบ เช่น หอ้งสมุด          ท่ีทนัสมยัเป็นห้องสมุดมีชีวิต หรือ e-
library มีทั้ งโซนอ่านหนังสือ  โซนสืบคน้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โซน              e-learning 
โซน edutainment เป็นตน้ และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง 
เช่น 

      “กลไกช่วยเหลือครูและนักเรียนอย่างเป็นระบบควรจัดตั้ งศูนยร์วมแหล่งเรียนรู้ (learning 
complex) ท่ีหลากหลายครบวงจรใช้เทคโนโลยีเพื่อวิจัย ประเมิน และส่ือสารสารสนเทศใช้เคร่ืองมือส่ือสาร
เช่ือมโยง social network เพื่อเขา้ถึง (access) จัดการ (manage) ผสมผสาน (integrate)  ประเมิน (evaluate) และ
สร้าง (create) สารสนเทศ เพ่ือท าหนา้ท่ีเศรษฐกิจฐานความรู้”  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556) 
     “นอกจากการปลกูฝังนิสัยใฝ่รู้แลว้ กค็วรจดัท าแหล่งเรียนรู้ท่ีน่าสนใจหลากหลายรูปแบบ เช่น
หอ้งสมุดท่ีทนัสมยัเป็นห้องสมุดมีชีวิต หรือ e-library มีทั้งโซนอ่านหนงัสือ  โซนสืบคน้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ โซน 
e-learning โซน edutainment (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 8: 26 มิถุนายน 2556) 

2) หน่วยงานตน้สังกดัหรือทอ้งถ่ินจดัใหมี้โครงการสนบัสนุนอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น โครงการหน่ึงครูหน่ึงนวตักรรมต่อปีการศึกษาท่ีเน้นเร่ืองเทคโนโลย ี
โครงการหรือกิจกรรมการการประกวดศกัยภาพครูดา้นต่างๆ เช่น ดา้นส่ือเทคโนโลย ี
ดา้นภาษา เป็นตน้ และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง เช่น 

        “หน่วยงานเทศบาลแต่ละแห่ง ควรมีกิจกรรมโครงการใหม่ๆ เพ่ือสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยี
และภาษษอยา่งต่อเน่ืองนะ”  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 4: 14 พฤษภาคม 2556) 
        “อยากให้คนเก่ง เท่าทนั ก็ตอ้งสร้างเสริมอยา่งต่อเน่ือง เช่นกิจกรรมประกวดแข่งขนัการผลิต
การใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภาษาต่างประเทศ อะไรก็ไดต้อ้งมองโลก (ผูท้รงคุณวุฒิคนท่ี 6: 7 มิถุนายน 
2556) 

3) จดัใหมี้ศูนยพ์ฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and 
innovation skills) ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม และพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ใหม่/กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดั
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น ยกตวัอยา่ง 
เช่น 

         “ตั้ งศูนยพ์ฒันาทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills) ข้ึนมาเป็น
แหล่งท่ียกย่องเชิดชูนักคิดคน้ เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ของคนต่ืนตวั และทนัสมยัแข่งขนักบัห้างสรรพสินคา้       
สิครับ (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 6: 7 มิถุนายน 2556) 
         “ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ส่วนส าคญัในการแสดงรูปธรรมคือการจดัท าศูนยร์วมการเรียนรู้และ
นวตักรรม”  (ผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 7: 13 มิถุนายน 2556) 
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ตารางที ่5 กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

ท่ี กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วิจยั 

เอกสาร 

สัม 

ภาษณ์ 

วิจยั
ส ารวจ 

พหุ 

กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สัมมนา 

 ด้านโครงสร้าง         
1 สร้างความเขม้แขง็ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น มี

ค  าสั่งแต่งคณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั ก าหนดบทบาท
หนา้ท่ีในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนพฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษา  ใหมี้การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง  จดัใหมี้การศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์
และทกัษะในบทบาทหนา้ท่ีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ประชุมร่วมกบั
ผูป้กครองเพื่อรับทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะจากผูป้กครอง และมี
หนา้ท่ีก ากบัติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา       

2 ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
สถานศึกษาใน 4 ดา้นอยา่งเป็นรูปธรรม โดยใหมี้บทบาทหนา้ท่ีอยา่ง
แทจ้ริงในสถานศึกษา ดงัน้ี        

 1) ดา้นการบริหารงานวิชาการ ไดแ้ก่ อนุมติัการจดัท าหลกัสูตร 
แบบเรียน อุปกรณ์การศึกษา การวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 
อนุมติัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาระยะ 
3 ปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี  ก ากบัติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาสถานศึกษาการก าหนดนโยบายหรือแนวทางการพฒันา
คุณภาพสถานศึกษาและพิจารณาใหค้วามเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2) ดา้นการบริหารบุคคล ไดแ้ก่ ใหข้อ้เสนอแนะในการแต่งตั้ง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา กรอบอตัราก าลงัครู  การเล่ือนและปรับปรุง       
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ท่ี กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วิจยั 

เอกสาร 

สัม 

ภาษณ์ 

วิจยั
ส ารวจ 

พหุ 

กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สัมมนา 

ต าแหน่ง การพฒันาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 3) ดา้นการบริหารงบประมาณ ไดแ้ก่ ใหค้วามเห็นชอบในแผน

งบประมาณของสถานศึกษา จดัสรรการใชง้บประมาณ จดัหา
งบประมาณ และการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ       

 4) ดา้นการบริหารทัว่ไป ไดแ้ก่ ใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน แต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือ
อนุกรรมการต่างๆ ใหค้  าปรึกษา แนะน าและสนบัสนุนการด าเนินงาน
พฒันาสถานศึกษา และงานอ่ืนๆ       

 
 
ตารางที ่5 กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ (ต่อ) 

ท่ี กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วิจยั 

เอกสาร 

สัม 

ภาษณ์ 

วิจยั
ส ารวจ 

พหุ 

กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สัมมนา 

 ด้านงาน         
1 จดัหลกัสูตรการศึกษาในระบบใหมี้โปรแกรมอยา่งหลากหลายเช่น 

กลุ่มเดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ หรือภาษาองักฤษ ฯลฯ หรือมีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หรือ
มีกิจกรรมกลุ่มสนใจใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการของนกัเรียน       

2 จดัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบโดยการจดัฝึกอบรมตามความ
ตอ้งการของเดก็และเยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ิน เช่น หลกัสูตร
ระยะสั้นท่ีเนน้การใหค้วามรู้โดยผา่นการวดัและประเมินผลผูท่ี้สอบ
ผา่นจะไดรั้บวฒิุบตัร เป็นตน้ โดยการส ารวจความตอ้งการในการ
ฝึกอบรม (training needs) ของเดก็และเยาวชนหรือประชาชนใน
ทอ้งถ่ินแลว้จดัใหมี้การอบรมตามความตอ้งการจดัหลกัสูตรการศึกษา
ตามอธัยาศยั เช่น การจดัหาแหล่งเรียนรู้ตามความตอ้งการของเดก็ เยาวชน 
และประชาชนในทอ้งถ่ินเพ่ือประสานงานใหเ้ดก็ไดฝึ้กประสบการณ์เพ่ือ
มอบวฒิุบตัร เป็นตน้       

3 
 

สร้างกระบวนการพฒันางานไปสู่การจดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณา
การท่ีเขม้แขง็ 4 ดา้น ดงัน้ี 
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ตารางที ่5 กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ (ต่อ) 

ท่ี กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วิจยั 

เอกสาร 

สัม 

ภาษณ์ 

วิจยั
ส ารวจ 

พหุ 

กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สัมมนา 

 1) กระบวนการพจิารณางบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นกบัการ
จัดการศึกษาท้องเช่น ในการจดัท าขอ้บญัญติัหรือเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ินก่อนจึงเสนอใหผู้มี้อ  านาจพิจารณา
อนุมติัได ้       

 2) กระบวนการบริหารงานท้องถิ่นกบัการจัดการศึกษาท้องถิ่น เช่น 
ประสานความร่วมมือและสร้างความมัน่ใจเพ่ือใหเ้กิดความ
ร่วมมือร่วมใจกนัทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาทอ้งถ่ินในการจดัสรร
งบประมาณใหก้บัสถานศึกษา       

 3) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
เช่น เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะช่วยใหท้ราบปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนซ่ึงจะท าใหป้ระชาชนพึงพอใจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานท่ีย ัง่ยนืต่อไป       

 4) กระบวนการต่อต่อส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบั
การจัดการศึกษาท้องถิ่น เช่น มีการติดต่อส่ือสารแบบสองทาง 
(two ways communication) ซ่ึงนอกจากจะเป็นช่องทางในการ
รับทราบปัญหาและความตอ้งการของประชาชนแลว้ยงัเป็น
ช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดรั้บรู้วา่มีการจดั
การศึกษาอะไรบา้งท าใหเ้กิดความเขา้ใจ พึงพอใจ และเป็น
พ้ืนฐานท่ีดีในการใหค้วามร่วมมือในการจดัการศึกษาต่อไป       

 ด้านคน         
1 จดัใหมี้แผนพฒันาศกัยภาพ และแผนการพฒันาวิชาชีพของบุคลากร

อยา่งเป็นระบบและครอบคลุมทุกระดบัเช่น       
 

 1) พฒันาผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง
การศึกษาเป็นอยา่งดีทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอธัยาศยั ตลอดจนรูปแบบการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบ
บูรณาการ       
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ตารางที ่5 กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ (ต่อ) 

ท่ี กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วิจยั 

เอกสาร 

สัม 

ภาษณ์ 

วิจยั
ส ารวจ 

พหุ 

กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สัมมนา 

 2) ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดบัใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพของตนเป็นอยา่งดี      

 

2 จดัใหมี้ศนูยพ์ฒันาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานตน้สังกดั ระดบัสถานศึกษา ชุมชน และ
ทอ้งถ่ิน       

3 ใหมี้ระบบการพิจารณาความดีความชอบท่ีเป็นธรรม เช่น มีการ
พิจารณาใหค้่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นเงิน (extrinsic) และใหเ้กียรติและ
โอกาส (intrinsic) จะช่วยส่งเสริมใหโ้รงเรียนและครูเอาใจใส่ผลการ
เรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง       

 ด้านวฒันธรรมองค์การ         
1 พฒันาวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหมี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงเป็นเป้าหมาย

ของชุมชนในการสร้างสังคมทอ้งถ่ินใหมี้ลกัษณะเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้        

        
        
2 จดัใหมี้กระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งเขม้แขง็ของประชาชนและทุก

ภาคส่วนในทอ้งถ่ิน และใชชุ้มชนเป็นฐานของกระบวนการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้โดยใชศ้กัยภาพและทรัพยากรในชุมชนเป็นหลกั
เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ การเรียนรู้ การด ารงชีวติ และการประกอบ
อาชีพอยา่งผสมกลมกลืน เช่น      

 

 1) พฒันาเดก็เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ตระหนกัเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ มีทกัษะกระบวนการ
คิด การวเิคราะห์ การแกปั้ญหา ใฝ่เรียนรู้ สามารถสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย ยดืหยุน่ และมีคุณภาพ       

 2) จดัหาและพฒันาแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินใหมี้อยา่งเพียงพอ 
หลากหลาย ทัว่ถึง และมีระบบขอ้มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้      

 

 3) รวบรวมองคค์วามรู้ต่างๆ ในทอ้งถ่ินโดยจดัใหมี้ระบบการจดัหา
และรวบรวมความรู้ มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัเกบ็และ
คน้ควา้อยา่งรวดเร็ว มีการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ๆ ท่ีสอดคลอ้ง      
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ตารางที ่5 กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ (ต่อ) 

ท่ี กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ 

แหล่งขอ้มูล 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

วิจยั 

เอกสาร 

สัม 

ภาษณ์ 

วิจยั
ส ารวจ 

พหุ 

กรณี 

สนทนา 

กลุ่ม 
สัมมนา 

กบักระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก และบริบทของสังคมไทย 
 4) การจดัการความรู้ในทอ้งถ่ินโดยพฒันารูปแบบการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย พฒันาบุคคล องคก์าร ผูด้  าเนินงานในการจดัการความรู้ 
พฒันากลไกการถ่ายทอดความรู้ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมี
การบูรณาการใชค้วามรู้เป็นฐานในการแกปั้ญหาและพฒันาท่ี
เหมาะสมกบัสภาพของชุมชน      

 

 ด้านเทคโนโลย ี        
1 จดัตั้งศนูยร์วมแหล่งเรียนรู้ (learning complex) ท่ีหลากหลายครบ

วงจรท่ีใหบ้ริการเดก็ เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวยัท่ีสามารถเขา้
ไปเรียนรู้ไดทุ้กเร่ือง ทุกเวลา และทุกรูปแบบ  เช่น หอ้งสมุดท่ีทนัสมยั
เป็นหอ้งสมุดมีชีวิต หรือ e-library มีทั้งโซนอ่านหนงัสือ  โซนสืบคน้
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ โซน e-learning โซน edutainment เป็นตน้       

2 หน่วยงานตน้สังกดัหรือทอ้งถ่ินจดัใหมี้โครงการสนบัสนุนอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น โครงการหน่ึงครูหน่ึงนวตักรรมต่อปีการศึกษาท่ีเนน้
เร่ืองเทคโนโลย ีโครงการหรือกิจกรรมการการประกวดศกัยภาพครู
ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นส่ือเทคโนโลย ีดา้นภาษา เป็นตน้       

3 จดัใหมี้ศนูยพ์ฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and 
innovation skills)ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม และพฒันาการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวโนม้ใหม่/กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21        

  
จากตารางท่ี 5 พบวา่ กลไกของนโยบายเพื่อความเป็นเลิศในดา้นโครงสร้าง (structure) ดา้นงาน (task) 

ดา้นคน (human) ดา้นวฒันธรรม (culture) และดา้นเทคโนโลย ี(technology) สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ด้านโครงสร้าง 
1.1 สร้างความเขม้แขง็ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น มีค  าสั่ง

แต่งคณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีในการพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา  ให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง  จดัให้มีการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และ
ทกัษะในบทบาทหน้าท่ีอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง ประชุมร่วมกบัผูป้กครองเพ่ือรับทราบปัญหา
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และขอ้เสนอแนะจากผูป้กครอง และมีหน้าท่ีก ากบัติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

1.2 ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษา
ใน 4 ดา้นอยา่งเป็นรูปธรรม โดยใหมี้บทบาทหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริงในสถานศึกษา ดงัน้ี 

1.2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ อนุมัติการจัดท า
หลกัสูตร แบบเรียน อุปกรณ์การศึกษา การวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 
อนุมติัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาระยะ 3 ปี และ
แผนปฏิบติัการประจ าปี  ก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนพฒันาสถานศึกษา
การก าหนดนโยบายหรือแนวทางการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและพิจารณาให้
ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา 

1.2.2 ดา้นการบริหารบุคคล ไดแ้ก่ ให้ขอ้เสนอแนะในการ
แต่งตั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา กรอบอตัราก าลงัครู  การเล่ือนและปรับปรุงต าแหน่ง 
การพฒันาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบติังาน 

1.2.3 ดา้นการบริหารงบประมาณ ไดแ้ก่ ให้ความเห็นชอบ
ในแผนงบประมาณของสถานศึกษา จดัสรรการใชง้บประมาณ จดัหางบประมาณ 
และการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ 

1.2.4 ดา้นการบริหารทัว่ไป ไดแ้ก่ ใหค้วามเห็นชอบรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน แต่งตั้ งท่ีปรึกษาหรือ
อนุกรรมการต่างๆ ให้ค  าปรึกษา แนะน าและสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนา
สถานศึกษา และงานอ่ืนๆ 

2. ด้านงาน 
2.1 จดัหลกัสูตรการศึกษาในระบบให้มีโปรแกรมอยา่งหลากหลายเช่น กลุ่ม

เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาองักฤษ 
ฯลฯ หรือมีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หรือมีกิจกรรมกลุ่มสนใจให้สอดคลอ้งตามความตอ้งการ
ของนกัเรียน 

2.2 จดัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบโดยการจดัฝึกอบรมตามความตอ้งการ
ของเดก็และเยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ิน เช่น หลกัสูตรระยะสั้นท่ีเนน้การใหค้วามรู้โดย
ผ่านการวดัและประเมินผลผูท่ี้สอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร เป็นต้น โดยการส ารวจความ
ตอ้งการในการฝึกอบรม (training needs) ของเด็กและเยาวชนหรือประชาชนในทอ้งถ่ินแลว้
จดัใหมี้การอบรมตามความตอ้งการ 

2.3 จัดหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความ
ตอ้งการของเดก็ เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ินเพ่ือประสานงานใหเ้ดก็ไดฝึ้กประสบการณ์เพ่ือ
มอบวฒิุบตัร เป็นตน้ 
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2.4 สร้างกระบวนการพฒันางานไปสู่การจดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการ
ท่ีเขม้แขง็ 4 ดา้น ดงัน้ี 

2.4.1 กระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของสภา
ท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาท้อง เช่น ในการจัดท าข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากสภาทอ้งถ่ินก่อนจึงเสนอใหผู้มี้อ  านาจพิจารณาอนุมติัได ้

2.4.2 กระบวนการบริหารงานท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น เช่น ประสานความร่วมมือและสร้างความมัน่ใจเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจกันทั้ งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถ่ินในการจัดสรรงบประมาณให้กับ
สถานศึกษา 

2.4.3 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการจัด
การศึกษาท้องถิ่น เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะช่วยใหท้ราบปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของประชาชนซ่ึงจะท าใหป้ระชาชนพึงพอใจส่งผลต่อการด าเนินงานท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

2.4.4 กระบวนการต่อต่อส่ือสารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น เช่น มีการติดต่อส่ือสารแบบสองทาง (two 
ways communication) ซ่ึงนอกจากจะเป็นช่องทางในการรับทราบปัญหาและความ
ตอ้งการของประชาชนแลว้ยงัเป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
ได้รับรู้ว่ามีการจัดการศึกษาอะไรบ้างท าให้เกิดความเข้าใจ พึงพอใจ และเป็น
พ้ืนฐานท่ีดีในการใหค้วามร่วมมือในการจดัการศึกษาต่อไป 

3. ด้านคน 
3.1 จดัให้มีแผนพฒันาศกัยภาพ และแผนการพฒันาวิชาชีพของบุคลากรอยา่งเป็นระบบและ

ครอบคลุมทุกระดบัเช่น 
3.1.1 พฒันาผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการศึกษาเป็นอยา่งดีทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนรูปแบบการจัด
การศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการ 

3.1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับความก้าวหน้าใน
วชิาชีพของตนเป็นอยา่งดี 

3.2 จดัให้มีศูนยพ์ฒันาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้ ง
หน่วยงานตน้สังกดั ระดบัสถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

3.3 ให้มีระบบการพิจารณาความดีความชอบท่ีเป็นธรรม เช่น มีการพิจารณาให้ค่าตอบแทน
ทั้งท่ีเป็นเงิน (extrinsic) และให้เกียรติและโอกาส (intrinsic) จะช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนและ
ครูเอาใจใส่ผลการเรียนรู้   ท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง 
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4. ด้านวฒันธรรมองค์การ 
4.1 พฒันาวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงเป็นเป้าหมายของชุมชนในการ

สร้างสังคมทอ้งถ่ินใหมี้ลกัษณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.2 จดัให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งเขม้แข็งของประชาชนและทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ิน 

และใชชุ้มชนเป็นฐานของกระบวนการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใชศ้กัยภาพและทรัพยากรในชุมชนเป็น
หลกัเพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ การเรียนรู้ การด ารงชีวติ และการประกอบอาชีพอยา่งผสมกลมกลืน เช่น 

4.2.1 พฒันาเด็ก เยาชน และประชาชนในทอ้งถ่ินให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตระหนกั
เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การ
แกปั้ญหา ใฝ่เรียนรู้ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยรูปแบบท่ี
หลากหลาย ยดืหยุน่ และมีคุณภาพ 

4.2.2 จดัหาและพฒันาแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินให้มีอยา่งเพียงพอ หลากหลาย ทัว่ถึง และ
มีระบบขอ้มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 

4.2.3 รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ในท้องถ่ินโดยจัดให้มีระบบการจัดหาและรวบรวม
ความรู้ มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัเกบ็และคน้ควา้อยา่งรวดเร็ว มีการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม
โลก และบริบทของสังคมไทย 

4.2.4 การจดัการความรู้ในท้องถ่ินโดยพฒันารูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พฒันา
บุคคล องคก์าร ผูด้  าเนินงานในการจดัการความรู้ พฒันากลไกการถ่ายทอดความรู้ 
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีการบูรณาการใช้ความรู้เป็นฐานในการ
แกปั้ญหาและพฒันาท่ีเหมาะสมกบัสภาพของชุมชน 

5. ด้านเทคโนโลย ี
5.1 จัดให้มีศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills)
ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม และพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและนวตักรรมการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ใหม่/กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
5.2 จดัตั้งศูนยร์วมแหล่งเรียนรู้ (learning complex) ท่ีหลากหลายครบวงจรท่ีให้บริการเด็ก 
เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวยัท่ีสามารถเขา้ไปเรียนรู้ไดทุ้กเร่ือง ทุกเวลา และทุกรูปแบบ  
เช่น หอ้งสมุดท่ีทนัสมยัเป็นหอ้งสมุดมีชีวิต หรือ e-library มีทั้งโซนอ่านหนงัสือ  โซนสืบคน้
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ โซน e-learning โซน edutainment เป็นตน้ 
5.3 หน่วยงานตน้สังกดัหรือทอ้งถ่ินจดัให้มีโครงการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง เช่น โครงการ
หน่ึงครูหน่ึงนวตักรรมต่อปีการศึกษาท่ีเน้นเร่ืองเทคโนโลยี โครงการหรือกิจกรรมการการ
ประกวดศกัยภาพครูดา้นต่างๆ เช่น ดา้นส่ือเทคโนโลย ีดา้นภาษา เป็นตน้ 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (participatory policy research)  มีวตัถุประสงค์

เพ่ือจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม
องคป์ระกอบ คือ จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามแนวทางของนโยบาย และกลไกของนโยบาย ในดา้น
โครงสร้าง ดา้นงาน ดา้นคน ดา้นวฒันธรรมองคก์าร และดา้นเทคโนโลยีแบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ระยะคือระยะท่ี 1 
การศึกษาบริบทเพ่ือจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ซ่ึงประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูท้รงคุณวฒิุการวิจยัเชิงส ารวจและการศึกษาพหุกรณี ระยะท่ี 2 เป็นการวิจยัเพ่ือตรวจสอบร่างขอ้เสนอเชิงนโยบาย
อิงเกณฑเ์กณฑค์วามเหมาะสม (propriety) และความเป็นไปได ้(feasibility) ซ่ึงประกอบดว้ย การสนทนากลุ่มแบบ
เจาะจง และการสัมมนาเชิงปฏิบติัการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ
ดงัต่อไปน้ี 

 

1.    สรุปผลการวจัิย  
 1.1 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษา 

1.1.1  ด้านโครงสร้าง 
   1.1.1.1  จุดเด่น 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจตามกฎหมายในการจัด
การศึกษาครอบคลุมทุกระดบั เช่น พระราช บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การศึกษาในระบบ (formal education) การศึกษานอกระบบ (non-formal education) 
และการศึกษาตามอธัยาศยั (informal education) 

2) โครงสร้างความรับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีภายในองค์การเอ้ือต่อ
การท างาน เช่น มีการจดัวางโครงสร้างขององคก์ารสนับสนุนพนัธกิจและเป้าหมายองคก์ารชดัเจน จ านวนกลุ่ม
งานหรือแผนกมีเพียงพอส าหรับน ากลยุทธ์ไปปรับใช้  และมีระบบกรรมการสถานศึกษาช่วยเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

3) มีการก าหนดภารกิจและวตัถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวช้ดัเจน เช่น มีภารกิจตามกฎหมาย 7 ภารกิจ ไดแ้ก่ ดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้น
ปฐมวยั ดา้นการศึกษาภาคบงัคบั ดา้นการจดัการศึกษาช่วงชั้นท่ี 4 และอาชีวศึกษา ดา้นการศึกษานอกระบบและ
ตามอธัยาศยั ดา้นส่งเสริมการกีฬา นนัทนาการ กิจกรรมเดก็ เยาวชน และประชาชน และภารกิจดา้นศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม จารีตประเพณี และภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 
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1.1.1.2  จุดด้อย 
1) แมจ้ะมีการก าหนดโครงสร้าง ภารกิจ และวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน แต่ยงัขาดการน าสู่การ

ปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม เช่น มีบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบชดัเจนแต่ขาดอ านาจในการตดัสินใจสั่ง
การ การกระจายอ านาจการตดัสินใจไม่ชดัเจนยงัรวมอ านาจอยูท่ี่ผูบ้ริหารในระดบัสูง และขาด
การประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

2) การมีอ านาจท่ีอิงการเมืองสูงท าให้ผูบ้ริหารระดบัสถานศึกษาตอ้งให้ความสนใจนโยบายทาง
การเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งทางการเมืองแต่ละกลุ่ม 

3) หน่วยงานตน้สังกดัครอบง าการศึกษาอยา่งสมบูรณ์แบบ และในทางปฏิบติัเป็นระบบรวมศูนย์
อ  านาจ 

4) การเมืองเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากระบบการศึกษา แทนท่ีผูบ้ริหารหรือคนในวงการศึกษาจะท า
ประโยชน์เพ่ือทอ้งถ่ินกลบัเอ้ือประโยชน์ต่อการเมือง 

5) ผูบ้ริหารในวงการศึกษามีจิตส านึก (mindset) ของการเป็นขา้ราชการ (bureaucrat) สูงมากจึงมุ่ง
รักษาอ านาจและผลประโยชน์ของตวัเอง 

1.1.1.3  โอกาส 
1) นโยบายกระจายอ านาจการจัดการศึกษาได้ก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าใหเ้อ้ือต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาไดอ้ยา่งคล่องตวั 

2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีขอ้มูลสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไม่มากนกัท าให้
สามารถวางแผนบริหารจัดการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการศึกษาใน
ทอ้งถ่ิน สามารถก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถสร้าง
เอกลกัษณ์และริเร่ิมนวตักรรมทางการศึกษาได ้
1.1.1.4  ภาวะคุกคาม 

1) ยงัมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคท่ีท าให้การบริหารจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินขาดความคล่องตวั เช่น ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ขาดการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และขาดการประชาสัมพนัธ์และหลกัเกณฑว์ธีิการประเมินความพร้อม 

2) อ านาจการตัดสินใจยงัไม่มีประสิทธิภาพซ่ึงมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก เช่น การแทรกแซง
การศึกษาโดยการเมือง  
1.1.2  ด้านงาน 

1.1.2.1  จุดเด่น 
1) มีการก าหนดภารกิจหรืองานในสถานศึกษาภายใต้กฎหมายรองรับอย่างชัดเจน เช่น 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550และพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
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2) มีการแบ่งกลุ่มงานในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แต่ละกลุ่มไวอ้ย่างชดัเจน เช่น กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบุคคล และ
กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

3) มีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

4) มีสายการบงัคบับญัชาสั้นท าให้สามารถตดัสินใจหรือสั่งการไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 
   1.1.2.2  จุดด้อย 

1) ขาดระบบการบริหารจดัการท่ีดีท าให้มาตรฐานการบริหารงานดา้น
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินค่อนขา้งต ่า เช่น โรงเรียนไดรั้บการกระจายอ านาจดา้นงานน้อยโดย
อ านาจส่วนใหญ่ยงัอยูท่ี่หน่วยงานตน้สังกดั ขาดการประชุมช้ีแจงภาระหนา้ท่ีหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายให้เกิด
ความเขา้ใจชดัเจนตรงกนั และการท างานยงัอิงอยูก่บัอ  านาจทางการเมืองสูงขาดการส่งเสริมพฒันางานวิชาการ 

2) สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญต่อการวางแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนเท่าท่ีควร เช่น ไม่ใช้แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณตามท่ีระเบียบก าหนด 

3) กลุ่มงานต่างๆ ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
งานของตนเอง เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ์และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ 

4) แมจ้ะมีการแบ่งกลุ่มงานท่ีชดัเจนตามกฎหมายแต่ยงัขาดรายละเอียด
ในแต่ละกลุ่มงานท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของตนเองโดยใชข้องส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
อนุโลม 
   1.1.2.3  โอกาส 

1) มีขอบเขตความรับผิดชอบต่อกลุ่มเป้าหมายชดัเจนไม่กวา้งเกินไปท า
ให้สามารถบริหารจดัการไดค้ล่องตวัข้ึน เช่น มีความใกลชิ้ดกบัประชาชนในพ้ืนท่ีท าให้ทราบความตอ้งการได้
ชดัเจนสามารถน าไปก าหนดจุดเนน้ดา้นการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงไดท้ั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมายและเน้ือหา 

2) องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนโยบายท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน เช่น การให้ความส าคัญกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)       
การสนับสนุนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 นโยบายการกระจายอ านาจให้
กรรมการการศึกษา (education board) ความมุ่งมัน่ในการจดัการศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และการส่งเสริมการกระจายอ านาจอยา่งแทจ้ริง 
   1.1.2.4  ภาวะคุกคาม 

1) ความไม่ชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาตามอ านาจหนา้ท่ี
ของตนเอง ท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดความมัน่ใจในการบริหารจดัการตอ้งคอยรับค าสั่งหรือการตดัสินใจจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูงข้ึนไป 



214 
 
 

 

2) ขาดอ านาจในการตัดสินใจสั่งการในสถานศึกษาเน่ืองจากปัจจัย
ภายนอก  เช่น การอิงอ านาจทางการเมือง ไม่มีการการกระจายอ านาจอยา่งแทจ้ริงจากหน่วยงานตน้สังกดั 
  1.1.3  ด้านคน 
   1.1.3.1  จุดเด่น 

1) องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินให้ความส าคญัในการพฒันาบุคลากร 
เช่น ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันาตนเองโดยมีทุนสนบัสนุนศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

2) บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถ่ินท าให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัสภาพและบริบทของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 

3) บุคลากรมีความพร้อมสูง เช่น ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์และ
คุณวฒิุสูง ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีวทิยาฐานะช านาญการพิเศษและมีประสบการณ์ในต าแหน่งเป็นอยา่งดี 
   1.1.3.2  จุดด้อย 

1) การสรรหาบุคคลเขา้ปฏิบติังานยงัไม่มีประสิทธิภาพส่งผลใหมี้ปัญหา
ในการบริหารคน เช่น บุคลากรส่วนใหญ่มาจากระบบอุปถัมภ์จึงขาดความรู้ความสามารถท่ีตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ ขาดการท างานเป็นทีมและสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดความเป็นเอกภาพในการท างาน
หรือมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 

2) บุคลากรขาดขวญัก าลงัใจส่งผลต่อ การปฏิบติัหน้าท่ีอนัเน่ืองมาจาก
การเล่นพรรคเล่นพวก ความไม่เหมาะสมในการพิจารณาความดีความชอบ 

3) การพฒันาบุคลากรขาดความชดัเจนและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เช่น 
บุคลากรทางการนิเทศการศึกษาไม่เพียงพอขาดการนิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผลการศึกษาขาดความชดัเจน
ในเร่ืองความกา้วหนา้ของวิชาชีพของบุคลากร 
   1.1.3.3  โอกาส 

1) ไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดัและทอ้งถ่ินในการพฒันา
บุคลากรเป็นอย่างดี เช่น นโยบายการให้ทุนพฒันาบุคลากรโดยท า MOU กับมหาวิทยาลยัในการพฒันาบุคลากร         
การสนบัสนุนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นอยา่งดี และการสร้างเครือข่ายการท างาน
เพ่ือพฒันางานและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2) มีความพร้อมดา้นอ านาจการตดัสินใจและงบประมาณในการพฒันา
และสนบัสนุนบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ 
   1.1.3.4  ภาวะคุกคาม 

1) ความไม่พร้อมของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้าน
การศึกษา เช่น ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจนในดา้นการศึกษา หรือไม่เห็น
ความส าคญัของการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา กรรการสถานศึกษา ผูป้กครอง และประชาชนยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการถ่ายโอน  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ดา้นการศึกษา และไม่ให้
ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ดา้นการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ท าให้ประชาชนเป็นแรงงานไร้ฝีมือ 
ไดรั้บเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต ่า 
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2) การสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ขา้ราชการเป็นอ านาจของหน่วยงานตน้สังกดัซ่ึงส่วนใหญ่ใชร้ะบบอุปถมัภ ์
  1.1.4  ด้านวฒันธรรมองค์การ 
   1.1.4.1  จุดเด่น 

1) มีนโยบายการสร้างค่านิยมของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีส่วนร่วม
ในการสร้างและพฒันาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

2) มีนโยบายในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทยใหก้บั
เดก็ เยาวชน และประชาชนในทุกช่วงวยั 

3) มีมาตรการส่งเสริมการพฒันาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco 
City) 

4) มีแนวทางสร้างเสริมอนุรักษท์ านุบ ารุงศาสนาศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ใหเ้ป็นมรดกของรุ่นต่อไปอยา่งชดัเจน 
   1.1.4.2  จุดด้อย 

1) สถานศึกษาขาดระบบและกระบวนการท่ีชัดเจนในการก าหนด
วฒันธรรมองคก์าร 

2) กระบวนการน านโยบายสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษายงัไม่มี
ประสิทธิภาพ 

3) ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีวฒันธรรมให้ความส าคญักบัระบบ
อุปถมัภท์ าใหข้าดความคิดเชิงสร้างสรรค ์

4) สถานศึกษาไม่เขา้ใจวฒันธรรมองค์การและขาดการมีส่วนร่วมในการ
สร้างวฒันธรรมองคก์าร 
   1.1.4.3  โอกาส 

1) สถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

2) เป็นชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีมีความเช่ือ ค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกนัจะเอ้ือต่อ
การสร้างวฒันธรรมการท างานท่ีดีร่วมกนั 

3) การมีการบริหารแบบศูนยร์วมอ านาจ และมีสายการบงัคบับญัชาสั่น
จะช่วยใหเ้กิดความคล่องตวัในการสร้างค่านิยมและวฒันธรรมร่วม 
   1.1.4.4  ภาวะคุกคาม 

1) ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีทศันคติแบบอนุรักษ์นิยมท า
ใหมี้ปัญหาความร่วมมือ เช่น การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
เป็นลกัษณะพหุวฒันธรรม 
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2) หน่วยงานตน้สังกดัขาดนโยบายการปลูกฝังจิตส านึกเอกลกัษณ์และ
ค่านิยมความเป็นไทยให้แก่ เด็กเยาวชน และประชาชน ท าให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเลียนแบบวฒันธรรม
และค่านิยมตะวนัตก 

3) ขาดแบบอยา่งท่ีดีของวฒันธรรมในยคุพหุวฒันธรรม 
  1.1.5  ด้านเทคโนโลย ี
   1.1.5.1  จุดเด่น 

1) ความสามารถในการสนับสนุนให้มีระบบการเรียนการสอนแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ในโรงเรียน 

2) โรงเรียนทุกโรงมีระบบอินเทอร์เน็ตอยา่งทัว่ถึง 
3) มีแหล่งเรียนรู้ภายใน เทคโนโลยี และ นวตักรรมทางเทคโนโลยี

ใหม่ๆ อยา่งเพียงพอ 
4) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีมีวสัดุ

อุปกรณ์พร้อม 
5) มีงบประมาณสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาส่ือและนวตักรรม

อยา่งเพียงพอ 
   1.1.5.2  จุดด้อย 

1) ความไม่พร้อมในการใชเ้ทคโนโลยีของครูท าให้ปฏิเสธหรือต่อตา้น
เทคโนโลย ีเช่น ขาดความช านาญในการใชเ้ทคโนโลย ี

2) บุคลากรมีทศันคติเชิงลบต่อเทคโนโลยี เช่น เป็นการการลงทุนสูงไม่คุม้
กบัการลงทุน  ระบบขดัขอ้งบ่อย และขาดผูดู้แลรักษาท่ีมีความรู้ความสามารถ การใชส่ื้อเทคโนโลยอีาจน าไปใชใ้นทาง
ท่ีไม่ถกูตอ้งและเหมาะสม 

3) ความพร้อมของครูท่ีมีอายเุฉล่ียค่อนขา้งมากท าให้ไม่มีความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลย ี

4) สถานศึกษาท่ี มี งบประมาณสนับสนุนไม่ เพี ยงพออาจไม่ให้
ความส าคญั 

5) การพ่ึงพาเทคโนโลยมีากเกินไปท าใหค้รูขาดโอกาสในการเตรียมการ
สอนอยา่งเพียงพอ 

1.1.5.3  โอกาส 
1) บริบทสถานศึกษาเป็นสังคมก่ึงเมือง หรือสังคมเมืองมีความพร้อมใน

การใชเ้ทคโนโลย ี
2) แนวโน้มของสังคมและโลกาภิวตัน์เอ้ือต่อการใชเ้ทคโนโลยีในการ

ด าเนินงาน 
3) มีการก าหนดไวใ้นนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานตน้สังกดั 
4) นกัเรียนมีความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลย ี
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5) ชุมชน ทอ้งถ่ินและผูป้กครองใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนใหมี้การ
น าเทคโนโลยมีาใชใ้นสถานศึกษา 

6) เทคโนโลยไีดมี้การพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองทั้งดา้นการบริหารและการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน 
   1.1.5.4  ภาวะคุกคาม 

1) การขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีของผูบ้ริหารองค์กรปกครอง   
ส่วนทอ้งถ่ิน และบุคลากรผูรั้บผดิชอบในการก าหนดนโยบายเลยไม่ใหค้วามส าคญัในเร่ืองเทคโนโลย ี

2) ศกัยภาพและความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีแตกต่าง
กันอย่างหลากหลาย เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินบางแห่งยงัขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนส่ือและ
เทคโนโลย ี  
 1.2 แนวทางของนโยบาย 
  1.2.1 แนวด าเนินการด้านโครงสร้าง 
   1.2.1.1  ส่งเสริมการจดัรูปแบบการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการท่ีเนน้การ
บริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยการจดัการศึกษาตลอดชีวิต เช่น มีการผสมผสาน
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัโดยเนน้ตามความตอ้งการของผูเ้รียนและ
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนฐานชีวิตและสภาพสังคมของคนในท้องถ่ิน ตลอดจนมีการส่งเสริมและ
ประชาสัมพนัธ์ใหห้น่วยงานในสังกดัน าสู่การปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน   
   1.2.1.2  ปรับโครงสร้างองค์กรเหมาะสมกบัขนาดของสถานศึกษา เช่น มีการจดั
กลุ่มงานภายในองคก์รมีสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนเหมาะสมกบับริบทและความจ าเป็น ครอบคลุมงานทั้งหมด
ของสถานศึกษา  มีการจดัท ามาตรฐานการปฏิบัติงานใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานอย่างจริงจังและ
จริงใจ 
   1.2.1.3  ใช้กระบวนการวิจัยและพฒันาระบบการบริหารงาน การติดตาม และ
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง เช่น วิจยัและพฒันารูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
หรือรูปแบบการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.2.1.4  ปรับโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาในแนวนอนมากข้ึน และส่งเสริม
ให้บุคลากรระดบัล่างมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน เช่น กระทรวงมหาดไทยให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ก าหนดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาท่ีอยู่ในก ากับดูแลซ่ึงจะท าให้ได้โครงสร้างองค์กรท่ีหลากหลาย
สอดคลอ้งกบับริบท ความจ าเป็น ความเหมาะสมของแต่ละแห่ง 

1.2.2 แนวทางด้านงาน 
   1.2.2.1  ส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษาในสังกดัให้ความส าคญักบัการวางแผน
พฒันาสถานศึกษาใหม้ากยิง่ข้ึน เช่น ใหมี้การวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา โดยพฒันาครูหรือผูรั้บผิดชอบให้
มีความรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นในการจดัท าแผน เพ่ือน าแผนไปใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษาอย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
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   1.2.2.2  จดัใหมี้รูปแบบบูรณาการการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยให้
เรียนรู้โดยการกระท า (learning by doing)หรือรูปแบบการสอนหรือกระบวนการสอนแนวใหม่อย่างจริงจัง เช่น 
เรียนรู้โดยรูปแบบโครงงาน (PBL:project-based learning)หรือ open approach, Work-Based Learning, Project-
Based Learning, Student-Center Learning, Self-Directed Learning, Collaborative Learning, Problem-Based 
Learning เป็นตน้ 
   1.2.2.3  พฒันากระบวนการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัในชั้นเรียนเพ่ือยกระดบัมาตรฐานดา้น
ผูเ้รียนใหเ้พ่ิมสูงข้ึนตลอดจนการวจิยัสถาบนัเพ่ือปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
   1.2.2.4 จดัระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานเช่น 

1) ดา้นมาตรฐานและการประเมิน เช่น เน้นทกัษะ 4C’s ไดแ้ก่ การคิด
วิเคราะห์   (critical thinking) การส่ือสาร (communication) การร่วมมือ (collaboration) ความคิดสร้างสรรค์
(creativity)บูรณาการระหวา่งวิชาแกน และกบัขอบข่ายเชิงสหวิทยาการ  เนน้ความเขา้ใจในเชิงลึกมากกวา่ความรู้
แบบผวิเผนิ ใชก้ารวดัผลท่ีหลากหลาย  และ เนน้การสะทอ้นผลการปฏิบติัของผูเ้รียน 

2) ด้านหลักสูตรและการสอน เช่น สอนทักษะ 4C’s ในวิชาแกน
โดยตรง และในขอบข่ายเชิงสหวิทยาการใชก้ารเรียนรู้ท่ีเนน้สมรรถนะเป็นฐาน การใชปั้ญหาเป็นฐาน การสร้าง
ทกัษะการคิดในขั้นท่ีสูงข้ึน และใชแ้หล่งเรียนรู้จากชุมชน 

3) ด้านการพัฒนาวิช าชีพ  เช่น  บู รณ าการ  4C’s เค ร่ืองมือ  และ
ยุทธศาสตร์การสอนเขา้สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน สร้างความสมดุลระหว่างการสอนแบบตรงกับแบบยึด
โครงงานเป็นฐาน  เนน้ใหค้รูเขา้ใจท่ีลึกซ่ึงเก่ียวกบัวธีิสอนแบบแกปั้ญหา การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และทกัษะอ่ืนๆ  

4) ดา้นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ เช่น ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โลกท่ีเป็นจริง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทศตวรรษท่ี 21 จากโครงงาน หรือการท างานเชิงประยุกต์แบบอ่ืนและจัดสภาพแวดลอ้ม      
การเรียนรู้ทางกายภาพและบุคคลท่ีสนบัสนุนการเรียนและการเรียนรู้ส าหรับการบรรลุผลลพัธ์ทกัษะเพื่อศตวรรษ
ท่ี 21 
  1.2.3 แนวทางด้านคน 
   1.2.3.1  การสรรหาหรือการบรรจุครูให้โรงเรียนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตน้สังกดัควรท าอยา่งเป็นระบบ เช่น ใหมี้การวิเคราะห์ความตอ้งการบุคลากรทุกโรงเรียน มีขอ้มูลสารสนเทศดา้น
บุคลากรท่ีเป็นปัจจุบนัใหค้รบถว้น และใชเ้ป็นฐานในการสรรหาครูท่ีมีวิชาเอกตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียน
ซ่ึงจะเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอนใหแ้ก่โรงเรียนในสังกดั 
   1.2.3.2  พฒันาและสนับสนุนบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ 
เช่น พฒันาความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัโดยพฒันาผูบ้ริหารให้มีภาวะผูน้ า เจตคติท่ีดีต่อการจดัการศึกษา
และความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา มีการวางแผนอตัราก าลงั สรรหาตามความเหมาะสมและคุม้ค่า และ
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถพฒันาครูเก่ียวกบัความสามารถในการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21และจดัท าส่ือวิดิทศัน์ หรือ e-learning  ชุดการเรียนรู้โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัพร้อมตวัอยา่งแจกจ่ายใหค้รูไดศึ้กษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 



219 
 
 

 

   1.2.3.3  กระจายอ านาจการสรรหาบุคลากรเขา้ปฏิบติังานไปยงัสถานศึกษาโดยใช้
ระบบคุณธรรมภายใตก้ารมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
   1.2.3.4  ระดมการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายทุกองค์กรทั้ งโดยทางตรงและโดย
ออ้ม เพ่ือใหบุ้คลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ เช่น การเป็นหุน้ส่วนและการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาบุคลากร 
  1.2.4 แนวทางด้านวฒันธรรมองค์การ 
   1.2.4.1  เปล่ียนแปลงวฒันธรรมการท างานในโรงเรียนเป็นการท างานเป็นทีม เช่น 
สร้างวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์หรือ PLC : professional learning community) 
หรือ lesson study โดยมีการรวมตวัของครูเป็นชุมชนการเรียนรู้ เรียนวิธีท าหน้าท่ีเป็นครูฝึก (coach) เพ่ือน าไปสู่
การจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ีเน้นการสอนเป็นเน้นการเรียนโดยการลงมือท า (learning by doing) และเรียนเป็นกลุ่ม
หรือเป็นทีมเพ่ือพฒันาการท างานเป็นทีมและทกัษะการร่วมมือกบัผูอ่ื้น 
   1.2.4.2  สร้างวฒันธรรมการมีส่วนร่วม และสร้างสังคมทอ้งถ่ินให้เป็นชุมชน/สังคม
แห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท่ีตระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการเรียนรู้ท่ีทุกคนและ   
ทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ เช่นเน้นให้มีการน าเอาทรัพยากรท้องถ่ินมาใช้ในการจัด
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัเพ่ือให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้รียนรู้ทุกช่วยวยั
ตลอดชีวิตให้ชุมชนเขา้มามีหุ้นส่วนในการจดัการศึกษา การฝึกอบรม และมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนนวตักรรม
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ขององค์การแห่งการเรียนรู้ภายในชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม
ทอ้งถ่ินใหมี้การเรียนรู้ตลอดชีวติซ่ึงเป็นเป้าหมายร่วมกนัของชุมชน 
   1.2.4.3 พัฒนาสถานศึกษาให้ เป็นสถานศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี  21 เช่น สร้าง
วฒันธรรมพฒันา 4C’s ก าหนดวิสัยทัศน์มุ่งไปสู่ 4C’sสร้างชุมชนแห่งความร่วมมือของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholders) ในชุมชนให้เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ (ownership) โดยการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมจดัระบบโรงเรียน
เพ่ือมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ร่วม (4C’s)ใช้ 4C’s เป็นกรอบในการพัฒนาวิชาชีพแทรก 4C’s ในหลักสูตรและการ
ประเมินผลสนบัสนุนครูทุกคนใหส้อนในกรอบของ 4C’s 
   1.2.4.4  ร่วมมือกันสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย       
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การสร้างจิตส านึก (mindset) โดยเร่ิมจากการมีความเช่ือ (beliefs)ร่วมกนัมาจากพ้ืนฐานการมีส่วน
ร่วมก าหนดของบุคลากรเพื่อน าไปปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ารจนเป็นพฤติกรรม(behavior)ท่ีทุกคนปฏิบติัเป็นปกติวิสัย 
  1.2.5 แนวทางด้านเทคโนโลย ี
   1.2.5.1  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน เช่น ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม
เขา้ถึงในเทคโนโลยกีารเรียนรู้ส าหรับการสร้างเครือข่ายภายในและระหวา่งชุมชน 
   1.2.5.2  ให้ความส าคญัหรือตระหนักถึงแนวโน้มใหม่/กระบวนทศัน์ใหม่ในการ
จดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เช่น การน าเอาดิจิตอลเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือการเรียนการสอนให้มากข้ึน โดยจดัตั้ง
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) เพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนให้นักเรียนสามารถใช้บริการ
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ตลอดเวลาทั้งการใชง้านทัว่ไปและการสืบคน้อินเทอร์เน็ต (internet) ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ทั้งการสร้างและใชง้านเทคโนโลยกีารเรียนรู้ 
   1.2.5.3  เน่ืองจากสังคมไทยเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโลกและจะกา้วเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ซ่ึงก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการท างาน(working range) โรงเรียนควรมี
มาตรการพิเศษเพ่ือส่งเสริมการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนักเรียนให้ให้สูงข้ึนในระดบัใชง้านไดม้ากกว่า
ระดบัการอ่านออกเขียนไดโ้ดยอาศยัศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (information technology) เพื่อการเรียนรู้ 
   1.2.5.4  โรงเรียนควรเร่งพฒันาศกัยภาพของครูใหส้ามารถเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้
ดงักล่าวขา้งตน้ โดยครูตอ้งมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ
อยา่งทัว่ถึง และมีประสิทธิผล 
   1.2.5.5  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning 
and innovation skills)ให้สอดคล้องกับชีวิตจริงในศตวรรษท่ี 21 คือ 4C’s  เช่น ทักษะการสร้างสรรค์และ
นวตักรรม (creativity and innovation) โดยใชเ้ทคนิคการสร้างสรรคท่ี์หลากหลาย เช่น การระดมสมอง ทกัษะการ
คิดเชิงวิพากษแ์ละการแกปั้ญหา (critical thinking and problem solving)โดยเนน้ความมีเหตุผล การคิดเป็นระบบ การ
ประเมินและตดัสินใจ และการแกปั้ญหาทกัษะการส่ือสาร (communication) โดยเนน้การส่ือสารท่ีชดัเจน ส่ือสารได้
หลายภาษาและทกัษะความร่วมมือ (collaboration) โดยเนน้ความร่วมมือกบัคนอ่ืนเช่น มีความรับผิดชอบร่วมกนั 
การท างานแบบมีส่วนร่วม และใหคุ้ณค่ากบัแต่ละคนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทีม 
 1.3 กลไกของนโยบาย 
  1.3.1  กลไกด้านโครงสร้าง 
   1.3.1.1  สร้างความเขม้แขง็ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น มีค  าสั่ง
แต่งคณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพฒันา
การศึกษาของสถานศึกษา ให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง จัดให้มี
การศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทกัษะในบทบาทหน้าท่ีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ประชุมร่วมกบั
ผูป้กครองเพ่ือรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากผูป้กครอง และมีหน้าท่ีก ากับติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
   1.3.1.2  ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษา
ใน 4 ดา้นอยา่งเป็นรูปธรรม โดยใหมี้บทบาทหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริงในสถานศึกษา ดงัน้ี 

1) ด้านการบริหารงานวิชาการ ได้แก่  อนุมัติการจัดท าหลักสูตร 
แบบเรียน อุปกรณ์การศึกษา การวดัและประเมินผลของสถานศึกษา อนุมติัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
สถานศึกษาการก าหนดนโยบายหรือแนวทางการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรฐานการศึกษา 

2) ดา้นการบริหารบุคคล ไดแ้ก่ ให้ขอ้เสนอแนะในการแต่งตั้งผูบ้ริหาร
สถานศึกษา กรอบอตัราก าลงัครู การเล่ือนและปรับปรุงต าแหน่ง การพฒันาบุคลากร และการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 
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3) ด้านการบริหารงบประมาณ ได้แก่  ให้ความเห็นชอบในแผน
งบประมาณของสถานศึกษา จัดสรรการใช้งบประมาณ จัดหางบประมาณ และการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

4) ดา้นการบริหารทัว่ไป ไดแ้ก่ ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน แต่งตั้งท่ีปรึกษาหรืออนุกรรมการต่างๆ ให้ค  าปรึกษา แนะน าและสนบัสนุน
การด าเนินงานพฒันาสถานศึกษา และงานอ่ืนๆ 
  1.3.2 กลไกด้านงาน 
   1.3.2.1  จดัหลกัสูตรการศึกษาในระบบให้มีโปรแกรมอยา่งหลากหลายเช่น กลุ่ม
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาองักฤษ ฯลฯ หรือมีกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน หรือมีกิจกรรมกลุ่มสนใจใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการของนกัเรียน 
   1.3.2.2  จดัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบโดยการจดัฝึกอบรมตามความตอ้งการ
ของเด็กและเยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ิน เช่น หลกัสูตรระยะสั้ นท่ีเน้นการให้ความรู้โดยผ่านการวดัและ
ประเมินผลผูท่ี้สอบผ่านจะไดรั้บวุฒิบตัร เป็นตน้ โดยการส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรม (training needs) 
ของเดก็และเยาวชนหรือประชาชนในทอ้งถ่ินแลว้จดัใหมี้การอบรมตามความตอ้งการ 
   1.3.2.3  จัดหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความ
ตอ้งการของเดก็ เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ินเพ่ือประสานงานใหเ้ดก็ไดฝึ้กประสบการณ์เพ่ือมอบวฒิุบตัร เป็นตน้ 
   1.3.2.4  สร้างกระบวนการพฒันางานไปสู่การจัดการศึกษาท้องถ่ินแบบบูรณาการ       
ท่ีเขม้แขง็ 4 ดา้น ดงัน้ี 

1) กระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นกบัการจัด
การศึกษาท้องเช่น ในการจดัท าขอ้บญัญติัหรือเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ินก่อนจึงเสนอใหผู้มี้อ  านาจพิจารณาอนุมติัได ้

2) กระบวนการบริหารงานท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น  เช่น 
ประสานความร่วมมือและสร้างความมัน่ใจเพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาทอ้งถ่ิน
ในการจดัสรรงบประมาณใหก้บัสถานศึกษา 

3) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะช่วยให้ทราบ
ปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนซ่ึงจะท าให้ประชาชนพึงพอใจส่งผลต่อการด าเนินงานท่ีย ัง่ยืน
ต่อไป 

4) กระบวนการติดต่อส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัการจัด
การศึกษาท้องถิ่นเช่น มีการติดต่อส่ือสารแบบสองทาง (two ways communication) ซ่ึงนอกจากจะเป็นช่องทางใน
การรับทราบปัญหาและความตอ้งการของประชาชนแลว้ยงัเป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดรั้บ
รู้วา่มีการจดัการศึกษาอะไรบา้งท าให้เกิดความเขา้ใจ พึงพอใจ และเป็นพ้ืนฐานท่ีดีในการให้ความร่วมมือในการ
จดัการศึกษาต่อไป 
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  1.3.3 กลไกด้านคน 
   1.3.3.1  จดัให้มีแผนพฒันาศกัยภาพ และแผนการพฒันาวิชาชีพของบุคลากรอยา่ง
เป็นระบบและครอบคลุมทุกระดบัเช่นพฒันาผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการศึกษาเป็นอยา่งดีทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั ตลอดจนรูปแบบการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการและส่งเสริมให้บุคลากร  
ทุกระดบัใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความกา้วหนา้ในวชิาชีพของตนเป็นอยา่งดี 
   1.3.3.2  จดัให้มีศูนยพ์ฒันาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมทั้งหน่วยงานตน้สังกดั ระดบัสถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
   1.3.3.3  ให้มีระบบการพิจารณาความดีความชอบท่ีเป็นธรรม เช่น มีการพิจารณา
ให้ค่าตอบแทนภายนอก (extrinsic) คือวตัถุส่ิงของหรือเงิน และค่าตอบแทนภายใน(intrinsic)คือให้เกียรติและ
โอกาสความกา้วหนา้ จะช่วยส่งเสริมใหโ้รงเรียนและครูเอาใจใส่ผลการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนทั้งหมดไม่ใช่
เฉพาะนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง 
  1.3.4 กลไกด้านวฒันธรรมองค์การ 
   1.3.4.1  พฒันาวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงเป็นเป้าหมายของ
ชุมชนในการสร้างสังคมทอ้งถ่ินใหมี้ลกัษณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   1.3.4.2  จดัให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็งของประชาชนและทุกภาค
ส่วนในทอ้งถ่ิน และใชชุ้มชนเป็นฐานของกระบวนการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใชศ้กัยภาพและทรัพยากรใน
ชุมชนเป็นหลกัเพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ การเรียนรู้ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพอย่างผสมกลมกลืน 
เช่น 

1) พฒันาเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถ่ินให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ตระหนักเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ มีทกัษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การแกปั้ญหา ใฝ่เรียนรู้ 
สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย ยดืหยุน่ และมีคุณภาพ 

2) จดัหาและพฒันาแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินใหมี้อยา่งเพียงพอ หลากหลาย 
ทัว่ถึง และมีระบบขอ้มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 

3) รวบรวมองคค์วามรู้ต่างๆ ในทอ้งถ่ินโดยจดัให้มีระบบการจดัหาและ
รวบรวมความรู้ มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัเกบ็และคน้ควา้อยา่งรวดเร็ว มีการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้
ใหม่ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก และบริบทของสังคมไทย 

4) การจัดการความ รู้ในท้องถ่ินโดยพัฒนารูปแบบการเรียน รู้ ท่ี
หลากหลาย พฒันาบุคคล องคก์าร ผูด้  าเนินงานในการจดัการความรู้ พฒันากลไกการถ่ายทอดความรู้ บรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีการบูรณาการใชค้วามรู้เป็นฐานในการแกปั้ญหาและพฒันาท่ีเหมาะสมกบัสภาพของ
ชุมชน 
  1.3.5 กลไกด้านเทคโนโลย ี
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   1.3.5.1  จัดให้ มีศูนย์พัฒนาทักษะการเรียน รู้และนวัตกรรม  (learning and 
innovation skills) ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม และพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและนวตักรรมการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ใหม่/กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
   1.3.5.2  จดัตั้งศูนยร์วมแหล่งเรียนรู้ (learning complex) ท่ีหลากหลายครบวงจรท่ี
ให้บริการเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวยัท่ีสามารถเขา้ไปเรียนรู้ไดทุ้กเร่ือง ทุกเวลา และทุกรูปแบบ  เช่น 
หอ้งสมุดท่ีทนัสมยัเป็นห้องสมุดมีชีวิต หรือ e-library มีทั้งโซนอ่านหนงัสือ  โซนสืบคน้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ โซน 
e-learning โซน edutainment เป็นตน้ 
   1.3.5.2  หน่วยงานตน้สังกดัหรือทอ้งถ่ินจดัให้มีโครงการสนับสนุนอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น โครงการหน่ึงครูหน่ึงนวตักรรมต่อปีการศึกษาท่ีเนน้เร่ืองเทคโนโลย ีโครงการหรือกิจกรรมการการประกวด
ศกัยภาพครูดา้นต่างๆ เช่น ดา้นส่ือเทคโนโลย ีดา้นภาษา เป็นตน้ 

 
2. อภิปรายผล  

2.1 การวเิคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษา 
  2.1.1   ด้านโครงสร้างจากผลการวิจยัพบวา่ มีจุดเด่นคือ 1) มีอ  านาจตามกฎหมายในการจดั

การศึกษาครอบคลุมทุกระดบั เช่น พระราช บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การศึกษาในระบบ (formal education) การศึกษานอกระบบ (non-formal education) 
และการศึกษาตามอธัยาศยั (informal education) 2) โครงสร้างความรับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีภายในองคก์าร
เอ้ือต่อการท างาน เช่น มีการจดัวางโครงสร้างขององคก์ารสนบัสนุนพนัธกิจและเป้าหมายองคก์ารชดัเจน จ านวน
กลุ่มงานหรือแผนกมีเพียงพอส าหรับน ากลยุทธ์ไปปรับใช้ และมีระบบกรรมการสถานศึกษาช่วยเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินและ3) มีการก าหนดภารกิจและวตัถุประสงคข์องการจดั
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวช้ดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มีอ  านาจตามกฎหมายในการจดัการศึกษา
ครอบคลุมทุกระดบั เช่น พระราช บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
สิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน 3 รูปแบบ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก นโยบายการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินมุ่งเนน้ใหเ้กิดความเสมอภาคของโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเร่งรัดจดัการศึกษาใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการเขา้รับบริการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีให้ไดอ้ย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย ซ่ึงการจดัการศึกษาให้เป็นไป
ตามนโนบายดงักล่าวตอ้งมีความหลายหลายของรูปแบบการจดัท่ีครอบคลุมทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อธัยาศยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (2554) ท่ีมีนโยบายให้ทอ้งถ่ินมี
บทบาทส าคญัในการจดัการศึกษาทุกระดบัเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินท่ีเนน้การ
ด าเนินการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานท่ีรัฐก าหนด และตรงตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดความสมดุล มีวิธีจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความ
หลากหลาย และสอดคล้องกับแนวคิดของMountford,et al. (2012), Bosch (2003), และ Castro (1999) ท่ีให้
แนวคิดในการจดัการศึกษาท่ีประสบความส าเร็จของทอ้งถ่ินไวส้อดคลอ้งกนัว่า ส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงในการจดั
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การศึกษาของทอ้งถ่ินคือการให้อ  านาจหรือกระจายอ านาจไปสู่ทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา ในขณะเดียวกนัตอ้งมี
ความหลากหลายของรูปแบบในการจดัเพ่ือความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ิน 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัทศันะของ Fuller (1991) ท่ีให้ขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินสู่ความเป็นเลิศ
นั้น ประเด็นส าคญัไม่ไดอ้ยูท่ี่มีความพร้อมในดา้นงบประมาณเพียงอยา่งเดียว แต่มีปัจจยัท่ีส าคญัมากกวา่นั้น คือ
รูปแบบการจดัการศึกษาตอ้งมีความหลากหลาย เป็นรูปแบบท่ีบูรณาการเนน้ความสอดคลอ้งกบัสภาพ บริบทและ
ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 

   ในขณะเดียวกันก็มี จุดด้อยคือ 1) แม้จะมีการก าหนดโครงสร้าง ภารกิจ และ
วตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน แต่ยงัขาดการน าสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม เช่น มีบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบชดัเจน  
แต่ขาดอ านาจในการตดัสินใจสั่งการ การกระจายอ านาจการตดัสินใจไม่ชัดเจนยงัรวมอ านาจอยู่ท่ีผูบ้ริหาร              
ในระดบัสูง และขาดการประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา        
2)  การมีอ านาจท่ีอิงการเมืองสูงท าให้ผูบ้ริหารระดบัสถานศึกษาตอ้งให้ความสนใจนโยบายทางการเมืองท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตามผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งทางการเมืองแต่ละกลุ่ม 3) หน่วยงานตน้สังกดัครอบง าการศึกษาอยา่งสมบูรณ์
แบบ และในทางปฏิบติัเป็นระบบรวมศูนยอ์  านาจ  4) การเมืองเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากระบบการศึกษา แทนท่ี
ผูบ้ริหารหรือคนในวงการศึกษาจะท าประโยชน์เพ่ือทอ้งถ่ินกลบัเอ้ือประโยชน์ต่อการเมือง 5) ผูบ้ริหารในวง
การศึกษามีจิตส านึก (mindset) ของการเป็นขา้ราชการ (bureaucrat) สูงมากจึงมุ่งรักษาอ านาจและผลประโยชน์
ของตวัเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ แมจ้ะมีการก าหนดโครงสร้าง ภารกิจ และวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน แต่ยงัขาดการ
น าสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากความไม่พร้อมของสถานศึกษาในสังกัดท่ีโอนเข้ามาใน
ระยะแรกๆ ท าให้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เช่น ยงัไม่เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตน  บุคลากรของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่คดัเลือกจากผูดู้แลเด็กหรือครูอตัราจา้งใน
ต าแหน่งผูช่้วยครู มีคุณวุฒิ/วิชาเอกไม่ตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียน หรือโรงเรียนในสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งยงัประสบปัญหาไดรั้บครูท่ีมีวิชาเอกไม่ตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียนการขาดครูวิชา
เฉพาะและการท่ีครูไม่เขา้ใจ ขาดทกัษะ ไม่สามารถน าแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัมาใชใ้นทางปฏิบติั  รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บมอบหมายให้ท างานหรือร่วมกิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากเกินไปจนท าการสอนไดไ้ม่เต็มท่ี งานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ข้ึนอยูก่บัส านกั/กองการศึกษา ซ่ึงขาดบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีงานบุคคลโดยตรง มี
เพียงนักวิชาการหรือศึกษานิเทศก์ มีความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ท าให้ล่าช้าในเร่ืองวิทยฐานะ และการ
เปล่ียนแปลงใหม่ๆสอดคลอ้งกบัรายงายผลการวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
ในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ของกาญจนา วธันสุนทร (2555), ธีระ รุญเจริญ และคณะ (2554) ท่ีพบว่า 
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งประสบปัญหาได้รับครูท่ีมีวิชาเอกไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนมากยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองและกองการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีงานบุคคลโดยตรงซ่ึงไม่มี
ความไม่ชดัเจนในการปฏิบติังาน ท าให้ล่าชา้ในเร่ืองการเล่ือนวิทยฐานะตลอดจนการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ
ของบุคลากรและถึงแมส้ถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความใกลชิ้ดผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
และชุมชนผูป้กครองท าให้การสร้างส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาเป็นไปอยา่งคล่องตวัก็ตาม แต่ก็ท าให้เกิด
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เป็นจุดดอ้ยไดเ้ช่นกนั เช่น ท าให้เกิดการตรวจสอบการท างานท่ีรัดกุมรวดเร็วรอบดา้นจากผูเ้ก่ียวขอ้งนั้นๆในเวลา
เดียวกนัดว้ย นอกจากน้ี ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สภาทอ้งถ่ิน และผูเ้ก่ียวขอ้ง ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งยงัมีความไม่เข้าใจหรือเข้าใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาไม่ตรงกัน อีกทั้ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนมากยงั
ขาดความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองท าให้ไม่มีความเขม้แข็งพอท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย ก ากบัดูแล และตรวจสอบการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนไดแ้ละสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ให้ความส าคญัต่อการวางแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนเท่าท่ีควร  
นอกจากน้ีสาเหตุท่ีผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผูต้ดัสินใจว่าโรงเรียนควรไดรั้บงบประมาณใน
โครงการ/กิจกรรมใด จึงไม่เห็นความจ าเป็นในการใชแ้ผนพฒันาเป็นแนวทางในการจดัท างบประมาณตามท่ี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 ก าหนด      
จึงท าให้ขาดการน าสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบในรายงานผลการวิจยัเร่ือง การ
จดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของกาญจนา วจันสุนทร(2555) ท่ีพบวา่ใน
การจดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินแต่ละแห่งนั้นข้ึนอยู่กบัอ  านาจการตดัสินใจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีจะ
เห็นวา่ควรพฒันาดา้นใดบา้งอยา่งไรถึงแมจ้ะมีแผนพฒันาของแต่ละฝ่ายไวแ้ลว้กต็าม 

   ในดา้นโอกาส คือ การมีนโยบายกระจายอ านาจการจัดการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายหลายลักษณะ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ตลอดจน
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงท าใหเ้อ้ือต่อการ
บริหารจดัการสถานศึกษาไดอ้ยา่งคล่องตวัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีขอ้มูลสถานศึกษาท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายไม่มากนักท าให้สามารถวางแผนบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีทรัพยากรเพียง
พอท่ีจะสนบัสนุนการศึกษาในทอ้งถ่ิน สามารถก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการได้
อย่างชดัเจน และสามารถสร้างเอกลกัษณ์และริเร่ิมนวตักรรมทางการศึกษาไดโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายการ
กระจายอ านาจการจัดการศึกษาไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายอย่างชัดเจนทั้ งน้ีอาจเน่ืองจาก การจดัการศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีแนวคิดส าคญัคือ การกระจายอ านาจใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา ซ่ึงจะช่วยให้การบริหารงานสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินส่งเสริมให้
เกิดความสมานฉันท์ การมีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของบรรเจิด สิงคะเนติ (2551) ท่ีใหท้ศันะเก่ียวกบัหลกัการในการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินท่ีส าคญั คือ 1) ยึดหลกั
เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชนตอ้งทัว่ถึงประชาชนอยา่งมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใชจ่้ายเพ่ือพฒันาคน
ไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ และตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข จากหลกัการท่ีส าคญัดงักล่าวการมีกฎหมายรองรับชดัเจน
ย่อมส่งผลต่อการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจัดการศึกษาท้องถ่ินของ 
Mountford,et al. (2012) ท่ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่าการพฒันาทอ้งถ่ินจะมีประสิทธิผลและประสบผลส าเร็จไดน้ั้น
ตอ้งมีการสร้างกลไกรองรับท่ีส าคญัคือการมีกฎหมายใหส้ามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งคล่องตวั และยงัสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ และคณะ (2554) ท่ีสรุปว่าเพ่ือให้การจัดการศึกษาท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ 
โครงสร้างขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ินต้องมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ. 2545 
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ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมและก ากบัดูแลและการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย 
แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรมและการกีฬา เพ่ือการศึกษา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจดัการศึกษา และราชการอ่ืน
ตาม ท่ี มีกฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าท่ี ของกระทรวงศึกษาธิการ ห รือส่วนราชการท่ีสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

   นอกจากน้ียงัพบวา่มีภาวะคุกคามคือ ยงัมีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค  
ท่ีท าให้การบริหารจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความคล่องตวั เช่น ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ขาดการเตรียมความพร้อมให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และขาดการประชาสัมพนัธ์และหลกัเกณฑ์วิธีการ
ประเมินความพร้อมและอ านาจการตดัสินใจยงัไม่มีประสิทธิภาพซ่ึงมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอก เช่น การแทรกแซง
การศึกษาโดยการเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค และขาดการกระจายอ านาจท่ี
แทจ้ริงโดยมีการแทรกแซงจากอ านาจทางการเมืองทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหลกัการจดัการศึกษาขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินประการหน่ึงจะเน้นกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับการเมือง การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขและยึดหลกัเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้จึงท าให้
ตอ้งมีตวัแทนทอ้งถ่ินเขา้มาบริหารจดัการท่ีมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2547), Schlechty (2006) และ Mountford et al. (2012)ไดก้ าหนดหลกัการจดัการศึกษา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวด้งัน้ี 1) ยดึหลกัเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ใหส้ังคมมีส่วนร่วม
ในการจดั การศึกษาและการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 2) การจดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานท่ี ตอ้งทัว่ถึงประชาชนอยา่งมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใชจ่้าย 3) การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคน
ไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ และ4) ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมือง การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิหนา้ท่ีเสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมสาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ภูมิปัญญาไทย ความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Phelps &Addonizio (2006) ท่ีให้ทศันะเก่ียวกบัเง่ือนไขหรือปัจจยัท่ีขดัขวางหรือเป็น
อุปสรรคต่อการบริหารจดัการองคก์ารท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงเป็นเร่ืองของกฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร ดงันั้น การสร้างเสริมให้การปฏิบติังานเพ่ือประสิทธิผลของงานท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือ
การแกไ้ขกฎระเบียบใหท้นัสมยัและเอ้ือต่อการด าเนินงานขององคก์าร 
  2.1.2 ด้านงาน จากผลการวิจัยท่ี พบว่า มีจุดเด่นคือ มีการก าหนดภารกิจหรืองานใน
สถานศึกษาภายใตก้ฎหมายรองรับอยา่งชดัเจน เช่น พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550และพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  มีการแบ่งกลุ่มงานในสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แต่ละกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบุคคล และกลุ่มงานบริหาร
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ทั่วไปมีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูและมีสายการบงัคบับญัชาสั้นท าให้สามารถตดัสินใจหรือสั่งการไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง การก าหนดภารกิจหรืองานในสถานศึกษาภายใตก้ฎหมายรองรับอยา่งชดัเจน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก งาน
เป็นภารกิจ (task) หลกัและภารกิจยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและบริการเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารและสมาชิกก าหนดเป็น
พนัธกิจ และกลยทุธ์ขององคก์ารเพ่ือการน าสู่ความส าเร็จ ซ่ึงหากมีกฎหมายรองรับยอ่มส่งผลใหส้ถานศึกษาไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา และมีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารงานต่างๆ ไดแ้ก่ งานวิชาการ 
งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทัว่ไป ไดป้ระสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบั    
ธีระ รุญเจริญ (2554) ท่ีได้วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกในการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นโอกาสวา่ นโยบายกระจายอ านาจการจดัการศึกษาไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายหลายฉบบั 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พระราชบญัญติัก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             
มีอ  านาจหน้าท่ีในการจัดการศึกษาและได้รับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษานอกจากน้ี         
ยงัสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ กาญจนา วธันสุนทร (2555)ในรายงานผลการวจิยัเร่ือง การจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน
แบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และรายงายผลการวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเสนอแนะว่าการส่งเสริมประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาในองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินควรจดัระบบส่งเสริมสนับสนุน และ
อ านวยความสะดวกในการบริหารงาน การก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจนทั้ งในด้านวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร และบริหารทัว่ไป  

   ในขณะเดียวกนัจะมีจุดดอ้ยคือ ขาดระบบการบริหารจดัการท่ีดีท าให้มาตรฐานการ
บริหารงานดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินค่อนขา้งต ่า เช่น โรงเรียนไดรั้บการกระจายอ านาจดา้น
งานน้อยโดยอ านาจส่วนใหญ่ยงัอยู่ท่ีหน่วยงานตน้สังกัด ขาดการประชุมช้ีแจงภาระหน้าท่ีหรืองานท่ีได้รับ
มอบหมายให้เกิดความเขา้ใจชดัเจนตรงกนั และการท างานยงัอิงอยูก่บัอ  านาจทางการเมืองสูงขาดการส่งเสริม
พฒันางานวิชาการสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคญัต่อการวางแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนเท่าท่ีควร 
เช่น ไม่ใชแ้ผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนเป็นแนวทางในการจดัท างบประมาณตามท่ีระเบียบก าหนดกลุ่มงาน
ต่างๆ ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในงานของตนเอง เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ์
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆและแมจ้ะมีการแบ่งกลุ่มงานท่ีชดัเจนตามกฎหมายแต่ยงัขาดรายละเอียดในแต่ละ
กลุ่มงานท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของตนเองโดยใชข้องส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยอนุโลม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขาดระบบการบริหารจดัการท่ีดี การอิงอ านาจทางการเมือง และไม่มีการการกระจายอ านาจ
อย่างแทจ้ริงจากหน่วยงานตน้สังกดัทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในการกระจายอ านาจทางการศึกษาในระยะเร่ิมตน้น้ี
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัขาดแคลนบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการศึกษาจึงยงัคงรักษาอ านาจไว้
เพ่ือใหก้ารตดัสินใจสั่งการและการบริหารงานคล่องตวั จึงท าให้ขาดระบบการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (2555) ท่ีไดส้รุปสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งยงั
ไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษาโดยตรงซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบาง
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แห่งจดัตั้งหรือรับโอนโรงเรียนทั้งๆท่ียงัไม่มีกองส่วนการศึกษา ขาดระบบการบริหารจดัการท่ีดี ท าให้มาตรฐาน
การบริหารงานดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินค่อนขา้งต ่า นอกจากน้ี ระบบการบริหารจดัการท่ีดี
ประกอบดว้ยระบบยอ่ย 2 ระบบคือระบบงาน ซ่ึงก็คือทรัพยากรท่ีไม่มีชีวิต ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นเงินทุน เคร่ืองจกัร 
วสัดุอุปกรณ์และระบบคน กคื็อมนุษยห์รือทรัพยากรบุคคล ท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานโดยใชท้รัพยากรต่างๆ หรือส่ิงของ
เพ่ือท่ีจะก่อให้เกิดผลส าเร็จให้กบัองคก์ารดงันั้นการบริหารจดัการจึงเก่ียวขอ้งกบัการ “บริหารงาน” และ “บริหาร
คน”  อยู่ตลอดเวลา ผูบ้ริหารจึงตอ้งท าหน้าท่ีจดัการเร่ืองระบบงานดา้นต่างๆและวิธีการปฏิบติังาน เพ่ือให้เกิด
ระบบการผลิต การให้บริการหรือการด าเนินงานดา้นต่างๆ ทุกดา้นเป็นไปดว้ยดี พร้อมๆกนักบัการท่ีตอ้งจดัการ
เร่ืองคน หรือบุคลากรซ่ึงจะเป็นผูเ้ขา้ไปรับมอบหมายและปฏิบติังานตามหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงานต่างๆท่ีก าหนด
ไว ้เพ่ือให้ทุกคนมุมานะ ทุ่มเทก าลงัความสามารถทั้งกายและใจให้เกิดผลงานท่ีดี และประสานกนักบัการท างาน
ของบุคคลฝ่ายอ่ืนๆอยา่งดีดว้ย อาจสรุปไดว้่าผูบ้ริหารท าหน้าท่ี จดัให้การท างานของสองระบบน้ีคือระบบงาน
และระบบคน ให้สามารถประสานท างานร่วมกันไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Kovash, 2009); Barney & Robyn, 
2005;Corcoran, Fuhrman, & Belcher, 2001) 
   และโอกาสคือ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนโยบายท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีขอบเขตความรับผิดชอบต่อกลุ่มเป้าหมายชัดเจนไม่กวา้งเกินไปท าให้
สามารถบริหารจัดการได้คล่องตวัข้ึน เช่น มีความใกลชิ้ดกบัประชาชนในพ้ืนท่ีท าให้ทราบความตอ้งการได้
ชดัเจนสามารถน าไปก าหนดจุดเนน้ดา้นการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงไดท้ั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมายและเน้ือหา ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากสถานศึกษาในสังกดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งจะมีขอบเขตความรับผิดชอบในการ
จดัการศึกษาเฉพาะในเขตทอ้งถ่ิน/จงัหวดัของตนเอง ซ่ึงแต่ละเขตทอ้งถ่ิน/จงัหวดัก็จะมีสภาพบริบทแวดลอ้ม
เหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั สามารถเขา้ใจและทราบความตอ้งการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดีจึงเอ้ือ
ต่อการวางแผนพฒันาการจดัการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีการมีขอบเขตกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบชดัเจน 
เฉพาะเจาะจง และไม่กวา้งจนเกินไปจะน าไปสู่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการเป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบั Sarah, 
Jolian, Robert & Karl (2011)และThompson (2004) ท่ีให้ทศันะเก่ียวกบัการท างานในองค์การไวว้่าขอบเขตใน
การท างานท่ีไม่กวา้งเกินไปและมีความเฉพาะเจาะจงในบทบาทหน้าท่ีท่ีปฏิบติัจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบั กาญจนา วธันสุนทร (2555)ท่ีสรุปว่าดา้นโอกาสซ่ึงถือเป็นปัจจยัเอ้ือ
ภายนอกท่ีส่งเสริมการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคือความชัดเจน และ
เฉพาะเจาะจงในขอบเขตและภารหน้าท่ีของงานจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการสถานศึกษาประสบ
ผลส าเร็จ 
   นอกจากน้ียงัพบว่า มีภาวะคุกคามคือ ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ีในการจัด
การศึกษาตามอ านาจหน้าท่ีของตนเอง ท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดความมัน่ใจในการบริหารจดัการตอ้งคอยรับ
ค าสั่งหรือการตดัสินใจจากผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูงข้ึนไปและขาดอ านาจในการตดัสินใจสั่งการในสถานศึกษา
เน่ืองจากปัจจยัภายนอก  เช่น การอิงอ านาจทางการเมือง ไม่มีการการกระจายอ านาจอยา่งแทจ้ริงจากหน่วยงานตน้
สังกดัโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความไม่ชดัเจนในบทบาทหน้าท่ีในการจดัการศึกษาตามอ านาจหน้าท่ีของตนเอง ท าให้
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดความมัน่ใจในการบริหารจดัการตอ้งคอยรับค าสั่งหรือการตดัสินใจจากผูบ้งัคบับญัชาใน
ระดบัสูงข้ึนไปทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งยงัไม่เขา้ใจนโยบายของกรมส่งเสริม
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การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมุ่งเน้นให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด ใช้หลกัการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน 
(SBMLD)นอกจากน้ี ความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่ทดัเทียมกนัรวมทั้งมีความแตกต่างตาม
บริบทและสภาพท่ีส่วนใหญ่ยงัไม่พร้อมท าให้แต่ละแห่งตอ้งรับนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ินกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีกฎระเบียบมากเกินไปท าให้ไม่คล่องตัวในเชิงสร้างสรรค์ในขณะท่ีการ
สนบัสนุนการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายเน่ืองจากเปล่ียนตามวาระการ
ด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทุก 4 ปีและมีปัญหาโครงสร้างการบริหารจดัการระดบักอง/ส านกัการศึกษาท่ีมี
ความไม่ชดัเจนในเร่ืองภาระงานตลอดจนบุคลากรไม่เพียงพอกบัโครงสร้างงาน เป็นตน้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุวรรณ 
พิณตานนท์ (2555), กาญจนา วธันสุนทร (2555)และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (2555) ท่ีสรุปปัญหา
ภายนอกของสถานศึกษาในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ความแตกต่างของสภาพและบริบทของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ความไม่พร้อมในเร่ืองของบุคลากรท่ีมีความช านาญดา้นการจดัการศึกษา และความ
ไม่เขา้ใจอยา่งถ่องแทข้องการบริหารจดัการตามหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(School Based Management for Local Development: SBMLD) 
  2.1.3 ด้านคน จากผลการวิจัยท่ีพบว่า มีจุดเด่นคือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
พฒันาตนเองโดยมีทุนสนับสนุนศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนบุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ินท าให้มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพและบริบทของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดีและบุคลากรมีความพร้อมสูง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพฒันาตนเองโดยมีทุนสนับสนุนศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงถือเป็น
นโยบายส าคญัในการพฒันาทรัพยากรเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบติัหน้าท่ีบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ ถึงแม้
นโยบายดงักล่าวจะด าเนินการยงัไม่ครอบคลุมและทัว่ถึงบุคลากรส่วนใหญ่แต่ก็ถือว่าเป็นนโยบายส าคญัท่ีควร
ส่งเสริมสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งนั้นอาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่
ยงัไม่เขา้ใจแนวทางการบริการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินท่ีตอ้งพ่ึงพาตนเอง บริหารจดัการโดยทอ้งถ่ินและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวปฏิบติัและการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ินจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Armstrong (2006)ท่ีให้แนวคิดว่าการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นกลยุทธ์เชิงรุกท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ืองในการ
บริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดในองคก์ร นั่นคือบุคคลท่ีท างานทั้งกรณีท่ีท างานรวมกนัและกรณีท่ี
ท างานคนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้ นจะ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงตลอดเวลา ดว้ยเหตุน้ีใน
องค์การหลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะ ซ่ึงขนาดของแผนกหรือหน่วยงานนั้น จะมากนอ้ยกข้ึ็นอยูก่บัขนาดขององคก์ารเองรวมถึงความส าคญั
ของทรัพยากรมนุษยด์ว้ยว่าส าคญัยิ่งยวดมากน้อยเพียงใด การจดัการทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นทั้ งทฤษฎีในเชิง
วชิาการและแบบปฏิบติัในธุรกิจท่ีศึกษาวธีิการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

   ในขณะท่ีมีจุดดอ้ยคือ การสรรหาบุคคลเขา้ปฏิบติังานยงัไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้
มีปัญหาในการบริหารคน เช่น บุคลากรส่วนใหญ่มาจากระบบอุปถมัภจึ์งขาดความรู้ความสามารถท่ีตรงกบังานท่ี
รับผิดชอบ ขาดการท างานเป็นทีมและสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดความเป็นเอกภาพในการท างาน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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หรือมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกบุคลากรขาดขวญัก าลงัใจส่งผลต่อ การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเน่ืองมาจากการเล่นพรรค
เล่นพวก ความไม่เหมาะสมในการพิจารณาความดีความชอบและการพัฒนาบุคลากรขาดความชัดเจนและ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เช่น บุคลากรทางการนิเทศการศึกษาไม่เพียงพอขาดการนิเทศ ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาขาดความชดัเจนในเร่ืองความกา้วหนา้ของวิชาชีพของบุคลากรโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง บุคลากร
ส่วนใหญ่มาจากระบบอุปถมัภ์จึงขาดความรู้ความสามารถท่ีตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ และความไม่พร้อมของ
บุคลากรฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการศึกษาทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัขาด
ประสบการณ์ในการรับผดิชอบจดัการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด ในขณะเดียวกนัเน่ืองจากองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินว่าเป็นหน่วยการปกครองท่ีรัฐได้จัดตั้ งข้ึนและให้มีอ  านาจปกครองตนเอง (autonomy)  มีสิทธิตาม
กฎหมาย (legal rights) และตอ้งมีองคก์รท่ีจ าเป็นในการปกครอง (necessary organization) เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้ม
ความมุ่งหมายของการปกครองทอ้งถ่ินนั้นๆ เพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนในทอ้งถ่ินนั้น หลงัจากรัฐไดก้ระจาย
อ านาจให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าให้ผูบ้ริหารหน่วยงานในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้ง
ปรับตวัในการเพ่ิมศกัยภาพมีการบริหารท่ีดีเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง (Robson, 1953; Holloway, 1959; Wit, 
1967; อุทัย หิรัญโต, 2523) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (2555) ท่ีไดส้รุปสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะ จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจและประสบการณ์ดา้นการศึกษาโดยส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบบทบาทหน้าท่ีในการจดัการศึกษาตามอ านาจ
หนา้ท่ีของตนเอง ท าใหท้อ้งถ่ินขาดแหล่งเรียนรู้ท่ีกลากหลาย ไม่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมได ้นอกจากน้ี
ยงัสอดคลอ้งกบั ธีระ รุญเจริญ และคณะ (2554) ท่ีวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกในการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแลว้จะเห็นไดว้่ามีทั้ งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซ่ึงพบว่า
จุดอ่อนคือผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ินและบุคลากรท้องถ่ินส่วนหน่ึงยงัไม่เห็น
ความส าคญัของการศึกษาและยงัไม่เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีดา้นการศึกษาและมกัขาดความต่อเน่ืองดา้นนโยบาย
การศึกษา 
   โอกาสคือ การพฒันาบุคลากรไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดัและทอ้งถ่ิน
เป็นอยา่งดี เช่น นโยบายการให้ทุนพฒันาบุคลากรการท า MOU กบัมหาวิทยาลยัในการพฒันาบุคลากร  การสนบัสนุน
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นอยา่งดี และการสร้างเครือข่ายการท างานเพ่ือพฒันางาน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนตลอดจนมีความพร้อมดา้นอ านาจการตดัสินใจและ
งบประมาณในการพฒันาและสนบัสนุนบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพโดยเฉพาะอยา่งยิง่การท า  MOU กบัมหาวิทยาลยั
ในการพฒันาบุคลากร  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก “คน” เป็นส่วนหน่ึงในปัจจยัทางการบริหารท่ีส าคญัและยอมรับกนั
ทั่วไปเรียกย่อๆว่า “ 4 M” อนัประกอบดว้ย บุคลากร หรือทรัพยากรมนุษย ์(man) เงิน (money) วสัดุ อุปกรณ์ 
(materials) และการจดัการ (management) จะพบว่าคนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริหารเพราะหากขาด
ก าลงัคนกจ็ะไม่มีปัจจยัขบัเคล่ือนปัจจยัอ่ืนๆนัน่เอง การท่ีองคก์ารจะกระท าภารกิจหลกัใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละ
มีประสิทธ์ิภาพนั้น หน่วยงานจ าเป็นจะตอ้งมีคนหรือบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ในปริมาณท่ีเหมาะสมกบังาน ดงันั้น
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์จึงจดัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผูจ้ดัหาและใช้
ทรัพยากรบริหารอ่ืนๆ ซ่ึงถา้องคก์ารเร่ิมตน้ดว้ยการมีบุคลากรท่ีดี มีความสามารถปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ก็จะดีตามมา 



231 
 
 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นการด าเนินการเก่ียวกบับุคคลเพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จตามวตัถุประสงค์
ขององคก์าร สอดคลอ้งกบัความเห็นของ Ulrich &Brockbank (2005) ท่ีวา่องคก์รตอ้งพฒันาให้พนกังานแต่ละคน
มีความสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายงานท่ีองค์กรมอบหมายเป็นการสร้างคุณค่าแก่บุคลากร (human 
value) ให้เป็นสินทรัพยข์ององค์กรและถือเป็นหลกัการส าคญัในการบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดบั และประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2554) ให้ความเห็นวา่ ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ี
ท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายคือ “การบริหารคน” เพราะคนเป็นผูจ้ดัการงานต่างๆท าให้การ
บรรลุวตัถุประสงค์องค์การเป็นจริงซ่ึงมีสองค าท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัคือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(human 
resource management)” และ “การบริหารงานบุคคล (personnel administration)” ในความคลา้ยคลึงกนัคือทั้งสอง
ค า ส่ือความหมายการบริหารคนท่ีเป็นการด าเนินงานภายในองคก์ารเก่ียวกบังานดา้นบุคลากรตั้งแต่ การรับสมคัร 
การคดัเลือก การบรรจุเขา้ท างาน การจดัสรรเจา้หนา้ท่ี การประเมินผลการท างาน (ตรวจสอบการมา ลา สาย ขาด 
กิจ ป่วย) การบริหารเงินเดือนค่าตอบแทนไปจนถึงการเกษียณอายุ เป็นต้นซ่ึงเหล่าน้ีถือเป็นงานประจ าด้าน
บุคลากร (personnel routine)  
   ในขณะท่ีมีภาวะคุกคามคือความไม่พร้อมของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติ
หนา้ท่ีดา้นการศึกษา เช่น ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจนในดา้นการศึกษา 
หรือไม่เห็นความส าคญัของการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา กรรการสถานศึกษา ผูป้กครอง และประชาชนยงั
ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการถ่ายโอน  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ดา้นการศึกษา 
และไม่ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ดา้นการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ท าให้ประชาชนเป็นแรงงาน
ไร้ฝีมือ ไดรั้บเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต ่าและการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ขา้ราชการเป็นอ านาจของหน่วยงานตน้สังกดัซ่ึงส่วนใหญ่ใชร้ะบบอุปถมัภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความไม่พร้อม   
ของบุคลากรฝ่ายบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งในเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจดา้นการศึกษา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
เดิมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทหลกัในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในดา้นการเมืองการ
ปกครองเป็นหลกั ยงัไม่มีประสบการณ์ในการจดัการศึกษาจึงท าให้บุคลากรระดบัผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการศึกษาอยา่งดีพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธีระ รุญเจริญ และคณะ (2554) 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (2555) ท่ีสรุปปัญหาใน
ระดบันโยบายท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินคือผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัขาดความรู้ความช านาญในการจดัการศึกษา 
  2.1.4 ด้านวัฒนธรรมองค์การ จากผลการวิจยัท่ีพบว่า มีจุดเด่นคือ มีนโยบายการสร้าง
ค่านิยมของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการสร้างและพฒันาวฒันธรรมท้องถ่ินการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทยให้กบัเด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกช่วงวยัมีมาตรการส่งเสริมการพฒันา
เมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City)และมีแนวทางสร้างเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวฒันธรรม
ท้องถ่ินให้เป็นมรดกของรุ่นต่อไปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายการสร้างค่านิยมของบุคลากรใน
สถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการสร้างและพฒันาวฒันธรรมทอ้งถ่ินและสถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากทอ้งถ่ินแต่ละแห่งเป็นชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีขนาด
เล็กและมีโรงเรียนท่ีอยูใ่นความดูแลไม่มากจึงท าให้โรงเรียนมีบทบาทส าคญัในการสร้างเสริมค่านิยมต่างๆ โดย
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรไดอ้ยา่งเต็มท่ี นอกจากน้ียงัท าให้ทอ้งถ่ินสามารถสนับสนุนงบประมาณในการจดั
การศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธีระ รุญเจริญ และคณะ (2554)ท่ีวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกใน
การกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้จะเห็นไดว้า่มีทั้งจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค โดยดา้นจุดแข็งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนการศึกษาใน
ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีพ้ืนท่ีขนาดเลก็และมีโรงเรียนท่ีอบยูใ่นความดูแลไม่มาก จึง
สามารถสนับสนุนการศึกษาไดอ้ยา่งเต็มท่ี องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัการเรียนการสอนท่ียืดหยุ่น
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีหลากหลายและวิถีชีวิตของทอ้งถ่ินไดดี้กวา่ เน่ืองจากมีความใกลชิ้ด
กบัประชาชนในพ้ืนท่ี และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถมีจุดเนน้ดา้นการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงไดท้ั้งในเชิง
กลุ่มเป้าหมายและในเชิงเน้ือหา รวมทั้ งจุดเน้นในเชิงรูปแบบการจัดการศึกษาซ่ึงสามารถก าหนดรูปแบบท่ี
เหมาะสมกบัเน้ือหาและกลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจน สามารถสร้างเอกลกัษณ์และริเร่ิมนวตักรรมทางการศึกษาได ้
นอกจาก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมีพนัธะกบัประชาชนสูงทั้งพนัธะทางสังคมและการเมือง 
   ในขณะเดียวกนัก็มีจุดดอ้ยคือ สถานศึกษาขาดระบบและกระบวนการท่ีชดัเจนใน
การก าหนดวฒันธรรมองคก์ารกระบวนการน านโยบายสู่การปฏิบติัระดบัสถานศึกษายงัไม่มีประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรในสถานศึกษามีวฒันธรรมให้ความส าคญักับระบบอุปถมัภ์ท าให้ขาดความคิดเชิงสร้างสรรค์และ
สถานศึกษาไม่เขา้ใจวฒันธรรมองคก์ารและขาดการมีส่วนร่วมในการสร้างวฒันธรรมองคก์ารโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
สถานศึกษาขาดระบบและกระบวนการท่ีชัดเจนในการก าหนดวฒันธรรมองค์การ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากการ
บริหารจัดการสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัไม่มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีพอเน่ืองจาก
ปรับเปล่ียนระบบท าใหไ้ม่ชดัเจนในแนวปฏิบติั อยา่งไรกดี็ เน่ืองจากระบบการบริหารจดัการนอกจากน้ี อาจเน่ือง
มากจากความไม่พร้อมในดา้นบุคลากรไม่ว่าจะเป็นครูหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงท าให้ขาดระบบการบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพถึงแมจ้ะมีนโยบายในการส่งเสริมท่ีชดัเจนก็ตาม สอดคลอ้งกบักรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (2555),สุวรรณ พิณตานนท์ (2555), กาญจนา วธันสุนทร (2555)ท่ีได้สรุปสภาพปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบว่า 
องคก์รปกครองสวนทอ้งถ่ินหลายแห่งไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการปลูกฝังจิตส านึกเอกลกัษณ์และค่านิยม
ความเป็นไทยให้แก่ เด็กเยาวชน และประชาชน ท าให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเลียนแบบวฒันธรรมและ
ค่านิยมตะวนัตก 
   โอกาสคือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นศูนยก์ลาง
ในการจดักิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีมีความเช่ือ ค่านิยมท่ีสอดคลอ้ง
กนัจะเอ้ือต่อการสร้างวฒันธรรมการท างานท่ีดีร่วมกนัและการมีการบริหารแบบศูนยร์วมอ านาจ และมีสายการ
บังคบับัญชาสั้ นจะช่วยให้เกิดความคล่องตวัในการสร้างค่านิยมและวฒันธรรมร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
ศูนยก์ลางในการจดักิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถาบนัการศึกษาเป็น
องค์การทางสังคมท่ีให้บริการทางการศึกษาแก่ชุมชนในทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมในหลายเร่ือง 
เช่น อาคารสถานท่ี และบุคลากร ท่ีชุมชนคาดหวงัและพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัจึงถือไดว้่าเป็นโอกาสท่ีเอ้ือต่อ
การสร้างและพฒันาความร่วมมือกบัทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นวฒันธรรมองคก์ารซ่ึงถือว่า
เป็นจุดเร่ิมตน้ในการในการก าหนดรูปแบบพฤติกรรมของบุคลากรท่ีจะส่งเสริมให้การท างานบรรลุผลอย่างมี
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ประสิทธิภาพและยัง่ยืน สอดคล้องกับ Petrick &Furr (1995)ท่ีกล่าวว่าว ัฒนธรรมองค์การคือส่ิงท่ีอธิบาย
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารท่ีรวมเอาขอ้สมมุติความเช่ือและค่านิยมท่ีสมาชิกขององคก์ารมีร่วมกนัและใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัโครงสร้างอย่างเป็นทางการในการก าหนดรูปแบบพฤติกรรม
อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงการบริหารงานถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 
ดงันั้นการเปล่ียนแปลงแนวทางในการคดัเลือกบุคลากรหรือสวสัดิการส าหรับบุคลากร ก็จะกระท าอยา่งค่อยเป็น
ค่อยไปเหมือนกบัการเบนเป้าหมาย จนในท่ีสุดกไ็ดรั้บการยอมรับในขอ้ตกลงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นธรรมชาติ จนเกิดเป็น
วฒันธรรมในองคก์รนัน่เอง 
   นอกจากน้ียงัพบวา่ ภาวะคุกคามคือผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีทศันคติ
แบบอนุรักษนิ์ยมท าให้มีปัญหาความร่วมมือ เช่น การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัโลกท่ีเปล่ียนแปลง
ไปในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นลกัษณะพหุวฒันธรรมหน่วยงานตน้สังกดัขาดนโยบายการปลูกฝังจิตส านึกเอกลกัษณ์
และค่านิยมความเป็นไทยให้แก่ เด็กเยาวชน และประชาชน ท าให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเลียนแบบ
วฒันธรรมและค่านิยมตะวนัตกและขาดแบบอย่างท่ีดีของวฒันธรรมในยุคพหุวฒันธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีทศันคติแบบอนุรักษนิ์ยมท าให้มีปัญหาความร่วมมือในการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปในศตวรรษท่ี 21ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารขาดความเขา้ใจ
เก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การท่ีมีผลต่อการพฒันาและความยัง่ยืนขององค์การกล่าวคือ เม่ือเรามีความเช่ือมัน่ใน
วฒันธรรมแลว้แมส้ถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือมีเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ จากการรวมตวักนั
ของบุคลากรท่ีมีความแตกต่างในองค์กร จึงก่อให้เกิดความตอ้งการการเปล่ียนแปลงแม้ว่าการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมองค์การจะเปล่ียนแปลงไดย้าก เพราะวฒันธรรมองค์การมีการสั่งสมมานาน แต่หากผูบ้ริหารและ
สมาชิกขององคก์ารตระหนกั เห็นความจ าเป็นและความร่วมมือกนัซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้ง
กับSchimmoeller (2010); Yousef (2000) ท่ีให้ทัศนะเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การสอดคล้องกันว่า การรวม
วฒันธรรมองคก์ารท่ีประสานความแตกต่างให้ประสบความส าเร็จนั้น จะใชว้ิธีการดูดซึม และ/หรือ การประสาน
วฒันธรรมขององค์การทั้ งสองให้เหมาะสม จึงจะไดป้ระโยชน์จากวฒันธรรมองค์การท่ีแตกต่างกนั (Cultural 
Diversity) 
  2.1.5 ด้านเทคโนโลยีจากผลการวิจยัท่ีพบว่า มีจุดเด่นคือ ความสามารถในการสนับสนุน
ให้มีระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนทุกโรงมีระบบอินเทอร์เน็ตอยา่งทัว่ถึงมีแหล่งเรียนรู้
ภายใน เทคโนโลยี และ นวตักรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเพียงพอมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีมีวสัดุอุปกรณ์พร้อมและมีงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาส่ือและ
นวตักรรมอยา่งเพียงพอโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง สถานศึกษามีศกัยภาพในการสนบัสนุนให้มีระบบการเรียนการสอน
แบบอิเลก็ทรอนิกส์ในโรงเรียน และบริบทสถานศึกษาเป็นสังคมก่ึงเมือง หรือสังคมเมืองมีความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก บริบทของโรงเรียนในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่น
ชุมชนเมือง หรือก่ึงเมืองท าให้มีความพร้อมในดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารและคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะช่วยให้โรงเรียน
สามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงใน
สังคมปัจจุบนั ในขณะเดียวกนัโรงเรียนในสังกดัก็ยงัไม่มีมากจึงมีศกัยภาพในการสนบัสนุนระบบการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธีระ รุญเจริญ และคณะ ( 2554) วิเคราะห์
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ปัจจยัภายในและภายนอกในการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้จะเห็นไดว้า่มีทั้ง
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยพบว่า จุดแข็งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งมีทรัพยากรเพียง
พอท่ีจะสนบัสนุนการศึกษาในทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีพ้ืนท่ีขนาดเลก็และมีโรงเรียน
ท่ีอบยูใ่นความดูแลไม่มาก จึงสามารถสนับสนุนการศึกษาไดอ้ย่างเต็มท่ี องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถ
จดัการเรียนการสอนท่ียืดหยุ่นเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีหลากหลาย และดา้นโอกาส พบว่า 
นโยบายกระจายอ านาจการจดัการศึกษา ซ่ึงไดก้  าหนดไวใ้นกฎหมายหลายฉบบั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ  านาจหนา้ท่ีในการจดัการศึกษา
และไดรั้บการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติม และส านกังานสภาเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2550 อา้งใน ธีระ รุญเจริญ และคณะ, 2554) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษาความส าเร็จและเสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารจดัการศึกษาเฉพาะการจัด
การศึกษาในระบบ พบวา่ การบริหารดา้นวิชาการ มีการจดัท าแผนและแนวทางปฏิบติัสนบัสนุนดา้นวชิาการ โดย
มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวนโยบายในการวางแผนและส่งเสริมสนบัสนุนดา้นหลกัสูตร การจดัฝึกอบรม
ครูและผูบ้ริหาร สนบัสนุนงบประมาณ การพฒันาการเรียนการสอน ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ตลอดทั้งการนิเทศการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
   อย่างไรก็ดี ยงัมีจุดด้อยคือ ความไม่พร้อมในการใช้เทคโนโลยีของครูในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนบุคลากรมีทศันคติเชิงลบต่อเทคโนโลย ีระบบขดัขอ้งบ่อย และขาดผูดู้แลรักษาท่ีมีความรู้
ความสามารถ การใชส่ื้อเทคโนโลยีอาจน าไปใชใ้นทางท่ีไม่ถูกตอ้งและเหมาะสมความพร้อมของครูท่ีมีอายุเฉล่ีย
ค่อนขา้งมากท าให้ไม่มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสถานศึกษาท่ีมีงบประมาณสนบัสนุนไม่เพียงพออาจ
ไม่ให้ความส าคญัและการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปท าให้ครูขาดโอกาสในการเตรียมการสอนอย่างเพียงพอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความไม่พร้อมในการใช้เทคโนโลยีของครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ทั้ งน้ี           
อาจเน่ืองมาจากการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบนัมีความกา้วหน้าของวิทยาการมาอยา่งต่อเน่ือง 
โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดพ้ฒันากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกดัให้มีคุณภาพโดย
ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทางการศึกษามาช่วยในพฒันากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้พ่ิมสูงข้ึน โดยท าบนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัเช่นมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เป็นตน้ ทั้ งน้ีเพ่ือให้
หน่วยงานต่างๆเหล่าน้ีมาช่วยเป็นท่ีปรึกษา ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียนใน
สังกัดให้มีคุณภาพมาตรฐาน นอกจากน้ียงัมีการเรียนรู้ผ่านเคเบ้ิลทีวี ETV CAI และ E-Learning เป็นตน้บาง
โรงเรียนจะมีการบริหรจดัการเรียนรู้ LMS Moodle และการจดัการเรียนการสอนแบบการสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา 
(constructionism) ส าหรับครูก็ไดน้ าวิจยัในชั้นเรียนมาใชใ้นการพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
เพ่ิมมากยิ่งข้ึน ยิ่งไปกวา่นั้นมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งให้โรงเรียนในสังกดัทุกแห่งจดัการเรียนการ
สอนร่วมกนัผา่นระบบเคเบ้ิลทีวหีรือโทรทศัน์วงจรปิดเพ่ือใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้จากครูทุกคน และเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้
เทคนิควิธีการเรียนการสอนระหวา่งครูดว้ยกนัซ่ึงจากกระบวนการดงักล่าวท าให้การพฒันาครูในดา้นเทคโนโลยี
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ไม่ทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัผลศึกษาของ ธีระ รุญเจริญ และคณะ (2554) ท่ีได้
วิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกในการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่ ยงัมี
จุดดอ้ยในดา้นความพร้อมของบุคลากรท่ีพฒันาไม่ทนักบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป 
   ในขณะท่ีมีขอ้คน้พบดา้นโอกาสคือบริบทสถานศึกษาเป็นสังคมก่ึงเมือง หรือสังคม
เมืองมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีแนวโน้มของสังคมและโลกาภิวตัน์เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยีในการ
ด าเนินงานมีการก าหนดไวใ้นนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานต้นสังกัดนักเรียนมีความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยีชุมชน ท้องถ่ินและผู ้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
สถานศึกษาและเทคโนโลยีไดมี้การพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองทั้งดา้นการบริหารและการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง บริบทสถานศึกษาเป็นสังคมก่ึงเมือง หรือสังคมเมืองมีความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลยี
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก หน่วยงานในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลหรือเขตพ้ืนท่ี
ท่ีมีความเจริญซ่ึงเป็นชุมชนเมืองหรือก่ึงเมือง จึงท าให้มีความพร้อมในดา้นเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารและดา้น
ต่างๆ จึงเป็นโอกาสเอ้ือในการพฒันาดา้นเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (2555), สุวรรณ พิณตานนท์ (2555), กาญจนา วธันสุนทร (2555) ท่ีไดส้รุปโอกาสท่ีเอ้ือต่อการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องคือความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นตน้นอกจากน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัตั้ง/ขยายการจดัการศึกษาในระดบัขั้น
พ้ืนฐานใหม่จ านวนมาก มีการแข่งขนัสูง ดงันั้นการแสวงหานวตักรรมใหม่ๆในการแข่งขนัมีมากข้ึน ขณะเดียวกนั
กเ็พ่ิมจ านวนเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการช่วยเหลือเก้ือกลูมากข้ึน 
   และภาวะคุกคามท่ีส าคญัคือ การปฏิเสธหรือต่อตา้นเทคโนโลย ีและทกัษะในการใช้
เทคโนโลยขีองผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและบุคลากรทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากบุคลากรส่วนใหญ่มีอายุ
มากท าใหข้าดประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสาร หรือคอมพิวเตอร์ จึงท าใหป้ฏิเสธหรือไม่ยอมรับการ
เปล่ียนแปลง ดงันั้น ควรพฒันาครูโดยสร้างวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์หรือ 
PLC : professional learning community) หรือ lesson study โดยมีการรวมตวัของครูเป็นชุมชนการเรียนรู้ และ
สร้างห้องเรียน e-learning ให้เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเพียงพอโดยชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมเขา้ถึงในเทคโนโลยกีาร
เรียนรู้ส าหรับการสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างชุมชน ตลอดจนจัดตั้ งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information technology) เพ่ือการเรียนรู้ในโรงเรียนให้นกัเรียนสามารถใชบ้ริการตลอดเวลาทั้งการใชง้านทัว่ไป
และการสืบค้นอินเทอร์เน็ต (internet) ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้ งการสร้างและใช้งาน
เทคโนโลยกีารเรียนรู้ ซ่ึงจะน าไปสู่การยอมรับและพฒันาร่วมกนัดว้ยความเตม็ใจ 
 2.2 แนวทางของนโยบาย  
  2.2.1   ด้านโครงสร้างจากผลการวิจัยท่ีพบว่า แนวการด าเนินนโยบายด้านโครงสร้าง 
ประกอบดว้ย ส่งเสริมการจัดรูปแบบการจัดการศึกษาท้องถ่ินแบบบูรณาการท่ีเน้นการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยการจดัการศึกษาตลอดชีวิตปรับโครงสร้างองคก์รเหมาะสมกบัขนาด
ของสถานศึกษา ใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันาระบบการบริหารงาน การติดตาม และประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
ปรับโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาในแนวนอนมากข้ึน และส่งเสริมใหบุ้คลากรระดบัล่างมีส่วนร่วมมากยิง่ข้ึน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่งเสริมการจดัรูปแบบการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการท่ีเนน้การบริหารจดัการโดยใช้
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โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยการจดัการศึกษาตลอดชีวิตทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากโครงสร้างการจดั
การศึกษาถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดเน่ืองจากเป็นพ้ืนฐานส าคญัในการด าเนินงานต่างๆ หากวางพ้ืนฐาน
ไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทยอ่มน าไปสู่การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาท่ีจะพฒันาคุณภาพ
ให้เป็นเลิศไดน้ั้นควรมีการจดัระบบการบริหารอยา่งเป็นระบบทุกดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นโครงสร้าง มีบริหารจดัการ
แบบ SBM จดัโครงสร้างเป็นระบบแนวนอน มีความยดืหยุน่ มุ่งการปฏิบติัเนน้คุณภาพผลผลิต ตรวจสอบไดเ้ป็น
นวตักรรมทางการบริหารท่ีให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะเป็นการคืน
อ านาจให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอย่างแท้จริง 2) ดา้นงาน มีการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้น
ผูเ้รียน มีหลกัสูตรหลากหลาย จดัสภาพและบริการท่ีให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติมีระบบประกนัคุณภาพ3) 
ดา้นคน มีการเน้นคุณค่าคนท างานเป็นทีม สร้างความเขม้แข็งครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีภาวะผูน้ า
ผูบ้ริหารและครู 4) ดา้นวฒันธรรม มีส่วนร่วมระหวา่งสถานศึกษา บา้น องคก์รศาสนา เพ่ือพฒันาวิถีการเรียนรู้ 5) 
ดา้นเทคโนโลยี สนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่ือสารสองทาง จัดระบบมีการจัดการ
สารสนเทศอยา่งทัว่ถึงซ่ึงรูปแบบการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการท่ีเนน้การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานใชห้ลกัการแนวคิดดงักล่าวอนัเป็นแนวคิดท่ีส่งเสริมให้ทอ้งถ่ินไดพ้ฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสอดคลอ้งกบัIverson , Christina Joann  (2001)ท่ีศึกษารายกรณีการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ( School-Based  Management  : A Case  Study ) ในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหน่ึงในเมือง   
New York City   เป็นเวลา 1 ปี  ผลการวิจยัพบวา่  SBMท าให้โรงเรียนตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม  ผูบ้ริหารมีความ
เขา้ใจดีวา่ผูบ้ริหารและคณะกรรมการโรงเรียนมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายมากข้ึน จ านวนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารโรงเรียนเพ่ิมข้ึน  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีจะประสบความส าเร็จต้องปรับเปล่ียน
วฒันธรรม            ในโรงเรียน ตอ้งออกกฎหมายท่ีท าให้เกิดการกระจายอ านาจอยา่งจริงจงั และมีธรรมนูญหรือ
แผนแม่บทในระดบัโรงเรียนอยา่งชดัเจนและ Wilson (2001) ท่ีศึกษาการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน 
Alberta :การรับรู้ของผูน้ าในโรงเรียนของรัฐ ค.ศ.1994–1997 (School-Based Management  in  Alberta : 
Perceptions  of  Public  School  Leaders  1994 – 1997) ผลการวิจยัพบว่า ความส าเร็จของการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เกิดจากผูน้ าในโรงเรียนมีบทบาทในการตดัสินใจ เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และพฒันาการส่ือสาร  ผูน้ าใชภ้าวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน  หรืออ านวยความสะดวก ผูมี้ส่วนร่วมใน
การบริหารโรงเรียนรู้สึกพอใจกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของวิจารณ์ พานิช (2545)ท่ีให้ทศันะว่าหลกัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา
ทอ้งถ่ิน (school base management local development: SBMLD) ซ่ึงเป็นฐานเป็นนวตักรรมทางการบริหารท่ีให้
สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะเป็นการคืนอ านาจใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาอยา่งแทจ้ริง และเป็นการบริหารสถานศึกษาท่ีก าหนดเป้าหมายของระบบการศึกษาโดยรวม
ของโรงเรียน มีอิสระในการคิดริเร่ิม ตดัสินใจในงาน วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป 
ตลอดจนการสร้างระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก และแนวคิดท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2546) ไดส้รุปหลกัการทัว่ไปในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 6 ประการ คือ 1) กระจายอ านาจ มี
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงไปยงัเขตพ้ืนท่ี และสถานศึกษา 2) การบริหารตนเอง สถานศึกษามีอิสระใน
การตดัสินใจภายใตก้ารบริหารในรูปขององคค์ณะบุคคล 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถมีส่วน
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ร่วมก าหนดนโยบายและแผนตดัสินใจก าหนดหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และมีการร่วมคิดร่วมท าเป็นตน้ 4) ภาวะผูน้ า
แบบเก้ือหนุน เป็นภาวะผูน้ าท่ีเน้นการสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 5) การพฒันาทั้งระบบ เป็นการปรับ
โครงสร้างและวฒันธรรมองค์การให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบวกในการสนับสนุน 6) ความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได ้โรงเรียนตอ้งพร้อมให้มีการตรวจสอบ เพื่อให้การบริหารและจดัการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของธีระ รุญเจริญ(2550) ไดส้รุปหลกัการของ SBM ในบริบทของการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ การมุ่งเนน้นกัเรียน ลดขั้นตอนและการควบคุมสั่ง
การ มองผูร่้วมงานอย่างกวา้ง เปิดโอกาสให้อิสระในการสร้างนวตักรรม มีการตรวจสอบและประเมินผล
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุวรรณ พิณตานนท ์และกาญจนา วธันสุนทร (2555) ท่ีวิจยัเร่ืองการจดั
การศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการบูรณาการท่ีเนน้
การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ินเน่ืองจากเป็น
การบูรณาการการจดัการศึกษาทั้ง 3 ระดบัตามภารกิจ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอธัยาศยั  การบูรณาการปัจจยัหรือทรัพยากรการศึกษา การบูรณาการกระบวนการจดัการศึกษา และการบูรณา
การผลการศึกษาทั้งสามระดบัท่ีสามารถเทียบโอนกนัได ้โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีโรงเรียนในสังกดั
สามารถใชโ้รงเรียนในสังกดัเป็นฐานในการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการได ้

ดงันั้นในทศันะของผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ โครงสร้างของสถานศึกษาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีบริบท
และสภาพเฉพาะเป็นของตนเองในขณะเดียวกนัก็มีความแตกต่างและหลากหลายของในความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ การมีรูปแบบเฉพาะเป็นของตนเอง มีวิธีการท่ีจดัการศึกษาเป็นอิสระมีความหลากหลาย การใชก้ารมี
ส่วนร่วม และกระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงวิธีการท่ีเหมาะสมจะท าให้ได้
เกณฑ์การก าหนดโครงสร้างเพื่อให้ไดรู้ปแบบโครงสร้างท่ีโรงเรียนสามารถเลือกใชไ้ดเ้หมาะสมกบับริบทท่ี
แทจ้ริง  นอกจากนั้นอาจใชเ้ป็นเกณฑ์ในการบริหารจดัการ การติดตามประเมินผล การจดัทรัพยากรและการ
พฒันาการศึกษาในดา้นต่างๆไดด้ว้ย จึงควรส่งเสริมการจดัรูปแบบการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการท่ีเนน้
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ินด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตควรปรับ
โครงสร้างองค์กรเหมาะสมกบัขนาดของสถานศึกษา ควรใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันาระบบการบริหารงาน 
การติดตาม และประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง และควรปรับโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาในแนวนอนมากข้ึน และ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรระดบัล่างมีส่วนร่วมมากยิง่ข้ึน 
  2.2.2   ด้านงานจากผลการวิจัยท่ีพบว่า แนวการด าเนินนโยบายด้านงาน ประกอบด้วย 
ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาในสังกดัใหค้วามส าคญักบัการวางแผนพฒันาสถานศึกษาใหม้ากยิง่ข้ึนโดยให้มี
การวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา โดยพฒันาครูหรือผูรั้บผิดชอบให้มีความรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นในการจดัท าแผน 
เพ่ือน าแผนไปใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษาอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมจดัให้มีรูปแบบบูรณาการการเรียน
การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยให้เรียนรู้โดยการกระท า (learning by doing) หรือรูปแบบการสอนหรือ
กระบวนการสอนแนวใหม่อยา่งจริงจงั เช่น เรียนรู้โดยรูปแบบโครงงาน (PBL:project-based learning) หรือ open 
approach, Work-Based Learning, Project-Based Learning, Student-Center Learning, Self-Directed Learning, 
Collaborative Learning, Problem-Based Learningพฒันากระบวนการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัในชั้นเรียนเพ่ือยกระดบั
มาตรฐานดา้นผูเ้รียนใหเ้พ่ิมสูงข้ึนตลอดจนการวิจยัสถาบนัเพ่ือปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ
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ยิ่งข้ึนและจดัระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐานเช่นดา้นมาตรฐานและการประเมิน ดา้น
หลกัสูตรและการสอน ดา้นการพฒันาวิชาชีพ และดา้นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกดัให้ความส าคญักบัการวางแผนพฒันาสถานศึกษาให้มากยิ่งข้ึนโดยให้มีการ
วิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา โดยพฒันาครูหรือผูรั้บผิดชอบใหมี้ความรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นในการจดัท าแผน เพื่อ
น าแผนไปใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษาอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแผนเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการสถานศึกษาซ่ึงแผนท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัและ
ปัญหาขององค์การจะตอ้งมีการจัดท า SWOT หรือวิเคราะห์สภาพองค์การเพื่อเป็นสารสนเทศส าคญัในการ
วางแผน ซ่ึงสอดคล้องกับทัศนะของ Banton (2003), Chapman (2007), JRC European Commission (2007), 
Wikipedia(2007), Pahl & Richter (2009), Fine (2009) ท่ีให้ทัศนะสอดคลอ้งกนัว่าการวิเคราะห์ SWOT(SWOT 
analysis) เป็นเคร่ืองมือส าหรับตรวจวินิจฉัยสภาพแวดลอ้มองคก์าร ช่วยให้สามารถคน้หาประเด็นหลกัเก่ียวกบั 
จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weak: W) โอกาส (Opportunities: O) และส่ิงคุกคาม (Treat: T) ขององค์การเพื่อ
ก าหนดทิศทางและการบริหารเพ่ือการพฒันาหรือตดัสินใจ การวิเคราะห์ SWOT ไม่เพียงแต่ช่วยให้เขา้ใจองคก์าร
และการด าเนินงาน ยงัสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีวดัส าหรับการจดักระท าท่ีส าคญัๆ เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนแก่องคก์ารได ้การวิเคราะห์ SWOT เป็นการหาสารสนเทศจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์ารในท่ีน้ี
แบ่งเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาพแวดลอ้มภายใน ซ่ึงจุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weak) เป็นเร่ืองของ
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ส่วนโอกาส (Opportunities) และส่ิงคุกคาม (Treat) เป็นเร่ืองของสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เพ่ือน าไปสู่การวางแผนพฒันาไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัสภาพขององค์การ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั 
Sarah, Jolian, Robert & Karl (2011) ท่ีกล่าวว่า การวิเคราะห์ SWOT จะน าไปสู่สารสนเทศส าคญัในการก าหนด
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ และแผนการด าเนินงานขององคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ดงันั้นในทศันะของผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการบริหารงานตามภารกิจ 4 งานของผูบ้ริหาร
ยงัให้ความส าคญัของแผนงานค่อนขา้งน้อย เน่ืองจากมีปัญหาทั้งในการน าแผนไปปฏิบติั และสถานศึกษาไม่มี
อ านาจในการตดัสินใจและบริหารจดัการ เช่น งานวิชาการครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัท าหลกัสูตรท้องถ่ิน และ
หลกัสูตรสถานศึกษา  งานงบประมาณโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้  ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาขาดบุคลากรผูรั้บผิดชอบงานพสัดุ  และการเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีน าเงินรายไดข้องสถานศึกษาไปจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาในสถานศึกษา
และขาดการจดัระบบการควบคุมความเส่ียงและระบบการตรวจสอบภายในงานบุคคลส่วนใหญ่โรงเรียนไม่ได้
จดัท าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาเน่ืองจากการวางแผนอตัราก าลงัอยู่ในความรับผิดชอบของส านัก/กอง
การศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาบางแห่งไม่มีบทบาทในการสอบแข่งขนั  และสอบ
คดัเลือกครู  และบุคลากรในสถานศึกษา  ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินวิทยฐานะ และการพิจารณาความดี
ความชอบของครูและบุคลากรของโรงเรียนไม่มีบทบาทในการเสนอความเห็นเก่ียวกบัการพิจารณาโอนยา้ย     
การส่งไปช่วยราชการ  การพิจารณาอนุมัติ  การลาศึกษาต่อ  ดูงาน  ฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ  
ตลอดจน  การลากิจ  ลาป่วย  ลาคลอดบุตร  และการลาพกัผ่อน  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนงาน
บริหารทัว่ไปยงัไม่มีระบบเท่าท่ีควร  เช่น  ยงัไม่มีเลขหนงัสือของโรงเรียน  เป็นตน้ขาดแคลนบุคลากร  ทั้งครูและ
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บุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อท าหนา้ท่ีงานธุรการ  และงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาด
การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ  และการพฒันาบุคลากรผูรั้บผดิชอบระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ  
ให้มีความรู้ความสามารถ  และทกัษะในการปฏิบติัภารกิจไม่ให้ความส าคญัต่อการน าเสนอและเผยแพร่ขอ้มูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร  การบริการและการประชาสัมพนัธ์ไม่ให้ความส าคญัต่อการประสานและพฒันา
เครือข่ายทางการศึกษาขาดการวางแผนและแนวทางการน านวตักรรม  และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาขาดแคลน
งบประมาณในการบ ารุง  ดูแลและพฒันาอาคารสถานท่ี  และสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา  ให้อยูใ่นสภาพท่ี
มั่นคงปลอดภัย  เหมาะสมพร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ขาดการวางแผน  การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี  และ
สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาไม่ใหค้วามส าคญัต่อการจดัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยัขาดการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัด  และความสนใจของ
นกัเรียน  ตลอดจนการฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้ คิดเป็น  ท าเป็นดงันั้น จึงควรส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษาใน
สังกดัให้ความส าคญักบัการวางแผนพฒันาสถานศึกษาในงานต่างๆ ดงักล่าวให้มากยิ่งข้ึน  ควรจดัให้มีรูปแบบ
บูรณาการการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยให้เรียนรู้โดยการกระท า (learning by doing)หรือรูปแบบ
การสอนหรือกระบวนการสอนแนวใหม่อยา่งจริงจงั เช่น เรียนรู้โดยรูปแบบโครงงาน (PBL:project-based learning)
ห รื อ  open approach, Work-Based Learning, Project-Based Learning, Student-Center Learning, Self-Directed 
Learning, Collaborative Learning, Problem-Based Learning เป็นตน้ควรพฒันากระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือยกระดบัมาตรฐานดา้นผูเ้รียนใหเ้พ่ิมสูงข้ึนตลอดจนการวจิยัสถาบนัเพ่ือปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และควรจดัระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
  2.2.3   ด้านคนจากผลการวิจัยท่ีพบว่า แนวการด าเนินนโยบายด้านคน ประกอบด้วย      
การสรรหาหรือการบรรจุครูให้โรงเรียนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สังกดัควรท าอยา่งเป็นระบบพฒันา
และสนับสนุนบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในงานท่ีตนเองรับผิดชอบกระจายอ านาจการสรรหาบุคลากรเข้า
ปฏิบติังานไปยงัสถานศึกษาโดยใชร้ะบบคุณธรรมภายใตก้ารมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ
ทอ้งถ่ินและระดมการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายทุกองคก์รทั้งโดยทางตรงและโดยออ้ม เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งมีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรรหาหรือการบรรจุครูให้โรงเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตน้สังกัดควรท าอย่างเป็นระบบพฒันาและสนับสนุนบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในงาน           
ท่ีตนเองรับผิดชอบกระจายอ านาจการสรรหาบุคลากรเขา้ปฏิบติังานไปยงัสถานศึกษาโดยใชร้ะบบคุณธรรมทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากการบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ดัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็น  
ผูจ้ดัหาและใชท้รัพยากรบริหารอ่ืนๆ ซ่ึงถา้องคก์ารเร่ิมตน้ดว้ยการมีบุคลากรท่ีดี มีความสามารถปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ก็
จะดีตามมา การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นการด าเนินการเก่ียวกบับุคคลเพ่ือให้สามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์าร พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาและพฒันาใหท้รัพยากรมนุษยข์ององคก์ารมีคุณภาพชีวิต
ในการท างาน โดยมีภารกิจหลกั ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษยก์ารก าหนดงานหรือออกแบบงาน การ
วเิคราะห์งาน การสรรหา การคดัเลือก การประเมินผลพนกังาน การฝึกอบรมและพฒันา ค่าตอบแทน สุขภาพและ
ความปลอดภยั การพน้จากงานของพนกังาน ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารทุกระดบัท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อการ
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพและความส าเร็จขององคก์ร ปัจจยัทางดา้นคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดโอกาสการเจริญเติบโตขององค์กรได้ แต่ในขณะเดียวกัน
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ทรัพยากรมนุษยข์องแต่ละองคก์รก็ประสบกบัปัญหาเกิดข้ึนหลายลกัษณะ ทั้งในลกัษณะท่ีเกิดจากระดบัความรู้ 
ลักษณะความสามารถของบุคลากร ลักษณะการมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อองค์กร ลักษณะการขาดทักษะในการ
ปฏิบติังาน หลายองคก์รจึงมุ่งมัน่ในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนั
บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งไดบุ้คคลท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของหน่วยงานซ่ึงวิธีการสรรหาควรใชร้ะบบคุณธรรมซ่ึงจะช่วยให้ไดบุ้คคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
ตามท่ีองคก์ารตอ้งการ ดงันั้น การกระจายอ านาจในการสรรหายอ่มท าให้องคก์ารสามารถคดัเลือกบุคคลากรได้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการนั่น เองสอดคล้องกับแนวคิดของ Pucki, Tichy & Barnett (1992); 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ท่ีให้ทศันะไวส้อดคลอ้งกนัวา่ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้เป็นภารกิจท่ี
ส าคญั ท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพ่ือตอบสนองภารกิจ การด าเนินงานดา้นบริหารบุคคลให้
เกิดความคล่องตัว อิสระ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (good government) ระบบ
คุณธรรม (merit system) ท่ีมุ่งเนน้ความสามารถ (competence)ความเสมอภาค (equality opportunity)  ความมัน่คง
ในต าแหน่งหน้าท่ี  (security of tenure)และความเป็นกลางทางการเมือง (political neutrality) ซ่ึงมีข้อดีคือ
สอดคลอ้งกบัระบบประชาธิปไตยท่ีเน้นความเสมอภาคไดค้นดีมีความรู้ ความสามารถเขา้มาท างานสร้างขวญั
ก าลังใจในการท างานและช่วยหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ Riley (2000); Copland (2003);    
Smith & Piele (2006) และกระทรวงศึกษาธิการ (2550) ท่ีให้ทัศนะเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนแบบกระจาย
อ านาจมีองค์ประกอบท่ีส าคญัคือความเป็นอิสระ  (autonomy) และการตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม (participatory 
decision making) ไปยงัสถานศึกษามีอยู ่5 ประการคือหลกัการกระจายอ านาจ (decentralization)  เป็นการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจในการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาให้มากท่ีสุดหลักการมีส่วนร่วม 
(participation or collaboration or involvement)  เป็นการเปิดอ านาจใหผู้เ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดมี้ส่วนร่วม
ในการบริหารตดัสินใจและร่วมจดัการศึกษาหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน  (return power to 
people) เม่ือประชากรมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีและการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน
ท าให้การจดัการศึกษาโดยส่วนกลางเร่ิมมีขอ้จ ากดั เกิดความล่าชา้และไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน
และชุมชนอย่างแทจ้ริงจึงตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาและคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ท้องถ่ินและประชาชน
หลักการบริหารตนเอง (self-management) ให้โรงเรียนมีระบบการบริหารดว้ยตนเองโดยให้โรงเรียนมีอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการด าเนินงานซ่ึงอาจด าเนินการไดห้ลากหลายแนวทาง ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนั
ข้ึนอยู่กบัความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ผลท่ีไดน่้าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมท่ีทุกอย่างก าหนด     
มาจากส่วนกลางไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม และหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance)   โดย
ส่วนกลางมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานมีองคก์รอิสระท าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหาร
และการจดัการศึกษาเพ่ือใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามท่ีก าหนดและเป็นไปตามนโยบายการจดัการศึกษา
ของประเทศดงันั้น การกระจายอ านาจจึงเป็นส่ิงท่ีดีเพราะนอกจากจะให้การบริหารไดอ้ยา่งคล่องตวัแลว้ยงัท าให้
เกิดการถ่วงดุลกนัอยา่งเหมาะสมโดยอ านาจไม่ตกไปอยูบุ่คคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
  ดงันั้นในทศันะของผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ ทรัพยากรบุคคลท่ีอยูใ่นองคก์รทอ้งถ่ินมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อ
ผลส าเร็จสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผูอ้  านวยการส านัก / กองการศึกษา / หัวหน้าส่วน
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การศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพ้ืนฐานแต่ท่ี
ผ่านมายงัขาดระบบการสรรหาและพัฒนาอย่างเป็นระบบ เช่น ขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาและครูเขา้ไปรับการฝึกอบรม  เพื่อพฒันาตนเองดา้นภาวะผูน้ าและงานในหนา้ท่ีแต่มุ่งเนน้พฒันาส่ิง
ปลูกสร้างต่างๆ และให้ความส าคญัในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะ
สอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21จดัการศึกษาไม่ตรงกบัความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในทอ้งถ่ินใชร้ะบบอุปถมัภแ์ละ
รวมศูนย์อ  านาจ ใช้อ  านาจแทรกแซงการบริหารจัดการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา  จนท าให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขาดความมัน่ใจในตนเอง  และขาดความเป็นอิสระในการบริหารงาน ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไม่ย  าเกรงต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษาดงันั้น ควรมีสรรหาหรือการบรรจุครูใหโ้รงเรียนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สังกดัอยา่งเป็นระบบ  ควรพฒันาความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัโดยพฒันา
ผูบ้ริหารให้มีภาวะผูน้ า เจตคติท่ีดีต่อการจดัการศึกษาและความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา มีการวางแผน
อตัราก าลงั สรรหาตามความเหมาะสมและคุม้ค่า และก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ
พฒันาครูเก่ียวกบัความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21 
และจดัท าส่ือวิดิทัศน์ หรือ e-learning  ชุดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัพร้อมตวัอย่างแจกจ่ายให้ครูได้
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองควรกระจายอ านาจการบริหารจัดการ เช่น การสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานไปยงั
สถานศึกษาโดยใชร้ะบบคุณธรรมภายใตก้ารมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษา ชุมชนทอ้งถ่ินและควรระดม
การมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายทุกองค์กรทั้ งโดยทางตรงและโดยออ้ม เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมี
ความรู้สึกร่วมรับผดิชอบ 
  2.2.4   ด้านวัฒนธรรมองค์การจากผลการวิจัยท่ีพบว่า แนวการด าเนินนโยบายด้าน
วฒันธรรม ประกอบด้วย เปล่ียนแปลงวฒันธรรมการท างานในโรงเรียนเป็นการท างานเป็นทีม เช่น สร้าง
วฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์หรือ PLC : professional learning community) หรือ 
lesson studyสร้างวฒันธรรมการมีส่วนร่วม และสร้างสังคมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นชุมชน/สังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นสังคม
แห่งภมิูปัญญาท่ีตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการเรียนรู้ท่ีทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และ
พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอพฒันาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 และร่วมมือกันสร้างวฒันธรรม
องคก์ารท่ีเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิง่วฒันธรรมการท างานในโรงเรียนเป็นการ
ท างานเป็นทีม เช่น สร้างวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์หรือ PLC : professional 
learning community) หรือ lesson study ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวฒันธรรมเป็นส่ิงส าคญัท่ีบ่งบอกถึงความส าเร็จของ
องค์การ (วิเชียร วิทยอุดม, 2551) ซ่ึงโรงเรียนเป็นองค์การหน่ึงในสังคมทุกโรงเรียนมีวัฒนธรรมท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะของตนเอง (Marzano and others, 2005) และวฒันธรรมโรงเรียนยงัเป็นพ้ืนฐานส าหรับการ
ปรับปรุงพฒันาโรงเรียนให้เกิดผลส าเร็จ (Maher and others, 2001) ดงันั้นวฒันธรรมโรงเรียนในทางบวกจึงมี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางสังคมและทางวิชาการของนกัเรียน (Squires and Kranyik, 1996) ซ่ึงการส่งเสริมท างาน
เป็นทีมคือการสร้างวฒันธรรมการท างานเน้นคุณค่าการท างานร่วมกนั ในสภาพแวดลอ้มการท างานเป็นทีมมี
จุดเด่นคือคนเรามีความแตกต่างซ่ึงแต่ละคนจะมีความสามารถหรือศกัยภาพท่ีแตกต่างกนัหากน าศกัยภาพของแต่
ละคนมาท างานร่วมกนักจ็ะเกิดพลงัช่วยใหก้ารท างานบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัช่วยใหผู้เ้รียนได้
ฝึกการใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21ดงัท่ี วิจารณ์ 
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พานิช (2556) ไดใ้หท้ศันะไวว้า่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นเป็นการเรียนรู้ท่ีซบัซอ้นไม่มีใครสอนเป็นวิชาครูท่ี
สอนต่อๆ กนัมา 40-50 ปี นั้นลา้สมยัไปเรียบร้อยแลว้ เพราะเป็นการเรียนรู้ในสังคมอุตสาหกรรมไม่ใช่การเรียนรู้
ในยุคความรู้หรือยุค ICT และสมองเด็กในสมัยน้ีไม่เหมือนสมองเด็กในยุค 20 ปีก่อนท่ีการสอนแนวยุค
อุตสาหกรรมไดผ้ล การสอนแบบนั้นไม่ไดผ้ลต่อเดก็ท่ีมีสมองยคุความรู้ไม่ไดผ้ลต่อเป้าหมายเดก็ใหเ้กิดการเรียนรู้
แบบซับซ้อนการเรียนรู้ 21stCentury Skills เป็นการเรียนรู้แบบลงมือท า เป็น student-based learning  ไม่ใช่ 
teacher-based teaching ครูตอ้งไม่เน้นท าหน้าท่ีสอนเปล่ียนมาเน้นท าหน้าท่ีกระตุน้และส่งเสริม (facilitate) การ
เรียนรู้ของศิษยแ์ละคอยตรวจสอบวา่ศิษยเ์รียนรู้ไดจ้ริงหรือไม่ ศิษยแ์ต่ละคนเรียนรู้ไดต่้างกนัอยา่งไรการเรียนรู้
ส่วนใหญ่ของศิษยจ์ะท ากนัเป็นทีม มกัเป็นทีม 4 คนเพ่ือให้เดก็ลงมือปฏิบติัร่วมกนั ปรึกษากนั โตแ้ยง้กนั ร่วมมือ
กนัและหัดแกไ้ขความเห็นท่ีแตกต่างหรือไม่ตรงกนัไปสู่การตดัสินใจร่วมกนัว่าจะเดินต่ออย่างไรซ่ึงเป็นการ
เรียนรู้ทกัษะส าหรับศตวรรษท่ี 21  
  ดงันั้นในทศันะของผูว้ิจยัจึงเห็นว่าวฒันธรรมเป็นปัจจยัส าคญัเม่ือกา้วสู่อาเซียนเพราะเมือ
ต่างชาติเขา้มาในไทยจะน าเอาวฒันธรรมบางอยา่งเขา้เขา้มาดว้ย ดงันั้นสถานศึกษาตอ้งส่งเสริมให้เรียนรู้เก่ียวกบั
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา หรือแมแ้ต่ความคิดความเช่ือท่ีแตกต่างกนัวฒันธรรม
ขององคก์รตอ้งปรับเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสมเร่ิมจากส ารวจสภาพปัจจุบนัวา่วฒันธรรมองคก์รเป็นอยา่งไร และ
มีส่วนไหนบา้งท่ีจะเป็นอุปสรรคในการท างานในอนาคต ตอ้งปรับเปล่ียนวฒันธรรมดงักล่าวนั้นเสีย เช่นการจ่าย
ผลตอบแทน หรือการเล่ือนต าแหน่งท่ีมองความอาวุโสแมค้นไทยส่วนใหญ่จะชอบแบบน้ี แต่เม่ือเปิดการคา้เสรี  
วฒันธรรมน้ีจะท าให้คนเก่งแต่อาวุโสน้อยหนีหายไปจากองค์กรไดซ่ึ้งชุมชนท่ีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จะมี
กระบวนการกลุ่มในการก าหนดประเดน็ปัญหาร่วมกนัและมีกระบวนการแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรมบน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมดว้ยการเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่มคน ชุมชน 
เขา้ถึงความรู้มีการเรียนรู้เกิดความคิดใหม่ ความรู้ใหม่ทางเลือกใหม่พลงัใหม่ๆข้ึนในสังคมอนัจะน าไปสู่การ
พฒันาชุมชน สังคมดว้ยองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ืองชุมชนมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนเกิดการพ่ึงพาตนเองและจดัการ
ตนเองไดใ้นขณะเดียวกนั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/สถานศึกษามีการติดต่อส่ือสารกบัประชาชน/ผูป้กครอง
แบบสองทาง (Two ways communication) ซ่ึงท าให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันทราบความคิดเห็นของ
ผูป้กครอง/ประชาชนเพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ข ขณะเดียวกนักจ็ะท าใหผู้ป้กครอง/ประชาชนไดรั้บรู้ถึงกิจกรรมทาง
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและให้ความร่วมมือเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความพึงพอใจท าให้การจดั
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประสบความส าเร็จดงันั้น ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้พฤติกรรมและทศันคติ
ของคนในองคก์รเกิดพฤติกรรมท่ีดีคือ ความเป็นผูน้ า การส่ือสาร การจูงใจ การสร้างพนัธะผกูพนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ความสม ่าเสมอ (consistency)ของปัจจัยเหล่านน้ี ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดค่านิยมร่วมให้ชดัเจน โดยพิจารณาจาก
วิสัยทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์ขององคก์รเพ่ือเป็นตวัก าหนดให้บุคลากรทั้งหมด ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนัสืบ
ทอดต่อไป ซ่ึงจะเป็นการสร้างเอกลกัษณ์ท่ีเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา เม่ือมี
วฒันธรรมองคก์รท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะน าสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศต่อไปดงันั้น จึงควรเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมการท างานในโรงเรียนเป็นการท างานเป็นทีม เช่น สร้างวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือชุมชน
เรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์หรือ PLC : professional learning community) หรือ lesson study ควรสร้างวฒันธรรมการมีส่วน
ร่วม และสร้างสังคมท้องถ่ินให้เป็นชุมชน/สังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท่ีตระหนักถึง
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ความส าคญัและความจ าเป็นของการเรียนรู้ท่ีทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมเรียนรู้อยูเ่สมอ ควร
พฒันาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21  และควรร่วมมือกนัสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2.5   ด้านเทคโนโลยีจากผลการวิจัยท่ีพบว่า แนวการด าเนินนโยบายด้านเทคโนโลย ี
ประกอบดว้ยระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการท างานน า
เทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ความส าคญัหรือตระหนักถึงแนวโน้มใหม่/กระบวนทศัน์
ใหม่ในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนควรมีมาตรการพิเศษเพ่ือส่งเสริมการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ของนักเรียนให้ให้สูงข้ึนในระดับใช้งานได้มากกว่าระดับการอ่านออกเขียนได้โดยอาศัยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (information technology) เพ่ือการเรียนรู้เร่งพฒันาศกัยภาพของครูใหส้ามารถเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้
ดงักล่าวขา้งตน้ โดยครูตอ้งมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ
อยา่งทัว่ถึง และมีประสิทธิผลและจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม  (learning and 
innovation skills)ให้สอดคลอ้งกบัชีวิตจริงในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดมทรัพยากรและการลงทุน     
เพ่ือการศึกษาน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการท างานน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากเน่ืองมาจากเป้าหมาย และนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเน้นให้
ความส าคัญท่ีตัวผูเ้รียนมากข้ึนโดยมีแนวโน้มในการปรับเปล่ียนคุณลกัษณะผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกับทักษะ        
เพื่อศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเนน้กระบวนการคิดและนกัเรียนไดเ้รียนโดยการลงมือท า (learning by doing) โดยมีครูเป็น
ผูใ้หก้ารสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และในปัจจุบนัก าลงัเปล่ียนผา่นเขา้สู่สังคมยคุความรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ดว้ย
พลงัขบัของเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เป็นความรวดเร็วท่ีนกัวิชาการเห็นตรงกนัวา่เพ่ิง
จะเร่ิมตน้เท่านั้น ในระยะถดัไปจะยิ่งทวีความรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากนั้น นักวิชาการบางท่านไดท้ านายกา้วไกล
เป็นสังคมยุคนวตักรรมแลว้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนทางการศึกษาดว้ย ทฤษฎี
ใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ ถูกพฒันาข้ึนมากมาย จุดมุ่งหมายทางการศึกษา คือการเรียนรู้เพ่ือความเป็นมนุษยท่ี์สามารถ
ด ารงชีวิตอยูใ่นโลกตามยคุสมยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เม่ือสังคมเปล่ียน นกัวิชาการหลายท่านเห็นตรงกนัวา่หายงัหลง
ติดอยูก่บัส่ิงเก่าท่ีเคยใชไ้ดผ้ลในยคุเก่า ยอ่มจะส่งผลให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนไม่สอดคลอ้งกบัโลกท่ีเป็นจริงทั้งใน
ปัจจุบนั และในอนาคต (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) สอดคลอ้งกบัวิโรจน์ สารรัตนะ (2556); Partnership for 21st 
Century Skills (2011); และ Kay (2012) ท่ีกล่าวถึงทกัษะเพ่ือศตวรรษท่ี 21 และการน าทกัษะสู่การปฏิบติัท่ีตอ้งให้
ความส าคญัหรือตระหนกัถึงแนวโนม้ใหม่/กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  เช่น ส่งเสริม
การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนักเรียนให้ให้สูงข้ึนในระดบัใช้งานไดม้ากกว่าระดบัการอ่านออกเขียนได ้   
โดยอาศัยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) เพื่อการเรียนรู้เน้นรูปแบบการสอนหรือ
กระบวนการสอนแนวใหม่อย่างจริงจัง เช่น รูปแบบ Work-Based Learning, Project-Based Learning, Student-
Center Learning, Self-Directed Learning, Collaborative Learning, Project-Based Learning, Problem-Based 
Learning เป็นตน้จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills) 
ให้สอดคลอ้งกบัชีวิตจริงในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ 4C’sคือ 1) ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (creativity and 
innovation) 2) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแกปั้ญหา (critical thinking and problem solving) 3) ทกัษะการ
ส่ือสาร (communication) และ4) ทกัษะความร่วมมือ (collaboration)  
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  ดงันั้นในทศันะของผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ส่วนมากยงัขาดระบบสารสนเทศในการบริหารจดัการของสถานศึกษาครบทุกดา้นขาดความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี
ใหม่ๆในหลกัสูตรการเรียนการสอนและปรับปรุงให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ
เสมอในขณะเดียวกนัสถานศึกษาท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลจะมีส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สะดวกสบายมาก อาจท าให้
เด็กติดเกม หรือติดส่ือเทคโนโลยีมากเกินไปจนขาดความสัมพนัธ์ทางสังคมปกติได ้ดงันั้น ควรระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษาน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการท างานน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนควรให้ความส าคญัหรือตระหนักถึงแนวโน้มใหม่/กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรมีมาตรการพิเศษเพ่ือส่งเสริมการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนใหใ้หสู้งข้ึนในระดบัใช้
งานได้มากกว่าระดับการอ่านออกเขียนได้โดยอาศัยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)        
เพ่ือการเรียนรู้โรงเรียนควรเร่งพฒันาศกัยภาพของครูให้สามารถเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ โดยครู
ต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิผลและควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation 
skills) ให้สอดคล้องกับชีวิตจริงในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ทักษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม (creativity and 
innovation)  ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแกปั้ญหา (critical thinking and problem solving)ทักษะการส่ือสาร 
(communication) และทกัษะความร่วมมือ (collaboration)  
 2.3 กลไกของนโยบาย   

2.3.1 กลไกด้านโครงสร้างจากผลการวิจยัท่ีพบวา่ กลไกดา้นโครงสร้าง ประกอบดว้ยสร้าง
ความเขม้แข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการสถานศึกษาใน 4 ดา้นอยา่งเป็นรูปธรรม โดยให้มีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริงในสถานศึกษา ทั้งในดา้นการ
บริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารบุคคล ดา้นการบริหารงบประมาณ และดา้นการบริหารทัว่ไปโดยเฉพาะอยา่งยิง่
สร้างความเขม้แข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการสถานศึกษาใน 4 ดา้นอยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ถือว่าเป็นองคค์ณะบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2545  ซ่ึงจะมีบทบาทหน้าท่ีส าคญัในการบริหารจดัการสถานศึกษาและเน้นผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียเป็นหลัก ซ่ึงความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบัวิจิตร ศรีสะอา้น (2542) ท่ีเสนอแนวทางในการบริหาร 7 ลกัษณะของการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกล่าวคือ 1) ยึดหลกัการบริหารโดยองคค์ณะบุคคล หรือคณะกรรมการเป็นหลกั   
2) เน้นผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลกั 3) ใช้ผูบ้ริหารมืออาชีพท่ีมีลกัษณะเฉพาะและคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 4) ใชม้าตรฐานก ากบัทั้งมาตรฐานภายใจและภายนอก 5) อ านาจการบริหารไปสู่หน่วย
ปฏิบติั 6) มีองคก์รวิชาชีพก ากบั 7) ประกนัคุณภาพผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุวรรณ 
พิณตานนท ์และกาญจนา  วธันสุนทร (2555) ท่ีมีขอ้คน้พบจากการวิจยัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการ
พฒันาท้องถ่ิน พบว่า ปัจจัยส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จคือ การเสริมสร้างความเขม้แข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สามารถเขา้ไปมีบทบาทในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอยา่งแทจ้ริง ดงันั้น ในระยะ
แรกเร่ิมจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งท าการพฒันาและเสริมสร้างให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความเขม้แขง็ ดงัน้ี 
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1) การให้ความรู้ในเร่ืองบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ ง 4 ดา้น คือ ดา้นการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารบุคคล ดา้นการบริหารงบประมาณ และดา้นการบริหารทั่วไป 2) จดัให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ เพ่ือให้รับทราบผลการด าเนินงานของโรงเรียน 3) การ
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพฒันาสามปี แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษาของโรงเรียน 4) การ
ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามีบทบาทในการน าแผนสูงการปฏิบติั5) การใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาเขา้
มามีบาทบาทในการติดตามผลการปฏิบติัตามแผน และ 6) การให้คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามีบทบาทใน
การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
   ดังนั้ นในทัศนะของผูว้ิจัยจึงเห็นว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนมากยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ท าให้
ไม่มีความเขม้แข็งพอท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ก ากบัดูแลและตรวจสอบการบริหารจดัการ
ของโรงเรียนไดท้ั้งน้ีอาจเกิดจากความไม่เหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผูท่ี้จะ
มาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรจะเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อจดัการศึกษาของโรงเรียนอย่าง
แทจ้ริง และนอกจากน้ีวิธีการไดม้าซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนใหญ่มาจากการตดัสินใจเลือก
ของนายกองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินหรือไม่ก็เป็นการตัดสินใจเลือกของผูอ้  านวยการสถานศึกษา ดังนั้ น
ผูอ้  านวยการสถานศึกษายงัเป็นผูมี้บทบาทอย่างสูงต่อการบริหารงานโรงเรียน ปัจจุบันน้ีจะหาคนมาเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานค่อนขา้งยากและในบางพ้ืนท่ีเช่นพ้ืนท่ีชนบทห่างไกลประชาชนส่วนใหญ่  
มีฐานะยากจนมุ่งแต่ท ามาหากินไม่สนใจและไม่ให้ความส าคญัต่อบทบาทการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานมองว่าการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นเร่ืองของผูอ้  านวยการสถานศึกษาและครูยิ่งไม่กว่านั้นยงัมี
สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีกหลายแห่งท่ีไม่ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยอา้งเหตุผลวา่ไม่ทราบแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน ในขณะเดียวกนั ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติั (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแของแต่ละสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยก าหนด
ภาระหนา้ท่ีและองคป์ระกอบไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทนองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา 
ผูแ้ทนภิกษุสงฆ ์และหรือ ผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และ ผูท้รงคุณวฒิุ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีพนัธ
กิจ ท่ีตอ้งก ากบัดูแล และให้การสนับสนุนในการจดัให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนท่ีอยูใ่น
ก ากบั  ทั้งยงัอาจตอ้งมีการก าหนดเกณฑ์วา่ดว้ยจ านวนกรรมการ คุณสมบติั อ  านาจหนา้ท่ีหลกัเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นหลกัอา้งอิงในการปฏิบติัส าหรับแนวคิดในเร่ืองของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น อาจเป็นแนวคิดใหม่ส าหรับโรงเรียนบางแห่งในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
โดยเฉพาะท่ีเพ่ิงจดัตั้ ง และส าหรับประชาชนในท้องถ่ินรวมทั้ งบุคลากรและผูป้กครองนักเรียนของโรงเรียน 
ดงันั้นการจะใหค้ณะกรรรมการสถานศึกษาสามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ควรมีวิธีการท่ีจะให้ความรู้และความเข้าใจกับองค์กรและบุคลากรแต่ละประเภทให้เข้าใจและตระหนักใน
ความส าคญัและประโยชน์ของการมีคณะกรรมการสถานศึกษาและเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละคนเพ่ือช่วยกนั
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สนับสนุนให้การเลือกคณะกรรมการ และการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น 
ควรสร้างความเขม้แขง็ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการสถานศึกษาใน 4 ดา้นอยา่งเป็นรูปธรรม โดยให้มีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริงในสถานศึกษา ใน
ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารบุคคล ดา้นการบริหารงบประมาณ และดา้นการบริหารทัว่ไป  
 
  2.3.2   กลไกด้านงานจากผลการวิจยัท่ีพบว่า กลไกดา้นงาน ประกอบดว้ย  จัดหลกัสูตร
การศึกษาในระบบให้มีโปรแกรมอย่างหลากหลายเช่น กลุ่มเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาองักฤษ ฯลฯ หรือมีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หรือมีกิจกรรมกลุ่มสนใจให้
สอดคลอ้งตามความตอ้งการของนกัเรียนจดัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบโดยการจดัฝึกอบรมตามความตอ้งการ
ของเด็กและเยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ินจดัหลกัสูตรการศึกษาตามอธัยาศยั เช่น การจดัหาแหล่งเรียนรู้ตาม
ความตอ้งการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ินเพ่ือประสานงานให้เด็กไดฝึ้กประสบการณ์เพ่ือมอบ
วุฒิบัตรและสร้างกระบวนการพัฒนางานไปสู่การจัดการศึกษาท้องถ่ินแบบบูรณาการท่ีเข้มแข็งทั้ งในด้าน
งบประมาณรายจ่าย ด้านบริหารงานท้องถ่ินกับการจัดการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมของ และด้านการ
ติดต่อส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัดการศึกษาท้องถ่ินโดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดหลักสูตร
การศึกษาในระบบให้มีโปรแกรมอย่างหลากหลายเช่น กลุ่มเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาองักฤษ ฯลฯ หรือมีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หรือมีกิจกรรมกลุ่มสนใจให้
สอดคลอ้งตามความตอ้งการของนักเรียนทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเรียนรู้เป็นการจดักิจกรรมดา้นวิชาการ หรือ
กระบวนการจดัการศึกษาท่ีโรงเรียนตอ้งจดัใหก้บัเดก็อยา่งหลากหลาย รวมถึงจดัสภาพแวดลอ้มอ่ืนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของเดก็ และความพร้อมในการเรียนรู้ของเดก็ ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะมีองคป์ระกอบส าคญั 5 
ประการท่ีโรงเรียนควรค านึง ไดแ้ก่ 1) ปรัชญาการศึกษา (education  philosophy)เป็นส่ิงท่ีก าหนดเป้าหมายหรือ
ทิศทางของการศึกษาว่าตอ้งการให้เกิดผลหรือคุณภาพเช่นไรแก่ผูเ้รียน หรือตอ้งการให้ผูเ้รียนมีลกัษณะอยา่งไร
2)  หลัก สูตร  (curriculum)เป็น ส่ิ งก าหนดคุณลักษณะผู ้เรียน ท่ี จะบรรลุ เป้ าหมายท่ีต้องการจะต้องมี
คุณสมบัติ  คุณภาพอย่างไร  และตอ้งเรียนรู้ส่ิงใด3)  การสอน (teaching)เป็นกระบวนการท่ีชักน าปลูกฝังให้
ผูเ้รียนเกิดคุณสมบติัมีคุณภาพและเรียนรู้ตามหลกัสูตรก าหนด  เพ่ือจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการโดยใชว้ิธีสอน
และจิตวิทยาการเรียนรู้4)  การประเมินผล (evaluation) เป็นกระบวนการพิจารณาตีราคาหรือตรวจสอบคุณภาพ
ของผูเ้รียนวา่บงัเกิดคุณลกัษณะต่างๆ ตามท่ี ก าหนดมากนอ้ยเพียงใดและ5)  การวิจยั (research) เป็นกระบวนการ
หาความจริงหรือสาเหตุของปัญหาต่าง ๆโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ อนัเป็นแนวทางน าไปสู่ความเปล่ียนแปลง
ปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลต่อไป (Wallman, 2012) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Partnership for 21st Century Skills (2011) และวิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ท่ีให้ทัศนะไวว้่าการจะพฒันาทักษะ
ผูเ้รียนให้บรรลุผลตามเป้าหมายนั้นจะตอ้งมีกลไกหรือระบบสนับสนุนการเรียนรู้ (learning support systems) 
เพ่ือให้ เกิดผลลัพธ์นักเรียนศตวรรษท่ี 21 ใน 4 ด้าน  คือ ด้านมาตรฐานและการประเมิน (standards and 
assessment) เช่น เนน้ทกัษะ 4C’s บูรณาการระหวา่งวิชาแกนกบัขอบข่ายเชิงสหวิทยาการ เนน้ความเขา้ใจในเชิง
ลึกมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน ใช้การวดัผลท่ีหลากหลาย และเน้นการสะท้อนผลการปฏิบัติของผูเ้รียนด้าน
หลกัสูตรและการสอน (curriculum and instruction) เช่น สอนทกัษะ 4C’s ในวิชาแกนโดยตรง และในขอบข่าย
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เชิงสหวิทยาการใช้การเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะเป็นฐาน การใช้ปัญหาเป็นฐาน การสร้างทกัษะการคิดในขั้นท่ี
สูงข้ึน และใชแ้หล่งเรียนรู้จากชุมชนนอกเหนือจากห้องเรียนดา้นการพฒันาวิชาชีพ (professional development)  
เช่น บูรณาการ 4C’s เคร่ืองมือ และยทุธศาสตร์การสอนเขา้สู่การปฏิบติัจริงในชั้นเรียน สร้างความสมดุลระหวา่ง
การสอนแบบตรงกบัแบบยดึโครงงานเป็นฐาน เนน้ใหค้รูเขา้ใจท่ีลึกซ่ึงเก่ียวกบัวธีิสอนแบบแกปั้ญหา การคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และทกัษะอ่ืนๆ และดา้นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (learning environment) เช่น ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
โลกท่ีเป็นจริงท่ีเก่ียวข้องกับบริบทศตวรรษท่ี 21 จากโครงงาน หรือการท างานเชิงประยุกต์แบบอ่ืนและจัด
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางกายภาพและบุคคลท่ีสนับสนุนการเรียนและการเรียนรู้ส าหรับการบรรลุผลลพัธ์
ทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21 อย่างไรก็ดี ส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการบรรลุผลส าหรับการเรียนรู้นอกจากกลไก
ดงักล่าวโรงเรียนควรให้ความส าคญั คือ วิธีการเรียนรู้ (learning method) ท่ีมีหลกัการ (principles) ส าคญั ไดแ้ก่ 
การเรียนรู้ตามสภาพจริงจากปัญหาหรือโจทยใ์นโลกท่ีเป็นจริงโดยการสร้างกระบวนทศัน์หรือวิสัยทศัน์ (metal 
model learning) จากรูปแบบทั้ งทางกายภาพและจิตภาพเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจน การจูงใจภายใน 
(internal motivation) ท่ีเกิดความรู้สึกทางบวกต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้จากพหุโมเดล (multi-model learning)        
ท่ีหลากหลายรูปแบบ การเรียนรู้สังคม (social learning) ใหพ้ลงัความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ และ
การเรียนรู้นานาชาติ (international learning) โดยใชโ้ลกรอบๆตวัพฒันาทกัษะการสอนและการเรียนรู้ 
  ดงันั้นในทศันะของผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ การบริหารหลกัสูตรและเน้ือหาสระยงัไม่ทนัสมยัตรงกบั
ความตอ้งการในการใชป้ระโยชน์ พฒันาวิชาการใหม่ๆ ขาดโปรแกรม หรือหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ขาดหลกัสูตรท่ีเป็นวิชาการและวิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาตนให้มี
ความสมดุล ทั้งดา้นความรู้ความคิด ความสามารถความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีจดัการศึกษาตลอดชีวิตยงัมีไม่มากนักตามท่ีนโยบายท่ีสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งจดัการศึกษาตลอดชีวิตทั้งประเภทสามญัศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา การจดัใหมี้หลกัสูตร
สถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนจะท าใหก้ารจดัการศึกษาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความคล่องตวัสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่างดีใน
ขณะเดียวกนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งมีหลกัสูตรท่ีเนน้ความเป็นเลิศเฉพาะดา้นเช่นหลกัสูตรท่ีเน้น
ความเป็นเลิศทางกีฬาหรือท่ีเรียกว่าโรงเรียนกีฬาและหลักสูตรท่ีเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นตน้มีการน าเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาจดัการเรียนการสอน แบบบูรณาการเช่นมีโรงเรียนเทศบาล
แห่งหน่ึงในภาคเหนือได้จัดท าบทเรียนเร่ืองน ้ าเง้ียว มีรายละเอียดเน้ือหาท่ีบูรณาการทั้ งวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา และภาษาไทย มีการน าเอาปราชญ์ชาวบา้นมาสอนภูมิ ปัญญาทอ้งถ่ินให้เด็กนักเรียน
ท้องถ่ินได้มีความรู้ความสามารถในการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินตลอดภูมิปัญญาท้องถ่ินมาสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมี
มูลค่าเพ่ิม ซ่ึงจะท าใหมี้รายไดท่ี้สามารถด ารงชีวติอยูใ่นทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีความสุขโดยเม่ือศึกษาแลว้ไม่จ าเป็นตอ้ง
อพยพยา้ยถ่ินฐานไปอยูเ่มืองใหญ่ แต่อยา่งไรกต็ามยงัไม่ปรากฏวา่มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินแห่งใดเลยท่ีเปิดให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการปกครองทอ้งถ่ินแก่เด็กนกัเรียนเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้แก่เด็กซ่ึงจะเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ไปบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอนาคต เห็นไดว้่าบุคลากร   
ในโรงเรียนมีความเอาใจใส่ในเร่ืองหลกัสูตรทอ้งถ่ินแต่หลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีผูใ้หข้อ้มูลเห็นวา่ โรงเรียนควรใหค้วาม
เอาใจใส่และจัดท าหลักสูตรท่ีให้ความรู้ในเร่ืองของการปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้นักเรียนได้เติบโตเป็น
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พลเมืองในทอ้งถ่ินท่ีมีความเขา้ใจในภารกิจท่ีมีต่อทอ้งถ่ินของตนและเติบโตเป็นพลเมืองท่ีพร้อมจะท าประโยชน์
ให้ท้องถ่ินด้วยจิตใจท่ีเข้าใจและรักใคร่ดังนั้ น ควรจัดท าหลักสูตรการศึกษาในระบบให้มีโปรแกรมอย่าง
หลากหลายควรจดัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบโดยการจดัฝึกอบรมตามความตอ้งการของเด็กและเยาวชน และ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ควรจดัหลกัสูตรการศึกษาตามอธัยาศยัในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของชุมชน  เช่น  เร่ืองการ
ปกครองทอ้งถ่ิน โดยจดัหาแหล่งเรียนรู้ตามความตอ้งการของเดก็ เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ินเพ่ือประสานงานให้
เด็กไดฝึ้กประสบการณ์เพื่อมอบวุฒิบตัร และควรสร้างกระบวนการพฒันางานไปสู่การจดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบ
บูรณาการท่ีเขม้แขง็ 4 ดา้น คือ ดา้นกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของสภาทอ้งถ่ินกบัการจดัการศึกษา
ทอ้งดา้นกระบวนการบริหารงานทอ้งถ่ินกบัการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน ดา้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
กับการจัดการศึกษาท้องถ่ิน และด้านกระบวนการต่อต่อส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัด
การศึกษาทอ้งถ่ิน 

  2.3.3   กลไกด้านคนจากผลการวิจยัท่ีพบวา่ กลไกดา้นคนประกอบดว้ยจดัให้มีแผนพฒันา
ศกัยภาพ และแผนการพฒันาวิชาชีพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกระดบัจดัให้มีศูนยพ์ฒันา
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานตน้สังกดั ระดบัสถานศึกษา ชุมชน 
และท้องถ่ินและให้มีระบบการพิจารณาความดีความชอบท่ีเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จัดให้มีแผนพฒันา
ศกัยภาพ และแผนการพฒันาวิชาชีพของบุคลากรอยา่งเป็นระบบและครอบคลุมทุกระดบัทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากคน
ถือเป็นปัจจัยทางการบริหารท่ีส าคัญ ท่ีจะบ่งช้ีความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ การสร้างระบบ
กระบวนการผลิต การพฒันาครูและบุคลากรกรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง โดยเฉพาะอยา่งตอ้งมีแผนการพฒันาวิชาชีพอยา่งเป็นระบบยอ่มจะน าไปสู่การบริหารจดัการเพ่ือ
ความเป็นเลิศไดใ้นท่ีสุด สอดคลอ้งกบัส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2549) ท่ีไดก้ล่าวถึงหลกัการพฒันาวิชาชีพทาง
การศึกษาไวคื้อ คุรุสภาเป็นองค์กรหลกัในการพฒันาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดว้ยเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 มุ่งปฏิรูปการศึกษา
โดยการพฒันาวิชาชีพทางการศึกษา และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ให้มีองค์กรวิชาชีพเพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนการพฒันาวิชาชีพครู ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา องคก์รวชิาชีพดงักล่าว เป็นองคก์รตามพระราชบญัญติั
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เรียกวา่ “คุรุสภา” ซ่ึงเป็นสภาวิชาชีพมีฐานะเป็นนิติบุคคลในก ากบัของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีอ  านาจหนา้ท่ีตามมาตรา 9 คือ ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกและ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผูป้ระกอบวิชาชีพ รวมทั้ ง
พฒันาวิชาชีพ ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาวิชาชีพ ประสานส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเก่ียวกับการ
ประกอบวิชาชีพ นอกจากน้ีพระราชบญัญติัดงักล่าวยงัไดก้  าหนดหนา้ท่ีของคุรุสภาไวเ้พ่ือใหส้ามารถน ามาใชเ้ป็น
กรอบทิศทางในการพฒันาวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง อย่างมีระบบต่อเน่ือง และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพให้มีศกัด์ิศรีเป็นท่ียอมรับของสังคมนอกจากน้ี 
จุดหมายของการจดัการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษามุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพของบุคคลอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของโลก ดงันั้ นผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาซ่ึงเป็นบุคคลท่ีจะจัด
การศึกษาและกระบนการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนตามจุดมุ่งหมายดงักล่าว จึงตอ้งมีกระบวนการพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ืองเช่นกนัการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งกระท าอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง
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ดว้ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540ไดบ้ญัญติัชดัเจนในมาตรา 81 เร่ืองการพฒันาการศึกษา
และการพฒันาวิชาชีพครู และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 52 ก าหนดใหก้กระทรวงส่งเสริมใหมี้ระบบ กระบวนการผลิต การพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูงโดยพฒันาทั้ งบุคลากรใหม่และ
บุคลากรประจ าการอยา่งต่อเน่ือง  
  ดงันั้นในทศันะของผูว้ิจยัจึงเห็นว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยงัให้ความสนใจต่อการ
บริหารสถานศึกษาค่อนขา้งน้อย  จะมอบหมายให้รองผูอ้  านวยการเป็นผูบ้ริหารจดัการแทน  และขาดความรู้  
ความเขา้ใจเร่ืองระเบียบพสัดุ  และระเบียบเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน  ท าให้ขาดความมัน่ใจ  และไม่กลา้ด าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้ง เพราะไม่ตอ้งการเส่ียงต่อการผิดระเบียบในขณะเดียวกนัครูและบุคลากรทางการศึกษายงัไม่ไดรั้บ
การพฒันาให้เต็มตามศกัยภาพ ยงัยึดติดกบัความเป็นขา้ราชการ  มีสถานภาพทางสังคมดีกว่าผูป้กครอง  และ
กรรมการสถานศึกษาจึงให้ความส าคญัต่อผูป้กครองและกรรมการสถานศึกษาในระดบัต ่าขาดความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ ตลอดจนขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ให้ความส าคญัต่อการจดัการศึกษาในระบบเป็นหลกัไม่ให้
ความร่วมมือในการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอธัยาศยั  เพราะคิดวา่อยูน่อกเหนืออ านาจหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ ดงันั้น ควรจดัให้มีแผนพฒันาศกัยภาพ และแผนการพฒันาวิชาชีพของบุคลากรอยา่งเป็นระบบและ
ครอบคลุมทุกระดบัทั้งผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ควรจดัใหมี้ศนูยพ์ฒันาวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานตน้สังกดั ระดบั
สถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ินและให้มีระบบการพิจารณาความดีความชอบท่ีเป็นธรรม เช่น มีการพิจารณาให้
ค่าตอบแทนทั้ งท่ีเป็นส่ิงตอบแทนภายนอก (extrinsic) เช่น เงิน และส่ิงตอบแทนภายใน (intrinsic) เช่น การให้
เกียรติและโอกาส จะช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนและครูเอาใจใส่ผลการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของนักเรียนทั้ งหมดไม่ใช่
เฉพาะนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง 
  2.3.4   กลไกด้านวัฒนธรรมองค์การ จากผลการวิจัยท่ีพบว่า กลไกด้านวัฒนธรรม
ประกอบดว้ยพฒันาวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงเป็นเป้าหมายของชุมชนในการสร้างสังคม
ทอ้งถ่ินให้มีลกัษณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จดัให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็งของประชาชนและ     
ทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ิน และใช้ชุมชนเป็นฐานของกระบวนการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ศกัยภาพและ
ทรัพยากรในชุมชนเป็นหลกัเพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ การเรียนรู้ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพอยา่งผสม
กลมกลืนโดยเฉพาะอยา่งยิง่พฒันาวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงเป็นเป้าหมายของชุมชนในการ
สร้างสังคมทอ้งถ่ินใหมี้ลกัษณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวฒันธรรมองคก์ารคือ แบบแผนของ
ฐานคติร่วมกนัซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ในองคก์าร ช่วยให้เกิดการแกปั้ญหาการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก
และเกิดการบูรณาการต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ภายในองคก์าร สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างดีและไดรั้บการถ่ายทอดสู่
สมาชิกใหม่ในฐานะท่ีเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งต่อการแกปั้ญหานั้น ซ่ึงวฒันธรรมท่ีควรปลูกฝังให้เกิดข้ึนในยุค
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานในยุคสังคมความรู้จึงควรเป็นวฒันธรรมท่ีร่วมมือกนั
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับความร่วมมือ ความรับผิดชอบร่วม การติดต่อส่ือสาร และความผูกพัน          
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Denison (1990) ท าการศึกษาปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์การและประสิทธิผลของ
องค์การ พบว่าว ัฒนธรรมองค์การจะส่งผลต่อประสิทธิผล (effectiveness) ขององค์การเป็นอย่างมาก                 
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เม่ือวฒันธรรมนั้ นก่อให้เกิด (1) การผูกพัน (involvement) และการมีส่วนร่วมในองค์การ (2) การปรับตัว 
(adaptability) ท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์าร (3)  การประพฤติ
ปฏิบติัไดส้ม ่าเสมอ (consistency) ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการท างานท่ีประสานกนัและสามารถคาดหมายพฤติกรรมต่างๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนได ้(4) มีวิสัยทศัน์และภารกิจขององคก์ารท่ีเหมาะสม ท าใหอ้งคก์ารมีกรอบและทิศทางการด าเนินงาน
ท่ีชดัเจนปัจจยัทั้ง 4 ส่วนน้ี จะท าให้องคก์ารสามารถบรรลุสู่ประสิทธิผล (effectiveness) ตามท่ีตอ้งการได ้ปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมองค์การจึงมีความส าคญัท่ีจะสนับสนุนให้องค์การบรรลุสู่วิสัยทศัน์ และภารกิจท่ีก าหนดอย่าง
เหมาะสมได้นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับแนวคิดของ MacGilchrist et al. (1995); Wagner (2006); Gruenert& 
Valentine (1998 cited in Ohlson, 2009) และ Robbins (1989) ท่ีกล่าวไวส้อดคลอ้งกนัวา่วฒันธรรมองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้เป็นกลไกส าคญัท่ีจะสนบัสนุนใหเ้กิดประสิทธิผลขององคก์าร 
  ดงันั้นในทศันะของผูว้ิจยัจึงเห็นว่า เง่ือนไขทางวฒันธรรมของสังคมไทยท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาไทยดา้นการขาดการมีส่วนร่วม สังคมไทยปัจจุบนัขาดความเหนียวแน่นขาดความ
ร่วมแรงร่วมใจคนในสังคมจึงมองการศึกษาวา่เป็นเร่ืองของรัฐบาลไม่เก่ียวขอ้งกบัตนเองขณะเดียวกนัเง่ือนไขทาง
วฒันธรรมของสังคมไทยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาไทยดา้นการรักความสนุกสบาย คนไทย
ส่วนใหญ่สนใจความบนัเทิงมากกว่าแสวงหาความรู้จึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นสังคม
อุปถมัภ์ เห็นแก่พวกพอ้งมากกว่าส่วนรวม ผูท่ี้มีอ  านาจมกัแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองและพวกพอ้งโดยท่ี
ประชาชนไม่กลา้ขดัขวางเพราะตอ้งพ่ึงพาอาศยักนัดงันั้นเม่ือมีการกระจายอ านาจทางการศึกษาอาจกลายเป็น
ผลประโยชน์ให้กบัผูมี้อิทธิพลได ้หากควบคุมไม่ดี การเปิดกวา้งทางความคิดและการรับฟังความเห็นของผูอ่ื้น 
สังคมไทยมีค่านิยมวา่การมีความคิดท่ีแตกต่างหรือการเป็นแกะด าเป็นส่ิงไม่ดี มองผูท่ี้คิดต่างเป็นศตัรูและพยายาม
หกัลา้งความคิด มกักระท าโดยใชอ้ารมณ์มิไดใ้ชเ้หตุผลเป็นท่ีตั้งซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาผูเ้รียนท่ีปัจจุบนัมุ่ง
สร้างคนให้คิดเป็นท าเป็นดงันั้น ควรพฒันาวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงเป็นเป้าหมายของ
ชุมชนในการสร้างสังคมทอ้งถ่ินให้มีลกัษณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ควรจดัให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอยา่ง
เขม้แข็งของประชาชนและทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ิน และใชชุ้มชนเป็นฐานของกระบวนการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้โดยใชศ้กัยภาพและทรัพยากรในชุมชนเป็นหลกัเพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ การเรียนรู้ การด ารงชีวิต และ
การประกอบอาชีพอยา่งผสมกลมกลืน 
  2.3.5   กลไกด้านเทคโนโลยี จากผลการวิจยัท่ีพบว่า กลไกดา้นเทคโนโลยีประกอบดว้ยจดั
ให้มีศูนยพ์ฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills) ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม 
และพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโน้มใหม่/กระบวนทศัน์
ใหม่ในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21จดัตั้งศูนยร์วมแหล่งเรียนรู้ (learning complex) ท่ีหลากหลายครบวงจรท่ี
ให้บริการเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวยัท่ีสามารถเขา้ไปเรียนรู้ไดทุ้กเร่ือง ทุกเวลา และทุกรูปแบบ  และ
หน่วยงานตน้สังกดัหรือทอ้งถ่ินจดัใหมี้โครงการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง เช่น โครงการหน่ึงครูหน่ึงนวตักรรมต่อ
ปีการศึกษาท่ีเน้นเร่ืองเทคโนโลยี โครงการหรือกิจกรรมการการประกวดศกัยภาพครูดา้นต่างๆ เช่น ดา้นส่ือ
เทคโนโลยี ด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดให้มีศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and 
innovation skills) ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม และพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและนวตักรรมการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ใหม่/กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
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ในยคุสังคมความรู้นั้นวทิยาการต่างๆ มีหลากหลายและสลบัซบัซอ้นซ่ึงการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ไวด้ว้ยกนัจะ
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตจริงของผูเ้รียน นอกจากน้ีการรวมศูนยพ์ฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมส าหรับเป็น
แหล่งเรียนรู้จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Partnership for 21st Century Skills (2011) และวิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ท่ีให้ทัศนะไวว้่าการจะ
พฒันาทกัษะผูเ้รียนให้บรรลุผลตามเป้าหมายนั้นจะตอ้งมีกลไกหรือระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ (learning support 
systems) เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์นกัเรียนศตวรรษท่ี 21 ใน 4 ดา้น  คือ ดา้นมาตรฐานและการประเมิน (standards and 
assessment) เช่น เนน้ทกัษะ 4C’s บูรณาการระหวา่งวิชาแกนกบัขอบข่ายเชิงสหวิทยาการ เนน้ความเขา้ใจในเชิง
ลึกมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน ใช้การวดัผลท่ีหลากหลาย และเน้นการสะท้อนผลการปฏิบัติของผูเ้รียนด้าน
หลกัสูตรและการสอน (curriculum and instruction) เช่น สอนทกัษะ 4C’s ในวิชาแกนโดยตรง และในขอบข่าย
เชิงสหวิทยาการใช้การเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะเป็นฐาน การใช้ปัญหาเป็นฐาน การสร้างทกัษะการคิดในขั้นท่ี
สูงข้ึน และใชแ้หล่งเรียนรู้จากชุมชนนอกเหนือจากห้องเรียนดา้นการพฒันาวิชาชีพ (professional development)  
เช่น บูรณาการ 4C’s เคร่ืองมือ และยุทธศาสตร์การสอนเขา้สู่การปฏิบัติจริงใน    ชั้นเรียน สร้างความสมดุล
ระหว่างการสอนแบบตรงกบัแบบยึดโครงงานเป็นฐาน เน้นให้ครูเขา้ใจท่ีลึกซ่ึงเก่ียวกบัวิธีสอนแบบแกปั้ญหา 
การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และทกัษะอ่ืนๆ และดา้นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (learning environment) เช่น ใหผู้เ้รียน
ไดเ้รียนรู้โลกท่ีเป็นจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทศตวรรษท่ี 21 จากโครงงาน หรือการท างานเชิงประยกุตแ์บบอ่ืนและ
จดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางกายภาพและบุคคลท่ีสนบัสนุนการเรียนและการเรียนรู้ส าหรับการบรรลุผลลพัธ์
ทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21  
  ดงันั้นในทศันะของผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ การใชค้วามรู้ เคร่ืองมือ ความคิด หลกัการ เทคนิค ความรู้ 
ระเบียบวิธี กระบวนการ ตลอดจนส่ิงประดิษฐ์และวิธีการท่ีน ามาประยุกต์ใชใ้นระบบงานเพ่ือช่วยให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในการท างานให้ดียิง่ข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานและการเรียนการสอนให้มี
มากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะสถานศึกษาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดหาและพฒันา ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการเรียนการสอนเพียงพอ ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากบุคคล ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในทอ้งถ่ินดา้นส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวตักรรมใหม่ๆ 
ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการเรียนการสอน เป็นอย่างดี เน่ืองจากใกลชิ้ดกบัผูป้กครอง ชุมชน 
สถานประกอบการ และแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินท าใหเ้กิดการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการเรียนการสอน เป็นอย่างดี ดงันั้น จึงควรจดัให้มีศูนยพ์ฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills)ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม และพฒันาการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ใหม่/กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21ควรจดัตั้งศูนยร์วมแหล่งเรียนรู้ (learning complex) ท่ีหลากหลายครบวงจรท่ีให้บริการเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทุกช่วงวยัท่ีสามารถเขา้ไปเรียนรู้ไดทุ้กเร่ือง ทุกเวลา และทุกรูปแบบ  เช่น ห้องสมุดท่ีทนัสมยัเป็น
ห้องสมุดมีชีวิต หรือ e-library มีทั้ งโซนอ่านหนังสือ  โซนสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ โซน e-learning โซน 
edutainment เป็นต้นและหน่วยงานต้นสังกัดหรือท้องถ่ินควรจัดให้มีโครงการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง เช่น 
โครงการหน่ึงครูหน่ึงนวตักรรมต่อปีการศึกษาท่ีเน้นเร่ืองเทคโนโลยี โครงการหรือกิจกรรมการการประกวด
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ศกัยภาพครูดา้นต่างๆ เช่น ดา้นส่ือเทคโนโลย ีดา้นภาษา  

 
 
 
 
3.  ข้อเสนอแนะ 

3.1    ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
  3.1.1     แนวทางของนโยบาย ควรให้ความส าคญักบัขอ้เสนอแนะทุกขอ้ท่ีเป็นผลจากการ
วิจยั เพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะแนวด าเนินการท่ีมี
ค่าความถ่ีสูงในล าดบัตน้ๆ ดงัน้ี 
   3.1.1.1  แนวทางด้านโครงสร้าง ควรส่งเสริมการจัดรูปแบบการจัดการศึกษา
ทอ้งถ่ินแบบบูรณาการท่ีเนน้การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยการจดัการศึกษา
ตลอดชีวิตควรปรับโครงสร้างองค์กรเหมาะสมกบัขนาดของสถานศึกษา ควรใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา
ระบบการบริหารงาน การติดตาม และประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง และควรปรับโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา  
ในแนวนอนมากข้ึน และส่งเสริมใหบุ้คลากรระดบัล่างมีส่วนร่วมมากยิง่ข้ึน  
   3.1.1.2   แนวทางของนโยบายด้านงาน ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา      
ในสังกดัให้ความส าคญักบัการวางแผนพฒันาสถานศึกษาให้มากยิ่งข้ึน  ควรจดัให้มีรูปแบบบูรณาการการเรียน
การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยให้เรียนรู้โดยการกระท า (learning by doing)หรือรูปแบบการสอนหรือ
กระบวนการสอนแนวใหม่อย่างจริงจงั เช่น เรียนรู้โดยรูปแบบโครงงาน (PBL:project-based learning)หรือ open 
approach, Work-Based Learning, Project-Based Learning, Student-Center Learning, Self-Directed Learning, 
Collaborative Learning, Problem-Based Learning เป็นตน้ควรพฒันากระบวนการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัในชั้นเรียนเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานด้านผูเ้รียนให้เพ่ิมสูงข้ึนตลอดจนการวิจัยสถาบันเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และควรจดัระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานโดยมีขอ้เสนอแนะในแต่ละ
งาน ดงัน้ี 

1) งานวิชาการควรพฒันาครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และ
หลกัสูตรสถานศึกษา   

2) งานงบประมาณโรงเรียนควรพฒันาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ
ในเร่ืองการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาพฒันาผูรั้บผิดชอบงานพสัดุ และการเงินว่าดว้ยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีน าเงินรายไดข้องสถานศึกษาไปจดัสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาการจดัระบบการควบคุมความเส่ียงและระบบการตรวจสอบภายใน 

3) งานบุคคลมอบอ านาจให้คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการ
สอบแข่งขัน  และสอบคัดเลือกครูบุคลากรในสถานศึกษาการประเมินวิทยฐานะ และการพิจารณาความดี
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ความชอบของครูและบุคลากรของโรงเรียนมีบทบาทในการเสนอความเห็นเก่ียวกับการพิจารณาโอนยา้ย          
การส่งไปช่วยราชการ การพิจารณาอนุมติั การลาประเภทต่างๆ 

4) งานบริหารทัว่ไปจดัให้ระบบเลขหนังสือของโรงเรียน ให้มีครูและ
บุคลากรสายสนบัสนุนเพ่ือท าหนา้ท่ีงานธุรการ  และงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพฒันา
ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  และบุคลากรผูรั้บผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความรู้
ความสามารถ  และทกัษะในการปฏิบติัภารกิจน าเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  การบริการ
และการประชาสัมพนัธ์ประสานและพฒันาเครือข่ายทางการศึกษาส่งเสริมให้มีการวางแผนและแนวทางการน า
นวตักรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี  และสภาพแวดลอ้มของ
สถานศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยัส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดมี้
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมอยา่งหลากหลายตามความถนัด  และความสนใจของนักเรียน  ตลอดจนการฝึกการ
ปฏิบติัใหท้ าได ้ คิดเป็น  ท าเป็น 
   3.1.1.3   แนวทางของนโยบายดา้นคน ควรสรรหาหรือการบรรจุครูใหโ้รงเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สังกดัควรท าอย่างเป็นระบบ  ควรพฒันาความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบั   
โดยพฒันาผูบ้ริหารให้มีภาวะผูน้ า เจตคติท่ีดีต่อการจดัการศึกษาและความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา      
มีการวางแผนอตัราก าลงั สรรหาตามความเหมาะสมและคุม้ค่า และก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถพฒันาครูเก่ียวกบัความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบั
ศตวรรษท่ี 21และจดัท าส่ือวิดิทศัน์ หรือ e-learning  ชุดการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัพร้อมตวัอยา่งแจกจ่าย
ให้ครูไดศึ้กษาเรียนรู้ดว้ยตนเองควรกระจายอ านาจการสรรหาบุคลากรเขา้ปฏิบติังานไปยงัสถานศึกษาโดยใช้
ระบบคุณธรรมภายใตก้ารมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษา ชุมชนทอ้งถ่ินและควรระดมการมีส่วนร่วมของทุก
คนทุกฝ่ายทุกองคก์รทั้งโดยทางตรงและโดยออ้ม เพ่ือใหบุ้คลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้สึกร่วมรับผดิชอบ 
   3.1.1.4  แนวทางของนโยบายด้านวฒันธรรม ควรเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการ
ท างานในโรงเรียนเป็นการท างานเป็นทีม เช่น สร้างวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์
หรือ PLC : professional learning communityหรือ lesson study ควรสร้างวฒันธรรมการมีส่วนร่วม และสร้างสังคม
ทอ้งถ่ินให้เป็นชุมชน/สังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท่ีตระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็น
ของการเรียนรู้ท่ีทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ ควรพฒันาสถานศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21  และควรร่วมมือกนัสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
   3.1.1.5   แนวทางของนโยบายดา้นเทคโนโลยี ควรระดมทรัพยากรและการลงทุน        
เพื่อการศึกษาน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการท างานน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนควรให้ความส าคญัหรือตระหนักถึงแนวโน้มใหม่/กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ควรมีมาตรการพิเศษเพ่ือส่งเสริมการพฒันาทักษะภาษาองักฤษของนักเรียนให้ให้สูงข้ึนในระดับใช้งานได้
มากกวา่ระดบัการอ่านออกเขียนไดโ้ดยอาศยัศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (information technology) เพื่อการเรียนรู้
โรงเรียนควรเร่งพฒันาศกัยภาพของครูใหส้ามารถเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ โดยครูตอ้งมีทกัษะการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และทกัษะการใชภ้าษาองักฤษอยา่งทัว่ถึง และมีประสิทธิผลและควรจดั
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กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills)ให้สอดคลอ้งกบัชีวิต
จริงในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ทักษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม (creativity and innovation)  ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์และการแกปั้ญหา (critical thinking and problem solving)ทกัษะการส่ือสาร (communication) และทกัษะ
ความร่วมมือ (collaboration)  
  3.1.2  กลไกของนโยบาย ควรให้ความส าคญักบัขอ้เสนอแนะทุกขอ้ท่ีเป็นผลจากการวิจยั 
เพ่ือให้มีผลต่อการน าแนวการด าเนินการของนโยบายไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลและเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะกลไกของนโยบายท่ีมีค่าความถ่ีสูงในล าดบัตน้ๆ ดงัน้ี 
   3.1.2.1  กลไกด้านโครงสร้าง ควรสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษาใน 4 ดา้น
อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีบทบาทหน้าท่ีอย่างแทจ้ริงในสถานศึกษา ในดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการ
บริหารบุคคล ดา้นการบริหารงบประมาณ และดา้นการบริหารทัว่ไป  
   3.1.2.2   กลไกดา้นงาน ควรจดัท าหลกัสูตรการศึกษาในระบบให้มีโปรแกรมอยา่ง
หลากหลายควรจดัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบโดยการจดัฝึกอบรมตามความตอ้งการของเด็กและเยาวชน และ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ควรจดัหลกัสูตรการศึกษาตามอธัยาศยั เช่น การจดัหาแหล่งเรียนรู้ตามความตอ้งการของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในท้องถ่ินเพ่ือประสานงานให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์เพ่ือมอบวุฒิบัตร และควรสร้าง
กระบวนการพฒันางานไปสู่การจัดการศึกษาท้องถ่ินแบบบูรณาการท่ีเขม้แข็ง 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายของสภาทอ้งถ่ินกบัการจดัการศึกษาทอ้งดา้นกระบวนการบริหารงานทอ้งถ่ินกบัการ
จดัการศึกษาทอ้งถ่ิน ดา้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน และดา้นกระบวนการ
ต่อต่อส่ือสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน 
   3.1.2.3   กลไกดา้นคน ควรจดัใหมี้แผนพฒันาศกัยภาพ และแผนการพฒันาวิชาชีพ
ของบุคลากรอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกระดับทั้ งผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู ้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาควรจดัให้มีศูนยพ์ฒันาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานตน้สังกดั ระดบัสถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ินและให้มีระบบการพิจารณาความดี
ความชอบท่ีเป็นธรรม เช่น มีการพิจารณาให้ค่าตอบแทนทั้ งท่ีเป็นเงิน (extrinsic) และให้เกียรติและโอกาส 
(intrinsic) จะช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนและครูเอาใจใส่ผลการเรียนรู้ท่ีแท้จริงของนักเรียนทั้ งหมดไม่ใช่เฉพาะ
นกัเรียนท่ีเรียนเก่ง 
   3.1.2.4   กลไกดา้นวฒันธรรม ควรพฒันาวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตซ่ึงเป็นเป้าหมายของชุมชนในการสร้างสังคมท้องถ่ินให้มีลกัษณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ควรจดัให้มี
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของประชาชนและทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน และใช้ชุมชนเป็นฐานของ
กระบวนการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใชศ้กัยภาพและทรัพยากรในชุมชนเป็นหลกัเพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ 
การเรียนรู้ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพอยา่งผสมกลมกลืน  
   3.1.2.5   กลไกด้านเทคโนโลยี ควรจัดให้มีศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม (learning and innovation skills)ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม และพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ใหม่/กระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21
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ควรจัดตั้ งศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ (learning complex) ท่ีหลากหลายครบวงจรท่ีให้บริการเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทุกช่วงวยัท่ีสามารถเขา้ไปเรียนรู้ไดทุ้กเร่ือง ทุกเวลา และทุกรูปแบบ  เช่น ห้องสมุดท่ีทันสมยัเป็น
ห้องสมุดมีชีวิต หรือ e-library มีทั้ งโซนอ่านหนังสือ  โซนสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ โซน e-learning โซน 
edutainment เป็นต้นและหน่วยงานต้นสังกัดหรือท้องถ่ินควรจัดให้มีโครงการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง เช่น 
โครงการหน่ึงครูหน่ึงนวตักรรมต่อปีการศึกษาท่ีเน้นเร่ืองเทคโนโลยี โครงการหรือกิจกรรมการการประกวด
ศกัยภาพครูดา้นต่างๆ เช่น ดา้นส่ือเทคโนโลย ีดา้นภาษา  

 
3.2  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

จากขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัดงักล่าวในขอ้ 3.1 มีขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรน าไปพิจารณาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ ดงัน้ี 

3.2.1 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรน าสารสนเทศท่ีได้
จากการวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมตามภารกิจ โดยเฉพาะในดา้น
วชิาการท่ีจะน าไปสู่ความเป็นเลิศ ไดแ้ก่  

3.2.1.1 พฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นความสุขและ
ทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 เช่น ก าหนดให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาในการท างาน 
(working range) โรงเรียนควรมาตรการพิเศษเพ่ือส่งเสริมการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนให้ให้สูงข้ึน
ในระดับใช้งานได้มากกว่าระดับการอ่านออกเขียนได้โดยอาศัยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (information 
technology) เพื่อการเรียนรู้ 

3.2.1.2 พฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังานมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม เช่น เร่งพฒันาศกัยภาพของครูให้สามารถเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ โดยครู
ต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิผลควรเน้นรูปแบบการสอนหรือกระบวนการสอนแนวใหม่อย่างจริงจัง เช่น รูปแบบ Work-Based 
Learning, Project-Based Learning, Student-Center Learning, Self-Directed Learning, Collaborative Learning, 
Project-Based Learning, Problem-Based Learning เป็นต้น และควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills)ใหส้อดคลอ้งกบัชีวติจริงในศตวรรษท่ี 21 

3.2.1.3 พฒันาคุณภาพจดัการศึกษาดา้นหลกัสูตร เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ การ
นิเทศ ก ากบั ติดตาม การมีส่วนร่วม ระบบการประกนัคุณภาพภายในและจดัระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ ดงัน้ี  

1) ด้านมาตรฐานและการประเมิน เช่น เน้นทักษะ 4C’s  บูรณาการ
ระหว่างวิชาแกน และกบัขอบข่ายเชิงสหวิทยาการ  เน้นความเขา้ใจในเชิงลึกมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน ใชก้าร
วดัผลท่ีหลากหลาย  และ เนน้การสะทอ้นผลการปฏิบติัของผูเ้รียน  

2) ด้านหลักสูตรและการสอน เช่น สอนทักษะ 4C’s ในวิชาแกน
โดยตรง และในขอบข่ายเชิงสหวิทยาการใชก้ารเรียนรู้ท่ีเนน้สมรรถนะเป็นฐาน การใชปั้ญหาเป็นฐาน การสร้าง
ทกัษะการคิดในขั้นท่ีสูงข้ึน และใชแ้หล่งเรียนรู้จากชุมชนนอกเหนือจากหอ้งเรียน 
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3) ด้านการพัฒนาวิช าชีพ  เช่น  บู รณ าการ  4C’s เค ร่ืองมือ  และ
ยุทธศาสตร์การสอนเขา้สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน สร้างความสมดุลระหว่างการสอนแบบตรงกับแบบยึด
โครงงานเป็นฐาน เนน้ใหค้รูเขา้ใจท่ีลึกซ่ึงเก่ียวกบัวธีิสอนแบบแกปั้ญหา การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และทกัษะอ่ืนๆ  

4) ดา้นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ เช่น ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โลกท่ีเป็นจริง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทศตวรรษท่ี 21 จากโครงงาน หรือการท างานเชิงประยุกต์แบบอ่ืนและจัดสภาพแวดลอ้ม      
การเรียนรู้ทางกายภาพและบุคคลท่ีสนบัสนุนการเรียนและการเรียนรู้ส าหรับการบรรลุผลลพัธ์ทกัษะเพื่อศตวรรษ      
ท่ี 21 

3.2.1.4 พฒันารูปแบบการบริหารจดัการศึกษาโดยใชก้ระบวนการวิจยัท่ีส่งเสริม
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินเช่นรูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน รูปแบบการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูปแบบการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน รูปแบบการบริหารงบประมาณทางการศึกษา
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

3.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น กระจายอ านาจโดยให้อิสระแก่โรงเรียนในการบริหารบุคลากรทั้ งในดา้นงบประมาณและ
กระบวนการพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของโรงเรียนพฒันาระบบส่งเสริมความกา้วหนา้
ทางวิชาชีพและสวสัดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพรวดเร็ว คล่องตวัมากข้ึน
และจดัโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตเพ่ือพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา จดัสวสัดิการให้ครูมีขวญั
ก าลงัใจโดยจดัระบบสร้างขวญัก าลงัใจใหค้รูอยา่งบริสุทธ์ิยติุธรรม  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดบั
กลุ่ม ให้เป็นชุมชนนักปฏิบติั ปฏิบติังานเป็นทีม (Team Work) และความสามารถในการปฏิบติังานขา้มสายงาน 
(Cross-function) แบบทดแทน แลกเปล่ียนงานไดดี้ รวมทั้งพฒันาครูในเร่ืองการใช ้ICT เพื่อการสอน ตลอดจนจดั
ใหมี้ ICT เพื่อการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูทุกคนไวใ้หพ้ร้อม 

3.2.3 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรประสานความร่วมมือกบัผูบ้ริหารองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีบริการเดียวกนัเพ่ือร่วมวางแผนในการพฒันาผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกนั โดยอาจท า MOU กบัมหาวทิยาลยัในทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาผูเ้รียนและครูร่วมกนั 

3.2.4 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรประสานความร่วมมือกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบันโยบาย และสนบัสนุนงบประมาณอยา่งมีส่วนร่วมในการสร้างและใชแ้หล่งเรียนรู้
ร่วมกนัตลอดจนร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท า MOU กบัหน่วยงานทางการศึกษาในท้องถ่ินในการ
พฒันาบุคลากร เช่น มหาวทิยาลยัทั้งของรัฐและเอกชน 

3.2.5 กระทรวงมหาดไทย ควรจดัตั้งกรมการศึกษาแยกเป็นเอกเทศต่างหาก ซ่ึงในปัจจุบนั
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีดูแลการศึกษาซ่ึงไม่เป็นเอกเทศ และไม่สอดคลอ้งกับภารกิจ
ทางการศึกษา โดยส่วนใหญ่จะเน้นดา้นการเมืองการปกครอง เพ่ือให้มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบออกระเบียบ/
ขอ้บงัคบัเพ่ือรองรับพระราชบญัญติั  ขอ้เสนอ หรือกฎหมายการศึกษาระดบัชาติ/กระทรวงศึกษาธิการก าหนด
อยา่งครบถว้น  และก าหนดกรอบโครงสร้าง งานบุคคล งบประมาณ และงานบริหารทัว่ไปของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเฉพาะโดยมีหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 
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3.2.5.1 จดัตั้งส านักควบคุมมาตรฐานการศึกษาของทอ้งถ่ินโดยเฉพาะ(ปัจจุบัน
เป็นงานหน่ึงของส านกัประสานแผนพฒันาฯ ซ่ึงไม่เป็นเอกเทศในการควบคุมคุณภาพการประกนัคุณภาพภายใน
หรือคุณภาพการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง) 

3.2.5.2 มีหน่วยวดัประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานการสอบ/ขอ้สอบวดัประเมินระดบัชาติ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนัซ่ึงสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกบัสถานศึกษาทุกสังกดั เชิงการแข่งขนัท่ีมุ่งสู่ความเป็นสากลก่อนเขา้
สู่อาเซียน 

3.2.5.3 ปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดตั้ ง/รับโอน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เหมาะสมมากกว่าเดิม ท่ีส าคญัคือ ตอ้งมีการ
ทดสอบ หรือให้การอบรมเขม้ดา้นการจดัการศึกษา เก่ียวกบัการบริหารจดัการระเบียบ นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น
ตน้ ให ้แก่คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินก่อนการอนุญาตให้จดัตั้ง/รับโอน หรืออาจก าหนดขอบเขตของการเมืองในพ้ืนท่ี
นั้นต่อเน่ือง2 วาระข้ึนไปเป็นตน้ 

3.2.5.4 จัดตั้ งหน่วยงานระดับกรมหรือท้องถ่ิน เพ่ือการควบคุมจริยธรรม 
มาตรฐานวิชาชีพ  และวฒันธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแบบเดียวกบัคุรุสภา แต่เป็น
ของทอ้งถ่ินโดยเฉพาะ 

3.2.6 กระทรวงศึกษาธิการควรประสานงานและวางนโยบายร่วมกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นโรงเรียนแห่งวิสัยทศัน์การเป็นโรงเรียนแห่งวิสัยทศัน์
จดัเป็นทุนทางปัญญาหน่ึง เพราะการสร้าง วิสัยทศัน์เกิดจากแรงปรารถนาร่วมกนั  การมีวิสัยทศัน์ท่ีเหมาะสมมี
ความส าคญัต่อความส าเร็จของโรงเรียน  เพราะวิสัยทศัน์ถือเป็นขอ้ผูกพนั (Commitment) ระหว่างบุคคล ให้มี
ความเขา้ใจในความหมายของงาน เป็นการช่วยสร้างมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีดี เป็นการเช่ือมโยงปัจจุบนัไปสู่
อนาคต เป็นการพัฒนาวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ ๆ และให้การท างานบรรลุประสิทธิผล คือ  1) มีการ
ตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness)  ซ่ึงอาจเป็นความตอ้งการของครู ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  สังคม หรือความ
ตอ้งการโดยผูบ้ริหารก าหนดก็ได2้) มีนวตักรรม (Innovation) ท่ีหลากหลายแปลกใหม่หรือวิธีการใหม่ๆ ในการ
พฒันางาน 3) มีขีดความสามารถ (Competency) สูง   ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  4) มีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ในการท างานสูง 

3.2.7 รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณและออกกฎหมายให้เอ้ือต่อการบริหารจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง โดยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ
องคก์รทางการศึกษาเป็นเครือข่ายในการใชแ้ละสร้างแหล่งเรียนรู้ร่วมกนั 

3.3  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยคร้ังต่อไป 
 3.3.1  ควรมีการวิจยัเชิงติดตามและประเมินผลความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นระยะๆ 
          3.3.2 ควรน าผลจากการวิจยัไปศึกษาเจาะลึกในประเด็นทีน่าสนใจ เช่น มีการวิจัยและ

พฒันาความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นโครงสร้าง ดา้นงาน ดา้น
คน ดา้นวฒันธรรม หรือดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้ 
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 3.3.3  ควรมีการวิจยัเชิงนโยบายเพื่อขยายผลเจาะลึกในบางประเดน็ดา้นใดดา้นหน่ึงเฉพาะ
ส่วน เช่น ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ดา้นโครงสร้าง ดา้นงาน ดา้นคน ดา้นวฒันธรรม หรือดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้ 

 3.3.4  ควรมีการวิจยัโดยใชก้ระบวนการวิจยัรูปแบบอ่ืน เช่น โมเดลสมการโครงสร้างการ
วิจยัแบบผสม หรือการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีหลากหลายในการท่ี
น าไปใชใ้นการสู่การพฒันาความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
โรงเรียนในสังกดัอ่ืนๆ 
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เรียน ผู้บริหารโรงเรียน 
ดิฉันนางพร้ิมเพรา วราพันธ์ุพิพิธนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็น
เลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ 1) 
รองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ และ 2) ดร.พงษศ์กัด์ิ ภูกาบขาว ซ่ึงการท าวิทยานิพนธ์ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
ขอ้มูลจากท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามเพ่ือการวจิยัในคร้ังน้ี 
ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1สถานภาพผูใ้หข้อ้มูล 
 ตอนที่ 2จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส ภาวะคุกคาม ขอ้เสนอแนวทางการพฒันาเพ่ือความเป็นเลิศ และกลไก
เพ่ือการปฏิบติัใหบ้รรลุผลส าเร็จของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2. ผูต้อบแบบสอบถามคือ ผูบ้ริหารโรงเรียน 
3. โปรดอ่านค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง และ
ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจดัส่งคืนแบบไม่ตอ้งระบุช่ือของผูต้อบ โดยผูว้ิจยัขอรับรองวา่ค  าตอบของท่านจะ
ถกูเกบ็เป็นความลบั ซ่ึงจะไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งส้ินต่อสถานศึกษาและตวัท่านเอง 
ขอความกรุณาให้ท่านส่งแบบสอบถามกลบัมายงัผูว้ิจยัภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2556 หากมีขอ้สงสัยประการใด 
กรุณาติดต่อนางพร้ิมเพรา วราพนัธ์ุพิพิธโทร. 0-8971-4128-6 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 
 

พร้ิมเพรา วราพนัธ์ุพิพิธ 
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
 
 
 

 

แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

เร่ือง ข้อเสนอเชงินโยบายเพื่อความเป็นเลิศของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

(ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน) 
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ตอนที ่1  สถานภาพผู้ให้ข้อมูล 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน � หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ    � 1. ชาย  � 2. หญิง 
2. วฒิุทางการศึกษา  � 1. ปริญญาตรี 2. ปริญญาโท   � 3. ปริญญาเอก 
3. ต าแหน่งปัจจุบนั  � 1. ผูอ้  านวยการ � 2. รองผูอ้  านวยการ 
4. ประสบการณ์การท างาน 1. ต ่ากวา่ 5 ปี    � 2.  5 - 15ปี 3. 16  -25 ปี 4.  26  ปีข้ึนไป 
5. ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาแห่งน้ี � 1. ไม่เกิน 5 ปี 2. 6 – 10 ปี   � 3. มากกวา่ 10 ปี 
6. ระดบัชั้นการเรียนการสอนของสถานศึกษา  � 1. ระดบัประถมศึกษา   
� 2.ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  
� 3.ระดบัมธัยมศึกษา 
7. ขนาดของสถานศึกษา � 1. เลก็  (นกัเรียนไม่เกิน 300 คน) 
� 2.กลาง (นกัเรียน 301 – 500 คน) 
� 3.ใหญ่ (นกัเรียนมากกวา่ 500 คน) 
 
นิยามเชิงปฏิบัติในการวจิัย 

1. จุดเด่น(strength) หมายถึง ส่ิงท่ีสถานศึกษาสามารถท าได ้เป็นส่ิงท่ีเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่สถานศึกษาและ
ช่วยให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้ช่น ความเช่ียวชาญเฉพาะของบุคคล การให้บริการของสถานศึกษาเป็น
นวตักรรมใหม่  หรือตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม กระบวนการและการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ 

2. จุดดอ้ย (weak) หมายถึง ส่ิงท่ีสถานศึกษาไม่สามารถท าไดเ้ป็นเร่ืองของปัจจยัภายในท่ีเป็นอุปสรรค
ขดัขวางความส าเร็จ และเป็นส่ิงท่ีลดคุณค่าของสถานศึกษา เช่น บุคลากรขาดสมรรถนะและความเช่ียวชาญ การ
บริการดอ้ยคุณภาพ ไม่มีความเด่นหรือแตกต่างจากคู่แข่ง  ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม กระบวนการด าเนินงานท่ี
ไร้คุณภาพ ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาไม่ดี  

3. โอกาส (opportunity) หมายถึง เง่ือนไขท่ีอาจสนับสนุนสถานศึกษาเป็นเร่ืองของปัจจยัภายนอกท่ี
เอ้ือต่อความส าเร็จเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่องคก์ารเช่น นโยบายรัฐบาล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุน 

4. ภาวะคุกคาม (treat) หมายถึง เง่ือนไขท่ีบัน่ทอนความส าเร็จของสถานศึกษา เป็นปัจจยัภายนอกท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เป็นส่ิงท่ีอาจลดคุณค่าขององคก์ารเช่น มีคู่แข่งใหม่ท่ีเขม้แขง็หรือมีคุณภาพดีกวา่ 
หรือคู่แข่งไดเ้ปรียบในช่องทางการใหบ้ริการท่ีดีกวา่ 

5. แนวทางของนโยบาย (policy mean)หมายถึง แนวทางการปฏิบติั หรือแนวทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคค์วามเป็นเลิศของสถานศึกษา 

6. กลไกของนโยบาย (policy mechanism) หมายถึง มาตรการ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย หรือ
ทรัพยากรทางการบริหารท่ีสนบัสนุนใหแ้นวทางของนโยบายบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
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ตอนที ่2  จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส ภาวะคุกคาม ขอ้เสนอแนวทางการพฒันาเพ่ือความเป็นเลิศ และกลไกเพื่อการ
ปฏิบติัใหบ้รรลุผลส าเร็จของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จากนิยามเชิงปฏิบติัในการวจิยัขา้งบน โปรดพิจารณาวา่สถานศึกษาของท่านมีจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส ภาวะคุกคาม 
ขอ้เสนอแนวทางการพฒันาเพื่อความเป็นเลิศ และกลไกเพื่อการปฏิบติัให้บรรลุผลส าเร็จในการจดัการศึกษา
อยา่งไร โดยตอบค าถามลงในตารางขา้งล่างน้ี 

ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 

2.1ด้านโครงสร้าง ไดแ้ก่ การ
จดัโครงสร้างของสถานศึกษา
ใหส้นบัสนุนพนัธกิจและ
เป้าหมายสู่ความส าเร็จของ
สถานศึกษา จดักลุ่มหรือ
แผนกเพียงพอ การจดั
วางอ านาจหนา้ท่ีใหเ้อ้ือต่อ
การท างานวางกระบวนการ
เหมาะสมชดัเจน การ
ประสานงานระหวา่งกนั 

 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

 

 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

โอกาส 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

 

ภาวะคุกคาม 

…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

 

 แนวทางการพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

 

กลไกเพือ่การปฏิบัตใิห้บรรลุผลส าเร็จ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
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ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 

2.2ด้านคน ไดแ้ก่ การสร้าง
เสริมคุณลกัษณะ บทบาท 
และพฤติกรรมการท างานของ
ระดบับุคคลและระดบักลุ่ม
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ
สถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

โอกาส 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

ภาวะคุกคาม 

…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

 แนวทางการพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

 

กลไกเพือ่การปฏิบัตใิห้บรรลุผลส าเร็จ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
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ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 

2.3ด้านงาน ไดแ้ก่ ภารกิจของ
สถานศึกษาตามพระราช 
บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2545 ประกอบดว้ย งาน
วิชาการ งานงบประมาณ งาน
บุคคล และงานบริหารทัว่ไป 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

โอกาส 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

ภาวะคุกคาม 

…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

 แนวทางการพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

 

กลไกเพือ่การปฏิบัตใิห้บรรลุผลส าเร็จ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
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ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 

2.4 ด้านวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
การสร้างค่านิยมของคนใน
สถานศึกษาใหมี้ส่วนร่วมมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกเพื่อ
ส่งเสริมใหก้ารด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

โอกาส 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

ภาวะคุกคาม 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

 แนวทางการพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

 

กลไกเพือ่การปฏิบัตใิห้บรรลุผลส าเร็จ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

 



289 
 
 

 

ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 

2.5 ด้านเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การ
น าเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และ นวตักรรมทาง
เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชเ้พ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
และการเรียนการสอน 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

โอกาส 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

ภาวะคุกคาม 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

 แนวทางการพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

กลไกเพือ่การปฏิบัตใิห้บรรลุผลส าเร็จ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
- ขอขอบพระคณุเป็นอย่างยิง่ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  
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แบบสัมภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคุณวุฒิ  
(in-depth interview of experts) 

………………… 
1. วนั เดือน ปี และเวลาท่ีสัมภาษณ์..………………………………………………………………………….. 
2. สถานท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………………………………… 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

3.1 ช่ือ-สกลุ………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………… 
3.3 ประสบการณ์อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………… 

 
นิยามเชิงปฏิบัติในการวจิัย 

1. จุดเด่น (strength) หมายถึง ส่ิงท่ีสถานศึกษาสามารถท าได ้เป็นส่ิงท่ีเพ่ิมคุณค่าให้แก่สถานศึกษา
และช่วยให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้ช่น ความเช่ียวชาญเฉพาะของบุคคล การให้บริการของสถานศึกษา
เป็นนวตักรรมใหม่  หรือตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม กระบวนการและการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ 

2. จุดดอ้ย (weak) หมายถึง ส่ิงท่ีสถานศึกษาไม่สามารถท าไดเ้ป็นเร่ืองของปัจจยัภายในท่ีเป็นอุปสรรค
ขดัขวางความส าเร็จ และเป็นส่ิงท่ีลดคุณค่าของสถานศึกษา เช่น บุคลากรขาดสมรรถนะและความเช่ียวชาญ      
การบริการด้อยคุณภาพ ไม่มีความเด่นหรือแตกต่างจากคู่แข่ง  ตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม กระบวนการ
ด าเนินงาน    ท่ีไร้คุณภาพ ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาไม่ดี  

3. โอกาส (opportunity) หมายถึง เง่ือนไขท่ีอาจสนับสนุนสถานศึกษาเป็นเร่ืองของปัจจยัภายนอก     
ท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่องคก์ารเช่น นโยบายรัฐบาล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุน 

4. ภาวะคุกคาม (treat) คือ เง่ือนไขท่ีบัน่ทอนความส าเร็จของสถานศึกษา เป็นปัจจยัภายนอกท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน เป็นส่ิงท่ีอาจลดคุณค่าขององคก์ารเช่น มีคู่แข่งใหม่ท่ีเขม้แขง็หรือมีคุณภาพดีกวา่ หรือ
คู่แข่งไดเ้ปรียบในช่องทางการใหบ้ริการท่ีดีกวา่ 

5. แนวทางของนโยบาย (policy mean)หมายถึง แนวทางการปฏิบติั หรือแนวทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคค์วามเป็นเลิศของสถานศึกษา 

6.  กลไกของนโยบาย (policy mechanism) หมายถึง มาตรการ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย หรือ
ทรัพยากรทางการบริหารท่ีสนบัสนุนใหแ้นวทางของนโยบายบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
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4. ขอให้ท่านพิจารณาว่าจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัแต่ละดา้นต่อไปน้ีเป็นอยา่งไรท่านมีแนวทางการพฒันาเพื่อความ
เป็นเลิศ และมีกลไกเพื่อการปฏิบติัใหบ้รรลุผลส าเร็จอยา่งไร 

ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 

4.1 ด้านโครงสร้าง ไดแ้ก่ การ
จดัโครงสร้างของสถานศึกษา
ใหส้นบัสนุนพนัธกิจและ
เป้าหมายสู่ความส าเร็จของ
สถานศึกษา จดักลุ่มหรือ
แผนกเพียงพอ การจดั
วางอ านาจหนา้ท่ีใหเ้อ้ือต่อ
การท างานวางกระบวนการ
เหมาะสมชดัเจน การ
ประสานงานระหวา่งกนั 

 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

โอกาส 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

ภาวะคุกคาม 

…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 แนวทางการพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

กลไกเพือ่การปฏิบัตใิห้บรรลุผลส าเร็จ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
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ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 

…………………………………… …………………………………… 
4.2 ด้านคน ไดแ้ก่ การสร้าง
เสริมคุณลกัษณะ บทบาท 
และพฤติกรรมการท างานของ
ระดบับุคคลและระดบักลุ่ม
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ
สถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 โอกาส 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

ภาวะคุกคาม 

…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 แนวทางการพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

กลไกเพือ่การปฏิบัตใิห้บรรลุผลส าเร็จ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
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ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

4.3ด้านงาน ไดแ้ก่ ภารกิจของ
สถานศึกษาตามพระราช 
บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2545 ประกอบดว้ย   
งานวิชาการ งานงบประมาณ 
งานบุคคล และงานบริหาร
ทัว่ไป 

 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 โอกาส 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

ภาวะคุกคาม 

…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 แนวทางการพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

กลไกเพือ่การปฏิบัตใิห้บรรลุผลส าเร็จ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
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ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

4.4 ด้านวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
การสร้างค่านิยมของคนใน
สถานศึกษาใหมี้ส่วนร่วมมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกเพื่อ
ส่งเสริมใหก้ารด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลไป 

 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 โอกาส 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

ภาวะคุกคาม 

…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 แนวทางการพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

กลไกเพือ่การปฏิบัตใิห้บรรลุผลส าเร็จ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 



295 
 
 

 

ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

4.5 ด้านเทคโนโลย ีไดแ้ก่   
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และ นวตักรรมทาง
เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชเ้พ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
และการเรียนการสอน 

 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 โอกาส 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

ภาวะคุกคาม 

…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 แนวทางการพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

กลไกเพือ่การปฏิบัตใิห้บรรลุผลส าเร็จ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
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ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 
 
 
 

แบบบันทกึพหุกรณศึีกษา 
………………… 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. วนั เดือน ปี และเวลาท่ีศึกษา..……………………………………………………………………………….. 
2. ช่ือสถานศึกษา………………………………………………………………………..……………………… 
3. ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
3.1 จ านวนบุคลากร 
3.2 จ านวนนกัเรียน 
3.3 ขอ้มูลอ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………. 
ตอนที ่2  จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส ภาวะคุกคามแนวทางการพฒันาเพื่อความเป็นเลิศ และกลไกเพื่อการปฏิบติัของ
สถานศึกษา 
 

ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 

2.1 ด้านโครงสร้าง ไดแ้ก่ การ
จดัโครงสร้างของสถานศึกษา
ใหส้นบัสนุนพนัธกิจและ
เป้าหมายสู่ความส าเร็จของ
สถานศึกษา จดักลุ่มหรือแผนก
เพียงพอ การจดัวางอ านาจ
หนา้ท่ีใหเ้อ้ือต่อการท างานวาง
กระบวนการเหมาะสมชดัเจน 
การประสานงานระหวา่งกนั 

 …………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
โอกาส 

…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

ภาวะคุกคาม 
…………………………………… 

……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
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ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 
 แนวทางการพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ 

…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

กลไกเพือ่การปฏิบัตใิห้บรรลุผลส าเร็จ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
2.2 ด้านคน ไดแ้ก่ การสร้าง
เสริมคุณลกัษณะ บทบาท และ
พฤติกรรมการท างานของระดบั
บุคคลและระดบักลุ่มเพ่ือใหก้าร
ด าเนินงานของสถานศึกษา
บรรลุผลส าเร็จอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

โอกาส 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

ภาวะคุกคาม 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

 แนวทางการพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

กลไกเพือ่การปฏิบัตใิห้บรรลุผลส าเร็จ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
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ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

 
2.3 ด้านงาน ไดแ้ก่ ภารกิจของ
สถานศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 
ประกอบดว้ย งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบุคคล และ
งานบริหารทัว่ไป 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

โอกาส 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

ภาวะคุกคาม 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

 แนวทางการพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

กลไกเพือ่การปฏิบัตใิห้บรรลุผลส าเร็จ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
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ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

 
2.4 ด้านวฒันธรรม ไดแ้ก่ การ
สร้างค่านิยมของคนใน
สถานศึกษาใหมี้ส่วนร่วมมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกเพื่อ
ส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลไป 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

โอกาส 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

ภาวะคุกคาม 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

 แนวทางการพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

กลไกเพือ่การปฏิบัตใิห้บรรลุผลส าเร็จ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
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ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

 
2.5 ด้านเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การ
น าเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 
นวตักรรมทางเทคโนโลยใีหม่ๆ 
มาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน และการเรียนการสอน 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

โอกาส 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

ภาวะคุกคาม 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

 แนวทางการพฒันาเพือ่ความเป็นเลศิ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

กลไกเพือ่การปฏิบัตใิห้บรรลุผลส าเร็จ 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
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ด้าน จุดเด่น จุดด้อย 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒใินการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

 
1. มล.ปนดัดา ดิศกุล  ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ และปริญญาโททางความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ จาก 

Brigham Young University สหรัฐอเมริกา  รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่  จบหลกัสูตรวิชาประวติัศาสตร์ไทย-ญ่ีปุ่น เปรียบเทียบ ณ Sophia University ประเทศ
ญ่ีปุ่น หลกัสูตรนกัปกครองชั้นสูงจากวิทยาลยัมหาดไทย ไดรั้บรางวลัหลายรางวลั ไดแ้ก่ “ ขา้ราชการ
พลเรือนดีเด่น ” ของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี พ.ศ. 2532 “ศิษยเ์ก่าดีเด่น” ประจ าปี พ.ศ. 2549 จาก
โรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) “ศิษยเ์ก่าดีเด่น เน่ืองในวนั ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช 
บัวศรี” ประจ าปี พ.ศ. 2549 “คนดี ศรีสยาม” ประจ าปี พ.ศ. 2549 ประจ าปี พ.ศ. 2549 “พ่อตวัอย่าง
แห่งชาติ” ประจ าปี พ.ศ. 2550   รางวลั "สังขเ์งิน" คร้ังท่ี 23 ประจ าปี 2552-2553 "ครุฑทองค า" ผูบ้ริหาร
ราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2553-2554 ของสมาคมขา้ราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย และรางวลั
เกียรติยศโล่เชิดชูเกียรติ “ยกย่องให้เป็นผูป้ระพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ประจ าปี 
2555” ของ ส านักงาน ปปช. ปัจจุบนัเป็นรองปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิพิธภณัฑ์และ
หอสมุดสมเดจ็ฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

2. ชวน ศิรินันท์พร รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (เกียรติ
นิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาดุษฎีบัญฑิต กิตติมศักด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั อุบลราชธานี หลกัสูตรการบริหารส านกังานจงัหวดั หลกัสูตรนกัปกครองระดบัสูง 
หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตรผูบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบนั เป็นอธิบดี 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

3. วิกรม กรมดิษฐ์  ปริญญาตรีดา้นธุรกิจจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติไตห้วนั ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) และประธานมูลนิธิอมตะ 
เจา้ของโครงการนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่งไดแ้ก่อมตะนคร จงัหวดัชลบุรี, อมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง และ
อมตะซิต้ี เบียนหัว ท่ีอยู่ในประเทศเวียดนาม และบริษทัในเครืออมตะ ไดแ้ก่ บริษทั อมตะซิต้ี จ ากดั, 
บริษทั อมตะ (เวียดนาม) จ ากดั, บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั, บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จ ากดั, 
บริษทั อมตะ แมนชัน่เซอร์วิส จ ากดั, บริษทั อมตะ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั, บริษทั อมตะ คอนโดทาวน์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ระยอง จ ากดั, บริษทั อมตะ เพาเวอร์ จ ากดั, บริษทั อมตะ จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั, บริษทั อมตะ 
ซัมมิท เรดด้ี บิลท์ จ ากดั, บริษทั เวีย โลจิสติกส์ จ ากดั, บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จ ากดั 
และบริษทั เวีย ทรานส์ จ ากดัปัจจุบนัผนัตวัเองมาเป็นนกัเขียนโดยสนใจการเขียนหนงัสือเพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์ชีวิตให้ประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลงั ในปี 2549 ถึง 2551 ไดรั้บการจดัอนัดบัจากนิตยสาร
ฟอร์บส์ให้ติดอนัดบั 40 มหาเศรษฐีในเมืองไทย และในปี 2551 Foreign Direct Investment magazine 
(fDi) ในเครือของFinancial Times Group จากลอนดอน ได้มอบรางวัล fDi Personality of the Year 
2008-Asia  

 

4. นายแพทยป์ระเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์  แพทยศ์าสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปัจจุบนัเป็นจิตแพทย ์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย และ
เป็นเลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ ์พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบนั (2556)  ซ่ึงมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศเ์ป็น
องคก์รพฒันาเอกชน ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามเจตนารมณ์ของพลตรีนายแพทยส์ฤษด์ิวงศ ์และ
คุณหญิงสดศรี วงศถ์ว้ยทอง ท่ีจะสนบัสนุนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสนบัสนุน
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ และนวตักรรมทางการศึกษา  

5. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์   ปริญญาตรี สาขา บริหารการตลาด มหาวิทยาลยัรามค าแหงปีท่ีจบ 2523 
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด   ปัจจุบันเป็น
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นนักบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินติดต่อกัน 5 สมัย 6 รางวลั 
ไดแ้ก่ รางวลัการบริหารจดัการศึกษาดีเด่นปี 2553-2554 จากเลขาธิการสภาการศึกษา รางวลัผลงาน
ดีเด่นดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปี 2555  รางวลัโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย ์อปพร.ดีเด่น ปี 
2556 ชนะเลิศอนัดบั 1 ส านักทะเบียนท่ีมีผลงานดีเด่นปี 2555  รางวลัชนะเลิศโครงการชุมชนร่วมใจ
สร้างความปลอดภยัทางถนน คร้ังท่ี 7 ปี 2555 จากคณะกรรมการวิศวกรแห่งประเทศไทยและรางวลั
ความเป็นเลิศการสร้างเครือข่ายบริการสาธารณะ ปี 2555 จากสถาบนัพระปกเกลา้  

6. นายวิเชียร ไชยบัง  การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 2551 เป็นนักคิดคน้นวตักรรมการศึกษาและนักเขียน ด้านนวัตกรรมไดแ้ก่ การพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21(21st Century Skills)ในแบบโรงเรียนนอกกะลา PBL (Problem based 
Learning)ในแบบโรงเรียนนอกกะลา  ครูตน้แบบบูรณาการ จาก 40 ปี Nation Channel State of The 
Nation : คนไทยหัวคิดสร้างสรรค ์ครูใหญ่โรงเรียนนอกกะลา  พฒันารูปแบบการสอน ท่ีเนน้การคิดสู่
ความเขา้ใจอนัลึกซ้ึงบนฐานสมอง” พฒันาหลกัสูตร “จิตศึกษา” เพื่อพฒันาความฉลาดดา้นจิตวิญญาณ
ของม นุ ษ ย์   THE ANOTHER CLASSROOM : New Heart New World (โลก เป ล่ี ยน ไป  เม่ื อ ใจ
เปล่ียนแปลง) สร้างชุมชนแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ( Professional Learning Community) โรงเรียน
ผูส้ร้างการเปล่ียนแปลง(Transforming Public Education in Rural Thailand) ด้านงานเขียนไดแ้ก่ นิทาน
ภาพส าหรับเด็ก“ใครๆ ก็ฝันอยากเป็นอย่างนั้น”  “พระราชาบนดาวสีเขียว” “เต่าภูมิใจ”  “เด็กชายกบั
ดวงดาว” และ “ปลาดาวบนชายหาด” รวมเร่ืองสั้ น “จากเช้าวนัหน่ึงถึงก่อนโลกาวินาศ” นิยาย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://lamplaimatpattanaschool.blogspot.com/2012/06/pbl-problem-based-learning.html
http://lamplaimatpattanaschool.blogspot.com/2012/06/pbl-problem-based-learning.html
http://www.oknation.net/blog/chainews/2011/08/26/entry-1
http://www.oknation.net/blog/chainews/2011/08/26/entry-1
http://www.magnolia.co.th/nhnw/index.php/person-14.html
http://www.magnolia.co.th/nhnw/index.php/person-14.html
http://lpmpgroup.blogspot.com/
http://ashoka.connect2need.com/show/120m
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(วรรณกรรมเยาวชน) “สายลมกบัทุ่งหญา้” ไดรั้บรางวลัในการประกวดหนงัสือดีเด่นประจ าปี 2552 จาก
กระทรวงศึกษาธิการ และไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง ประเภทวรรณกรรมเยาวชน ของเซเวน่บุ
คอวอร์ด คร้ังท่ี 8 (2554) นิยาย (วรรณกรรมเยาวชน) “อธิษฐานสิจ๊ะกบันางฟ้าสีเขียว” ไดรั้บรางวลั
เซเวน่บุคอวอร์ด 2553 งานวิชาการ (แนวคิดในการจดัการศึกษา) “โรงเรียนนอกกะลา” ISBN 978-616-
202-326-2 งานเขียนดา้นวิชาการได้แก่ (ผูน้  า) “ฅนบนตน้ไม”้  “ปาฏิหาริยก์ารศึกษา” “จิตศึกษา” “วุฒิ
ภาวะของความเป็นครู   ปัจจุบนัเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา หรือ ครูใหญ่โรงเรียนนอก
กะลาเป็นโรงเรียนตน้แบบท่ีมีโรงเรียนทัว่ประเทศศึกษาศึกษาดูงานเพ่ือเป็นแบบอยา่ง 

 

7. นายเจริญ ช่วงชิต การศึกษามหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผูอ้  านวยการ
เช่ียวชาญ โรงเรียนเทศบาลวดักลางซ่ึงเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป้น
ท่ียอมรับ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นโรงเรียนแรก
ในเทศบาลเมืองขอนแก่น และเป็น 1 ใน 12 โรงเรียนของเทศบาลทัว่ประเทศ ไดรั้บรางวลัพระราชทาน 
การจดัการศึกษาดีเด่นโรงเรียนขนาดใหญ่  เขตการศึกษา 9 กระทรวงศึกษาธิการ  รางวลั การจดัการ
ศึกษาดีเด่นโรงเรียนขนาดใหญ่ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรางวลั โรงเรียนดีเด่น 
ประเภทโรงเรียน ขนาดใหญ่ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

8. นายสุพฒัน์ เหล่าชยั ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประสบ 
การณ์เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 20 ปี เป็นนักวิชาการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาโดย
ตลอด  เป็นผูอ้  านวยการเช่ียวชาญโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอนัเป็นท่ียอมรับ ไดแ้ก่ รางวลัชนะเลิศโรงเรียนดีเด่นพระราชทานขนาดใหญ่ของ
กระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  รางวลัชนะเลิศห้อง 
สมุดดีเด่นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เป็นโรงเรียนน าร่องห้องเรียนสองภาษาของเทศบาล
นครขอนแก่น  เป็นโรงเรียนน าร่อง ICT ของจงัหวดัขอนแก่น โดย สทศ.คอร์ปอเรชั่น  รางวลัดีเด่น
ประเภทกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากส านักการบริหารการศึกษาทอ้งถ่ินกระทรวง มหาดไทย รางวลั
คุณภาพการให้บริการประชาชน ปีการศึกษา 2553 ประเภทนวตักรรมการให้บริการจาก ก.พ.ร. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ปีการศึกษา 2553  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/9786162023262
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/9786162023262
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ภาคผนวก ง 
รายนามผู้ร่วมสัมมนาเชิงปฎบิัตกิาร  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎบิัติการ 
วนัท่ี  16 กรกฎาคม 2556 ณ หอ้งประชุมฟ้าฝางรีสอร์ท จ.ขอนแก่น 

 
ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ประเภท 
1 นายธวชัชยั ร่ืนรมยสิ์ริ รองนายกเทศมนตรีทน.ขอนแก่น ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
2 นายชชัวาล พรอมรธรรม   รองนายกฝ่ายการศึกษา ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
3 นายธนาวฒิุ กอ้นใจจิตร รองปลดัเทศบาลดา้นการศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา 
4 นายยทุธ วงศศิ์ริ   ผูอ้  านวยการส านกัการศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา 
5 นางจินตนา เจริญชีวกลุ ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ ศึกษานิเทศก ์
6 ดร.สุทธาสินี แมน้ญาติ   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก ์
7 นายประยทุธ อริธชั   ผอ.ร.ร.เทศบาลบา้นโนนทนั ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
8 นางช่อเอ้ือง ฤกษรุ์จิพิมล    ผอ.ร.ร.เทศบาลบา้นศรีฐาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
9 นางสายชล สิงห์สุวรรณ รองผอ.ร.ร.เทศบาลวดักลาง ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
10 นายพฒันา ยอดสะอึ รองผอ.ร.ร.เทศบาลโนนทนั ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
11 ดร. แกว้ตา จนัทรานุสรณ์ อาจารยม์หาวทิยาลยัขอนแก่น นกัวิชาการ 
12 อาจารยสุ์ภรณ์ จารุจรนต ์ อาจารยโ์รงเรียนสาธิตมข. นกัวิชาการ 
13 นางกนกพร ศิริมาลา ร.ร.เทศบาลคุม้หนองคู ครู 
14 นางวารุณี ศรีมาตย ์ ร.ร.เทศบาลคุม้หนองคู ครู 
15 นางอมัรินทร์ หาญสุริย ์ ร.ร.เทศบาลบา้นศรีฐาน ครู 
16 นายชยัโรจน์ ไชยปาน ร.ร.เทศบาลบา้นศรีฐาน ครู 
17 นายโกเมน กนัตธีระ ผูแ้ทนองคก์รทอ้งถ่ิน กรรมการสถานศึกษา 
18 นางเพชรรวง พวงแกว้   ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า กรรมการสถานศึกษา 
19 นางศิริพร  พงศพ์ฒันโชติ ผูแ้ทนผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา 
20 นายบุญถม ทองดี ประธานกรรมการ กรรมการสถานศึกษา 
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ภาคผนวก จ 
รายนามผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
วนัท่ี 7  สิงหาคม 2556  ท่ีหอ้งประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 ส านกังานเทศบาลเมืองร้อยเอด็ 

  
ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง/สถาบนั ประเภท 
1 นายบรรจง โฆษิตจิระนนัท ์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอด็ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
2 ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกฝ่ายการศึกษา ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
3 นางศิรินทร ไกรการ รองประธานสภา ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
4 นางสาวธิติพร เช่ียวพิทยากร สมาชิกสภาเทศบาล ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
5. นางธนิตา กุลสุวรรณ ผอ.โรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

6 นางสาวสมพิศ หวงัทรัพยท์วี ตวัแทนองคก์รปกครองฯ กรรมการสถานศึกษา 
7 นางสุดเสง่ียม นิลาทวงค ์ ตวัแทนผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา 
8 นางดวงจนัทร์ พทุธานี ตวัแทนศิษยเ์ก่า กรรมการสถานศึกษา 
9 นางนิภาพร เกตุสวนจิก ตวัแทนองคก์รชุมชน กรรมการสถานศึกษา 
10. นายฉตัรชยั นวลเพญ็ กรรมการสถานศึกษา ตวัแทนผูป้กครอง 
11 นายสุวิทย ์วเิชียรดี ผูอ้  านวยการกองการศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา 
12 นางสาวพรพรรณ จนัทร์กง ศึกษานิเทศก ์ ศึกษานิเทศก ์
13. นางนนัทนาการ ภูผา นกัวิชาการศึกษา นกัวิชาการศึกษา 
14. ดช.จกัรวาล ศรีภกัดี     นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร นกัเรียน (ป.6) 
15. ดญ.ทิพพาพร จ าปา  นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร นกัเรียน (ป.6) 
16 น.ส.สิรภทัร ยิง่ยง   นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร นกัเรียน (ม. 6)        
17. นายอภิชาต วนนัโน  นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร นกัเรียน (ม.6)        
18. ดญ.เพชรพลอย ค าปวน  นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร นกัเรียน (ม.2)   
19 ดญ.ภริูชรา ลือยศ  นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร นกัเรียน (ม.2) 
20 นางสุนิตษา ชุมมา ครูโรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร ครู 
21 นายสุพรม เอกวงษา ครูโรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร ครู 
22 นายสุทธิ แกว้วจิิต ครูโรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร ครู 
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23 นางศรีสมร สังฆมณี ครูโรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร ครู 
24 นางสุขมุาล พนัโนลาด ครูโรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร ครู 
25 นายวิเชฏ อาจหาญ ครูโรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร ครู 

 
 
 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วนัท่ี 6 กนัยายน  2556   ณ หอ้งประชุมเทศบาลต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง สถาบนั 
1 นายพิสุทธ์ อนุตรองักรู   นายกเทศมนตรี ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
2 ร้อยตรีวิชิต ราชเพช็ร รองนายกฝ่ายการศึกษา ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
3 นายอุดม กลุกั้ง ปลดัเทศบาล ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
4 นายรุ่งโรจน์ ชามะรัตน์ รองปลดัเทศบาลฝ่ายการศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา 
5 นายน าศิลป์ วเิศษ ผูอ้  านวยการกองการศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา 
6 นางนฤพร แสนศรี   นกัวิชาการศึกษา 5 นกัวิชาการศึกษา 
7 ดร. สมพงษ ์พนัธุรัตน์   อาจารยภ์าคประเมินผลฯมข. ผูเ้ช่ียวชาญ 
8 นางกลัยา ปรีชากลุ ผอ.ร.ร.เทศบาลบา้นแฮด ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
9. นายประสิทธ์ิ สมศกัด์ิ   ผอ.ร.ร.เทศบาลกดุน ้าใส ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
10. นางพร้ิมเพรา วราพนัธ์พิพิธ ผอ.ร.ร.เทศบาลท่าพระ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
10 นางสาวเทพศิรินทร์ ผิวเมืองปัก   ร.ร.เทศบาลท่าพระ ครู 
11 นางวรรณภา ฝ่ายเคนนา   ร.ร.เทศบาลท่าพระ ครู 
12 นางพรรณี แพนพา   ร.ร.เทศบาลท่าพระ ครู 
13 นายอุทยั ใจทศัน์   ร.ร.เทศบาลท่าพระ ครู 
14 นางทบัทิม วิเศษชาติ ร.ร.เทศบาลท่าพระ ครู 
15 นางสาวพิสมยั อ่างบุญตา ร.ร.เทศบาลท่าพระ ครู 
16 นางมาลีรัตน์ สุนทองครู ร.ร.เทศบาลท่าพระ ครู 
17 นางเน่ืองนิตย ์พาลี ร.ร.เทศบาลบา้นโนนชยั ครู 
18 นางสาวชยานญั ศรีดุลวงศ ์ ร.ร.เทศบาลบา้นทุ่ม ครู 
19 นางสมปอง บุราญชา ร.ร.เทศบาลกดุน ้าใส ครู 
20 นางวิไลลกัษณ์ ศิริเกษ ร.ร.เทศบาลบา้นทุ่ม ครู 
21 นางสุวรี พทุธกนัยา ร.ร.เทศบาลพระลบั ครู 
22 นางประดบั ราชธานี ผูแ้ทนผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา 
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23. นางวาทินี ศิริพนัธ์ุ ผูแ้ทนองคก์รชุมชน กรรมการสถานศึกษา 
24 นายนิรันดร์ วงัสงค ์ ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า กรรมการสถานศึกษา 
25 นายสุพิน เสนานนท ์ ผูแ้ทนองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน กรรมการสถานศึกษา 
26 เดก็หญิงสร้อยฟ้า สาละวรรณ ร.ร.เทศบาลบา้นโนนชยั นกัเรียน 
27 เดก็ชายจุรินทร์ ท่อจะโป๊ะ ร.ร.เทศบาลบา้นโนนชยั นกัเรียน 
28 เดก็หญิงสุภสัรา เหลาลา ร.ร.เทศบาลบา้นโนนชยั นกัเรียน 
29 เดก็ชายเกรียงไกร เบา้ที ร.ร.เทศบาลบา้นโนนชยั นกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ภาพจากการด าเนินงานเกบ็ข้อมูล 
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1. ภาพการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในเชิงลกึ 

 

 

 

 

 
 
 

นายชวน ศิรินนัท์พร(14 พ.ค.

56) 

อธิบดีกรมการปกครอง 

นายเจริญ ช่วงชิต(11 ก.พ.56) 

ผู้อ านวยการสถานศกึษา

เช่ียวชาญ 

ดร.สพุฒัน์ เหลา่ชยั (18 ก.พ.56) 

ผู้อ านวยการสถานศกึษาเช่ียวชาญ 

นายวิเชียร ไชยบงั(22มี.ค.

56) 

ครูใหญ่โรงเรียนนอกกะลา 

นายวิกรม กรมดิษฐ์ (7 มิ.ย.56) 

ประธานบริหารบริษทัอมตะ 

นายบรรจง โฆษิตจิรนนัท์ (20 มิ.ย.

56) 

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอด็ 
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2. ภาพการด าเนินงานพหุกรณศึีกษา 
2.1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2556 

 

หมอ่มหลวงปนดัดา ดิศกลุ (26 มิ.ย..

56) 

รองปลดักระทรวงมหาดไทย 

นพ.ประเสริฐ ผลติผลการพิมพ์(13 มิ.ย.56) 

เลขาธิการมลูนิธิสดศรี สฤษด์ิวงศ์ 
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2.2 โรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร เม่ือวนัที ่ 9 กมุภาพนัธ์ 2556 
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1. ภาพการด าเนินการสัมมนาปฏิบติัการ (operation seminar)   

วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00-12.00น.   ณ หอ้งประชุมฟ้าฝางรีสอร์ท  จ.ขอนแก่น 
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4. ภาพการด าเนินการสนทนากลุ่มเป้าหมาย (Focus group) 
วนัท่ี 18 สิงหาคม 2556 ณ หอ้งประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
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5. ภาพการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ (operational seminar) คร้ังท่ี 2 
ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2556   ณ หอ้งประชุมเทศบาลต าบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
  
นางพร้ิมเพรา วราพนัธ์ุพิพิธ เกิดเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
บณัฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เม่ือปีการศึกษา  2525  ปริญญาตรีศึกษา
ศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เม่ือปีการศึกษา 2535 ปริญญาโท การศึกษา
มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา เม่ือปีการศึกษา 2539  เขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารกรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เม่ือภาคปลายปี
การศึกษา  2553 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ สังกดัเทศบาลต าบลท่าพระ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่น 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 


