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การประเมินผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอน
ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู1* และ นพดล เจนอักษร2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น จากความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญโดยเทคนิ คเดลฟาย วิธีการดําเนินการวิจั ย 3 ขั้นตอน คื อ 1) การกํา หนด
คุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญ 2) การพัฒนาแบบสอบถามรอบแรก และ 3) การวิเคราะห์แบบสอบถาม ประชากร คือ
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ในรอบที่สองและรอบที่สาม เกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไป
สัง กัด องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการแสดง
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งผลกระทบเชิงบวกและ เชิงลบ ทั้งด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณและด้านบริหารทั่วไป ผลกระทบด้านวิชาการเชิงบวก ได้แก่ มีการพัฒนาด้านวิชาการ ดีขึ้น มีสื่อวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาใช้อย่างเพียงพอ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ผลกระทบเชิงลบ
ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามสํ า คั ญ ด้ า นอื่ น มากกว่ า ด้ า นวิ ช าการและขาดองค์ ก รกลางในการประสานความร่ ว มมื อ
ผลกระทบด้านบุคลากรเชิงบวก ได้แก่ มีอัตรากําลังครูที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษามากขึ้น การให้มีและ
เลื่อนวิ ทยฐานะของผู้ บริหารและครู ทําได้ ง่าย คล่องตั ว มีเงิ นรางวั ลตอนสิ้ นปี ทํา ให้บุคลากรมีข วัญกําลั งใจที่ ดี
ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ การเมืองท้องถิ่นแทรกแซง ทําให้การบริหารจัดการในโรงเรียน ไม่ราบรื่น ผลกระทบด้าน
งบประมาณเชิงบวก ได้แก่ การได้รับงบประมาณจากแหล่งงบประมาณที่หลากหลาย ทั้งจากกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นสังกัดและจากการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ผลกระทบเชิงลบ
ได้แก่ การบริหารที่ไม่เป็นนิติบุคคล ทําให้อํานาจการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดําเนินได้อย่างคล่องตัว เกิดความล่าช้า
ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการบางส่วน และผลกระทบด้านบริหารทั่วไปเชิงบวก ได้แก่ สนับสนุนการดูแลด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก ส่งผลให้บรรยากาศของโรงเรียน สวยงาม น่าเรียน ชุมชนได้จัดการศึกษา
ตามรูปแบบ ที่ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ดี ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ความไม่เข้าใจใน
เรื่องการจัดการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา เห็นความสําคัญกับการสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
มากกว่า
คําสําคัญ: ผลกระทบทางการศึกษา, โรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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The Educational Impact Assessment of School Transferred to Affiliated
Local Organization Administration
Tidaporn Pengnoo1* and Nopadol Chenaksara2
Abstract
The purposes of this research was to identified the education impact assessment of school
transferred to affiliated local organisation administration. The research methodology was Delphi
Technique composed of 3 steps: 1) setting the requirement of experts, 2) setting a question for
collecting the data, and 3) data analyzing. The Jury of Experts were 17 experts where purposive
sampling employed. The instruments for collecting the data were open-ended questionnaire at the
beginning stage of this research and five rating scale opinionnaire was used in the second and third
stage of this research. The statistics used to analyzed the data were median and interquartile range.
The findings were as follows: The educational impact of school transferred to affiliated local
organisation based on the opinion of experts shown that there were two dimenion of education
impact ; positive and negative impacts. The postivie impact on academies affaiels administration; its
shown that there were better developing in academe affaires, more supporting in teaching media and
variety local resource. For the negative impact; the school administration emphasised other duties
more than academic affaires, and also lack of control cooperate. In the positive impact of personal
administration; the school got more adequate teacher as school needed, teacher had more and easier
for promoting, teachers got extra bonus at the end of year, teacher had more moral at want. For the
negative impact in personnel administration; the local politician used to interrupt school work that
made unsuitable for school work. In the positive impact of school finance; there were more supporting
from variety organisation local department, local organisation and commanity. For the negative impact
in school finance; the school was not authonomus organisation that could not make a self decision on
purchasing of school equipment, there was red tape in school finance. Lastly, the positive impact in
general school administration; the school got more supported for school plant and environment that
cause to a better school environment, its enhance the community more participate, more responsible
on school work. In the negative impact in general school administration , some of the local
administration had less understood on education administration and also miss concept on education
vision some local regulation and laws were not suitable some local administration, some of local
politicians emphasized these work on structure constructing more than the education task.
Keywords: Educational Impact, School Transferred To Affiliated Local Organization
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1. บทนํา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา
80 (4) [1] ได้บัญญัติหลักการสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาไว้
ว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา
และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อ
พั ฒ นามาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เ ท่ า เที ย มและ
สอดคล้องกั บแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และมาตรา
289 [2] กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิ
ที่จะจัดการศึ กษาอบรม และการฝึ กอาชี พ ตามความ
เหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดยคํานึง
ถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของ
ชาติ และการจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นดังกล่าว
ต้องคํานึงถึง การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือกัน
เป็นกฎหมายแห่งบทบาททางการบริหารและมีขอ้ กําหนด
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกระจายอํานาจในการบริหารจัด
การศึกษาว่าด้วยเรือ่ งการบริหารและจัดการศึกษาในส่วน
ที่ 1 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ โดย
ได้กําหนดไว้ในมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
และสํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจที่
กําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานของแต่ ละสถานศึ กษา เพื่ อทํ า
หน้าที่กํากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ได้ระบุไว้ ในหมวด 5 ในส่วนที่ 2
ที่ ว่ าด้ วยการบริ หารและการจั ดการศึ กษาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกําหนดไว้ในมาตรา 41 ให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น มี สิ ทธิจั ดการศึ กษา ในระดั บใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม
และความต้องการภายในท้องถิ่น แต่ในมาตรา 42 [3]
กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิ ธี การประเมิ นความพร้ อม ในการจั ดการศึ กษาของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้าที่ในการประสาน
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการ
ศึกษาสอดคล้องกันนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา
รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน การ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [4] และ
พระราชบั ญญั ติ กํ าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [5]
ได้บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนการจัดการ
ศึกษา ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการ
ประเมินผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอน
ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านการบริหาร
งานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไปในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสําหรับ
โรงเรียนที่จะถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อศึ กษาผลกระทบทางการศึ กษาของโรงเรี ย น
ที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
3.1.1 ตัวแปรพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนที่ถ่ายโอน
ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 4 โรงเรียน
จาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางและภาคใต้
3.1.2 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
กับผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไป
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการบริหาร
งานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไปในโรงเรียน
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
4.1 ผลกระทบทางการศึกษา หมายถึง ผลที่เกิดขึ้น
จากการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปในโรงเรียน
ทั้งทางบวกและทางลบ รายละเอียดมีดังนี้
4.1.1 การบริหารด้านวิชาการ หมายถึง การ
บริหารวิชาการทุกชนิดในโรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
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ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
4.1.2 การบริหารด้านบุคลากร หมายถึง การ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิ บั ติ ง านทุ ก ด้ า นและอั ต รากํ า ลั ง บุ ค ลากรทาง
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.3 การบริหารด้านงบประมาณ หมายถึง การ
จัดการดําเนินการใช้เงินงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ได้ รั บ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ตถุ ประสงค์ แ ละ
เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ถู ก ต้ อ งตาม
ระเบียบ ทันเวลาหรือเหตุการณ์
4.1.4 การบริหารด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง
การดําเนินการให้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
โรงเรียน
4.2 การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา หมายถึง
การกระทําหรือการปฏิบัติตามภารกิจ ในหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
4.3 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ได้ แก่ องค์ การ
บริหารส่วนตําบล (อบต.) และ องการบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.)
5. วิธีดําเนินการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง อนาคต (Future
Research) ใช้ เ ทคนิ ค การวิ จั ย แบบเดลฟาย (Delphi
Technique) โดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ
ทางการศึ กษาของโรงเรี ยนที่ ถ่ ายโอนไปสั งกั ดองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ประกอบด้วยขั้นตอน การ
ดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดคุณสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญ 2) การพัฒนาแบบสอบถาม และ 3) การ
วิเคราะห์แบบสอบถาม
5.1 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคลากร ในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 17 คน โดยมีเกณฑ์
ในการเลือก ดังนี้
5.1.1 เป็ น ผู้ ที่ มี ตํ า แหน่ ง /มี ป ระสบการณ์ ที่
เกี่ ยวกั บ โรงเรี ย นที่ ถ่ า ยโอนไปสั ง กั ด องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือ
5.1.2 มีส่วนเกีย่ วข้องกับการถ่ายโอนโรงเรียน
ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือ
5.1.3 เป็นผู้มีผลงานเกี่ยวกับการถ่ายโอน
โรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
5.1.4 เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ด้าน
การถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.1.5 เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
โรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
5.2.1 แบบสอบถามปลายเปิด (Open – ended
Questions) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดง
ความคิ ดเห็ นอย่ างเต็ มที่ โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อรวม
ผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.2.2 แบบสอบถามในรอบที่ 2 เป็ นการนํ า
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด มาจําแนกเป็น
กระทงคําถามของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการ
ให้มีขึ้นอย่างชัดเจนและรวบรวมเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันไว้
ในข้ อ เดี ย วกั น โดยคงความหมายตามความคิ ด ของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากแบบสอบถาม รอบที่ 1
ไว้เป็นแบบสอบถามที่มีมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) [6]
5.2.3 แบบสอบถามรอบที่ 3 ได้จากการคํานวณ
วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (Interquartile Range) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านจะทราบว่าตนเองมีความคิดเห็น
เหมือนหรือแตกต่างไปจากความคิดเห็นของกลุ่มเพียงใด
และเปิดโอกาสให้ทบทวนคําตอบของตนเองใหม่อีกครัง้
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามโดยใช้เทคนิค
เดลฟาย (Delphi Technique) ต้องดําเนินการประมวล
ข้อมูลทางสถิติในรอบที่ 2 โดยหาค่ามัธยฐาน (Median)
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
ของโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง
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6. ผลการวิจยั
จากการแสดงความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถสรุปผลการวิจัย ได้เป็นผลกระทบ
เชิ ง บวกและผลกระทบเชิ ง ลบ ทั้ ง ด้ า นวิ ชาการ ด้ า น
บุคลากร ด้านงบประมาณและ ด้านบริหารทั่วไป และ
สามารถสรุปค่ามัธยฐาน และ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลกระทบทาง
การศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น
ทั้งด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป จากแบบสอบถาม
รอบที่สาม ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
จากความคิดเห็นของผู้เชีย่ วชาญเกี่ยวกับผล
กระทบทางการศึกษาของโรงเรียนทีถ่ ่ายโอน
ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผล
กระทบ

ความคิดเห็น

ด้านวิชาการ 1) มีพัฒนาการสูงขึน้
เชิงบวก 2) มีสื่อ ใช้เพียงพอ
3) มีแหล่งเรียนรู้
4) มีการพัฒนามากขึ้น
5) เทคโนโลยีสูง
6) อปท. มีจุดแข็ง
7) มีหลายหน่วยงาน
8) บริการชุมชน
9) มีความใกล้ชิด
ด้าน
1) ได้รับสื่อมาก
วิชาการ 2) ร.ร.อปท.มีน้อย
เชิงลบ 3) มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา
รวมเฉลี่ย
ด้านบุคลากร 1. มีเงินรางวัล
เชิงบวก 2) อัตรากําลังครู
3) มีขวัญกําลังใจที่ดี
4) ปฏิบัติหน้าที่สอน
5) ส่งเสริมครูทุกคน
6) การจัดสรรอัตราครู
7) การให้มีวิทยฐานะ
8) ได้รับการพัฒนา
9) ครูและบุคลากรฯ
ด้านบุคลากร 1) การบรรจุแต่งตั้งครู
เชิงลบ 2) โรงเรียนถ่ายโอนฯ
3) การฝึกอบรม
4) การย้าย
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ค่าพิสัย
ค่า
ระหว่าง
มัธยฐาน
ควอไทล์
4.00
0.00
4.00
1.00
4.00
1.00
4.00
1.00
4.00
0.00
4.00
1.00
4.00
0.00
4.00
1.00
4.00
1.00
2.00
1.00
4.00
1.00
3.00
2.00
3.75
0.83
3.00
2.00
4.00
1.00
4.00
1.00
3.00
1.00
4.00
1.00
4.00
1.00
4.00
0.00
4.00
1.00
5.00
1.00
2.00
2.00
4.00
1.00
4.00
1.00
4.00
1.00

ตารางที่ 1 แสดงค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
จากความคิดเห็นของผู้เชีย่ วชาญเกี่ยวกับผล
กระทบทางการศึกษาของโรงเรียนทีถ่ ่ายโอน
ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ต่อ)
ผล
กระทบ

ความคิดเห็น

5) การเมืองท้องถิ่น
6) ผลจากการโอน ครู
7) การโอนย้าย
8) การวางแผน
9) ขาดขวัญ กําลังใจ
10) คัดเลือก/แต่งตั้ง
รวมเฉลี่ย
ด้านงบ 1) ได้รับการสนับสนุน
ประมาณ 2) จากหลายส่วน
เชิงบวก 3) ด้านอาคารสถานที่
4) มีรายได้
ด้านงบ 1) เพื่อการศึกษา
ประมาณ 2) นโยบายของ อปท.
เชิงลบ 3) ขาดบุคลากร
4) การใช้เงินรายได้
5) อํานาจการจัดซื้อ
6) งบประมาณที่จัด
7) ขาดอิสระ
8) งบฯน้อยลง
9) มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
รวมเฉลี่ย
ด้านบริหาร 1) ท้องถิ่นมีบทบาท
ทั่วไป
2) ความไม่เข้าใจ
เชิงบวก 3) การดูแลอาคาร
4) ระเบียบไม่เอื้อ
5) กรรมการร่วมน้อย
6) ผบ.ขาดวิสัยทัศน์
7) ครูมีภาระงานมาก
8) ทฤษฏีการพัฒนา
9) ลดปัญหา
10) มีศักยภาพ
11) จัดตามรูปแบบ
ด้านบริหาร 1) ความร่วมมือน้อย
ทั่วไป
2) ขาดความคล่องตัว
เชิงลบ 3) สนับสนุนนโยบาย
4) สวัสดิการต่าง ๆ
5) อิสระลดลง
รวมเฉลี่ย

ค่าพิสัย
ค่า
ระหว่าง
มัธยฐาน
ควอไทล์
3.00
2.00
4.00
0.00
3.00
1.00
4.00
1.00
4.00
1.00
4.00
1.00
3.38
1.00
4.00
1.00
4.00
1.00
5.00
0.50
3.00
1.00
4.00
0.00
4.00
1.00
3.00
1.00
3.00
2.00
4.00
1.00
5.00
0.00
4.00
1.00
4.00
1.00
4.00
0.00
3.92
0.88
5.00
0.00
4.00
1.50
5.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.50
2.00
2.00
3.00
1.00
5.00
0.00
4.00
1.00
4.00
0.00
4.00
1.00
3.00
1.00
3.00
1.00
2.00
1.00
4.00
0.00
2.00
1.00
3.38
0.94
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สําหรับเกณฑ์วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) วิเชียร
[7] แปลความหมายได้ ความเหมาะสม/ความคิดเห็น
ดังนี้
4.50-5.0 หมายถึง มากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มาก
2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง น้อย
1.00-1.49 หมายถึง น้อยมาก
เกณฑ์ความเหมาะสม/ความคิดเห็น พิจารณาในระดับ
ปานกลาง มาก และมากที่สุด คือ ค่าคะแนนมัธยฐาน
ตั้งแต่ 2.50-5.00
เกณฑ์ความสอดคล้องของความคิดเห็นของข้อมูล
พิจารณาจากค่าคะแนนระหว่างพิสัยควอไทล์ ที่หนึ่งและ
ที่สาม ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 1.50 หรือน้อยกว่า และ
ค่ามัธยฐาน (Median) ที่มีค่า 1.00
หรือน้อยกว่า
หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องกัน
7. สรุปและอภิปรายผล
7.1 จากการค้นพบผลกระทบเชิงบวกด้านวิชาการ
ได้แก่ มีพัฒนาการด้านวิชาการที่ดีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษาใช้อย่างเพียงพอ
ทํ าให้ นั กเรี ยนได้ เรี ยนรู้ อย่ างเต็ มศั กยภาพ มี คุ ณภาพ
การศึกษาสูง มีการใช้แหล่งเรียนรู้ผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่หลากหลาย ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
ด้ านคอมพิ วเตอร์ ส่ งผลให้ นั กเรี ยนได้ พั ฒนาทั กษะที่
หลากหลาย ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากวิ สั ยทั ศน์ ของผู้ นํ า
ท้องถิ่นด้านการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พั ธ ราชั ย [8] ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง โรงเรี ย น อบจ. :
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
การจัดการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรีได้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดนนทบุรีมาตั้งแต่ก่อนรับ
ถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา และเมื่อได้รับถ่าย
โอนภารกิ จ ด้ า นการศึ ก ษาแล้ ว องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดนนทบุรีมีบทบาทในการจัดการศึกษาในประเด็น
ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ด้ า นงานวิ ช าการ พบว่ า ได้ มี โ ครงการ
พั ฒ นาการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน เช่ น การจ้ างครู
ภาษาต่างประเทศหรือการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้
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ยังได้มีการเชิญบุคคลในท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงข้าราชการครูได้จัดทําสื่อการสอน
ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น
7.2 จากการค้นพบผลกระทบเชิงบวก ด้านบุคลากร
ซึ่งได้แก่ การได้รับจัดสรรอัตรากําลังครู ที่ตรงกับความ
ต้องการของสถานศึกษามากขึ้น การให้มีและเลื่อน
วิทยฐานะของผู้บริหารและครู จั ดทําได้ง่ าย คล่องตั ว
ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ของ อปท. ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้ครูทุกคน ทํา
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษาละ 1
เรื่องต่อคนตามสาระการเรียนรู้ที่ทําการสอน ตามโครงการ
วิจัยในชั้นเรียน ทําให้โรงเรียนมีผลการศึกษาวิจัย ที่สามารถ
แก้ ปั ญ หาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้ ยังมีเงินรางวัลตอนสิ้นปี ทําให้บุคลากรมีขวัญ
กําลังใจ ที่ดีครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการตื่นตัว
กระตือรือร้น ในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมี
การพัฒนาความรู้มากขึ้น การวางแผนอัตรา กําลัง และ
กําหนดตําแหน่ง เป็นไปตามเกณฑ์และสามารถใช้เงิน
อุดหนุนจ้างบุคลากรได้ ตามสาขาที่ต้องการ ครูปฏิบัติ
หน้าที่สอนอย่างเดียว ทําให้มีเวลาในการสอนมากขึ้น มี
เวลาในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม มีการพัฒนาตนเอง
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
วิสัยทัศน์ของผู้นําท้องถิ่นในด้านการบริหารบุคลากร ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเกษร [9] ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรกับความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
พัฒนาบุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามลําดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ การออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากร การดําเนิน
การพั ฒ นาบุ ค ลากร และการประเมิ น ผลการพั ฒ นา
บุคลากร 2) ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นโดยภาพรวม และรายด้ านอยู่ ใน
ระดั บ ปานกลาง โดยเรี ย งตามลํ า ดั บ ค่ า เฉลี่ ย ดั ง นี้
แผนการเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด การศึ ก ษาหรื อ
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา การจั ด สรรรายได้ เ พื่ อ
การศึกษา ความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น วิธีการบริหารและการจัดการศึกษาระดับ
และประเภทการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ความต้องการของชุมชนและประสบการณ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหรือมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
3) ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรโดย
ภาพรวมและรายด้ าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ การประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
การดําเนินการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรและการออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากร
7.3 จากการค้ น พบผลกระทบเชิ ง บวกด้ า น
งบประมาณ ที่พบว่า โรงเรียนถ่ายโอนฯ สามารถ
จัดระบบบริหารและดําเนินการพัฒนาองค์กรได้ค่อนข้าง
คล่ อ งตั ว เพราะนอกจากจะได้ รั บ งบประมาณ จาก
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังสามารถเสนอขอ
งบประมาณจาก อปท. ต้นสังกัด และระดมทรัพยากร
จากภาคส่วนอื่น ๆ ได้ด้วยโรงเรียนถ่ายโอน ฯ ส่วนใหญ่
จะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ เป็ น อย่ า งดี ในการจั ด สรร
งบประมาณด้านอาคารสถานที่ อปท. จะตั้งงบประมาณ
เพิ่มเติมให้กบั โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด อปท. มีระเบียบ
มีรายได้เป็นของตนเอง เป็นอิสระ สามารถทําโครงการ
ขอสนับสนุนเงินจากผู้ปกครองได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
อปท. มีโรงเรียนที่รับผิดชอบน้อยและได้รับงบประมาณ
จากการบริหารงานของท้องถิ่นมาก
7.4 จากการค้นพบผลกระทบเชิงบวกด้านบริหาร
ทั่วไป พบว่า ผู้บริหารของท้องถิ่นมีบทบาทมาก ในการ
จัดการศึกษา หากมีวิสัยทัศน์จะส่งผลให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาได้เต็มศักยภาพ
หน่วยงานต้นสังกัดได้
สนับสนุนการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับดีมาก ส่งผลให้บรรยากาศของโรงเรียน สวยงาม
น่าเรียน ชุ มชนได้ จัดการศึกษาตามรู ปแบบที่ ต้องการ
สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ดี ทั้งยัง
ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น และความไว้ ว างใจจากชุ ม ชน ลด
ปัญหาระหว่างครูกับผู้ปกครอง เพราะชุมชน มีส่วนร่วม
ในการกําหนดกติการ่วมกัน และดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ร่วมกันความสมบูรณ์ของทฤษฎีการพัฒนาการศึกษา คือ
“บวร” บ้าน วัด โรงเรียน จะมีความสมบูรณ์เต็มที่
สามารถพัฒนาและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยงยุทธ [10]
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ซึ่งได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัด อปท.
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลการใช้ รู ป แบบการบริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีส่วนร่วม มีโครงสร้างการ
บริหารสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับขนาด จํานวน
นักเรียน ระดับการศึกษา มีความคล่องตัว มุ่งสู่คุณภาพ
มีการประสานงานภายใน และภายนอกเป็นอย่างดี มี
กลุ่ มบริ หารที่ เหมาะสมกั บความจํ าเป็ นของโรงเรี ยน
ถ่ายโอน และสภาพบริบทของโรงเรียนที่ต้องพัฒนาในทุก
ด้านและยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของคราฟฟ์ (Craff)
[11] ที่ได้ศึกษาทัศนคติของชุมชนต่อการจัดการศึกษา
และระดับการมีส่วนร่วมในกิจการของโรงเรียนที่จะทําให้
ทัศนคติของชุมชนต่อโรงเรียนดีขึ้นจุดมุ่งหมาย ต้องการ
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนกับทัศนคติต่อสถานศึกษาของ
ครู ผลการศึ กษาพบว่ า มี ค่าความสั มพั นธ์กั นระหว่ าง
ระดับทัศนคติกับระบบโรงเรียนในแต่ละสิ่งแวดล้อม แต่
ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า งทั ศ นคติ ข องชุ ม ชนกั บ
สิ่งแวดล้อมหรือทัศนคติของชุมชนกับระดับการเข้าร่วม
กิจการของโรงเรียน
7.5 จากการค้นพบผลกระทบเชิงลบด้านวิชาการ
ที่พบว่า โรงเรียนถ่ายโอนฯได้รับจัดสรรสื่อ วัสดุอุปกรณ์
จํานวนมาก แต่ครูไม่เห็นความสําคัญของการใช้สื่อ ทํา
ให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ สถานศึกษาบาง
แห่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําลง เพราะผู้บริหารให้
ความสํ าคั ญด้านอื่ นมากกว่ าด้ านวิ ชาการสถานศึกษา
สังกัด อปท. ในบางจังหวัดมีน้อย และขาดองค์กรกลาง
ในการประสานความร่วมมือ ทําให้การพัฒนาวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัด อปท. กับโรงเรียนอื่น ๆ อ่อนด้อย
ลงไป ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษา
บางท่านสนใจงานอื่นมากกว่างานวิชาการและยังรวมถึง
วิสัยทัศน์ ของผู้นําท้องถิ่นด้านการจัดการศึกษาด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับพัธราชัย [8] ที่ได้ศึกษาเรื่อง โรงเรียน อบจ.
: บทบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
การจัดการศึกษา ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่าการบริหาร
จัดการศึ กษาในประเด็นต่าง ๆ นั้น ยังพบปั ญหาด้าน
วิชาการ ว่าคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนในสังกัด
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก
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7.6 จากการค้นพบผลกระทบเชิงลบด้านบุคลากร
พบว่าการเมืองท้องถิ่นแทรกแซงการบริหารงานบุคคล
ทําให้บุคลากรในโรงเรียน ขาดความสามัคคี ไม่มีวินัย
ความรับผิดชอบในหน้าที่หย่อนยาน การบริหารจัดการ
ในโรงเรียนไม่ราบรื่น ครูเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเปิด
เรียนบ่อย ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การย้าย
ของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ทําได้จํากัดเฉพาะในท้องถิ่น
ตําบล เพราะขึ้นกับความต้องการของคนในตําบลนั้น ๆ
การโอนย้าย ข้ าม อปท.ทําได้ ยาก
การวางแผน
อัตรากําลังของโรงเรียนถ่ายโอนฯ มีความอิสระลดลง
ได้รับการแทรกแซง จากการเมืองท้องถิ่น ระบบการ
คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งครูมีช่องทางใช้ระบบเส้นสาย
ทําให้ได้ครู ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงกับความต้องการของ
สถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Putnam [12]
ได้วิจัยเกี่ยวกับ เรื่อง สภาพการบริหารองค์การปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ในอิ ต าลี โดยศึ ก ษาระดั บ ความประสบ
ความสําเร็จในการบริหารขององค์กรบริหารท้องถิ่นใน
ภาคเหนื อและภาคใต้ ซึ่งมีกฎหมายเรื่ องการกระจาย
อํานาจเหมือนกัน ผลการวิจัยพบว่าการบริหารท้องถิ่นใน
ภาคใต้ของอิตาลีมีปัญหาเรื่องอิทธิพลและการทุจริตมาก
ผิ ด กั บ การปกครองท้ อ งถิ่ น ทางตอนเหนื อ ที่ ป ระสบ
ความสํ าเร็ จสู งกว่ าและมี การทุ จริ ตน้ อยมาก โดยการ
บริหารองค์การปกครองท้องถิ่นในภาคเหนือกลุ่มบุคคล
ต่ า ง ๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร กลุ่ ม ประชาคมใน
ภาคเหนือมีความเข้มแข็ง มีสภาพความเป็นธรรมาภิบาล
มากกว่ า ในภาคใต้ ซึ่ ง ใช้ ก ารบริ ห ารแบบพรรคพวก
ระหว่างเจ้าพ่อและกลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่น
7.7 จากการค้ น พบผลกระทบเชิ ง ลบด้ า น
งบประมาณ ที่พบว่า ด้านการบริหารที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ทําให้ อํานาจการจัดซื้ อจัดจ้ างไม่ สามารถดํ าเนินไปได้
อย่างคล่องตัว เกิดความล่าช้า ความไม่ต่อเนื่อง ใน
นโยบายของ อปท. ด้านการสนับสนุน งบประมาณให้กับ
การพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนถ่าย
โอนฯ ทําให้โรงเรียนขาดโอกาส การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
ขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชี โดยตรง
ส่งผลด้านการจัดทําบัญชีของโรงเรียน การใช้เงินรายได้
สถานศึกษา ละเอียด ซับซ้อน ใช้เงินยากขาดความเป็น
อิสระ ขาดอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน การจัดซื้อ
จัดจ้าง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการที่โรงเรียนที่ถ่ายโอนไป
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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นนิติบุคคล ทําให้
อํานาจในการใช้จ่ายงบประมาณมีข้อจํากัด ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของดวงเนตร และไชยันต์ [13] ได้ศึกษาเรื่อง
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอน สู่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 1)
ปั ญ หาและอุ ป สรรคหลั ง การถ่ า ยโอนภารกิ จ การจั ด
การศึกษาให้แก่ อบจ. เกิดจากความไม่พร้อมของ อบจ.
ในการบริ หารจั ดการสถานศึ กษา สวั สดิ การและสิ ทธิ
ประโยชน์ ต่ า ง ๆ ที่ บุ ค ลากรได้ รั บ ล่ า ช้ า กว่ า เดิ ม
โดยเฉพาะไม่ ส ามารถเบิ กจ่ า ยตรงค่ า รั ก ษาพยาบาล
กระบวนการเบิ กจ่ ายงบประมาณและการบริ หารงาน
บุคคลที่ล่าช้ามีขั้นตอนมาก
7.8 จากการค้ นพบผลกระทบเชิ งลบด้ านบริ หาร
ทั่วไป พบว่า ความไม่เข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษา ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลให้การจัดการศึกษา ของท้องถิ่น
ด้อยคุณภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจั ด การศึ ก ษาน้ อ ยมาก ทํ า ให้ โ รงเรี ย นพั ฒ นา
ไม่เต็มที่ผู้บริหาร อปท. ขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา
เห็ น ความสํ า คั ญ กั บ การสร้ า งอาคารหรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
มากกว่า ส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่ประสบความสําเร็จ
เท่าที่ควร ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากนักการเมืองท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนในการบริหารจัดการสถานศึกษามากเกินไป ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทรัตน์ [14] ที่ได้ทําวิจัย
เรื่อง การบริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารงาน อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม สถานศึกษามีการสํารวจความต้องการในการ
ใช้อาคารสถานที่และห้องเรียนต่าง ๆ มีการดูแลความ
สะอาด การจัดเวรยาม ปัญหาด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ที่สําคัญที่สุดคือ การขาดงบประมาณที่จะ
ซ่ อ มแซมอาคารสถานที่ ชํ า รุ ด ด้ า นการบริ ห ารงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชน สถานศึกษามีการเชิญผู้ปกครอง
และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมใน
โอกาสพิเศษต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้นเปิ ดโอกาสให้
ชุมชนมาใช้บริการอาคารสถานทีแ่ ละวัสดุอปุ กรณ์ ปัญหา
ด้ านความสั มพั นธ์ กั บชุ มชนที่ สํ าคั ญที่ สุ ด คื อขาดการ
ดําเนินการที่เป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้ Aktar
[15] ยังได้ทําการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาชนบทของประเทศกําลังพัฒนา พบว่า สาเหตุ
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สําคัญประการหนึ่งที่โครงการพัฒนาชนบทของประเทศ
กําลังพัฒนาล้มเหลว คือ ประชาชนในชนบทไม่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา ทําให้ขาดความสํานึกร่วมในการเป็น
เจ้าของโครงการ พร้อมกันนั้นยังเป็นเหตุให้ขาดการบํารุง
รักษาหลังจากโครงการเสร็จสิ้น สําหรับ Toy [16] ก็ยังได้
ศึกษาแผนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในโรงเรียน
ชุมชน และให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าในการที่จะวางแผนสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนในชนบทนั้น ควรจะ
มีการพัฒนาทางด้านนโยบาย และกฎต่างๆให้มีการวิจัย
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องอยู่กําหนดจุดมุ่งหมาย
เป้าหมายให้ชัดเจน สร้างความ สัมพันธ์ทั้งภายนอกและ
ภายในจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี การทําให้เกิดความ
ไว้วางใจ ความกระตือรือร้นในการทํางาน และจัดให้มี
การประเมินผลในการดําเนินงานด้วย
8. ข้อเสนอแนะ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
ควรส่ งเสริ ม สนั บสนุ น แนวปฏิ บั ติ เพื่ อให้ เกิ ดการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่
8.1 ด้านวิชาการ ได้แก่ การกําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง สถานศึกษา
ต่าง ๆ ในสังกัดก็จะมีอิสระในการพัฒนาด้านวิชาการได้
อย่ า งมี ทิ ศ ทางซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดของ อปท. สูงขึ้น
8.2 ด้านบุคลากร ได้แก่ การกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร ที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง คุ ณ วุ ฒิ ความรู้
ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์ทางวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งให้เกิดความ
โปร่งใส ยุติธรรม และหลักเกณฑ์ที่จูงใจให้ได้บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางการศึกษาเข้า
มาปฏิบัติงาน
8.3 ด้านงบประมาณ อปท. ควรมีกฎระเบียบการ
เบิ ก จ่ า ยงบประมาณที่ ค ล่ อ งตั ว ลดขั้ น ตอนการเบิ ก
จ่ายเงินที่ยุ่งยากโดยเฉพาะสถานศึกษาที่ถ่ายโอนมาจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเคยเป็น
โรงเรียนนิติบุคคลมาก่อน จะรู้สึกว่ าระเบียบของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่คล่องตัวและยุ่งยาก
มากกว่าที่เคยปฏิบัติมา
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8.4 ด้านบริหารทั่วไป ควรมีการกําหนดวิสัยทัศน์
และนโยบายการศึกษาที่ชัดเจน และต่อเนื่อง เพราะหาก
ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา กล้าคิดกล้า
ตั ดสิ นใจและเห็ นความสํ าคั ญของภารกิ จด้ านการจั ด
การศึกษาก็จะเอื้อให้มีการจัดสรรงบประมาณและการ
บริหารงานที่ส่งเสริมประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ
อปท.
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