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การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาปัญหาและปัจจัยสาคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาการจัดทา
แผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โ รงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนที่มี การปฏิบัติเ ป็นเลิ ศ และ
3) เพื่อจัดทาและตรวจสอบแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียน
เทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีขั้นตอนการศึกษา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาและ
ปัจจัยสาคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารหรือตัวแทนเทศบาลตาบลไชยปราการ ผู้อานวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียน
เทศบาล 1 ไชยปราการ จานวนทั้งสิ้น 37 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้มา
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วัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายผู้ให้ข้อมูล เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์
แบบมี โ ครงสร้า ง วิ เ คราะห์ข้ อมู ล โดยใช้ การสรุป แบบอุปนั ย ขั้นตอนที่ 3 การจั ด ท าและพิ จ ารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เลือกแบบเจาะจง จานวน 10 คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ คือ วาระการประชุม และแบบบันทึกการประชุม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสรุปผลการ
ประชุม ในการพิจารณาเห็นชอบใช้ฉันทามติของที่ประชุม
ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียน
เทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่เป็น
ปัญหามากที่ สุด คือ ด้ านการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านเกณฑ์ ของสมศ. และปัจจั ยสาคัญ ที่ส่ งผลต่อการ
บริหาร สูงสุดอยูใ่ นระดับมาก คือ ปัจจัยด้านคน
การศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนที่
มีการปฏิ บัติเ ป็นเลิศ พบว่ า การส่ งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้มี ส่วนเกี่ย วข้องและชุ มชนในการบริหารจัด การ
การศึกษาของโรงเรียนและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาส่งผลให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ
นอกจากนี้แล้วต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านทั้งด้านของโรงเรียน ชุมชน และนโยบายต่างๆ เพื่อให้การจัดทา
แผนพัฒนามีความสอดคล้องกับเป้าหมายและเนื่องจากโรงเรียนแต่ละโรงเรีย นมีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้ น
โรงเรียนต้องทราบจุดเด่นและพยายามนาจุดเด่นมาจัดทาแผนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการศึกษา
การจัดทาแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล 1
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี มีกระบวนการจัดทาดังนี้ นาผลจากการศึกษา
ปัญหาการดาเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจัยสนับสนุนการบริหารและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา มาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนา ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ A-I-C แผนพัฒนาประกอบด้วย
กิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาในระบบของการบริหารโดยใช้
โรงเรี ย นเป็ น ฐานในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จ านวนทั้ ง สิ้ น 53 โครงการในส่ ว นของการตรวจสอบแผนพั ฒ นา
คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแบบฉันทามติ
คาสาคัญ: การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น, แผนพัฒนา, การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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Abstract

This study were three objectives. 1) to study the problems and key factors of
School-Based Management for Local Development of Chaiprakarn Municipal School 1, Chiang
Mai Province. 2) to study the development of a school-based management development plan
for the local development of the school with excellence and 3) to conduct and check for
development plan using School-Based Management for Local Development of Chaiprakarn
Municipal School 1, Chiang Mai Province. There were four steps of the study: Step 1, studying
the problem? and key factors of School-Based Management for Local Development of
Chaiprakarn Municipal School 1. The population was a total of 37 people from a specific
selection. The instruments used were questionnaire, data analysis by frequency, percentage,
mean and standard deviation. Step 2, studying the the development of a school-based
management development plan for the local development of the school with excellence. The
target group were 3 school-specific choices: Mae Ai Wittayakom School, Chiangmai Province;
Wat Tha Sakoy Municipal School, Chiangmai Province; And Chiang Rai Provincial Administrative
School Chiang Rai Province 6 school administrators and supervisors involved. The tools used
were structured interviews, data analysis by inductive summary. Step 3, studying the
administrative and check for development plan using School-Based Management for Local
Development of Chaiprakarn Municipal School 1, Chiang Mai Province. The target groups were
10 persons from a purposive sampling. Workshop was used for collecting the data. The tool
used were the agenda. The meeting record analyze data using meeting summary, and the
consensus from the meeting
The results of the study found that the problems of School-Based Management for
Local Development of Chaiprakarn Municipal School 1, Chiang Mai Province in overall level
was high. When considering each aspect, it was found that the most problematic aspects was
the external quality assessment. The important factor that affecting the administration which a
highest level is the human factor.
The study of the school-based management development plan for the local
development of schools with excellent practice found that promoting the involvement of
stakeholders and communities in the management of school education and participating in the
development plan, resulting in successful operations. In addition, there was a need for an
analysis of all aspects of school, community and policy. To make the development plan
consistent with the target. Some of school had a different context which had a strengths of
school and try to bring the strengths of the plan to develop the education.
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The administrative development plan using School-Based Management for Local
Development of Chaiprakarn Municipal School 1, Chiang Mai Province found that the result
was a four year educational development plan. The process was applying the results of the
study on school-based management problems in local development. Management support
factors and solutions to problems and used in the development plan, which apply the A-I-C
participatory process and activities. The project corresponds to the second assessment issue in
educational management in a school-based management system for local development. The
committee of the meeting were consensus approved on the 53 projects and it monitoring
plan.
Keywords: School-Based Management for Local Development, The development plan,
Promoting participation
บทนา
การกระจายอ านาจการจั ด การศึก ษาให้แ ก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพื่ อให้ องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้ตามความพร้อมและความต้องการของท้องถิ่น เนื่องจากท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนย่อมทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และนาไปสู่การจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, น. 33) ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาท
สาคัญในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องจัดการศึกษา ให้
ได้มาตรฐานของชาติที่กาหนดเป้าหมายไว้ เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พร้อมทั้งสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับประชาชน อีกทั้งมีโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
แหล่งในการจัดการศึกษาที่มีความพร้อมทางด้านการจัดการศึกษา มีทั้ง วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ มีบุคลากร
ที่มีความสามารถ ทาให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับประชาชน ตามที่
กาญจนา วัธนสุนทร (2551, น. 176-181) ได้กล่าวไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด
ที่ทาการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีทรัพยากรทางการศึกษาสาหรับการจัดการศึกษา ได้แก่
อาคารเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึง มีการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตหรือที่เรียกว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ( School
Based Management for Local Development : SBMLD ) โดยแนวความคิดพื้นฐานมีจุดเริ่มต้นจาก
แนวคิดที่ว่า การจัดการศึกษาต้องนาไปสู่การเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ไม่ใช่เป็นการจัดการศึกษาไปเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทาง
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วิชาการแต่เพียงอย่างเดียวเพราะโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์แต่คนจะมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพที่แตกต่างกัน การ
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางแต่เพียงอย่างเดียว เป็นการจัดการศึกษาที่ไม่
สอดคล้องกับหลักธรรมชาติในความแตกต่างกันของมนุษย์ เพราะเป็นการจัดการศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐานความคิด
ที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพไม่แตกต่างกัน หากได้รับการพัฒนาเหมือนกัน ก็จะมีความเป็นเลิศ
ในด้านที่ได้รับการพัฒนานั้นได้ โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มีอาชีพสุจริต ก่อเกิด
วิสาหกิจชุมชนด้วยความยั่งยืน สามารถดารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นลักษณะของการจัด
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคลและนาความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ตามแนวทางการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่กาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติ
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและความเชี่ยวชาญให้
เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (วิจารณ์ พานิช , 2555, น.6)
ระบบการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยทาให้ผู้เรียนส่ว น
ใหญ่เดินทางออกจากถนนการศึกษาที่แน่นขนัดไปสู่การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการดารงชีวิตในสังคมอย่างมี ความสุขมี
ประสิทธิภาพ ทาให้มีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ เน้นการเรียนรู้จากการทางานฝึกให้ทาเป็น ฝึกความอดทน ฝึกความ
รับผิดชอบ มีทักษะในการดาเนินชีวิตและทักษะแห่งการเรียนรู้ (ประเวศ วะสี, 2557, น. 25) การดาเนินงานการ
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนเพื่อให้คนไปพัฒนาท้องถิ่น จาเป็นต้องมีการวางแผนในการดาเนินงานเพื่อให้
เกิดผลสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยมีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน สร้างการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืนและตลอดชีวิต
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาเป็นการกาหนดแนวปฏิบัติไว้ล่วงหน้าที่จะต้องทาในอนาคต เป็นการ
วางแผน กิจกรรม การกระทาที่จะปฏิบัติต่อไป มีการกาหนดวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติ มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้ ม ค่ า มี ก ารควบคุ ม ติ ด ตาม เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ในการบริ ห ารโรงเรี ย นให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล โรงเรียนต้องมีการวางแผนเพื่อสร้างความเข้าใจ เป็นแนวปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสุชาดา กุล
สุทธิ ชัย (2557, น.18)ได้ กล่าวถึงการวางแผนไว้ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการคิดวิเ คราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ต่าง ๆ แล้วตัดสินใจ โดยอาศัยข้อมูลในอดีตและคาดคะเนอนาคต เพื่อกาหนดแผนงานวิธีการทางาน
ไว้ล่วงหน้าให้มีโอกาสประสบความสาเร็จด้วยดี อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแผนที่ดีต้องยืดหยุ่นได้ตาม
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแผลงภายใต้กรอบของกฎเกณฑ์ และมีระบบการควบคุมติดตามและการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ จากการสังเกต การสอบถามจากคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าการดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษายังขาดความสอดคล้ องกับแนวทางและเป้ าประสงค์ของการจัด การศึกษาที่ มุ่งเน้นการ
บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ทาให้การดาเนินงานการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่ ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานไม่เป็นระบบ ครูไม่เข้าใจแนวทาง วิธีการดาเนินงาน ซึ่ง
นาไปสู่การปฏิบัติได้ไม่เต็มตามศักยภาพของบุคลากร ขาดการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานจากผู้บริหาร และ
ทางโรงเรียนยังไม่ได้รับการประเมินภายนอก จึงทาให้ไม่ทราบว่าผลการดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับใด
นอกจากนี้แล้วทางโรงเรียนได้ดาเนินการส่งเอกสารการดาเนินงานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อ
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ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ผลปรากฏว่า อ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 1791 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนเพียงร้อยละ 57.5 เนื่องจาก
การดาเนินกิจกรรม โครงการ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลต่อการดาเนินการ จึงทาให้ต้องมีการปรับปรุง
พั ฒ นา กิ จ กรรม โครงการ เพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณและพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การจั ด การศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้ ศึ ก ษาในฐานะเป็ น ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสาคัญ ของการพัฒนาการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาในระบบ ที่จะมีส่วนช่วยให้การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต อีกทั้งโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และที่สาคัญ ถ้าโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีจะเป็นการส่งเสริม
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจาเป็นที่ต้องศึกษาปัญหาและ
ปัจจัยสาคัญในการบริหารและการจัดทาแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของ
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเพื่อกาหนดแนวปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุง พัฒนา กิจกรรม โครงการ ให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพของการบริหารโรงเรียน โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
บริหารวางแผนการดาเนินงาน กาหนดแบบแผนแนวทางในการปฏิบัติงาน ทาให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบแนว
ทางการดาเนินงาน ทราบเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลได้อย่าง
แท้จริง
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัญหาและปัจจัยสาคัญ ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่ อ ศึกษาการจั ด ทาแผนพั ฒนาการบริห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ นฐานในการพั ฒนาท้ องถิ่นของ
โรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี
3. เพื่อจัดทาและตรวจสอบแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วิธีการศึกษา
วิธกี ารศึกษามี 3 ขั้นตอน มีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาและปัจจัยสาคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัญหาและปัจจัยสาคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษากาหนดขอบเขตด้านเนื้อหา
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เป็น 2 ส่วน คือ1)การประเมินที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาในระบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น ผู้ศึกษาใช้ขอบเขตเนื้อหาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(2558ก, น. 14) 7 ข้อ ประกอบด้วย
1.1) การสารวจความต้องการของนักเรียน 1.2) การจัดทารายวิชาเพิ่มเติมและ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.3)
การจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความต้องการของนักเรียน 1.4) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความ
ต้องการของนักเรียน 1.5) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับก่ อนประถมศึกษา (การศึกษา
ปฐมวัย) จากหน่วยงานต้นสังกัด 1.6) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากหน่วยงานต้นสังกัดและ 1.7) การประเมินคุณภาพภายนอกผ่านเกณฑ์ของ สมศ.และ2)การศึกษาปัจจัยสาคัญ
ที่ ส นั บ สนุ น การบริ ห าร 4 ด้ า น ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ด้ า นคน ด้ า นเงิ น ด้ า นวั ส ดุ สิ่ ง ของและด้ า นการจั ด การ
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาในขั้นตอนนี้เลือกแบบเจาะจง โดยกาหนดเกณฑ์การเลือก คือ ผู้บริหารหรือ
ตัวแทนเทศบาลตาบลไชยปราการ ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ รวมทั้งสิ้น 37 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาขั้นตอนนี้เป็นแบบสอบถาม โดยผลของการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จานวน 87 ข้อ มีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.67 – 1.00 นาแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่นโดยทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึ กษา และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 30 คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อของครอนบาค (Alpha Coefficient)ในด้านของปัญหา
ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ได้ค่าเท่ากับ 0.792 และในด้านของปัจจัยสาคัญที่
สนับสนุนการบริหาร ได้ค่าเท่ากับ 0.814 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และความถี่ แล้วนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี
ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี ผู้ศึกษากาหนดขอบเขตด้านเนื้อหายึดตาม ประเด็นการประเมินที่ 2
ด้านการจัดการศึกษาในระบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2558ก, น. 14) 7 ข้อ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดย
กาหนดเกณฑ์การเลือก คือ 1) เป็นโรงเรียนที่มีประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 4 ปี และ2) เป็นโรงเรียน
ที่มีการปฏิบัติที่ดี ได้รับรางวัลเกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือเป็น
โรงเรียนที่ได้รับคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน 3 โรงเรียน
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาและพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
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ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาและพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตด้าน
เนื้ อหาคื อ กระบวนการมี ส่ วนร่ วมแบบ AIC (Appreciation-Influence-Control) และองค์ประกอบของ
แผนพัฒนา(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2558ข, น.11) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ บัญชีโครงการ/กิจกรรม มีรายละเอียดคือ 1)ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 2)วัตถุประสงค์ 3)เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 4)งบประมาณ 5)ผลที่คาดว่าจะได้รับ 6)ผู้รับผิดชอบ
และการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ โดยกลุ่มเป้าหมายได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง โดยกาหนดเกณฑ์การเลือก คือ เป็นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทาแผนพัฒนาของ
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 10 คน วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work
Shop) ระเบียบวาระการประชุมและแบบบันทึกการประชุม ดาเนินการประชุมในวันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม
2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมี
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการบริหารงาน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การสรุปผลการประชุม การรับรองผลจากที่ประชุมและตรวจสอบแผนพัฒนาโดยการความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการจัดทาแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นแบบฉันทามติ
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาการจั ด ท าแผนพั ฒ นาการบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ของโรงเรีย นเทศบาล 1 ไชยปราการ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ผู้ ศึกษาได้เ สนอผลการศึกษาตามขั้นตอนการศึกษา
3 ขั้นตอน ดังนี้
1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัญหาและปัจจัยสาคัญ ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ดังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลและอันดับปัญหาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมทุกด้าน
ระดับปัญหา
(N=37)
ปัญหาในการบริหารแต่ละด้าน
แปลผล อันดับ
(µ) ()
1. การสารวจความต้องการของนักเรียน
4.09 0.64
มาก
4
2.การจัดทารายวิชาเพิ่มเติมและ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.89 0.33
มาก
6
3. การจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความต้องการ
4.11 0.29
มาก
2
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของนักเรียน
3.78 0.39
มาก
7
5.การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับก่อน
ประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) จากหน่วยงานต้นสังกัด
4.08 0.39
มาก
5
6.การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานต้นสังกัด
4.10 0.37
มาก
3
7.การประเมินคุณภาพภายนอกผ่านเกณฑ์ของ สมศ.
4.64 0.45 มากที่สุด
1
โดยรวม
4.09 0.30
มาก
จากตารางที่ 1.1 พบว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้านโดยรวมมีปัญหา
อยู่ในระดับมาก (µ = 4.09,  = 0.30) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการประเมินคุณภาพภายนอกผ่าน
เกณฑ์ของ สมศ. มีปัญหาอยูใ่ นระดับมากที่สุด (µ = 4.64, = 0.45) รองลงมาคือการจัดสาระการเรียนรู้
เพิ่มเติมตามความต้องการ (µ = 4.11,  = 0.29) รองลงมาคือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานต้นสังกัด (µ = 4.10, = 0.37) และด้านที่เป็นปัญหาที่น้อยที่สุดคือ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของนักเรียนอยู่ในระดับมาก (µ = 3.78,  = 0.39)
ตารางที่ 1.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลและอันดับปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวม
ระดับส่งผล
(N=37)
ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหาร
แปลผล
อันดับ
(µ)
()
1. ด้านคน
4.29
0.36
มาก
1
2. ด้านเงิน
3.91
0.47
มาก
2
3. ด้านวัสดุสิ่งของ
3.77
0.64
มาก
4
4. ด้านการจัดการ
3.89
0.47
มาก
3
โดยรวม
4.00
0.43
มาก
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จากตารางที่ 1.2 พบว่า ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านคน โดยรวมส่งผลอยู่ในระดับมาก (µ = 4.00,  = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยที่
สนับสนุนการบริหารอยู่ในระดับมากคือ ปัจจัยด้านคน (µ = 4.29,  = 0.36) รองลงมาคือปัจจัยด้านเงิน (µ =
3.91,  = 0.47) รองลงมา คือปัจจัยด้านการจัดการ (µ = 3.89,  = 0.47) และปัจจัยที่สนับสนุนการบริหาร
น้อยที่สุดคือ ด้านวัสดุสิ่งของ (µ = 3.77,  = 0.64)
2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี
ในการจัดทาแผนพัฒนาของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และชุมชน ฝ่ายบริหารงานทาการสนับสนุน ตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ ดูแลอย่าง
ใกล้ชิดใช้กระบวนการวางแผน กระบวนการลงมือปฏิบัติ กระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการติดตามผลเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมปัจจัยที่ด้านคน สร้างความเข้าใจ
มองเห็นความสาคัญ สร้างแรงกระตุ้นในการทางานไปสู่เป้าหมาย ชุมชนหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เข้ามามีส่วนในการช่วยส่งเสริม ให้คาปรึกษา แนะนา มีการปรับแนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงาน ต้นสังกัด มีการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านทั้งด้านของ
โรงเรียน ชุมชน และนโยบายต่างๆ เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนามีความสอดคล้องกับเป้าหมาย โรงเรียนแต่ละ
โรงเรียนมีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้นโรงเรียนต้องทราบจุดเด่นและพยายามนาจุดเด่นมาจัดทาแผนเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาเปรียบเหมือนกับพิมพ์เขียวที่ใช้เป็นโครงร่าง เป็นการวางแผนแนวทางการปฏิบัติ นาไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ ถ้ามีการจัดทาแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภ าพและมีการดาเนินการตามแนวทางที่วางแผนไว้ ทา
ให้การจั ดการศึกษาประสบความสาเร็จสร้างความเชื่อใจ ความไว้ วางใจให้กับชุมชน ผู้ปกครองและผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้องในการดาเนินการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาการจัดทาและพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
การจัดทาแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ AIC
เนื่องจากในการบริหารงานจะมีการดาเนินงานการปฏิบัติงานเป็นลาดับขั้นโดยทาการส่งต่อข้อมูลในการบริหารมี
ลักษณะที่เป็นจากล่างขึ้นบน จึงทาให้เลือกเฉพาะตัวแทนในการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ นาผลจาก
การศึกษาปัญหาการด าเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้อ งถิ่นและปัจจัยสนับสนุนการ
บริหาร โดยนาปัญหาที่พบทั้ง 7 ด้านลาดับความสาคัญในด้านที่มีระดับปัญหามากที่สุด มาดาเนินการเป็นอันดับ
แรกโดยใช้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา และนาแนวความคิดจากการศึกษาโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ มา
ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา มาใช้พัฒนาการดาเนินงานและ มาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนา ที่ประชุมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันโดยใช้แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ของโรงเรีย นเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวั ดเชีย งใหม่ ในการจัด ทาแผนพั ฒนามี การด าเนินการประชุม เชิ ง
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ปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ AIC มีรายละเอียดดังนี้ 1)การสร้างความรู้ (A-Appreciation) ที่
ประชุมมีการวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยสาคัญและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อกาหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษา
ในระบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2)การหาแนวทางการพัฒนา (Influence : I) ที่ประชุมได้ร่วมกัน
กาหนดรายละเอียดโครงการ ในการจัดการศึกษาในระบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ3)การสร้าง
แนวปฏิบัติ (Control : C) ที่ประชุมได้ร่วมกันนารายละเอียดโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ มาจัดทาแผนพัฒนา
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาประกอบด้วย กิจกรรม โครงการ ดังนี้ 1)
การสารวจความต้องการของนักเรียน ให้คณะครูมีความเข้าใจในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการ และส่งเสริม ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในความ
ต้องการของตนเอง ในการจัดทาแผนพัฒนาในด้านนี้ประกอบด้วย 21 โครงการ 2) การจัดทารายวิชาเพิ่มเติม
และ/หรื อ กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ต้ อ งวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศในการจั ด ท าหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมความรู้ให้ครูในการจัดทาหลักสูตรและมีการจัดทาหลักสูตรที่
หลากหลาย ในการจัดทาแผนพัฒนาในด้านนี้ประกอบด้วย 7 โครงการ 3) การจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตาม
ความต้องการของนักเรียน ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการมีการกากับติดตามการจัดสาระการเรียนรู้
เพิ่มเติมตามความต้องการของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้บุ คคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมการจัดทาสาระ
การเรียนรู้เพิ่มเติม ในการจัดทาแผนพัฒนาในด้านนี้ประกอบด้วย 1 โครงการ 4) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามความต้องการของนักเรียนในการวัดผลต้องให้สอดคล้องกับผู้เรีย นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการจัดทาแผนพัฒนาในด้านนี้ประกอบด้วย 1 โครงการ 5) การประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) จากหน่วยงานต้นสังกัดต้องมีการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานของสถานศึกษาเพื่อนาผลการ
ประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา ในการจัดทาแผนพัฒนาในด้านนี้ประกอบด้วย 2 โครงการ 6) การประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน มีการมีการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอและรายงานผลข้อมูล
ให้มีความต่อเนื่องเป็นประจา เพื่อให้ทราบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในการจัดทาแผนพัฒนาในด้านนี้
ประกอบด้วย 2 โครงการ และ7) การประเมินคุณภาพภายนอกผ่านเกณฑ์ของ สมศ.เตรียมความพร้อมของการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการประเมิน ของ สมศ.และดาเนินการขอรับการประเมินจาก สมศ. เพื่อให้ทราบผล
การประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับใดและนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพั ฒนาต่อไป ในการจั ดทา
โครงการในการดาเนินงานของแผนพัฒนาในการจัดทาแผนพัฒนาในด้านนี้ประกอบด้วย 19 โครงการ ในการ
จัดทาแผนพัฒนาได้ดาเนินการนาข้อมูลจากการศึกษาปัญหาการดาเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และปั จ จั ย สนั บสนุ นการบริ ห ารท าให้ ทราบข้ อ มู ล พื้ นฐานด้ า นปั ญ หาและปั จ จั ย ส่ งเสริม การ
บริหารงานอีกทั้งนาข้อมูลจากการศึกษาแนวทางการดาเนินงานของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศสามารถนา
ข้อมู ลมาประยุกต์ ใช้ในการสร้างแนวทางในการดาเนินงาน เพื่ อให้การจัดทาแผนพัฒนามี ประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
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การตรวจสอบแผนพั ฒนาการบริหารโดยใช้ โ รงเรีย นเป็ นฐานในการพั ฒนาท้ องถิ่ นของโรงเรีย น
เทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า คณะกรรมการการจัดทาแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแบบฉันทามติ
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็นที่นามาอภิปรายดังนี้
1) ผลการศึกษาปัญหาและปัจจัยสาคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
1.1) ปัญหาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมทั้ง 7 ด้านมีปัญหาอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขาดความเข้าใจกระบวนการในการดาเนินงาน ไม่ทราบแนวทางใน
การปฏิ บัติ ทาให้เ กิด ทัศนคติ ในทางลบในการด าเนินงานซึ่งส่ งผลต่อการมีส่ วนร่วมในการดาเนินงานให้ไปสู่
เป้าหมายที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับกาญจนา ชาวนาฟาด (2554 , หน้า 102) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ
ความรู้ ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ ความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านผ่ า นการมี ส่ ว นร่ ว มและความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รตาม
กระบวนการจัดทาแผนพั ฒนามหาวิทยาลั ยราชภัฏกาญจนบุรี พบว่ า ความรู้ในกระบวนการและทั ศนคติต่ อ
กระบวนการในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่มีผลต่อการดาเนินการจัดทาแผน เนื่องจาก ในการจัด ทา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นการกาหนด กลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง ดังนั้นบุคลากรทุกระดับ ทุกสายงานจะต้องมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนดังกล่าว
ให้มากที่สุดและมีทัศนคติที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับจะส่งผลให้กระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยบรรลุผลในทุกขั้นตอน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่เป็นปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด
คือ การประเมินคุณภาพภายนอกผ่านเกณฑ์ของสมศ. ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาเห็นว่า ทางโรงเรียนยังไม่เคยรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ทาให้ไม่ทราบผลการประเมินโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับใดและไม่มีผลการประเมินเพื่อมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา และปัญหาที่พบมากคือไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการรองรับการดาเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทั้งนั้นอาจเป็นเพราะ คณ ะครู
ผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขาดความเข้าใจในแนวทางและกระบวนการในการดาเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขาด
ความตระหนักและไม่เห็นความสาคัญของการประเมินภายนอก ขาดการส่งเสริมจากผู้บริหาร ขาดความร่วมมือ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกฝ่าย สอดคล้องกับ นิรันดร์ ปัญญาธีระสกุล (2558, หน้า 53) กล่าวไว้ว่า การบริหาร
สถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการบริหาร แบบบูรณาการในทุกขั้นตอนและทุกคนทุกฝ่าย
จะต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยเครื่องบ่งชี้หรือมาตรวัดจะอยู่ที่ผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ ที่มีบทบาทสูงสุดในการ
จัดระบบการศึกษาในสถานศึกษา ขณะเดียวกันสถานศึกษาต้องพัฒนาระบบงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิผลจะมีความเป็นไปตามทฤษฎีการเชิงระบบหรือมองแบบองค์รวมมากขึ้น
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1.2) ปัจจัยสาคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล
1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการศึกษาทั้งหมด 4 ด้านพบว่า โดยรวมส่งผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าด้านที่ส่งผลในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านคน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คนเป็นฟันเฟืองที่สาคัญที่ใช้
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จ โดยการส่งเสริม การมีส่วนร่วม การสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนิ นงานและการเสริม สร้างขวั ญ และกาลั งใจ สอดคล้ องกับ ปรีชา แก้วกอ (2558 , หน้ า 212)
ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนในโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
เขตภาคเหนือ พบว่าด้านปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานการบริหารโรงเรียนในโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเขตภาคเหนือ ประกอบด้วยด้านการจัดการศึกษาในระบบ ด้านการจัดการศึกษา
นอกระบบ และด้านการจัด การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้ าน คือ 1) ด้ านบุ คลากร ( Man)
2) ด้านงบประมาณ (Money) 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์(Materials)และ4)ด้านการจัดการ(Management) ซึ่ง
ด้ านการจั ด การศึกษาในระบบ มี องค์ประกอบ 4 ด้ าน เรีย งตามล าดั บ คือ ด้ านบุ คลากร ด้ านงบประมาณ
ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการจัดการ พบว่าด้านบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นว่า มีผลต่อการดาเนินงาน
ระดับมากเป็นอันดับแรกเพราะผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ มีภาวะผู้นาทางวิชาการและมีอุดมการณ์
2) การศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของ
โรงเรียนที่มี การปฏิบัติเ ป็นเลิศ พบว่า คนเป็ นปั จ จัย ในการส่งเสริมการด าเนิ นงานการจัด ทาแผนให้ประสบ
ความสาเร็จ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุ มชนในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน
เมื่อส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สร้างความเข้าใจในการบริหารงาน ทาให้เกิดความไว้วางใจ
ในการบริหารงานและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจัยของสมจินตนา คุ้มภั ย
(2559) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในองค์การบริหารส่วนตาบลต้นแบบที่บูรณาการแผน
ชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าความคิดเห็นของชาวชุมชนต่อกลยุทธ์สร้างการมีส่ วน
ร่วมของ อบต. ต้นแบบที่มีการ บูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวั ดนครศรีธรรมราช ในระดับปาน
กลาง โดยมีความเห็นว่า อบต. ยังสร้างการมีส่วนร่วมแก่ชาวชุมชนไม่มากนัก อาจเนื่องมาจากชาวชุมชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน จากการศึกษาในการจัดทาแผนให้มีประสิทธิภาพต้อง มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านทั้งด้านของโรงเรียน ชุมชน และนโยบายต่างๆ เนื่องจากโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีบริบทที่
แตกต่างกัน ดังนั้นโรงเรียนต้องทราบจุดเด่นและพยายามนาจุดเด่นมาจัดทาแผนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการศึกษา
ทั้งนี้เนื่องมาจาก การดาเนินการจัดทาแผนต้องอาศัยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อให้ร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร ทราบแนวทางการดาเนินงานของโรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการการ
ติดตามประเมินผล ทาให้เกิดความไว้วางใจ ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับ ธัชพงศ์ มีแก้ว (2557 , หน้า
66) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในกลุ่มลาเหย อาเภอดอนตูม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 พบว่าแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม การไว้วางใจ ความยึดมั่น
ผูกพันและความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ซึ่งการทาให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมกัน
ทั้งด้านแนวคิด หลักการ การดาเนินงาน และการติดตามประเมินผล ให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็น
วิธีการทาให้บุคลากรมีความผูกพันและทุ่มเทกับงาน ส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นชอบ ร่วมตัดสินใจ ในการ
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รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ประจาปี ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียน ไม่เกิดปัญหาขัดแย้งในโรงเรียน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรที่เป็นไปในด้านการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในการประสานงาน มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสามัคคี มีศักยภาพในการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ
3) การจัดทาแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียน
เทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสุวรรณ พิณตานนท์ (2554, น. 12) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น เป็นการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคน (เด็ก เยาวชน และประชาชน) ใน
ท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ในการพัฒนาและการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตแล้วปัจจัยที่มีส่วนสาคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ให้
ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้คือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารงาน เข้ามามีบทบาทในการทราบวัตถุประสงค์และกาหนดเป้าหมาย ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันดาเนินงาน
สร้างความไว้วางในการบริหารงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิตย์ ลิมปนชัยพรกุล (2559) เรื่ององค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี 8 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้ คือ 1) การตั้ง
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 2) การร่วมตัดสินใจ 3) การร่วมปฏิบัติงาน 4) ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบใน
งาน 5) การไว้วางใจกัน 6) ความยึดมั่นผูกพัน 7) บรรยากาศองค์กร และ 8)การร่วมประเมินผลและร่วมรับ
ประโยชน์ ทุกตัวบ่งชี้มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับมากถึงมากที่สุด มากกว่าร้อยละ 80 มีความเป็นไปได้
ในการนาไปใช้ มีความเหมาะสม และมีประโยชน์ และรูปแบบการบริหารมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยข้อมูลเชิง
ประจักษ์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงทฤษฎี การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ
AIC จากการศึกษาในภาพรวมพบว่า ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และร่วมกันกาหนดโครงการในการแก้ไข
ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยในที่ประชุมร่วมกันวางแผนในการจัดโครงการ
จานวน 53 โครงการ และกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับและฝ่ายที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ทาให้แผนพัฒนา การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เกิดขึ้นได้จากการมีส่วนร่วมผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันคิดร่วมทาและร่วมกันแก้ไข
ปัญหา ออกแบบโครงการในการพัฒนาการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับ กัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง (2552, น.86) ได้
ศึกษาวิจั ย เรื่องการใช้ กระบวนการ AIC ในการ สื่ อสารเพื่ อการมี ส่ วนร่วมของตั วแทนจากกลุ่ ม อาชี พ ใน
กระบวนการจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ พบว่ากระบวนการ AIC เป็นเครื่องมือที่สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม และ
ใช้ในการวางแผนได้ดีพอสมควร โดยใช้พลังแห่งการรับรู้ การมี ปฏิสัมพันธ์และการจัดการ จุดเด่นและประโยชน์
ของ AIC พบว่าช่วยลดช่องว่างของความแตกต่างด้านต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่งลดความขัดแย้งช่วยให้กล้าแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น มีการรับฟังโดยไม่มีการตาหนิ และในการตรวจสอบแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียน
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เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า คณะกรรมการการ
จัดทาแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแบบฉันทามติ
เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
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