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สืบเนื่องจากนโยบายกระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการก าหนดไว้ในกฎหมายส าคัญ 
ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สืบเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พุทธศักราช 2550) และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงมีการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการและเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระหว่างปี พ.ศ.2549-2550 มีสถานศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการอนุมัติให้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 187 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68 ซึ่งเป็น
สัดส่วนสูงสุดเมื่อเทียบกับจ านวนสถานศึกษาในภาคอ่ืนๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ถ่ายโอนในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเกี่ยวกั บ
การบริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและท าให้ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น 

 ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive Research)   
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ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 187 
คน จากสถานศึกษา 187 แห่ง และครู จ านวน 5,000 คน จากสถานศึกษา 187 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้ประชากรทั้งหมด จ านวน 187 คน ส่วนครูในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากสถานศึกษา 187 แห่ง โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ 
Yamane (1967: 398) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ส าหรับการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของครูในสถานศึกษาแต่ละแห่ง คิดตาม
สัดส่วนประชากรครูของสถานศึกษาแต่ละแห่งในแต่ละจังหวัดเทียบกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในการวิจัย ซึ่งในที่นี้คือ 370 คน 
รวมประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 557 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้บริหารและครูที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 วธิีการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทางไปรษณีย์ และเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเองในบางพ้ืนที่ ได้แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 557 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ส าหรับการค านวณหาค่าร้อยละของแต่ละข้อรายการ คิดจากจ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดที่ตอบค าถามในแต่ละข้อ 

 ผลการวจิัย 

ส าหรับการบริหารงานวิชาการ ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยทั่วไปสถานศึกษามีการศึกษาหลักสูตรแกนกลาง (ร้อย
ละ 93.0) และมีการศึกษาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น (ร้อยละ 68.6) แต่ยังมีการประเมินและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรเดิมน้อย (ร้อยละ 40.9) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาน้อย (ร้อยละ 26.8) 
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนน้อย (ร้อยละ 58.4) ปัญหาในการบริหารงานวิชาการที่
ส าคัญที่สุดคือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการท าวิจัย (ร้อยละ 67.2)  

ในการวางแผนการด าเนินงานบุคลากร ผู้มีบทบาทมากที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 96.2) และผู้มีบทบาทน้อยที่สุด
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 40.6) ในการด าเนินงานด้านบุคลากร สถานศึกษามีการสนับสนุนและส่งเสริมการท างานเป็น
หมู่คณะโดยการกระจายความรับผิดชอบให้ครูมีส่วนร่วมในงานต่างๆ (ร้อยละ 96.4) ส าหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ยังมีการ
ปฏิบัติน้อยในเรื่องการจัดปฐมนิเทศให้กับบุคลากรใหม่ (ร้อยละ 58.5) ปัญหาด้านบุคลากรที่พบมากที่สุดคือ บุคลากรมีหน้าที่
รับผิดชอบหลายด้านในเวลาเดียวกัน (ร้อยละ 90.2)  

ในการวางแผนการด าเนินงานธุรการ การเงิน และพัสดุ ผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดคือ ผู้บริหาร (ร้อยละ 98.3) ส่วนประชาชนใน
ท้องถิ่น (ร้อยละ 15.0) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 33.2) และคณะกรรมการสถานศึกษา (ร้อยละ 45.0) ยังมีบทบาทน้อย
ส าหรับการด าเนินการด้านการเงินและการบัญชียังมีการปฏิบัติค่อนข้างน้อยในเรื่องของการด าเนินการให้สถานศึกษาได้รับ
งบประมาณเพียงพอและทันเวลาในแต่ละปีงบประมาณ (ร้อยละ 54.4) ปัญหาการด าเนินงานด้านธุรการ การเงิน  และพัสดุของ
สถานศึกษาท่ีพบมากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่มีน้อยกว่าภาระงาน (ร้อยละ 69.5)    

ในการบริหารงานกิจการนักเรียน ผู้มีบทบาทมากที่สุดในการด าเนินการด้านกิจกรรมนักเรียนคือครู (ร้อยละ 95.2) ส่วน
ผู้ปกครอง ชุมชน (ร้อยละ 50.3) และคณะกรรมการสถานศึกษา (ร้อยละ 48.5) ยังมีบทบาทไม่มากนัก สถานศึกษามีการจัดบริการ
สุขภาพให้แก่นักเรียน เช่น จัดให้มีห้องพยาบาล บริการเวชภัณฑ์และบริการทันตสุขภาพ (ร้อยละ 95.8) และมีการจัดบริการอาหาร
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กลางวัน และอาหารเสริมให้แก่นักเรียน (ร้อยละ 85.3) ปัญหาการจัดกิจกรรมนักเรียนที่พบมากที่สุดคือ สถานศึกษามีกิจกรรมมาก
เกินไป (ร้อยละ 63.9)     

ในการด าเนินการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการในการใช้อาคารสถานที่และ
ห้องเรียนต่างๆ (ร้อยละ 80.6) มีการดูแลรักษาสถานศึกษาให้มีความสะอาด ร่มรื่น อากาศถ่ายเทได้สะดวก (ร้อยละ 84.9) และมีการ
จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยภายในหรือบริเวณอาคารต่างๆ (ร้อยละ 86.2) อย่างไรก็ตาม ยังมีการปฏิบัติน้อยมากในเรื่องของการ
ประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ (ร้อยละ 36.4) ปัญหาด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่สุดคือ การขาดงบประมาณที่จะ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ช ารุด (ร้อยละ 51.9)    

ในการบริหารงานความสัมพันธ์กับชุมชน ผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดคือ ผู้บริหาร (ร้อยละ 95.1) และผู้ที่มีบทบาทน้อยที่สุดคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 51.5) ส าหรับการด าเนินการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สถานศึกษามีการเชิญผู้ปกครอง
และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น (ร้อยละ 96.1) มีการจัดบริการแก่
ชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมาใช้บริการอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ของสถานศึกษา (ร้อยละ 94.3) และสถานศึกษาได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชนในการสนับสนุนสถานศึกษาโดยร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา  (ร้อยละ 84.6) ปัญหาด้านงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ส าคัญที่สุดคือ ขาดการด าเนินการที่เป็นระบบและต่อเนื่อง (ร้อยละ 56.8) 

 อภิปรายผล 

การบริหารงานวิชาการ 
จากผลการวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการน้อย ทั้งนี้อาจ

เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมาก ไม่มีประสบการณ์การจัดการศึกษาในระบบและยังขาดบุคลากรที่
มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการจัดการศึกษา ปัญหาส าคัญในการบริหารงานวิชาการคือ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
การท าวิจัย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมากมีทรัพยากรและแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าไม่มากนัก 

การบริหารงานบุคลากร 
จากผลการวิจัยพบว่า มีการกระจายความรับผิดชอบให้ครูมีส่วนร่วมในงานต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญของหลักการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เน้นการกระจาย
อ านาจ และการบริหารแบบมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม สถานศึกษายังมีการปฏิบัติน้อยในเรื่องของการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งอาจท า
ให้บุคลากรไม่ทราบ หรือมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบในการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อค้นพบส าคัญอีกประการหนึ่งคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมน้อยในด้านการบริหารงานบุคลากร ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เข้าใจถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด 
และอาจน าไปสู่ปัญหาในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ปัญหาในการบริหารงาน
บุคลากรพบว่า บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบหลายด้านในเวลาเดียวกัน ปัญหาดังกล่าวท าให้ครูไม่สามารถดูแลงานที่รับผิดชอบทุกด้าน
ได้อย่างเต็มที่ จึงอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรบางด้านไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

การบริหารงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
ในการวางแผนการด าเนินงานธุรการ การเงิน และพัสดุ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ

ประชาชนในท้องถิ่น มีบทบาทในเรื่องดังกล่าวน้อย สถานศึกษาจ านวนมากยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการได้รับจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอและทันเวลาในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สถานศึกษาไม่ค่อยมีการเชื่อมโยงและสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการวางแผนและการบริหารงานด้านการเงิน หรืออาจเป็นไปได้ที่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นมีปัญหาเรื่องงบประมาณส าหรับรองรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งคือ จ านวนเจ้าหน้าที่ธุรการ
มีน้อยกว่าภาระงาน ปัญหาดังกล่าวท าให้สถานศึกษาหลายแห่งมีความจ าเป็นต้องจัดบุคลากรครูมารับผิดชอบงานธุรการ ซึ่งส่งผลให้ครู
มีภาระงานด้านอื่นๆ เพ่ิมข้ึนและไม่สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงานด้านวิชาการซึ่งเป็นงานหลักได้อย่างเต็มที่   

การบริหารงานกิจการนักเรียน 
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีบทบาทน้อยในการบริหารงานกิจการนักเรียนคือ ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา 

จึงควรมีการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการก าหนดแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียน ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ สถานศึกษามีกิจกรรมมากเกินไป ปัญหา
ดังกล่าวอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากครูซึ่งเป็นผู้มีบทบาทมากที่สุดในการจัดกิจกรรมนักเรียน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายด้านในเวลา
เดียวกัน จึงเห็นว่ากิจกรรมที่มีอยู่ในสถานศึกษามากเกินความจ าเป็น  

การบริหารงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
จากผลการวิจัยพบว่า มีการส ารวจความต้องการของบุคลากรในการใช้อาคารสถานที่และห้องเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นการเปิด

โอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการบริหารงานอาคารสถานที่ และผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจประกอบการของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนต่างๆ เพ่ือสนองตอบความต้องการของบุคลากร อย่างไรก็ตาม สถานศึกษามี
การปฏิบัติน้อยในเรื่องของการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลการใช้
อาคารสถานที่มากขึ้น ปัญหาส าคัญที่สุดคือ สถานศึกษาขาดงบประมาณที่จะซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ช ารุด แม้ว่าส่วนกลางมีการ
จัดสรรงบประมาณบางส่วนในการซ่อมบ ารุง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา ทั้งนี้ อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ปัญหาด้านการเงินที่พบว่า งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอและไม่ทันเวลาในแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้
งบประมาณอย่างประหยัดและบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

การบริหารงานความสัมพันธ์กับชุมชน  
จากผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการเชิญผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนเข้าร่วม

ประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดี ความใกล้ชิดระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน และการกระตุ้นให้ชุมชนสนใจและร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนมาใช้บริการอาคารสถานที่ และ
วัสดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา อย่างไรก็ตามปัญหาที่ส าคัญคือ สถานศึกษาขาดการด าเนินการด้านความสัมพันธ์กับชุมชนที่เป็นระบบ
และต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอ่ืนๆ มีภาระงานอ่ืนที่ต้องรับผิดชอบมาก จึงท าให้การด าเนินงาน
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนไม่มีระบบที่แน่นอนและขาดความต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ในการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาควรเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะในการท าวิจัยของครูมากยิ่งข้ึน โดยสถานศึกษา
อาจระดมทุนและทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการท าวิจัยของครู      

2. ในการบริหารงานบุคลากร ผู้บริหารควรจัดให้มีการปฐมนิเทศครูหรือบุคลากร ทั้งท่ีได้รับการบรรจุเข้าท างานใหม่ ที่เข้ารับ
ต าแหน่งใหม่ และที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการมาเป็นพนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือ
บุคลากรเหล่านั้นจะได้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ แนวทาง การบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา   

3. ในการบริหารงานธุรการ การเงิน และพัสดุ สถานศึกษาอาจขอความช่วยเหลือจากส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานต้นสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเจ้าหน้าที่เฉพาะที่รับผิดชอบงานดังกล่าว เพ่ือแบ่งเบาภาระของครู
และผู้บริหาร  
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4. ในการบริหารงานกิจการนักเรียน สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการประชุมสรุปเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานกิจการ
นักเรียนมากยิ่งข้ึน เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป      

5. ในการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สถานศึกษาควรกระตุ้นให้ผู้เรียนและชุมชนเห็นความส าคัญและมีส่วน
ร่วมดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้เสมอ   

6. ในการบริหารงานความสัมพันธ์กับชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีการด าเนินการและการประเมินผลงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องมากยิ่งข้ึน  

 


