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บทคดัย่อ 

 การวจิัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาการบริหารและจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาล 

เมอืงหัวหิน และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารและจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

ของเทศบาลเมอืงหัวหิน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน กลุ่มตัวอยา่งสุ่มจากคร ู

สังกัดเทศบาลเมอืงหัวหิน ปีการศกึษา 2562 จ านวน 136 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิัยเป็นแบบสอบถาม สถิตท่ีิใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 

 ผลการวจิัย พบวา่  

  1. การบริหารและจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมอืงหัวหิน โดยภาพรวม 5 ด้าน พบวา่  

มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับการปฏบัิตจิากมากไปหาน้อย ดังนี้ การตรวจสอบและถ่วงดุล การบริหารเชงิกล

ยุทธ์และใชห้ลักการมสี่วนร่วม การบริหารมุง่ผลสัมฤทธ์ิของงาน การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศกึษา 

การมคีณะกรรมการสถานศกึษาร่วมพัฒนาโรงเรียน  

  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารและจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

ของเทศบาลเมอืงหัวหิน พบวา่แตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถติท่ีิ 0.05 ระหว่างผู้ตอบท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี

และสูงกว่าปริญญาตรี 

ABSTRACT 

 The purpose of this study were to 1) investigat school-based administration and management of schools 

under Hua Hin Municipality; and 2) compare school-based administration and management of these schools 

between respondent group clsassified by gender, age, educational background, and years of work. A sample of 136 

was randomly drawn from teachers of these schools in the 2019 academic year.  The instrument used was the 

questionnaire. All 136 questionnaire copies were returned and usable.  The data were analyzed in terms of 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA.  
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 The results revealed as follows.  

  1. School-based administration and management of schools under Hua Hin Municipality was overall at 

the high level on all five aspects. Those aspects were ranked from the top as those of: check and balance, strategic 

management and participation principles, achievement management, decentralization of educational administration 

and management, and having a school board to develop a school.   

  2. Comparisons showed statistical significance at the 0.05 level only between those respondents of with 

bachelor’s degree and those with graduate degree.  
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ภูมหิลงั 

 การบริหารจัดการศกึษาของไทยท่ีผ่านมา เป็นการรวมศูนย์อ านาจไวท่ี้สว่นกลาง หลักการด าเนนิงานบริหาร 

และจัดการศกึษาจะถูกก าหนดมาจากกระทรวงแทบท้ังสิ้น เมื่อมีนโยบายปฏรูิปการศึกษา โดยได้ก าหนดสาระเกี่ยวกับ

การศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 การด าเนนิการให้เกิดผลตามเป้าหมายการปฏรูิป

การศึกษาเร่ิมเป็นรูปธรรมมากขึน้ เมื่อมีการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 โดยยึดหลักการ

กระจายอ านาจ และการใช้ประชาชนและสังคมมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา เพ่ือมุง่ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ 

สนองตอบตอ่ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุด  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 289 ได้บัญญัตใิห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มหีนา้ท่ีและอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และกจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนข์องประชาชนในท้องถิ่น 

ตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยนื รวมท้ังสง่เสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ท้ังน้ี  

ตามกฎหมายท่ีบัญญัติสอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 การบริหารและการจัดการศกึษา ส่วนท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 9 (2) มกีารกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศกึษา และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศกึษา ทัง้ด้านวชิาการ งบประมาณ  

การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศกึษาในเขต

พื้นท่ีการศึกษาโดยตรงมาตรา 41 ก าหนดให้ “องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสทิธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ

ทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการภายในท้องถิ่น” และมาตรา 42 “ให้กระทรวงก าหนด

หลักเกณฑ์และวธีิการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหีนา้ที่ในการ

ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคลอ้งกับนโยบายและได้มาตรฐาน

การศึกษา รวมท้ังการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น”  

โดยแบ่งการศกึษาออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การศกึษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2558; ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา, 2560) 

 ปัจจุบันนีน้อกจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยมี

มาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชนแลว้ ยังมีบทบาทและส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการศกึษาในระดับต่าง ๆ ในท้องถิ่น มกีารระดมทรัพยากรทางการศกึษา จัดตัง้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีสว่นร่วม

ในการเป็นคณะกรรมการสถานศกึษาการพัฒนาอาชีพของประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งถือวา่เป็นจุดเด่นของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการศึกษาในท้องถิ่น อีกท้ังยังถือเป็นพันธะ 



ทางสังคมในท้องถิ่นน้ันๆ โดยมุง่หวังผลลัพธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มอีาชีพสุจรติ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่น

ได้อยา่งมีความสุข การมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องตอ่การจดัการศึกษา โดยการ

ก าหนดวสิัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเยาวชน

ในท้องถิ่นได้อยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ  

 การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management หรือ SBM) จึงเป็นแนวทางการบริหาร 

และจัดการศกึษาท่ีกระจายอ านาจให้สถานศกึษา โดยผู้บริหารสถานศกึษามอี านาจในการบริหาร การจัดการ 

การตัดสินใจและมีอิสระในการจัดการศกึษาร่วมกับชุมชน โดยยดึผู้เรียนเป็นส าคัญ และใหผู้้ท่ีมีเกี่ยวข้องได้มีสว่นร่วม 

ในการจัดการศึกษา ให้ประสบผลส าเร็จ รวมท้ังเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน อัตลักษณข์องท้องถิ่นและจุดเนน้ของ

สถานศกึษา 

 ผู้วจิัยในฐานะนักวชิาการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมอืงหัวหิน เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา 

ในท้องถิ่นจึงมุง่เนน้ประเด็นความสนใจในการศึกษาเร่ืองการบริหารและจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาล

เมอืงหัวหิน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลเมอืงหัวหินตามเจตนารมณข์องการจัดการศกึษาของท้องถิ่นต่อไป 

ค าถามการวิจัย 

1. ระดับการบริหารและจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมอืงหัวหิน 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ 

เทศบาลเมอืงหัวหิน โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมอืงหัวหิน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารและจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ 

เทศบาลเมอืงหัวหิน โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

ครูสังกัดเทศบาลหัวหิน 

1) เพศ 

    1.1  ชาย   1.2  หญงิ 

2) อายุ 

    2.1  น้อยกว่า 30 ปี    2.2  30 – 40 ปี 

    2.3  41- 50 ป ี        2.4  มากกว่า 50 ปี 

3) ระดับการศึกษา 

    3.1  ปริญญาตรี      3.2  สูงกว่าปริญญาตรี 

4) ประสบการณ์ท างาน 

    4.1  น้อยกว่า 5 ปี    4.2  6 – 10 ปี 

    4.3  10 – 15 ปี        4.4  มากกวา่ 15 ป ี

การบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 

  1) การกระจายอ านาจการบรหิารละจัดการศึกษา 

  2) การบรหิารเชิงกลยุทธแ์ละใช้หลกัการมีส่วนร่วม 

  3) การมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียน 

  4) การบรหิารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  5) การตรวจสอบและถ่วงดุล 



วิธีด าเนนิการวิจัย  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิัยครัง้นี้ คือ ครูสังกัดเทศบาลเมอืงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 210 คน 

  2. กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวจิัยครัง้นี้ ครูสังกัดเทศบาลเมอืงหัวหิน จ านวน 136 คน โดยใชต้ารางส าเร็จรูป

ของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 607-608) ในการก าหนดกลุ่มตัวอยา่งแล้วใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิัยสร้างขึน้มาโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎแีละ 

เอกสารงานศกึษาท่ีเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

   1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(checklist) มจี านวน 5 ข้อ ได้แก ่เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 

   2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

ของเทศบาลเมอืงหัวหิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 

 วิธีการรวบรวมข้อมูล  

  1. ผู้วจิัยด าเนนิการส่งแบบขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถามถึงโรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาลเมอืงหัวหิน จ านวน 7 โรงเรียน โดยผู้วจิัยด าเนนิการส่งและรับแบบสอบถามแต่ละโรงเรียนด้วยตนเอง 

โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 136 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  

  2. ผู้วจิัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามมาวิเคราะหข์้อมูล 

และน าเสนอผลการวเิคราะหใ์นรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ 1) ค่าความถี่  2) ค่าร้อยละ  3) ค่าเฉลี่ย  

4) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5) การทดสอบค่าที (t-test) 6) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวจิัย การบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมอืงหัวหิน น าเสนอดังตอ่ไปน้ี 

  1. การบริหารและจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมอืงหัวหิน ผลการวจิัยพบวา่ในภาพรวม 

มกีารปฏบัิตอิยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การตรวจสอบและถ่วงดุล มีการปฏบัิตเิป็นอันดับสูงสุด 

รองลงมา คือ การบริหารเชงิกลยุทธ์และใชห้ลักการมสี่วนร่วม ส่วนการมคีณะกรรมการสถานศกึษาร่วมพัฒนาโรงเรียน 

มกีารปฏบัิตเิป็นอันดับต่ าสุด ดังตารางท่ี 1 

 

 

 



อันดับ รายการ  ̅ S.D. ระดับ 

1 การตรวจสอบและถ่วงดุล 4.18 0.61 มาก 

2 การบริหารเชงิกลยุทธ์และใชห้ลักการมสี่วนร่วม 4.17 0.61 มาก 

3 การบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 4.13 0.58 มาก 

4 การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4.10 0.58 มาก 

5 การมคีณะกรรมการสถานศกึษาร่วมพัฒนาโรงเรียน 3.97 0.68 มาก 

 รวม 4.11 0.61 มาก 

ตารางที่ 1 การบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมอืงหัวหิน ในภาพรวม 

 เมื่อพิจารณาการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมอืงหัวหินจ าแนกเป็นรายดา้นท้ัง 

5 ด้าน ปรากฏผลดังนี ้

  1.1 การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ผลการวจิัย พบวา่ ในภาพรวมมีการปฏบัิตอิยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ สถานศกึษาก าหนดขอบเขต บทบาท หนา้ที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน 

การบริหารวชิาการ มกีารปฏบัิตเิป็นอันดับสูงสุด รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดระบบการบริหารท่ัวไปได้ดว้ยตนเอง  

ส่วนสถานศึกษาก าหนดขอบเขต บทบาท หนา้ที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานการบริหารงบประมาณ มกีารปฏบัิติ 

เป็นอันดับต่ าสุด 

  1.2 การบริหารเชงิกลยุทธ์และใชห้ลักการมสี่วนร่วม ผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวมมีการปฏบัิตอิยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ สถานศึกษาสนับสนุนแจ้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบผลการด าเนนิงาน 

ด้านบริหารงานงบประมาณ มกีารปฏบัิตเิป็นอันดับสูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาสนับสนุนแจ้งให้คณะกรรมการ

สถานศกึษาทราบผลการด าเนนิงานดา้นบริหารงานท่ัวไป ส่วนสถานศกึษาสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา 

มสี่วนร่วมในการวางแผน และให้ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคล มกีารปฏบัิตเิป็นอันดับต่ าสุด  

  1.3 การมคีณะกรรมการสถานศกึษาร่วมพัฒนาโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา่ ในภาพรวมมีการปฏบัิติ 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่คณะกรรมการสถานศึกษามีสว่นร่วมในการก าหนดแผนการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา มกีารปฏบัิตเิป็นอันดับสูงสุด รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษามีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย 

วสิัยทัศน์ของสถานศกึษา ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษามสี่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา มีการปฏบัิติ

เป็นอันดับต่ าสุด  

  1.4 การบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ผลการวิจัยพบวา่ ในภาพรวมมีการปฏบัิตอิยูใ่นระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ สถานศึกษาแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบในการก ากับ ตดิตามผลการด าเนนิงาน มีการปฏบัิติ 

เป็นอันดับสูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบในการควบคุมการด าเนนิงานมีการปฏบัิติ 

เป็นอันดับสูงสุด ส่วนสถานศึกษาจัดสรรทรัพยากรตามแผนงานโครงการอย่างเหมาะสม มกีารปฏบัิตเิป็นอันดับต่ าสุด  

  1.5 การตรวจสอบและถ่วงดุล ผลการวจิัยพบวา่ ในภาพรวมมีการปฏบัิตอิยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

รายข้อพบวา่ สถานศกึษาจัดท าสรุปผลการด าเนนิงานประจ าปพีร้อมรายงานผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษาและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องทราบ มกีารปฏบัิตเิป็นอันดับสูงสุด รองลงมาคือ สถานศกึษามกีระบวนการควบคุม 

ก ากับการด าเนนิงานให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้อยา่งชัดเจน ส่วนสถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการอย่างเป็นระบบ มีการปฏบัิตอิันดับต่ าสุด  

  2. การเปรียบเทียบการบริหารและจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมอืงหัวหิน  



   2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมอืงหัวหนิ 

จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า แตกตา่งกันอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิต ิ 

   2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมอืงหัวหนิ 

จ าแนกตามอาย ุโดยภาพรวมและรายดา้น พบว่า แตกตา่งกันอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิต ิ 

   2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมอืงหัวหนิ 

จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมพบวา่ แตกตา่งกันอย่างไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่  

การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา และการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคญั 

ทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 โดยท่ีระดับการศกึษาสูงกวา่ปริญญาตรีมคี่าเฉลี่ยมากกวา่ระดับปริญญาตรี 

   2.4 ผลการเปรียบเทียบการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมอืงหัวหนิ 

จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ แตกต่างกันอยา่งไม่มนีัยส าคัญทางสถิต ิ

อภปิรายผลการวิจัย 

 การอภิปรายผลการวจิัยครัง้นี้ น าเสนอในตามประเด็นดังตอ่ไปนี้ 

  1. ผลการวจิัยในภาพรวม พบวา่ การบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาล 

เมอืงหัวหิน มีการปฏบัิตอิยู่ในระดับมากทุกด้าน อาจเป็นเพราะโรงเรียนให้ความส าคัญกับการบริหารและจัดการศกึษา

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานส่งผลใหโ้รงเรียนมกีารบริหารและจัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพและประสิทธิภาพอย่างตอ่เนื่อง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การตรวจสอบและถ่วงดุล มีการปฏบัิติเป็นอันดับสูงสุด อาจเป็นเพราะสถานศกึษา 

ใชห้ลักความโปร่งใส มีการจัดท ารายงานความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศกึษา 

ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวขอ้งรับทราบ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนตดิตาม ตรวจสอบ 

การด าเนนิงานของสถานศกึษา สถานศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏบัิตงิานของครู เปิดโอกาส 

ให้ชุมชนได้รับรู้ผลการด าเนนิงานของสถานศกึษา และส่งเสริมให้มีการสร้างเครอืขา่ย ทรัพยากรบุคคลระหวา่ง

สถานศกึษา องคก์รในท้องถิ่นและชุมชนมาใชใ้นการจดัการศึกษาให้ตรงตามความตอ้งการ สอดคล้องกับ เอมอร  

วริิยะขันตกิุล (2555, หน้า 102 ) กล่าววา่ สถานศกึษาควรมกีารแบ่งงาน 4 ฝ่าย อย่างชัดเจนโดยแตล่ะฝ่ายมีผู้รับผิดชอบ

ตามความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม โดยการออกค าสั่งแตง่ตัง้ แจ้งให้ทราบและจัดท าโครงสร้างการบริหารงาน

อย่างชัดเจน ผู้บริหารตอ้งยอมรับการตัดสินใจ และความคิดเหน็ของผู้รับผิดชอบงาน มีการสร้างขวัญและก าลังใจ 

ให้แกบุ่คลากรภายในโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานควรมคีวามรวดเร็วและคล่องตัวมากกวา่ที่เป็นอยู ่

จัดหาและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน ส่วนการมคีณะกรรมการ

สถานศกึษาร่วมพัฒนาโรงเรียน มีการปฏบัิติเป็นอันดับต่ าสุด อาจเป็นเพราะสถานศกึษายังไมเ่ปิดโอกาสให้

คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการจัดการศึกษาเท่าท่ีควร ดังนั้น จึงควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ

สถานศกึษาได้เสนอแนวทางและมีสว่นร่วมในการบริหารและจดัการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ

บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไปของสถานศกึษา ให้ความเห็นชอบและเสนอแนะในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น

ของสถานศึกษา รวมถึงมีสว่นร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  2. ผลการวจิัยรายดา้น ทัง้ 5 ดา้น มีขอ้วิจารณด์ังนี ้ 

   2.1 การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พบวา่ สถานศกึษาก าหนดขอบเขต บทบาท 

หนา้ที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานการบริหารวชิาการ มกีารปฏบัิตเิป็นอันดับสูงสุด อาจเป็นเพราะสถานศกึษามกีาร 

วางแผนและจัดท าแผนบริหารงานวชิาการท่ีสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และนโยบายหลักของโรงเรียน มีการตดิตาม 



และประเมินผล เพ่ือให้บรรลุตามจุดมุง่หมายอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ชุมศักดิ ์อินทร์รักษ ์(2549, หน้า 9)  

ได้กลา่วถงึหลักประสิทธิภาพ (efficiency) ไวว้า่ เป็นการปฏบัิตติามแผนท่ีก าหนดไวต้ามขัน้ตอนและกระบวนการ มีปัญหา

และอุปสรรคขณะด าเนนิการ กส็ามารถปรับปรุงแก้ไขได้ การมีประสิทธิภาพจะเนน้ไปท่ีกระบวนการ (process) การใช้กล

ยุทธ์และเทคนิควธีิการต่างๆ ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด เพื่อให้การปฏบัิตบิรรลุสูค่วามส าเร็จ ผู้บริหารตอ้งใชห้ลัก

ประสิทธิภาพ โดยค านงึถึงคณุภาพของเป้าหมาย คือ ผู้เรียนเป็นหลัก โดยให้ทุกคนมสี่วนร่วมการบริหารงานท่ีเกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา การวัดผล ประเมินผล และการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศกึษา ส่วนสถานศกึษาก าหนดขอบเขต บทบาท หนา้ที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานการบริหารงบประมาณ  

มกีารปฏบัิตเิป็นอันดับต่ าสุด อาจเป็นเพราะโรงเรียนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน  

จึงไม่ไดก้ าหนดขอบเขต บทบาท รวมถึงหนา้ที่ความรับผิดชอบให้แกบุ่คลากรในโรงเรียน ดังนัน้ โรงเรียนจึงควรศกึษา

มาตรฐานการบริหารงบประมาณ วางแผนงานงบประมาณของโรงเรียน ซึ่งสอดคลอ้งกับ Wohlstetter (1995, pp.22-25)  

กล่าววา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานต้องมกีารปรับโครงสร้างองค์การของโรงเรียนใหม ่เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

โรงเรียนมอี านาจที่แท้จริง (real authority) เกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร และหลักสูตร ปัจจัยท่ีเอื้อตอ่ความส าเร็จในการ

บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ 1) การกระจายอ านาจให้โรงเรียนอยา่งแทจ้รงิ และโรงเรียนต้องกระจายความ

รับผิดชอบ และอ านาจการตัดสนิใจให้ทีมงานตา่งๆ ในโรงเรียนอยา่งท่ัวถึง 2) เนน้การบริหารแบบมสี่วนร่วมและการ

บริหารโดยองค์คณะบุคคล ในการปฏบัิตงิานเนน้การท างานเป็นทีมและการสร้างทีมงานท่ีมีคุณภาพ 3) มุง่พัฒนา

บุคลากร ทัง้การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษารวมท้ัง การพฒันาคณะกรรมการโรงเรียน 

ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน รวมท้ังเร่ืองการจัดการเรียนการสอนและเร่ืองอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 4) การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารและจัดการศึกษา สารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการ

วางแผนและการตัดสินใจสั่งการ 5) ผู้บริหารโรงเรียนมคีวามรู้ความสามารถในการเป็นผู้น า บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 

คือ ผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) การเป็นผู้น า (leader) และผู้สนับสนุน (supporter) เป็นผู้น านวัตกรรม (innovations) 

เข้าสูโ่รงเรียนและเป็นผู้ผลักดันการปฏรูิปการศึกษาให้กา้วหนา้ 6) การมวีสิัยทัศน์ร่วม (shared vision) ท่ีชัดเจน วิสัยทัศน์

ตอ้งเกิดจากการร่วมมอืร่วมใจของบุคลากรในโรงเรียนและรับรู้ร่วมกัน เพราะวิสัยทัศน์คอื ทิศทางการบริหารจัดการของ

โรงเรียน 7) การให้รางวัล อาจได้รับการยกย่องชมเชย หรอืการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเตมิ เพื่อให้ก าลังใจแกโ่รงเรียน

โรงเรียนควรให้รางวัลแก่ทีมงานหรือหนว่ยงานภายในโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จด้วย 

   2.2 การบริหารเชงิกลยุทธ์และใชห้ลักการมสี่วนร่วม พบวา่ สถานศกึษาสนับสนุนแจ้งให้คณะกรรมการ

สถานศกึษาทราบผลการด าเนนิงานดา้นบริหารงานงบประมาณ มกีารปฏบัิต ิเป็นอันดับสูงสุด สอดคล้องกับ บุญมี  

เณรยอด (2546, หน้า 9) สรุปไวว้า่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้น เป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา 

จากส่วนกลางไปยังสถานศกึษาโดยตรง ให้สถานศกึษามอี านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีอิสระและมีความคลอ่งตัวในการ

ตัดสนิใจ การบริหารจัดการในดา้นวชิาการ การเงิน บุคลากร และการบริหารท่ัวไป โดยมีคณะกรรมการมีสว่นร่วมในการ

บริหารจัดการ ส่วนสถานศึกษาสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษามีสว่นร่วมในการวางแผน และใหค้วามเห็นชอบ 

การบริหารงานบุคคล มกีารปฏบัิต ิเป็นอันดับต่ าสุด อาจเป็นเพราะโรงเรียนไม่มกีารสนับสนุนให้คณะกรรมการ

สถานศกึษามสี่วนร่วมในวางแผน และใหค้วามเห็นชอบการบริหารงานบุคคลเท่าท่ีควร ดังนั้นโรงเรียนจึงควรส่งเสริม 

และสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามีบทบาทร่วมในการวางแผนและให้ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคล 

ให้มากขึ้น สอดคลอ้งกับจุฑารัตน ์ชัชวาลย์ (2549, หน้า 21) ท่ีกลา่วว่า การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นการ

กระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังสถานศกึษาโดยตรง ให้สถานศกึษามอี านาจรับผิดชอบ มีอิสระและ

คล่องตัวในการตัดสนิใจการบริหารจัดการท้ังดา้นวชิาการ ด้านงบประมาณ การเงิน ด้านบุคลากร ด้านการบริหารท่ัวไป 



และดา้นชุมชนสัมพันธ์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษา ตวัแทนผู้ปกครองและชุมชน 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิรว่มกันบริหารสถานศกึษาให้เป็นไปตามความตอ้งการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด 

   2.3 การมคีณะกรรมการสถานศกึษาร่วมพัฒนาโรงเรียน พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษามสี่วนร่วม 

ในการก าหนดแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มกีารปฏบัิติเป็นอันดับสูงสุด อาจเป็นเพราะโรงเรียนมกีารสง่เสริม 

การมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง ชมุชน ผู้ทรงคุณวุฒ ิให้เข้ามาเป็นกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น

สอดคล้องกับ ธีระ รุญเจรญิ (2547, หน้า 136) กล่าวไว้วา่ การบริหารแบบมสี่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหผู้้ท่ีเกี่ยวข้อง

สามารถมสี่วนร่วมก าหนดนโยบายและแผนการตัดสนิใจก าหนดหลักสูตรท้องถิ่น ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา 

มสี่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มกีารปฏบัิตเิป็นอันดับต่ าสุด อาจเป็นเพราะคณะกรรมการสถานศึกษา

ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการมสี่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษาเท่าท่ีควร สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Park 

(2000, pp. 239 ) ได้ท าการวจิยัเร่ือง การสร้างชุมชนโรงเรียนท่ีปกครองตนเอง การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน

เกาหลี ผลการวจิัยพบวา่ คณะกรรมการโรงเรียนไม่มบีทบาทตามท่ีคาดหวัง อ านาจการตัดสนิใจด้านหลกัสูตร 

งบประมาณ บุคลากรยังคงอยูท่ี่สว่นกลาง รัฐบาลและเขตการศึกษาไมไ่ดก้ระจายอ านาจใหโ้รงเรียนเพยีงพอ ผลการวจิัย

ยังระบุว่า ความส าเร็จของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อครูและผู้ปกครองมีบทบาทและมีสว่นร่วม

ในการตัดสนิใจสั่งการมากที่สุด  

   2.4 การบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน พบวา่ สถานศกึษาแตง่ตัง้บุคลากรรับผิดชอบในการก ากับ 

ตดิตามผลการด าเนนิงาน มีการปฏบัิตเิป็นอันดับสูงสุด อาจเป็นเพราะโรงเรียนมกีารแตง่ตัง้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องร่วมท า

หนา้ที่ก ากับ ติดตามผลการด าเนนิงานอยา่งชัดเจนสอดคล้องกบั กมลกร คงแก้ว (2548, หน้า 4) กล่าววา่ การมีสว่นร่วม

จากผู้ท่ีมีสว่นได้ส่วนได้สว่นเสียทุกฝ่าย เป็นปัจจัยส าคัญ ท าใหส้ถานศกึษามคีวามเข้มแข็งในการบริหารงานและการ

จัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล รวมท้ังจัดปัจจัยท่ีเกือ้หนุน 

การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทอ้งถิ่น ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนสถานศกึษาจัดสรรทรัพยากรตามแผนงาน

โครงการอย่างเหมาะสมมกีารปฏบัิตอิยู่ในระดับมาก เป็นอันดับต่ าสุด อาจเป็นเพราะโรงเรียนยังขาดการประสาน 

ความร่วมมอืกับชุมชน จึงควรสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในชมุชนในการร่วมกันระดมทรัพยากรเพื่อใชก้าร 

จัดการศกึษา สอดคลอ้งกับ ถวลิ มาตรเลี่ยม (2544, หน้า 41) กล่าววา่ โรงเรียนเป็นฐานเป็นการบริหารจัดการโรงเรียน 

ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและความตอ้งการของโรงเรียน คือ สมาชิกโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ พอ่แม่ ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนสมาชิกชุมชน และองค์กรอื่นๆ มารวมพลังกันอยา่ง

เต็มท่ี รับผิดชอบตอ่การใชท้รัพยากรและแก้ปัญหา ตลอดจนด าเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมดา้นการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในระยะสั้นและระยะยาว  

   2.5 การตรวจสอบและถ่วงดุล พบวา่ สถานศกึษาจัดท าสรุปผลการด าเนนิงานประจ าป ีพรอ้มรายงาน

ผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องทราบ มกีารปฏบัิตเิป็นอันดับสูงสุด สอดคลอ้งกับ  

สุนจิจา ทัพศาสตร์ (2546, บทคัดยอ่) ศึกษาความพร้อมในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศกึษาโดยรวม พบวา่ โรงเรียนมคีวามพร้อมในการบริหาร

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเร่ืองการตรวจสอบถ่วงดุล ด้านการบริหารตนเอง และการมสี่วนร่วม 

ส่วนสถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนนิงานตามโครงการอย่างเป็นระบบ มีการปฏบัิตเิป็นอันดับต่ าสุด  

อาจเป็นเพราะโรงเรียนไม่มกีารก าหนดแผนการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ดังนั้นโรงเรียนควรจัดให้มีการ

วางแผนและก าหนดนโยบายการวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกับ กระทรวงศึกษาธกิาร (2546, หน้า 

35) กล่าววา่ การวัดผลและประเมินผลเป็นกระบวนการ หรอืกิจกรรมวชิาการท่ีท าให้ทราบว่าการด าเนนิกิจกรรมการ



เรียนการสอนให้บรรลุตามความมุง่หมายท่ีต้ังไว้มากนอ้ยเพยีงใด ปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่องและข้อจ ากัดเร่ืองใด 

อย่างไร อันเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีย่ิงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

  1.1 การบริหารและจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมอืงหัวหิน ทัง้ 5 ด้าน จากการวจิัย

พบวา่ ในภาพรวม การมีคณะกรรมการสถานศึกษารว่มพัฒนาโรงเรียน มีการปฏบัิต ิเป็นอันดับต่ าสุด ดังนัน้ จึงควรสร้าง

ความรู้และชี้แจงบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เห็นความส าคญัของการศึกษา และพร้อมท่ีจะเขา้มามี

ส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมถึงการระดม

ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพศกึษา  

   1.1.1 การตรวจสอบและถ่วงดุล จากการวจิัย พบวา่ สถานศกึษาตดิตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนนิงาน

ตามโครงการอยา่งเป็นระบบ มีการปฏบัิตเิป็นอันดับต่ าสุด ดังนั้น โรงเรียนควรแตง่ตัง้คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล

การปฏบัิตงิานอย่างเป็นระบบ และเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาและชุมชน ตรวจสอบ 

การด าเนนิงานของโรงเรียน ตลอดจนจัดให้มีการรายงานผลการปฏบัิตงิานอย่างตอ่เนื่อง  

  1.2 การเปรียบเทียบการบริหารและจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมอืงหัวหิน  

   1.2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารและจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของเทศบาลเมอืงหัวหนิ 

จ าแนกตามระดับการศึกษา จากการวจิัยรายดา้น พบวา่ การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  

และการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยท่ีระดับการศกึษาสูงกวา่

ปริญญาตรีมีคา่เฉลี่ยมากกวา่ระดับปริญญาตรี ดังนัน้ เพื่อให้การปฏบัิติอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน จึงควรให้ความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของผู้ท่ีมี 

ส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาโรงเรียน สร้างบรรยากาศการปฏบัิตงิานแบบกัลยาณมติร ชุมชนมสี่วนร่วมในการพัฒนา 

หลักสูตรสถานศกึษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสนองความตอ้งการของท้องถิ่น มแีผนงานโครงการ รวมถึงมีระเบียบ

การวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ที่มาจากการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย  

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรศกึษาการสง่เสริมการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้มกีารกระจายอ านาจ

ไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด เพื่อความคลอ่งตัวในการด าเนนิงาน และเกิดการบริหารแบบมสี่วนร่วม มีความยดืหยุ่น

สอดคล้องกับสถานการณ ์และพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย มคีุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

  2.2 ควรศกึษาบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ใจบทบาทหน้าท่ี 

เห็นความส าคัญของการศึกษา มีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็น การตัดสนิใจและรับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงระดม

ทรัพยากรสง่เสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องตามต้องการและบริบทของชุมชน 
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