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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน
ของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  โดยใชกรอบแนวคิดตามรูปแบบซิปป โมเดล                   
(ClPP  Model) ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรโดยใช
เครื่องมือแบบสอบถามกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน  คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  
จาํนวน 22 คน  ครแูละบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จาํนวน 30 คน  ผูปกครองนกัเรียน จาํนวน 35 คน  นกัเรียน 
จํานวน 50 คน  รวมทั้งสิ้น 152 คน  และเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางจากผูใหขอมูล
สาํคญั ประกอบดวย  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  จาํนวน 1 คน  คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  จาํนวน 
1 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  จํานวน 2 คน  ผูปกครองนักเรียน จํานวน 2 คน  รวมทั้งสิ้น 6 คน  
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ และวิเคราะหเนื้อหา    ผลการวิจัยพบวา การประเมินโครงการการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นของโรงเรียน บานแมงอนขี้เหล็ก โดยมุงประเมิน 4 ดาน 1) ดานสภาวะ
แวดลอมหรือบริบททั่วไปของโครงการ พบวา รายการที่มีการปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ การกําหนดวัตถุประสงค
ของโครงการและการจัดทําแผนดําเนนิงานโครงการ สวนรายการท่ีเห็นวาไมไดปฏิบตัโิดยมีรอยละสงูสุด คอื ผูเก่ียวของ
ทุกฝายมีการตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 2) ดานปจจัยนําเขาของโครงการ พบวา รายการที่มีการปฏิบัติ
โดยมีรอยละสูงสุด จํานวน 2 รายการ คือ จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการจากหนวยงานตนสังกัด และพัฒนา
แหลงเรียนรูใหมีความพรอมเหมาะสมกับเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน สวนรายการท่ีไมไดปฏิบัติโดยมี      
รอยละสูงสุด คือ โรงเรียนจัดทําหลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะสมตามบริบททองถิ่น 3) ดานกระบวนการของโครงการ      
พบวา รายการทีม่กีารปฏบิตัโิดยมรีอยละสงูสดุ คอื จดัอบรมใหความรูเกีย่วกบัโครงการแกคณะกรรมการสถานศึกษา

การประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
ของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม
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ขัน้พ้ืนฐาน สวนรายการทีไ่มไดปฏิบตัโิดยมีรอยละสงูสุด คอื เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ินไดเรียนในหลกัสูตร
การฝกอบรมทักษะอาชีพ และ 4) ดานผลผลิตของโครงการ พบวา รายการท่ีมีการปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ                
ผูเรียนไดแสดงความพึงพอใจในการเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สวนรายการท่ีไมไดปฏิบัติ  
โดยมีรอยละสูงสุด คือ จัดกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนในโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร   

คําสําคัญ
   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  การพัฒนาทองถิ่น  โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก  จังหวัดเชียงใหม      

Abstract
   This research aimed to evaluate the project of school based management for local development 
of Maengonkilek School, Fang District, Chiang Mai Province by using the conceptual framework according 
to Daniel L. Stufflebeam’s CIPP Model.  The data were collected population from through questionnaires 
15 basic education commissions, 22 network parents committee, 30 teachers and school educational 
staff, 35 student’s parents and 50 students.  There were totally 152 people.  In addition, the data were 
collected through unstructured interviews from people who provided important information including 1 
person of basic education commissions, 2 people of network parents committee, 2 people of teachers 
and school educational staff and 2 people of student’s parents.  There were totally 6 people.  The data 
were analyzed through frequency, percentage and a content analysis. The findings were as follows:        
The project evaluation of school based management for local development of Maengonkilek School       
focused on assessing 4 aspects. 1) The environment or general context of the project revealing the list 
with the highest percentage of performance was to set the project objectives and to make the project 
action plan whereas the item with the highest percentage of non-performance was that all parties who 
concerned verified the project operation. 2) The input factors of the project showing 2 lists with the highest 
percentage of performance were to set up a budget supporting the project from the agency and to         
develop learning sources being available and appropriate for children, young people and local residents 
while the list with the highest percentage of non-performance was that the school prepared up-to-date 
curriculum being appropriate for the local context.  3) The process of the project indicating the list with 
the highest percentage of performance was to organize trainings about the project for the basic education 
commissions as the list with the highest percentage of non-performance was that the children, young 
people and local residents took some courses of vocational skills training curriculum.  4) The output of 
the project showing the list with the highest percentage of performance was that students expressed their 
satisfaction with additional subjects or student developing activities whereas the list with the highest 
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percentage of non-performance was to arrange activities helping the students in the project have required 
characteristics according to the curriculum.   

Keywords
   School Based Management,   Local Development,   Ban Maengonkilek School,   Chiang Mai Province
 
บทนํา
   โลกในศตวรรษท่ี 21 มกีารเปลีย่นแปลงท้ังในระดบัโลกและระดบัประเทศโดยเฉพาะภาวะความผันผวนทาง
ดานเศรษฐกจิ พลังงานและภูมอิากาศท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลกระทบอยางชดัเจน ดงัน้ันการบรหิารพัฒนาประเทศ
เพื่อสรางความเข็มแข็ง และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ จําเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกจิโลกและภูมภิาค ซึง่ประเทศไทยมีพนัธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ  ในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป พ.ศ. 2558 ซึ่งจําเปนตองสรางความพรอมดานกายภาพ โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสควบคู
กบัการพัฒนาระดับคุณภาพคนใหเปนพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจสูสังคมไทย ทัง้น้ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2554, 1) จึงไดกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรมเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะ
การดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย การจัดการศึกษาของไทยไดกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา           
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 23 หมวด 4 กลาวถึงแนวการจัดการศึกษามี 3 รูป
แบบคอื การศกึษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั การศกึษาสามารถเรยีนรูโดยบรูณาการ
ผสมผสานรปูแบบการเรียนรูเขาดวยกันอยางเปนระบบ เพ่ือใหผูเรียนเปนคนของสังคมโดยสมบูรณ (สาํนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, 7) ประกอบกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 มาตรา 80 (4) ไดระบุวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาและมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา นอกจากน้ีพระราชบัญญัติยังกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (6) บญัญัตใิหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีจดัการศึกษาและภารกิจ
อื่น ๆ จึงทําใหปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมาก จัดการศึกษาทั้งสามรูปแบบอยูทั่วประเทศ
   จากกฎหมายขางตนจะเห็นไดวา องคกรปกครองสวนทองถิน่มีบทบาทในการจัดการศึกษาในระดบัใดระดบั
หนึง่ หรอืทกุระดับตามความพรอมความเหมาะสม และความตองการของทองถิน่ ซึง่กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ 
กระทรวงมหาดไทย ไดเล็งเห็นวาโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญอยูใกลชุมชนและมีความพรอม
ดานทรัพยากรทางการศึกษา เชน อาคารสถานท่ี วสัดอุปุกรณ บคุลากรท่ีมคีวามพรอม จงึมนีโยบายใหโรงเรยีนสังกดั
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 แหง คือ โรงเรียนแมอายวิทยาคม โรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก               
และโรงเรียนตนแกวผดงุวทิยาลัย ใหเปนแหลงเรียนรูสาํหรับการศึกษาตลอดชีวติของคนในชุมชนทองถ่ิน โดยองคการ
บรหิารสวนจังหวดัเชยีงใหม สนบัสนนุสงเสริมใหโรงเรยีนดังกลาวใชการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิน่ (School Based Management  for Local Development: SBMLD) แลวกําหนดโครงการไวในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาสถานศึกษาป พ.ศ. 2555 ถึงป พ.ศ. 2556 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 2554, 2)  
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   สาํหรบัโรงเรียนบานแมงอนขีเ้หลก็ อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม  เปนโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาเปด
สอนตั้งแตอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2555 นักเรียนทั้งหมด จํานวน 395 คน มีครูและ        
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้นจํานวน 38 คน ไดถายโอนโรงเรียนจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 
มาสงักดัองคการบรหิารสวนจงัหวดัเชยีงใหม ตามพระราชบญัญตักิาํหนดและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ในวนัที ่15 ธนัวาคม 2549 และเนือ่งจากสถานทีต่ัง้โรงเรยีนอยูกลางชมุชนตาํบลแมงอน 
ซึง่ผูปกครองนกัเรียนสวนใหญมฐีานะยากจน ประกอบอาชพีเกษตรกรรมและรบัจางท่ัวไป ทางโรงเรียนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครอง จึงรวมกันกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยจัดทํา
โครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียนบานแมงอนขีเ้หล็กไวในแผนปฏบิตักิาร
ประจําปการศึกษา 2554 (โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก, 2554, 4 - 9) โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 1,000,000 บาท โครงการดังกลาว        
มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหตวัแทนชมุชนหมูบานแมงอนขีเ้หล็ก  มทีกัษะอาชีพการเกษตรธรรมชาต ิ ตามปรชัญาของเศรษฐกจิ    
พอเพียงแบบย่ังยืน และเยาวชน ยุวเกษตรกรในโรงเรียนมีความรูทักษะอาชีพสามารถนําไปปฏิบัติในครอบครัว         
ของตนเองได ดานผูนาํหมูบานแมงอนข้ีเหล็ก ตองมีความรู ทกัษะการใชคอมพิวเตอร ดานอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู             
เพ่ือรบัประโยชนจากการพัฒนาอาชพีของตนเอง สวนผูแทนชมุชน เยาวชนตําบลแมงอน ตองมีทกัษะความรู สบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมลานนา และสงเสริมสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน     
มีสวนรวม ในการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน ซึ่งการดําเนินงานโครงการประกอบไปดวยกิจกรรมยุวเกษตรกรใน
โรงเรียนมีความหลากหลายในอาชีพ เชน กิจกรรมเล้ียงกบ กิจกรรมเล้ียงปลา กิจกรรมเล้ียงไกไข กิจกรรมปลูกผัก    
กิจกรรมปลูกสตรอเบอร่ี การปลูกผักไฮโดโปรนิก กิจกรรมเพาะเห็ด การอบรมความรูพื้นฐานคอมพิวเตอรเบื้องตน 
และสบืสานศิลปวัฒนธรรมลานนา เปนตน จากโครงการดังกลาวเม่ือเสรจ็สิน้การดําเนินงานตองรายงานผลโครงการ
ใหผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของรับทราบทุกป ซึ่งผลการประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่นของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มีขอเสนอแนะในที่ประชุมวา ควรมีการ
ประเมินโครงการท้ังกอนการดําเนินโครงการ ระหวางการดําเนินโครงการ และหลังจากการดําเนินโครงการเสร็จส้ิน 
(โรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก, 2555, 11) ผูวิจัยจึงทําการศึกษาคนควารูปแบบการประเมินโครงการจากนักวิชาการ
หลายคน และพบวา รูปแบบการประเมินแบบซิปป โมเดล (CIPP  Model) ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel 
L. Stufflebeam) (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2541, 170) ซึ่งมีรูปแบบการประเมินทั้ง 4 ดาน คือ การประเมินดานสภาวะ
แวดลอมเปนการประเมินถึงสภาพบริบทท่ัวไป (Context) การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) เปนการประเมิน   
ความพรอมของทรัพยากรที่เกี่ยวของกับโครงการ การประเมินดานกระบวนการ (Process) เปนการประเมินขั้นตอน
การดําเนินงานโครงการ และการประเมนิดานผลผลติ (Product) เปนการประเมนิผลท่ีเกิดจากการดาํเนินงานโครงการ 
เปนรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นของโรงเรียน        
บานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
   ดงันัน้ ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจในการประเมนิโครงการการบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการพฒันาทองถ่ิน
ของโรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป โมเดล (CIPP 
Model) เพ่ือเปนแนวทางการพฒันาและวางแผนดําเนินงานโครงการการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการพฒันา
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ทองถิ่นของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ตอไป

วัตถุประสงค
  เพ่ือประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการพัฒนาทองถิน่ของโรงเรยีนบานแมงอนข้ีเหล็ก  
อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  
 
ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 
  1. ประชากร
          ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนผูเขารวมโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่นของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 15 คน ผูปกครองเครือขาย จํานวน 22 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จํานวน 30 คน 
นักเรียน จํานวน 50 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 35 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 152 คน ในปการศึกษา 2556   
  2.   ผูใหขอมูลสําคัญ 
            ผูใหขอมลูสาํคญั เปนผูใหขอมลูจากการสัมภาษณ จาํนวน 6 คน คอื ตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน ตัวแทนคณะกรรมการผูปกครองเครือขาย จํานวน 1 คน ตัวแทนครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา จํานวน 2 คน และตัวแทนผูปกครองนักเรียน จํานวน 2 คน ทีไ่ดมาโดยใชวิธคีัดเลือกแบบเจาะจงจากประชากร 
ทีเ่ปนผูมคีวามกลาคิด มคีวามรอบรู มคีวามชาํนาญ และเปนผูมปีระสบการณในการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรยีน 
เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกดานไปเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน  

ขอบเขตเนื้อหา
        การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเนื้อหา 2 ประเด็น ไดแก 1) การประเมินโดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป โมเดล 
(CIPP  Model) ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2541, 170)          
โดยมุงประเมิน 4 ดาน คือ ดานสภาวะแวดลอมหรือบริบททั่วไปของโครงการ ดานปจจัยนําเขาของโครงการ                  
ดานกระบวนการของโครงการ และดานผลผลิตของโครงการ และ 2) โครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถิ่นของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในปการศึกษา 2556  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย
  1.  แบบสอบถามการประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียน
บานแมงอนข้ีเหล็ก อาํเภอฝาง จงัหวัดเชียงใหม แบงออกเปน 3 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
เปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 การประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่นของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดชียงใหม เปนคําถามแบบเลือกตอบ และตอนที่ 3 ปญหา
และขอเสนอแนะ เปนคําถามแบบปลายเปด    
   การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และการใชภาษาของแบบสอบถาม โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน      
และมีการปรับปรุงแกไข โดยพิจารณาเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (ICO) ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป และการหาคา
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ความเที่ยง (Reliability) ของเคร่ืองมือโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ อัลฟา ของครอนบาค (Cronbach ’s Alpha           
Coefficient) แลวจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางโรงเรียนแมอายวิทยาคม จํานวน 65 คน มีคาความเช่ือมั่น            
ทั้งฉบับเทากับ 0.9494 
  2. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ผูวิจัยกําหนดแนวคําถามโดยนําเอาผลการตอบแบบสอบถามขอ          
ที่มีคาเฉล่ียสูงสุดของการประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียน         
บานแมงอนข้ีเหลก็ อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม และคาเฉล่ียต่ําสุดของการประเมินโครงการการบรหิารโดยใชโรงเรยีน
เปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในแตละดาน จํานวน          
4 ดาน มาตั้งเปนประเด็นขอคําถามในการสัมภาษณ จากน้ันนําแบบสัมภาษณไปทดลองใชกับประชากรท่ีไมได         
ถูกคัดเลือกแบบเจาะจงที่เปนผูใหขอมูลสําคัญ โดยเปนตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน 
และตวัแทนคณะกรรมการผูปกครองเครอืขาย จาํนวน 1 คน รวมจาํนวน 2 คน พบวาไดรบัขอมูลตามทีต่ัง้ขอคาํถามไว 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.  แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นของ
โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 152 ฉบับ ไดรับ
คืน 147 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.71 จากนั้นนํามาตรวจสอบพบวา มีความสมบูรณทุกฉบับ
  2.  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการสัมภาษณผูใหขอมูลดวยตนเอง จํานวน 6 คน   
โดยใชแนวทางคําถามในการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง การประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม แลวเสร็จนํามาวิเคราะหขอมูล      
โดยใชการวิเคราะห สรุปเนื้อหาตามประเด็น นําเสนอผลเปนความเรียง

การวิเคราะหขอมูล
  1. แบบสอบถามการประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียน
บานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ แลวนําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบการบรรยาย
  2. การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ผูวิจัยไดจากการจดบันทึกและการถอดเทปบันทึกเสียง เก่ียวกับ       
การประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก           
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในดานเนื้อหาแตละดาน และนําเสนอขอมูลในรูปแบบความเรียง

ผลการวิจัย 
   1.  ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม
       1.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 82 คน  คิดเปนรอยละ 55.78  
ดานอายุสวนใหญพบวามีชวงอายุ ระหวาง 10 - 15 ป  จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ 34.01 และดานวุฒิการศึกษา
สวนใหญพบวา อยูในระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 72 คน  คิดเปนรอยละ 48.98  
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   1.2 การประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นของโรงเรียนบาน
แมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
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  จากตารางที่ 1 พบวา รายการที่มีการปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ
และการจัดทําแผนดําเนินงานโครงการ รอยละ 91.84 สวนรายการท่ีเห็นวาไมไดปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ                
ผูเกี่ยวของทุกฝายมีการตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการ รอยละ 40.14                        
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  จากตารางที่ 2  พบวา รายการที่มีการปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด จํานวน 2 รายการ คือ จัดตั้งงบประมาณ
สนับสนุนโครงการจากหนวยงานตนสังกัดรอยละ 100 และพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความพรอมเหมาะสมกับ                  
เด็กเยาวชน และประชาชนในทองถิ่น รอยละ 91.84 สวนรายการท่ีไมไดปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ โรงเรียนจัดทํา
หลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะสมตามบริบททองถิ่น รอยละ 37.41
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  จากตารางท่ี 3  พบวา รายการท่ีมีการปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโครงการ      
แกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ 100 สวนรายการท่ีไมไดปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในทองถิ่นไดเรียนในหลักสูตรการฝกอบรมทักษะอาชีพ รอยละ 34.70
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  จากตารางท่ี 4  พบวา รายการที่มีการปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ ผูเรียนไดแสดงความพึงพอใจในการ
เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รอยละ 96.60 สวนรายการท่ีไมไดปฏิบัติโดยมีรอยละสูงสุด คือ 
จัดกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนในโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร รอยละ 28.57
   1.3  ปญหาและขอเสนอแนะ
    1)   ปญหา  
     (1) ไมมีการกํากับ นิเทศ ติดตามจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย      
ในฐานะผูกําหนดนโยบาย  
     (2) ไมมีผูที่มีความรูเชี่ยวชาญในการใหขอเสนอแนะและกํากับติดตาม  
     (3) ไมมีเอกสารคูมือที่เปนรูปธรรมเพื่อนําสูการปฏิบัติอยางชัดเจน



77
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

    2) ขอเสนอแนะ
              (1) ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ควรมีระบบการกํากับ นิเทศ ติดตาม
               (2) ควรแตงต้ังคณะกรรมการนเิทศกาํกบัติดตามโครงการเฉพาะโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพฒันาทองถิน่ ในระดับองคการบริหารสวนจังหวดัเชียงใหมหรือระดบักรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
     (3) ควรจัดทําคูมือและเอกสารประกอบการโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน     
การพัฒนาทองถิ่น 
  2. ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ 
            2.1 การประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียนบาน      
แมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
            1) ดานสภาวะแวดลอมหรือบริบททั่วไป ผลจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง พบวา                     
ผูใหสัมภาษณ มีความคิดเห็นดวยกับผลการวิเคราะหดานสภาวะแวดลอมหรือบริบททั่วไป สวนใหญตอบวา มีการ
ปฏบิตัมิากกวาไมไดปฏบิตั ิทัง้นีเ้นือ่งจากโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียน
บานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เปนโครงการท่ีดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการที่เนน            
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด ความตองการของผูเรียนและชุมชน แลวมีแผนงานการดําเนินการอยาง           
เปนระบบทกุฝายไดเขามามีสวนรวม มมีนษุยสมัพนัธทีด่ตีอกนั และมีการสํารวจขอมลูความตองการใหมแีหลงเรียนรู    
ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมโครงการ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามาตรวจสอบงบประมาณ 
และควรจดักิจกรรมใหมทีางเลอืกท่ีหลากหลาย จดัทาํหลกัสตูรเพิม่เติม และจดัหาแหลงเรียนรูทัง้ภายในและภายนอก
ใหเหมาะสมกับงบประมาณที่ไดรับ
    2)  ดานปจจัยนําเขา ผลจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางพบวา ผูใหสัมภาษณ มีความคิด
เห็นดวยกับผลการวิเคราะหดานปจจัยนําเขา สวนใหญตอบวา มีการปฏิบัติมากกวาไมไดปฏิบัติหรือไมแนใจ               
ทั้งน้ีเน่ืองจากโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก            
เปนโครงการทีท่าํใหทกุสวนไดรบัประโยชนจากการจดักจิกรรม เปดโอกาสใหกบัทกุคนในชมุชนทองถิน่ไดเขารวมโครงการ 
มีวัตถุประสงค เปาหมายชัดเจน จัดแหลงเรียนรูที่สนับสนุนกิจกรรมโครงการใหกับผูเรียนและชุมชนแมงอนข้ีเหล็ก           
โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิวา ควรดูแลเร่ืองความปลอดภยัของสถานท่ีดาํเนนิงานใหเหมาะสมกับผูเรียน จดัหาวิทยากร
ในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจดัการเรียนรูใหสอดคลองเหมาะสม ครูและบุคลากรมคีวามกระตือรือรนในการจดั
กิจกรรมและการวางแผนงานการเรียนการสอน และเรียนรูทักษะอาชีพที่หลากหลายเฉพาะดานตามความสนใจ      
ของผูเรียน และควรจัดใหมีหลักสูตรที่ตอเนื่องตอไป 
    3)  ดานกระบวนการ ผลจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง พบวา ผูใหสัมภาษณมีความคิด
เห็นดวยกับผลการวิเคราะหดานกระบวนการ ในสวนใหญตอบวา มีการปฏิบัติมากกวาไมไดปฏิบัติหรือไมแนใจ         
แตมีบางกิจกรรมในโครงการยังไมเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียน กลาวคือ กิจกรรมมุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณทีองถิน่มากเกนิไป โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิวา ควรเพ่ิมเตมิความรูทีเ่ปนสากลและสามารถนําไปประยกุต
ใชไดตามโอกาส และสํารวจความตองการของผูเรียนกอนดําเนินงานโครงการ เพื่อจะไดเรียนรูอยางเขาใจนําขอมูล
ไปดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนงานที่วางไวตองนําเสนอผลงานของผูเรียนเปนระยะ ๆ เพ่ือตรวจสอบ
ประเมินผลงานความกาวหนาทางการเรียนรูของผูเรียนและเปนแนวทางในการพัฒนาวางแผนดําเนินครั้งตอไป
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    4) ดานผลผลิต ผลจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางพบวา ผูใหสัมภาษณ มีความคิดเห็น
ดวยกับผลการวิเคราะหดานผลผลิตของโครงการ สวนใหญตอบวา มีการปฏิบัติมากกวาไมไดปฏิบัติหรือไมแนใจ    
โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาเปนโครงการที่เห็นผลสําเร็จชัดเจน ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนการสอนโดยสงเสริมทักษะดานอาชีพ มีผลงานที่เกิดขึ้นดวยความภาคภูมิใจ        
ผูเรียนสามารถเรียนรูอยางตอเนื่อง และจัดทําโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกป
  2.2  ปญหาและขอเสนอแนะ
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การอภิปรายผล
  1. จากผลการประเมินดานสภาวะแวดลอมหรือบริบทท่ัวไปของโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถ่ินโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา รายการท่ีมีรอยละสูงสุด คือ        
มีการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการและการจัดทําแผนดําเนินงานโครงการ  ทั้งนี้โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็กมี
โครงการท่ีดาํเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการโดยเนนการพัฒนาทกัษะอาชีพตามความถนัด ความตองการของ
ผูเรียนและชุมชน  ตามหนังสือส่ังการจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ถึงโรงเรียนสงักัดทองถิน่จัดการศึกษาตลอด
ชีวิตแจงใหหนวยงานตนสังกัดดําเนินการทุกปตอเนื่อง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุดม  ถาวร (2547) พบวา       
การประเมินดานบริบทโครงการมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคและสอดคลองกับความตองการของโครงการ
นโยบายของหนวยงาน และสมบูรณ  สุวี (2550) พบวา การประเมินดานบริบทมีวัตถุประสงคของโครงการที่ชัดเจน
มีความสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบันและสามารถนําไปปฏิบัติจริง 
  2. จากผลการประเมินดานปจจัยนําเขาของโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทอง
ถิน่โรงเรยีนบานแมงอนข้ีเหล็ก อาํเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม พบวา รายการท่ีมรีอยละสูงสดุ คอื การจัดตัง้งบประมาณ
สนับสนุนโครงการจากหนวยงานตนสังกัด และพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความพรอมเหมาะสมกับเด็ก เยาวชน                 
และประชาชนในทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิลาวรรณ  อินทรวงสโชติ (2548) พบวา การประเมิน                
ดานปจจัยนําเขาในสวนดานงบประมาณ วสัดุ อปุกรณมคีวามเหมาะสมไดรบัการสนับสนนุจากหนวยงานเปนสวนใหญ 
ในขณะเดียวกันผลวิจัยก็มีความแตกตางกับผลงานวิจัยของ มัตติยากร กลมพันธ (2551) พบวา การประเมินดาน
ปจจยันําเขา เร่ืองจาํนวนบคุลากร งบประมาณและวสัดุอปุกรณทีใ่ชในการดาํเนนิการโครงการยังไมไดรบัการสนบัสนนุ

-     
 

-  
 

-   
-   

 
-  

  
-   

4.
 

 
-   

 
-  

 
-   

 6   
   

 

  

(ตอ)

3. ดานกระบวนการ
ของโครงการ (ตอ)



80
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

จากหนวยงานที่เกี่ยวของเทาที่ควร และขาดการสนับสนุนทางดานงบประมาณ และปนิดา  ปนดอน (2553) พบวา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมมีสวนรวมดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณอยางเต็มที่ 
  3. ผลการประเมนิดานกระบวนการปฏิบตัริะหวางการดาํเนินงานของโครงการการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนาทองถิน่โรงเรยีนบานแมงอนข้ีเหลก็ อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม พบวา รายการท่ีมรีอยละสูงสุด คอื 
จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับโครงการแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาหนวยงานตน
สังกัดและโรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาใหเข็มแข็ง ซึ่งมีความแตกตางกับงานวิจัย        
ของ ปนิดา  ปนดอน (2553) พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขาดการวิเคราะหหลักสูตรขาดความรู      
ดานการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเปนปญหาและขอเสนอแนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีความแตกตาง
ในเรื่องการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโครงการแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเขมแข็ง และมีการอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันอยางตอเนื่อง  
  4. จากผลการประเมินดานผลผลิตของโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา รายการท่ีมีรอยละสูงสุด คือ ผูเรียนไดแสดงความ     
พึงพอใจในการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็กดําเนินการจัดทํา
รายวิชาเพ่ิมเติม และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความสนใจ สามารถตัดสินใจเลือกเรียนตามความตองการ              
ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของสงวน  เจกะโพธ์ิ (2551) ไดศกึษาเร่ืองการประเมิน การตดัสินใจเลือกเรยีนสาระการเรียน
รูเพ่ิมเติมงานชางอุตสาหกรรม กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียน ชวงช้ันที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานเหตผุลการตัดสินใจเลือกเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก

สรุป
   จากการวิจยัเร่ือง การประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินของโรงเรยีน
บานแมงอนขีเ้หลก็ อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม ใน 4 ดาน โดยใชรปูแบบซิปป โมเดล ( CIPP  Model) ของ แดเนยีล แอล 
สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ไดแก (1) ดานสภาวะแวดลอมหรือบริบททั่วไป (2) ปจจัยนําเขาของโครงการ 
(3) กระบวนการปฏิบัติระหวางการดําเนินโครงการ และ (4) ผลผลิตของโครงการ ถึงแมวาผลการวิจัยที่ออกมาจะมี
คารอยละของการปฏิบัติคอนขางสูง แตก็ยังมีสวนที่ไมไดปฏิบัติและสวนไมแนใจ รวมทั้งปญหาตาง ๆ  ดังนั้นผูมีสวน

เก่ียวของควรนําผลจากการวิจัยไปหาแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน    
ในการพัฒนาทองถิ่นของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
  1. ดานสภาวะแวดลอมหรือบริบททั่วไปของโครงการ ควรใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีการตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของโครงการ จดัหาแหลงเรยีนรูใหแก เดก็ เยาวชนและประชาชนในทองถิน่มกีารสาํรวจขอมลูความตองการ
ของการดําเนินโครงการทุกป และจัดกิจกรรมทางเลือกท่ีหลากหลายจัดทําหลักสูตรเพ่ิมเติมใหกับผูเรียนตาม           
ความสนใจ
  2. ดานปจจัยนําเขาของโครงการ โรงเรียนควรจัดทําหลักสูตรท่ีทันสมัยเหมาะสมตามบริบททองถ่ิน และ    
แตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก  รวมทั้งจัดหาวิทยากรในทองถ่ินเขามา           
มีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีความกระตือรือรนจัดกิจกรรมให   
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กับผูเรียน ควรดูแลเร่ืองความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีดําเนินโครงการ และจัดหาสถานท่ีแหลงเรียนรูภายนอก      
ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมโครงการ  
   3. ดานกระบวนการหรือการปฏิบตั ิควรจดักิจกรรมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ินไดเรียนหลกัสูตร
การฝกอบรมทักษะอาชีพ และแจกเอกสารความรูโครงการแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนควรนําเสนอผลงานกิจกรรมของตน เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานเกิด
ความภาคภูมิใจ ซึ่งจะบงบอกถึงพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรูและติดตามประเมินผล
   4. ดานผลผลิตของโครงการ ควรจัดกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนในโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค              
ตามหลักสูตร และฝกทักษะความรูเก่ียวกับงานอาชีพซึ่งครูควรจัดกิจกรรมท่ีตรงกับความสนใจความตองการของ      
ผูเรียน โดยทําการสํารวจความตองการกอนการวางแผนดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูเรียนและใหผูเรียน
สามารถนําความรูที่ไดปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
   สวนขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
    1.  ควรมีการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการแหลงเรียนรูภายนอกของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก
  2.  ควรมีการวิจยั เรือ่ง ความตองการของผูเรยีนเก่ียวกับหลกัสตูรการฝกอบรมทกัษะอาชพีของโรงเรยีนบาน
แมงอนขี้เหล็ก
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