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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม เขต 5 
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บทคัดยอ 
 

 การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็น เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และ
วิธีการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนเพื่อศึกษาความ
คาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 5 
โดยการเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 5                     
ปการศึกษา 2550 ท่ีขอถายโอนไปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 8 คน ครูผูสอน จากสถานศึกษา 
8 แหง จํานวน 121 คน และประธานกรรมการสถานศึกษา จํานวน 8 คน รวมท้ังส้ิน 137 คน  ผลการศึกษา
สรุปไดดังนี้ 
 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิดและวิธีการถายโอน
อํานาจทางการศึกษา สวนใหญเห็นดวยในระดับปานกลาง 
 สวนความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษา มีความคาดหวังเร่ืองความยุติธรรม โปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได ในดานของการบริหารงบประมาณและดานการบริหารงานบุคคล 
ในขณะท่ีความคาดหวังดานการบริหารทั่วไปสวนใหญคาดหวังใหมีการสรางความเขาใจกับ
บุคลากรทองถ่ินอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอเพื่อใหเกิดเจตคติท่ีดีตอระบบการศึกษา นอกจากนี้ดาน
การบริหารวิชาการคาดหวังท่ีจะใหมีการมุงพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาอยางแทจริงโดยทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการถายโอน พบวาการถายโอนเปนนโยบาย
ท่ีดีแตตองคํานึงถึงความพรอมขององคกรท่ีจะรับถายโอนในดานงบประมาณ บุคลากร ควรมีการทํา
ประชามติของทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหไดท้ังคนดี มีความสุขในการทํางาน กอใหเกิดงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to study the opinion, principle, idea, and the way 

transfers administration power studies to the organization govern local, including, for expectation 
education of the way education personnel in the school, be under educational region 5 Chiang Mai office, 
academic year 2550. There were 8 persons  who will  transfer to be under an local organization, 
121 persons from 8 schools and 8 persons from educational committee. Totally there were 137 
persons. The result of questionnaires was shown below. 

The opinion of officers about principle, idea and the way to transfer were intermediate.  
The expectations of officers were the royalty, clear and traceability of the administrative 

team. The administrative should understand and work out with co-worker to build good attitude 
with education system. Besides that, developing of educational system was necessary to be done 
by every part in the organization. 

In suggestion, the transfer method was a good idea but the readiness of local organization 
was the most important. The budget and personnel administrator should be prepared. Good 
environment could help people to do good and effective work. 
 


