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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความรับผิดชอบต่อสังคม

ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล และ 4) ตรวจสอบกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล มีวิธีด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เครื่องมือ คือ แบบศึกษาเอกสาร มีค่าความตรงอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 340 คน ด้วยการสุ่ม 
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม มีค่าความตรงอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 มีค่าความเที่ยง 
0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ 
การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 
289 คน  ด้ วยการสุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน เ ครื่ อ งมื อ  คื อ  แบบสอบถาม มี ค่ า คว ามตร ง 
อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 และมีค่าความเที่ยง 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่า PNIModified และ 3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ด้วยการวิเคราะห์ SWOT และตาราง TOWS Matrix วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา และ 4) ตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการ
ตรวจสอบเชิงคุณภาพ ด้วยการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน ด้วยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ มีค่าความตรงอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการตรวจสอบเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 289 คน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม มีค่าความตรงอยู่ระหว่าง 
0.80 – 1.00 ค่าความเที่ยง 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัยพบว่า  
1. องค์ประกอบเชิงยืนยันความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า  

มี 5 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย และโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.01 มีค่า Chi-Square = 27.66, df = 26, p-value = 0.38, GFI = 0.99, 
AGFI = 0.96 และ RMSEA = 0.01 

2. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า สภาพปัจจุบัน ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก        
ทุกด้าน เรียงล าดับ ดังนี้ ด้านกฎหมาย ด้านธรรมาภิบาล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และ        
ด้านมนุษยธรรม ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับ ดังนี้ 
ด้านธรรมาภิบาล ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย และด้านมนุษยธรรม และเมื่อน า
ข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเพ่ือหาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น พบว่า ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น เรียง
จากค่าสูงสุดไปต่ าสุด ได้ดังนี้ ด้านมนุษยธรรม คือ การบริจาค ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การดูแล
สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ คือ คุณภาพของผลผลิต ด้านธรรมาภิบาล คือ การมีส่วนร่วม และด้าน
กฎหมาย คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย 

3. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
พบว่า วิสัยทัศน์ ก าหนดได้ว่า “สถานศึกษาบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ทรัพยากร
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ตามกฎหมายและปทัสถานทางสังคม สร้างระบบอาสาสมัครและ             
การบริจาค ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลทั้งองค์การ” และ มี 5 พันธกิจ  
5 เป้าประสงค ์และ 5 กลยุทธ์หลัก 12 กลยุทธ์รอง 35 แนวทางปฏิบัติ  

4. การตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล พบว่า การตรวจสอบเชิงคุณภาพ วิสัยทัศน์ก าหนดได้ว่า “บริหารสถานศึกษาด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สร้างจิตอาสา บริการ
สาธารณะ อนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อม ตามหลักนิติ ธรรม ปทัสถานทางสังคม และธรรมาภิบาล ”  
มี 5 พันธกิจ 5 เป้าประสงค์  5 กลยุทธ์หลัก 12 กลยุทธ์รอง 30 แนวทางปฏิบัติ และมีความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และ  
การตรวจสอบเชิงปริมาณ พบว่า มีความถูกต้องและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และมี             
ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก  
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to: 1) study a confirmatory factor analysis of 
social responsibility, 2) study the current and desirable conditions of school administration,  
3) develop school administration strategies, and 4) examine school administration 
strategies. This research had four methodologies. 1) Study a confirmatory factor 
analysis of the social responsibility of schools by studying the social responsibility 
components of schools using related documents. The tool was a document study form. 
The validity was between 0.80 - 1.00 by analyzing the content and confirmatory factor 
analysis. The sample consisted of 340 school administrators selected using the multi-
stage random sampling method. The instrument was a questionnaire with an IOC 
value of 0.80 - 1.00 and with a reliability of 0.82. The data were analyzed using the 
program. 2) Study the current and desirable administrative conditions using social 
responsibility of the schools under the municipality. The sample size was 289 schools 
and they were selected using the multistage sampling method. The instrument used in the 
research was a questionnaire with an IOC value of 0.80-1.00. The reliability value was 0.89. 
The statistics used in the data analysis involved data analysis questionnaires for finding the 
mean, standard deviation, and requirements by PNIModified. 3) Develop administrative 
strategies for social responsibility of the schools under the municipality to outline the 
strategy with SWOT analysis. And 4) Examine the administrative strategies, namely their 
quality, using focus group discussions involving 15 experts who were selected using 
purposive sampling. The research instrument was interviews with an IOC value of 0.80 - 
1.00 and quantitative examination. The sample of 289 school administrators was selected 
using the multi - stage sampling method. The instruments included questionnaires, with 
an IOC value of 0.80 - 1.00. The reliability was 0.91. The data were analyzed with X

and S.D. values. 
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 The results of the research were as follows:  
 1. The confirmatory factor analysis of the social responsibility of the schools 
under the municipality included 5 major elements and 12 minor elements which the 
modelling confirmatory result analysis showed was agreeable with the empirical data 
at the statistical significance level of 0.01, with Chi-Square = 27.66, df = 26, p-value           
= 0.38, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.01. 
 2. The study of the current conditions showed that the overall level is high 
for every aspect as follows: law, good governance, economy, environment and 
humanity. The study of the desirable administrative conditions showed that, overall, 
the levels were highest for every aspect as follows: good governance, economy, law, 
environment and humanity. The needs for administrative strategies for social 
responsibility contained the index values of needs, arranged from the highest to the 
lowest, as humanity is donation, environment is environmental protection, economy 
is quality of products, good governance is participation, and law is lawfulness. 
 3. The development of the administrative strategies for social responsibility 
of the schools under the municipality consisted of the vision “The strategy for school 
administration with social responsibility towards schools under the municipality found 
that the vision can be determined by educational institutions and managed with social 
norms. Assemble volunteers and build a donation system that focuses on the 
environment and manage the organization using the principles of good governance.” 
The mission had 5 items, the objective had 5 items, the strategy had 5 main strategies 
12 secondary strategies as well as 35 practice guidelines. 
 4. The administrative strategies for corporate social responsibility of the 
schools under the municipality were inspected both qualitatively and quantitatively. 
The qualitative inspection experts stated: “The qualitative inspection can be determined by 
educational institutions and managed with social norms. Bringing volunteers, public 
services, and environmental conservation to serve the rule of law, social norms and 
good governance that consists of 5 visions, 5 goals, 5 main strategies, 12 secondary 
strategies, and 30 best practices which were all rated at the highest level.” The mission 
had 5 items, the objectives had 5 items, the strategy had 5 main strategies, 12 secondary 
strategies and 30 best practices with every aspect rated at the highest level.                
The quantitative examination found that the strategy for school management with 
social responsibility was correct with possibility at the highest level, and suitability and 
usefulness at high levels. 
 
Keywords: Strategy, School Administrative, Social Responsibility 
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งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วง ตามมาตรฐานของสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นอย่างดี อันเนื่องด้วยความกรุณาอย่างยิ่งยวด            
ของอาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อรสา 
จรูญธรรม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่คอยเติมเต็มด้านวิชาการเชิงคุณภาพ ด้านจรรยาบรรณ
ของการเป็นนักวิจัยที่ดีให้ความช่วยเหลือประดุจดังกัลญาณมิตร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขอขอบคุณ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์              
ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย และ อาจารย์ ดร.แอนจิรา ศิริภิรมย์ ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลทุกท่าน การเดินทางบนเส้นทางสายการศึกษา 
มาถึงจุดนี้ได้อันเป็นผลคุณูปการจากเหล่าคณาจารย์  ทั้งหลาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้เมตตา           
และกรุณาประสิทธิ์ ประสาท วิทยาการ ต่างๆมากมาย อันเป็นส่วนส าคัญในหลอมรวมเป็นเครื่องมือ
อภิวัฒน์ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ วินัย สังคม และสติปัญญาของผู้วิจัย ในการสร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรม การพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ในวันนี้ 

ขอขอบคุณทุกแรงแรงผลักดัน จากบิดา มารดา ภรรยา บุตร ญาติพ่ีน้อง “ครอบครัวทับโทน 
ผู้เป็นดั่งสายน้ าทิพย์ ให้จิบดื่มเมื่อยามกระหาย ผ่อนคลายความอ่อนล้าเมื่อยามท้อใจ” อีกทั้ง         
คอยดูแลเสียสละ เวลา ทรัพย์สิน เงินทอง ประคับประคองให้สามารถก้าวผ่านช่วงส าคัญของชีวิต 
และผองเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนนักศึกษาปริญญาเอก การบริหารการศึกรุ่นที่ 8 รุ่นพ่ี รุ่นน้อง และทุก ๆ
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 บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ศตวรรษที่  21 (21st Century) กระแสอภิวัฒน์ด้านเทคโนโลยีข่าวสาร และระบบ
อินเทอร์เน็ต ได้เปลี่ยนแปลงโลกแบบเดิม ก้าวสู่สังคมแห่งฐานความรู้ (Knowledge-based) บนแนวคิด 
ของตะวันตก ที่มุ่งปรารถนาเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เน้นความมั่งคั่ง (Wealth) และผลก าไร เกิดเป็น
ปรากฏการณ์พลวัตขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดการขยายตัวของชนชั้นกลางสู่สังคมเมือง 
(Urbanization) การวางระบบบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน จึงประสบกับภาวะวิกฤต อันเนื่องจาก
ค่านิยมด้านวัตถุ (Materialism) และบริโภคนิยม (Consumerism) ได้ก าหนดให้เงินกลายเป็นเครื่อง
ก าหนดสถานภาพทางสังคม ไม่เว้นแม้กระทั่งระบบการศึกษา พบว่าสถานศึกษาหลายแห่งเปิดหลักสูตร 
การศึกษาที่หลากหลาย แต่เก็บค่าธรรมเนียมสูงกว่าปกติ ผู้มีเงินย่อมเป็นผู้มีโอกาสทางการศึกษา
มากกว่าผู้มีรายได้น้อย ดังนั้น การแข่งขันด้านการศึกษาจึงเป็นไปอย่างเข้มข้น ความถูกต้อง คุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ถูกละเลยอย่างกว้างขวาง (จินตนา บุญบงการ, 2554)  

สถานศึกษาซึ่งได้รับมอบหมายจากสังคมให้ท าหน้าที่พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคน
ในชาตินั้น “ยังขาดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี” มากกว่าตัวแปรอ่ืน จากผลการประเมิน
การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาในด้านการบริหารจัดการ ยังไม่มีการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา         
เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเป้าหมาย รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่วม              
ในการบริหารและจัดการจากทุกภาคส่วน (ธีระ รุญเจริญ, 2557)  

ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศไทย มีจ านวนทั้งสิ้น 7,852 แห่ง จ าแนก
ออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 175 แห่ง  เทศบาล
ต าบล 2,232 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 5,338 แห่ง กรุงเทพ 1 แห่ง และพัทยา 1 แห่ง (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559) การจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น มีโรงเรียนในสังกัด จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,481 แห่ง โดย
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของสถานศึกษาทั้งหมดของประเทศ โดยสถานศึกษา
ส่วนใหญ่เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา มากที่สุด รวมทั้งได้ขยายการสอน        
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และอาชีวศึกษาตามความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น ส าหรับ
จ านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่           
ปี พ.ศ. 2548 - 2550 โดยมีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,585,172 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35 ของนักเรียน
ทั้งประเทศ โดยนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีจ านวนเพ่ิมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจ านวนทั้งสิ้น 18,780 แห่ง นอกจากนี้ กรมส่งเสริม             
การปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบต่าง ๆ และให้ความรู้ทั่วไป 
การฝึกอบรมอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ของรัฐในด้าน
ต่าง ๆ แม้จะพบว่า การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในด้านการด าเนินการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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นั้น มีความก้าวหน้าไปมาก โดยมีจ านวนโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมขึ้นมาก 
แต่ยังน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนท้องถิ่นท้ังหมด (ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา, 2553)  

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ปัจจุบันมีจ านวน 1,040 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559) มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล 
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้เทศบาลสามารถปฏิรูป
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ การบริหารการศึกษาของเทศบาลด าเนินการ
รับผิดชอบโดยส านักการศึกษา หรือกองการศึกษาในฐานะหน่วยปฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาของเทศบาล ด าเนินการจัดตั้งงบประมาณและการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2547)  

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหาร สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาของ        
การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
มีปัญหา 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างมีปัญหา ด้านการแบ่งหน้าที่ในการจัดการศึกษาไม่ชัดเจนความ       
ไม่ชัดเจน ด้านเทคโนโลยี มีปัญหาด้านการขาด แคลนเทคโนโลยี ด้านคนมีบุคลากรไม่เพียงพอ และ
ขาดประสิทธิภาพ ด้านงาน มีความไม่ขัดเจน ในระบบงาน ทั้งงานด้านวิชาการ งานงบประมาณ       
งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไปท าให้เกิด ความไม่โปร่งใสในการท างาน และเกิดผลกระทบต่อ
นักเรียนตลอดจนชุมชนที่เกี่ยวข้อง (ยศสราวดี กรึงไกร, 2560) และยังพบว่า การให้ค่าตอบแทนและ
แรงจูงใจ การจัดสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากร  สวัสดิการที่มีอยู่         
ไม่เหมาะสมไม่เพียงพอ การช่วยเหลือด้านสวัสดิการล้าช้า ผู้บริหารขาดการสร้าง ขวัญและก าลังใจ
โดยการพูดคุยให้ก าลังใจกับครูและบุคลากร รวมไปถึงด้านวินัยและการรักษาวินัย  ผู้บริหารมี      
ความยืดหยุ่นมากเกินไปท าให้ครูและบุคลากรเคยชินและถือปฏิบัติโดยขัดต่อระเบียบวินัยที่ถูกต้อง  
และด้านการออกจากราชการ/การให้พ้นจากงาน การออกจากราชการ/การพ้นจากงานนั้นเกิดจาก
ความต้องการสอบบรรจุใหม่เพ่ือปรับเปลี่ยนต้นสังกัดที่มีสวัสดิการที่ดีกว่าและการขาดความสุขและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน (นภาพร เผ่าผา, 2554 หน้า 1929-1930) ด้านผู้เรียนยังขาดความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร สอดคล้องกับผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นภาพรวมของประเทศ สาเหตุจากปัจจัยภายนอก คือพื้นฐาน
ของผู้เรียนเป็นเด็กที่ขาดความพร้อม มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน และครอบครัว
ไม่อยู่ในฐานะที่จะดูแลเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน ด้านการเรียนอย่างใกล้ชิด ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กได้รับ
การศึกษาที่ไม่เสมอภาค เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน มักมีผลการเรียนต่ า เพราะไม่ได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัว รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ขาดการสร้างแรงจูงใจใฝ่ในการเรียนรู้ (เก็จกนก เอ้ือวงศ์, 2553) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังขาด         
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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การบริหารตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ระเบียบของการบริหารจัดการที่ดีในองค์การ (Good Governance) ตาม
หลักการการบริหารจัดการที่ดี เป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยประกันว่า ผู้บริหารได้ด าเนินการบริหารด้วย        
ความรับผิดชอบ และน าไปสู่ประสิทธิผลขององค์การอย่างแท้จริง เป้าหมายดังกล่าวรวมไปถึง        
ความรับผิดชอบ การเปิดเผยโปร่งใส การมีส่วนร่วม โดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่กล่าวถึงนี้     
ระบุหลักการ 6 ประการ ซึ่งใช้ได้โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แก่               
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความ
รับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า (Glickman, Gordon and Ross-Gordon, 2010) ผู้น า และ
บุคลากรทุกคน ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยการวางแผนกลยุทธ์ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก จุดเด่น จุดด้อย ก าหนดปัญหา เพ่ือหาทางเลือกในการแก้ไขและ
ก าหนดกลยุทธ์ ในการพัฒนาองค์การต่อไป  

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) สามารถใช้ เพ่ือ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ สร้างความได้เปรียบและสร้างรากฐานความยั่งยืนต่อเนื่องสู่อนาคต โดยผู้บริหาร
องค์การต้องก้าวให้พ้น จากกรอบกระบวนทัศน์เดิม ที่สนใจเพียงก าไรแต่อย่างเดียว แล้วน าองค์การสู่
กระบวนทัศน์ใหม่ ที่เน้นความอยู่รอดทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคม และการรักษา
สิ่งแวดล้อม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2558) องค์การสหประชาชาติได้เน้นเรื่องประชาชน 
(People) โลก (Planet) และผลก าไร (Profit) ให้มองคุณค่าและประเมินผลส าเร็จขององค์การอย่าง
สมดุล 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ (ท าให้ธุรกิจเติบโต) สังคม (เกื้อกูลสังคมรอบข้าง) และสิ่งแวดล้อม           
(การดูแลสิ่งแวดล้อม) รวมถึงการด าเนินกิจกรรมด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ซึ่งช่วยให้องค์การ
สามารถประเมินความเสี่ยง และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างครบถ้วน            
อันน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์การ (สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2556) องค์กรมาตรฐานสากลระหว่าง
ประเทศ ISO 26000 (2010) องค์กรมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ (International Organization 
for Standardization) ได้ใช้เวลาในการรวบรวมความคิด ข้อเสนอแนะ เหตุผล วิธีการ แนวทาง และ
ขอบเขตของเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรมาเป็นเวลานานถึง 10 ปี เพ่ือใช้
เป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบของสังคม และสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจและ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนทาง
ธุรกิจ ซึ่ง ISO 26000 ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2010 ภายใต้
หลักการก าหนดทิศทาง 7 ประการ ที่องค์กรพึงปฏิบัติ คือ 1) หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย (Principle 
of Legal Compliance) 2) หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติระดับชาติ หรือระดับสากล (Principle of 
Respect for Authoritative Inter Government Agreement or Internationally Recognized 
Instruments) 3) หลักการให้ ความส าคัญกับผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย  ( Principle of Recognition of 
Stakeholders and Concerns) 4) หลักของการแสดงรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ (Principle 
of Accountability) 5) หลักการความโปร่งใส (Principle of Transparency) 6) หลักการความเคารพ
ในสิทธิมนุษยชน (Principle of Respect of Fundamental Human Right) และ7) หลักการ       
ความเคารพในความหลากหลาย (Principle of Respect for Diversity) สอดคล้องกับอนันตชัย          
ยูรประถม (2007) ได้สรุปเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ในนิตยสาร Productivity World ดังนี้ 
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คือ 1) ความชอบธรรมตามกฎหมาย (Legitimacy Theory) 2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public 
Responsibility) 3) ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) 4) จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) 5) การเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม (Corporate Citizenship) แนวความคิดนี้มองว่าองค์กรธุรกิจเป็นหน่วยหนึ่ง
หรือเทียบเท่ากับบุคคล และต้องม ีหนา้ที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมนั้น ๆ เช่นเดียวกัน  

ความรับผิดชอบของพลเมืองที่ดี  ก็คือ ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม (Philanthropic 
Responsibility) ช่วยให้สังคมเกิดการพัฒนา โดยเป็นการมององค์การในระดับเดียวกับบุคคลนั่นก็คือ 
องค์การควรมี การบริจาค สนับสนุน ช่วยเหลือโดยความสมัครใจ เพ่ือช่วยให้สังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน
นั่นเองภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมิใช่เป็นเรื่องทางเลือก ขององค์การว่าจะลงมือท าหรือไม่ 
แต่เป็นเรื่องของความจ าเป็น ที่องค์การต้องปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะมันได้กลาย       
เป็นหนึ่งในคุณลักษณะ (Attribute) ของกิจการที่ดีที่พึงมี Carroll & Buchholz (1999) ความเป็น
พลเมืองที่ดี เป็นลักษณะนิสัย และทัศนคติของบุคคลซึ่งเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตาม
ระเบียบ เคารพสิทธิของผู้อื่น ท าตามหน้าที่ของตนเองและมีความซื่อสัตย์สุจริต การที่บุคคลมีลักษณะ
ความผิดชอบ จะช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยความราบรื่น สงบสุข นอกจากนี้ความรับผิดชอบ
ยังเป็นคุณธรรมที่ส าคัญในการพัฒนา ประเทศ ดังนั้น โรงเรียน ครู และบุคลากรต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการทางการศึกษา (ภิรมย์ ลี้กุล, 2558) ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเสมือนการบ่มเพาะ
สร้างจิตส านึกพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นหน้าที่หนึ่งของสถานศึกษา ดังนั้นเมื่อภาคธุรกิจเอกชนมีเรื่อง CSR 
สถาบันการศึกษา ก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวความคิดกับการปฏิบัติแบบนี้ ควรจะ
ลงไปถึงโรงเรียนระดับมัธยม ถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมเรียกว่า University, College, School 
Social Responsibility หรือ UCSSR (ณัฐนนท ทวีสิน, 2553) 

สถานศึกษา มีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอน โดยมีการสอดแทรกความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการเรี ยนรู้ทางทฤษฎี         
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมให้นักเรียนได้รับรู้  ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน จัดกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา จะท าให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ สรุปคือต้องให้ความส าคัญกับนักเรียน ปัจจัยด้านโรงเรียน และปัจจัยด้าน
ครอบครัว (ชุติมา ไชยสิทธิ์ , 2554) ความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นเรื่องใหม่แต่สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาได้ โดยการน าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม มาผสาน
กับการบริหารจัดการสถานศึกษาในปัจจุบัน ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ให้กับเยาวชน เพ่ือตอบสนองและช่วยเหลือให้วิถีความเป็นอยู่ของชุมชนมีความสุข  จากการบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (จณิน เอ่ียมสะอาด, 2550) 

 นอกจากนี้นโยบายภาครัฐมุ่งพัฒนาคนให้สมบูรณ์ ในทุกช่วงวัย สามารถบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตได้ จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ 
ร่วมสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง  (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564, 2559) 
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จากสภาพปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการทบทวนภารกิจหลัก        
ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าการน าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้ในสถานศึกษามี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการศึกษา จะต้องพัฒนาและขับเคลื่อน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ให้มีคุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับชอบต่อสังคมของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล เพราะเป็นงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นประโยชน์ในการน ากลยุทธ์ไปก าหนด
เป็นนโยบายส าหรับหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารของสถานศึกษา สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ 
อีกท้ังเป็นแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสถานศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องอ่ืนต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
 1.2.1  เพ่ือศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล  
 1.2.2  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการบริหารสถานศึกษา        
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล  
 1.2.3  เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล  
 1.2.4  เพ่ือตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
โรงเรียน สังกัดเทศบาล  
 
1.3  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 จากการศึกษา ค้นคว้าเอกสารและงานการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล สามารถน ามาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยได้ 3 ประเด็นคือ 1) กลยุทธ์และการพัฒนากลยุทธ์ 
2) ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 3) การบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล รายละเอียด ดังนี้ 
 1.3.1  แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์และการพัฒนากลยุทธ์ 
  1.3.1.1  ความหมายกลยุทธ์ 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม          
จากนักวิชาการและเอกสาร แหล่งข้อมูลทางวิชาการ ดังนี้ Samuel Paul (1983), Certo & Peter 
(1991), Wright et al (1992) Mintzberg (1994) Mary Caulter (2005) Ireland & Hoskisson 
(2005) Fred (2007) Wit & Mayer (2010) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542         
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547) มัณทริกา วิฑูรชาติ (2551) อโนทัย แทนสวัสดิ์ (2553) กมลทิพย์ 
ทองค าแหง (2554) สุนทร อุภัยพรม (2554) สุนทรี วรรณไพเราะ (2555)  กิติศักดิ์ เพ็งสกุล (2556) 
ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ (2556) ปาริชาติ เนินทอง (2556) ฌาน คณาสารสมบัติ (2556) วิรุณ  ค าภิโล 
(2557) และจารุวรรณ เป็งมล (2558) สรุปได้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายด้วยการรักษาความได้เปรียบ โดยใช้ทรัพยากรและศักยภาพ เพ่ือให้องค์การอยู่รอด
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
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  1.3.1.2  องค์ประกอบกลยุทธ์  
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม          
จากนักวิชาการและเอกสาร แหล่งข้อมูลทางวิชาการ ดังนี้   Kotler & Murphy (1981), Karl 
Albrecht (1994)  David (1997) Bartol & Martin (1998) Robbins & Judge (2007) Glickman 
Gordon & Ross-Gordon (2010) ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2539) สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2549) วันชัย 
มีชาติ (2550) สมชาย พัทธเสน (2552) ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ (2553) และปาริชาติ เนินทอง (2556) 
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์ หมายถึง  ส่วนประกอบส าคัญที่ปรากฏอยู่ในแผนกลยุทธ์ รวมทั้ง
สถานภาพปัจจุบันขององค์การและความต้องการที่จะบรรลุถึงในอนาคต กลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้องค์การก้าวสู่เป้าหมายที่ต้องการ และเป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงานซึ่งจะน า ไปใช้
ประโยชน์ในการประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ประเด็นกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติ เพ่ือจะได้น าไปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
  1.3.1.3  การพัฒนากลยุทธ์ 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม            
จากนักวิชาการ และเอกสาร แหล่งข้อมูลทางวิชาการ ดังนี้  Greenley (1989) Certo & Peter 
(1991) Dess & Miller (1993) Thompson & Strickland (1995) Stephen (1999) Wheelen & 
Hunger (2002) Bateman & Snell (2007) พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2542) วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 
(2552) สุนทรี วรรณไพเราะ (2555) ปาริชาติ เนินทอง (2556) และจารุวรรณ เป็งมล (2558) สรุปได้ว่า 
การพัฒนากลยุทธ์ หมายถึง ขั้นตอนของการก าหนดกลยุทธ์หรือสร้างกลยุทธ์ขึ้นมาใหม่ขององค์การ
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วย 1) การประเมินองค์การ
และสภาพแวดล้อม โดยการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ  2) การก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ 3) การก าหนดประเด็นกลยุทธ์ 4) การน ากลยุทธ์         
ไปปฏิบัติ และ 5) การประเมินผลงานและควบคุม 
  1.3.1.4  การประเมินกลยุทธ์ 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยใช้มาตรฐานการประเมินทั้ง          
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามแนวคิดของ McMillan & Schumacher (2001) และศิริชัย กาญจนวาสี 
(2554) คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และ 
โดยเฉพาะการตรวจสอบกลยุทธ์เชิงคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแนวคิดของ Eisner (1976) 
 1.3.2 แนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
  1.3.2.1 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม             
จากนักวิชาการ และเอกสาร แหล่งข้อมูลทางวิชาการ ดังนี้ Good (1973) Davis (1975) Carroll 
(1991)  Mondy & Premeaux (1995)  Mondy (1998) Moon & Grafski (2004)  Kotler & Lee 
(2005) Kotler & Lee (2005) Griffin (2008)  ปารีณา  ประยุกต์วงศ์  และ  แมท  โอเซ็น (2552           
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2551) สมพงษ์ ยิ่งเมือง และคนอ่ืน ๆ (2561) องค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
การมาตรฐาน ( International Organization for Standardization: ISO) (2550) เนตร์ พัณณา          
ยาวิราช (2551) ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา (2554) เอกอมร เอ่ียมศิริรักษ์ (2555) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย (2555) ธีรนันท์ ตันพานิชย์ (2558) จอย ทองกล่อมสี (2555) และประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ 
(2559) สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสถานศึกษา ด้วยการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างจิตอาสาบริการ
สาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักนิติธรรม ปทัสถานทางสังคม และธรรมาภิบาลจากการปฏิบัติ
ของสถานศึกษา ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสังคม 5 ด้าน คือ 1) ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ  
2) ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 3) ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม 4) ความรับผิดชอบด้าน
สิ่งแวดล้อม และ 5) ความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล 
  1.3.2.2 องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม จาก
นักวิชาการ และเอกสาร แหล่งข้อมูลทางวิชาการ ดังนี้ Carroll (1991) Bovee Thill, Wood & 
Dovel (1993) European Commission (2001) Post, Lawrence & Weber (2005) Philip Kotler 
& Nancy Lee (2005) มาตรฐาน ISO 26000 (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ        
ตลาดหลักทรัพย์) (2548) ส านักงานการพัฒนาระบบราชการ (2552) พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) 
เอกอมร เอ่ียมศิริรักษ์ (2555) จอย ทองกล่อมสี (2555) อนันตชัย ยูรประถม (2556) รัตน์ชัย                  
ศรสุวรรณ (2557) ภิรมย์ ลี้กุล (2558) และ ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ (2559) สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก และ 12 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
   1)  ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ย่อยต่อไปนี้   
    (1)  คุณภาพการให้บริการ  
    (2) การบริหารจัดการงบประมาณ  
    (3) คุณภาพของผลผลิต  
   2) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
ย่อยต่อไปนี้   
    (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย  
    (2) การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม  
    (3) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม ประกอบด้วย                  
2 องค์ประกอบย่อยต่อไปนี้    
     (3.1)  การอาสาสมัคร  
     (3.2)  การบริจาค 
   3) คว ามร ับผ ิด ชอบ ต ่อ ส ัง คม ด ้า นสิ ่ง แ ว ดล ้อม  ป ร ะกอบด ้ว ย            
2 องค์ประกอบย่อยต่อไปนี้   
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    (1) การดูแลสิ่งแวดล้อม  
    (2) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
   4) ความรับผ ิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล  ประกอบด้ว ย                      
3 องค์ประกอบย่อยต่อไปนี้    
    (1) การปฏิบัติอย่างโปร่งใส  
    (2) การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม  
    (3) การมีส่วนร่วม  
 1.3.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
  1.3.3.1  ความหมายการบริหาร 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม จาก
นักวิชาการ และเอกสาร แหล่งข้อมูลทางวิชาการ ดังนี้  Luther Gulick (1965) Stoner (1978) 
Freemen (1992) Herbert (1943) Newman & Charles (1964) Bartol & Martin (1997) Dale 
(1978) Peter (1979) Frederick (1991) วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) นพรดา สมใจ (2554) มัณทริกา 
วิฑูรชาติ (2551) และรัตน์ชัย ศรสุวรรณ (2556) ได้สรุป การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาโดยใช้ทรัพยากร  คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการและมีการวางแผนการจัด
สถานศึกษา การน าและการควบคุม เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
  1.3.3.2  กระบวนการบริหารหรือหน้าที่ทางการบริหาร 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม จาก
นักวิชาการ และเอกสาร แหล่งข้อมูลทางวิชาการ ดังนี้  Shermerhorn (2008), Gulick & Urwick 
(1939), Henri Fayol (1916) และศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา (2554) ได้สรุปกระบวนการบริหาร
หมายถึง ขั้นตอนในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดสถานศึกษา การน าและการควบคุม 
  1.3.3.3  อ านาจหน้าที่ งาน ขอบข่ายงาน 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม จาก
นักวิชาการ และเอกสารแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ดังนี้ Campbell et al. (1968) Sergiovanni et al. 
(1992) Griffiths (1956) Kimbrough & Nunnery (1976) หวน พินธุพันธ์ (2560) ศุภรัตน์ ปุ้งข้อ 
(2558) ประสิทธิ์ เผยกลิ่น และคนอ่ืน ๆ (2557) การบริหารระบบราชการไทยตามแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ  พ.ศ. 2542 การบริหารตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และ กระทรวงศึกษาธิการ (2550) สรุปได้ว่า อ านาจ 
หน้าที่งาน ภารกิจ งาน หรือขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ครอบคลุมใน 5 งาน ดังนี้ 
1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารบุคคล 4) ด้านการบริหาร
ทั่วไป 5) ด้านการบริหารความสัมพันธ์ชุมชน 
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  1.3.3.4  โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล จากนักวิชาการ และเอกสาร
แหล่งข้อมูลทางวิชาการ ดังนี้  เมตต์ เมตต์การุณ (2553) วิชชุกร นาคธน (2550) อนุจิตร ชิณสาร
(2557) เนื้อหาเกี่ยวกับโรงเรียนสังกัดเทศบาล ผู้วิจัยน าเสนอประกอบด้วย (1) โครงสร้างเกี่ยวกับ         
การจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดเทศบาล (2) สภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน สังกัด
เทศบาล 
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยน ามาสังเคราะห์เป็น
กรอบแนวคิดดังแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
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ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดกำรพัฒนำกลยุทธ์ 
1) ความหมายกลยุทธ์  

Mary Caulter (2005) Ireland & Hoskisson (2005) 
Fred (2007) 

2) องค์ประกอบกลยุทธ ์
Bartol & Martin (1998) Robbins & Judge (2007) 
Glickman Gordon & Ross-Gordon (2010) 

3) การพัฒนากลยุทธ ์
Stephen (1999) Wheelen & Hunger (2002) 
Bateman & Snell (2007) 

4) การประเมินกลยุทธ์                                        
McMillan & Schumacher (2001) และ                         
ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) 

 

แนวคิดกำรบริหำรสถำนศึกษำสังกัดเทศบำล 
1) ความหมายของการบริหาร 

Dale (1978) Peter (1979) Frederick (1991) 
2) กระบวนการ หรือหน้าที่บริหาร 

Shermerhorn (2008) Gulick & Urwick (1939)  
       Henri Fayol (1916) 

3) อ านาจหน้าที่ งาน ขอบข่ายงาน 
Campbell et al. (1968) Sergiovanni et al. (1992) 
Griffiths (1956) Kimbrough & Nunnery (1976) 

4) โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
เมตต์ เมตต์การณุ (2553) วิชชุกร นาคธน (2550)                        
อนุจิตร ชิณสาร (2557) 

แนวคิดควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
1) ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคม                          

Kotler & Lee (2005) Griffin (2008)   
2) องค์ประกอบความรับผดิชอบตอ่สังคม                           

Post, Lawrence & Weber (2005) Philip Kotler & 
Nancy Lee (2005) Carroll (1991) Bovee, Thill, 
Wood & Dovel (1993) 

 
 

กลยุทธ์กำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

ด้วยควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม  

ของโรงเรียน  
สังกัดเทศบำล 
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1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย  
 1.4.1  องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 1.4.2  กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 
 
1.5  ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.5.1  องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล มีองค์ประกอบ 
อะไรบ้าง  
 1.5.2  สภาพปัจจุบัน และท่ีพึงประสงค์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดข้ึนในบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล เป็นอย่างไร 
 1.5.3  กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล เป็นอย่างไร 
 1.5.4  กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับใด 
 
1.6  ขอบเขตของกำรวิจัย  
 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบ
ผสมผสานทั้ งการเก็บข้อมูล เชิ งปริมาณ (Quantitative Data Collection) และเชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Data Collection) ขอบเขตการวิจัยประกอบด้วย ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขต
ระยะเวลา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เนื้อหาการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  1.6.1.1  แนวคิดกลยุทธ์และการพัฒนากลยุทธ์ 
  1.6.1.2  แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
  1.6.1.3  แนวคิดการบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 

 1.6.2 ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 1 
มีนาคม 2563  
 1.6.3 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.6.3.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
   1)  โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ จ านวน 1,040 แห่ง โดยมี 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก  (Key 
Informant) จ านวน 1,040 คน 
   2)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ กลยุทธ์ และ              
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  1.6.3.2  กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่  
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   1)  โรงเรียนสั งกัด เทศบาลทั่ วประเทศ จ านวน 340 แห่ ง  โดยมี  
ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก  (Key 
Informant) จ านวน 340 คน ตามเกณฑ์การก าหนด ขนาดตัวอย่าง จากสัดส่วนระหว่างหน่วย
ตัวอย่าง และจ านวนพารามิเตอร์ โดยการก าหนดขนาดหรือตัวแปร เป็น 20 ต่อ 1 หน่วยขึ้นไป         
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2552) ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรทั้งสิ้น 17 ตัวแปร ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 340 โรงเรียน สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multi-stage Random 
Sampling) มีรายละเอียดดังนี้ 1) ก าหนดภาค แบ่งออกเป็น 4 ภาค ซึ่งหลักเกณฑ์ในการแบ่งตามภาค 
สอดคล้องกับการแบ่งภูมิภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (หนังสือที่ มท.0816.3/           
ว1853 กรมส่งเสริมการปกครองท้อง, 2561) ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 2) ก าหนดจังหวัด เป็น 76 มิรวมกรุงเทพมหานครเนื่องจาก    
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 3) ก าหนดโรงเรียนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ เทศบาล
ต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 4) สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง 340 แห่ง 
   2)  โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ จ านวน 289 แห่ง โดยการค านวณ
จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Interval) 95% 
ความคลาดเคลื่อน (e) ± 5% การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Random Sampling) มีรายละเอียดดังนี้ 1) ก าหนดภาค แบ่งออกเป็น 4 ภาค ซึ่งหลักเกณฑ์ใน       
การแบ่งตามภาค สอดคล้องกับการแบ่งภูมิภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (หนังสือที่ 
มท.0816.3/ ว1853 กรมส่งเสริมการปกครองท้อง, 2561) ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 2) ก าหนดจังหวัด เป็น 76 มิรวมกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 3) ก าหนดโรงเรียน เป็น 3 ระดับ คือ เทศบาล
ต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 4) สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง 289 แห่ง  
   3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน จาก 5 กลุ่ม ที่ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ มีคุณวุฒิ มีความรู้ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม และ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา  
 
1.7  ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 1.7.1 กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง แนวทาง     
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียน        
จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม จากการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างอาสาสมัครจิตอาสาบริการสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม
หลักนิติธรรม ปทัสถานทางสังคม และธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม         
5 องค์ประกอบ คือ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบ
ด้านมนุษยธรรม ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล  
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 1.7.2 กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา หมายถึง แนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมาย ด้วยการรักษาความได้เปรียบ โดยใช้ทรัพยากรและศักยภาพ เพ่ือให้องค์การอยู่รอด
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
 1.7.3  องค์ประกอบของกลยุทธ์ หมายถึง ส่วนประกอบส าคัญที่ปรากฏอยู่ในแผนกลยุทธ์  
ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติ 
 1.7.4  การพัฒนากลยุทธ์ หมายถึง ขั้นตอนของการก าหนดกลยุทธ์หรือสร้างกลยุทธ์ขึ้น     
มาใหม่ขององค์กรเพ่ือใช้ในการด าเนินงานเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วย         
1) การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม โดยการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ 
2) การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ 3) การก าหนดประเด็นกลยุทธ์          
4) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ5) การประเมินผลงานและควบคุม  
 1.7.5 การบริหารสถานศึกษา หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน  
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาบรรลุอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 1.7.6  ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา โดยใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สร้าง
อาสาสมัครจิตอาสาบริการสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักนิติธรรม ปทัสถานทางสังคม และ
ธรรมาภิบาล จากการปฏิบัติของสถานศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1.7.6.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ หมายถึง พันธะที่สถานศึกษา
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะ      
เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของ
สถานศึกษา เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการงบประมาณ และคุณภาพของผลผลิต  
   1)  คุณภาพการให้บริการ หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีการจัดกิจกรรม ให้ข้อมูล
ข่าวสาร บริการด้านอาคาร สถานที่ การดูแลสุขอนามัย และจัดจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ในราคา
เหมาะสม 
   2)  การบริหารจัดการงบประมาณ หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยการพัฒนาการวางแผนบริหารงบประมาณเพ่ือใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ       
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ จัดสรรค่าตอบแทนเป็นธรรม และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 
ความเชี่ยวชาญด้านงบประมาณ การประเมนิ และติดตาม การใช้งบประมาณ 
   3)  คุณภาพของผลผลิต หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่หลากหลาย รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยจัดหลักสูตร
ระยะสั้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และรู้จักหน้าที่ของตนเอง  สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดรายได้ 
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  1.7.6.2  ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย หมายถึง พันธะที่สถานศึกษา
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของ
สถานศึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม  
   1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  มีความรู้เรื่องสิทธิ
มนุษยชนสากล การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็ก โดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์
ข้อก าหนดของสหภาพแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย มีกระบวนการ
ป้องกันทุจริต และรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ  มีการรณรงค์ การปลูกฝัง
จิตส านึกอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานศึกษา   
   2) การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม หมายถึง สถานศึกษารับผิดชอบต่อ
สังคม ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนของสถานศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
กฎเกณฑ์ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาตรฐานทางสังคม และตามหลักการศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด จัดกิจกรรมสอดคล้องกับวิถีชุมชน รณรงค์การปลูกจิตส านึกการสร้าง
วัฒนธรรมเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม 
  1.7.6.3  ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม หมายถึง พันธะที่สถานศึกษา
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของ
สถานศึกษา เกี่ยวกับ การอาสาสมัคร และการบริจาค  
   1)  การอาสาสมัคร หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมเป็นสภานักเรียน กลุ่มเครือข่ายสร้างจิตอาสา มีวัฒนธรรมการช่วยเหลือ
ด้วยความสมัครใจ โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนจิตอาสาการช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืนให้
ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉิน มีการสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ 
เกียรติบัตรแก่อาสาสมัครและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจ ให้เกิด
กระบวนการสร้างอาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต 
   2)  การบริจาค หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
สนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรม โดยเสียสละเวลา ทรัพย์ตามก าลังความสามารถ ช่วยเหลือ ชุมชน 
สังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย จนกลายเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติมุ่งสร้างสภาพสังคมแห่งความสุข
และความสมดุล มีกระบวนการสร้างจิตส านึก ให้รู้จักคุณค่าการบริจาค ให้ความส าคัญกับผู้บริจาค 
มอบเกียรติบัตร โล่ รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกระบวนการการบริจาคอย่างต่อเนื่องในอนาคต    
มีช่องทางการบริจาคท่ีหลากหลาย และสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมบริจาค 
  1.7.6.4  ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง พันธะที่สถานศึกษา
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของ
สถานศึกษา เกี่ยวกับ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
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   1)  การดูแลสิ่งแวดล้อม หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการพัฒนานักเรียนให้เกิดความตระหนัก มีจิตส านึกท่ีดี เห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ และปฏิบัติ
ตนตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดี ด้าน
การดูแลรักษา การปกป้องสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จัดกิจกรรม ลดขยะสิ่งปฏิกูลในแม่น้ าล าคลองที่ทาง
สาธารณะ มีการจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีกระบวนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน  
   2)  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการสร้างความตระหนัก เห็นคุณค่า และใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน โดยจัดกิจกรรมการปฏิบัติตน ปรับตัว รับมือ 
สร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป มีการวางแผน ใช้พลังงาน วัสดุ อุปกรณ์ มี       
การตรวจวัด บันทึก รายงาน การทบทวนปริมาณแหล่งก าเนิดมลพิษ  และมีกระบวนการป้องกัน
ปัญหามลพิษท้ังทางตรงและทางอ้อม  
  1.7.6.5 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล หมายถึง พันธะที่สถานศึกษา
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถานศึกษา ชุมชน และสังคม จากการปฏิบัติของสถานศึกษา เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติอย่างโปร่งใส การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม และการมีส่วนร่วม  
   1)  การปฏิบัติอย่างโปร่งใส หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยกระบวนการสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน มีจิตส านึกความโปร่งใส         
มีการบริหารความเสี่ยงการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร หลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง มีการจัดตั้งคณะท างาน เพ่ือด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน  มีการมอบ
รางวัล เกียรติบัตรแก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเชิดชูเกียรติ หรือสร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้
เกิดความโปร่งใสต่อไปในอนาคต 
   2)  การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ด้วย การสนับสนุนผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม 
เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติบนความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา     
ชนชั้นสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีกระบวนการพิจารณา ให้ค่าตอบแทน  อย่างเป็นธรรม          
มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม ต่อต้านการผูกขาด  มีการฝึกอบรมให้ความรู้
ตามหลักวิชาการ การเป็นที่ปรึกษาการให้ความเป็นธรรม และ มีกระบวนการตรวจสอบความเป็นธรรม
ทุกขั้นตอน ของการด าเนินงานตามภารกิจงาน เพ่ือพัฒนามาตรฐานความเป็นธรรม 
   3)  การมีส่วนร่วม หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมด าเนินงาน กิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษาตามขีด
ความสามารถ พัฒนาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเอกชน มีการตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ ชุมชน เพ่ือร่วมพัฒนาด้าน          
ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนการเป็นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามัคคี เต็มใจให้        
ความร่วมมือ มีการวางแผน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ และมีการประชุมระดม
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ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ กับทุกภาคส่วน และสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย  
 1.7.7  โรงเรียน สังกัดเทศบาล หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอนุบาล ประถม และ
มัธยม สังกัดเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนด และบริบทของสถานศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
มุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะชีวิต และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มีอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบเพ่ือให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
1.8  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.8.1  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับนโยบาย สามารถน าผลของการวิจัยครั้งนี้ไปด าเนินการ
ก าหนดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับชอบต่อสังคม ของสถานศึกษา เพ่ือเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างเป็นรูปธรรม 
 1.8.2  หน่วยงานระดับปฏิบัติ สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 1.8.3  ผู้บริหารสามารถน ากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษา
ในแต่ละแห่งต่อไป 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงเรียน 

สังกัดเทศบาล ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาวรรณกรรม เอกสาร หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย วิเคราะห์หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี จากบทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน าไปสู่
การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้   
 2.1  แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับกลยุทธ์และการพัฒนากลยุทธ์ 
          2.1.1  ความหมายของกลยุทธ์  
    2.1.2  องค์ประกอบของกลยุทธ์ 
    2.1.3  การพัฒนากลยุทธ์  
       2.1.4  การประเมินกลยุทธ์ 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
          2.2.1  ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การ และสถานศึกษา 
          2.2.2  ประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
          2.2.3  องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
          2.3.1  ความหมายของการบริหารและการบริหารสถานศึกษา 
          2.3.2  กระบวนการบริหาร หรือหน้าที่การบริหาร 
             2.3.3  อ านาจหน้าที่ งาน ขอบข่ายงาน 
          2.3.4  โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
          2.4.2  งานวิจัยต่างประเทศ      
 
2.1  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลยุทธ์และการพัฒนากลยุทธ์ 
 2.1.1  ความหมายของกลยุทธ์  
  “Strategy” มาจากค าว่า “Strategos” ในภาษากรีก ซึ่งเกิดจากค าว่า “Stratos” 
หมายถึง “Army” หรือ “กองทัพ” รวมกับค าว่า“Agein” จึงหมายถึง  “Lead” หรือ “น า”             
มีความหมายว่า “Leading the Total Organization” หรือ “น าองค์การโดยรวม” ซึ่งมีนัยทั้งเชิง
เป้าหมายและวิธีการว่า ปารถนาจะท าอะไรให้ส าเร็จ และท าอย่างไร Greenley (1989) อย่างไรก็ตาม 
ในภาษาไทย มีปรากฏทั้งค าว่า “กลยุทธ์” และ “ยุทธศาสตร์” นักวิชาการของประเทศไทยหลายท่าน 
ที่เลือกใช้ค าว่า กลยุทธ์ เช่น มัณทริกา วิฑูรชาติ (2551) อโนทัย แทนสวัสดิ์ (2553) กมลทิพย์       
ทองค าแหง (2554) กิติศักดิ์ เพ็งสกุล (2556) ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ (2556) และจารุวรรณ เป็งมล 
(2558) ส่วนนักวิชาการที่เลือกใช้ค าว่า ยุทธศาสตร์ เช่น เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547) สุนทร 
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อุภัยพรม (2554) สุนทรี วรรณไพเราะ (2555) ปาริชาติ เนินทอง (2556) ฌาน คณาสารสมบัติ 
(2556) และวิรุณ ค าภิโล (2557) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ ค าว่า “กลยุทธ์ (Strategy)” 
เพ่ือความเป็นเอกภาพ แต่ยังคงความเห็นเดิมและตัวบท ของนักวิชาการในการน าเสนอ เรียงล าดับ
จากอดีตถึงปัจจุบันตามปีของงานวิจัย ดังนี้ 
  แซมมวล พอล (Samuel Paul, 1983) ได้ให้ความหมาย กลยุทธ์ หมายถึง ชุดของ
ทางเลือกระยะยาวเกี่ยวกับเป้าหมายและนโยบายเชิงปฏิบัติการ รวมถึงแผนปฏิบัติงานของรัฐบาล 
โดยค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยรัฐบาล และการก าหนดวิธีการ
จะมีผลต่อกลยุทธ์ (Strategy is the Set of Long-term Choices About the Operating Goals 
Policies and Action Plans of Programmed. Two Important Factors Influence these 
Choices. The Objectives Laid Down by Government of the Programmed will Influence 
the Strategy) 
  เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991) ได้ให้ความหมาย กลยุทธ์ ว่าเป็น
วิธีการที่เชื่อมั่นได้ว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ (Strategy is Defined as            
a Course of Action Aimed at Ensuring that the Origination will Achieve its Objectives) 
  ไรท์ และคนอ่ืน ๆ (Wright et al., 1992) ได้ให้ความหมาย กลยุทธ์ หมายถึง        
แผนของผู้บริหารระดับสูงที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ ที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายขององค์การ 
(Strategic-top Management’s Plans to Attain Outcomes Consistent with the Organization’s 
Mission and Goals) 
  มินทซ์เบิร์ก (Mintzberg, 1994) ได้ก าหนดหลักการ เรียกว่า 5Ps เพ่ือใช้แทน
ความหมายของกลยุทธ์ในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 
  1)  กลยุทธ์เป็นแผน (Strategy is a Plan) หมายความว่า กลยุทธ์ถูกก าหนดขึ้น
เพ่ือก าหนดทิศทางหรือ แนวทาง ส าหรับการด าเนินงานในอนาคต ขององค์การ 
  2) กลยุทธ์ เป็นแบบแผน (Strategy is a Pattern) หมายความว่า  ในแต่ละ
ช่วงเวลามีก าหนดแบบแผนการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ค านึงถึงพัฒนาการขององค์การตั้งแต่
อดีต โดยอาศัยบทบาทของผู้บริหารในการวางแผน สอดคล้องกับความสามารถและความคาดหวังของ
ผู้ปฎิบัติ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ระหว่างการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นกลยุทธ์เชิงรูปธรรม 
  3) กลยุทธ์ เป็นการก าหนดต าแหน่ง (Strategy is Position) หมายความว่า         
การมุ่งเน้นไปยังต าแหน่ง ขององค์การในภาคของการแข่งขัน ด้านสินค้า บริการ  จ าเป็นต้องเหมาะสม
กับความต้องการของลูกค้า 
  4) กลยุทธ์เป็นมุมมอง (Strategy is Perspective) หมายความว่า การมุ่งเน้น
พิจารณาสภาพ หรือคุณลักษณะที่แท้จริง โดยการด าเนินการที่ปารถนาให้คนภายในองค์การ ยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน 
  5) กลยุทธ์เป็นกลวิธีการ (Strategy is a Ploy) หมายความว่า สิ่งที่ทุกคนต้องการ
ในการแข่งขัน คือชัยชนะ โดยการด าเนินงานค านึงถึงอุบาย (Maneuver) หรือยุทธวิธี (Tactic) ใน
การเดินเกมจึงต้องมีการวิธีการอันแยบยลเพ่ือเอาชนะคู่แข่ง   
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  แมรี คลอทเตอร์ (Mary Caulter, 2005) ได้ให้ความหมาย กลยุทธ์ หมายถึง        
การตัดสินใจ และการกระท าไปสู่เป้าหมาย ในการใช้ทรัพยากรและศักยภาพในการสร้างโอกาสใน  
การป้องกันองค์การ  
  ไอย์แลนด์ แอนด์ โฮคิสสัน (Ireland & Hoskisson, 2005) ได้ให้ความหมาย       
กลยุทธ์ หมายถึง ชุดของข้อตกลง และแนวปฏิบัติการบูรณาการและการประสานจุดเด่น การออกแบบ
เพ่ือใช้ประโยชน์สมรรถนะหลักขององค์การในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
  เฟรด  (Fred , 2007) ได้ ให้ความหมายกลยุทธ์  หมายถึ ง  วิธี  (Means) และ
วัตถุประสงค์ระยะยาว (Long-term Objectives) ที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
หมายถึง การขยายตัวทางพ้ืนที่ การขยายสินค้าที่หลากหลาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนแบ่ง
การตลาด หรือการเข้าร่วมกิจการ 
  วิท และเมเยอร์ (Wit & Mayer, 2010) ให้ความหมายกลยุทธ์ หมายถึง เรื่อง
อนาคต มีความไม่แน่นอน และไม่สามารถทราบล่วงหน้า แต่สามารถก าหนดและออกแบบได้ด้วยวิธี
ทางกลยุทธ์ 
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมาย กลยุทธ์ หมายถึง 
การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม วิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่าง ๆ เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้ ส่วนความหมายของ 
ยุทธศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และ
ก าลังรบทางทหารตามความจ าเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม 
  สุนทรี วรรณไพเราะ (2555) ได้ให้ความหมาย ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานหรือ
แนวทางหลักที่ก าหนดขึ้น เพ่ือใช้เป็นทิศทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
  กิติศักดิ์ เพ็งสกุล (2556) ได้ให้ความหมายกลยุทธ์ หมายถึง กลวิธีที่ท าให้ทราบว่า
ต้องการท าอะไร และมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร ที่จะท าให้งานนั้นส าเร็จ 
  ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ (2556) ได้ให้ความหมายกลยุทธ์ หมายถึง แนวทาง หรือ
วิธีการท างานที่มีอุบาย กลวิธีที่แยบยลในเชิงบวก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
  ปาริชาติ เนินทอง (2556) ได้ให้ความหมายยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนปฏิบัติการซึ่ง
มีการก าหนด การวางแผนไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็น       
ความต้องการในอนาคต 
  ฌาน คณาสารสมบัติ (2556) ได้ให้ความหมาย ยุทธ์ศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ หมายถึง 
แนวทาง หรือมาตรการเชิงรุก ที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์การ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจัดท าขึ้นหรือ
น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์การที่ก าหนดไว้ หรือเป็นไปตามสภาพ        
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
  วิรุณ ค าภิโล (2557) ได้ให้ความหมายยุทธศาสตร์ หมายถึง การก าหนดแนวทาง
หรือทิศทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การ 
  จารุวรรณ เป็งมล (2558) ได้ให้ความหมายกลยุทธ์ หมายถึง แผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาว ในอนาคตจากการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมภายนอกกับสิ่งแวดล้อมภายในขององค์การเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  
อย่างยั่งยืน   
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  สรุปได้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการรักษา
ความได้เปรียบ โดยใช้ทรัพยากรและศักยภาพ เพ่ือให้องค์การอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง  
 2.1.2  องค์ประกอบของกลยุทธ์ 
  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบของกลยุทธ์จะเห็นว่านักวิชาการ
ต่างประเทศ และนักวิชาการไทย ได้ให้ความสนใจมาก โดยได้เสนอแนวคิดไว้อย่างหลากหลาย ผู้วิจัย
น าแนวคิดและผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดองค์ประกอบของกลยุทธ์ ดังนี้ 
  เดวิด (David, 1997) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ (Keys 
to Formulating Strategies) ประกอบด้วย 
  1) ภารกิจของธุรกิจ (Business Mission) ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์  (Vision) 
ภารกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) 
  2) วัตถุประสงค์ (Objectives) จุดมุ่งหมาย (Purpose) นโยบาย (Policies) และ
กลยุทธ์ (Strategies) โอกาสและอุปสรรคจากภายนอก (External Opportunities and Treats) 
  3) จุดแข็งและจุดอ่อนจากภายใน (Internal Strengths and Weaknesses) 
  4) การก าหนดกลยุทธ์และการน ากลยุทธ์ไปใช้ให้บังเกิดผล 
  กลิกแมน กอร์ดอนและรอสกอร์ดอน (Glickman Gordon & Ross-Gordon, 
2010) ได้กล่าวถึง การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 
  1) การก าหนดปรัชญาขององค์การ 
  2) การก าหนดวิสัยทัศน์ 
  3) การก าหนดพันธกิจ 
  4) การก าหนดนโยบาย 
  5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก 
  6) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน 
  7) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
  8) การก าหนดกลยุทธ์ 
  9) การก าหนดแผนปฏิบัติการ 
  ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2539) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ คือ 
  1) การมุ่งอนาคต โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับทิศทางขององค์การ 
  2) การมุ่งจุดหมายรวมขององค์การ โดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ชัดเจน 
  3) การมุ่งเน้นกระบวนการ โดยเริ่มจากการก าหนดภารกิจหลัก การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในภายนอก การวิเคราะห์ และการจัดวางกลยุทธ์ การจัดท าแผนและโครงการ 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การทบทวนและการจัดวางกลยุทธ์ใหม่ 
  4) การมุ่งเน้นภาพรวม เน้นการวิเคราะห์ภาพรวมขององค์การมากกว่าการวิเคราะห์ 
เพียงส่วนหนึ่งส่วนใด 
  พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2542) กล่าวถึง การวางแผนกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ 
และแผนปฏิบัติการ โดยใช้ค าว่า “MVOSA” ซึ่งประกอบด้วย 
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  M = Mission พันธกิจ 
  V = Vision วิสัยทัศน์ 
  O = Obstacle อุปสรรค 
  S = Strategy กลยุทธ์ 
  A = Action Plan แผนปฏิบัติการ  
  วันชัย มีชาติ (2550) ได้กล่าวถึง การวางแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วยขั้นตอน
ส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ  
  1)  การก าหนดพันธกิจขององค์การ (Mission Determination)  
  2)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ  
  3)  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  
  4)  การก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ  
  5)  การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  
  สมชาย พัทธเสน (2552) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ ได้แก่  
  1) การก าหนดวิสัยทัศน์ 
  2) ภารกิจ 
  3) เป้าหมาย 
  4) วัตถุประสงค์ 
  5) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
  6) การก าหนดกลยุทธ์ 
  7) การน ากลยุทธ์ไปใช้ 
  ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ (2553) ได้สรุปองค์ประกอบที่ส าคัญของการวางแผนกลยุทธ์ 
ดังนี้ 
  1) ก าหนดวิสัยทัศน์  
  2) ภารกิจ 
  3) เป้าหมาย 
  4) วัตถุประสงค์ขององค์การ  
  สรุปได้ว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์ หมายถึง ส่วนประกอบส าคัญที่ปรากฏอยู่ใน
แผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือจะได้น าไปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 2.1.3 การพัฒนากลยุทธ์ 
  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์จะเห็นว่านักวิชาการ
ต่างประเทศ และนักวิชาการไทย ใช้ค าที่แตกต่างกัน อาทิ การบริหารจัดการกลยุทธ์/การพัฒนา        
กลยุทธ์/ขั้นตอน/กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ค าว่า การพัฒนากลยุทธ์ โดยครอบคลุม
ค าดังกล่าว เพ่ือความเป็นเอกภาพ แต่ยังคงความเห็นเดิมและตัวบท ของนักวิชาการในการน าเสนอ 
เรียงล าดับจากอดีตถึงปัจจุบันตามปีของงานวิจัย 
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  กรีน เลย์  (Greenley, 1989) ได้ก าหนดการบริหารจัดการเชิ งกลยุทธ์  ซึ่ ง
ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อยพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ 
  1) การก าหนดทิศทาง (Direction Setting)  
  2) การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  
  3) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)  
  4) การด าเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation)  
  5) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)  
  เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการกลยุทธ์ไว้ 
5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) 
  2) การสร้างทิศทางขององค์การ (Establishing Organization Direction) 
  3) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)  
  4) การน ากลยุทธ์ ในองค์ การ ไปปฏิบั ติ  ( Implementing Organizational 
Strategies) 
  5) การควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Control) 
  ทอมป์สัน  และสตริ คแลนด์  (Thompson & Strickland, 1995) ได้ กล่ าวว่ า 
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1)  การก าหนดข้อความวิสัยทัศน์ ข้อความพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
(Formulation of Vision, Mission Statement, Goal and Objective) เป็นการก าหนดจุดหมาย    
5 ประการ ดังนี้ 
   (1)  การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร (Organization’s Vision)  
   (2) การก าหนดข้อความภารกิจ (Mission Statement)  
   (3) ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Goal and Objective) 
   (4) การก าหนดเป้าหมาย (Goal)  
   (5) การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)  
  2)  การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Planning) หมายถึง การก าหนดกลยุทธ์ทางเลือก และเลือกจากทางเลือกซ่ึงสามารถบรรลุ
จุดประสงค์เป็นแผนที่ส าคัญและเป็นแผนระยะยาว 
  3)  การปฏิบัติตามกลยุทธ์  (Strategy Implementation) เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้เป็นการปฏิบัติและเป็นผลลัพธ์ คือ การก าหนดโครงสร้างขององค์กร การจัด 
ระบบการปฏิบัติการที่เหมาะสม การยอมรับรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมและการจัดวัฒนธรรมของ
องค์กรหรือค่านิยม 
  4)  การประเมินผลและการควบคุมเชิงกลยุทธ์  (Evaluation and Strategic 
Control) การควบคุมเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการพิจารณาว่ากลยุทธ์ได้บรรลุเป้าห มายและ
วัตถุประสงค์ต่อการด าเนินงานหรือไม่ 
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  สตีเฟน (Stephen, 1990) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์  
(Strategic Management) ในการด าเนินยุทธศาสตร์ มีอยู่ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1)  ระบุความชัดเจนของพันธกิจ วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ (Identify the 
Organization Current Mission, Objective and Strategy 
  2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Analyze the Environment) 
  3)  การวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม (Identify Opportunities and Threats) 
  4)  การวิเคราะห์ทรัพยากรขององค์การ (Analyze the Organization’s Resource) 
  5)  การวิ เ ค ร า ะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อนขอ งองค์ ก า ร  (Identify Strengths and 
Weakness) 
  6)  การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation)  
  7)  การประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ (Implementing) 
  8)  การประเมินผลยุทธศาสตร์ (Evaluate Result) 
  ฮิต และคนอ่ืน ๆ (Hitt & et al., 2001) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 5 ประการ คือ  
  1) การก าหนดทิศทาง (Direction Setting) 
  2) การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม 
  3) การก าหนดกลยุทธ์ 
  4) การด าเนินกลยุทธ์ 
  5) การประเมินผลและการควบคุม 
  วีลเลน และฮังเกอร์ (Wheelen & Hunger, 2002) ได้กล่าวว่า รูปแบบพ้ืนฐานของ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ  (Organizational Environment) 
สภาพแวดล้อมขององค์การ (Organizational Environment) หมายถึง แรงผลักดันต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารงานขององค์การ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External 
Environment) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) 
  2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 
  3)  การจัดท ากลยุทธ์ (Strategic Formulation) คือ การน าข้อมูลและความรู้       
ต่าง ๆ จากการก าหนดทิศทางขององค์กร และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และภายในองค์กร         
มาจัดท าเป็นกลยุทธ์ในระดับและรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการประเมิน และคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดที่มี
ความเหมาะสมกับองค์การมากท่ีสุด 
  4)  การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation) คือ การน ากลยุทธ์ที่ได้
จัดท าและคัดเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 3 มาปฏิบัติเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุถึงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นกระบวนการที่มีล าดับขั้นตอนที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
  เบทแมน และสเนล (Bateman & Snell, 2007) ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหาร
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
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  1) การก าหนดภารกิจ  วิสัยทัศน์  และเป้าหมายขององค์การ  ภารกิจ  คือ
จุดมุ่งหมายและคุณค่าพ้ืน ฐานขององค์การ ส่วนวิสัยทัศน์ คือ การมองภาพอนาคตที่ต้องการท าให้
เป็นจริงและเป้าหมาย คือ ผลที่ได้จากภารกิจและวิสัยทัศน์ การตรวจสอบสภาพแวดล้อม การจัดท า
ยุทธศาสตร์การประเมินผลและการควบคุม การน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
  2)  การวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคภายนอก  เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก อาท ิคู่แข่ง การเมือง สังคม เป็นต้น 
  3)  การวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์การ เป็นการวิเคราะห์จุดแข็งซึ่ง
หมายถึง ลักษณะในองค์การที่ท าให้ได้เปรียบในการแข่งขันหรือส่งผลเชิงบวก ให้องค์การส่วนจุดอ่อน 
หมายถึง ลักษณะในองค์การที่เป็นอุปสรรคในการท างานหรือส่งผลเชิงลบต่อองค์การ 
  4)  การวิเคราะห์ SWOT และการก าหนดยุทธศาสตร์ หลังจากท าการศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกแล้ว ผู้บริหารต้องก าหนดยุทธศาสตร์โดยการเปรียบเทียบจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์การ 
  5)  การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์  เป็นการน ายุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ไปใช้ใน        
การด าเนินงาน 
  6)  การการควบคุมยุทธศาสตร์ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการบริหารยุทธศาสตร์
โดยผู้บริหารจะประเมินผลความก้าวหน้าขององค์การและยุทธศาสตร์ 
  พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2542) กล่าวถึง การวางแผนกลยุทธ์เป็นทีม โดยเริ่มจาก
กระบวนการบริหารและการวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Environmental Analysis) 
  2)  การพิจารณาการวิเคราะห์ธุรกิจ (Corporate Strategic Analysis) 
  3)  เลือกกลยุทธ์และจัดวางกลยุทธ์ (Generating Strategic Alternative) 
  4)  ก าหนดนโยบายและแผนงานหรือโครงการตามกลยุทธ์ (Action Plan) 
  5)  การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ (Implementation) 
  วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ (2552) ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ 
(Strategic Management Process) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) 
  2) การจัดวางทิศทางของหน่วยงาน (Establishing Organization Direction) 
  3) การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) 
  4) การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ (Strategy Implementation) 
  5) การควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Control) 
  สุนทรี วรรณไพเราะ (2555) ได้สรุป เกี่ยวกับกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 
  2) การก าหนดยุทธศาสตร์ 
  3) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 
  4) การประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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  ปาริชาติ เนินทอง (2556) ได้สรุปว่า กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ จ าแนกเป็น      
3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) การวางแผนยุทธศาสตร์ 
  2) การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
  3) การควบคุมและประเมินยุทธศาสตร์ 
  จารุวรรณ เป็งมล (2558) ได้กล่าวถึง กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็น
กระบวนการตัดสินใจทางการบริหารที่จะด าเนินงานในอนาคตเพ่ือ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนให้แก่องค์การ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้  
  1) การวางแผนกลยุทธ์  
  2) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
  3) การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ 
 
ตารางท่ี 2.1  สังเคราะห์การพัฒนากลยุทธ์ 
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1. การประเมินและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม             9 

2. การก าหนดทิศทาง             10 
3. การก าหนดประเด็นกลยุทธ์             10 
4. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ             12 
5. การประเมินผลงานและ 

การควบคุมกลยุทธ์             11 
 
 จากตารางสังเคราะห์ สรุปได้ว่า การพัฒนากลยุทธ์ หมายถึง ขั้นตอนของการก าหนด      
กลยุทธ์หรือสร้างกลยุทธ์ขึ้นมาใหม่ขององค์การเพ่ือใช้ในการด าเนินงานเพ่ือสร้างความได้เปรียบ      
ในการแข่งขัน ประกอบด้วย 1) การประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ภายนอกและภายในองค์การ 2) การก าหนดทิศทาง 3) การก าหนดประเด็นกลยุทธ์ 4) การน ากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ และ 5) การประเมินผลงานและควบคุมกลยุทธ์  
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 2.1.4  การประเมินกลยุทธ์ 
  ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินกลยุทธ์ และการควบคุม 
(Evaluation and Control) แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ ความหมาย และประเภทหรือวิธีการ
ประเมิน ดังนี้ 
  1) ความหมายการประเมิน 
   สตัฟเ ฟิลบีม และคน อ่ืน ๆ (Stufflebeam & et al., 1981) ได้ กล่ าวว่ า             
การประเมินเป็นการระบุปัญหาการจัดหาและการเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสม 
   แรม ชารัน (Ram Charan, 1982) ได้กล่าวว่า การควบคุมกลยุทธ์เป็น           
การประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ โดยตรวจสอบกับเป้าหมายขององค์การและกรอบความคิด
เชิงกลยุทธ์ สร้างความแน่ใจให้กับผู้บริหารทุกระดับเกิดความเข้าใจ  สามารถประเมินข้อดีข้อจ ากัด
ของกลยุทธ์ สร้างสัญญาระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารระดับต่างๆเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามความต้องการ การเจรจา การจัดสรรและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในมีความสอดคล้องกัน 
ขยายขอบเขตความเข้าใจและการรับรู้การด าเนินงานแก่บุคลากร ประเมินความสามารถในด้าน
ความคิด แรงจูงใจและทัศนคติของผู้บริหาร 
   ทอมป์สัน และสตริคแลนด์ (Thompson & Strickland, 1995) ได้กล่าวว่า 
การประเมินผลและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Evaluation and Strategic Control) การควบคุมเชิง  
กลยุทธ์เป็นกระบวนการพิจารณาว่ากลยุทธ์ได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อการด าเนินงาน
หรือไม ่
   ฮิต และคนอ่ืน ๆ (Hitt & et al., 2001) ได้กล่าวว่า การควบคุมเป็นบทบาท
ส าคัญเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและด าเนินการประเมินผลกลยุทธ์ ที่น าไปปฏิบัติอาจจะเกิด
ข้อบกพร่อง ต้องมีการปรับปรุง เพ่ือให้กลยุทธ์นั้นสอดคล้องตามแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งการตรวจสอบ  
กลยุทธ์จะมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามเกณฑ์ก าหนดและมาตรฐาน ของแต่ละองค์การการก าหนด
มาตรฐานจึงต้องสอดคล้องกับบริบทของแต่ละองค์การ โดยสะท้อนให้เกิดผลการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม การติดตาม ควบคุม และประเมินผล จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่ร่วมรับผิดชอบ 
   แมคมิลแลน และชูมาเคอร์ (McMillan & Schumacher, 2001) ได้กล่าวว่า 
การประเมินผล ประกอบด้วย มาตรฐาน 4 ด้าน ดังนี้ 1) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility 
Standard) 2) มาตรฐานความเป็นไปได้(Feasibility Standard) 3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม 
(Propriety Standard) และ 4) มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standard)   
   สาคร  สุขศรีวงศ์ (2552) ได้กล่าวว่า การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการกลยุทธ์ เมื่อองค์การได้น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติแล้ว จ าเป็นต้อง
ตรวจสอบติดตามตลอดจนการประเมินผล เพ่ือตรวจสอบสอบว่ากลยุทธ์นั้นบรรลุผลส าเร็จมากน้อย
เพียงใด 
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  2) ประเภท หรือวิธีการประเมิน 
   การวิจัยนี้มีการประเมินกลยุทธ์ ซึ่งมีความจ าเป็นและมีความส าคัญยิ่ง เพราะ
เป็นการตรวจสอบกลยุทธ์ ว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเที่ยงตรง เชื่อถือได้เพียงใด 
สามารถแบ่งประเภทหรือวิธีการประเมิน ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ เชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณ 
ดังนี้ 
   (1) การประเมินเชิงคุณภาพ เป็นการตรวจสอบกลยุทธ์เชิงคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จะสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการ ดังนี้ 
    ไอส์เนอร์ (Eisner, 1976) ได้กล่าวว่า แนวคิดในการประเมินรูปแบบ โดย
ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีวิธีการแตกต่างจากการด าเนินการเชิงวิทยาศาสตร์หรือ เชิงปริมาณ เนื่องจาก
การศึกษาในบางเรื่องต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าตัวเลข ที่น ามาพิจารณาแนวทางการประเมิน
กลยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ การประเมินโดยแนวทางนี้จะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะ 
ในประเด็นที่ถูกน ามาพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ จึงได้เสนอแนวทาง การประเมินรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ ดังนี้   
    (1.1)  การประเมินโดยแนวทางนี้จะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง
เฉพาะในประเด็นที่ถูกน ามาพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเก่ียวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจเสมอไปแต่อาจจะผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณ
ของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่จะท า
การประเมิน 
    (1.2) รูปแบบการประเมินที่เป็นความเฉพาะทางในเรื่องที่จะประเมินโดย
ที่พัฒนามาจากแบบการวิจารณ์งานศิลปะ ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
ระดับสูงมาเป็น ผู้วินิจฉัย แนวคิดนี้ได้น ามาประยุกต์ในวงการอุดมศึกษา ซึ่งนิยมน ารูปแบบนี้มาใช้ใน
เรื่องท่ีต้องการความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง 
    (1.3) รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน
โดยให้ความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี  มาตรฐานและเกณฑ์มาจาก
ประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ 
    (1.4) รูปแบบที่ยอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะน ามา
พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจน
วิธีการน าเสนอ 
   (2)  การประเมินเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการตรวจสอบกลยุทธ์เชิงปริมาณจะ
สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการ ดังนี้ 
    อุทุมพร จามรมาน (2541) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการสร้าง
รูปแบบ เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบนั้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งการทดสอบและตรวจสอบมีหลายวิธี 
ซ่ึงอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดย
ที่การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณภาพอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบ 
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รูปแบบจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบ
คุณลักษณะ 2 อย่าง (อุทุมพร จามรมาน, 2541) ดังนี้ 
    (2.1) การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้องหรือ
เหตุผลระหว่างตัวแปร 
    (2.2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งการประมาณ 
ค่านี้สามารถประมาณข้ามกาลเวลา กลุ่มตัวอย่างหรือสถานที่ได้ หรืออ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปหา
ประชากรก็ได้ โดยผลการตรวจสอบน าไปสู่ค าตอบ 2 ข้อ คือ 2.1) การสร้างรูปแบบใหม่ หรือ 2.2) 
การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม 
  เยาวเรศ ตระกูลวีระยุทธ (2558) การตรวจสอบรูปแบบ เชิงปริมาณด้วยวิธีการ
ตรวจสอบรูปแบบ โดยผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน คือ 
ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง 
  ในส่วนของมาตรฐานการประเมินผู้วิจัยน าหลักเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน
การประเมินของนักวิชาการมาใช้ ดังนี้ 
  แมคมิลแลนด์ และชูแมคเกอร์ (McMillan & Schumacher, 2001) ที่กล่าวว่า ในปี 
ค.ศ. 1981 คณะกรรมการด้านมาตรฐานส าหรับการประเมินผลทางการศึกษา (Joint Committee 

on Standards for Educational Evaluation) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของ
สมาคมวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและ
คณะกรรมการ สถานศึกษา ได้พัฒนาและก าหนดมาตรฐานส าหรับการประเมินผลระบบแผนงาน 
โครงการและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยคณะกรรมการนี้ได้พัฒนาเกณฑ์ที่มีคุณภาพส าหรับการประเมินผล 
ประกอบด้วย มาตรฐาน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้  
  1) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standard) เป็นมาตรฐานเพ่ือให้
แน่ใจว่าการประเมินผลจะช่วยให้การปฏิบัติงานของผู้ประเมินผลได้ข้อมูลตามต้องการมุ่งเน้นในด้าน
ของผลการประเมินที่ต้องใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ผู้ใช้ผลการประเมินต้องการและน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานได้ ประกอบด้วย 
   (1) การระบุผู้น าไปใช้  (Audience Identification)  ในการประเมินผลมี      
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับฟังข้อมูลจากผู้น าไปใช้โดยตรงนั้น ๆ ผู้ใช้ผลการประเมินหรือผู้ที่จะ
น าผลการประเมิน ไปใช้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการระบุไว้หรือได้รับ
การก าหนดไว้เพ่ือให้สามารถบ่งชี้ความต้องการของผู้ใช้ผลประเมินได้ นั่นคือ ผู้ประเมินต้องระบุ
ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินได้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ประเมินได้ประเด็นที่สมบูรณ์ 
   (2) ความเชื่อถือได้ของผู้ประเมินผล (Evaluator Credibility) ผู้ที่ด าเนินการ
ประเมินผลจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รับความไว้วางใจ (Trustworthy) และมีศักยภาพ
ที่สามารถด าเนินการประเมินผลได้ เพ่ือให้ผลการวิจัยเป็นที่ยอมรับ ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมี
ความรู้ ความสามารถในการด าเนินการประเมิน ทั้งนี้เพ่ือให้ผลที่ได้จากการประเมินบรรลุถึง ความน่าเชื่อ 
สูงสุดและเป็นที่ยอมรับ 
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   (3) ขอบเขตและการเลือกสารสนเทศ (Information Scope and Selection) 
ขอบเขตสารสนเทศควรระบุค าถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมินและควรตอบสนองกับ  
ความต้องการและความสนใจของผู้น าไปใช้ สารสนเทศที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องช่วยในการตอบค าถาม
ที่เก่ียวกับ สิ่งที่มุ่งประเมิน สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ที่น าผลการประเมินไปใช้ 
   (4) การตีความหมายที่มีคุณค่า (Valuation Interpretation) หลักการเหตุผล
และกระบวนการต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการตีความหมายของผลการประเมินควรอธิบาย อย่างระมัดระวัง
เชื่อถือได้ เพ่ือน าไปสู่คุณค่าของการประเมิน กล่าวคือ ผลที่ได้จากกระบวนการประเมินและความเป็น
เหตุผลที่ใช้ในการแปลผลที่ได้จากการค้นพบในการประเมิน ควรอธิบาย ด้วยความระมัดระวังและมี
ความกระจ่างชัดเจน เพ่ือให้การตัดสินคุณค่าเป็นไปอย่างชัดเจน 
    การน ามาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standard) ไปใช้นั้น
ควรมีความชัดเจนในความต้องการของผู้น าข้อมูลไปใช้ ผู้ประเมินจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ 
ขอบเขตและการเลือกสารสนเทศควรตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการประเมิน สอดคล้องกับ       
ความต้องการ ความสนใจของผู้น าไปใช้และการอธิบายผลการประเมินนั้นจะต้องมีความเป็นเหตุ       
เป็นผลและเชื่อถือได้ 
  2) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) เป็นมาตรฐานเพื่อแน่ใจ
ว่าการประเมินผลจะต้องเป็นจริง ประหยัดและมีข้อความที่เหมาะสม มาตรฐานความเป็นไปได้ 
ประกอบด้วย การด าเนินงานที่มีมีการฝึกปฏิบัติ ความสามารถทางการเมืองและประสิทธิผลด้าน
ต้นทุน ประกอบด้วย 
   (1) มีวิธีการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Practical Procedure) กระบวนการ 
ในการประเมิน จะต้องมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการและได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ โดยให้เกิด
อุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการด าเนินการน้อยที่สุด 
   (2) มีความเท่าทันต่อบรรยากาศทางการเมือง (Political Viability) การประเมิน
ควรได้รับการวางแผนและมีการด าเนินการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
องค์กรเพ่ือให้เกิดความร่วมมืออันจะช่วยในการป้องกันไม่ให้การประเมินเกิดความล าเอียงซึ่งจะท าให้
ผิดไปจากความเป็นจริง หรือท าให้เกิดการใช้ผลการะประเมินอย่างไม่ถูกต้อง 
   (3) มีประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) การประเมินควรจะ
มีประสิทธิผลและให้สารสนเทศท่ีมีคุณค่าอย่างเพียงพอและคุ้มค่ากับใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  
    การน ามาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) ไปใช้นั้น
กระบวนการประเมินต้องมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การมีส่วนร่วมวางแผนการประเมิ นผล       
การประเมินมีประสิทธิผล และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย 
  3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standard) เป็นมาตรฐานเพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ จริยธรรมและค านึงถึงสวัสดิการของผู้เกี่ยวข้องและผู้รับ
ผลกระทบจากผลการประเมินผลมาตรฐานเหล่านี้คือ ข้อตกลงที่เป็นทางราชการ ข้อขัดแย้งที่น่าสนใจ 
ซึ่งเปิดเผยให้สาธารณชนมีสิทธิรู้ได้ตามสิทธิของมนุษย์และปฏิกิริยาร่วมกันของมนุษย์และควรมี       
การรายงานผลด้วยความยุติธรรม ประกอบด้วย 
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   (1) การประเมินอย่างเป็นธรรมและมีความสมบูรณ์ (Complete and Fair 
Assessment) ในรายงานการประเมิน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและบันทึกไว้นั้นควรจะบอกถึงจุด
แข็งและข้อจ ากัดที่ได้จากการประเมิน เพ่ือให้จุดแข็งได้รับการพัฒนาให้เด่นขึ้นและในขณะเดียวกัน
ข้อจ ากัดควรได้รับการปรับปรุง 
   (2) ความเอาใจใส่ในข้อขัดแย้ง (Conflict of Interest) ความขัดแย้งของกลุ่ม
บุคคลเป็นสิ่งที่ควรยอมรับด้วยความจริงใจและเปิดเผยต่อกัน ทั้งนี้ไม่ควรน าความขัดแย้งไปใช้ใน
กระบวนการ และผลลัพธ์ของการประเมิน 
    การน ามาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standard) ไปใช้นั้นใน
การรายงานผล การประเมินนั้นข้อมูลควรมีความสมบูรณ์ โดยบอกถึงจุดแข็งและข้อจ ากัดที่ได้จาก 
การประเมินและกระบวนการประเมินผลต้องประเมินด้วยความยุติธรรม 
  4) มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standard) เป็นมาตรฐานที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของการปฏิบัติที่ก าหนดคุณค่า ได้ก าหนดว่าวิธีการใช้ในการประเมินต้องมีความถูกต้อง 
โดยผู้ให้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ต้องสามารถวัดในสิ่งต้องการวัดได้จริงใช้วิธีวิเคราะห์และ
เสนอผลการประเมินที่ถูกต้อง ไม่ล าเอียงมีความเป็นปรนัย ประกอบด้วย 
   (1) การบรรยายงาน (Program Documentation) สิ่งที่ต้องการะประเมิน ซึ่ง
อาจจะเป็นแผนงานหรือโครงการนั้น ควรได้รับการบรรยายอย่างชัดเจนและถูกต้อง เพ่ือให้แผนงาน
และโครงการนั้นมีการบ่งชี้อย่างชัดเจน 
   (2) การวิเคราะห์บริบท (Context Analysis) บริบทของสิ่งที่ต้องประเมิน
จะต้องได้รับการตรวจสอบว่ามีรายละเอียดด้วย ทั้งนี้บริบทเหล่านี้อาจจะมีอิทธิผลต่อสิ่งที่ ต้องการ
ประเมิน 
   (3) การบรรยายเป้าหมายและวิธีการด าเนินการ (Described Purposes and 
Procedures) เป้าหมายและกระบวนการของการประเมินควรจะได้รับการบรรยายไว้ชัดเจนอันจะท า
ให้เกิดความสะดวกและความชัดเจนต่อการก ากับติดตาม 
   (4) สารสนเทศที่มีความเที่ยง (Reliable Information) ความเที่ยงของ
สารสนเทศควรได้รับการพัฒนาหรือเลือกใช้ในลักษณะที่ท าให้เกิดความมั่นใจว่าสารสนเทศที่ได้รับมี
ความเชื่อถือได้หรือมีความตรงเพียงพอ โดยสามารถวัดได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
  การน ามาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standard) ไปใช้นั้นควรใช้วิธีการ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด แหล่งข้อมูลและสารสนเทศเชื่อถือได้มีการรายงาน
ผลที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ 
  ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) ได้สรุปมาตรฐานของการประเมินส าหรับการประเมิน
เอกสารและโครงการทางการศึกษา คณะกรรมการชุดนี้ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการประเมิน
ต่างมีความเชื่อว่าการประเมินเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับกิจกรรมของมนุษย์ การประเมินที่ดีจะช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาสู่สิ่งที่ดีกว่า ส่วนการประเมินที่ไม่ดีจะเป็นตัวถ่วงและท าลาย
ความก้าวหน้า คณะกรรมการจึงได้เสนอเกณฑ์ 30 ประการ เพ่ือเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรม         
การประเมิน ซึ่งสามารถจัดได้เป็น 4 หมวด 
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  1) มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility Standards) เป็นมาตรฐานที่ต้องการ
ประกันถึงความเป็นประโยชน์ของผลการประเมิน ในการตอบสนองต่อความต้องการใช้สารสนเทศ
ของผู้เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ทันเวลา และมีผลต่อการน าไปใช้ มาตรฐานการใช้ประโยชน์นี้
ประกอบด้วยเกณฑ ์ดังนี้ 
   (1) การระบุผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้สารสนเทศ 
   (2) ความเป็นที่เชื่อถือของผู้ประเมิน 
   (3) การรวบรวมข้อมูลครอบคลุมและตอบสนองความต้องการใช้สารสนเทศ
ของผู้เกี่ยวข้อง 
   (4) การแปลความและการตัดสินคุณค่ามีความชัดเจน 
   (5) รายงานการประเมินมีความชัดเจนทุกข้ันตอน 
   (6) การเผยแพร่ผลการประเมินไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
   (7) รายงานการประเมินเสร็จทันเวลาส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ 
   (8) การประเมินส่งผลกระทบในการกระตุ้นให้มีการด าเนินการประเมินต่อไป
อย่างต่อเนื่อง 
  2) มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) เป็นมาตรฐานที่ต้องการ
ประกันถึงการประเมินที่มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เหมาะสมกับสถานการณ์ ปฏิบัติได้ 
ยอมรับได้ ประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ ดังนี้ 
   (1) วิธีการประเมินสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
   (2) การเป็นที่ยอมรับได้ทางการเมือง 
   (3) ผลที่ได้มีความคุ้มค่า 
  3) มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety Standard) เป็นมาตรฐานที่ต้องประกัน
ว่าการประเมินได้ท าอย่างเหมาะสมตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ มีการค านึงถึงสวัสดิภาพของ
ผู้เกี่ยวข้องในการประเมิน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประเมิน มาตรฐานความเหมาะสมซึ่ง
ประกอบด้วยเกณฑ์ ดังนี้ 
   (1) การก าหนดข้อตกลงของการประเมินอย่างเป็นทางการ 
   (2) การแก้ปัญหาของความขัดแย้งในการประเมินด้วยความเป็นธรรมและ
โปร่งใส 
   (3) รายงานผลการประเมินอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผยและค านึงถึงข้อจ ากัด
ของการประเมิน 
   (4) การให้ความส าคัญต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณะ 
   (5) การค านึงถึงสิทธิส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง 
   (6) การเคารพสิทธิในการปฏิสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง 
   (7) รายงานผลการประเมินที่สมบูรณ์ ยุติธรรม และเสนอทั้งจุดเด่นและ       
จุดด้อยของสิ่งที่ประเมิน 
   (8) ผู้ประเมินท าการประเมินด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ 



32 
 

 
 

  4) มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy Standard) เป็นมาตรฐานที่ต้องประกันว่า 
การประเมินได้มีการใช้เทคนิคที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ข้อสรุป ข้อค้นพบและสารสนเทศที่เพียงพอส าหรับ
ตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน ประกอบด้วยเกณฑ์ ดังนี้ 
   (1) การระบุวัตถุของการประเมินอย่างชัดเจน 
   (2) การบรรยายจุดประสงค์และกระบวนการอย่างชัดเจน 
   (3) การบรรยายแหล่งข้อมูลและการได้มาอย่างชัดเจน 
   (4) การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความตรง 
   (5) การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยง 
   (6) การจัดระบบควบคุมส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงาน 
   (7) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
   (8) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   (9) การลงข้อสรุปที่มีเหตุผลสนับสนุน 
   (10)  การเขียนรายงานมีความเป็นปรนัย 
  สรุปว่าการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ค าว่าการตรวจสอบกลยุทธ์ โดยมีการตรวจสอบ
รูปแบบ 2 วิธีการคือ 1) การตรวจสอบกลยุทธ์ เชิงคุณภาพตามแนวคิดของ ไอส์เนอร์ (Eisner, 1976)   
โดยใช้ตัวบุคคลคือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบกลยุทธ์ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบ        
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้านตามแนวคิดของ 
แมคมิลแลนด์ และชูแมคเกอร์ (McMillan & Schumacher, 2001) และศิริชัย กาญจนวาสี (2554) 
คือ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง  และ           
2) การตรวจสอบกลยุทธ์ เชิงปริมาณด้วยวิธีการตรวจสอบกลยุทธ์ โดยผู้บริหารสถานศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล ตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้านคือ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้าน         
ความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2.2.1  ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การ และสถานศึกษา 
  2.2.1.1  หมายความรับผิดชอบต่อสังคมความ 
   แครอล (Carroll, 1991) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง 
ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจด้านกฎหมาย ด้านจรรยาบรรณ และการกุศลในรูปแบบต่าง  ๆ กล่าว
อีกในหนึ่ง CSR หมายถึง การด าเนินกิจกรรมซึ่งจะน ามาซึ่งผลก าไร โดยถูกต้องตามกฎหมาย ตาม
หลักจรรยาบรรณและการช่วยเหลือสังคม 
   มอนดี  และพรี มอกซ์  (Mondy & Premeaux, 1995)  ได้ กล่ า ว ถึ ง       
ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่าเป็นพันธะผูกพันของผู้บริหารในการหาวิธีการที่จะรักษาหรือป้องกัน
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ขององค์การเพียงอย่างเดียว 
   อาร์ เวน มอนดี้ (Mondy, 1998) ได้ให้ความหมาย ความรับผิดชอบต่อ
สังคม หมายถึง ข้อผูกมัดของผู้บริหารในการหาวิธีที่จะรักษาหรือปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว  
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   มูน และกราฟสกี (Moon & Grafski, 2004) ได้ให้ความหมายความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม  ไ ว้ ใ น ก า รศึ กษ า  Comparative Overview of Western and Russian CSR (2004) 
หมายถึง ความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) การด าเนิน
กิจกรรมเ พ่ือมนุษยธรรม  (Corporate Philanthropy)  การ เป็นประชากรที่ ดี  (Corporate 
Citizenship) การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Sustainability and Environmental 
Responsibility) 
   คอทเลอร์ และลี (Kotler & Lee, 2005) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อ
สังคมคือ พันธะผูกพัน (Commitment) ในการปรับปรุงชุมชนให้ดีขึ้น โดยผ่านดุลยพินิจในการด าเนิน 
ธุรกิจ และการบริจาคทรัพยากรขององค์กรเท่าท่ีจะท าได้ 
   คอตเลอร์ และลี (Kotler & Lee, 2005) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นพันธสัญญาขององค์การที่ต้องมีความรับผิดชอบ
ในการปรับปรุง ส่งเสริมสังคมที่ตนด ารงอยู่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสนับสนุนช่วยเหลือสังคมด้วย
ทรัพยากรของบริษัทด้วยความสมัครใจ ซึ่งกิจกรรมที่องค์การได้ด าเนินการโดยสมัครใจนั้น ไม่ได้หมาย
รวมถึงกิจกรรมที่ท าโดยถูกควบคุม บังคับตามกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม หรือข้อบังคับต่าง ๆ 
เท่านั้น แต่รวมถึงการด าเนินการโดยสมัครใจในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบที่แท้จริง 
เพ่ือให้สังคมท่ีองค์การตั้งอยู่มีสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึนอีกด้วย 
   กริฟฟิน (Griffin, 2008) ได้ให้ความหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ 
ความผูกพันและหน้าที่ขององค์การในการป้องกันและให้ประโยชน์ต่อสังคม  
   ปารีณา  ประยุกต์วงศ์  และแมท  โอเซ็น (2552) ได้ ให้ความหมาย        
ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมท าให้ธุรกิจต้อง
บูรณการฐานคิดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่มิใช่มองด้านเศรษฐกิจ หรือการท าก าไร
เป็นเป้าหมายสูงสุด 
   สมพงษ์ ยิ่งเมือง และคนอ่ืน ๆ (2561) ได้ให้ความหมาย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมหมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจและมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ ตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของสังคม รักษาสมบัติของส่วนรวม มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
และสร้างความเจริญให้กับชุมชนสังคม ให้มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
กฎหมาย จริยธรรม และด้านสาธารณประโยชน์ 
   สรุปความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง  พันธสัญญาและหน้าที่           
ความรับผิดชอบขององค์การที่แสดงออกอย่างมีคุณธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้าน
มนุษยธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และธรรมภิบาลของผู้บริหาร ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม เพ่ือหาวิธี
ที่จะรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และเอ้ือประโยชน์ให้สังคม ในการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมให้ได้มากท่ีสุด 
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  2.2.1.2  ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
   องค์ การระหว่ า งประ เทศว่ าด้ วยการมาตรฐาน  ( International 
Organization for Standardization: ISO) (2550) ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ธุรกิจว่าเป็นเรื่องของการที่องค์การตอบสนองต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดย      
มุ่งที่การให้ประโยชน์กับคน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของบทบาทขององค์กรธุรกิจ 
ในสังคมและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กรธุรกิจโดยจะต้องท าด้วยความสมัครใจและผู้บริหาร
จะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถวัดผลได้ในรูปแบบ 3 มิติ  คือ การวัดผลทาง
เศรษฐกิจ ทางสังคม และสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   เนตร์พัณณา ยาวิราช (2551) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ (Corporate Social Responsibility: CSR) หมายถึง การที่องค์การตั้งใจที่จะ
กระท าให้เกิดประโยชน์ ให้แก่สังคม อันนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด โดยองค์การอาจก าหนดไว้
เป็นข้อบัญญัติทางจริยธรรมที่ประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการ ความรับผิดชอบต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   คณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่
จดทะเบียน (2551) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หมายถึง การด าเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือน าไปสู่การด าเนินธุ รกิจที่
ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
   กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2551) ได้ให้ความหมาย ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ หมายถึง ความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการตัดสินใจหรือกิจกรรม  รวมถึงผลิตภัณฑ์ และบริการของโรงงาน
อุตสาหกรรมผ่านพฤติกรรมที่มีความโปร่งใสและมีจรรยาบรรณซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และสวัสดิการสังคมค านึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้อง
กับพฤติกรรมตามมาตรฐานสากลและยังบูรณาการทั่วทั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
   ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา (2554) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ หมายถึง การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการด าเนินกิจกรรมภายในและ
ภายนอกองค์การที่ค านึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับไกลและใกล้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
ภายในองค์การหรือทรัพยากรภายนอกในอันที่จะท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข 
ประกอบด้วย 7 ด้าน 1) ด้านชุมชน 2) ด้านสุขภาพ 3) ด้านการศึกษา 4) ด้านสิทธิมนุษย์ชน 5) ด้าน
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 6)ด้านสิทธิของผู้บริโภค และ 7) ด้านวัฒนธรรม 
   เอกอมร เอ่ียมศิริรักษ์ (2555) ได้ให้ความหมายของ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ หมายถึง การด าเนินงานขององค์การที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ ด้วยการด าเนินงานที่สร้างความสมดุลแก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้าง
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2555 ) ได้ให้ความหมาย หน้าที่        
ความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมขององค์กรและบริษัท (Definition of CSR) คือ ภาระผูกพันอันถือเป็น
พันธะสัญญาที่องค์กรและบริษัทที่ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ ที่ก าหนดด้วยความสุขุม
รอบคอบมีการก ากับดูแลที่ดีและจริยธรรมเพ่ือความเจริญเติบโตที่มั่นคงยั่งยืนโดยไม่เบียดเบียนสังคม
และสิ่งแวดล้อม (Environment Social and Governance - ESG) ซึ่งถือเป็นการน าสามมิติของ
ธุรกิจที่ยั่งยืน (Triple Bottom Line - TBI) มาใช้ในการบริหารจัดการ 
   ธีรนันท์ ตันพานิชย์ (2558) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ โดยมีการด าเนินงาน
ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับใกล้
และไกล อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   
   สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ หมายถึง พันธสัญญาและ
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การที่แสดงออกอย่างมีคุณธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้าน
มนุษยธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และธรรมภิบาลของผู้บริหาร ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม เพ่ือหาวิธี
ที่จะรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และเอ้ือประโยชน์ให้สังคม ในการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมให้ได้มากท่ีสุดอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  2.2.1.3  ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 
   จอย ทองกล่อมสี (2555) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินพันธกิจของสถานศึกษาในลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ ตาม
แนวทางหลักการที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ อย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่าภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน และ สังคม ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา อันอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการบริหารจัดการด้วยความตระหนักในผลกระทบที่อาจขึ้น          
ทั้งด้านบวก และด้านลบ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้านคือ 1) ด้านการดูและแก้ปัญหาชุมชน
และ 2) ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 3) ด้านการใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
4) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาชุมชน 5) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 6) ด้านการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม และ 7) ด้านจริยธรรมทางวิชาการ 
   เอกอมร เอ่ียมศิริรักษ์ (2555) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ด้วยการด าเนินงานที่สร้างความสมดุลแก่เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   องอาจ แสนมาโนช (2557) ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 
หมายถึง ภาระหรือพันธะที่ผู้บริหารสถานศึกษาพึงมีต่อสังคมที่สถานศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องจาก
ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานของสถานศึกษา หรือการมีส่วนร่วมรับผิดชอบปัญหาของสังคมที่
สถานศึกษามีความเกี่ยวข้อง ค านึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปตามกฎหมาย  และ
สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการด าเนินงานอย่างเป็นธรรมและมีการพัฒนาสังคม ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน คือ 1) ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 2) ความรับผิดชอบด้าน
กฎหมาย 3) ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม 4) ความรับผิดชอบด้านสาธารณะประโยชน์  
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   ภิรมย์ ลี้กุล (2558) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษา หมายถึง การยอมรับบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่เกิดจากผลการด าเนินงานในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคมโดยรวม 
ของสถานศึกษาประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ การรับรู้ประเด็นทางสังคม การให้บริการต่อสังคม 
การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน การสร้างจิตอาสา
ต่อสังคมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อสังคม 
   ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ (2559) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบจากการบริหารจัดการสถานศึกษาที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางนโยบาย
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจากสถานศึกษาออกไปสู่ชุมชนและ
สังคม 
   สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา หมายถึง พันธะที่
สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ด้วยการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สร้างจิตอาสาบริการสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักนิติธรรม ปทัสถานทางสังคม และ     
ธรรมาภิบาล จากการปฏิบัติของสถานศึกษา ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสังคม 5 ด้าน คือ            
1) ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ  2) ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 3) ความรับผิดชอบด้าน
มนุษยธรรม 4) ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และ 5) ความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล 
 2.2.2  ประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) ได้จ าแนกประเภทของ         
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การไว้ 8 ประเภท ดังนี้ 
  1)  การจ าแนกโดยกระบวนการทางธุรกิจ (Process) สามารถจ าแนกกิจกรรม CSR 
ได้เป็น 3 จ าพวก (Division) ดังนี้ 
   (1)  CSR-After-Process คือ การด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานเพ่ือสร้างให้
เกิดประโยชน์แก่สังคมในด้านต่าง ๆ โดยกิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมักแยกต่างหากจากการด าเนินธุรกิจ
ที่เป็นกระบวนการหลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง 
  (2) CSR-in-Process คือ  การด า เนินความรับผิ ดชอบต่อสั งคมที่ อยู่ ใ น
กระบวนการท างานหลักของกิจการ หรือเป็นการท าธุรกิจที่หาก าไรอย่างมีความรับผิดชอบ 
  (3) CSR-as-Process คือ การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่
ด าเนินงานโดยไม่แสวงหาผลก าไรให้แก่ตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือยัง
ประโยชน์ให้แก่สังคมในทุกระบวนการของกิจการ 
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ภาพที่ 2.1  การจ าแนกโดยกระบวนการทางธุรกิจ 
 
 2) การจ าแนกโดยพิจารณาตามเจตนารมณ์แห่งการกระท า (Spirit) สามารถ
จ าแนกกิจกรรม CSR ได้เป็น 2 ระดับชั้น (Class) ได้แก่ 
  (1) CSR ระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรม CSR ที่เกิดจากความจ าเป็น
ที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่หรือตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย 
  (2) CSR ระดับก้าวหน้า ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรม CSR ที่เกิดจากการอาสา
หรือสมัครใจยินดีในการด าเนินกิจกรรม CSR นั้น ด้วยตัวเอง มิใช่เกิดจากความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติ
ตามหน้าที่หรือกฎหมาย 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.2  การจ าแนกโดยพิจารณาตามเจตนารมณ์แห่งการกระท า 
 
 3) การจ าแนกตามทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน (Resource) สามารถจ าแนก
กิจกรรม CSR ได้เป็น 2 ตระกูล ได้แก่ 
  (1) Corporate-Driven CSR คือ การด าเนินกิจกรรม CSR โดยใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลัก 
  (2) Social-Driven GSR คือ การด าเนินกิจกรรม CSR โดยใช้ทรัพยากรนอก
องค์กรหรือจากสังคมเป็นหลัก 
 
 
 

การจ าแนกโดย
กระบวนการทาง

ธุรกิจ 

CSR-After-Process 

CSR-in-Process 

CSR-as-Process 

การจ าแนกโดย
พิจารณาตาม

เจตนารมณ์แห่งการ
กระท า 

CSR ระดับพ้ืนฐาน 

CSR ระดับก้าวหน้า 
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ภาพที่ 2.3  การจ าแนกตามทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 
 4) การจ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ (Stakeholders) 
สามารถจ าแนกกิจกรรม CSR ได้เป็นวงศ์ (Family) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กรเข้าไปมี      
ส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครอบครัวของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และคู่แข่งขันทางธุรกิจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  การจ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ 
 
 5) จ าแนกโดยค านึงถึงประเด็นปัญหาทางสังคม (Issue) ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรกับเกณฑ์ประเด็นปัญหาทางสังคม สามารถจ าแนกกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรได้ตามมูลเหตุ (Cause) แห่งปัญหาที่องค์กรต้องการเข้าไปร่วมแก้ไข เช่น ปัญหาด้านการศึกษา 
ปัญหาด้านสุขภาวะ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 

การจ าแนกตาม
ทรัพยากรที่ใช้ใน
การด าเนินงาน 

Corporate-Driven 

Social-Driven GSR 
 

การจ าแนกตามกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับ

ผลกระทบ 

ลูกค้า 

คู่ค้า 
 

ครอบครัว 

ชุมชน 

คู่แข่งทางธุรกิจ 
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ภาพที่ 2.5  การจ าแนกโดยค านึงถึงประเด็นปัญหาทางสังคม 
 
 6) การจ าแนกตามรูปแบบของกิจกรรมที่ท า ( Initiative) (Kotler & Lee, 2005) 
ได้จ าแนกรูปแบบของ CSR ออกเป็น 6 ประเภทของกิจกรรม ได้แก่ 
  (1) การส่งเสริมประเด็นให้รับรู้ในวงกว้าง (Cause Promotions) เป็นแนวทาง
ที่ท าได้ไม่ยาก โดยองค์กรเลือกประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจแล้วใช้ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริม
การตลาดเข้าไปสนับสนุนด้วยการช่วยรณรงค์ให้ประเด็นดังกล่าวเป็นที่รับรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้นในสังคม 
เช่น การรณรงค์หารายได้หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานของมูลนิธิหรือองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ 
  (2) การเชื่อมโยงประเด็นการตลาด (Cause-Related Marketing) เป็น
แนวทางที่คุ้นเคยกันดีในประเทศไทย นั่นคือ การที่บริษัทน าส่วนหนึ่งของรายได้ หรือก าไรจาก              
การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการไปบริจาคเพ่ีอสาธารณกุศล เซ่น การน าเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การน าเงินไปสร้างโรงเรียน เป็นต้น 
  (3) การใช้การตลาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคม (Corporate Social 
Marketing) เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน โดยองค์กรธุรกิจใช้ความเชี่ ยวชาญทาง
การตลาดโดยเฉพาะการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม เช่น      
การรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด 
  (4) การให้ในรูปแบบต่าง ๆ (Corporate Philanthropy) เป็นแนวทางที่ง่าย
ที่สุดและมีมายาวนานในสังคมไทย นั่นคือ การที่องค์กรแสดงความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วย          
การน าเงิน สิ่งของ หรือสินค้า ไปร่วมท าบุญ ให้ทุนการศึกษา หรือบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือหากองค์กรมีทรัพยากรด้านการเงินมากหรือเครือข่ายทางธุรกิจกว้างขวางก็อาจระดมเงินตั้งเป็น
กองทุนเพ่ือน าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มที่ชี้ให้เห็นว่าองค์กรที่เป็นผู้น าด้าน 
CSR ได้พยายามพัฒนารูปแบบใหม่ของการให้ ด้วยการเปิดโอกาสให้ “ผู้รับ” เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
ตั้งแต่เริ่มโครงการเพ่ือให้ได้รับสิ่งที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น และได้ประโยชน์ในระยะยาว        
มากยิ่งขึ้น 

การจ าแนกโดย
ค านึงถึงประเด็น
ปัญหาทางสังคม 

ปัญหาด้านสุขภาวะ 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ปัญหาด้านการศึกษา 

ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ 
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  (5) การอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นวิธีการ
ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรกับชุมชน ได้เป็นอย่างดี และยังท าให้พนักงานรับรู้ 
เข้าใจถึงความจ าเป็น ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะเปิดโอกาสให้พนักงานได้
เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปท าหน้าที่ของพลเมืองดีในชุมซนได้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ องค์กรควรให้         
การสนับสนุนพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพิจารณาความดีความชอบ เบี้ยเลี้ยงพิเศษ 
  (6) การด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible 
Business Practices) แนวทางนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างตรงไปตรงมาจากองค์กรมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นแนวทางที่เสนอให้องค์กรน าประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เลือกไว้ย้อนกลับมา
ปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินธุรกิจที่เป็นอยู่ของตนเอง เช่น จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
อย่างไร เพ่ือช่วยลดปริมาณก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลก เป็นต้น เป็นที่น่าสังเกตว่าทุกแนวทางข้างต้นนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับ
ส่วนรวมทั้งสิ้น โดยที่องค์กรสามารถใช้ผสมผสานกันได้ตามความเหมาะสม แนวทาง 1-5 เป็นแนวทาง
ที่มุ่งเน้นเรื่องภายนอก แต่แก่นแท้ของ CSR อยู่ที่ความมุ่งมั่นในการท าแนวทางที่ 6 ซึ่งเป็นแนวทางที่
ต้องสร้างความรับผิดชอบจากภายในตัวองค์กรเอง และถ้าเป็นไปได้ควรท าควบคู่กันไปทั้งภายในและ
ภายนอก หรือเริ่มจากภายในก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 การจ าแนกตามรูปแบบของกิจกรรมที่ท า 
 
 7) การจ าแนกโดยใช้ เกณฑ์ประโยชน์ เป็นที่ ตั้ ง  ( Benefit) CSR กับเกณฑ์
ผลประโยชน์ สามารถจ าแนกกิจกรรม CSR ได้เป็น 2 ชนิด (Variety) ได้แก่ CSR แท้ ซึ่งเป็นการด าเนิน 
กิจกรรม CSR โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่ตั้ง และ CSR เทียม ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรม 
CSR โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อองค์กรเป็นที่ตั้ง 
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ภาพที่ 2.7  การจ าแนกโดยใช้เกณฑ์ประโยชน์เป็นที่ตั้ง 
 
 8) การจ าแนกโดยใช้ เกณฑ์ประเภทของความรับผิดชอบ (Responsibility)          
การจ าแนก CSR ประเภทสุดท้ายเป็นการจ าแนกตามเกณฑ์ความรับผิดชอบที่ Archie B. Carroll 
ก า ห น ด ไ ว้ ใ น  “ The pyramid If Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of Organizational Stakeholders”  ซึ่ ง ตี พิม พ์ ใน  Business Horizons ตั้ ง แต่ปี            
ค.ศ. 1991 ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยม มีการอ้างอิงในงานวิจัยจ านวนมาก การจ าแนกประเภท 
CSR ของ Carroll นั้นเป็นการจ าแนกตามองค์ประกอบของความรับผิดชอบแต่ละด้านที่บริษัทต้องท า
และต้องน าทุกด้านมารวมกันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม 
  (1) ความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Responsibility) โดย
องค์การมุ่งสร้างผลผลิตตามความต้องการของสังคมและตอบแทนกลับมาในรูปของรายได้ เพ่ีอให้
องค์การสามารถด ารงอยู่ได้ มีผลก าไรคืนกลับไปยังผู้ลงทุน 
  (2) ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย (Law Responsibility) องค์การต้องท า
ให้ถูกกฎหมาย กฎระเบียบ ในพ้ืนที่ที่ตนเองด าเนินธุรกิจอยู่ เพ่ือเป็นตัวควบคุมไม่ให้องค์การ        
คอยรับผิดชอบ แต่จะท าก าไรเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคม 
  (3) ความรับผิดชอบด้านจริ ยธรรม (Ethic Responsibility) คือ  การมี
จริยธรรมในการท าธุรกิจไม่ฉวยโอกาสควรประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่สังคมเห็นชอบ 
  (4) ความรับผิดชอบทางด้านมนุษยธรรม (Philanthropy Responsibility) 
เป็นความรับผิดชอบที่สูง ด าเนินการอยู่ในกรอบกฎหมายและจริยธรรม สังคมคาดหวังและปรารถนา
ให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือและเสียสละเพ่ีอสังคมในฐานของการเป็นพลเมือง
ที่ดี CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมต้องเป็นผลรวมของความรับผิดชอบทั้ง 4 ด้าน ไม่ใช่อย่างใด
อย่างหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 

การจ าแนกโดยใช้
เกณฑ์ประโยชน์

เป็นที่ตั้ง 

CSR แท้ 

CSR เทียม 
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ภาพที่ 2.8  การจ าแนกโดยใช้เกณฑ์ประเภทของความรับผิดชอบ 
 
 2.2.3  องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาที่ใช้ในการวิจัย 
 2.2.3.1  องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 
  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าจากเอกสาร บทความ งานวิจัย ของนักวิชาการ
ต่างประเทศ และนักวิชาการไทย โดยน าเสนอตามล าดับปีของข้อค้นพบ ดังนี้ 
  1)  แครอล (Carroll, 1991) ได้พัฒนาปิรามิดที่ช่วยอธิบายนิยามของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรโดยมองว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นพันธสัญญาที่องค์กร
ธุรกิจมีต่อสังคมอันประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   (1)  ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ  (Economic Responsibility) 
โดยองค์การมุ่งสร้างผลผลิตตามความต้องการของสังคมและตอบแทนกลับมาในรูปของรายได้ เพ่ีอให้
องค์การสามารถด ารงอยู่ได้ มีผลก าไรคืนกลับไปยังผู้ลงทุน 
   (2) ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย (Legal Responsibility) องค์การ
ต้องท าให้ถูกกฎหมาย กฎระเบียบ ในพ้ืนที่ที่ตนเองด าเนินธุรกิจอยู่ เพ่ือเป็นตัวควบคุมไม่ให้องค์การ
คอยรับผิดชอบ แต่จะท าก าไรเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคม 
   (3) ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม (Ethical Responsibility) การมี
จริยธรรมในการท าธุรกิจไม่ฉวยโอกาสควรประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่สังคมเห็นชอบ 
   (4) ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม (Philanthropic Responsibility) 
เป็นความรับผิดชอบที่สูง ด าเนินการอยู่ในกรอบกฎหมายและจริยธรรม สังคมคาดหวังและปรารถนา
ให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบในการให้และเสียสละเพ่ีอสังคมในฐานของการเป็นพลเมืองที่ดี CSR หรือ
ความรับผิดชอบต่อสังคมต้องเป็นผลรวมของความรับผิดชอบทั้ง 4 ด้าน ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง  
 

 
 
 

การจ าแนกโดยใช้
เกณฑ์ประเภทของ
ความรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 

ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม 
 

ความรับผิดชอบด้านเศรษฐศาสตร์ 

ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม 
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ภาพที่ 2.9  โครงสร้างปิรามิดของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (The Pyramid of Corporate 
Social Responsibility, by Carroll, 1991) 

 
  2) โบวี ทิลล์ วูด และโดเวล (Bovee, Thill, Wood  Dovel, 1993) ได้
กล่าวถึง องค์ประกอบความรับผิดชอบที่ผู้บริหาร ควรจะมีต่อสังคม 4 องค์ประกอบ คือ 
   (1) ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) 
เป็นการผลิตสินค้าและบริการตามที่ประชาชนต้องการ โดยมีการน าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจ าหน่ายเพื่อ
ก่อให้เกิดก าไรส าหรับเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบดั้งเดิมของ           
การด าเนินกิจการ  
   (2) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) เ พ่ือ
ด าเนินกิจการไปตามครรลองของกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง  ๆ อย่างไรก็ตามกฎหมายและ
ข้อบังคับไม่สามารถจะครอบคลุมการกระท าทุกอย่างที่องค์การกระท าได้ การกระท าบางอย่างผิด
กฎหมาย แต่องคก์ารควรจะกระท าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรนั้น ๆ  
   (3) ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม (Ethical Responsibility)          
การกระท าบางอย่างไม่ใช่สิ่งที่กฎหมายบังคับ ถ้าองค์กรไม่ท าก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่องค์การเลือกกระท า
เพราะเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบทางจริยธรรม เช่น การให้สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม 
เวชภัณฑ์ยารักษาโรค และอาหาร  
   (4) ความรับผิดชอบอย่างมีดุลพินิจ (Discretionary Responsibility) 
ความรับผิดชอบในระดับนี้เป็นความสมัครใจของผู้บริหารองค์การโดยตรง และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
เลือกกระท าของผู้บริหารแต่ละความรับผิดชอบนี้ไม่ได้บังคับด้วยกฎหมายหรือเป็นสิ่งที่คิดว่าพนักงาน
ควรได้รับตามหลักจริยธรรม เช่น ผู้บริหารไม่สนับสนุนให้พนักงานท างานล่วงเวลาแต่จ้างพนักงานเพ่ิม 

ความรับผิดชอบ
ด้านมนุษยธรรม 

ความรับผิดชอบดา้นจริยธรรม 

ความรับผิดชอบดา้นกฎหมาย 

ความรับผิดชอบดา้นเศรษฐกิจ 
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เพ่ิมเครื่องจักร เพ่ิมเงินเดือน ทั้งนี้เพราะผู้บริหารพินิจพิเคราะห์อย่างสุขุมแล้วว่า การท างานล่วงเวลา
ท าให้สุขภาพของพนักงานเสื่อมโทรม และเป็นการบั่นทอนคุณภาพชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.10  ความรับผิดชอบที่ผู้บริหารควรจะมีต่อสังคม รูปประยุกต์จาก Bovee, Thill, Wood & 
Dovel (1993)  

 
  3) คณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) (2001) ได้มี
การรวบรวมองค์ประกอบ หรือลักษณะอันเป็นรูปธรรมเป็นแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไว้ออกเป็น 2 มิต ิที่องค์กรหรือธุรกิจควรพิจารณาเป็นแนวทางและน าไปปฏิบัติ ได้แก่ 
   (1) มิติภายใน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การ
ธุรกิจนั้นด าเนินการอยู่และจัดการได้โดยตรง ซ่ึงจ าแนกออกได้เป็น 5 ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 
    (1.1)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
    (1.2) การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน  
    (1.3) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง 
    (1.4) การจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในองค์กร  
    (1.5) การมีบรรษัทภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ  
   (2) มิติภายนอก เป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจที่บริษัท
อาจจะควบคุมไม่ได้โดยตรง สามารถจ าแนกออกได้เป็น 5 ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 
    (2.1) การจัดการกับผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบตลอดจนหุ้นส่วน
ทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
    (2.2) การดูแลผู้บริโภค  
    (2.3) การแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียงและองค์กร
ธุรกิจอ่ืน  
    (2.4) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  

        Economic Responsibilities 
          ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 
                        

  Legal Responsibilities 
  ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 
 

 
 

  Discretionary Responsibilities 
    ความรับผิดชอบอย่างมีดุลยพินิจ 
 

 
 

  Ethical Responsibilities 
  ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม 
 

ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร 
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    (2.5) การแสดงความรับผิดชอบต่อโลกในมิติต่าง  ๆ  เช่น 
สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ ในระดับภูมิภาค และ/หรือระดับโลกตาม      
ความเหมาะสมในด้านศักยภาพขององค์กร โดยองค์กรธุรกิจสามารถร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นรัฐบาล องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร สถาบันการศึกษา ตลอดจนองค์กรธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือร่วมมือ
กันได้ 
  4)  Post, Lawrence & Weber (2005) ก า ห น ด อ ง ค ์ป ร ะ ก อ บ          
ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ 3 ด้าน 1) ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 2) ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 
และ 3) ความรับผิดชอบด้านความเกื้อกูลสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 2.11  องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวคิดของ Post, Lawrence & Weber 

(2005) รูปภาพประยุกต์จาก Post, Lawrence & Weber (2005) Business and 
Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics. Boston: McGraw-Hill/ 
Lrwin. P.56 

 
 5)  คอตเลอร์ และลี (Kotler & Lee, 2005) ได้ก าหนดองค์ประกอบของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมออกเป็น 6 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion)  
  (2) การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related 
Marketing)  
  (3) การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาทางสังคม (Corporate Social 
Marketing)  
  (4) การให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ (Corporate Philanthropy)  
  (5) การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering)  

                     Social Responsibility 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economic Responsibility        Legal Responsibility 
                             

ความรับผิดชอบ
ด้านเศรษฐกิจ 

ความรับผิดชอบ
ด้านกฎหมาย 

ความรับผิดชอบ
ด้านความเกื้อกูล

สังคม 
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  (6) การประกอบธุ รกิ จอย่ า งรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม  ( Socially 
Responsible Business Practices)  
 6)  องค์กรมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ISO 26000 (2010) องค์กร
มาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ( International Organization for Standardization) ได้ก าหนด
องค์ประกอบการก าหนดทิศทาง และหลักบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 
  (1) หลักการก าหนดทิศทางด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  
   (1.1)  หลั กการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย  ( Principle of Legal 
Compliance) 
   (1.2) หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติระดับชาติหรือระดับสากล 
(Principle of Respect for Authoritative Inter-Government Agreements or Internationally 
Recognized Instruments) 
    (1.3) หลักการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Principle of 
Recognition of Stakeholders and Concerns) 
    (1.4) หลักของการแสดงรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ 
(Principle of Accountability) 
    (1.5) หลักการความโปร่งใส (Principle of Transparency) 
    (1.6) หลักการความเคารพในสิทธิมนุษยชน (Principle of 
Respect of Fundamental Human Right) 
    (1.7) หลักการความเคารพในความหลากหลาย (Principle of 
Respect for Diversity) 
   (2) หลักในการบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
    (2.1) การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Organization Governance) 
    (2.2) การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
    (2.3) การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) 
    (2.4) การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) และป้องกันปัญหา
มลพิษในการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption) 
    (2.5) การด า เ นิ นธุ รกิ จ อย่ า ง เป็ นธ รรม  ( Fair Operating 
Practices) 
    (2.6) การใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues)  
    (2.7) การแบ่งปันและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน 
(Contribution to the Community and Society) เป็นต้น 
  7) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) (2548) ได้ก าหนดองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ให้แก่บริษัทจดทะเบียนและกิจการทั่วไป โดยมีอยู่ด้วยกัน 8 หมวด ได้แก่ 
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   หมวดที่ 1 การก ากับดูแลกิจการที่ดี  
   หมวดที่ 2 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
   หมวดที่ 3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม 
   หมวดที่ 4 การมคีวามรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
   หมวดที่ 5 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  
   หมวดที่ 6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
   หมวดที่ 7 การเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
   หมวดที่ 8 การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
  8)  พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้ก าหนดองค์ประกอบของ แนวปฏิบัติ
ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “เข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคม” ไว้โดยจ าแนกออกเป็น 8 องค์ประกอบ 
ด้วยกัน ประกอบด้วย 
   (1) การก ากับดูแลกิจการที่ดีการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นการจัดให้มี
ระบบบริหารจัดการมีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้      
ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความเติบโต และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ของธุรกิจ 
   (2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การประกอบธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว  ทั้งนี้
ธุรกิจควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจโดยไม่เห็นแก่
ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการด าเนินงานที่ไม่ถูกต้อง 
   (3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน การเคารพ
สิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลั กษณะ        
การเพ่ิมคุณค่า และทรัพยากรบุคคล นับเป็นปัจจัยส าคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิม
ผลผลิต ดังนั้น ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการท างานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิต 
ที่ด ีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพ่ิมพูนทักษะในการท างาน 
   (4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคสินค้าหรือบริการของธุรกิจไม่ควร
ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภคท้ังนี้ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าหรือบริการให้
มีความเป็นสากล และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งควรพัฒนาสินค้าหรือบริการ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย 
   (5) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมชุมชน และสังคมที่เข้มแข็งและมี
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความส าคัญยิ่ง ในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการด าเนินงานของธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจ
ควรจัดกิจกรรมทางสังคมหรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  และสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการของธุรกิจ  โดยการแสดงตัวเป็นพลเมืองที่ดีของ
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ชุมชนนั้น พร้อมกับคิดค้นวิธีการที่จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคมที่ เกิดจาก
กระบวนการด าเนินงานของธุรกิจในที่สุด 
   (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรโลก
บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
จ านวนมหาศาลเกินกว่าความจ าเป็นยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ าอากาศ  ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมาโดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์ และระบบนิเวศต่อไป 
ดังนั้น ธุรกิจจึงมีหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่า
การด ูและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน 
   (7) นว ัตกรรม  และการ เผยแพร ่นว ัตกรรมจากการด า เน ิน           
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการด าเนินธุรกิจควรน ามาประยุกต์ผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างกลมกลืน  โดยน าความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาพัฒนาปรับใช้ และคิดค้นให้เกิด
นวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าเพ่ิม ทั้งต่อธุรกิจ 
และสังคมไปพร้อม ๆ กัน 
   (8) การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมธุรกิจควรให้
ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่
กล่าวมาอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่เปิดเผยนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
ยังช่วยในการสอบทานให้ธุรกิจทราบได้ว่า ได้ด าเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมตรงกับ
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร 
  9)  อนันตชัย  ยูรประถม  (2007) ได้ส ร ุป เกี ่ย วกับองค์ประกอบ           
ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ในนิตยสาร Productivity World ดังนี้คือ 
   (1) การมคีวามชอบธรรมตามกฎหมาย (Legitimacy Theory)  
   (2) การมคีวามรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public Responsibility)  
   (3) การค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)  
   (4) การมจีริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)  
   (5) การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Corporate Citizenship)  
  10)  จอย ทองกล่อมสี (2555) ได้สรุปองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีประเด็นที่เก่ียวข้อง 4 ด้าน ดังนี้ 
   (1)  การมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเ พ่ือ
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
   (2) การด าเนินกิจกรรมขององค์กรตามหลักคุณธรรม  กฎหมาย 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
   (3) การมคีวามสมัครใจในการด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม 
   (4) การด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่บูรณาการสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม แบบยั่งยืน 
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  11)  รัตน์ชัย ศรสุวรรณ (2557) ได้กล่าวสรุป เกี่ยวกับองค์ประกอบ      
ความรับผิดชอบต่อสังคม 7 องค์ประกอบ คือ 1) ธรรมาภิบาล (Organizational Governance)         
2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 3) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) 4) สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operation Practices) 6) ประเด็นด้านผู้บริโภค 
(Consumer Issues) และ 7) การมีส่ วนร่ วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน  (Community 
Involvement and Development) 
  12)  ภิรมย์ ลี้กุล (2558) ได้กล่าวสรุป ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษา มี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การรับรู้ประเด็นทางสังคม 2) การให้บริการต่อสังคม  3) 
การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในสังคม 4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน 5) การสร้างจิต
อาสาต่อสังคม และ 6) การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อสังคม 
  13) ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ (2559) ได้กล่าวสรุป เกี่ยวกับองค์ประกอบหลัก
ของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาได้ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบ
ทางด้านเศรษฐกิจ 2) ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย 3) ความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม          
4) ความรับผิดชอบทางด้านสาธารณประโยชน์ และ 5) ความรับผิดชอบทางด้านการใช้ดุลยพินิจ 
  14)  ยศสราวดี กรึงไกร (2560) ได้กล่าวสรุป เกี่ยวกับ องค์ประกอบของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ด้าน 1) ความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ(Economic Responsibility) 
หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรจัดขึ้น โดยจัดสรรผลประโยชน์ในองค์กรอย่างเหมาะสม 
เป็นธรรม และค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย (Legal 
Responsibility) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรจัดขึ้น โดยก าหนดระเบียบและ          
การบริหารไปตามครรลองของกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วย 3) ความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม (Ethical Responsibility) หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรจัดขึ้น โดยผู้บริหารแสดงออกในด้านการกระท า มีศีลธรรม จรรยาบรรณและ
ค่านิยมที่ดีของสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย              
4) ความรับผิดชอบเชิงสาธารณประโยชน์ (Philanthropic Responsibilities) หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรจัดขึ้น โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการให้ความสนับสนุน
กิจกรรมเชิงสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ของชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ท้องถิ่นหรือ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมให้ดีขึ้น  
  15)  สมพงษ์ ยิ่งเมือง และคนอื่น ๆ (2561) กล่าวสรุปว่า ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ 2) ความรับผิดชอบ
ต่อกฎหมาย 3) ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และ4) ความรับผิดชอบด้านสาธารณประโยชน์  
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 
ผู้วิจัยได้น าสู่การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นถึงความสอดคล้องและความแตกต่างของ
องค์ประกอบที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า อันเป็นแนวทางน าไปสู่การสังเคราะห์เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบ
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ต่อไปรายละเอียดได้เสนอไว้
ดังตารางที ่2.2



 

61 
 

61 
ตารางท่ี 2.2  วิเคราะห์องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของถานศึกษา 
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1. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ                15 
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย                13 
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล                9 
4. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม                 13 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม                7 
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 สรุป องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา จากตารางที่ 2.2 ผู้วิจัย
ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสังเคราะห์ ประเด็นที่นักวิจัยกล่าวถึง หรือมีความถี่ตั้งแต่ 7 ขึ้นไปจึงสรุป 
องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้           
1) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 3) ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 4) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 5) ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านธรรมาภิบาล 
 จากองค์ประกอบดังกล่าว สามารถสรุปเป็นโมเดลแผนภาพแสดงองค์ประกอบหลัก          
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
  
 
 
ภาพที่ 2.12  โมเดลองค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 
 
 2.2.3.2  องค์ประกอบย่อยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 
  จากตารางสังเคราะห์ที่ 2.2 เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถานศึกษา ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบย่อยความรับผิดชอบต่อสังคมได้           
12 องค์ประกอบย่อย ดังนี้  
  องค์ประกอบที่ 1  ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
  จากแนวคิดหลักการ ประเภท และ องค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถานศึกษา ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมทางด้านเศรษฐกิจ ผู้วิจัยสังเคราะห์
องค์ประกอบย่อย ได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณภาพการให้บริการ 2) การบริหารจัดการ
งบประมาณ และ 3) คุณภาพของผลผลิต โดยมีนักการศึกษา และนักวิจัย สนับสนุน ดังนี้ 
 
 

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของ
สถานศึกษา 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
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  แครอล (Carroll, 1991) ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 
(Economic Responsibility) หมายถึง 1) การผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ 2) การให้บริการที่ดีมีคุณภาพ
ต่อผู้บริโภคเป็นที่ต้องการในสังคมเพ่ือจ าหน่ายในราคาที่เหมาะสม 3) จัดสรรค่าตอบแทนเป็นธรรม 
ไม่เอารัดเอาเปรียบพนักงาน และ 4) สามารถอยู่รอดเจริญเติบโต มีผลก าไรเป็นแรงจูงใจ 
  โ บวี  ทิ ล ล์  วู ด  และ โด เ วล  (Bovee, Thill, Wood & Dovel, 1993)          
ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ หมายถึง 1) การผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ 2) การใหบ้ริการ 
ตามเจตจ านงของประชาชน ก่อให้เกิดก าไรต่อเจ้าของกิจการ 
  องค์กรมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ISO 26000 (2010) ได้ให้ขอบเขต
ด้านการบริหารองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ โดยกล่าวถึง การใส่ใจต่อผู้บริโภค 
(Consumer Issues) 
  สาคร สุขศรีวงศ์ (2552) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจของ
ผู้บริหารขององค์กร ต้องค านึงถึงสภาพในองค์กร คือ 1) ผู้บริหารมีหน้าที่ในการแสวงหาผลตอบแทน 
ทางธุรกิจที่ต้องสร้างประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น 2) การจัดการที่เหมาะสมเป็นธรรมแก่พนักงาน เช่น ค่าจ้าง 
เงินเดือนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ อย่าง
เป็นธรรม 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร เช่น ผู้บริโภคหรือลูกค้าก็ต้องได้รับสินค้าหรือ
บริการที่มีคุณภาพในราคาเป็นธรรม เพ่ือแสดงออกถึงการกระจายผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรของสังคมโดยรวมอย่างเป็นธรรม 
  พิพัฒน์ นนทนากรณ์ (2553)  กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ              
1) การท าธุรกิจที่หาก าไรอย่างมีความรับผิดชอบ 2) การผลิตสินค้ากระบวนการผลิตเพ่ือไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อชุมชน 3) การบริการที่มีคุณภาพ และ 4) การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของ
พนักงาน  
  ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ (2554) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านสังคมด้าน
เศรษฐกิจ หมายถึง ความสามารถในการอยู่รอดขององค์การด้านเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงรายรับ และ
รายจ่ายและผลประโยชน์ด้านงบประมาณอ่ืน ๆ 
  สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2555) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 
หมายถึง 1) ความสามารถในการอยู่รอดของธุรกิจ และให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผลก าไรต้อง        
ไม่เกิดจากการเบียดเบียนสังคม 2) สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอ 
ประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ความรู้และคุณธรรม 
  ธีรพร ทองขะโชค (2556) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 
หมายถึง 1) การด าเนินธุรกิจเน้นให้เกิดผลก าไร 2) การด าเนินการในลักษณะที่ก่อให้เกิดการเพ่ิม
มูลค่า 3) การรักษาต าแหน่งทางการแข่งขัน และ4) รักษาการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
  องอาจ แสนมาโนช (2557) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 
หมายถึง 1) การบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาที่ได้รับจัด 
สรรจากรัฐบาล เงินบริจาค และรายได้อ่ืน ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ 2) สร้างความพึง
พอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งบุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน 3) ใช้ทรัพยากรให้น้อย
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ที่สุด และมีการด าเนินการเป็นไปอย่างประหยัดทั้งด้านเวลา ทรัพยากร แรงงานรวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาให้เกิดผลส าเร็จ 
  รัตน์ชัย ศรสุวรรณ (2557) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
ผู้บริโภค มี 4 ประเด็นคือ 1) ประเด็นการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค 2) ประเด็น
การบริโภคอย่างยั่งยืน 3) ประเด็นการบริการ การสนับสนุนและการยุติข้อร้องเรียน และ 4) ประเด็น
การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค โรงเรียนควรระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของนักเรียนอย่างชัดเจน  
  ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ (2559) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 
หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1) การจัดระบบและวิธีบริหาร
สถานศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอนและงานบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้         
ส่วนเสีย 3) การก าหนดค่าตอบแทนแก่บุคลากร และ 4) การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการบริจาคเพ่ือ
การกุศล 
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2560) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง 1) การลงทุนด้านงบประมาณ 2) ประเมินความต้องการของผู้เรียน 3) สร้าง
นวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ 4) ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 5) ผลิตแรงงานที่มีฝีมือ มีทักษะ
ความสามารถที่หลากหลาย  
  ยศสราวดี กรึงไกร (2560) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ
(Economic Responsibility) หมายถึง 1) การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรจัดขึ้น 2) จัดสรร
ผลประโยชน์ในองค์กรอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และ 3) ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  สมพงษ์ ยิ่งเมือง และคนอ่ืน ๆ (2561) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้าน
เศรษฐกิจ หมายถึง 1) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 2) การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักหน้าที่
ของตนเอง มีความตั้งใจ และขยันหมั่นเพียร  
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ตารางท่ี 2.3  การจัดกลุ่มการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
 
องค์ประกอบย่อย                                                                   

นักวิชาการ/ที่มา 
 
 
 
 
 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบ 
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1. คุณภาพ             
การให้บริการ 

1. การเรียนการสอน มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคม
ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเมิน                
ความต้องการของผู้เรียน มีประสิทธิภาพ               5 

2. การจัดระบบและวิธีบริหารสถานศึกษา การรักษาต าแหน่งทางการ
แข่งขัน               3 

3. การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีองค์กรจัดขึ้น คุ้มครองสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค ประเด็นการปกป้องข้อมูลและ            
ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค               2 

4. การผลิตสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ การใส่ใจต่อผู้บริโภค เพื่อจ าหน่าย            
ในราคาท่ีเหมาะสม กระบวนการผลิตเพ่ือมิส่งผลกระทบต่อชุมชน  
การบริโภคอย่างยั่งยืน               6 

5. การให้บริการท่ีดีมีคุณภาพตามเจตจ านงของประชาชน สนับสนุน
และการยุติข้อร้องเรียน               6 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 
องค์ประกอบย่อย                                                                   

นักวิชาการ/ที่มา 
 
 
 
 
 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ  

 C
ar

ro
ll 

(1
99

1)
  

 B
ov

ee
, T

hi
ll,

 W
oo

d 
& 

Do
ve

l (
19

93
)  

  IS
O 

26
00

0 
(2

01
0)

 

 ส
าค

ร 
สุข

ศร
ีวง

ศ์ 
(2

55
2)

 

 พ
ิพัฒ

น์ 
นน

ทน
าก

รณ
์ (2

55
3)

 

 ศ
ุภร

ัตน
์ ร

ัตน
มุข

ย์ 
(2

55
4)

 

 ส
ถา

บัน
ธุร

กิจ
เพ

ื่อส
ังค

ม 
(2

55
5)

 

 ธ
ีรพ

ร 
ทอ

งข
ะโ

ชค
 (2

55
6)

 

 อ
งอ

าจ
 แ

สน
มา

โน
ช 

(2
55

7)
  

 ร
ัตน

์ชัย
 ศ

รส
ุวร

รณ
 (2

55
7)

 

 ป
ระ

เส
ริฐ

 ท
อง

บร
ิสุท

ธิ์ 
(2

55
9)

 

 เก
รีย

งศ
ักด

ิ์ เจ
ริญ

วง
ศ์ศ

ักด
ิ์ (2

56
0)

 

 ย
ศส

รา
วด

ี ก
รึง

ไก
ร 

(2
56

0)
 

 ส
มพ

งษ
์ ย

ิ่งเม
ือง

 แ
ละ

คน
อื่น

 ๆ
 (2

56
1)

 

 ส
รุป

/ค
วา

มถี่
 

2. การบริหาร
จัดการ
งบประมาณ 

1. การลงทุนด้านงบประมาณ ท าธุรกิจหาก าไรอย่างมีความรับผิดชอบ 
แสวงหาผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีต้องสร้างประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น               4 

2. สามารถอยู่รอดเจริญเติบโต มีผลก าไรเป็นแรงจูงใจ                 
เชิงรายรับ และรายจ่ายและผลประโยชน์ด้านงบประมาณ               3 

3. ใช้ทรัพยากรท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล เงินบริจาคและรายได้อื่น ๆ 
ในการจัดการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้             
ส่วนเสีย ท้ังบุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน                 
การด าเนินการเป็นไปอย่างประหยัดท้ังด้านเวลา ทรัพยากร 
แรงงานรวมท้ังสิ่งต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาให้เกิด   
ผลส าเร็จ               1 

4. ก าหนดค่าตอบแทนผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จัดสรรค่าตอบแทนเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบพนักงาน                6 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 
องค์ประกอบย่อย                                                                   

นักวิชาการ/ที่มา 
 
 
 
 
 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบต่อ 
สังคมด้านเศรษฐกิจ  
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3. คุณภาพของ
ผลผลิต 

1. การพัฒนาคนให้มีความรู้ทักษะท่ีหลากหลาย ด้านการวิจัย                 
ด้านภาษา เทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการทุกภาคส่วน 
สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีมีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ         
การด าเนินการในลักษณะก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า               2 

2. การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคอย่างถูกต้องครบถ้วน            
การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าท่ีเกิดจากความผิดพลาดและ
ความบกพร่องของพนักงาน               1 

3. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความพอเพียง ความพอประมาณ               
การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีและความรู้               3 

4. รู้จักหน้าท่ีของตนเอง  มีความตั้งใจและขยันหมั่นเพียรรักษาการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง               2 
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 สรุป จากการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
เศรษฐกิจ หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของสถานศึกษา เกี่ยวกับ การให้บริการอย่างเหมาะสม การน าเทคโนโลยี
มาบริหารจัดการงบประมาณ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับ      
ความต้องการของสังคม สามารถสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบย่อย โดยใช้เกณฑ์ในการเลือกตาม
ความถี่ ตั้งแต่ 1 ของแต่ละด้าน และเมื่อพิจารณารายละเอียดของเนื้อหาแต่ละด้านพบว่า  อาจมี
ความสัมพันธ์กัน จึงสรุปเป็นองค์ประกอบของความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ได้ 3 องค์ประกอบย่อย 
ดังนี้ 
 1)  คุณภาพการให้บริการ คือ สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีการจัดกิจกรรม ให้ข้อมูลข่าวสาร 
บริการด้านอาคาร สถานที่ การดูแลสุขอนามัย และจัดจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ในราคาเหมาะสม 
 2)  การบริหารจัดการงบประมาณ คือ สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการพัฒนาการวางแผนบริหารงบประมาณเพ่ือใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ จัดสรรค่าตอบแทนเป็นธรรม และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 
ความเชี่ยวชาญด้านงบประมาณ การประเมิน และติดตาม การใช้งบประมาณ 
 3)  คุณภาพของผลผลิต คือ สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่หลากหลาย รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยจัดหลักสูตร     
ระยะสั้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และรู้จักหน้าที่ของตนเอง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดรายได้ 
 องค์ประกอบที่ 2  ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
 จากแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย  
ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้ 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย และ 2) การปฏิบัติตาม
ปทัสถานทางสังคม โดยมีนักการศึกษาและนักวิจัย สนับสนุนแนวคิดนี้ ดังนี้  
 แครอล (Carroll, 1991) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ดังนี้ 
1) ให้ความส าคัญที่จะปฏิบัติงานในวิธีการตามความต้องการของรัฐบาลและกฎหมาย 2) ให้ความส าคัญ
กับค ามั่นสัญญาที่แปรผันไปตามระเบียบปฏิบัติของรัฐและท้องถิ่น 3) ให้ความส าคัญว่าจะเป็นองค์กร
พลเมืองที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 4) ให้ความส าคัญว่าบริษัทที่ประสบความส าเร็จคือบริษัทที่ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของกฎหมาย 5) ให้ความส าคัญที่จะจัดหาสินค้าและบริการที่อย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
ข้อเรียกบัญญัติทางกฎหมาย   
 โบวี ทิลล์ วูด และโดเวล (Bovee, Thill, Wood & Dovel, 1993) ได้กล่าวถึง 
ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย เป็นการด าเนินกิจการไปตามครรลองของกฎหมายและกฎข้อบังคับ 
อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้บริหาร
องค์การนั้น ๆ เพราะกฎหมายไม่สามารถครอบคลุมการกระท าทุกอย่างขององค์การได้ 
 องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and Development: OECD) (2008) ได้กล่าวถึง ด้านกฎหมายไว้ว่า 
เป็นการด าเนินงานควรค านึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน 
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 องค์กรมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ISO 26000 (2010) ได้กล่าวถึง
ด้านกฎหมายไว้ว่า เป็นข้อปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) 
 สหประชาชาติ (2012) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อกฎหมายเป็น    
ความต้องการให้องค์การสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
ตามขอบเขตอ านาจและหน้าที่ มีมาตรการตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิ
ในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง ขจัดการใช้แรงงานที่เป็นการบีบบังคับในทุกรูปแบบ ยกเลิก     
การใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
ด าเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ และการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญซองธุรกิจใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมผลผลิต ดังนั้น ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการท างาน 
ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและ
เพ่ิมพูนทักษะในการท างาน 
 สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2551) ได้กล่าวถึง แนวทางในการปฏิบัติตามหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามข้อก าหนดทางกฎหมาย (Legislation) หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมาย
แรงงาน การจ่ายภาษี เป็นต้น 
 จอย ทองกล่อมสี (2555) ได้กล่าวถึง การด าเนินกิจกรรมขององค์การตาม
หลักกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ด้านการสอน การบริหารวิชาการ การวิจัยและ
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มีจิตส านึก
การสร้างวัฒนธรรม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ชุมชน และตามธรรมเนียมปฏิบัติ ประเพณี จารีตที่        
ดีงามของสังคม 
 ธีรพร ทองขะโชค (2556) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย คือ
การด าเนินงานภายใต้ความต้องการของสังคมให้องค์การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่
ประกาศใช้โดยรัฐบาล จึงมุ่งเน้นการการด าเนินงานในลักษณะที่ยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ต่าง ๆ พร้อมจัดการบริหารที่อย่างน้อยที่สุดตอบสนองข้อก าหนดขั้นต่ าของกฎหมาย ตลอดจน
ความส าเร็จขององค์การ ก าหนดจากความสามารถในการตอบสนองระเบียบกฎหมายได้ 
 องอาจ แสนมาโนช (2557) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 
หมายถึง การกระท าของผู้บริหารสถานศึกษาในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย  
พระราชบัญญัติการศึกษา กฎกระทรวง ระเบียบราชการข้อบังคับของสถานศึกษาและเคารพต่อ
กฎเกณฑท์ี่มีในสังคม โดยที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษตามท่ีก าหนด 
 ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ (2559) ได้กล่าวถึง รูปแบบและขอบข่ายที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การไม่ละเมิดสิทธิและ
ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพแรงงาน 2) การปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาสังคม 3) การปฏิบัติตาม
มาตรการภาครัฐและการต่อต้านการทุจริต 
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 ยศสราวดี กรึงไกร (2560) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบทางกฎหมาย 
หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การจัดขึ้น โดยก าหนดระเบียบและการบริหารไปตาม
ครรลองของกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งต้องค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ตารางท่ี 2.4  การจัดกลุ่มการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
 

 
 
 
 
องค์ประกอบย่อย 

                                                                   
นักวิชาการ/ที่มา 

 
 
 
 
 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบต่อ 
สังคมด้านกฎหมาย  
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1. การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

1. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ของรัฐบาล,จัดการบริหารตอบสนองข้อก าหนดของ
กฎหมาย การให้ความส าคัญว่าสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ คือ สถานศึกษาท่ี
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย            6 

2. การเป็นองค์การพลเมืองท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ             
ด้านแรงงานปรับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการท างาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี            2 

3. การสนับสนุน และเคารพปกป้องเรื่องสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิและส่งเสริม
สนับสนุนเสรีภาพบุคลากร            3 

4. การต่อต้านทุจริต การกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ            2 
5. การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีองค์การจัดขึ้นโดยก าหนดระเบียบ มีโอกาสแสดงศักยภาพ

ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการท างาน            4 
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ) 
 

 
 
 
 
องค์ประกอบย่อย 

                                                                   
นักวิชาการ/ที่มา 

 
 
 
 
 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบต่อ 
สังคมด้านกฎหมาย  
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2. การปฏิบัติตาม
ปทัสถานทาง
สังคม 

1. ด าเนินกิจการไปตามครรลองของระเบียบปฏิบัติของท้องถิ่นและสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านการสอน การบริหารวิชาการ การวิจัย            6 

2. เคารพต่อกฎเกณฑ์ที่มีในสังคม โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนจะต้องถูก
ลงโทษตามท่ีก าหนด มีจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ชุมชน             2 

3. ให้ความส าคัญกับค ามั่นสัญญาท่ีแปรผันไปตามระเบียบปฏิบัติของท้องถิ่นด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม มกีารประพฤติปฏิบัติท่ีดี จารีตท่ีดีงามของสังคม            2 

4. การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การหรือกิจกรรมท่ีจัดขึ้น โดยก าหนดระเบียบและ
การบริหารตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ซ่ึงต้องค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ประเพณี            2 
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 จากการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
กฎหมาย หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตาม
ปทัสถานทางสังคม โดยใช้เกณฑ์ในการเลือกตามความถี่ ตั้งแต่ 1 ของแต่ละด้าน อาจมีความสัมพันธ์
กันจึงสรุปเป็นองค์ประกอบย่อย ของความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ได้ 2 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
 1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย คือ สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนสากล 
การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็ก โดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์ข้อก าหนดของ
สหภาพแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย มีกระบวนการป้องกันทุจริต และ
รณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ มีการรณรงค์ การปลูกฝังจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง 
จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานศึกษา    
 2)  การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม คือ สถานศึกษารับผิดชอบต่อสังคม 
ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนของสถานศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของ
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาตรฐานทางสังคม โดยตามหลักการศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม           
จัดกิจกรรมสอดคล้องกับวิถีชุมชน รณรงค์การปลูกจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรมเคารพกฎเกณฑ์ทาง
สังคม 
 องค์ประกอบที่ 3  ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 
 จากแนวคิดและหลักการ ที่ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
มนุษยธรรม ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้ 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การอาสาสมัคร และ 2) การบริจาค 
โดยมีนักการศึกษาและนักวิจัย สนับสนุนแนวคิดนี้ ดังนี้  
 แครอล (Carroll, 1991) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม
(Philanthropic Responsibility) เป็นรูปแบบที่องค์การสามารถตัดสินใจ ด้านกิจกรรมเฉพาะเจาะจง 
(Specific Activities) เพื่อให้การช่วยเหลือ (Philanthropic Contribution) บริจาค เพื่อเป็น       
การตอบสนองความคาดหวังของสังคมด้วยความเป็นพลเมืองดีขององค์กรธุรกิจ อาจรวมถึงกิจกรรมที่
เป็นการกระท าที่สนับสนุนความผาสุกของมนุษย์หรือความสัมพันธ์อันดีในทางธุรกิจ โดยทั้งผู้บริหาร
และลูกจ้างมีส่วนร่วมโดยการเป็นอาสาสมัครเพ่ือร่วมช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น หรือปรับปรุ งคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน สังคมให้ดีขึ้น หรือการที่องค์กรธุรกิจได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเงิน      
การช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณทางด้านศิลปะ การศึกษาต่าง ๆ แม้ว่าสังคมอาจจะไม่ได้ระบุถึง
ความรับผิดชอบในด้านนี้ได้อย่างชัดเจน แต่ก็มีความคาดหวังในองค์กรธุรกิ จประพฤติปฏิบัติอย่าง     
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนแสดงออกถึงความรับผิดชอบโดยสมัครใจ โดยมิได้ถูกบังคับ
โดยกฎหมายหรือจริยธรรม เช่น การด าเนินธุรกิจที่ให้ความส าคัญต่อมนุษยธรรม เป็นความปรารถนา
ดีเอ้ืออาทรและห่วงใยคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ซึ่งควรก าหนดเป็นนโยบาย เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
หรือจรรยาบรรณที่พนักงานทุกคนและทุกระดับถือปฏิบัติและมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องให้มีกฎ ข้อบังคับ
หรือกฎหมายก าหนดหรือเรียกร้อง  
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 คอทเลอ และลี (Kotler & Lee, 2005) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้าน
มนุษยธรรม เป็นการช่วยเหลือด้านปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ 
โดยมากมักจะเป็นไปตามกระแสความต้องการจากภายนอกหรือมีผู้เสนอให้ท า  มากกว่าจะเกิดจาก
การวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์การเอง ส่วนการอาสาช่วยเหลือชุมชน 
(Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงาน คู่ค้า ร่วมสละเวลาและ
แรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่
องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็นผู้ด าเนินการเองโดยล าพังหรือร่วมมือกับองค์กร
หนึ่งองค์กรใด และอาจเป็นผู้ก าหนดกิจกรรม 
 อ านาจ ธีระวนิช (2547) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม หรือ
ความรักที่มีต่อเพ่ือนมนุษย์ เป็นกิจกรรมที่ดีของสังคม สนับสนุนคนในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
(2548) ได้ก าหนดหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการด้านสาธารณะประโยชน์ไว้ว่า การร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการด าเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจ
ควรจัดกิจกรรมทางสังคมและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการของธุรกิจ โดยการแสดงตัวเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น พร้อมกับ
แนวคิด วิธีการที่จะลดและหยุดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสังคมที่เกิดจากกระบวนการด าเนินงาน
ของธุรกิจ โดยการเผยแผ่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในการด าเนินธุรกิจ
สามารถน าแนวคิด CSR มาประยุกต์ผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับการวางแผน
กลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างกลมกลืนโดยการพัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การด าเนินงานด้าน 
CSR และน ามาปรับใช้ คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมในธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดทั้ง ต่อธุรกิจและ
สังคมไปพร้อม ๆ กัน (Innovative Business) และการจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ
ควรให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทาง CSR เกิดประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย และสามารถช่วยในการตรวจสอบด าเนินการในเรื่อง CSR 
กับเป้าหมายที่วางไว้ 
 รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ (2550) ความรับผิดชอบต่อสาธารณชนโดยธุรกิจควร
เข้ามาช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ 
 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม 
ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นหัวใจหลักของการด าเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่พึงจะมีได้โดยความสมัครใจ ไม่หวังผลตอบแทน โดยองค์กร
ที่ดีงามจะต้องเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีในการช่วยเหลือและใช้ทรัพยากรให้แก่ชุมชนและปรั บปรุง
คุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ  
 ธีรพร ทองขะโชค (2556) ได้กล่าวถึง ความสามารถด้านมนุษยธรรมหรือ
การกุศลคือ การด าเนินการตามความปารถนาของสังคมว่าจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เน้นการมี  
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสวัสดิการของมนุษย์ ผ่านการสนับสนุนทรัพยากรเงิน และทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การด้วยความสมัครใจในกิจกรรมการให้การช่วยเหลือของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีของชุมชน 
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 ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ (2559) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบทางด้าน
สาธารณประโยชน์คือ การด าเนินงานของสถานศึกษาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบจาก 
การบริหารจัดการสถานศึกษาที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 1) การดูแล 
รายงาน และเผยแพร่นวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 2) การมีส่วนร่วมในการมุ่งสร้างประโยชน์
กับชุมชนและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 3) การก าหนดให้จรรยาบรรณและมนุษยธรรม
เป็นวัฒนธรรมของสถานศึกษา 
 ยศสราวดี กรึงไกร (2560) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบเชิงสาธารณประโยชน์ 
(Philanthropic Responsibilities) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรจัดขึ้น โดยค านึงถึง 
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการให้ความสนับสนุนกิจกรรมเชิงสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ของ
ชุมชนและสังคม มสี่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ท้องถิ่นหรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมให้ดีขึ้น 
 สมพงษ์ ยิ่งเมือง และคนอ่ืน ๆ (2561) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้าน
สาธารณประโยชน์ หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม การร่วม
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและสังคม การอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม การมีส่วนร่วมใน 
การท างานเพ่ือส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมที่ตนอาศัยอยู่ 
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ตารางท่ี 2.5  การจัดกลุ่มการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 
 

องค์ประกอบย่อย 

               
นักวิชาการ/ท่ีมา 

 
 
 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบต่อ 
สังคมด้านมนุษยธรรม 
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1. การอาสาสมัคร 1. การเป็นอาสาสมัคร ร่วมช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มสี่วนได้        
ส่วนเสยี การมีความห่วงใยชีวิตมนุษย์ ความปรารถนาดี และการมคีวามเอื้ออาทร        
การอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม           7 

2. สนับสนุนบุคคล สรา้งจิตอาสาเสียสละด้วยความสมัครใจโดยมไิดถู้กบังคับโดยกฎหมาย
หรือจริยธรรมการแสดงตัวเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ชุมชนและการเป็นบรรษัทพลเมือง
ที่ดีในการช่วยเหลือสังคม ปฏิบตัิตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม    

 
        5 

3. การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรจัดขึ้น การร่วมพัฒนา ชุมชน สังคม ให้มีความผาสุก
ของประชาชน หรือความสัมพันธ์อันดีของสถานศึกษาในการแสดงความรักที่มีต่อ      
เพื่อนมนุษย์            7 

4. จูงใจให้พนักงาน คู่ค้า ร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานใหแ้ก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ 
การตอบสนองปัญหาความต้องการและความคาดหวังของสังคม            4 
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ตารางท่ี 2.5  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย 

               
นักวิชาการ/ท่ีมา 

 
 
 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบต่อ 
สังคมด้านมนุษยธรรม 
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2. การบริจาค 1. สนับสนุนกิจกรรมเชิงสาธารณประโยชน์ตา่งๆของชุมชน และสังคม เพื่อให้             
การช่วยเหลือบริจาค           4 

2. การมีความสามารถในการตดัสนิใจ เฉพาะเจาะจงให้การบริจาคช่วยเหลือ และ            
การสนับสนุนทรัพยากร เงินงบประมาณ วสัดุและสิ่งของ ช่วยเหลือชุมชน สังคม          
ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย การก าหนดให้จรรยาบรรณและมนุษยธรรมเป็นวัฒนธรรมของ
สถานศึกษา           5 

3. การแสดงความรับผดิชอบในการบริจาคโดยสมัครใจ ไมห่วังผลตอบแทน           4 
4. จูงใจให้พนักงาน คู่ค้า ร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานใหแ้ก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ 

การตอบสนองปัญหาความต้องการและ ความคาดหวังของสังคม           5 
5. การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรจัดขึ้น โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย

น านวัตกรรม องค์ความรู้จากการด าเนินงานมาปรับใช้           4 
6. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสวัสดกิารของมนุษย์ ร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรยีน ร่วมใน         

การท างานเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม           4 
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 จากการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
มนุษยธรรม หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการอาสาสมัครและการบริจาค  
 โดยใช้เกณฑ์ในการเลือกตามความถี่  ตั้งแต่ 1 ของแต่ละด้าน และ          
เมื่อพิจารณารายละเอียดของเนื้อหาแต่ละด้านพบว่า อาจมีความสัมพันธ์กัน จึงสรุปเป็นองค์ประกอบ
ย่อยของความรับผิดชอบด้านให้ความช่วยเหลือ ได้ 2 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
 1)  การอาสาสมัคร คือ สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมเป็นสภานักเรียน กลุ่มเครือข่ายสร้างจิตอาสา มีวัฒนธรรมการช่วยเหลือ
ด้วยความสมัครใจ โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนจิตอาสาการช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืนให้
ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉิน มีการสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ 
เกียรติบัตรแก่อาสาสมัครและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจให้เกิด
กระบวนการสร้างอาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต 
 2)  การบริจาค คือ สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยสนับสนุน
ให้นักเรียนจัดกิจกรรมบริจาค โดยเสียสละเวลา ทรัพย์ตามก าลังความสามารถ ช่วยเหลือ ชุมชน 
สังคม ผู ้ยากไร้และผู ้ประสบภัย สร้างสภาพสังคมแห่งความสุขและความสมดุลของสังคม                   
มีกระบวนการสร้างจิตส านึก ให้รู้จักคุณค่าการบริจาค ให้ความส าคัญกับผู้บริจาค มอบเกียรติบัตร           
โล่รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกระบวนการการบริจาคอย่างต่อเนื่องในอนาคต มีช่องทางการบริจาค
ที่หลากหลาย และสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมบริจาค 
 องค์ประกอบที่ 4  ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
 จากแนวคิดและหลักการที่ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้ 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การดูแลสิ่งแวดล้อม 2) การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง โดยมีนักการศึกษาและนักวิจัย สนับสนุนแนวคิดนี้ ดังนี้  
 ISO 14000 ได้ก าหนดกรอบงานเพ่ือช่วยองค์กรในการให้ความส าคัญกับ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 ประเด็นที ่1 การป้องกันมลพิษ 
 ประเด็นที ่2 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นที ่3  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบและ         
การปรับตัว 
 ประเด็นที ่4  การปกป้องสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและ    
การฟ้ืนฟ ู
 สหประชาชาติ (2012) ได้ออกมาเรียกร้องให้ธุรกิจทั่วโลกแสดงความเป็น
พลเมืองที่ดีของโลก (Good Global Citizenship) เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1) สนับสนุน
แนวทางการระแวดระวังในการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2) อาสาจัดท ากิจกรรมที่
ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ 3) ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2548) ได้กล่าวถึง ความรับผิดต่อสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การไม่ท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  การค านึงถึง
ผลกระทบของการด าเนินกิจการที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม มีด าเนินการป้องกัน ประเมินผลติดตามผล 
ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เมื่อเกิดความผิดพลาดได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพแก่ชุมชนแวดล้อม 
และแก่สังคมโดยรวม เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นองค์กรที่ปลูกจิตส านึกหรือกระตุ้นให้คนใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมจากการกระท าขององค์กรที่มีต่อชุมชน 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
(2548) ได้กล่าวถึง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรโลก บวกกับปัจจัย
การใช้ทรัพยากรที่ซับซ้อนเกินกว่าความจ าเป็น ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ าอากาศขยะสารพิษ ฯลฯ 
ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และระบบนิเวศ
ต่อไป ดังนั้น ธุรกิจจึงมีหน้าที่ ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน 
 ธนาคารโลก  (The World Bank, 2002 อ้างถึงใน กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552) ได้กล่าวถึง บทบาทของภาครัฐ ว่าควร
มีการจัดท าเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่อง
การผลิตที่สะอาด ปลอดภัย (Cleaner Production) การบริหารประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์     
(Eco-Efficiency) ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  (Environment Management Systems) 
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลมากข้ึน 
 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้กล่าวถึง การดูแลสิ่งแวดล้อมเป็น       การ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ก าจัดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
 อุดมศักดิ์ กุลครอง (2553) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง ผู้บริหารจ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการป้องกันปัญหามลพิษ (Environmental Protection) 
การบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption) และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพใน
การด าเนินการบริหารและบริการ 
 วรรณชา กาญจนมุสิก (2554) ได้ให้ความหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม
เพ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หมายถึง การที่องค์การผลิตสินค้าและบริการให้ความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์เพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และมี
การจัดการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 สถาบันธุรกิจเ พ่ือสังคม (2555) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้าน
สิ่งแวดล้อม หมายถึง ความตระหนักว่าการประกอบกิจการได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับมากและน้อยในเรื่องใดหรือในส่วนใดบ้าง และยอมรับว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไข 
รวมทั้งพัฒนากระบวนการ ประกอบกิจการให้สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพร้อม
กับปกป้องและบูรณะฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาได้ดังเดิมในที่สุดเพื่อเพ่ิมมูลค่าและสร้าง      ความ
ยั่งยืนให้กับกิจการเอง  รวมทั้งสังคม  ชุมชนเศรษฐกิจ  ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 1) การป้องกันมลภาวะ 2) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3) การลดและ     
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การปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน 4) การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลายทางชีวภาพ และการบูรณะ
ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
 ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ (2559) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมจาก
การด าเนินงานของสถานศึกษาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ 1) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูแล
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และความปลอดภัย 2) การดูแล รายงาน และเผยแพร่นวัตกรรมด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม และ 3) การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตารางท่ี 2.6  การจัดกลุ่มสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
 

องค์ประกอบย่อย 

               
นักวิชาการ/ท่ีมา 

 
 
 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบต่อ 
สังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
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1. การดูแล
สิ่งแวดล้อม 

1. องค์การผลิตสินค้าและบริการให้ความรู้เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กระตุ้นให้คนใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากการกระท าขององค์กรที่มีต่อชุมชน           2 

2. การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม/การไม่ท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม            1 

3. การเป็นแบบอย่างท่ีดี จัดการเรยีนการสอน ด้านความปลอดภัยและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม            4 

4. การอาสาจัดท ากจิกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผดิชอบตอ่สิ่งแวดล้อม           1 
5. การจัดนโยบาย ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมและรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุน

แนวทางการระแวดระวัง ค านึงถึงผลกระทบจากการกระท าของสถานศึกษาที่มีต่อ
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม            5 

6. การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการฟื้นฟู การประเมินผล
ติดตามผล ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพแก่ชุมชน
แวดล้อม การบริหารประสิทธิภาพเชิงรักษ์สิ่งแวดล้อม            4 
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ตารางท่ี 2.6  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบย่อย 

               
นักวิชาการ/ท่ีมา 

 
 
 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบต่อ 
สังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
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2. การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

1. การรณรงค์เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และมีการจัดการสนิค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพฒันาการบริการและการเผยแพรเ่ทคโนโลยีทีเ่ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม           2 

2. การปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การลดและปรับตัวต่อ
ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และ
ความปลอดภัย           3 

3. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการและการบริโภคอย่าง
ยั่งยืน           3 

4. การส่งเสริมการพัฒนา บริหารจัดการ การดูแล รายงาน และเผยแพร่นวัตกรรมด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม            3 

5. การป้องกันมลพิษ มลภาวะหรอืการก าจัดมลพิษที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรยีน      
การสอน การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ           4 
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 จากการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อม หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของสถานศึกษา เกี่ยวกับการดูแลสิ ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อ                
การเปลี่ยนแปลง โดยใช้เกณฑ์ในการเลือกตามความถี่ ตั้งแต่ 1 ของแต่ละด้าน และเมื่อพิจารณา
รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละด้าน พบว่า อาจมีความสัมพันธ์กัน จึงสรุปเป็นองค์ประกอบย่อยของ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 2 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
 1)  การดูแลสิ่งแวดล้อม คือ สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
การพัฒนานักเรียนให้เกิดความตระหนัก มีจิตส านึกท่ีดี เห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ และปฏิบัติตน
ตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน        
การดูแลรักษา การปกป้องป่าชุมชนร่วมกัน จัดกิจกรรม ลดขยะสิ่งปฏิกูลในแม่น้ าล าคลอง ที่ทาง
สาธารณะ การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชุมชน มีการจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีกระบวนการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 2)  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ คือ สถานศึกษามี
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการสร้างความตระหนัก เห็นคุณค่า 
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปัญหาโลกร้อน โดยจัดกิจกรรมการปฏิบัติตน  
ปรับตัว รับมือ สร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป มีการวางแผน ใช้น้ าน้ ามัน 
พลังงานไฟฟ้า พลังงานทางเลือก วัสดุ อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจวัด บันทึก รายงาน 
การทบทวนปริมาณแหล่งก าเนิดมลพิษ และมีกระบวนการป้องกันปัญหามลพิษ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
 องค์ประกอบที่ 5  ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
 จากแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้ 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การจัดการอย่างความโปร่งใส 2) การมีความเป็น
ธรรม และ 3) การมสี่วนร่วม โดยมีนักการศึกษาและนักวิจัย สนับสนุนแนวคิดนี้ ดังนี้  
 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Program, UNDP) (2015) ได้จ าแนกธรรมาภิบาลออกเป็น 9 มิต ิดังนี้ 
 1)  การมีส่วนร่วม (Participation) คนทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงควรมีสิทธิ์
มีเสียงในกระบวนการตัดสินใจ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านกลุ่มหรือสถาบันที่สังกัดก็ได้ การมี
ส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมและการพูดในที่
สาธารณะรวมทั้งจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมที่สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
 2)  การใช้กฎระเบียบของกฎหมาย (Rule of Law) กรอบของกฎหมาย
จะต้องยุติธรรมและมีการบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน 
 3)  การมีความโปร่งใส (Transparency) ประชาชนที่เกี่ยวข้องจะต้อง
สามารถเข้าถึงกระบวนการ สถาบัน และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ จะต้องมีการจัดหาข้อมูลข่าวสาร
อย่างเพียงพอที่จะท าให้ประชาชนเข้าใจและสามารถติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐได้ 
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 4)  การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการต่าง ๆ 
จะต้องพยายามที่จะให้บริการกับประชาชนที่ต้องการทุกคน 
 5)  การอยู่บนพ้ืนฐานของความเห็นร่วมกัน (Consensus Orientation) 
ธรรมาภิบาลจะเป็นสิ่งที่ท าให้เราสามารถหาข้อสรุปที่คนส่วนใหญ่เห็นร่วมกันจากความคิดเห็นหรือ
ผลประโยชน์ที่หลากหลายแตกต่างกันได้ 
 6)  การมีความเสมอภาค (Equity) คนทุกคนทั้งชายและหญิงมีโอกาสที่จะ
พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษาไว้ซึ่งสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตน 
 7)  การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 
คือ การที่กระบวนการหรือสถาบันในสังคมสามารถปฏิบัติงานได้ผลตามความต้องการหรือเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ โดยการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
 8)  การมีความรับผิดชอบในผลงาน (Accountability) ผู้ที่ตัดสินของ
ภาครัฐบาลภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชน และสถาบันที่มี
ส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ย่อมมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทองค์การ
และข้ึนอยู่กับว่าการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องภายในหรือภายนอกองค์การ 
 9)  กา รมี วิ สั ย ทั ศน์ เ ชิ ง ยุ ท ธ ศ าสตร์  (Strategic Vision) ผู้ น า แ ล ะ
สาธารณชน มีภาพในอนาคตที่กว้าง ๆ เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง
สิ่งที่จะต้องด าเนินการเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาตามภาพที่ได้มองไว้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมา
บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสภาพสังคมที่สลับซับซ้อน มิตินี้มีขึ้นมา
เนื่องจากเป็นที่เชื่อว่าธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นได้และยั่งยืนนั้น  จะต้องมีการด าเนินการและวางแผน       
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวควบคู่กันไป 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ด ีพ.ศ. 2542 ได้ก าหนดหลักการด้านธรรมาภิบาลเป็น 6 หลักด้วยกัน คือ 
 1)  หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับ 
การให้เป็นไปตามกฎหมาย การก าหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 
 2)  หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน            
มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
 3)  หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใสพอเทียบได้ว่า มีความหมาย
ตรงกันข้ามหรือเกือบตรงกันข้ามกับการทุจริตคอรัปชั่น โดยที่การทุจริตคอรัปชั่นให้ความหมายใน      
เชิงลบ และมีความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวกและให้
ความหมายในเชิงสงบสุข 
 4)  หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมี      
ส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล 
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แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรง
จากประชาชนและการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการมีส่วนร่วม 
 5)  หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และการกระตือรือร้นในการแก้ 
ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลดีและเสียจาก        
การกระท าของตนเอง 
 6)  หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่ มี
จ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า
สร้ างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ ในเวที โลก  และรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและ
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
 ถวิลวดี บุรีกุล และคนอ่ืน ๆ (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัย ตัวชี้วัดการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล และ ก าหนดตัวชี้วัดธรรมาภิบาลไว้ ดังนี้  
 1)  หลักนิติธรรม คือ หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ หน่วยงานที่มีหลักความผูกพันต่อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา ผู้มีอ านาจตัดสินใจในหน่วยงานมีความอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ หน่วยงานยึดหลัก “ไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” หน่วยงานยึดหลักการท างาน
ภายใต้กฎ ระเบียบสูงสุด   
 2)  หลักคุณธรรม คือ การปลอดจากการทุจริต การปลอดจากการท าผิด
วินัย การปลอดจากการกระท าผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ความเป็นกลางของผู้บริหาร  
 3)  หลักความโปร่งใส คือ ความโปร่งใสด้านโครงสร้างของระบบงาน  
ความโปร่งใสด้านระบบการให้คุณ ความโปร่งใสของระบบการให้โทษ ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย
ของระบบงาน   
 4)  หลักการมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูลประชาชน 
การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือ การมีส่วนร่วมในระดับวางแผน/ตัดสินใจ  
พัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับ สาธารณชน 
 5)  หลักส านึกรับผิดชอบ คือ หน่วยงานที่มีการสร้างความเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน หน่วยงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน หน่วยงานมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานมี
ระบบติดตามประเมินผล หน่วยงานมีการจัดการกับผู้ไม่มีผลงาน หน่วยงานมีแผนส ารอง   
 6)  หลักความคุ้มค่า คือ การประหยัด การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีศักยภาพในการแข่งขัน 
 7)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การจัดการอย่างบูรณาการ การติดต่อ 
สื่อสาร การบริหารให้เกิดการปฏิบัติงาน การสร้างสรรค์และสร้างเสริม การเชื่อมโยงในการท างาน  
การพัฒนาความสามารถ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเจ้าหน้าที่ การสร้างความไว้วางใจ ความผูกพัน
หน่วยงาน  
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 8)  องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ การมีการเรียนรู้จากภายนอก การพัฒนา 
การเรียนรู้จากภายนอก การน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างความสามารถ การจัดการ
ความรู้ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  
 9)  การบริหารจัดการ คือ มีแผนงานและการทบทวนภารกิจ การส ารวจ
ความต้องการของประชาชน การมีกลยุทธ์ในการบริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม การศึกษาวิจัย  
การคาดคะเนความเสี่ยง การมีการกระจายอ านาจ การบริการประชาชน มิใช่การก ากับ  
 10)  เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร คือ มีการจัดการชุดข้อมูล  
การมีเครือข่ายสารสนเทศ การมีการเชื่อมโยงเทคโนโลยี การน าเทคโนโลยีไปใช้จริง 
 อุดมศักดิ์ กุลครอง (2553) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล 
หมายถึง ผู้บริหารควรก าหนดให้คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอดส่อง
ดูแลผลงานและปฏิบัติงานขององค์การได้ เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบและ
สามารถชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทราบถึงผลการปฏิบัติงานได้  
 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้กล่าวถึง การก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็น 
การจัดให้มีระบบบริหารจัดการมีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส  เท่าเทียม เป็นธรรม         
มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความเติบโต และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืนของธุรกิจ 
 จอย ทองกล่อมสี (2555) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลัก
ธรรมาภิบาล หมายถึง การด าเนินพันธกิจของ องค์การในลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ ตามแนวทาง 
หลักการที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ อย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้      
มีความคุ้มค่าภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา         
อันอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการบริหารจัดการด้วยความตระหนักในผลกระทบที่อาจขึ้นทั้งด้านบวก  
และด้านลบ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ 
จริงใจต่อกัน ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่คอรัปชั่น เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการการด าเนินกิจกรรม          
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลดีและ
ผลเสียในการด าเนินกิจกรรมของสถาบัน พร้อมทั้งแสดงความใส่ ใจในปัญหาสาธารณะและ                 
การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ       
7 ด้านคือ 1) ด้านการดูแลและแก้ปัญหาชุมชน  2) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม                
3) ด้านการใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 4) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาชุมชน 
5) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 6) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ 7) ด้านจริยธรรมทาง
วิชาการ   
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 สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2555) ได้สรุปเกี่ยวกับความรับผิดชอบด้าน       
ธรรมาภิบาล หมายถึง การจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการจัดการ
อย่างโปร่งใส เท่าเทียมเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าพร้อมรับ 
การตรวจสอบได ้
 ธีรพร ทองขะโชค (2556) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล 
คือ การจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยควบคุมผ่านความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่ต้องค านึงถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
เน้นการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและพร้อมต่อการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนมุ่งเน้นการค านึงถึง
สิทธิของผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
 ปธาน สุวรรณมงคล (2558) ได้สรุป องค์ประกอบของธรรมาภิบาล ได้แก่ 
การมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ภาระรับผิดชอบ ความเสมอภาค/เที่ยงธรรม 
 สถาบันพระปกเกล้า (2558) ได้กล่าวถึง ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของ
หลักการบริหารแนวใหม่ เป็นหลักการท างาน ซึ่งหากมีการน ามาใช้เพ่ือการบริหารงานแล้วจะเกิด
ความเชื่อมั่นว่าจะน ามา ซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ ความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยวิธีการด าเนินการเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลคือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การมีความโปร่งใส มีส านึกรับผิดชอบ สิ่งที่จะเอ้ือให้เกิดการด าเนินการดังกล่าวได้ก็คือ  
การมีกฎระเบียบ มีแนวปฏิบัติที่รองรับการท างาน ผลพวงของการมีธรรมาภิบาลที่ท าให้ทรัพยากร
ของชาติถูกใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง มิถูกน าไปสู่ ความมั่งคั่งของนักการเมืองหรือ
ผู้ปกครอง การพัฒนาที่ค านึงถึงการอยู่รอดของมนุษยชาติในระยะยาวทที่เรียกว่า การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development) จึงเป็นผลของการมีคุณภาพสังคมและเมื่อเป็นเช่นนี้ คนส่วนน้อย
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและความยุติธรรมเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่  ความขัดแย้งจึงลดลงเกิด     
ความเป็นธรรมในสังคม (Social Justice) ที่เสียงของคนทุกกลุ่มมีการได้ยินโดยผู้น าหรือผู้ปกครอง 
และได้รับการจัดสรรทรัพยากร จัดการผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมในที่สุดความสันติสุขอย่างสถาพร 
(Sustainable Peace) จึงจะเกิดขึ้นได้ เมื่อนั้นการพัฒนาประเทศที่ค านึงถึงประโยชน์ของผู้คนใน
ระยะยาวจึงเกิดขึ้นได้ จากการมีธรรมาภิบาลที่เป็นต้นทางของกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยมี
กลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญที่ท าให้กลไกนี้ หมุนเป็นพลวัตอย่างรวดเร็วคือ กระบวนการประชาธิปไตย 
(Democratization) ที่ ให้ความส าคัญกับการเป็นประชาธิปไตยทั้ งสาระ ( Substance) และ 
กระบวนการ (Process) 
 จันทรา อ่ิมในบุญ (2559) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยใช้แนวทางประชาธิปไตยและเคารพในสิทธิมนุษยชนมี 6 ด้าน ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 
หมายถึง การก าหนดข้อบังคับถูกต้องเป็นธรรม การก าหนดกฎกติกาและการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ 
ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดโดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรมเหมือนกับการมาท างานหรือ      
เข้าประชุมให้ตรงเวลา รวมถึงข้อตกลงกันการสับเปลี่ยนหน้าที่กันในสถานศึกษา 2) หลักคุณธรรม 
หมายถึง การยึดมันในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 
เพ่ือให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการคือ มีจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อสถานศึกษาและต่อผู้ร่วมงาน 3) หลักความโปร่งใส 
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หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในสถานศึกษา โดยปรับปรุงกลไกการท างาน
ของสถานศึกษาทุกฝ่ายให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รู้ขั้นตอนที่จะติดต่องาน
และสามารถตรวจสอบการท างานได้และภายในสถานศึกษาต้องมีความโปร่งใสในการตัดสิ นใจ       
การบริหารงาน เงิน คน มีการสื่อสารที่ดีภายในด้วย 4) หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนรับรู้ และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาของสถานศึกษา       
ไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ การวางระบบ
การรับฟังความคิดเห็นและการรับเรื่ องราวร้องทุกข์ที่ จะให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม และ
ขณะเดียวกันภายในสถานศึกษาเอง จะต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายในด้วย           
5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สถานศึกษา การใส่ใจปัญหาและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา ตลอดจนเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน การก าหนดโครงสร้างและ
ระบบการใช้ข้อบังคับ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจลงสู่ระดับล่าง เพ่ือให้ความรับผิดชอบในทุก
ระดับมีความชัดเจน และมีรายงานประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดความส าเร็จ รณรงค์
ให้บุคลากรรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ านวน
จ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัดใช้ของอย่าง
คุ้มค่าและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 ยศสราวดี กรึงไกร (2560) ได้กล่าวถึง หลักการของความรับผิดชอบต่อ
สังคม ประกอบด้วย 5 หลักการ ได้แก่ 1) หลักการของความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักใน
หน้าที่ มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อหน่วยงานการเอาใจใส่ในปัญหาและกระตือรือร้นใน           
การแก้ปัญหา รับฟังและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน กล้าด าเนินการตามกฎหมายและกล้าที่
จะยอมรับผลจากกระท าของตน 2) หลักการของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง ความถูกต้อง 
ชัดเจน ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 3) หลักการของความเสมอภาค หมายถึง 
การปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบัติ 4) หลักการของ
การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมใน       
การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติ การประเมิน ติดตามผลและการรับผลประโยชน์
หรือรับผิดชอบ 5) หลักการของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หมายถึง กระบวนการพัฒนา 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม อย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดย 
การด าเนินการบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างองค์รวมของทุก ๆ ด้านอย่างสมดุล 
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ตารางท่ี 2.7  การจัดกลุ่มสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
 

องค์ประกอบย่อย 

                                                                   
นักวิชาการ/ท่ีมา 

 
 
 
 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านเศรษฐกิจธรรมาภิบาล 
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1. การปฏิบัติ
อย่างโปร่งใส 

1. มีจิตส านึกในความรับผิดชอบ การมีความรับผดิชอบในผลงานหรือ      
ภาระงาน/หลักส านึกรับผิดชอบ ปรับปรุงกลไกการท างาน มีความโปร่งใส 
ความถูกต้อง ชัดเจน ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา             8 

2. มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน         
การเอาใจใส่ในปัญหาและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ        
การบริหารงาน เงิน คน มีการสื่อสารที่ด ี             3 

3. การเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร เป็นประโยชน์ ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องจะต้อง
สามารถเข้าถึงกระบวนการและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ การสามารถ
ช้ีแจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             3 

4. รู้ขั้นตอนท่ีจะติดต่องานและสามารถตรวจสอบการท างานไดม้ีการจัดหา
ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและสามารถตดิตามการด าเนินงานของ
หน่วยงานรัฐได้ พร้อมรับการตรวจสอบ             6 
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ตารางท่ี 2.7  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบย่อย 

                                                                   
นักวิชาการ/ท่ีมา 

 
 
 
 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านเศรษฐกิจธรรมาภิบาล 
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 5. มุ่งเน้นการค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในระยะยาว กระบวนการพัฒนา          
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม อย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานของการพัฒนา
แบบองค์รวมของทุก ๆ ด้าน สร้างสมดลุ ความไว้วางใจ             2 

2. การปฏิบัติด้วย
ความเป็นธรรม 

1. การปฏิบัติต่อบุคคลที่เกีย่วข้อง อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่เลือกปฏบิัติ 
ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการคือ มีจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง ต่อสถานศึกษาและต่อผู้ร่วมงาน             3 

2. ก าหนดให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย สามารถ
สอดส่องดูแลผลงานและปฏิบตัิงานขององค์การได้ ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดการผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม             4 

3. มีศักยภาพในการแข่งขัน จัดใหม้ีระบบบริหารจัดการมีความรับผดิชอบ        
ในการจัดการอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม ยึดความถูกต้อง             3 
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ตารางท่ี 2.7  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบย่อย 

                                                                   
นักวิชาการ/ท่ีมา 

 
 
 
 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านเศรษฐกิจธรรมาภิบาล 
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 4. การเสรมิสร้างความสามารถ คนทุกคนท้ังชายและหญิงมีโอกาสทีจ่ะพัฒนา
ให้ดีขึ้นหรือรักษาไว้ซึ่งสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตน มีแนวปฏิบตัทิี่รองรับ
การท างาน             3 

5. มีระบบตดิตามประเมิน การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผ่านคณะกรรมการ 
ตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบท่ีเหมาะสม ได้รับการจัดสรร
ทรัพยากร การก าหนดข้อบังคับถูกต้องเป็นธรรม             4 

3. การมีส่วนร่วม 1. การเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย สร้างกิจกรรม  
การมีส่วนร่วม             6 

2. การมีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูลประชาชน พัฒนาศักยภาพในการมี  
ส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน การจดัสรรทรัพยากรของ
ชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยการให้ข้อมูล การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน              4 
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ตารางท่ี 2.7  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบย่อย 

                                                                   
นักวิชาการ/ท่ีมา 

 
 
 
 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านเศรษฐกิจธรรมาภิบาล 

 U
ND

P 
(2

01
5)

 

 ก
าร

บร
ิหา

รบ
้าน

เม
ือง

 พ
.ศ

. 2
54

2 

 ถ
วิล

วดี
 บ

ุรีก
ุล 

แล
ะค

นอ
ื่น 

ๆ 
(2

55
2)

 

 อ
ุดม

ศัก
ดิ์ 

กุล
คร

อง
 (2

55
3)

 

 พิ
พัฒ

น์ 
นน

ทน
าธ

รณ์
 (2

55
3)

 

 จ
อย

 ท
อง

กล
่อม

สี 
(2

55
5)

 

 ส
ถา

บัน
ธรุ

กจิ
เพื่

อส
ังค

ม 
(2

55
5)

 

 ธ
ีรพ

ร 
ทอ

งข
ะโ

ชค
 (2

55
6)

 

 ป
ธา

น 
สุว

รร
ณ

มง
คล

 (2
55

8)
 

 ส
ถา

บัน
พร

ะป
กเ

กล
้า 

(2
55

8)
 

 จ
ันท

รา
 อ

ิ่มใ
นบ

ุญ
 (2

55
9)

 

 ย
ศส

รา
วดี

 ก
รึง

ไก
ร 

(2
56

0)
 

 ส
รุป

/ค
วา

มถ
ี ่

 3. แสดงความใส่ใจในปัญหาสาธารณะและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การมีการเรียนรู้ และการพัฒนาการเรียนรู้              2 

4. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนรบัรู้ การตดัสินใจปญัหาของสถานศึกษา       
การประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามตหิรืออ่ืน ๆ และขณะเดียวกัน
ภายในสถานศึกษาเอง จะต้องสนบัสนุนการมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน 
ภายในด้วย             2 

5. มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน การลงมือปฏิบตัิ การประเมิน ติดตามผล 
และการรับผลประโยชน์หรือรับผดิชอบ             3 
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ตารางท่ี 2.7  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบย่อย 

                                                                   
นักวิชาการ/ท่ีมา 

 
 
 
 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านเศรษฐกิจธรรมาภิบาล 
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 6. มีส่วนร่วมในการคิดรเิริ่ม การแสดงความคดิเห็น การวางระบบการรับฟัง
ความคิดเห็นและการรับเรื่องราวรอ้งทุกข์ท่ีจะให้บุคลากรเข้ามามสี่วนร่วม             5 

 7. ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนมุและการพูดในท่ีสาธารณะรวมทัง้จะต้อง
เป็นการมสี่วนร่วมทีส่ามารถเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง                     
การกระจายโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมทางการเมืองและการบรหิาร
เกี่ยวกับการตดัสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการเปน็
ประชาธิปไตยทั้งสาระ (Substance) และกระบวนการ (Process)             3 
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 จากการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน       
ธรรมาภิบาล หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
จากการปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างโปร่งใส การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและ
การมีส่วนร่วม โดยใช้เกณฑ์ในการเลือกตามความถี่ ตั้งแต่ 1 ของแต่ละด้าน และเมื่อพิจารณา
รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กัน จึงสรุปเป็นองค์ประกอบย่อยของ       
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล ได้ 3 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
 1)  การปฏิบัติอย่างโปร่งใส คือ สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยมีกระบวนการให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน มีจิตส านึกความโปร่งใส มีการบริหาร      
ความเสี่ยงด้านความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร หลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง มีการจัดตั้งคณะท างาน เพ่ือด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน มีการมอบ
รางวัล เกียรติบัตรแก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพ่ือเชิดชูเกียรติหรือสร้าง
แรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไปในอนาคต 
 2)  การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม คือ สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ด้วยการสนับสนุนผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม           
เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติบนความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา  
ชนชั้นสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีกระบวนการพิจารณา ให้ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม             
มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม ต่อต้านการผูกขาด มีการฝึกอบรมให้ความรู้
ตามหลักวิชาการ การเป็นที่ปรึกษาการให้ความเป็นธรรมและมีกระบวนการตรวจสอบความเป็นธรรม
ทุกขั้นตอนของการด าเนินงานตามภารกิจงาน เพ่ือพัฒนามาตรฐานความเป็นธรรม 
 3)  การมีส่วนร่วม คือ สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย          
การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมด าเนินงาน กิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษาตาม        
ขีดความสามารถ พัฒนาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ภาครัฐ องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นและเอกชน มีการตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ ชุมชน เพ่ือร่วมพัฒนา
ด้านภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนการเป็นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามัคคี เต็มใจให้
ความร่วมมือ มีการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์และมีการประชุมระดม
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์กับทุกภาคส่วนและสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย  
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ตารางท่ี 2.8  ตารางองค์ประกอบ นิยาม และองค์ประกอบย่อย 
 

องค์ประกอบหลัก นิยาม องค์ประกอบย่อย 
1. ความรับผิดชอบต่อ

สังคมด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 
จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม               
จากการปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ       
การให้บริการ การบริหารจัดการงบประมาณและ
คุณภาพของผลผลิต 

1) คุณภาพ           
การให้บริการ 

2) การบริหาร
จัดการ
งบประมาณ 

3) คุณภาพของ
ผลผลิต 

2. ความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านกฎหมาย 

 

พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 
จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมจาก         
การปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายและการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม  

1) การปฏิบัติตาม
กฎหมาย  

2) การปฏิบัติตาม
ปทัสถานทาง
สังคม 

3. ความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้าน
มนุษยธรรม 

พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 
จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมจาก          
การปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการอาสาสมัคร 
และการบริจาค  

1) การอาสาสมัคร 
2) การบริจาค  

4. ความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้าน
สิ่งแวดล้อม  

พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 
จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมจาก          
การปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการดูแล
สิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ 

1) การดูแล
สิ่งแวดล้อม  

2) การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

 

5. ความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้าน          
ธรรมาภิบาล  

 

พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 
จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม จากการปฏิบัติของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างโปร่งใส            
การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 

1) การปฏิบัติอย่าง
โปร่งใส 

2) การปฏิบัติด้วย
ความเป็นธรรม 

3) การมีส่วนร่วม 
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 สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา หมายถึง พันธะที่
สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของ
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ หมายถึง พันธะที่สถานศึกษา
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะ เกิด
ขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของสถานศึกษา 
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการงบประมาณ และคุณภาพของผลผลิต สรุปเป็น
องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ได้ 3 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  (1)  คุณภาพการให้บริการ หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการจัดกิจกรรมบริหารวิชาการทางการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะแนว ข้อมูลข่าวสารทาง
การศึกษา การวางแผนการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองเพ่ือสนับสนุนนักเรียนสู่      
ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสามารถเฉพาะ การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน โดย      
การให้บริการด้านอนามัย ระบบช่วยเหลือนักเรียน น าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน ด้านอาคารเรียน
สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และมีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ 
  (2) การบริหารจัดการงบประมาณ หมายถึง  สถานศึกษามี           
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการพัฒนาการวางแผนบริหารงบประมาณ เพ่ือใช้งบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตรงตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โดยน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการงบประมาณและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านงบประมาณ การนิเทศ           
การประเมินและติดตาม การใช้งบประมาณ 
  (3) คุณภาพของผลผลิต หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยจัด
หลักสูตรระยะสั้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ การฝึกทักษะ และเตรียมสมรรถนะหรือคุณลักษณะที่
จ าเป็นของอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย และพัฒนาการเรียนการสอนเน้นสร้างนักเรียนให้มีทักษะ
ความรู้ สามารถน ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน 
 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย หมายถึง พันธะที่สถานศึกษา
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะ เกิด
ขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของสถานศึกษา 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม สรุปเป็นองค์ประกอบย่อย 
ของความรับผิดชอบด้านกฎหมาย ได้ 2 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีความรู้เรื่องสิทธิ
มนุษยชนสากล การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็ก โดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์
ข้อก าหนดของสหภาพแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย มีกระบวนการ
ป้องกันทุจริตและรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ  มีการรณรงค์ การปลูกฝัง
จิตส านึกอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานศึกษา  
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  (2) การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม หมายถึง  สถานศึกษา
รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนของสถานศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาตรฐานทางสังคม และตามหลักการศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด จัดกิจกรรมสอดคล้องกับวิถีชุมชน รณรงค์การปลูกจิตส านึกการสร้าง
วัฒนธรรมเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม 
 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม หมายถึง  พันธะที่
สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการอาสาสมัครและการบริจาค จึงสรุปเป็นองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบ
ด้านให้ความช่วยเหลือ ได้ 2 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  (1) การอาสาสมัคร หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมเป็นสภานักเรียน กลุ่มเครือข่ายสร้างจิตอาสา มีวัฒนธรรมการช่วยเหลือ
ด้วยความสมัครใจ โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนจิตอาสาการช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืนให้
ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉิน มีการสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ 
เกียรติบัตรแก่อาสาสมัครและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจให้เกิด
กระบวนการสร้างอาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต 
  (2) การบริจาค หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
สนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรมบริจาค โดยเสียสละเวลา ทรัพย์ตามก าลังความสามารถ ช่วยเหลือ 
ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย สร้างสภาพสังคมแห่งความสุขและความสมดุลของสังคม           
มีกระบวนการสร้างจิตส านึก ให้รู้จักคุณค่าการบริจาค ให้ความส าคัญกับผู้บริจาค มอบเกียรติบัตร         
โล่รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกระบวนการการบริจาคอย่างต่อเนื่องในอนาคต  มีช่องทาง         
การบริจาคที่หลากหลาย และสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมบริจาค 
 4) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อม หมายถึ ง พันธะที่
สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จึงสรุปเป็น
องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ได้ 2 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  (1) การดูแลสิ่งแวดล้อม หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยการพัฒนานักเรียนให้เกิดความตระหนัก มีจิตส านึกที่ดี เห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและ
ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการดูแลรักษา การปกป้องป่าชุมชนร่วมกัน จัดกิจกรรม ลดขยะสิ่งปฏิกูลในแม่น้ าล าคลอง ที่ทาง
สาธารณะ การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชุมชน มีการจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีกระบวนการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
  (2) การปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลง หมายถึง สถานศึกษามี       
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการสร้างความตระหนัก เห็นคุณค่า 
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปัญหาโลกร้อน โดยจัดกิจกรรมการปฏิบัติตน  
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ปรับตัว รับมือ สร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป มีการวางแผน ใช้น้ าน้ ามัน 
พลังงานไฟฟ้า พลังงานทางเลือก วัสดุ อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจวัด บันทึก รายงาน 
การทบทวนปริมาณแหล่งก าเนิดมลพิษ และมีกระบวนการป้องกันปัญหามลพิษทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
 5) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล หมายถึง  พันธะที่
สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม จากการปฏิบัติของสถานศึกษา 
เกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างโปร่งใส การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม จึงสรุปเป็น
องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล ได้ 3 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  (1) การปฏิบัติอย่างโปร่งใส หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยมีกระบวนการให้ผู้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียน มีจิตส านึกความโปร่งใส มีการบริหาร
ความเสี่ยงด้านความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร หลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง มีการจัดตั้งคณะท างาน เพ่ือด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน  มีการมอบ
รางวัล เกียรติบัตรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพ่ือเชิดชูเกียรติหรือสร้าง
แรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไปในอนาคต 
  (2) การปฏิบ ัต ิด ้วยความเป็นธรรม  หมายถึง  สถานศึกษามี               
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสนับสนุนผู้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติบนความแตกต่างด้านเพศ       
เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้นสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีกระบวนการพิจารณาให้ค่าตอบแทนอย่าง
เป็นธรรม มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นความถูกต้องดีงามต่อต้านการผูกขาด มีการฝึกอบรมให้
ความรู้ตามหลักวิชาการ การเป็นที่ปรึกษาการให้ความเป็นธรรมและมีกระบวนการตรวจสอบ       
ความเป็นธรรมทุกข้ันตอนของการด าเนินงานตามภารกิจงาน เพ่ือพัฒนามาตรฐานความเป็นธรรม 
  (3) การมีส่วนร่วม หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมด าเนินงาน กิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษาตาม 
ขีดความสามารถ พัฒนาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเอกชน มีการตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ ชุมชน เพ่ือร่วมพัฒนาด้านภูมิปัญญา
ชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนการเป็นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามัคคี เต็มใจ ให้ความร่วมมือ        
มีการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์และมีการประชุมระดมความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ กับทุกภาคส่วน และสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  
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ภาพที่ 2.13  องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาและองค์ประกอบย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ของ
สถานศึกษา 

คุณภาพการให้บริการ 
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้าน

เศรษฐกิจ 

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้าน

กฎหมาย 

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้าน
มนุษยธรรม 

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้าน 
ธรรมาภิบาล 

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการงบประมาณ 

คุณภาพของผลผลิต 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 

การอาสาสมัคร 
 

การบริจาค 

การดูแลสิ่งแวดล้อม 

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

การปฏิบัตอิย่างโปร่งใส 

การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 

การมีส่วนร่วม 

11 
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2.3  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
 2.3.1  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
  2.3.1.1  ความหมายของการบริหาร 
  ปีเตอร์ (Peter, 1979) ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง ศิลปะ         
ในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน โดยอาศัยทรัพยากรบุคคลเป็นหลักเข้ามาร่วมกันท างาน
ในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบเงินทุน 
รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับ
สังคม 
  เทเลอร์ (Taylor, 1991) ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง การกระท า
โดยมีหลักเกณฑ์ซึ่งก าหนดจากการศึกษา วิเคราะห์อย่างรอบคอบ  เพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพื่อประโยชน์ส าหรับทุกฝ่าย 
  ฟรีแมน  (Freemen, 1992) ได้ให้ความหมาย  การบริหาร  หมายถึง 
กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ ภาวะผู้น าและการควบคุมการท างานของสมาชิกขององค์การ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
  เซอร์จิ โอวานนี (Sergiovanni, 1992) การบริหาร คือ กระบวนการ
ด าเนินงานร่วมกับผู้อ่ืนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  บาร์โทล  และมาร์ทีน  (Bartol & Martin, 1997) ได้ให้ความหมาย        
การบริหารว่าเป็นกระบวนการที่ท าให้เป้าหมายขององค์กรประสบผลส าเร็จโดยการวางแผน  การจัด
องค์การ การใช้ ภาวะผู้น าและการควบคุม 
  มัณทริกา วิฑูรชาติ (2551) ได้ให้ความหมายการบริหาร หมายถึง        
การด าเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ได้ให้ความหมาย การบริหารเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอาศัยหน้าที่
ทางการบริหาร 
  รัตน์ชัย ศรสุวรรณ (2556) ได้ให้ความหมาย การบริหาร (Management) 
คือ แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในของผู้น ากลุ่มโดยมีการวางแผนด าเนินงานผ่านบุคคลอ่ืน
ที่ต้องอาศัยศาสตร์และศิลปะในการสร้างระบบการท างานและการประสานงานเพ่ือให้เกิดความสุข
และความสงบเรียบร้อย น าไปสู่ความส าเร็จขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยศสราวดี กรึงไกร (2560) ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  สรุป การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษาโดยใช้
ทรัพยากร คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการและมีการวางแผน การจัดสถานศึกษา การน าและ        
การควบคุม เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 2.3.1.2 กระบวนการบริหารหรือหน้าที่ทางการบริหาร 
  แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ทางการบริหาร (Administrative Functions) เป็น
การน าหลักวิชาการด้านการบริหารมาใช้เป็นกรอบแนวคิด มีนักวิชาการ ใช้ค าว่า กระบวนการบริหาร 
หรือการบริหารเป็นกระบวนการ บางท่านใช้ค าว่า หน้าที่ทางการบริหารหรือปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อ
การบริหาร ซึ่งน าเสนอดังนี้ 
  อองรี่ (Henri, 1916) ได้กล่าวถึง หน้าที่ทางการบริหารองค์การ  ดังนี้          
1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดการ (Organizing) 3) การประสานงาน (Coordinating)            
4) การควบคุม (Controlling) และ 5) การชี้น า (ฉommanding) 
  Gulick & Urwick (1939) ได้จ าแนกหน้าที่ทางการบริหาร ไว้ 7 ประการ 
ที่เรียกว่า “POSDCoRB” ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้  1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองค์การ 
(Organizing) 3) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) 4) การสั่งการ (Directing) 5) การประสานงาน          
(Co-ordination) 6) การรายงาน (Reporting) 7) การจัดท างบประมาณ (Budgeting) 
  เจสส์ (Jesses, 1999) ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร 5 ขั้น 
ได้แก่ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดการองค์การ (Organizing) 3) การสั่งการ (Directing)    
4) การประสารงาน (Co-ordination) และ 5) การควบคุม (Controlling) 
  คูนทซ์ และโอดอนเนล (Koontz & Odonnell, 2001) ได้กล่าวถึง หน้าที่
ทางการบริหาร ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดการองค์การ (Organizing) 3) การจูงใจ 
(Motivating) และ 4) การควบคุมงาน (Controlling) 
  เชอเมอฮอร์น (Shermerhorn, 2008) ได้กล่าวถึง หน้าที่ทางการบริหาร 
จ าแนกออกเป็น 4 หน้าที่ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing) 3) การน า 
(Leading) และ 4) การควบคุม (Controlling)  
  สรุป กระบวนการบริหารหมายถึง ขั้นตอนในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย 
การวางแผน การจัดสถานศึกษา การน าและการควบคุม 
 2.3.1.3  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
  ธีระ รุญเจริญ (2546) ได้กล่าวถึง การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา คือ 
การจัดการศึกษาและการบริหาร ซึ่งต้องใช้ทั้งกระบวนการและปัจจัยจึงจะบรรลุผลในกระบวนการจะ
อาศัยทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครู ในส่วนปัจจัยที่ใช้ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ หน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีศักยภาพหลายด้าน จึงจะน าโรงเรียน
ประสบความส าเร็จ 
  ขัตติยา ด้วงส าราญ (2552) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาเป็น
กระบวนการด าเนินงานในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
และองค์คณะบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานและคุณภาพ ให้แก่เยาวชนในอันที่จะท าให้เกิดการพัฒนา      
ในทุก ๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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  ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา (2554) ได้ให้ความหมาย การบริหารสถานศึกษา 
หมายถึง การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้การบริหารสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ โดย
ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่ดีและคุณธรรมของผู้บริหาร ประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนและการสอนโดยครอบคลุม
ปริมาณงานทั้ง 4 ด้าน จนบรรลุผลส าเร็จได้แก่การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป  
  ณรินทร์ ช านาญดู (2556) การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัดการ 
การควบคุม การสร้างความร่วมมือและรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้เกิดขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจ และประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมให้มี
ความพร้อม และศักยภาพในทุก ๆ ด้าน ให้ทันสมัยเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและบรรลุเป้าหมายของ
การศึกษา 
  เยาวเรศ ตระกูลวีระยุทธ (2558) สรุปว่า การบริหารสถานศึกษา คือ      
การบริหารจัดการศึกษาโดยการกระจายอ านาจในสถานศึกษา มีกระบวนการการด าเนินงานใน
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู  อาจารย์ และองค์คณะบุคคล      
ฝ่ายต่าง ๆ ของชุมชนในท้องถิ่นเพ่ือร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  วัชรศักดิ์ สงค์ปาน (2558) สรุปการบริหารสถานศึกษา คือ การด าเนินการ
แบ่งฝ่ายงาน ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษากับกระบวนการจัด
การศึกษาให้กระชับ รัดกุม และมีเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายในการปฏิบัติ ทั้งยังสามารถพัฒนา  
เปลี่ยนแปลงทันต่อเหตุการณ์ 
  สรุป การบริหารสถานศึกษา หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือให้         
การจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาบรรลุอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ครอบคลุม ใน 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ    
3) ด้านการบริหารบุคคล 4) ด้านการบริหารทั่วไป และ 5) ด้านการบริหารความสัมพันธ์ชุมชน 
 2.3.2  ภารกิจ งานหรืออ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา  
 กริฟฟิทส์ (Griffiths ,1956) ได้จ าแนกงานออกเป็น 4 ด้านคือ 1) รักษาความสัมพันธ์
ชุมชน 2) ปรับปรุงและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 3) จัดหาและพัฒนาบุคลากร และ        
4) จัดหาและรักษาอาคารสถานที่  
 แคมป์เบลล์ และคนอ่ืน ๆ (Campbell et al., 1968) ได้กล่าวถึง งานบริหาร
โรงเรียนที่ส าคัญ 6 อย่างคือ 1) งานสัมพันธ์กับชุมชน 2) งานหลักสูตรและการสอน 3) งานกิจกรรม
นักเรียน 4) งานบุคลากร 5) งานอาคารสถานที่และ 6) งานธุรการและการเงิน  
 คิมบรอจห์ และนันเนอรี่ (Kimbrough & Nunnery, 1976) ได้จ าแนกงานบริหาร
สถานศึกษา ออกเป็น 8 งาน ดังนี้ 1) งานบริหารหลักสูตรและการสอน 2) งานบริหารเศรษฐกิจ
การศึกษา 3) งานธุรการ 4) งานบริหารบุคคล 5) งานกิจการนักเรียน 6) งานสภาวะผู้น าในด้าน
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ความสัมพันธ์กับชุมชน 7) งานด้านการประเมินผลการวิจัย และ 8) งานสร้างความเชื่อถือจาก
ประชาชน 
 เซอร์จิโอวานนี และคนอ่ืน ๆ (Sergiovanni et al., 1992) ได้กล่าวถึง งานบริหาร
โรงเรียนไว้ 8 ด้าน คือ 1) ความสัมพันธ์กับชุมชน 2) งานกิจการนักเรียน 3) งานพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน 4) งานบุคลากร 5) งานดูแลอาคารสถานที่และบริเวณ 6) งานธุรการ 7) การพัฒนาบุคลากร
และ 8) การประเมินผล 
 การบริหารระบบราชการไทยตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2542 
จุดมุ่งหมายการบริหารภาครัฐของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐก าหนด หลักการในการบริหาร  
ดังต่อไปนี้  
 1)  สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องอุทิศตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและ 
มีจิตบริการ 
 2)  เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องเป็นมิตรกับประชาชน 
ติดต่อง่าย ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของกฎหมาย กฎระเบียบและสามัญส านึกท่ีสังคมยอมรับ มีพฤติกรรม
ของคนดี มีความยุติธรรม ตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติและมีความมั่นคงในอารมณ์ ได้รับความเชื่อถือ
และศรัทธาจากประชาชน 
 3)  เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พ่ึงของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐท า
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูง ประชาชนพ่ึงได้ มีความกระตือรือร้นช่วยเหลือประชาชน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการท างานของรัฐ 
 4)  เป็นระบบที่เข้มแข็ง ทนทานต่ออุปสรรค กล้าหาญต่อสู้เพ่ือคุณธรรม มีเกียรติภูมิ 
และมีศักดิ์ศรี เจ้าหน้าที่ของรัฐท างานอย่างมืออาชีพ เป็นกลางทางการเมือง ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่ม
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ รู้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ปกป้องผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชน รับผิดชอบผลการปฏิบัติและการตัดสินใจของตนอย่างมีเกียรติ 
 5)  เป็นระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันการณ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องมีวิสัยทัศน์           
เห็นการณ์ไกล ใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติม สนใจติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี
ตลอดเวลา ประเมินสถานการณ์ในอนาคต เตรียมกลยุทธ์พร้อมเผชิญปัญหาล่วงหน้าและปรับปรุง 
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 6)  เป็นระบบที่มีวัฒนธรรม มุ่งความเป็นเลิศของงาน มีวัฒนธรรม การท างาน     
เป็นทีม เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ท างานร่วมกับภาคอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกัน 
และยอมรับข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจงานบริหารงานตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษา พุทธศักราช 2550 ดังนี้ 
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 1) ด้านการบริหารวิชาการ  
  งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหาร
จัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ 
คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล ปัจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  (1)  เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว 
และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
  (2) เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมี
คุณภาพ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
  (3) เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัด
ปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  (4) เพ่ือให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง 
  ขอบข่ายและภารกิจของงานวิชาการ มีดังต่อไปนี้  
  (1) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
  (2) การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
  (3) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
  (4) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  (5) การพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ 
  (6) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
  (7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  (8) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
  (9) การนิเทศการศึกษา 
  (10)  การแนะแนว 
  (11)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  (12)  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
  (13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 
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  (14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร  
หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
  (15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
  (16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
  (17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 2) ด้านการบริหารงบประมาณ  
  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหา
รายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน 
ซึ่งมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
  (1)  การจัดตั้งงบประมาณ  
  (2) การจัดสรรงบประมาณ  
   (2.1)  การจัดสรรงบประมาณ  
   (2.2)  การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ  
   (2.3)  การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
   (2.4)  การรายงานผล  
  (3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  
   (3.1)  การตรวจสอบติดตามการใช้ผลงบประมาณ  
   (3.2)  การตรวจสอบติดตามการใช้ผลผลิต  
  (4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
   (4.1)  ทุนการศึกษา  
   (4.2)  กองทุนกู้เพ่ือการศึกษา  
   (4.3)  กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
   (4.4)  การจัดการทรัพยากร  
   (4.5)  การส่งเสริมการบริหารจัดการหารายได้ และผลประโยชน์ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย  
  (5) การบริหารการเงิน  
   (5.1)  การเบิกเงินจากคลัง  
   (5.2)  การรับเงิน  
   (5.3)  การเก็บรักษาเงิน  
   (5.4)  การจ่ายเงิน  
   (5.5)  การน าส่งเงิน  
  (6) การจัดบัญชีการเงิน  
   (6.1)  การจัดท าบัญชีการเงิน  
   (6.2)  การจัดท าทะเบียนทางการเงิน  
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   (6.3)  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
   (6.4)  การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน  
  (7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
   (7.1)  การวางแผนจัดหาพัสดุ 
   (7.2)  การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  
   (7.3)  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
   (7.4)  การจัดหาพัสดุ  
   (7.5)  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
   (7.6)  การจัดหาผลประโยชน์สินทรัพย์  
 3) ด้านการบริหารงานบุคคล  
  การบริหารบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อด าเนินการบริหารบุคคลให้เกิด        
ความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามธรรมภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  (1) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  (2) เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (3) เพ่ือให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ขอบข่ายและภารกิจของงานด้านบริหารบุคคล มีดังต่อไปนี้ 
  (1) การวางแผนอัตราก าลัง  
  (2) การก าหนดต าแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (3) การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (4) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
   (4.1)  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   (4.2) การทดลองปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ การเตรียมความพร้อมและ         
การพัฒนาอย่างเข้ม  
  (5) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (5.1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
   (5.2) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างพ้ืนที่
การศึกษา  
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  (6) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ 
  (7) เงินเดือนและค่าตอบแทน  
  (8) การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
  (9) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (10)  การลาศึกษาต่อ  
  (11)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  (12)  การส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  (13)  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  (14)  การส่งเสริมวินัยส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (15)  การด าเนินการทางวินัยส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   (15.1)  การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง  
   (15.2) การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษากระท าความผิดร้ายแรง  
  (16) การสั่งการพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
  (17) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
  (18) การอุทธรณ์  
  (19) การร้องทุกข ์ 
  (20) การออกจากราชการ  
  (21) การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  (22) งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (23) งานยกเว้นคุณสมบัติ เช่น การยกเว้นการเกณฑ์ทหาร  
  (24) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 4) ด้านการบริหารทั่วไป  
  การบริหารทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการ 
บริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักใน    
การประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษา    
ทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงาน ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลชุมชนองค์กร
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  (1)  เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติ 
งานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (2) เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อ
สาธารณชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุน       
การจัดการศึกษา 
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  โดยมีภารกจิงาน ดังนี้ 
  (1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
  (2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
  (3) การวางแผนการศึกษา  
   (3.1)  แผนพัฒนาการศึกษาและแผนกลยุทธ์  
   (3.2) แผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีและแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  (4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
  (5) การจัดระบบการบริหารและการพัฒนา  
  (6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  (7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
  (8) การด าเนินงานธุรการ ด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ  
  (9) การอ านวยการด้านบุคลากร  
  (10)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
  (11)  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
  (12)  การรับนักเรียน  
  (13)  การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
  (14) การอ านวยการและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย  
  (15) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
  (16) การทัศนศึกษา  
  (17) การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  
  (18) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
  (19) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์การและหน่วยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืน ที่จัดการศึกษา  
  (20) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
  (21) งานก ากับดูแลสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน  
  (22) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
 ณรินทร์ ช านาญดู (2556) ได้ให้ความหมาย ขอบข่ายและภารกิจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วย การควบคุม ก ากับ ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและ
งบประมาณ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร
กิจการนักเรียน ธุรการและงานบริหารทั่วไป งานบัญชีและการเงิน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
งานสร้างสัมพันธ์กับชุมชน งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เ พ่ือให้เ ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา 
 สรุปได้ว่า ภารกิจ งาน หรืออ านาจหน้าที่ การบริหารสถานศึกษา จ าแนกออกเป็น 
5 ด้าน ดังนี้   
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 1)  ด้านการบริหารวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานด้านวิชาการ มีขอบข่ายที่
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา การวัดประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนา ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน ท้องถิ่น และกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล  
 2)  ด้านการบริหารงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานด้านงบประมาณ ซึ่งมีแนว
ทางการปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายในการจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ความโปร่งใส      
ความคล่องตัว การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล  
 3)  ด้านการบริหารบุคคล หมายถึง การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล     
เกี่ยวข้องกับการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งงาน การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ     
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ การยึดถือระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการ การเพ่ิมทักษะให้กับบุคลากรเพ่ือให้
เกิดความช านาญและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  
 4)  ด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง การด าเนินงานด้านการบริหารงานอื่น ๆ โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษา โดยเน้นความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาสังกัดเทศบาล เช่น 
การส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน องค์กรอ่ืน ๆ หน่วยงาน และ
สถาบันอื่น ๆ ที่จัดการศึกษา และงานประสานราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 5)  ด้านการบริหารความสัมพันธ์ชุมชน หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคล      
ในสถานศึกษา ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน อันจะก่อให้เกิดผลดี ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะได้รับซึ่ง
กันและกัน เช่น ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถานที่
ราชการ องค์กรเอกชน และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ  
 2.3.3  สถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
 นับตั้งแต่การประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ซึ่งมีเจตนารมณ์
กระจายอ านาจในการจัดการศึกษา และประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2478 ได้
ก าหนดให้เทศบาลมีบทบาทในการจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นครั้งแรก โดยการจัดตั้ง โรงเรียนเทศบาล  
ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ภายในเขตเทศบาล (กวี กาญจนาภา, 2521) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 ได้ก าหนด “หมายความการศึกษาว่า 
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม...” มาตรา 41 ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิ์จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ งหรือทุกระดับตามความพร้อม        
ความเหมาะสมและความต้องการในท้องถิ่น (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนที่ 123 ก) 
ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 ก าหนดให้ 
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เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร       
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษา เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตน ดังนั้น รัฐบาลกระจายอ านาจ (Decentralization) ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมาย (Legal 
Right) และโครงสร้างในการบริหาร (Necessary Organization) จัดการเกี่ยวกับภารกิจ การแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่น สามารถด าเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะบางอย่างที่จ าเป็น และ
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ภายใต้ความยืดหยุ่นคล่องตัว และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ทรัพยากรของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่  ภายใต้การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนทุกภาคส่วน แต่ยังคงอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของรัฐบาลระดับชาติ มิได้แยกตัวออกเป็น
อิสระจากความเป็นรัฐชาติ (Nation State) การปกครองท้องถิ่น (Local Government) จึงเป็น    
ส่วนหนึ่งของการปกครองประเทศซึ่งมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  
(เมตต์ เมตต์การุณ, 2553; วิชชุกร นาคธน, 2550; อนุจิตร ชิณสาร, 2557) เนื้อหาเกี่ยวกับ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ผู้วิจัยน าเสนอประกอบด้วย 1) โครงสร้างเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล 2) สภาพการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาสังกัดเทศบาล รายละเอียด
ดังนี้ 
 2.3.3.1  โครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
  ส านักการบริหารการศึกษาท้องถิ่น (2543) ได้จ าแนกโครงสร้างบริหาร
การจัดการศึกษาของเทศบาลไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 
  1)  การจ าแนกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีดังนี ้
      (1)  กระทรวงมหาดไทยควบคุมส่งเสริมงานด้านธุรการ  
   (2)  กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมมาตรฐานงานด้านวิชาการ  
   (3)  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนดหลักเกณฑ์และ
ควบคุมการด าเนินการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เช่นเดียวกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ควบคุม ระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน  นอกจาก ก.ท. แล้ว ยังมีส่วนของ
คณะอนุกรรมการ (อ.ก.ท.) ต่าง ๆ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ท. นอกจากนี้ยังมี อ.ก.ท. จังหวัด และ      
อ.ก.ท. เทศบาลอีกด้วย แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 284 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในด้านการส่งเสริมวิทยฐานะและความก้าวหน้า ของครูเทศบาลนั้น ก.ถ. มี 
หน้าที่ออกระเบียบการและข้อบังคับ ก.ถ. ว่าด้วยการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง 
การเลื่อนขั้นต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนการพิจารณาด าเนินการลงโทษทาง
วินัยแก่พนักงานเทศบาลให้สอดคล้องกับระเบียบเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน ส่วนสวัสดิการพนักงาน
ครูเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าแหน่งอ่ืน มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ เพ่ิมขึ้นกว่าข้าราชการ       
พลเรือน 25% เพ่ือสนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ารับราชการในหน่วยงานการปกครอง
ท้องถิ่นมากข้ึน  
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   (4)  ส านักงานประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น จ าแนก
ส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 3 ส่วน ได้แก่ 
    (4.1)  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
    (4.2)  ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 
    (4.3)  ส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น 
    (4.4) ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรม
เยาวชน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 1) ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการบริหารจัดการด้านการศึกษา
ท้องถิ่น และ 2) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  2) บุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล  
   บุคลากรของเทศบาล ที่รับผิดชอบการศึกษาจ าแนกออกเป็นฝ่าย
การเมือง (ก าหนดนโยบาย) และฝ่ายพนักงานประจ า ได้แก่  
   (1) ฝ่ายนโยบาย ได้แก่ คณะเทศมนตรี ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการก าหนดนโยบายและควบคุมการบริหารการศึกษาของเทศบาลทั้งหมด  โดยมีสภาเทศบาล ซึ่ง
เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณท่ีฝ่ายบริหารคือ คณะเทศมนตรีเสนอและควบคุม 
การบริหารงานของคณะเทศมนตรี   
   (2) ฝ่ายพนักงานประจ า มีปลัดเทศบาล และพนักงานครูไม่สังกัด
การศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่มีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาล  เป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานการศึกษา ของเทศบาล ซึ่งมีทั้งพนักงานครูเทศบาลที่อาจด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้ากองผู้อ านวยการกองหรือผู้อ านวยการส านัก ตามขนาดและปริมาณงานการศึกษาของเทศบาล
แต่ละแห่งและพนักงาน เทศบาลสามัญ การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและพนักงานครู
เทศบาล อยู่ในความควบคุม ของ ก.ถ. ไม่อยู่ในความควบคุมของคุรุสภา และมีความสัมพันธ์กับ
กระทรวงศึกษาธิการเพียงส่วนน้อย ส าหรับพนักงานประจ าท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
เทศบาลนั้น ตามมาตราแห่งพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 
ก าหนดให้พนักงาน ครูเทศบาล ได้แก่ พนักงาน ครูเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งผู้สอนประจ าสถานศึกษา
ของเทศบาลหรือด ารงต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการให้การศึกษา (กรมการปกครอง, 2545)  
  3) งบประมาณการศึกษาของเทศบาล  
   เทศบาลมีรายได้เพ่ือการศึกษาส่วนใหญ่จาก  2 แห่ง คือ จากเงิน
อุดหนุนเพ่ือการศึกษาจากส่วนกลาง และรายได้จากเงินรายได้ของเทศบาลเอง นอกจากนั้นเทศบาล
ยังมีรายได ้เพ่ิมเติมอีกส่วนหนึ่งจากการบริจาคจากประชาชน  
  4) นโยบายการศึกษาของเทศบาล  
   นโยบายการศึกษาที่เทศบาลใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอยู่ในขณะนี้อาจกล่าว
ได้ว่ามีท่ีมา 2 ทาง กล่าวคือ นโยบายในส่วนกลางยึดตามนโยบายระดับชาติ เช่น นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษา 
แห่งชาติ ฯลฯ และนโยบายของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง ประกอบกับนโยบายของเทศบาลโดยคณะเทศมนตรีก าหนดขึ้น ตามความต้องการและ
ความจ าเป็นของท้องถิ่น  



101 
 

 

  5) แนวโน้มการศึกษาเทศบาล  
   แต่เดิมตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับระบบบริหาร การประถมศึกษา
ให้เทศบาลจัดการประถมศึกษาในเขตเทศบาล เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลอยู่ในบริเวณชุมชนเมือง
ทั้งหมดและเทศบาลมีรายได้มาสนับสนุนการจัดการศึกษาของเทศบาลได้พอสมควร  อย่างไรก็ดี 
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษาเดิม ซึ่งระบุหน้าที่ 
การจัดการศึกษาของเทศบาลไว้ชัดเจน ขณะนี้เทศบาลจึงจัดการศึกษาไปตามที่ที่ก าหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และนโยบายรัฐบาล ที่ยังมุ่งหมายให้เทศบาลรับผิดชอบ 
การศึกษาในเขตเทศบาล จากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 
11 ตุลาคม 2540 ท าให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ใช้เป็นกฎหมายแม่บท 
เกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.14 ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ที่มา:  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) 
 
 
 
 
 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

จังหวัด 

คณะเทศมนตร ี

โรงเรียน 

ส านักงานประสานพัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถิ่น (สน.ปศ.) 

ปลัดเทศบาล 

กองการศึกษา/ส านักการศึกษา 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
/ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการมาตรฐาน  
การบริหารงานบุคคล (ก.ถ.) 

คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) 

คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัด (ก.ท.จ.) 

หลักสตูร 
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ภาพที่ 2.15  โครงสร้างการจัดการศึกษาของเทศบาล 
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 2.3.3.2 สภาพการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  สภาพการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2548) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1) ลักษณะของหลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษา 
   ปีการศึกษา 2544 สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับการศึกษา และในการจัดกิจกรรมทางการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสริม
หลักสูตรท้องถิ่นสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกเนื้อหาวิชา 
  2) สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้สอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม มุ่งให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง
มีความสุข มีความเป็นไทยและมีการจัดกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรม ชุมนุม ชมรม ดังนี้ ชุมนุม
ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ชุมนุมศิลปศึกษา ชุมนุมกีฬา ชุมนุมภาษาไทย ชุมนุมคณิตศาสตร์ ชุมนุม
วิทยาศาสตร์ ชุมนุมภาษาอังกฤษ 
  3) สภาพการวัดผลและประเมินผล 
   การประเมินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาได้ปฏิบัติตามคู่มือการประเมิน 
ผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวัดผลและประเมินผลที่
หลากหลาย โดยจัดให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน ด้วยการประเมินผลก่อนสอน
ประเมินระหว่างสอนและประเมินหลังสอน มีการประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนในการประเมิน
ปลายภาค/ปลายปี ซึ่งมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น สังเกตการบันทึกพฤติกรรม การประเมิน
ตามสภาพจริงในการปฏิบัติงาน ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานและการทดสอบกลางภาคเรียน 
ทดสอบปลายภาคเรียนและทดสอบปลายปี   
   สรุป จากการศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียน สังกัดเทศบาล หมายถึง 
สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอนุบาล ประถมและมัธยม สังกัดเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ต าบล มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนด และบริบทของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะชีวิตและ
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหรือรักษาราชการแทนผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
เพ่ือให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
  ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา (2554) การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมขององค์กรในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวบรรษัทบริบาล ผลการวิจัยพบว่า 
เมื่อพิจารณาในภาพรวมสภาพกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในการบริหารสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานตามแนวคิดบรรษัทบริบาล CSR อยู่ในระดับน้อยมาก ปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ด้านปัจจัย
ส่งเสริม ได้แก่ 1) ผู้บริหารองค์กรธุรกิจและผู้บริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
2) เพ่ือสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ 3) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 4) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ 5) การหวังผลรางวัลด้านบริษัทบริบาล ปัจจัยอุปสรรค ได้แก่ 1) การบริหารองค์กรธุรกิจ 
และผู้บริหารสถานศึกษา ไม่มีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) ขาดการประสานงานต่อเนื่อง 
3) การวางนโยบายของสถานศึกษาไม่ชัดเจน กลยุทธ์ประกอบด้วย 4 หลักกลยุทธ์ 13 กลยุทธ์รอง 
และ 95 วิธีด าเนินการ 
  กอบชัย ถาวรศรี (2554) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
นิธิฟู้ดส์ จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า บริษัทฯ มองว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หมายถึง      
การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
ทั้งด้านผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และการดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินธุรกิจอยู่ร่วมไปกับสังคมได้อย่างเรียบร้อย โดยบริษัทฯ มีวิธีการก าหนด
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ 1) การค้นหาจุดร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมด้วยการพิจารณาถึง
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบที่อาจส่งผลต่อสังคม ซึ่งหมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ 
ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน 2) การจัดล าดับความส าคัญและ
เลือกประเด็นทางสังคม บริษัทฯ พิจารณาจากบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ล าดับความส าคัญของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และความพร้อมของบริษัทฯ โดยมีประเด็นทางสังคมที่บริษัทฯ เลือก
มาด าเนินการคือ ประเด็นทางสังคมทั่วไป ประเด็นผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า
ของบริษัทฯ และประเด็นอิทธิพลที่มีผลต่อการแข่งขัน 3) การวางยุทธศาสตร์เชิงรุกและการจัดการ 
โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในเชิงรับและเชิงกลยุทธ์ มีการก าหนดผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน การน าระบบมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
และก าหนดกิจกรรม มีการติดตามประเมินผลตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนด
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นิธิฟู้ดส์ จ ากัด พบว่า ปัจจัยภายในองค์การและปัจจัย
ภายนอกองค์การ คือปัจจัยภายในองค์การจ านวน 15 ปัจจัย ได้แก่ 1) การพิจารณาผลกระทบทั้งทาง 
ตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากผลการด าเนินการขององค์การ  2) การพิจารณาผล
การด าเนินการขององค์การที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม  3) ความเกี่ยวเนื่อง
กับบริบทขององค์การทั้งในเรื่องของนโยบาย เป้าหมาย และธุรกิจหลักขององค์การ (Core Business) 
4) ความสามารถใช้ทรัพยากรที่ลงทุนในการท าซีเอสอาร์ได้อย่างคุ้มค่า 5) ปัจจัยที่มีผลหรือมีอิทธิพล
ต่อความอยู่รอดขององค์การ 6) ความพร้อมด้านความเชี่ยวชาญและทีมงานของพนักงานในองค์การ  
7) ความสนใจและความกระตือรือร้นในการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ของพนักงาน  8) ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การ 9) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ          
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10) การลดความเสี่ยงในการด าเนินกิจการ 11) ปัญหาภายในองค์การ (สังคมภายใน) 12) ความพร้อม
ของทรัพยากรภายใน อันได้แก่ เงินทุนและเวลา 13) ความเห็นชอบ (Commitment) ของผู้บริหาร
และผู้ถือหุ้น 14) ความสามารถในการส่งเสริมภาพพจน์ขององค์การ  และ 15) แนวคิดริเริ่มและ    
ความสนใจของผู้บริหาร ในประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม ส่วนปัจจัยภายนอกองค์การ 7 ปัจจัย ได้แก่        
1) ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ  2) การลดความเสี่ยงจากกิจกรรมที่จะ
ก่อให้เกิดการต่อต้านจากสังคม 3) ความชัดเจนในกลุ่มเป้าหมายที่กิจการจะท าซีเอสอาร์ 4) อิทธิพล
จากกิจการอ่ืน/ลูกค้าที่เก่ียวข้องภายในห่วงโซ่คุณค่า 5) ค าแนะน าและการสนับสนุนของมูลนิธิ NGOs 
สมาคม และ/หรือหอการค้า 6) การสามารถท ากิจกรรมซีเอสอาร์ที่สอดคล้องกับกระแสพระราชด ารัส
และพระราชด าริ อันเนื่องมาจากลักษณะทางสังคมไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์  และ       
7) การไม่มีผลกระทบทางลบกับภาพพจน์ขององค์การ 
  จอย ทองกล่อมสี (2555) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย  4 ด้าน คือ ชุมชน พันธกิจ สังคม และ      
ธรรมาภิบาล ลักษณะและขอบข่ายตัวบ่งชี้ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ Input - Process - Output
วัตถุประสงค์การก่อตั้งสถาบัน พันธกิจ และความต้องการของสังคม ตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 63 ตัวบ่งชี้ เรียงล าดับค่าน้ าหนักจากมาก 
ไปหาน้อย ดังนี้ 1) การดูแลแก้ปัญหาชุมชนและสังคม 6 ตัวบ่งชี้ 2) การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและ
สังคม 7 ตัวบ่งชี้ 3) การใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 6 ตัวบ่งชี้ 4) การจัดการสิ่งแวดล้อม
เพ่ือพัฒนาสังคม 9 ตัวบ่งชี้ 5) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 13 ตัวบ่งชี้ 6) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
10 ตัวบ่งชี้ และ 7) จริยธรรมทางวิชาการ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถน า      
ตัวบ่งชี้ ที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผนเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ  ให้เหมาะสมกับ      
อัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนิน โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาร่างยุทธศาสตร์การด าเนินการบนพ้ืนฐาน 7 องค์ประกอบ 63 ตัวบ่งชี้
ก าหนดค่าน้ าหนักตามความเหมาะสม ตรวจติดตามภายใน และจัดท ารายงานการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
  เอกอมร เอ่ียมศิริรักษ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชา
เพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมโรงเรียนกวดวิชามีการบริหารงาน
ตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับจริยธรรมและมีจุดเด่นที่เรื่องมนุษยชน ด้วยการปฏิบัติที่
ดีต่อบุคลากรภายในองค์กรผู้ใช้บริการและจ าแนกปันความรู้สู่ชุมชน มีจุดแข็งในเรื่องวิชาการมี
หลักสูตรที่ทันสมัยและการให้บริการที่ดี แต่ยังมีจุดอ่อนในด้านการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูและ
พนักงานในการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เป็น
โอกาสในการจ าแนกปันความรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือประสานพลังในการพัฒนา
โรงเรียนกวดวิชาและกลยุทธ์ที่โรงเรียนกวดวิชาควรน าไปใช้ในการบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพ่ือ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์กรมี 4 กลยุทธ์หลัก โดยใช้ชื่อเรียกเป็น SCAN Strategy 
ได้แก่ 1) กลยุทธ์ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนกวดวิชา 2) กลยุทธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
ของโรงเรียนกวดวิชา 3) กลยุทธ์สนับสนุนกิจกรรมวิชาการและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ  
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4) กลยุทธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบรอบด้าน อันเป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชา
ได้น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป 
  รัตน์ชัย ศรสุวรรณ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า องค์ประกอบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) ธรรมาภิบาล 2) สิทธิมนุษยชน 3) การปฏิบัติด้านแรงงาน        
4) สิ่งแวดล้อม 5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม 6) ประเด็นด้านผู้บริโภค และ 7) การมีส่วนร่วมของชุมชน
และการพัฒนาชุมชน ทั้ง 7 องค์ประกอบ สามารถน าไปบูรณาการได้กับการบริหารโรงเรียนด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านการบริหารทั่วไป โดยผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันว่าแนวทาง
การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเหมาะสม เป็นไปได้ เป็นประโยชน์ และมีความถูกต้องครอบคลุม 
  กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม : 
กลยุทธ์และโอกาสขององค์กรธุรกิจประเทศก าลังพัฒนาในสังคมพลวัต พบว่า ควรน าเอาแนวคิด 
ความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งประโยชน์ที่ได้ส่งผลให้ชื่อเสียงของ
องค์กรเป็นที่ยอมรับโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มี     
ส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร การเพ่ิมแรงจูงใจต่อพนักงานในการพัฒนาองค์กร ความภักดีและความพึงพอใจ
ของลูกค้า การลดต้นทุนการด าเนินงาน การลดความเสี่ยงทางธุรกิจและการลดเงื่อนไขหรือข้อบังคับ
ทางกฎหมาย  
  สาวิตรี ไทรเขื่อนขันธ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบและกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลในความต้องการของชาวบ้านหมู่ที่  2 ต าบลยายชา อ าเภอ   
สามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในความต้องการของชาวบ้านหมู่ที่  2 ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทคือ ท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการตลาดเพ่ือ
สังคมขององค์กรมากเป็นอันดับแรก เนื่องจากหน้าที่หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ การพัฒนา
และสนับสนุน เพ่ือชาวบ้านและชุมชม รองลงมาคือ การส่งเสริมประเด็นสังคม อาสาสมัครช่วยเหลือ
ชุมชน การบริจาคตรง การตลาดอิงการกุศล ตามล าดับ กิจกรรมของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลฯ จ าแนกออกเป็น 6 ประเภท คือ 1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม          
2) ด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 5) ด้านบริการ 
และ 6) ด้านการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ชาวบ้าน
เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหายาเสพติด โทษของยาเสพติด การดูแลป้องกันเรื่องปัญหายาเสพติด
หรือแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น ดังนั้นนอกเหนือจากทางานกระจายอ านาจตามหน้าที่ สมาชิกขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจะต้องมีจิตอาสาในการเป็นพลเมืองดี           
  จารุวรรณ เป็งมล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ในอนาคต จากผลศึกษาพบว่า กยศ. ควรน า
แนวคิด CSR มาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ มากกว่าเดิม และควรอยู่ในกระบวนการท างานหลัก
ขององค์กร เป็น “CSR Inprocess” โดยปรับปรุงข้อก าหนด ข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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เพ่ือให้กระบวนการการท างานของ กยศ. โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝายและควรมีกลยุทธ์ด้าน CSR 
ที่เป็นที่ยอมรับเข้ามาเป็นเครื่องมือ อาทิ นโยบายในการก ากับดูแลองค์กร อย่างโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ (Good Governance) การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) การด าเนินงานอย่าง
เป็นธรรม (Fair Operation Practice) แนวปฏิบัติเพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชั่น การปรับปรุงใด ๆ ควร
สอดคล้องกับเรื่องเหล่านี้ รวมถึงมาตรฐาน ISO 26000 และอ่ืน ๆ เช่น OECD Global Compact 
ตลอดจน การให้บริการที่ดี (Service Mind) ให้ความส าคัญต่อลูกค้า ซึ่งในท่ีนี้ หมายถึง ผู้กู้ ผู้ปกครอง
ของผู้กู้ สถานศึกษาและธนาคาร รวมทั้งควรมีนโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เน้นกิจกรรม
ด้านการศึกษา สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึ่งถือเป็น CSR เ พ่ิมเติมนอกเหนือจาก
กระบวนการการท างานหลักของ กยศ. (CSR After-process) การก าหนด ให้ CSR เป็นยุทธศาสตร์
หลักของ กยศ. เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน และสังคม
โดยรวมท าให้ กยศ. ประสบความส าเร็จในการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาและ ขับเคลื่อนสังคม
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
  ธีรนันท์ ตันพานิชย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า  ประกอบด้วย โครงสร้าง 
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน 29 ข้อคือ 1) ด้านการก าหนดทิศทาง (Direction Setting) 
จ านวน 4 ข้อ 2) ด้านการประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) จ านวน        
3 ข้อ 3) ด้านการก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) จ านวน 9 ข้อ 4) ด้านการน ากลยุทธ์      
ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) จ านวน 6 ข้อ และ 5) ด้านการประเมินผลและการควบคุม 
(Evaluation and Control) จ านวน 7 ข้อ ทั้งนี้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ  
  ภิรมย์ ลี้กุล (2558) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัย
พบว่า 1) องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก มี  6 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การรับรู้ประเด็นทางสังคม การให้บริการต่อสังคม การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
ในสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน การสร้างจิตอาสาต่อสังคม การจัดการศึกษา
ให้ม ีค ุณภาพต่อส ังคม  2) ตัวบ ่งชี ้ความร ับผ ิดชอบต ่อส ังคมของโรง เร ียนม ัธยมศ ึกษาใน          
ภาคตะวันออกที่พัฒนามาจากองค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้หลักและ 19 ตัวบ่งชี้ย่อย       
3) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออก สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียนสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า               
1) องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 1) ความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ 2) ความรับผิดชอบ
ทางด้านกฎหมาย 3) ความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม และ 4) ความรับผิดชอบทางด้านสาธารณะ
ประโยชน์  
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  สมพงษ์ ยิ่งเมือง และคนอ่ืน ๆ (2561) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองประสงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
ผลการวิจัยพบว่า จากองค์ประกอบ 4 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านจริยธรรม และด้าน
สาธารณประโยชน์ ได้ตัวบ่งชี้จ านวน 63 ตัว ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมาก       
ตัวบ่งชี้ที่มีระดับสูงสุดคือ “รักพระมหากษัตริย์” เป็นตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบด้านจริยธรรมและ
ผลการวิจัยชี้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนเป็นประโยชน์ในการน าไปให้ครูผู้สอน ผู้บริหาร
โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมกันปลูกฝังนักเรียน 
 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  เคนนีเมอร์ (Kennemer, 2002) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อ
สังคมของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย 31 คน เป็นหญิง 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
วัดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยท าการศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลการเกื้อหนุนระดับคะแนนจาก
แบบทดสอบ 3 ฉบับ ตัวแปรที่ท านายความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ สมรรถภาพในการช่วยตัวเอง 
พฤติกรรมความเห็นแก่ตัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว รายได้ของครอบครัว การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนาวัฒนธรรม เห็นความส าคัญของศาสนาหรือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ การเข้าร่วมกิจกรรมในโบสถ์ 
การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเอง การให้บริการส่วนรวมและเพศ ผลการศึกษา 
พบว่า การเข้าร่วมบริการส่วนรวม รายได้ของครอบครัว การให้ความส าคัญของศาสนาและเพศ 
สามารถท านายความรับผิดชอบต่อสังคมได้สูง 
  ซาวาทซ์ (Schawartz, 2003) ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนักศึกษา 3 กลุ่มคือ นักเรียนที่อยู่ในชนบท นักเรียนที่อยู่บริเวณรอบเมืองและนักเรียนที่
อยู่ในเมือง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์และการสร้างบทบาทสมมติ ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนต่างกันมีทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกัน และ
พบว่า ครอบครัวและเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียน 
  แชพเพิล และมูน (Chapple & Moon, 2005) ท าการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
งานด าเนิน CSR ในเอเชีย 50 บริษัทใน 7 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
เกาหลีใต้และไทย โดยการศึกษาพบว่า CSR ในเอเชียเดินตามหลังตะวันตกและมีระดับของกิจกรรม
ด้าน CSR ที่ต่ ากว่าตะวันตก สาเหตุหลักสืบเนื่องจากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกที่
มีมากกว่าเอเชียเป็นผลให้ธุรกิจและรัฐบาลของตะวันตกสามารถที่จะน าเอาส่วนเกินที่เป็นก าไรไป
จัดเป็นกองทุนเพ่ือการกุศลต่าง ๆ อันเป็นพ้ืนฐานของงาน CSR เช่น การบริจาค และการสนับสนุน
การรณรงค์ เป็นต้น นอกจากนี้ประเด็นของประชาสังคมในประเทศตะวันตกเป็นตัวกระตุ้น CSR และ
เรื่องของระดับการพัฒนาทางสังคมที่สูงกว่า จะเกื้อหนุนต่อทั้ง Demands for CSR และความมั่นคง
ในบริบทของการลงทุนของ CSR ที่ได้รับการยอมรับและเป็นรางวัล ลักษณะของการด าเนินกิจกรรม 
CSR ในเอเชีย การด าเนินกิจกรรม CSR โดยรวมของเอเชียอยู่ที่ 41% ในขณะที่อังกฤษอยู่ที่ 98% 
ญี่ปุ่นอยู่ที่ 96% โดยในเอเชียมีการจัดท ารายงานอยู่ในระดับกลาง และมีการ Delicated CSR 
Report อยู่ที่ 2% ขณะที่ญี่ปุ่นและอังกฤษให้ความส าคัญในระดับ 90% และ 64% ตามล าดับ เอเชีย
ให้ความส าคัญต่องาน CSR โดยให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นล าดับแรก รองลงมาก็
เป็นการผลิตและที่สามคือการจ้างงาน ส าหรับประเทศไทย ผลที่ได้พบว่า ไทยมีการท า CSR 
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Reporting เพียงแค่ 42% มีการขยายตัวส าหรับการท า CSR ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่
ชุมชนเป็นหลัก โดยกิจกรรมหลักที่ท าจะเป็นการให้การศึกษาและฝึกอบรม กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส าหรับวิธีการหลักที่ใช้จะเป็น Philanthropy และ 
Foundation ส าหรับประเด็นของสินค้าและกระบวนการ บริษัทมักจะเน้นของประเด็นสิ่งแวดล้อม 
โดยวิธีการที่ใช้จะเป็นมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  คู เปอร์  และแมคซิลลา  (Cooper & Marcella, 2005) ได้ศึกษาเรื่อง  การจัด 
การศึกษาของโรงเรียนในรัฐโมรอนโก จากผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างการบริหารโรงเรียนในเมือง
แซนเบอร์นาดิโน ด้านแคลิฟอร์เนียใต้ มีการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมนี้
ได้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและการจัดการศึกษาอันเป็นการปฏิบัติงาน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นอกจากนี้แล้วผลการศึกษายังพบว่า การบริหาร
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนั้น ได้มีการประยุกต์ใช้ หลักธรรมาภิบาลเพ่ือ 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งผลที่ได้จะเป็นการบอกถึงความส าเร็จ
สูงสุดในการบริหารโรงเรียนและยังเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 
  ศรีราเมศ, นึง และติง (Sriramesh, Ng & Ting, 2007) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ 
และการปฏิบัติด้านความ Social Responsibility and Public Relations: Perception in Singapore) 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารระดับสูงมีความสามารถในการให้ค านิยาม แนวคิด แนวทางการวัดผล 
ประเมินผล และสามารถก าหนดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
แต่ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติยังคงมีกรอบแนวความคิดเฉพาะในส่วนของการให้การช่วยเหลือด้านการบริจาค
เท่านั้น ส่วนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ การสร้างแรงจูงใจขององค์การในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม
ของแต่ละองค์การมีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะมีแรงขับเคลื่อนจากการอ านวยความสะดวก 
และความพร้อมขององค์การ ซึ่งยังขาดในส่วนของการก าหนด พันธะสัญญาหรือนโยบายในการที่จะ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากบริษัท
ต่าง ๆ ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกรับผิดชอบต่อสังคม และการประชาสัมพันธ์ในประเทศสิงคโปร์ 
(Corporate) 
  บราว์น และคลอค (Brown & Cloke, 2009) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Corporates Social Responsibility in Higher Education) 
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารจัดการองค์การโดยใช้แนวคิด และหลักการการพัฒนาองค์การ
สู่ความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในสถาบันอุดมศึกษานี้ ช่วยให้เกิดผลกระทบด้าน
การตลาดและพัฒนาบทบาทหน้าที่และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ 
อย่างมาก อย่างไรก็ตามกระบวนการสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่
จะต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ชัดเจนมากขึ้น       
ตามข้อแนะน าจากประสบการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัยที่น ากระบวนการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ไปใช้ในการพัฒนาองค์การนับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และสามารถช่วยพัฒนาองค์การได้
อย่างแท้จริง 
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  นาร์โด และคนอ่ืน ๆ (Nardo & et al., 2005) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม
จะเป็นตัวช่วยเสริมกลไกการบริหารองค์การด้วยกรอบปฏิบัติที่ชัดเจนและยืดหยุ่นตามสภาพและจะ
เป็นตัวช่วยสนับสนุนในการจัดระบบงานข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในอนาคต อาทิ การจัดอันดับ อีกทั้ง
ประโยชน์ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือจะช่วยในการสื่อสารกับสาธารณะและส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ 



 
 

บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย  

 
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน

สังกัดเทศบาล ครั้งนี้ เป็นการวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนา (R&D) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบ
ผสมผสาน ทั้งการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Collection) และการเก็บข้อมูล         
เชิงคุณภาพ (Qualitative Data Collection) โดยหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ได้แก่ 
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์และวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  
3.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.1.1   เพ่ือศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
3.1.2   เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
3.1.3   เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
3.1.4  เพ่ือตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล  
 

3.2  วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัย ซึ่งมีล าดับและขั้นตอนการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จ าแนกขั้นตอนวิจัย
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็น 2 ตอนย่อย ดังนี้ 
 ขั้นตอนย่อยที่ 1  การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม 
 1)  วิธีการวิจัย ได้แก่ ศึกษาเอกสารต ารา งานวิจัย การวิเคราะห์เอกสาร แหล่งข้อมูล และ 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล เพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2)  ตัวแปรที่ศึกษา คือ องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล   
 3)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ          
ความรับผิดชอบต่อสังคม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
0.85     
 4)  แหล่งข้อมูล ในขั้นตอนการวิจัยนี้มีการก าหนดแหล่งข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาจาก
นักวิชาการ ดังนี้ Carroll (1991) Bovee, Thill, Wood & Dovel (1993) European Commission 
(2001) Post, Lawrence & Weber (2005) Kotler & Lee (2005) มาตรฐาน ISO 26000 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2548) ส านักงานการพัฒนาระบบราชการ 
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(2552) พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) เอกอมร เอ่ียมศิริรักษ์ (2555) จอย ทองกล่อมสี (2555)          
อนันตชัย ยูรประถม (2556) รัตน์ชัย ศรสุวรรณ (2557) ภิรมย์ ลี้กุล (2558) ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ 
(2559) และยศสราวดี กรึงไกร (2560) สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก และ 12 องค์ประกอบย่อย 
 5)  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่ใช้ใน
การศึกษาด้วยตัวผู้วิจัยเอง 
 6)  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ได้องค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
 ขั้นตอนย่อยที่ 2  การยืนยันองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม 
 1) วิธีการวิจัย ได้แก่ การยืนยันความสอดคล้องขององค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
 2) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 
  (1)  ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่           
1) คุณภาพการให้บริการ 2) การบริหารจัดการงบประมาณ และ 3) คุณภาพของผลผลิต 
  (2) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย  มีองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่           
1) การปฏิบัติตามกฎหมาย และ2) การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
  (3) ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม มีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ ได้แก่          
1) การอาสาสมัคร และ 2) การบริจาค 
  (4) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่             
1) การดูแลสิ่งแวดล้อม และ 2) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  
  (5) ความรับผิดชอบทางธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่              
1) การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 2) การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม และ 3) การมีส่วนร่วม 
 3)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  (1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ จ านวน        
1,040 แห่ง โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informant) จ านวน 1,040 คน 
  (2) กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ จ านวน 340 แห่ง 
โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก  
(Key Informant) จ านวน 340 คน ตามเกณฑ์การก าหนด ขนาดตัวอย่าง จากสัดส่วนระหว่างหน่วย
ตัวอย่าง และจ านวนพารามิเตอร์ โดยการก าหนดขนาดหรือตัวแปร เป็น 20 ต่อ 1 หน่วยขึ้นไป          
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2552) ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรทั้งสิ้น 17 ตัวแปร จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 340 โรงเรียน สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multi-stage Random 
Sampling) มีรายละเอียดดังนี้ 1) ก าหนดภาค ได้ 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และภาคใต้ (ตามการแบ่งภูมิภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 2) จังหวัดได้ 
76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 3) สถานศึกษา 
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คือ โรงเรียน 340 แห่ง จ าแนกตามสถานศึกษา สังกัดเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
โดยสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก  
 
ตารางที่ 3.1  จ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย จ าแนกตามภาค จังหวัด จ านวน 1,040 แห่ง และ 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 340 แห่ง 
 

ภาค 
จ านวน 
จังหวัด 

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
(แห่ง) 

จ านวน
ประชากร 

(แห่ง) 
(N) 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

(แห่ง) 
(n) 

เทศบาล 
นคร เมือง ต าบล 

เหนือ 17 43 77 129 249 81 
กลาง 25 57 165 115 337 110 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 38 89 132 259 85 
ใต ้ 14 49 92 54 195 64 

รวม 76 187 423 430 1,040 340 
 
ตารางท่ี 3.2  จ านวนผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีใช้ในการวิจัย จ าแนกตามภาค จ านวน 340 คน 
 

ภาค จ านวนโรงเรียน 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

รวม ผู้อ านวยการโรงเรียน 
เหนือ 81 81 81 
กลาง 110 110 110 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 85 85 85 
ใต ้ 64 64 64 

รวม 340 340 340 
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ตารางท่ี 3.3  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จัดจ าแนกตามภาค และจังหวัด  
 

ภาค 
ประชากร 

(N) 
กลุ่มตัวอย่าง 

(n) 
เหนือ (17 จังหวัด) 
เพชรบูรณ์ อุทัยธานี เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร 249 81 
กลาง (25 จังหวัด) 
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีระยอง จันทบุรี 
ตราด นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ 337 110 
ตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์           
ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวล าภ ูอุดรธานี อุบลราชธานี และ
อ านาจเจริญ 259 85 
ใต้ (14 จังหวัด)  
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง 
ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี 195 64 

รวม 1,040 340 
 
 จากตารางที่ 3.3 สามารถอธิบายได ้ดังนี้ 
 ภาคเหนือ มีจ านวนโรงเรียน สังกัดเทศบาล ทั้งหมดจ านวน 249 แห่ง ใน 17 จังหวัด ได้แก่ 
เพชรบูรณ์ อุทัยธานี เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน อุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก สุโขทัย ตาก ก าแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างในภาคเหนือ          
81 แห่ง 
 ภาคกลาง มีจ านวนโรงเรียน สังกัดเทศบาล ทั้งหมดจ านวน 337 แห่ง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 25 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ตราด นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างในภาคกลาง 110 แห่ง 
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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวนโรงเรียน สังกัดเทศบาล ทั้งหมดจ านวน 259 แห่ง        
ใน 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม 
มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี 
อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 85 แห่ง 
 ภาคใต้ มีจ านวนโรงเรียน สังกัดเทศบาล ทั้งหมด จ านวน 195 แห่ง ใน 14 จังหวัด ได้แก่ 
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล        
และสุราษฎร์ธานี มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ในภาคใต้ 64 แห่ง 
 4)  เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  (1)  สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) สอดคล้องกับนิยามศัพท์ ใช้เพ่ือสอบถาม
เกี่ยวกับองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล จ าแนกออกเป็น            
3 ตอน  
   ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 
   ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)         
5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 
  (2) น าแบบสอบถาม เกี่ยวกับองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาล ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
มาวิเคราะห์หาค่า IOC โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกข้อค าถาม ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 (ศิริชัย        
กาญจนวาสี, 2545) คัดเลือกไว้ใช้ได้ ซึ่งแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 - 1.00 
  (3) น าแบบสอบถามที่ผ่านผู้เชี ่ยวชาญทั้ง  5 คน เรียบร้อยแล้วมาปรับปรุงตาม         
ค าเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญหลังจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try Out) กับสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 30 คน ในการตอบ
แบบสอบถาม แล้วน าผลที่ได้มาหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 
(วรรณี แกมเกตุ, 2551) ปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือน าแบบสอบถามฉบับจริงไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
จากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงได้ค่าความเที่ยง 0.82 และน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 5)  การเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 340 แห่ง โดยการส่งทางไปรษณีย์ 
ส่งในรูปแบบ Google Form บางสถานศึกษาผู้วิจัยไปเก็บด้วยตนเอง บางแห่งรับกลับทางไปรษณีย์ 
และ Google Form แล้วด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืน 315 แห่ง ซึ่งเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล       
เมื่อคิดเป็นร้อยละของการได้คืนแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 92.6 
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 6)  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้  
  (1) วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้
สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่และร้อยละ 
  (2) วิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของตัวแปรองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม 
ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดการให้คะแนนระดับความคิดเห็น 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของ        
ลิเคิร์ท ดังนี้  
   5  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  
   4  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมาก  
   3  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  
   2  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อย  
   1  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
   โดยแสดงเกณฑ์การแปลความหมายของบุญชม ศรีสะอาด (2545)    
   คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด    
   คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  เห็นด้วยมาก  
   คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง  
   คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด  
   ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่าความเบ้ (SK) และค่าความโด่ง (KU) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) เพ่ือศึกษา
ลักษณะการแจกแจงและการกระจายของตัวแปร  
  (3) วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของระดับการปฏิบัติประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดการให้คะแนนระดับความคิดเห็น 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของ          
ลิเคิร์ท ดังนี้  
   5  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด  
   4  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก  
   3  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  
   2  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อย  
   1  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
   โดยแสดงเกณฑ์การแปลความหมายของบุญชม ศรีสะอาด (2545)   
   คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  เห็นด้วยมาก  
   คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง  
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   คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย  
   คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
   ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
  (4) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดย
ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงตรงระหว่างตัวแปร โดยหาค่าสหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน เพ่ือให้เป็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง จะพิจาณาว่าตัวแปรอิสระต้องมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) กับตัวแปรตาม และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันนั้นไม่สูงเกิน 0.90 (Stevens, 2002) ถ้าหากตัวแปรใดมี 
ความสัมพันธ์กันสูง ผู้วิจัยจะต้องตัดตัวแปรนั้นออกหรืออาจมีการรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูง 
เข้าด้วยกัน โดยเกณฑ์การพิจารณาว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับใด พิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งมีเกณฑ์กว้าง ๆ ดังนี้ (Runyon, et al., 1996) นอกจากค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ดังกล่าวยังมีการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ว่าตัวแปรมีความเหมาะสมใน       
การวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ ด้วยสถิติวิเคราะห์  
   (4.1) ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบในเบื้องต้นของ
สมมติฐานหลัก (H0) ซ่ึงเป็นค่าสถิติ ทดสอบสมมติฐานว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์
เอกลักษณ์ (Identity Metrix) หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.05 (≤.05) ซึ่งแสดงว่าเมทริกซ์ สหสัมพันธ์ของประชากรไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์และ       
เมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นมีความเหมาะสมที่จะใช้ วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป (Bartlett, 1954 cited 
in Tabachnick & Fidell, 1983; Bollen, 1989 cited in Hair et al., 1998)  
   (4.2) ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เป็นดัชนีเปรียบเทียบขนาดของ      
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และขนาดของสหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation) ระหว่างตัวแปร
แต่ละคู่ เมื่อขจัดความแปรปรวนของตัวแปรอ่ืน ๆ ออกไปแล้ว ว่ามีความสัมพันธ์กัน ระหว่างตัวแปร
มากพอ (Measure of Sampling Adequacy) ที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ ถ้าหาก KMO 
มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความเหมาะสมมาก ส่วนค่าที่น้อยกว่า 0.50 เป็นค่าที่ไม่ เหมาะสมและไม่
สามารถยอมรับได้ รายละเอียดเกณฑ์ค่าดัชนี KMO (Bollen, 1989 cited in Hair et al., 1998)  
    การวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างด้วยโปรแกรมลิสเรล หาค่าไค-สแควร์            
(Chi-square) ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Df) ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (P-value) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ย
ของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) โดยพิจารณาความ สอดคล้องความกลมกลืนของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใช้เกณฑ์ดัชนี การพิจารณาของ Diamantopoulos & Siguaw (2000) 
ดังตารางที่ 3.5  
 
 
 
 



119 

ตารางท่ี 3.4  เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ดี 
1. ค่า Chi-square/df ควรมีค่าน้อยกว่า 3 ค่า p-value สูงกว่า 0.05    
2. ค่า RMSEA < 0.08 โดยใกล้ 0 ดีที่สุด   
3. ค่า GFI > 0.90 โดยค่า 1 เหมาะสมที่สุด   
4. ค่า AGFI > 0.90  

 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน  และที่พึงประสงค์การบริหารสถานศึกษาด้วย          
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1)  วิธีการวิจัย ได้แก่ การสอบถาม 
 2)  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สภาพปัจจุบัน และที่พึงประสงค์ในอนาคตที่ต้องการให้
เกิดข้ึนในการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  
 3)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  (1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ จ านวน        
1,040 แห่ง โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informant) จ านวน 1,040 คน 
  (2) กลุ่มตัวอย่างการวิจัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ จ านวน 289 แห่ง โดย
การค านวณจากสูตร ของยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Interval) 
95% ความคลาดเคลื่อน  (e) ± 5% โดยมีผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  289 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดย
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545)          
มีรายละเอียดดังนี้ มีรายละเอียด ดังนี้  
   (2.1) ก าหนดภาค ได้ 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ (ตามการแบ่งภูมิภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 2) จังหวัด ได้ 76 จังหวัด 
ยกเว้นกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 3) สถานศึกษา คือ 
โรงเรียน 289 แห่ง จ าแนกตามสถานศึกษา สังกัดเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดย
สุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก 
                                                                    
 
 
 
 
 
 

                                      จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
กลุ่มตัวอย่างแต่ละภาค  =                                                              x   จ านวนประชากรแต่ละภาค 
                                      จ านวนประชากรทั้งหมด 
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ตารางที่ 3.5  จ านวนโรงเรียนทั้งหมด จ าแนกตามภาค จังหวัด จากโรงเรียน 1,040 แห่ง และ
โรงเรียนที่สุ่ม จ านวน 289 แห่ง 

 

ภาค 
จ านวน 
จังหวัด 

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
(แห่ง) ประชากร 

(N) (แห่ง) 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
(n) (แห่ง) เทศบาล 

นคร เมือง ต าบล 
เหนือ 17 43 77 129 249 65 
กลาง 25 57 165 115 337 95 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 38 89 132 259 75 
ใต ้ 14 49 92 54 195 54 

รวม 76 187 423 430 1,040 289 
 
ตารางท่ี 3.6  จ านวนผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีใช้ในการวิจัย จ าแนกตามภาค จ านวน 289 คน 
 

ภาค จ านวนโรงเรียน 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

รวม 
ผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาราชการแทน 

เหนือ 65 65 65 
กลาง 95 95 95 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 75 75 75 
ใต ้ 54 54 54 

รวม 289 289 289 
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ตารางท่ี 3.7  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จัดจ าแนกตามภาค และจังหวัด  
 

ภาค 
ประชากร 

(N) 
กลุ่มตัวอย่าง 

(n) 
เหนือ (17 จังหวัด) 
เพชรบูรณ์ อุทัยธานี เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร 249 65 
กลาง (25 จังหวัด) 
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีระยอง จันทบุรี 
ตราด นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ 337 95 
ตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา   บึงกาฬ บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์            
ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวล าภ ูอุดรธานี อุบลราชธานี และ
อ านาจเจริญ 259 75 
ใต้ (14 จังหวัด)  
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง 
ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี 195 54 

รวม 1,040 289 
 

 จากตารางสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 ภาคเหนือ มีจ านวนโรงเรียน สังกัดเทศบาล ทั้งหมดจ านวน 249 แห่ง ใน 17 จังหวัด        
มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างในภาคเหนือ 65 แห่ง 
 ภาคกลาง มีจ านวนโรงเรียน สังกัดเทศบาล ทั้งหมดจ านวน 337 แห่ง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ) 25 จังหวัด มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างใน       
ภาคกลาง 95 แห่ง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวนโรงเรียน สังกัดเทศบาล ทั้งหมดจ านวน 259 แห่ง        
มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 แห่ง 
 ภาคใต้ มีจ านวนโรงเรียน สังกัดเทศบาล ทั้งหมดจ านวน 195 แห่ง ใน 14 จังหวัด มีจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง ในภาคใต้ 54 แห่ง 
 4)  เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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  (1)  ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์เพ่ือ
สอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และที่พึงประสงค์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม แบบสอบถามจ าแนกออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 
ซึ่งแต่ละข้อจะจ าแนกให้ตอบเป็น  2 สภาพ ได้แก่ สภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ของ        
การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ สถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
   ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะโดยการใช้ค าถามปลายเปิด (Open-end 
Question) เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
  (2) น าแบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และที่พึงประสงค์ในอนาคตที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาดัชนี
ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) น าแบบสอบถาม
ที่ผ่านการตรวจสอบมาวิเคราะห์หาค่า IOC โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกข้อค าถาม ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.50-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.80-1.00 
  (3) น าแบบสอบถามที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง  5 คน เรียบร้อยแล้วมาปรับปรุงตาม        
ค าเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญหลังจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try Out) กับโรงเรียน สังกัด
เทศบาล ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 โรงเรียน โดยการหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้ งฉบับ  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 ปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือน าแบบสอบถามฉบับจริงไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง (วรรณี แกมเกตุ, 2551) ซึ่งการวิจัยนี้ได้ค่าความเที่ยง 0.89 และ
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 5)  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  
  (1) ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียนนายกเทศมนตรี หรือ        
ผู้อ านวยสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยระบุห้วงเวลา
การตอบแบบสอบถามประมาณ 4 สัปดาห์ เมื่อตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ส่งแบบสอบถาม
กลับมายังผู้วิจัยโดยตรงตามที่อยู่ ซึ่งผู้วิจัยได้จ่าหน้าซองไว้เรียบร้อยแล้ว มีบางสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล ที่ผู้ วิจัยเดินทางไปเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง  และบางแห่งผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บ
แบบสอบถามในรูปแบบ Google Form  
  (2) ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และที่พึงประสงค์การบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ที่ได้รับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์  
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 6)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าเร็จรูป โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดการให้คะแนนระดับความคิดเห็น แบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิร์ท ดังนี้  
  5  หมายถึง  มีการปฏิบัติ/มีความคาดหวังในระดับมากที่สุด  
  4  หมายถึง  มีการปฏิบัติ/มีความคาดหวังในระดับมาก  
  3  หมายถึง  มีการปฏิบัติ/มีความคาดหวังในระดับปานกลาง  
  2  หมายถึง  มีการปฏิบัติ/มีความคาดหวังในระดับน้อย  
  1  หมายถึง  มีการปฏิบัติ/มีความคาดหวังในระดับน้อยที่สุด 
  มีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ระดับ (สุวิมล ว่องวานิช, 2550) ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง สภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติ/มีสภาพพึงประสงค์
ในอนาคตระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง สภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติ/มีสภาพพึงประสงค์
ในอนาคตระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง สภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติ/มีสภาพพึงประสงค์
ในอนาคตระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง สภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติ/มีสภาพพึงประสงค์
ในอนาคตระดับน้อย 
  ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องได้รับการพัฒนาค่าความต้องการจ าเป็น ใช้ด้วยวิธี 
Modified Priority Needs Index (PNI Modified ) (สุวิมล ว่องวานิช, 2550) ดังนี้ 
  สูตรค านวณ PNI Modified (Priority Needs Index = PNI)  
  PNI Modified = (I-D)/D  
  PNI Modified = ดัชนีความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (Priority Needs Index 
= PNI) 
  I = สภาพของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีความคาดหวัง
พึงประสงค ์ 
  D = สภาพของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีการปฏิบัติจริง
ในปัจจุบัน 
  ก าหนดให้ค่าดัชนี PNIModified ที่มีค่ามากกว่า ค่าดัชนี PNIModified เฉลี่ยของความต้องการ
จ าเป็นในแต่ละกลุ่มมาจัดเรียงล าดับความส าคัญตามความต้องการจ าเป็น ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
จุดแข็งและจุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนา โดยการแบ่งกลุ่มใช้หลักการค านวณค่าดัชนี PNI Modified 
สูงสุดลบด้วย PNIModified ต่ าสุดและหารด้วยจ านวนช่วงที่ต้องการ คือ 3 ระดับ คือ 
  กลุ่มท่ีมีค่าดัชนี PNIModified สูง           =  จุดอ่อน 
  กลุ่มท่ีมีค่าดัชนี PNIModified ปานกลาง  =  จุดแข็ง 
  กลุ่มท่ีมีค่าดัชนี PNIModified ต่ า           =  จุดแข็ง 
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  การพิจารณากลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง จัดเป็นจุดอ่อน หรือเป็นอุปสรรคของ       
การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล แสดงว่ามี          
ความต้องการ จ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนา จึงต้องน าประเด็นดังกล่าวมาพิจารณา น าเสนอกลยุทธ์ขจัด
จุดอ่อน หรืออุปสรรค ส าหรับกลุ่มที่มีค่า PNIModified ปานกลาง และ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่ า 
จะเป็นจุดแข็งของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 

 ขั้นตอนที่ 3  พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล  
 1) น าผลการวิเคราะห์จากขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล โดยน าข้อมูลมาก าหนด สภาพแวดล้อมภายใน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน และสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือ โอกาส และอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis และ TOWs 
Matrix ตามขั้นตอนของ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2552) โดยมีวิธีเขียนรายงานการวิเคราะห์ SWOT 
ดังนี้ 
  (1) รายงานการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength; S) ผู้วิจัยท าการศึกษาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
  (2) รายงานการวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness; W) ผู้วิจัยท าการศึกษาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
  (3) รายงานการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity; O) ผู้วิจัยท าการศึกษาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
  (4) รายงานการวิเคราะห์อุปสรรค (Threat; T) ผู้วิจัยท าการศึกษาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล  
 2) การวิเคราะห์ด้วยตาราง TOWS Matrix ในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค หรือภาวะคุกคาม โดยใช้ตาราง TOWS Matrix เพ่ือน ามาก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
  (1) จับคู่จุดแข็งกับโอกาส (SO) ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับช่องนี้ โดยกลยุทธ์ที่
ใช้ในช่องของ SO คือ การใช้จุดแข็งท่ีได้รับโอกาสมากที่สุด เรียกว่า กลยุทธ์เชิงรุก 
  (2) จับคู่จุดแข็งกับอุปสรรค (ST) ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับช่องนี้ โดยกลยุทธ์
ที่ใช้ในช่องของ ST คือ การใช้จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม เรียกว่า กลยุทธ์เชิง
ป้องกัน 
  (3) จับคู่จุดอ่อนกับโอกาส (WO) ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับช่องนี้ โดยกลยุทธ์
ที่ใช้ในช่องของ WO คือ การลดจุดออ่นและเพ่ิมโอกาส เรียกว่า กลยุทธ์เชิงปรับ 
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  (4) จับคู่จุดอ่อนกับอุปสรรค (WT) ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับช่องนี้ โดย      
กลยุทธ์ที่ใช้ในช่องของ WT คือ การลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค หรือภาวะคุกคาม เรียกว่า       
กลยุทธ์เชิงรับ  
 3)  ก าหนดกลยุทธ์ เมื่อผู้วิจัยได้ท าการจับคู่กลยุทธ์ทั้งหมดในแต่ละช่อง (SO, ST, WO, 
WT) เรียบร้อยแล้วก็จะน ายุทธ์ทั้งหมดที่ได้ไปด าเนินการร่างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วย  ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 4  การตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล   
 การตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล จ าแนกการตรวจสอบกลยุทธ์ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ รายละเอียด ดังนี้ 
 1) การตรวจสอบกลยุทธ์เชิงคุณภาพ 
  (1) วิธีการวิจัย ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
  (2) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ
ความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาล   
  (3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   (3.1)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา และความรับผิดชอบต่อสังคม 
   (3.2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน จาก 5 กลุ่ม ที่ใช้วิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ มีคุณวุฒิ            
มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านกลยุทธ์/การบริหารสถานศึกษา/ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านมนุษยธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน       
ธรรมาภิบาล 
  (4) เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมิน 4 ด้าน เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ด้านความเป็นประโยชน์ 
ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ด้านภาษา และความตรงประเด็นของค าถาม ซึ่งแบบ
สัมภาษณ์ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80-1.00 
  (5) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง 
(Moderator) และผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้จดบันทึก (Note Taker) พร้อมบันทึกเสียง 
  (6)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 2) การตรวจสอบกลยุทธ์เชิงปริมาณ 
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  (1) วิธีการวิจัย ได้แก่ การสอบถาม 
  (2) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ
ความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
  (3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   (3.1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ จ านวน 
1,040 แห่ง ตามข้อมูลสถิติจ านวนนักเรียนในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ออนไลน์, สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560) โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informant) คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  
1,040 คน 
   (3.2) กลุ่มตัวอย่างการวิจัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ จ านวน 289 แห่ง 
โดยการค านวณจากสูตร ของยามาเน่  (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น (Confidence 
Interval) 95% ความคลาดเคลื่อน (e) ± 5% โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 289 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดย
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545)            
มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ก าหนดภาค ซึ่งหลักเกณฑ์ในการแบ่งตามภาค สอดคล้องกับการแบ่งภูมิภาค
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (หนังสือที่ มท.0816.3/ว1853 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2561) ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ 2) ก าหนดจังหวัด เป็น 76 จังหวัด มิรวมกรุงเทพมหานครเนื่องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ 3) ก าหนดโรงเรียน เป็น 3 ระดับ คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร           
4) สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง 289 แห่ง  
  (4) เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   (4.1) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับ 
ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดในการวิจัย 
แบบสอบถามจ าแนกออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert) ซึ่งแต่ละข้อจะจ าแนกให้ตอบเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้าน
ความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
   (4.2) น าแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้าน       
ความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์  (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบมาวิเคราะห์หาค่า IOC 
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โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกข้อค าถาม ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2545) ซ่ึงการวิจัยนี้ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.80-1.00 
   (4.3) น าแบบสอบถามที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน เรียบร้อยแล้ว มาปรับปรุงตาม
ค าเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรียน สังกัด
เทศบาล ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 30 คน ตอบแบบสอบถาม        
แล้วน าผลที่ ได้มาหาความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) มากกว่ าหรื อ เท่ ากับ  0.8 ปรับปรุ งแบบสอบถามเ พ่ือน า
แบบสอบถามฉบับจริงไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง (วรรณี แกมเกตุ, 2551) ซึ่งได้ค่า
ความเที่ยง 0.91 และน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  (5) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  
   (5.1) ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล เพ่ือท า
วิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียน 
นายกเทศมนตรี หรือผู้อ านวยสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้  
โดยผู้วิจัยระบุห้วงเวลาการตอบแบบสอบถามประมาณ 4 สัปดาห์ เมื่อตอบแบบสอบถามแล้ว ส่งกลับ
มายังผู้วิจัยโดยตรงตามที่อยู่ ซึ่งผู้วิจัยได้จ่าหน้าซองไว้เรียบร้อยแล้ว บางสถานศึกษาใช้การเก็บข้อมูล
แบบ Google Form และมีบางสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ที่ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บแบบสอบถามด้วย
ตนเอง  
   (5.3) ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามด้านความเป็นประโยชน์             
ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้องของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ที่ได้รับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด       
มาตรวจสอบความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์  
  (6) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าเร็จรูป โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดการให้คะแนนระดับความคิดเห็น แบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิร์ท ดังนี้  
   5  หมายถึง  มีความคิดเห็น ในระดับมากท่ีสุด  
   4  หมายถึง  มีความคิดเห็น ในระดับมาก  
   3  หมายถึง  มีความคิดเห็น ในระดับปานกลาง  
   2  หมายถึง  มีความคิดเห็น ในระดับน้อย  
   1  หมายถึง  มีความคิดเห็น ในระดับน้อยที่สุด 
   ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม 
ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ ระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม 
ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ ระดับมาก 
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   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม 
ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม 
ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม 
ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ ระดับน้อยที่สุด 
 



 
 

129 

ตารางท่ี 3.8  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการด าเนินการ แหล่งข้อมูล/กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การวิเคราะหข์้อมูล ผลลัพธ์ 
1. ศึกษาองค์ประกอบ          

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎี จากเอกสาร และงานวจิัยทั้งใน
และต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับ 
องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 

2. ยืนยันความสอดคล้องขององค์ประกอบ 
กับข้อมูลเชิงประจักษ ์

- เอกสาร วิชาการ บทความ 
และวารสารตา่ง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งรวมทั้ง
วิทยานพินธ ์และรายงาน
การวิจยั 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน 340 คน 

- แบบศกึษาเอกสาร 
- แบบสอบถามองค์ประกอบ   
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล 

- การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

- การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (CFA) 

- ( X ) (S.D.), SK, KU, CV 
- KMO, Bartlett’s Test 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อ
สังคม ของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล      

 

2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
พื้นที่ของการบริหาร
สถานศึกษาดว้ย           
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล 

1. สอบถามผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล เกี่ยวกับสภาพปจัจุบันและที่
พึงประสงค์ในอนาคตที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในการบริหารสถานศึกษาดว้ย
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. การวิเคราะห์ดว้ยดัชนีล าดับ 
ความส าคัญจ าเป็นดว้ยวิธ ีModified 
Priority Needs Index: PNI Modified 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
จ านวน 289 คน 

แบบสอบถามเกี่ยวกับ            
สภาพปจัจุบัน และที่พึงประสงค์
ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้น        
ในการบริหารสถานศึกษาด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล 

- ค่าเฉลี่ย ( X ) 
- ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
- การวิเคราะห์ด้วยดัชนีล าดับ

ความส าคัญจ าเป็นดว้ยวิธ ี
Modified Priority Needs 
Index: PNI Modified 

ระดับของการปฏิบัติในสภาพ
ปัจจุบัน และระดับที่สภาพที ่       
พึงประสงค์ในอนาคตที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นและดัชนีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาดว้ยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงเรียน                    
สังกัดเทศบาล 

3. พัฒนากลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาดว้ย         
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล 

1. น าผลที่ได้จากขั้นตอนที ่2 มาวิเคราะห์ 
SWOT Analysis 

2. น ามาสร้างตาราง TOWS Matrix 
3. ก าหนดกลยุทธ ์

- ข้อมูลจากการวิเคราะห์  
PNI Modified 

- ข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary 
Data) 

- แบบวิเคราะห ์ SWOT 
Analysis และ TOWS Matrix 

- การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

 

ร่างพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาดว้ยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการด าเนินการ แหล่งข้อมูล/กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การวิเคราะหข์้อมูล ผลลัพธ์ 
4. ตรวจสอบกลยุทธ ์       

การบริหารสถานศึกษา 
ด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล 

 

1. การตรวจสอบกลยุทธ์เชิงคุณภาพโดย
สนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) 

2. ตรวจสอบเชิงปริมาณโดยสอบถาม
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน 
จาก 5 กลุ่ม ที่เลือกแบบ
เจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด คือ มีคุณวุฒิ         
มีความรู้ ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ 

- ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล จ านวน 289 คน 

- แบบสัมภาษณ์เกีย่วกับกลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาดว้ย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล 

- สนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) 

- แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาดว้ย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล        
ด้านความถูกตอ้ง                  
ด้านความเหมาะสม                 
ด้านความเป็นไปได้ และ             
ด้านความเป็นประโยชน์  

- การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

- ค่าเฉลี่ย ( X ) 
- ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษา 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล        
ด้านความถูกตอ้ง                     
ด้านความเหมาะสม                  
ด้านความเป็นไปได้ และ             
ด้านความเป็นประโยชน ์
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บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล มีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล  
 2.  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่ พึงประสงค์ การบริหารสถานศึกษาด้วย        
ความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  
 3.  เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล 
 4.  เพ่ือตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล  
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ เพ่ือตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 4 ข้อ โดยแบ่ง 
ดังนี้ 
 4.1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
 4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การบริหารสถานศึกษา 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
 4.3  ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
 4.4  ผลการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
 
4.1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล  
 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล อย่างเป็นล าดับเพ่ือให้ง่ายต่อกระบวนการความเข้าใจ จึงจ าแนกรายละเอียดออกเป็น 
7 ส่วน ดังนี้ 
 4.1.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในงานวิจัย  
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อ แทนสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้   
  1)  สัญลักษณ์ตัวแปรแฝง 
   CSRe (Corporate Social Responsibility Elements) หมายถึง องค์ประกอบ
รวมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 
  ECR (Economic Responsibility) หมายถึง องค์ประกอบหลักที่ 1 ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
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  LR (Legal Responsibility) หมายถึง องค์ประกอบหลักที่ 2 ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านกฎหมาย 
  HR (Humanitarian Responsibility) หมายถึง  องค ์ประกอบหล ักที ่ 3         
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 
  ENR (Environmental Responsibility)หมายถึง องค์ประกอบหลักที่  4          
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
  GGR (Good Governance Responsibility) หมายถึง องค์ประกอบหลักที่ 5 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
 2) สัญลักษณ์ตัวแปรสังเกตได้ 
  องค์ประกอบหลักท่ี 1 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
  ECR1  หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 1 คุณภาพการให้บริการ 
  ECR2  หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 2 การบริหารจัดการงบประมาณ  
  ECR3  หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 3 คุณภาพของผลผลิต 
  องค์ประกอบหลักท่ี 2 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย  
  LR1  หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 4 การปฏิบัติตามกฎหมาย  
  LR2  หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 5 การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
  องค์ประกอบหลักท่ี 3 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 
  HR1 หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 6 การอาสาสมัคร 
  HR2 หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 7 การบริจาค 
  องค์ประกอบหลักท่ี 4 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม  
  ENR1 หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 8 การดูแลสิ่งแวดล้อม 
  ENR2 หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 9 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
  องค์ประกอบหลักท่ี 5 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
  GGR1 หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 10 การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 
  GGR2 หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 11 การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 
  GGR3 หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 12 การมีส่วนร่วม 
 3) สัญลักษณท์ี่ใช้แทนค่าความหมายทางสถิติ 
  X  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย (Mean)  
  S.D. หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  GFI หมายถึง  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of  
    Fit Index) 
  AGFI หมายถึง ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  
    (Adjusted Goodness of Fit Index) 
  RMSR หมายถึง ค่าดัชนีรากท่ีสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน  
    (Root Mean Square Residual) 
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  RMSEA หมายถึง ค่าดัชนีรากท่ีสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน 
    ในการประมาณค่า (Root Mean Square  Error of 
    Approximation) 
  Df หมายถึง ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
  p-value หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นหรือระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ
  SE หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) ของ 
    น้ าหนักองค์ประกอบ 
  SK หมายถึง  ค่าความเบ้ 
  KU หมายถึง  ค่าความโด่ง 
  CV หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 
  t หมายถึง  สถิติทดสอบที 
  R2 หมายถึง  สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
  β  หมายถึง  น้ าหนักองค์ประกอบ 
   หมายถึง  องค์ประกอบรวมความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
    สถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
   หมายถึง   ตัวแปรแฝง (Latent Variable) 
   หมายถึง ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) 
   หมายถึง  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลโดยตัวแปรที่อยู่ 
    ปลายลูกศรก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยตรงต่อ 
    ตัวแปรที่หัวลูกศร 
 **  หมายถึง ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 4.1.2  ผลการศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
จากการสังเคราะห์นิยาม หลักการ แนวคิดและทฤษฎี  
  จากการสังเคราะห์นิยาม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากองค์กร นักการศึกษาและ
นักวิจัย ผู้วิจัยได้จัดองค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาได้ 5 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย             
3) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 4) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและ          
5) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล   
  แสดงโมเดลองค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.1  องค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
 
 องค์ประกอบหลักที่ 1 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ มี 3 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการงบประมาณ และคุณภาพของผลผลิต 
 แสดงโมเดลองค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 
      
 
 
 
 
 
   
 
ภาพที่ 4.2  องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
 

องค์ประกอบหลักที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย มี 2 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 

แสดงโมเดลองค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ดังนี้ 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล 

ความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านเศรษฐกิจ 

คุณภาพการให้บริการ 

การบริหารจัดการงบประมาณ 

คุณภาพของผลผลิต 
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ภาพที่ 4.3  องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
 

องค์ประกอบหลักท่ี 3 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม มี 2 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ การอาสาสมัครและการบริจาค 

แสดงโมเดลองค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
    
ภาพที่ 4.4  องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบทางด้านมนุษยธรรม 
 

องค์ประกอบหลักท่ี 4 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม มี 2 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

แสดงโมเดลองค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.5  องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
 

องค์ประกอบหลักที่ 5 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล มี 3 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม และการมีส่วนร่วม 

แสดงโมเดลองค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล ดังนี้ 
 

ความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 

ความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้าน
มนุษยธรรม 

การอาสาสมัคร 

การบริจาค 

ความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านสิ่งแวดล้อม 

การดูแลสิ่งแวดล้อม 

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพที่  4.6  องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
 
 4.1.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล  
  การศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) มีกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
ทั่วประเทศ จ านวน 340 แห่ง การวิจัยครั้งนี้ได้แบบสอบถามคืนกลับมา จ านวน 315 แห่ง มีผล     
การวิเคราะห ์ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.1  ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  
 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ    

1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

 
155 
160 

        
49.2 
50.8 

รวม 315 100 
2.  อายุ     

2.1  ไม่เกิน 30 ปี 
2.2  ตั้งแต ่30 - 45 ปี 
2.3 ตั้งแต ่45 ปีขึ้นไป 

 
5 

140 
170 

 
1.6 
44.4 
54.0 

รวม 315 100 
3.  ต าแหน่งปัจจุบัน 

3.1  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3.2  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
191 
124 

 
60.6 
39.4 

รวม 315 100 
 
 

ความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านธรรมาภิบาล 

การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 

การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 

การมีส่วนร่วม 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ)  
 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
4.  ประสบการณ์การท างาน 

4.1  ไม่เกิน 10 ปี 
4.2  ตั้งแต่ 10 - 20 ปี 
4.3  ตั้งแต ่20 - 30 ปี 
4.4  ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 

 
98 
47 
90 
80 

 
31.1 
14.9 
28.6 
25.4 

รวม 315 100 
5.  ส าเร็จการศึกษาสูงสุด 

5.1  ปริญญาตรี 
5.2  ปริญญาโท 
5.3  ปริญญาเอก 

 
28 
280 
7 

 
8.9 
88.9 
2.2 

รวม 315 100 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จ านวน 340 คน การวิจัยครั้งนี้ได้แบบสอบถามคืนกลับมา จ านวน 315 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 92.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8  
เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่าส่วนใหญ่อายุมากกว่า 45 ปี จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ  54.0 ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 191 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน         
ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 และส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท 
จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 88.9 
 
 4.1.4  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการเป็นองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล  
  ผู้วิจัยน าองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาลที่ได้จากผลการศึกษาก่อนหน้านี้ มาสร้างเครื่องมือ เป็นแบบสอบถาม        
เก็บข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ตามรายองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล 5 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย รายละเอียดตามตารางที่ 4.2 - 4.7 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับขององค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล: ภาพรวมขององค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  

 

องค์ประกอบหลัก 
ระดับ 

X  S.D. แปลความ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ  4.52 0.52 มากที่สุด 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย  4.08 0.63 มาก 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม  4.03 0.46 มาก 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม              4.20 0.97 มาก 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล  4.52 0.57 มากที่สุด 

ภาพรวมองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม 4.27 0.63 มาก 
 

จากตาราง 4.2 พบว่า องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
ทั้ง 5 องค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.63) โดย 
องค์ประกอบหลักที่มากที่สุดถึงต่ าสุด คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ย       
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ ความรับผิดชอบต่อ

สังคมด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.52)            

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20,     
S.D. = 0.97) และองค์ประกอบที่มีค่าต่ าที่สุด คือ องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคม      
ด้านมนุษยธรรม มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.46) ตามล าดับ  

 
ตารางท่ี 4.3  ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรในการวิจัย 
 

ตัวแปร 
ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่าง 

X  S.D. CV SK KU 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ (ECR) 
    1. คุณภาพการให้บริการ (ECR1) 
    2. การบริหารจัดการงบประมาณ (ECR2) 
    3. คุณภาพของผลผลิต (ECR3) 

 
4.42 
4.55 
4.59 

 
0.54 
0.52 
0.51 

 
12.22 
11.42 
11.11 

 
-0.12 
-1.01 
-0.57 

 
0.43 
1.00 
-0.01 

ภาพรวม 4.52 0.52 11.58 -0.57 0.47 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่าง 

X  S.D. CV SK KU 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย  (LR) 
    1. การปฏิบัติตามกฎหมาย (LR1) 
    2. การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม (LR2) 

 
4.11 
4.04 

 
0.79 
0.47 

 
19.22 
11.63 

 
-0.26 
-0.37 

 
-0.83 
-0.94 

ภาพรวม 4.08 0.63 15.43 -0.32 -0.89 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม (HR) 
    1. การอาสาสมัคร (HR1) 
    2. การบริจาค (HR2) 

 
4.22 
3.84 

 
0.47 
0.44 

 
11.14 
11.46 

 
-0.45 
-0.13 

 
0.23 
-0.95 

ภาพรวม 4.03 0.46 11.30 -0.29 -0.36 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (ENR)             
    1. การดูแลสิ่งแวดล้อม (ENR1) 
    2. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (ENR2) 

 
4.28 
4.11 

 
0.83 
1.11 

 
19.39 
27.00 

 
-0.97 
-0.21 

 
0.61 
0.75 

ภาพรวม 4.20 0.97 23.20 -0.59 0.68 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล (GGR) 
    1. การปฏิบัติอย่างโปร่งใส (GGR1) 
    2. การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม (GGR2) 
    3. การมีส่วนร่วม (GGR3) 

 
4.64 
4.37 
4.56 

 
0.55 
0.57 
0.60 

 
11.85 
13.04 
13.16 

 
-0.88 
-0.04 
-1.08 

 
0.64 
0.53 
1.52 

ภาพรวม 4.52 0.57 12.68 -0.67 0.90 
     
         จากตารางที่ 4.3 เมื่อวิเคราะห์ความเบ้ และความโด่งของข้อมูล พบว่า ค่าความเบ้มีค่า 
ต่ าสุด -1.08 และค่าความเบ้สูงสุด -0.04 ค่าความโด่งมีค่าต่ าสุด -0.001 และค่าความโด่งสูงสุด 1.52 
จะเห็นได้ว่าความเบ้และความโด่งมีค่าอยู่ระหว่าง -2 ถึง 2 ซึ่งแสดงว่าข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ 
(Tabachnick & Fidell, 2007) และสามารถวิเคราะห์ค่าสถิติได้ ดังนี้ 
 1)  ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ วัดจาก 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) คุณภาพ
การให้บริการ 2) การบริหารจัดการงบประมาณ และ 3) คุณภาพของผลผลิต ผลการวิเคราะห์สถิติ
พ้ืนฐานแสดงว่าทั้ง 3 องค์ประกอบย่อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.52) 
โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพของผลผลิต ( X = 4.59, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ การบริหาร
จัดการงบประมาณ ( X  = 4.55, S.D. = 0.52) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คุณภาพการให้บริการ              
( X = 4.42, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ขององค์ประกอบย่อยทั้ง         
3 ตัว พบว่า แตกต่างกัน (CV = 11.11, 11.42, 12.22) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาความเบ้ และความโด่ง 
พบว่า ความเบ้ขององค์ประกอบย่อยทุกตัวแต่ละตัวมีค่าเป็นลบ ซึ่งเป็นลักษณะการแจกแจงของ
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ข้อมูลแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่าค่าเฉลี่ยองค์ประกอบย่อยแต่ละตัว ค่อนข้างสูง ส่วนค่าความโด่ง
ขององค์ประกอบย่อยส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวกซึ่งลักษณะความสูงโด่ง แสดงว่าองค์ประกอบย่อยเหล่านี้
มีการกระจายของข้อมูลน้อย 
 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย วัดจาก 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และ 2) การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานแสดงว่าทั้ง            
2 องค์ประกอบย่อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.63) โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ       
การปฏิบัติตามกฎหมาย ( X = 4.11, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม  
( X = 4.04, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ขององค์ประกอบย่อยทั้ง         
2 ตัว พบว่า แตกต่างกัน (CV = 19.22, 11.63) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาความเบ้ และความโด่ง พบว่า 
ความเบ้ขององค์ประกอบย่อยทุกตัวแต่ละตัวมี ค่าเป็นลบซึ่งเป็นลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบ
เบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่าค่าเฉลี่ยองค์ประกอบย่อยแต่ละตัวค่อนข้างสูง ส่วนค่าความโด่งของ
องค์ประกอบย่อยทุกตัวมีค่าเป็นลบ ซึ่งเป็นลักษณะสูงโด่งเตี้ยแบนกว่าโค้งปกติ แสดงว่าองค์ประกอบ
ย่อยเหล่านี้มีการกระจายของข้อมูลมาก 
 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม วัดจาก 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่                
1) การอาสาสมัคร และ 2) การบริจาค ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานแสดงว่าทั้ง 2 องค์ประกอบย่อย 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.46) โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การอาสาสมัคร ( X = 4.22, 
S.D. = 0.47) รองลงมา คือ การบริจาค ( X = 3.84, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์        
การกระจาย (CV) ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 2 ตัว พบว่า แตกต่างกัน (CV = 11.14, 11.46) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาความเบ้และความโด่ง พบว่า องค์ประกอบย่อยแต่ละตัวมีค่าเป็นลบซึ่งเป็นลักษณะ         
การแจกแจงของขอ้มูลแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่าค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้แต่ละตัวค่อนข้างสูง ส่วนค่าความโด่ง
ขององค์ประกอบย่อย การบริจาคมีค่าเป็นลบ ซึ่งเป็นลักษณะสูงโด่งเตี้ยแบนกว่าโค้งปกติ แสดงว่า        
มีการ กระจายของข้อมูลมาก องค์ประกอบย่อย การอาสาสมัครมีค่าเป็นบวก ซึ่งลักษณะความสูงโด่ง 
แสดงว่าตัวองคป์ระกอบย่อยเหล่านี้มีการกระจายของข้อมูลน้อย  
 4) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม วัดจาก 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การดูแล
สิ่งแวดล้อม และ 2) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานแสดงว่าทั้ง             
2 องค์ประกอบย่อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.97) โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ        
การดูแลสิ่งแวดล้อม ( X = 4.28, S.D. = 0.83) รองลงมา คือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง           
( X = 4.11, S.D. =1.11) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ขององค์ประกอบย่อยทั้ง         
2 ตัว พบว่า แตกต่างกัน (CV = 19.39, 27.00) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาความเบ้และความโด่ง พบว่า 
ความเบ้ขององค์ประกอบย่อยทุกตัวแต่ละตัวมีค่าเป็นลบซึ่งเป็นลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบ    
เบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่าค่าเฉลี่ยองค์ประกอบย่อยแต่ละตัวค่อนข้างสูง ส่วนค่าความโด่งของ
องค์ประกอบย่อยส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวกซึ่งลักษณะความสูงโด่ง แสดงว่าองค์ประกอบย่อยเหล่านี้        
มีการกระจายของข้อมูลน้อย 
 



141 
 

  

 5) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล วัดจาก 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่           
1) การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 2) การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 3) การมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์สถิติ
พ้ืนฐานแสดงว่าทั้ง 3 องค์ประกอบย่อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.57) 
โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส ( X = 4.64, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ การมีส่วน
ร่วม ( X = 4.56, S.D. = 0.60) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ( X = 4.37,    
S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 ตัว พบว่า 
แตกต่างกัน (CV = 11.85, 13.16, 13.04) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาความเบ้และความโด่ง พบว่า 
ความเบ้ขององค์ประกอบย่อยทุกตัวแต่ละตัวมีค่าเป็นลบซึ่งเป็นลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบ 
เบ้ซ้ายเล็กน้อย แสดงว่าค่าเฉลี่ยองค์ประกอบย่อยแต่ละตัวค่อนข้างสูง ส่วนค่าความโด่งของ
องค์ประกอบย่อยส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวกซึ่งลักษณะความสูงโด่ง แสดงว่าองค์ประกอบย่อยเหล่านี้        
มีการกระจายของข้อมูลน้อย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ระดับการปฎิบัติประเด็นการบริหารสถานศึกษาด้วย         
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน 

สังกัดเทศบาล  
 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปลความ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ (ECR) 
    1. คุณภาพการให้บริการ (ECR1) 
    2. การบริหารจัดการงบประมาณ (ECR2) 
    3. คุณภาพของผลผลิต (ECR3) 

 
4.27 
4.20 
3.92 

 
0.35 
0.42 
0.40 

     
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 4.13 0.39 มาก 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย  (LR) 
    1. การปฏิบัติตามกฎหมาย (LR1) 
    2. การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม (LR2) 

 
4.32 
4.34 

 
0.45 
0.43 

 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 4.33 0.44 มาก 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม (HR) 
    1. การอาสาสมัคร (HR1) 
    2. การบริจาค (HR2) 

 
3.83 
3.47 

 
0.82 
0.48 

 
มาก 

ปานกลาง 
ภาพรวม 3.65 0.65 มาก 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปลความ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (ENR)             
    1. การดูแลสิ่งแวดล้อม (ENR1) 
    2. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (ENR2) 

 
3.77 
3.95 

 
0.26 
0.63 

 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.86 0.65 มาก 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล (GGR) 
    1. การปฏิบัติอย่างโปร่งใส (GGR1) 
    2. การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม (GGR2) 
    3. การมีส่วนร่วม (GGR3) 

 
4.16 
4.35 
4.17 

 
0.52 
0.48 
0.36 

 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 4.23 0.45 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.4 ภาพรวมขององค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( X =4.33,  
S.D. = 0.44) รองลงมา คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก       
( X = 4.23, S.D. = 0.45) ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.13, 
S.D. = 0.39) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.86, S.D. = 0.65) 
ตามล าดับ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม ( X = 3.65, S.D. = 0.65) 
สามารถวิเคราะห์ค่าสถิติระดับการปฏิบัติในประเด็นขององค์ประกอบย่อยได้ ดังนี้ 
 1)  ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ วัดจาก 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) คุณภาพ
การให้บริการ 2) การบริหารจัดการงบประมาณ และ 3) คุณภาพของผลผลิต ผลการวิเคราะห์สถิติ
พ้ืนฐานแสดงว่าทั้ง 3 องค์ประกอบย่อย มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X = 4.13, S.D. = 0.39) 
โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพการให้บริการ ( X = 4.27, S.D. = 0.35) รองลงมา คือ การบริหาร
จัดการงบประมาณ ( X = 4.20, S.D. = 0.42) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คุณภาพของผลผลิต มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = 0.40) 
 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย วัดจาก 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และ 2) การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานแสดงว่า        
ทั้ง 2 องค์ประกอบย่อย มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.44) โดยค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม ( X = 4.34, S.D. = 0.43) รองลงมา คือ การปฏิบัติตาม
กฎหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.45)   
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 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม วัดจาก 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่                
1) การอาสาสมัคร และ 2) การบริจาค ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานแสดงว่าทั้ง 2 องค์ประกอบย่อย 
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.46) โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การอาสาสมัคร 
( X = 3.83, S.D. = 0.82) รองลงมา คือ การบริจาค มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง ( X = 3.77,         
S.D. = 0.26)  
 4) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม วัดจาก 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การดูแล
สิ่งแวดล้อม และ 2) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานแสดงว่าทั้ง           
2 องค์ประกอบย่อย มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86, S.D. = 0.65) โดยค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (X = 3.95, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.83)   
 5) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล  วัดจาก 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่          
1) การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 2) การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 3) การมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์สถิติ
พ้ืนฐานแสดงว่าทั้ง 3 องค์ประกอบย่อย มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมา X = 4.23, S.D. = 0.45) 
โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ( X = 4.35, S.D. = 0.48)  รองลงมา คือ การมี
ส่วนร่วม ( X = 4.17, S.D. = 0.36) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีค่าเฉลี่ย       
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. = 0.52)  
 
ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาด้วย         

ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านเศรษฐกิจ: คุณภาพการให้บริการ 

 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปลความ 
คุณภาพการให้บริการ 
1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ได้

ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองดี การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 
 

4.46 

 
 

0.59 

 
 

มาก 
2. สถานศึกษามีกระบวนการให้ความรู้ตามความถนัดของนักเรียน 

ตอบสนองต่อความต้องการ กับผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
นโยบายของรัฐ หรือ นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ป้องกัน 
แก้ปัญหาในครอบครัว ชุมชน และสังคม 4.46 0.52 มาก 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมทางวิชาการ ศิลปะ กีฬาและนันทนาการ 
ภูมิปัญญาหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปกครอง 
และให้ค าปรึกษา แนะน าวางแผนการศึกษาให้กับผู้เรียน  4.32 0.51 มาก 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปลความ 
4. สถานศึกษาให้ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา วิทยาการสมัยใหม่ได้

อย่างถูกต้องชัดเจนเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคมอย่างสม่ าเสมอหรือนักเรียนน าเสนอข้อมูล ให้กับ          
ผู้เข้าเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  3.57 0.52 มาก 

5. สถานศึกษาให้บริการด้านอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อม
เหมาะสม มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับผู้ใช้บริการอย่าง
เพียงพอหรือมีการก าหนดพ้ืนที่ให้นักเรียนดูแลความสะสาด 
ความเรียบร้อยและมีการตกแต่งอย่างสวยงามต่อเนื่อง 4.16 0.48 มาก 

6. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการบริการด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพ 
และสุขอนามัยพ้ืนฐานที่จ าเปน เช่น จัดอาหารกลางวันสะอาด 
ปลอดภัย มีคุณค่าสารอาหารครบห้าหมู่ การจัดน้ าสะอาดอุปโภค 
บริโภค การตรวจสุขภาพประจ าภาคการศึกษาเพ่ือปองกันโรคภัย
และการเจ็บปวยโดยให้การบริการต่อนักเรียนอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 4.67 0.56 มากที่สุด 

         ภาพรวมองค์ประกอบย่อยคุณภาพการให้บริการ 4.27 0.35 มาก 
การบริหารจัดการงบประมาณ 
7. สถานศึกษามีการด าเนินการด้านงบประมาณ การบริหารพัสดุ 

ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ เป็นไปตามระเบียบ และยึดถือ             
ความถูกต้อง 

 
4.55 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

8. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติ
ตามแผน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและรั่วไหลของงบประมาณ 4.59 0.57 มากที่สุด 

9. สถานศึกษามีการจัดท าและเสนอของบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการรายงานผล    
การใช้เงินและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาต่อผู้ส่วนได้       
ส่วนเสีย ชุมชนและสังคม 4.49 0.56 มากที่สุด 

10. สถานศกึษามีกระบวนการให้ค่าตอบแทนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร ครู ชุมชน และนักเรียน 3.77 1.02 มาก 

11. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ในการจัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและ
ตระหนักถึงความส าคัญของภาษทีี่มาจากประชาชน 4.72 0.52 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปลความ 
12. สถานศึกษามีหน่วยงาน องค์กรอ่ืน ๆ อาทิ สมาคมผู้ปกครอง 

สมาคมศิษย์เก่า ร่วมระดมทรัพยากร งบประมาณ จัดหารายได้
การลงทุนหรือจัดระบบสวัสดิการเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาหรือ 
การใช้งบประมาณจากเงินรายไดม้าใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง         
มีประสิทธิภาพ 3.07 0.84 ปานกลาง 
ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการงบประมาณ 4.20 0.42 มาก 

คุณภาพของผลผลิต 
13. สถานศึกษามีการพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ

ทักษะหลากหลาย และคุณลักษณะพึงประสงค์ อ่านออก            
เขียนได้ คิดเลขเป็น ได้อย่างเหมาะสม 

 
3.89 

 
0.68 

 
มาก 

14. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษา ทั้งด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ และ  
ภูมิปัญญา มาสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.95 0.65 มาก 

15. สถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต คิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค กรณีพบว่าผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดอันตรายต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและชดเชยค่าเสียหาย 3.95 0.65 มาก 

16. สถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีความประหยัด               
ความพอเพียง อดออม ถนอมการใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า 
ไม่ฟุ่มเฟือยและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง         
สันติสุข หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อนแก่ตนเอง 
ผู้อื่น และทรัพย์สิน 4.13 0.68 มาก 

17. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ จากกิจกรรม
โครงงานหรืออาชีพเสริมจากการเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้น เช่น 
อาหารท้องถิ่น มัคคุเทศก์น้อย 3.17 0.73 ปานกลาง 

18. การส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกความรับผิดชอบในบทบาท 
หน้าที่ของตัวเองและมีวินัยการปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมที่ได้รับ
มอบหมายให้ดีที่สุดหรือสามารถแก้ไขปัญหาในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างเหมาะสม  4.40 0.49 มาก 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อยคุณภาพของผลผลิต 3.92 0.40 มาก 
ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 4.13 0.39 มาก 
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            จากตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และองค์ประอบการบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า  
 1)  ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.13, S.D. = 0.39)  
 2)  เมื่อพิจารณารายด้านระดับการปฏิบัติประเด็นการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาลด้านเศรษฐกิจ ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ 
การบริหารจัดการงบประมาณ และคุณภาพของผลผลิต พบว่า  
  ภาพรวมองค์ประกอบย่อยที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ภาพรวมองค์ประกอบย่อย
คุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.35) โดยประเด็น
ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด คือ ประเด็นที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการบริการด้านโภชนาการ 
ด้านสุขภาพและสุขอนามัยพ้ืนฐานที่จ าเปน เช่น จัดอาหารกลางวันสะอาด ปลอดภัย มีคุณค่า
สารอาหารครบห้าหมู่ การจัดน้ าสะอาดอุปโภค บริโภค การตรวจสุขภาพประจ าภาคการศึกษาเพ่ือ   
ปองกันโรคภัยและการเจ็บปวย โดยให้การบริการต่อนักเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยมีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.67, S.D. = 0.56) รองลงมา คือ ประเด็นที่ 1 มีการจัด 
การเรียนการสอนตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน       
เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดี การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = 0.59) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ประเด็นที่ 4 มีการให้
ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา วิทยาการสมัยใหม่ได้อย่างถูกต้องชัดเจนเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมอย่างสม่ าเสมอหรือนักเรียนให้ข้อมูลความรู้ กับผู้เข้าเยี่ยมชมเกี่ยวกับศูนย์     
การท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.57, 
S.D. = 0.52)   
  รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.42)  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประเด็นที่ 11 มีกระบวน 
การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง    
ความคุ้มค่และตระหนักถึงความส าคัญของภาษีที่มาจากประชาชน มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.52)  รองลงมา คือ ประเด็นที่ 8 สถานศึกษามีการวางแผนการบริหาร
งบประมาณและการปฏิบัติตามแผน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและรั่วไหลของงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย      
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.57) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ
ประเด็นที ่12 สถานศึกษามีหน่วยงาน องค์กรอ่ืน ๆ อาทิ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าร่วมระดม
ทรัพยากร งบประมาณ จัดหารายได้การลงทุนจัดระบบสวัสดิการเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาหรือ      
การใช้งบประมาณจากเงินสะสม เงินรายได้มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.07, S.D. = 0.84)    
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 องค์ประกอบย่อยที่มีค่าต่ าสุด คือ องค์ประกอบย่อยคุณภาพของผลผลิต มีค่าเฉลี ่ย      
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = 0.40) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่ 18 
การส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกความรับผิดชอบในบทบาท หน้าที่ของตัวเองและมีวินัยการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดหรือสามารถแก้ไขปัญหาในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ประเด็นที ่16 
มีการพัฒนาให้นักเรียนมีความประหยัด ความพอเพียง อดออม ถนอมการใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่าง
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือยและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุขหรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
เดือดร้อนแก่ตนเอง ผู้อ่ืนและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.68) 
และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ประเด็นที่ 17 มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้จากกิจกรรม
โครงงานหรืออาชีพเสริมจากการเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้น  เช่น อาหารท้องถิ่น มัคคุเทศก์น้อย            
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.17, S.D. = 0.73)   
 
ตารางที่ 4.6  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาด้วย              

ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านกฎหมาย:  การปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปล
ความ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
19. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ 

ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ บทลงโทษของสถานศึกษาอย่าง
เคร่งครัด เช่น  แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ การเข้าแถวเคารพ
ธงชาติในตอนเช้าหรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
สารวัตรนักเรียน สภานักเรียนคอยตรวจสอบติดตามความประพฤติ 
หากกระท าผิดต้องลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

 
4.58 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

20. สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้เรื่อง           
สิทธิมนุษยชนสากล การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มาตรการคุ้มครอง
แรงงานเด็กของไทย มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ หรือ         
การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา การคัดลอก บทความ รูปภาพ 
ข้อมูลต้องได้รับการอนุญาตและมีการอ้างอิง 4.12 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปล
ความ 

21. สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงสิทธิในฐานะ
พลเมืองตามกฎหมาย การใช้สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย
ทั้งต่อตนเองและครอบครัวตามพระราชบัญญัติการศึกษาหรือ      
ขอก าหนดของสหภาพแรงงาน การจายเงินเดือน คาตอบแทน
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและตามสัญญาข้อตกลงร่วมกัน 4.14 0.64 มาก 

22. สถานศึกษามีกระบวนการ ป้องกันทุจริต การใหก้ารรับสินบนในทุก
รูปแบบ ทั้งทางตรง และทางอ้อมหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้       
ส่วนเสีย นักเรียนสามารถร้องเรียนตามช่องทางต่าง ๆ ได้ทันที        
เมื่อพบเห็นการทุจริตและด าเนินการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 4.58 0.52 มากที่สุด 

23. สถานศึกษามีการรณรงค์ จัดท าป้ายหรือจัดกิจกรรม สอดแทรก 
การปลูกฝังจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรม
การปฏิบัติตามกฎหมายของสถานศึกษา เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา 
ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนันไม่ม่ัวสุมในอบายมุขและทะเลาะ
วิวาท 4.20 0.46 มาก 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการปฏิบัติตามกฎหมาย 4.32 0.45 มาก 
การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
24. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้นักเรียน ปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของสังคม เช่น การปฏิบัติตามสัญญา 
รักษาความไว้วางใจ ไมท่ าลายสิ่งของที่เป็นของสาธารณะ และ
ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้อ่ืนให้ได้รับความเสียหาย  

 
4.32 

 
0.52 

 
มาก 

25. สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียน ปฏิบัติตนตามหลักการศาสนา 
อย่างเคร่งครัด โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติศาสนกิจ 
ตามศาสนาบัญญัติที่ตนนับถือได้อย่างครบถ้วน เช่น การสวดมนต์
ไหว้พระ การละหมาด การคลุมผ้าหิญาบ เคารพ นับถือพ่อแม่    
การมีสัมมาคารวะ การให้เกียรติครู การกล่าวขอบคุณ 4.35 0.51 มาก 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปล
ความ 

26. สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมวิถี
ของชุมชน เช่น การไหว้ การแต่งกายโดยใช้ผ้าท้องถิ่น การแข่งขัน
กีฬาพ้ืนบ้านสานสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รู้จักเคารพค าตัดสินของ
คณะกรรมการ การรู้แพ้ รู้ ชนะ รู้อภัย สร้างความรักความสามัคคี 
การเป็นผู้ตามที่ดี การตักเตือน ส่งเสริมการกระท าความดี                
ในรูปแบบต่าง ๆ 4.34 0.49 มาก 

27. สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรม            
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ชุมชน และทางสังคมหรือการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมน าเสนอ การสร้างกฎเกณฑ์ กติกาแล้วยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร   4.34 0.48 มาก 
ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 4.34 0.43 มาก 

ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 4.33 0.44 มาก 
 
           จากตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า  
 1)  ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33,         
S.D. = 0.44)  
 2)  เมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายและการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม พบว่า 
ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการปฏิบัติตามกฎหมาย ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, 
S.D. = 0.45) โดยประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 19 มีการสนับสนุน
ให้นักเรียนปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ บทลงโทษ ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
เช่น แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ การเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าหรือมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง สารวัตรนักเรียน สภานักเรียนคอยตรวจสอบติดตามความประพฤติ        
หากกระท าผิดต้องลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ อยู่ในระดับ       
มากที่สุด ( X = 4.58, S.D. = 0.55) และประเด็น ที่ 22 มีกระบวนการป้องกันทุจริต การให้การรับ
สินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักเรียนสามารถ
ร้องเรียนตามช่องทางต่าง ๆ ได้ทันทีเมื่อพบเห็นการทุจริตและด าเนินการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ( X = 
4.58, S.D. = 0.52) รองลงมา คือ ประเด็น ที่ 23 มีการรณรงค์ จัดท าป้ายหรือจัดกิจกรรมสอดแทรก       
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การปลูกฝังจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของ
สถานศึกษา เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนัน ไม่มั่วสุมในอบายมุข และ
ทะเลาะวิวาท ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.46) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ประเด็นที่ 20 มีกระบวนการส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชนสากล             
การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็กของไทย มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 
หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา การคัดลอก บทความ รูปภาพ ข้อมูลต้องได้รับการอนุญาตและ    
มีการอ้างอิง ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.64)  
  องค์ประกอบย่อยการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.34, S.D. = 0.43) โดยประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่ 25 นักเรียนปฏิบัติตน
ตามหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัด โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติศาสนกิจ ตามศาสนา
บัญญัติที่ตนนับถือได้อย่างครบถ้วน เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ การละหมาด การคลุมผ้าหิญาบ 
เคารพนับถือพ่อแม่ การมีสัมมาคารวะ การให้เกียรติครู การกล่าวขอบคุณ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ เป็นประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ประเด็น 
คือ ประเด็นย่อยที่ 26 มีการด าเนินกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมวิถีของชุมชน เช่น การไหว้ 
การแต่งกายโดยใช้ผ้าท้องถิ่น การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านสานสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รู้จักเคารพค าตัดสิน
ของคณะกรรมการ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความรักความสามัคคี การเป็นผู้ตามที่ดี การตักเตือน 
ส่งเสริมการกระท าความดีในรูปแบบต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X = 4.34, S.D. = 0.49) 
และประเด็นย่อยที่ 27 สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ชุมชนและทางสังคมหรือการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมน าเสนอ การสร้างกฎเกณฑ์ 
กติกา แล้วยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร ( X = 4.34, S.D. = 0.48) ส่วนประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นที่ 24 มีการสนับสนุนให้นักเรียน ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎเกณฑ์ของสังคม เช่น การปฏิบัติตามสัญญา รักษาความไว้วางใจ ไม่ท าลายสิ่งของที่เป็นของ
สาธารณะและทรัพย์สินส่วนตัวของผู้อ่ืนให้ได้รับความเสียหาย ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก         
( X = 4.12, S.D. = 0.64) 
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ตารางที่ 4.7  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาด้วย        
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม       
ด้านมนุษยธรรม: การอาสาสมัคร 

 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปลความ 
การอาสาสมัคร 
28. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมเป็นสภานักเรียน

สารวัตรนักเรียน ยุวบรรณารักษ์ จิตอาสาธนาคารโรงเรียน 
มัคคุเทศก์น้อยน าเที่ยวในโรงเรียน การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
เยาวชนอาสาสมัคร หรือชมรมสร้างจิตอาสาเสียสละเพ่ือเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือให้บริการประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน           

 
3.77 

 
1.04 

 
มาก 

29. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน มีวัฒนธรรมการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้           
ถูกบังคับโดยกฎหมาย 4.25 0.45 มาก 

30. สถานศึกษามีการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการเป็นจิตอาสา
ช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉิน
หรือการช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มี
ความรู้พื้นฐานการช่วยเหลือและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันถ่วงที เหมาะสมและปลอดภัย 3.79 1.13 มาก 

31. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือเกียรติ
บัตรแก่อาสาสมัครและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแรงจูงใจ          
แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจ ให้เกิดกระบวนการสร้างอาสาสมัคร
รุ่นต่อไปในอนาคต 3.52 1.03 มาก 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการอาสาสมัคร 3.83 0.82 มาก 
การบริจาค 
32. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรมบริจาค เช่น 

กิจกรรมร่วมท าบุญหน้าเสาธง หรือ จัดหาทรัพยากรทางด้าน
งบประมาณ วัสดุและสิ่งของ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 
 

3.67 

 
 

0.48 

 
 

มาก 
33. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน เสียสละเวลาหรือสละทรัพย์ตาม

ก าลังความสามารถ ช่วยเหลือชุมชน สังคม ผู้ยากไร้และ
ผู้ประสบภัยอย่างสม่ าเสมอ จนกลายเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติ    
เพ่ือสร้างสภาพสังคมแห่งความสุขและความสมดุล 3.61 0.71 มาก 
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปลความ 
34. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างจิตส านึก ส าหรับ

นักเรียนให้รู้จักคุณค่าการบริจาค 3.70 0.79 มาก 
35. สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้บริจาคโดยมีการมอบเกียรติบัตร 

โล่ รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกระบวนการการบริจาค
อย่างต่อเนื่องในอนาคต 3.27 0.83 ปานกลาง 

36.สถานศึกษาสนับสนุนให้มีช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย เช่น 
ผ่านทางเว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม เพ่ือร่วมระดม
ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที สะดวกและ
รวดเร็ว 

 
3.11 

 
0.76 

 
ปานกลาง 

37. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้บุคลากร ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วมบริจาคขวด แก้วน้ าพลาสติก เศษอลูมิเนียม 
เพ่ือรวบรวมน าไปจ าหน่ายเป็นทุนบริจาคต่อให้กับมูลนิธิขา
เทียมหรือช่วยเหลือผู้พิการ  3.58 0.51 มาก 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการบริจาค 3.47 0.48 มาก 
ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 3.65 0.65 มาก 

    
 จากตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม         
ด้านมนุษยธรรม ภาพรวม พบว่า  

1) มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.65, S.D. = 0.65)  
 2) เมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
มนุษยธรรม ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การอาสาสมัครและการบริจาค พบว่า ภาพรวมองค์ประกอบย่อย
การอาสาสมัคร มีค่าเฉลี่ยความการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = 0.82) โดยประเด็นย่อย
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นย่อยที่ 29 สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน มีวัฒนธรรมการช่วยเหลือ     
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย โดยมี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.45) รองลงมา คือ ประเด็นย่อยที่ 30 มี     
การอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนจิตอาสาในการช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืนให้ปลอดภัยจากอาการ
เจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉินหรือการช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความรู้พ้ืนฐาน     
การช่วยเหลือและสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่างทันถ่วงที เหมาะสมและ
ปลอดภัย ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79, S.D. = 1.13) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
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ต่ าสุด คือ ประเด็นย่อยที่ 31 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือเกียรติบัตรแก่
อาสาสมัครและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจ ให้เกิดกระบวนการ
สร้างอาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.52, S.D. = 1.03)  

  ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการบริจาค มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.47, 
S.D. = 0.48) โดยประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นย่อยที่ 34 สถานศึกษาส่งเสริมให้มี
กระบวนการสร้างจิตส านึก ส าหรับนักเรียนให้รู้จักคุณค่าการบริจาค มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.70, S.D. = 0.79)  ประเด็นย่อยที่ 32 มีการสนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรมบริจาค เช่น 
กิจกรรมร่วมท าบุญหน้าเสาธงหรือจัดหาทรัพยากรทางด้านงบประมาณ วัสดุและสิ่งของ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = 0.48) และ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นย่อยที่ 36 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีช่องทางการบริจาคที่
หลากหลาย เช่น ผ่านทางเว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม เพื่อร่วมระดมช่วยเหลือผู้ได้รับ           
ความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที สะดวกและรวดเร็ว  ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง                 
( X = 3.11, S.D. = 0.76) 
 
ตารางที่ 4.8  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาด้วย        

ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม         
ด้านสิ่งแวดล้อม: การดูแลสิ่งแวดล้อม 

 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปลความ 
การดูแลสิ่งแวดล้อม 
38. มีกระบวนการสร้างความตระหนัก เห็นคุณค่า มีจิตส านึกที่ดีต่อ

สิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียน จนกลายเป็นวัฒนธรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

 
4.09 

 
0.45 

 
มาก 

39. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน     
ร่วมปฏิบัติตนตามมาตรการ ข้อบังคับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด 3.81 0.41 มาก 

40. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้นักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีใน        
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันหรือมีการวางแผนการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน อย่างเรียบง่าย ด้วยการไม่ท าลายชีวิตอ่ืน ๆ ที่อยู่
ในธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การไม่ท าลายต้นไม้   
ไม่ทิ้งขยะ ไม่ฆ่าสัตว์น้อยใหญ่ 4.22 0.43 มาก 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปลความ 
41. สถานศึกษามีการจัดท ากิจกรรม การปลูกป่าหรือมีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่

ป่าชุมชนเสื่อมโทรม ตามศักยภาพของนักเรียนเพ่ือประโยชน์แก่
ชุมชน   3.76 0.45 มาก 

42. สถานศึกษามีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การด้านเด็กเยาวชนและประชาชน เพ่ือศึกษาดูแล 
รักษาสภาพดิน น้ า อากาศ พืชและสัตว์สายพันธุเฉพาะท้องถิ่น
ให้คงอยู่อย่างสมดุลในระบบนิเวศ 3.35 0.76 ปานกลาง 

43. สถานศึกษามีกระบวนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชน 
เช่น ร่วมด าเนินการธนาคารขยะ รณรงค์งดทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลง   
ในแม่น้ าล าคลองที่ทางสาธารณะ การรณรงค์บ าบัดน้ าเสียให้
สะอาดก่อนทิ้งหรือการน าเศษใบไม้ใบหญ้า ขยะเปียกมาท าปุ๋ย
หมักเน้นการเกษตรอินทรีย์  3.42 0.60 ปานกลาง 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการดูแลสิ่งแวดล้อม 3.77 0.26 มาก 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
44. สถานศึกษามีกระบวนการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน 

เห็นคุณค่า การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม คุ้มค่าเกิดประโยชน์
สูงสุดเพ่ือลดปัญหาโลกร้อน ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก  

 
4.31 

 
0.46 

 
มาก 

45. สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรม ปฏิบัติตน ปรับตัว 
รับมือ สร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหรือ
รณรงค์ป้องกันการเกิดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน เช่น        
ภัยพิบัติน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง การสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ 4.17 0.38 มาก 

46. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรน้ า 
น้ ามัน พลังงานไฟฟ้า พลังงานทางเลือก วัสดุ อุปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การรับประทานอาหารให้หมดจานไม่เหลือทิ้ง 
การปิดก๊อกน้ าหลังการใช้งาน การประยุกต์ใช้กระดาษทั้ง        
สองหน้า การปิดไฟหลังการใช้งาน การช่วยกันประหยัดน้ ามัน
ด้วยการใช้รถประจ าทางแทนการใช้รถส่วนตัวหรือการเดินทาง
ไปทางเดียวกันก็นั่งรถไปด้วยกัน 4.17 0.79 มาก 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปลความ 
47. สถานศึกษามีการ ตรวจวัด บันทึก รายงาน การทบทวนปริมาณ

แหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น บันทึกการใช้กระดาษ น้ า ไฟฟ้า        
การปล่อยน้ าเสีย กากของเสีย และเชื้อเพลิงที่ใช้ มีการประเมิน
และวิเคราะห์เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวม 3.53 1.19 มาก 

48. สถานศึกษามีกระบวนการป้องกันปัญหามลพิษหรือก าหนด
มาตรการก าจัดมลพิษท้ังทางตรง ทางอ้อม เช่น การใช้
รถจักรยาน จักรยานไฟฟ้า การไม่เผาขยะหรือการกระท าใด ๆ ที่
ก่อให้เกิดมลพิษทาอากาศ ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติ เพ่ือไม่ให้ปล่อย
ควันพิษสู่อากาศและการลดใช้สารเคมี  3.59 1.03 มาก 
ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 3.95 0.63 มาก 

ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 3.86 0.65 มาก 
              
 จากตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า  
 1)  ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.86, S.D. = 0.65)  
 2)  เมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พบว่า 
ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการดูแลสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.77,        
S.D. = 0.26) โดยประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นย่อยที่ 40 มีการสนับสนุนให้นักเรียน 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันหรือมีการวางแผนการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
อย่างเรียบง่าย ด้วยการไม่ท าลายชีวิตอ่ืน ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การไม่
ท าลายต้นไม้ ไม่ทิ้งขยะ ไม่ฆ่าสัตว์น้อยใหญ่ โดยมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.22, 
S.D. = 0.43) รองลงมา คือ ประเด็นย่อยที่ 38 มีกระบวนการสร้างความตระหนัก เห็นคุณค่า มีจิตส านึก
ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนจนกลายเป็นวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การวาดภาพ
กระตุ้นให้รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อม การก าหนดพ้ืนที่ให้ดูแลรักษาต้นไม้ ห้องน้ า รักษาทรัพย์สมบัติของ
สถานศึกษาและชุมชน ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09, S.D. = 0.45) และประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นย่อยที่ 42 สถานศึกษามีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การด้านเด็กเยาวชนและประชาชน เพ่ือศึกษา ดูแล รักษาสภาพดิน น้ า อากาศ พืชและสัตว์
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สายพันธุเฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างสมดุลในระบบนิเวศค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง          
( X = 3.35, S.D. = 0.76)  
  ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.95, S.D. = 0.63) โดยประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นย่อยที่ 44          
มีกระบวนการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน เห็นคุณค่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม คุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือลดปัญหาโลกร้อน ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก  เช่น ใช้อินเตอร์เน็ต
ช าระสินค้าหรือบริการแทนการเดินทาง การรับส่งข้อมูลข่าวสารโดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตแทน
กระดาษ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.46) รองลงมา เป็นประเด็นย่อย
ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ประเด็น คือ ประเด็นย่อยที่ 32 มีการสนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรมบริจาค 
เช่น กิจกรรมร่วมท าบุญหน้าเสาธงหรือจัดหาทรัพยากรทางด้านงบประมาณ วัสดุและสิ่งของ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.38) และ
ประเด็นย่อยที่ 45 สนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรม ปฏิบัติตน ปรับตัว รับมือ สร้างภูมิคุ้มกันต่อ   
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหรือรณรงค์ป้องกันการเกิดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน เช่น      
ภัยพิบัติน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง การสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก  
( X = 4.17, S.D. = 0.79) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นย่อยที่ 47 สถานศึกษามี        
การตรวจวัด บันทึก รายงาน การทบทวนปริมาณแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น บันทึกการใช้กระดาษ น้ า 
ไฟฟ้า การปล่อยน้ าเสีย กากของเสียและเชื้อเพลิงที่ใช้ มีการการประเมินและวิเคราะห์เพ่ือลด      
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวม ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 1.19) 
 
ตารางที่ 4.9  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาด้วย             

ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม       
ด้านธรรมาภิบาล: การปฎิบัติอย่างโปร่งใส 

 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปลความ 
การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 
49. สถานศึกษามีกระบวนการให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 

มีจิตส านึกความโปร่งใสหรือแสดงออกถึงความเป็นผู้น ามุ่งมั่น
ปฏิบัติหน้าที อย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สุจริต 

 
4.57 

 
0.50 

 
มากที่สุด 

50. สถานศึกษา มีการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสหรือมี
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสจนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์การ 4.68 0.47 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปลความ 
51. สถานศึกษามีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร หลักฐานยืนยัน

ข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงหรือ      
มีการสื่อสารแบบสองทางกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือแก้ไขปัญหา  
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น 4.29 0.45 มาก 

52. สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะท างาน เพ่ือด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนหรือมีการตรวจสอบ ติดตามการประเมินผล รับฟัง 
ความคิดเห็นจากองค์กร หน่วยงาน ภายใน ภายนอก ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประชาชน 3.67 1.09 มาก 

53. สถานศกึษามีการมอบรางวัล เกียรติบัตรก่ ผู้บริหาร บุคลากร ครู 
และนักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพ่ือเชิดชูเกียรติ 
หรือสร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส
ต่อไปในอนาคต 3.57 1.10 มาก 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการปฏิบัติอย่างโปร่งใส 4.16 0.52 มาก 
การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 
54. สถานศึกษามีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค  

เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติบนความแตกต่าง
ด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
หรือการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย      
ความเสมอภาค ยุติธรรมให้เกียรติกันและกัน 

 
4.60 

 
0.49 

 
มากที่สุด 

55. สถานศึกษามีกระบวนการพิจารณาให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 
บุคลากรและครู อย่างเป็นธรรมหรือการน าเทคโนโลยีมาใช้
ปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 4.69 0.46 มากที่สุด 

56. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 
มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม ต่อต้าน 
การผูกขาดการอธรรมทุกรูปแบบ  4.25 0.74 มาก 

57. สถานศึกษามีการฝึกอบรมผู้บริหาร บุคลากร ครู ให้มีความรู้ตาม
หลักวิชาการ การเป็นที่ปรึกษา ด้านให้ความเป็นธรรมแก่นักเรียน 4.12 0.63 มาก 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปลความ 
58. สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบความเป็นธรรมทุกขั้นตอน 

ของการด าเนิน งานตามภารกิจงานหรือมีการรายงานผล           
การประเมินผล เพื่อพัฒนามาตรฐานความเป็นธรรม โดยเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้เสนอแนะ ปรับปรุง ร้องเรียนเกี่ยวกับ          
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ  4.08 0.64 มาก 
ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 4.35 0.48 มาก 

การมีส่วนร่วม 
59. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียน              

มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษา ภาครัฐและ เอกชน 

 
4.10 

 
0.61 

 
มาก 

60. สถานศึกษา มีการตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย               
แหล่งเรียนรู้ชุมชน สังคมเพ่ือร่วมการพัฒนา สร้างองค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาของชุมชนหรือร่วมสนับสนุนนักเรียนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ
ชุมชน 3.13 0.99 ปานกลาง 

61. สถานศึกษาสนับสนุนการเป็นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมกับ   
องคกรปกครองสวน ท้องถิ่น บ้าน วัด มัสยิด โบสถ์ เพ่ือประโยชน
และเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน 4.24 0.73 มาก 

62. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมี          
ความสามัคคี หรือเต็มใจให้ความร่วมมือกับกิจกรรมภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตามขีดความสามารถ 4.50 0.51 มากที่สุด 

63. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ 
หรือวางแผนงาน นโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมายสะท้อน       
ความมุ่งม่ันต่อการสร้างการมีส่วนร่วม 4.52 0.51 มากที่สุด 

64. สถานศึกษามีการร่วมประชุมใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์กับ       
ทุกภาคส่วน เพ่ือหาวิธีการพัฒนาแก้ไขปัญหาและลดปัญหาที่
เกิดข้ึน 4.22 0.43 มาก 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย 
ระดับ 

X  S.D. แปลความ 
65. สถานศึกษามีการอบรม บุคลากร ครูและนักเรียน เกีย่วกับการให้

ความร่วมมือส่งเสริมประชาธิปไตย หรือสนับสนุนกิจกรรม       
การด าเนินงานตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย เช่น             
การเลือกตั้งสภานักเรียน การรู้จักแสดงความคิดเห็นและเคารพ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 3.53 0.85 มาก 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วม 4.17 0.36 มาก 
ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 4.23 0.45 มาก 

 
             จากตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า  
 1)  ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.45)  
 2)  เมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 
พบว่า ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการปฏิบัติอย่างโปร่งใส ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.16, S.D. = 0.52) โดยประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นย่อยที่ 50 สถานศึกษามีการบริหาร  
ความเสี่ยงด้านความโปร่งใสหรือมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสจนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์การ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ ประเด็นย่อยที่ 49 สถานศึกษา
มีกระบวนการให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน มีจิตส านึกความโปร่งใส หรือ แสดงออกถึง 
ความเป็นผู้น ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ อย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สุจริต ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.50) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นย่อยที่ 53 สถานศึกษา
มีการมอบรางวัล เกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
เพ่ือเชิดชูเกียรติหรือสร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไปในอนาคต มีค่าเฉลี่ย
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.57, S.D. = 1.10)  
  ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.48) โดยประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นย่อยที่ 55 
สถานศึกษามีกระบวนการพิจารณา ให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร บุคลากรและครู อย่างเป็นธรรมหรือ 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ  มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด       
( X = 4.69, S.D. = 0.46)  รองลงมา คือ ประเด็นย่อยที่ 54 มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม 
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เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติบนความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา     
ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วย   
ความเสมอภาค ยุติธรรมให้เกียรติกันและกันมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, 
S.D. = 0.49) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นย่อยที่ 58 สถานศึกษามีกระบวนการ
ตรวจสอบความเป็นธรรมทุกขั้นตอนของการด าเนินงานตามภารกิจงานหรือมีการรายงานผล        
การประเมินผล เพ่ือพัฒนามาตรฐานความเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอแนะ ปรับปรุง 
ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.08, S.D. = 0.64)  
  ภาพรวมองค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก            
( X = 4.17, S.D. = 0.36) โดยประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นย่อยที่ 63 สถานศึกษามี 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์หรือวางแผนงาน นโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
สะท้อนความมุ่งมั่นต่อการสร้างการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, 
S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ประเด็นย่อยที่ 62 มีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความสามัคคี 
หรือเต็มใจให้ความร่วมมือกับกิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามขีดความสามารถมี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.51) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ประเด็นย่อยที่ 60 สถานศึกษามีการตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ชุมชน สังคม 
เพื่อร่วมการพัฒนา สร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของชุมชนหรือร่วมสนับสนุนนักเรียนให้มี           
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือชุมชนค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.13, S.D. = 0.99) 
 

 4.1.5  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบย่อยของ
องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ผู้วิจัยน าองค์ประกอบย่อย ทั้ง 12 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
1) คุณภาพการให้บริการ (ECR1) 2) การบริหารจัดการงบประมาณ (ECR2) 3) คุณภาพของผลผลิต
(ECR3) 4) การปฏิบัติตามกฎหมาย (LR1) 5) การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม (LR2) 6) การอาสาสมัคร 
(HR1) 7) การบริจาค (HR2) 8) การดูแลสิ่งแวดล้อม (ENR1) 9) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ (ENR2) 10) การปฏิบัติอย่างโปร่งใส (GGR1) 11) การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 
(GGR2) 12) การมีส่วนร่วม (GGR3) 
  ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยที่อยู่ในโมเดลทางทฤษฎีองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s 
Correlation Analysis) เพ่ือให้ทราบขนาดหรือระดับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยแต่ละตัว 
รวมถึงทิศทางของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นไปในทิศทางบวกหรือลบ จากองค์ประกอบย่อย         
ทั้ง 12 องค์ประกอบ มีจ านวนคู่ของสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย รวมทั้งสิ้น 66 คู ่
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ตารางท่ี 4.10  ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
 

องค์ประกอบกอบย่อย ECR1 ECR2 ECR3 LR1 LR2 HR1 HR2 ENR1 ENR2 GGR1 GGR2 GGR3 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ  
1. คุณภาพการให้บริการ (ECR1) 
2. การบริหารจัดการงบประมาณ (ECR2) 
3. คุณภาพของผลผลติ (ECR3) 

 
1 
0.546** 
0.529** 

 
 
1 
0.635** 

 
 
 
1 

         

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย  
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย (LR1) 
2. การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม (LR2) 

 
0.319** 
0.211** 

 
0.437** 
0.359** 

 
0.471** 
0.421** 

 
1 
0.575** 

 
 
1 

       

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนษุยธรรม  
1. การอาสาสมัคร (HR1) 
2. การบริจาค (HR2) 

 
0.380** 
0.378** 

 
0.451** 
0.421** 

 
0.467** 
0.410** 

 
0.693** 
0.496** 

 
0.617** 
0.388** 

 
1 
0.528** 

 
 
1 

     

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม              
1. การดูแลสิ่งแวดล้อม (ENR1) 
2. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (ENR2) 

 
0.394** 
0.367** 

 
0.385** 
0.417** 

 
0.389** 
0.415** 

 
0.490** 
0.579** 

 
0.487** 
0.447** 

 
0.469** 
0.588** 

 
0.683** 
0.654** 

 
1 
0.734** 

 
 
1 

   

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล  
1. การปฏิบัติอย่างโปร่งใส (GGR1) 
2. การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม (GGR2) 
3. การมีส่วนร่วม (GGR3) 

 
0.248** 
0.326** 
0.238** 

 
0.419** 
0.366** 
0.383** 

 
0.420** 
0.510** 
0.425** 

 
0.568** 
0.572** 
0.641** 

 
0.543** 
0.592** 
0.547** 

 
0.588** 
0.679** 
0.659** 

 
0.462** 
0.416** 
0.479** 

 
0.527** 
0.536** 
0.448** 

 
0.588** 
0.529** 
0.581** 

 
1 
0.673** 
0.650** 

 
 
1 
0.751** 

 
 
 
1 

 
** p < .01
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 จากตารางที่ 4.10 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย ตามโมเดล
ทางทฤษฎีองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยทั้ง 66 คู่ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก นั่นหมายความว่า 
หากองค์ประกอบย่อยตัวใดมีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้น องค์ประกอบย่อยอีกตัวหนึ่งจะมีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้น
เช่นเดียวกันและในทางกลับกัน หากองค์ประกอบย่อยตัวใดมีค่าคะแนนลดลง องค์ประกอบย่อยอีก  
ตัวหนึ่งจะมีค่าคะแนนลดลงเช่นเดียวกัน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยที่อยู่ใน
องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.322 - 0.577 องค์ประกอบ
ย่อยที่อยู่ในองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.507 - 0.587 
องค์ประกอบย่อยที่อยู่ในองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.499 - 0.620 องค์ประกอบย่อยที่อยู่ในองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม        
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.358 - 0.484 องค์ประกอบย่อยที่อยู่ในองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านธรรมาภิบาล มีค่าอยู่ระหว่าง 0.475 - 0.531 นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบย่อยทั้ง 66 คู่ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคู่สามารถที่จะน าไปวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างต่อไปได ้
 นอกจากวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แล้วยังมีการวิเคราะห์เพื่อพิจารณา         
ความเหมาะสมว่าตัวแปรมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยสถิติวิเคราะห์ ค่าสถิติ 
Bartlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบในเบื้องต้นของสมมติฐานหลัก (H0) ซึ่งแสดงว่า    
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของประชากรไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ และเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นมีความเหมาะสม 
ที่จะใช้วิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ และขนาดของค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์และขนาดของ
สหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation) ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ เมื่อขจัดความแปรปรวนของ      
ตัวแปรอ่ืน ๆ ออกไปแล้ว ว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรมากพอ ที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบหรือไม่ ด้วยค่าดัชนี KMO ซึ่งสถิติทดสอบองค์ประกอบย่อย ทั้ง 12 องค์ประกอบ และ 
Bartlett’s Test of Sphericity มีค่า Approx.  X2= 3187.58, df = 66, p = 0.000 ซึ่งแตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ สอดคล้องกับค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 (KMO = 0.697) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยไม่เป็น
แมทริกซ์เอกลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างหรือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ 
 องค์ประกอบย่อยคุณภาพการให้บริการ พบว่า มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบย่อย      
การบริหารจัดการงบประมาณสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.546 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 รองลงมา คือ คุณภาพของผลผลิต การดูแลสิ่งแวดล้อม และการอาสาสมัคร โดยมีค่า
สหสัมพันธ์ 0.529, 0.394 และ 0.380 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 องค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการงบประมาณ พบว่า มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
ย่อยคุณภาพของผลผลิตสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.635 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 รองลงมา คือ คุณภาพการให้บริการ การอาสาสมัครและการบริจาค โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 0.576, 0.451 และ 0.421 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 องค์ประกอบย่อยคุณภาพของผลผลิต พบว่า มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบย่อยการบริหาร 
จัดการงบประมาณสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.635 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้คุณภาพการให้บริการ การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม และ      
การปฏิบัติตามกฏหมาย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.529, 0.510 และ 0.471 ตามล าดับ      
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 องค์ประกอบย่อยการปฏิบัติตามกฏหมาย พบว่า มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบย่อย      
การอาสาสมัครสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.693 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
รองลงมา คือ องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติตาม
ปทัสถานทางสังคม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.641, 0.579 และ 0.575 ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 องค์ประกอบย่อยการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม พบว่า มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
ย่อยการอาสาสมัครสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.617 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 รองลงมา คือ องค์ประกอบย่อยการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม การปฏิบัติตามกฏหมาย และ 
การมีส่วนร่วม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.592, 0.575 และ 0.547 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 องค์ประกอบย่อยการอาสาสมัคร พบว่า มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบย่อยการปฏิบัติ
ตามกฏหมายสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.693 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
รองลงมา คือ การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
โดยมีค่าสหสัมพันธ์ 0.679, 0.659 และ 0.617 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 องค์ประกอบย่อยการบริจาค พบว่า มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบย่อยการดูแล
สิ่งแวดล้อมสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.683 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
รองลงมา คือ องค์ประกอบย่อยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอาสาสมัคร 
และการปฏิบัติตามกฏหมาย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.654, 0.528 และ 0.496 ตามล าดับ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 
 องค์ประกอบย่อยการดูแลสิ่งแวดล้อม พบว่า มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบย่อยการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.734 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 รองลงมา คือ องค์ประกอบย่อยการบริจาค การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม และการปฏิบัติ
อย่างโปร่งใส โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.683, 0.536 และ 0.527 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 องค์ประกอบย่อยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พบว่า มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบย่อย
การดูแลสิ่งแวดล้อมสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.734 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 รองลงมา คือ องค์ประกอบย่อยการบริจาค การอาสาสมัครและการปฏิบัติอย่างโปร่งใส โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.654, 0.588 และ 0.588 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 องค์ประกอบย่อยการปฏิบัติอย่างโปร่งใส พบว่า มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบย่อย      
การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.673 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 รองลงมา คือ องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศและการอาสาสมัคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.650, 0.588 และ 0.588 
ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 องค์ประกอบย่อยการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม พบว่า มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบย่อย
การมีส่วนร่วมสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.751 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
รองลงมา คือ องค์ประกอบย่อยการอาสาสมัคร การปฏิบัติอย่างโปร่งใส และการปฏิบัติตามปทัสถาน
ทางสังคม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.679, 0.673 และ 0.592 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วม พบว่า มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบย่อยการปฏิบัติด้วย
ความเป็นธรรมสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.751 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
รองลงมา คือ องค์ประกอบย่อยการอาสาสมัคร การปฏิบัติอย่างโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฏหมาย 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.659, 0.650 และ 0.641 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
 4.1.6  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนที่ 1 น าเสนอผลการตรวจสอบ        
ความเที่ยงตรงโมเดลการวัดองค์ประกอบหลัก และส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า
(Convergent Validity) ของโมเดลการวัดองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน 
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
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Chi-Square = 27.66,  Df = 26,  P-value = 0.38,  GFI = 0.99, AGFI = 0.96,  RMSEA = 0.014 
 
ภาพที่ 4.7  โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ของความสัมพันธ์โครงสร้างองค์ประกอบ     

ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
 
 
 

CSRe 

ECR 

LR 

HR 

ENR 

GGR 

ECR1 

ECR2 

ECR3 

LR1 

LR2 

HR1 

HR2 

ENR1 

ENR2 

GGR1 

GGR2 

GGR3 

0.37 
 

0.47 
 

0.54 
 

       0.82 
 

       0.46 
 
 

        0.64 
 

        0.55 
 
 
 
      0.78 

 

     0.98 
     

0.20 
 

0.61 
 

0.20 
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ตารางที่ 4.11  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ของความสัมพันธ์โครงสร้าง 
องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 

 

องค์ประกอบ
หลัก 

องค์ประกอบ
ย่อย 

น  าหนัก
องค์ประกอบ 

(β) 

ความคลาดเคลื่อน
ของ 

องค์ประกอบ (SE)  

ค่าสถิติ
ทดสอบ 
t-Test 

สปส.           
การพยากรณ์ 

(R2) 
ECR 

 
ECR1 
ECR2 
ECR3 

0.37 
0.47 
0.54 

0.03 
0.03 
0.04 

12.77 
14.03 
14.75 

0.48 
0.66 
0.97 

LR 
 

LR1 
LR2 

0.82 
0.46 

0.03 
0.03 

24.57 
14.06 

0.80 
0.50 

HR 
 

HR1 
HR2 

0.64 
0.55 

0.03 
0.03 

19.60 
17.01 

0.87 
0.71 

ENR 
 

ENR1 
ENR2 

0.78 
0.98 

0.04 
0.05 

22.25 
19.98 

0.89 
0.78 

GGR 
 

GGR1 
GGR2 
GGR3 

0.20 
0.61 
0.20 

0.03 
0.05 
0.03 

6.65 
13.02 
6.31 

0.14 
0.40 
0.12 

 
จากภาพที่ 4.7 และตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ตาม

โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก
ทั้งหมด มีขนาดตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.98 และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
ทุกองค์ประกอบย่อย เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบย่อย พบว่า 

องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ (ECR) มีองค์ประกอบย่อยที่มี
น้ าหนักมากที่สุด คือ คุณภาพของผลผลิต (ECR3) มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.54 รองลงมา คือ การบริหาร 
จัดการงบประมาณ (ECR2) มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.47 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.97 และ 
0.66 ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด คือ คุณภาพการให้บริการ (ECR1)          
มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.37 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.48   

องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย (LR) มีองค์ประกอบย่อยที่มี
น้ าหนักมากที่สุด คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย (LR1) มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.82 และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.80 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด คือ การปฏิบัติตามปทัสถาน
ทางสังคม (LR2) มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.46 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.50 
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  องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม (HR) มีองค์ประกอบย่อยที่มี
น้ าหนักมากที่สุด คือ การอาสาสมัคร (HR1) มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.64 และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 0.87 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด คือ การบริจาค (HR2) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.55 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.71 

องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (ENR) มีองค์ประกอบย่อยที่มี
น้ าหนักมากที่สุด คือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (ENR2) มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.98 และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.78 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม 
(ENR1) มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.78 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.89 

องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบย่อยที่มี
น้ าหนักมากที่สุด คือ การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม (GGR2) มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.61 และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.40 รองลงมา มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากัน คือ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 
(GGR1) และการมีส่วนร่วม (GGR3) มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.20 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
0.14 และ 0.12 ตามล าดับ    
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4.1.7  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Chi-Square = 38.29,  Df = 28,  P-value = 0.09298,  GFI = 0.98, AGFI = 0.94,  RMSEA = 0.034 
 
ภาพที่ 4.8  โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของความสัมพันธ์โครงสร้างองค์ประกอบ     

ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 

CSRe 

ECR 

LR 

HR 

ENR 

GGR 

ECR1 

ECR2 

ECR3 

LR1 

LR2 

HR1 

HR2 

ENR1 

ENR2 

GGR1 

GGR2 

GGR3 

       0.76 
 
 

        0.64 
 

        0.55 
 
 
 
      0.78 

 

     0.98 
     

0.20 
 

0.61 
 

0.20 

       0.82 
 

       0.46 
 
 

       0.74 
 
 

       0.48 
 
 

       0.96 
 
 

       0.34 
 
 

0.37 
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ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของความสัมพันธ์โครงสร้างของ
ความสัมพันธ์โครงสร้างองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล 

 

องค์ประกอบหลัก 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
(β) 

ความคลาด
เคลื่อนของ 

องค์ประกอบ
(SE)  

ค่าสถิติ
ทดสอบ 
t-test 

สปส.         
การยากรณ์ 

(R2)   

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
ER 0.76 0.06 13.02 0.81 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
LR 0.74 0.05 14.09 0.63 

ความรับผิดชอบต่อสังคม                   
ด้านมนุษยธรรม 

HR 0.48 0.06 7.56 0.25 
ความรับผิดชอบต่อสังคม                  

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ENR 0.96 0.05 19.43 0.89 

ความรับผิดชอบต่อสังคม                        
ด้านธรรมาภิบาล 

GGR 0.34 0.07 5.15 0.53 
  
 จากภาพที่ 4.8 และตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ตาม
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก
ทั้งหมด มีขนาดตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.96 และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ทุกองค์ประกอบหลัก เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบหลัก พบว่า องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ENR มีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 0.96 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
0.89 รองลงมา คือ องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ER มีน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.76 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.81 ส่วนอันดับ 3 คือ องค์ประกอบความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านกฎหมาย LR มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.74 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.63 อันดับ
ที่ 4 องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม HR มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.48  
และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.25 และองค์ประกอบที่มีน้ าหนักน้อยสุด คือ องค์ประกอบหลัก
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ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล GGR มีน้ าหนักองค์ประกอบ 0.34 และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 0.53   
 
ตารางที่ 4.13  ดัชนีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

โมเดลการวัดตัวแปรแฝงภายในองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล 

  
ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ดี 

1. ค่า Chi-square /df ควรมีค่าน้อยกว่า 3 ค่า p-value สูงกว่า 0.05    
2. ค่า RMSEA < 0.08 โดยใกล้ 0 ดีที่สุด   
3. ค่า GFI > 0.90 โดยค่า 1 เหมาะสมที่สุด   
4. ค่า AGFI > 0.90  

 

จากตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างด้วยโปรแกรมลิสเรล หาค่าไค-สแควร์  
(Chi-square) ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Df) ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p-value) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ย
ของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) โดยพิจารณาความ สอดคล้องความกลมกลืนของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใช้เกณฑ์ดัชนี การพิจารณาของ Diamantopoulos & Siguaw (2000)  
 

4.2  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วย    
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 

ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

4.2.1  วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
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ตารางที่ 4.14  ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและที่    
พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล 

 
ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ 
1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

 
125 
164 

 
43.3 
56.7 

รวม 289 100 
2.  อายุ 

2.1  ไม่เกิน 30 ปี 
2.2  ตั้งแต่ 30 - 45 ปี 
2.3  ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป 

 
8 

126 
155 

 
2.9 
43.6 
53.5 

รวม 289 100 
3.  ต าแหน่งปัจจุบัน 

3.1  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3.2  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
183 
106 

 
63.3 
36.7 

รวม 289 100 
4.  ประสบการณ์การท างาน 

4.1  ไม่เกิน 10 ปี 
4.2  ตั้งแต่ 10 - 20 ปี 
4.3  ตั้งแต ่20 - 30 ปี 
4.4  ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 

 
95 
40 
87 
67 

 
32.7 
13.8 
30.2 
23.3 

รวม 289 100 
5.  ส าเร็จการศึกษาสูงสุด 

5.1  ปริญญาตรี 
5.2  ปริญญาโท 
5.3  ปริญญาเอก 

 
13 
269 
7 

 
4.4 
93.1 
2.5 

รวม 289 100 
  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.14 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จ านวน 289 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 164 คน       
คิดเป็นร้อยละ 56.7 เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่าส่วนใหญ่อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป จ านวน 155 คน       
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คิดเป็นร้อยละ 53.5 ต าแหน่งปัจจุบันพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 183 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.3 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 32.7 รองลงมา คือ ประสบการณ์ ตั้งแต่ 20 - 30 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 และ
ส่วนใหญ่พบว่า จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 93.1 

 

 4.2.2  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี PNIModified ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
  การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี PNIModified ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ผู้วิจัยน าองค์ประกอบที่ได้จากขั้นตอนที่  1 ทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก                
12 องค์ประกอบย่อย และ 65 ประเด็นย่อย โดยสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ เพ่ือหาค่าดัชนี PNIModified 
ความต้องการจ าเป็น รายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 4.15  สรุป สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
 

ประเด็นความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม  

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ะดับ X  S.D. ระดับ 

ด้านเศรษฐกิจ  
1. คุณภาพการให้บริการ 
2. การบริหารจัดการงบประมาณ 
3. คุณภาพของผลผลติ  

 
4.10 
4.18 
3.86 

 
0.65 
0.66 
0.75 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
4.72 
4.69 
4.68 

 
0.45 
0.48 
0.50 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
0.15 
0.12 
0.21 

 
2 
3 
1 

ภาพรวม 4.05 0.68 มาก 4.70 0.47 มากที่สุด 0.19  
ด้านกฎหมาย  
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย 
2. การปฏิบัติตามปทัสถานทาง

สังคม 

 
4.26. 

 
4.35 

 
0.60 

 
0.47 

 
มาก  

 
มาก 

 
4.84 

 
4.54 

  
0.38 

 
0.49 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
0.14 

 
0.05 

 
1 
 
2 

ภาพรวม 4.31 0.27 มาก 4.70 0.44 มากที่สุด 0.10  
ด้านมนุษยธรรม  
1. การอาสาสมัคร 
2. การบริจาค 

 
3.77 
3.72 

 
0.60 
0.72 

 
มาก 
มาก  

 
4.67 
4.62 

  
0.38 
0.57 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
0.23 
0.24 

 
2 
1 

ภาพรวม 3.74 0.66 มาก  4.65 0.48 มากที่สุด 0.24  
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ตารางที่ 4.15  (ต่อ) 
 

ประเด็นความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม  

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ะดับ X  S.D. ระดับ 

ด้านสิ่งแวดล้อม  
1. การดูแลสิ่งแวดล้อม 
2. การปรับตัวต่อ                   

การเปลีย่นแปลง 

 
3.86 

 
3.96 

 
0.63 
 
0.69 

 
มาก 

 
มาก 

 
4.75 

 
4.75 

 
0.44 

 
0.44 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
0.23 

 
0.19 

 
1 
 
2 

ภาพรวม 3.91 0.66 มาก 4.75 0.44 มากที่สุด 0.21  
ด้านธรรมาภิบาล  
1. การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 
2. การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 
3. การมีส่วนร่วม 

 
4.09 
4.33 
4.01 

 
0.72 
0.58 
0.70 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
4.71 
4.38 
4.77 

  
0.54 
0.36 
0.43 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
0.15 
0.12 
0.19 

 
2 
3 
1 

ภาพรวม 4.14 0.67  มาก 4.77 0.44 มากที่สุด 0.15  
 
 จากตารางที่ 4.15 สรุป สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การบริหารสถานศึกษาด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

สภาพปัจจุบันมีการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล าดับ จากมากสุด ด้านกฎหมาย ( X = 4.31, S.D. = 0.27) รองลงมา ด้านธรรมาภิบาล 
( X = 4.14, S.D. = 0.67) ด้านเศรษฐกิจ ( X = 4.05, S.D. = 0.68) ด้านสิ่งแวดล้อม ( X = 3.91, 
S.D. = 0.66) และน้อยสุด ด้านมนุษยธรรม ( X = 3.74, S. D. = 0.66) 

ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับ จากมากสุด ด้าน       
ธรรมาภิบาล ( X = 4.77, S.D. = 0.44) รองลงมา ด้านสิ่งแวดล้อม ( X = 4.75, S.D. = 0.44) ด้าน
เศรษฐกิจ ( X = 4.70, S.D. = 0.47) ด้านกฎหมาย ( X = 4.70, S.D. = 0.44) และน้อยสุด คือ ด้าน
มนุษยธรรม (= 4.65, S.D.=0.48) 

และมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา ตามค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น ตามล าดับดังนี้ 
ด้านมนุษยธรรม (PNIModified = 0.24) ด้านสิ่งแวดล้อม (PNIModified = 0.21) ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified           
= 0.19) ด้านธรรมาภิบาล (PNIModified = 0.15) และ ด้านกฎหมาย (PNIModified = 0.10) 
  
 
 
 
 
 



174 
 

174 
 

217 

ตารางที่ 4.16  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และค่าดัชนี PNIModified ของ        
ความต้องการจ าเป็นของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม :      
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ความรับผิดชบต่อสังคมด้าน
เศรษฐกิจ 

สภาพปัจจบุัน 
สภาพที ่

พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
คุณภาพการให้บริการ 
1. สถานศึกษามีการจดัการเรียน       

การสอนตามมาตรฐานของ
หลักสตูรที่ได้ก าหนดไว้และ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพื่อความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองดี การด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 

 
4.33 

 
0.65 

 
มาก 

 
4.83 

 
0.37 

 
มาก
ที่สุด 

 
0.12 

 
5 

2. สถานศึกษาไดร้ับการสนับสนุน
กระบวนการให้ความรูต้าม         
ความถนัดของนักเรียน ตอบสนอง
ต่อความต้องการจากผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคมและนโยบายของรัฐ 
หรือนักเรียนน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ป้องกัน แก้ปัญหา       
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม 4.09 0.87 มาก 4.63 0.61 

มาก
ที่สุด 0.13 4 

3. สถานศึกษามีการจดักิจกรรมทาง
วิชาการ ศิลปะ กีฬาและ
นันทนาการ ภูมิปญัญาหรือ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของผู้ปกครองและให้ค าปรึกษา 
แนะน าวางแผนการศึกษาให้กับ
ผู้เรยีน  4.19 0.66 มาก 4.76 0.49 

มาก
ที่สุด 0.14 3 
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ตารางท่ี 4.16  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชบต่อสังคมด้าน
เศรษฐกิจ 

สภาพปัจจบุัน 
สภาพที ่

พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

4. สถานศึกษามีการให้ข้อมลูข่าวสาร
ทางการศึกษา วิทยาการสมัยใหม่
ได้อย่างถูกต้องชัดเจนเพื่อ          
การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมอย่าง
สม่ าเสมอหรือนักเรียนให้ข้อมลู
ความรู้กับผู้เข้าเยีย่มชมเกีย่วกับ
ศูนย์การท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ 
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  3.56 0.55 มาก 4.47 0.56 มาก 0.26 1 

5. สถานศึกษามีการให้บริการด้าน
อาคารสถานท่ีและจดั
สภาพแวดล้อมเหมาะสม                  
มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ
ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอหรือ         
การก าหนดพื้นท่ีให้นักเรียนดูแล
ความสะสาด ความเรียบร้อยและ
มีการตกแต่งอย่างสวยงาม
ต่อเนื่อง 3.96 0.70 มาก 4.76 0.42 

มาก
ที่สุด 0.20 2 

6. สถานศึกษาสนับสนุนให้มี                
การบริการด้านโภชนาการ ด้าน
สุขภาพ และสุขอนามยัพื้นฐานท่ี
จ าเปน เช่น จัดอาหารกลางวัน
สะอาด ปลอดภยั มีคุณค่า
สารอาหารครบห้าหมู่ การจัดน้ า
สะอาดอุปโภค บรโิภค การตรวจ
สุขภาพประจ าภาคการศึกษา 
เพื่อปองกันโรคภัยและการเจ็บปวย 
โดยให้การบริการต่อนักเรยีนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 4.49 0.50 มาก 4.90 0.29 

มาก
ที่สุด 0.09 6 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อย 
คุณภาพการให้บริการ 4.10 0.65 มาก 4.72 0.45 

มาก
ที่สุด 0.15 2 
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217 

ตารางท่ี 4.16  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชบต่อสังคมด้าน
เศรษฐกิจ 

สภาพปัจจบุัน 
สภาพที ่

พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

การบริหารจัดการงบประมาณ 
7. สถานศึกษามีการด าเนินการด้าน

งบประมาณ การบริหารพสัดุ 
ครุภณัฑ์และสินทรัพย์ เป็นไปตาม
ระเบียบ และยดึถือความถูกต้อง 

 
4.53 

 
0.50 

 
มาก
ที่สุด 

 
4.93 

 
0.24 

 
มาก
ที่สุด 

 
0.09 

 
3 

8. สถานศึกษามีการวางแผน        
การบริหารงบประมาณและ        
การปฏิบัตติามแผน เพื่อป้องกัน
ความเสีย่งและรั่วไหลของ
งบประมาณ 4.53 0.56 

มาก
ที่สุด 4.90 0.29 

มาก
ที่สุด 0.08 4 

9. สถานศึกษามีการจดัท าและเสนอ
ของบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ การตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผลการรายงานผล
การใช้เงินและผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาต่อผู้ส่วนได้        
ส่วนเสยี ชุมชนและสังคม 4.43 0.55 มาก 4.76 0.42 

มาก
ที่สุด 0.07 5 

10. สถานศึกษามมีีกระบวนการให้
ค่าตอบแทนท่ีไม่เอารัด              
เอาเปรียบผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
บุคลากร ครู ชุมชน และ
นักเรียน 3.79 0.94 มาก 4.50 0.80 มาก 0.19 2 

11. สถานศึกษามีกระบวนการจัด
กิจกรรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ  
ความรับผิดชอบในการจัดการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่า และตระหนักถึง
ความส าคญัของภาษีที่มาจาก
ประชาชน 

 
4.60 

 
0.49 

 
มาก
ที่สุด 

 
4.90 

 
0.30 

 
มาก
ที่สุด 

 
0.07 

 
5 
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ตารางท่ี 4.16  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชบต่อสังคมด้าน
เศรษฐกิจ 

สภาพปัจจบุัน 
สภาพที ่

พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

12. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุ
จากหน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ 
อาทิ สมาคมผู้ปกครอง สมาคม
ศิษย์เก่า ร่วมระดมทรัพยากร 
งบประมาณ จัดหารายได้         
การลงทุนจัดระบบสวัสดิการ
เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาหรือ 
การใช้งบประมาณ เงินรายไดม้า
ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 3.20 0.94 

ปาน
กลาง 4.20 0.83 มาก 0.31 1 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อย 
การบริหารจัดการงบประมาณ 4.18 0.66 มาก 4.69 0.48 

มาก
ที่สุด 0.12 3 

คุณภาพของผลผลิต 
13. สถานศึกษามีการพัฒนานักเรยีน 

ให้มีความรู้ ความสามารถทักษะ
หลากหลายและคณุลักษณะ      
พึงประสงค์ อ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น ได้อยา่งเหมาะสม 

 
3.93 

 
0.68 

 
มาก 

 
4.70 

 
0.45 

 
มาก
ที่สุด 

 
0.20 

 
4 

14. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้
นักเรียน น าความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษา ทั้งด้านเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ ภาษา ศลิปะและ
ภูมิปัญญา มาสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 3.87 0.72 มาก  4.67 0.47 

มาก
ที่สุด 0.21 3 

15. สถานศึกษามีการพัฒนาให้
นักเรียน มีคณุธรรม จรยิธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจรติ คิดประดิษฐ์
ผลิตภณัฑ์ที่สะอาดปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค กรณีพบว่าผลิตภัณฑ์
ก่อให้เกิดอันตรายต้อง
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบและชดเชยค่าเสยีหาย 3.72 1.01 มาก 4.57 0.87 

มาก
ที่สุด 0.23 2 
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ตารางท่ี 4.16  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชบต่อสังคมด้าน
เศรษฐกิจ 

สภาพปัจจบุัน 
สภาพที ่

พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

16. สถานศึกษามีการพัฒนาให้
นักเรียนมีความประหยัด         
ความพอเพียง อดออม ถนอม
การใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่าง
คุ้มค่า ไม่ฟุม่เฟือยและสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างสันติสุขหรือไม่ก่อให้เกิด
ความเสยีหาย เดือดร้อน แก่
ตนเอง ผู้อื่นและทรัพย์สิน 4.10 0.70 มาก 4.80 0.40 

มาก
ที่สุด 0.17 5 

17. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้
นักเรียนมรีายได้ จากกิจกรรม
โครงงานหรืออาชีพเสริมจาก    
การเรยีนรู้หลักสตูรระยะสั้น เช่น 
อาหารท้องถิ่น มัคคุเทศก์น้อย 3.24 0.76 

ปาน
กลาง 4.47 0.56 มาก 0.38 1 

18. สถานศึกษาการส่งเสรมิให้
นักเรียนมีจติส านึก                
ความรับผิดชอบในบทบาท 
หน้าท่ีของตัวเองและมีวินัย        
การปฏิบัตหิน้าท่ีต่อสังคมที่ไดร้ับ
มอบหมายให้ดีทีสุ่ดหรือสามารถ
แก้ไขปัญหาในหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างเหมาะสม 4.30 0.64 มาก 4.90 0.29 

มาก
ที่สุด 0.14 6 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อย 
คุณภาพของผลผลิต 3.86 0.75 มาก 4.68 0.50 

มาก
ที่สุด 0.21 1 

ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านเศรษฐกิจ   4.05 0.68 มาก 4.70 0.47 

มาก
ที่สุด 0.19  
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 จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และค่าดัชนี 
PNIModified ของความต้องการจ าเป็นของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ พบว่า  

สภาพปัจจุบัน การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล ภาพรวมการด าเนินการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณา 
รายละเอียดองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ พบว่า องค์ประกอบย่อยที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารจัดการงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.66) 
รองลงมา คือ คุณภาพการให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.65) และน้อยที่สุด 
คือ คุณภาพของผลผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86, S.D. = 0.75) ส่วนประเด็นย่อยที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่ 11 สถานศึกษามีกระบวนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ            
ความรับผิดชอบในการจัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและตระหนักถึงความส าคัญ
ของภาษีที่มาจากประชาชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ 
มี 2 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ประเด็นที่ 8 สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงบประมาณ
และการปฏิบัติตามแผน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและรั่วไหลของงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ      
มากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.56) และประเด็นที่ 7 มีการด าเนินการด้านงบประมาณ การบริหาร
พัสดุ ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ เป็นไปตามระเบียบ และยึดถือความถูกต้อง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ     
มากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.50) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นที่ 12 สถานศึกษามี
หน่วยงาน องค์กรอ่ืน ๆ อาทิ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ร่วมระดมทรัพยากร งบประมาณ 
จัดหารายได้การลงทุนจัดระบบสวัสดิการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาหรือการใช้งบประมาณจาก       
เงินสะสม เงินรายได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง           
( X =  3.20, S.D. = 0.94)   
 สภาพที่พึงประสงค์ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.70, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณา 
รายละเอียดองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการงบประมาณและคุณภาพของผลผลิต พบว่า องค์ประกอบย่อย
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.45) 
รองลงมา คือ การบริหารจัดการงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.69, S.D. = 0.48) 
และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ คุณภาพของผลผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.50) 
โดยประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่ 7 มีการด าเนินการด้านงบประมาณ การบริหารพัสดุ 
ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ เป็นไปตามระเบียบและยึดถือความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด        
( X = 4.93, S.D. = 0.24) รองลงมา คือ มี 4 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ประเด็นที่ 6 สถานศึกษา
สนับสนุนให้มีการบริการด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพและสุขอนามัยพ้ืนฐานที่จ าเปน เช่น จัดอาหาร
กลางวันสะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าสารอาหารครบห้าหมู่ การจัดน้ าสะอาดอุปโภค บริโภค การตรวจ
สุขภาพประจ าภาคการศึกษา เพ่ือปองกันโรคภัยและการเจ็บปวย โดยให้การบริการต่อนักเรียนอย่าง
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ทั่วถึงและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.90, S.D. = 0.29) ประเด็นที่ 8 สถานศึกษา
มีการวางแผนการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติตามแผน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและรั่วไหลของ
งบประมาณ ( X = 4.90, S.D. = 0.29) ประเด็นที่ 18 การส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกความรับผิดชอบ    
ในบทบาทหน้าที่ของตัวเองและมีวินัยการปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดหรือ
สามารถแก้ไขปัญหาในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ( X = 4.90, S.D. = 0.29) และ 
ประเด็นที่ 11 มีกระบวนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและตระหนักถึงความส าคัญของภาษทีี่มาจากประชาชน (X =  4.90, 
S.D. = 0.30) และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นที ่12 สถานศึกษามีหน่วยงาน องค์กรอ่ืน ๆ อาทิ สมาคม
ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ร่วมระดมทรัพยากร งบประมาณ จัดหารายได้การลงทุนจัดระบบ
สวัสดิการเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาหรือการใช้งบประมาณจากเงินสะสม เงินรายได้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.83)   
 ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็น โดยภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านเศรษฐกิจ มีค่าความต้องการจ าเป็น (PNIModified =  0.19) เมื่อพิจารณา รายละเอียดองค์ประกอบ
ย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ  
การบริหารจัดการงบประมาณ และคุณภาพของผลผลิต โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ คุณภาพของผลผลิต (PNIModified =  0.21) 
รองลงมาคือ คุณภาพการให้บริการ (PNIModified =  0.15) และน้อยที่สุด คือ การบริหารจัดการ
งบประมาณ (PNIModified =  0.12) โดยประเด็นย่อยที่มีค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็น 
มากที่สุด คือ ประเด็นที่ 17 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้จากกิจกรรมโครงงานหรือ
อาชีพเสริมจากการเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้น เช่น อาหารท้องถิ่น มัคคุเทศก์น้อย (PNIModified =  0.38)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

 

ตารางที่ 4.17  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และค่าดัชนี PNIModified ของ       
ความต้องการจ าเป็น ความรับผิดชอบต่อสังคม: ด้านกฎหมาย 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้านกฎหมาย 
สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ PNI 

Modified 
ล าดับ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
19. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุ

ให้นักเรียนปฏิบตัิตามคู่มือ 
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
บทลงโทษ ของสถานศึกษาอย่าง
เคร่งครดัหรือมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝา่ยปกครอง 
สารวัตรนักเรียน สภานักเรยีน
คอยตรวจสอบติดตามความ
ประพฤติ หากกระท าผดิต้อง
ลงโทษอย่างเป็นรูปธรรม 

 
4.50  

 
0.65 

 
มาก
ที่สุด 

 
4.90 

 
0.30 

 
มาก
ที่สุด 

 
0.09 

 
3 

20. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุ
กระบวนการส่งเสริมให้นักเรียน 
มีความรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชน
สากล การไมล่ะเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น มาตรการคุ้มครองแรงงาน
เด็กของไทย มาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศหรือการไม่
ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา           
การคัดลอก บทความ รูปภาพ 
ข้อมูลต้องไดร้ับการอนุญาตและ
มีการอ้างอิง 4.03 0.60 มาก 4.80 0.47 

มาก
ที่สุด 0.19 1 

21. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุ
มาตรการส่งเสรมิให้นักเรยีน
เข้าถึงสิทธิในฐานะพลเมืองตาม
กฎหมาย การใช้สิทธิประโยชน์ท่ี
พึงได้รับตามกฎหมายทั้งต่อ
ตนเองและครอบครัวตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาหรือ  
ขอก าหนดของสหภาพแรงงาน 
การจายเงินเดือน คาตอบแทน
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 
และตามสญัญาข้อตกลงร่วมกัน 4.04 0.70 มาก 4.80 0.47 

มาก
ที่สุด 0.19 1 
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ตารางที่ 4.17  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านกฎหมาย 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

22. สถานศึกษามีกระบวนการ 
ป้องกันทุจริต การให้การรับ
สินบนในทุกรูปแบบ ท้ังทางตรง 
และทางอ้อมหรือเปดิโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย นักเรียน
สามารถร้องเรียนตามช่องทาง
ต่างๆได้ทันทีเมื่อพบเห็น         
การทุจริตและด าเนินการ
คุ้มครองผูร้้องเรียน 4.53. 0.56 

มาก
ที่สุด  4.87  0.33 

มาก
ที่สุด 0.08 4 

23. สถานศึกษามีการรณรงค์ จัดท า
ป้าย หรือจัดกิจกรรม สอดแทรก 
การปลูกฝังจิตส านึกอย่าง
ต่อเนื่อง จนกลายเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมการปฏิบัตติาม
กฎหมายของสถานศึกษา เช่น 
ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดืม่สรุา ไมเ่สพ       
สิ่งเสพตดิ ไม่เล่นการพนันไมม่ั่ว
สุมในอบายมุข และทะเลาะ
วิวาท 4.23 0.49 มาก 4.87  0.33 

มาก
ที่สุด 0.15 2 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 4.26. 0.60 มาก  4.84 

 
0.38 

มาก
ที่สุด 0.14 1 

การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
24. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุ

ให้นักเรียน ปฏิบัติตนให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์
ของสังคม เช่น การปฏิบัตติาม
สัญญา รักษาความไว้วางใจ        
ไม่ท าลายสิ่งของที่เป็นของ
สาธารณะและทรัพยส์ินส่วนตัว
ของผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย 

 
4.33 

 
0.47 

 
มาก 

 
4.53 

 
 0.50 

 
มาก
ที่สุด 

 
0.05 2 
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ตารางที่ 4.17  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านกฎหมาย 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

  25. สถานศึกษาได้รับสนับสนุนให้
นักเรียน ปฏิบัติตนตามหลักการ
ศาสนา อย่างเคร่งครัด โดย       
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ปฏิบัติศาสนกิจ ตามศาสนา
บัญญัติทีต่นนับถือได้อย่าง
ครบถ้วน เช่น การสวดมนต์       
ไหว้พระ การละหมาด การคลุม
ผ้าหิญาบ เคารพนับถือพ่อแม่ 
การมีสมัมาคารวะ การให้เกียรติ
ครู การกลา่วขอบคุณ  4.40 0.49 มาก 4.60  0.49 

มาก
ที่สุด 0.05 2 

26. สถานศึกษาได้รบัการส่งเสริมให้
มีการด าเนินกิจกรรมตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมวิถีของ
ชุมชน เช่น การไหว้ การแต่งกาย
โดยใช้ผ้าท้องถิ่น การแข่งขัน
กีฬาพ้ืนบ้านสานสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี รู้จักเคารพค า
ตดัสินของคณะกรรมการ การรู้
แพ้ รูช้นะ รู้อภัย สร้างความรัก
ความสามัคคี การเป็นผู้ตามที่ดี 
การตักเตือน ส่งเสริมการกระท า
ความดีในรูปแบบต่าง ๆ 4.37 0.48 มาก 4.53  0.50 

มาก
ที่สุด 0.04 3 

27. สถานศึกษาได้รบัการส่งเสริม
นักเรียนให้มีจติส านึกการสร้าง
วัฒนธรรมการปฏิบัตติาม
กฎเกณฑ์ ชุมชน และทางสังคม 
หรือการเปดิโอกาสให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมน าเสนอ การสร้าง
กฎเกณฑ์ กติกา แล้วยดึถือเป็น
แนวปฏิบัติร่วมกันอย่าง
กัลยาณมิตร   4.30 0.46 มาก 4.53  0.50 

มาก
ที่สุด 0.06 1 
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ตารางที่ 4.17  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านกฎหมาย 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อย 
การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 4.35 0.47 มาก 4.54 0.49 

มาก
ที่สุด 0.05 2 

ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านกฎหมาย  4.31 0.27 มาก 4.70 0.44 

มาก
ที่สุด 0.10  

 

 จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่ พึงประสงค์และค่าดัชนี 
PNIModified ของความต้องการจ าเป็นของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย พบว่า  
 สภาพปัจจุบัน มีการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน       
สังกัดเทศบาล ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณารายละเอียด
องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม พบว่า องค์ประกอบย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม รองลงมา คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนประเด็นย่อยที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่ 22 สถานศึกษามีกระบวนการป้องกันทุจริต การให้การรับสินบนในทุก
รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักเรียนสามารถร้องเรียนตาม
ช่องทางต่าง ๆ ได้ทันทีเมื่อพบเห็นการทุจริตและด าเนินการคุ้มครองผู้ร้องเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.56) รองลงมา คือ ประเด็นที่ 19 มีการสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติ
ตามคู่มือ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ บทลงโทษของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เช่น แต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบ การเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าหรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
สารวัตรนักเรียน สภานักเรียนคอยตรวจสอบติดตามความประพฤติ หากกระท าผิดต้องลงโทษอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.65) และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ประเด็นที่ 20 มีกระบวนการส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนสากล การไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อ่ืน มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็กของไทย มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ หรือการไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา การคัดลอก บทความ รูปภาพ ข้อมูลต้องได้รับการอนุญาตและมีการอ้างอิงมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.60)   
     สภาพที่พึงประสงค์ มีความต้องการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.70, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณา 
รายละเอียดองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การปฏิบัติตามกฎหมายและการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม พบว่า องค์ประกอบย่อยที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย รองลงมา คือ การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม ส่วนประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่ 19 มีการสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบ กฎหมาย 
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ข้อบังคับ บทลงโทษของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เช่น แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ การเข้าแถว
เคารพธงชาติในตอนเช้า หรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครอง สารวัตรนักเรียน สภานักเรียน
คอยตรวจสอบติดตามความประพฤติ หากกระท าผิดต้องลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง           
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.90, S.D. = 0.30) รองลงมา เท่ากัน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 
22 มีกระบวนการ ป้องกันทุจริต การให้การรับสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักเรียนสามารถร้องเรียนตามช่องทางต่าง ๆ ได้ทันทีเมื่อพบเห็นการทุจริต 
และด าเนินการคุ้มครองผู้ร้องเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.87, S.D. = 0.33) และ
ประเด็นที่ 23 มีการรณรงค์ จัดท าป้ายหรือจัดกิจกรรม สอดแทรก การปลูกฝังจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง 
จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานศึกษา  เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา 
ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนันไม่มั่วสุมในอบายมุข และทะเลาะวิวาท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
( X = 4.87, S.D. = 0.33) และค่าเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากัน 3 ประเด็น คือประเด็นที่ 24 มีการสนับสนุนให้
นักเรียน ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของสังคม เช่น การปฏิบัติตามสัญญา 
รักษาความไว้วางใจ ไม่ท าลายสิ่งของที่เป็นของสาธารณะ และทรัพย์สินส่วนตัวของผู้อ่ืนให้ได้รับ 
ความเสียหาย ประเด็นที่ 26 คือ มีการด าเนินกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมวิถีของชุมชน เช่น 
การไหว้ การแต่งกายโดยใช้ผ้าท้องถิ่น การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านสานสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รู้จักเคารพ
ค าตัดสินของคณะกรรมการ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความรักความสามัคคี การเป็นผู้ตามที่ดี      
การตักเตือน ส่งเสริมการกระท าความดีในรูปแบบต่าง ๆ และประเด็นที่ 27 คือ สถานศึกษาส่งเสริม
นักเรียนให้มีจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ชุมชน และทางสังคม หรือการเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมน าเสนอ การสร้างกฎเกณฑ์ กติกา แล้วยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอย่าง
กัลยาณมิตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.50)  
 ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็น โดยภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านกฎหมาย มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (PNIModified =  0.10) เมื่อพิจารณารายละเอียด
องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า       
ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย (PNIModified =  0.14) 
และน้อยที่สุด คือ การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม (PNIModified =  0.05) ส่วนประเด็นที่ 20 คือ  
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนกระบวนการส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชนสากล  
การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็กของไทย มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 
หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา การคัดลอก บทความ รูปภาพ ข้อมูลต้องได้รับการอนุญาตและมี
การอ้างอิง และประเด็นที่ 21 คือ สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึง
สิทธิในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย การใช้สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายทั้งต่อตนเองและ
ครอบครัวตามพระราชบัญญัติการศึกษา หรือขอก าหนดของสหภาพแรงงาน การจายเงินเดือน        
คาตอบแทนสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย และตามสัญญาข้อตกลงร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
มากที่สุดเท่ากัน คือ (PNIModified =  0.19)  
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ตารางที่ 4.18  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และค่าดัชนี PNIModified ของ           
ความต้องการจ าเป็น ความรับผิดชอบต่อสังคม: ด้านมนุษยธรรม 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้านมนุษยธรรม 
สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ PNI 

Modified 
ล าดับ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนษุยธรรม 
การอาสาสมัคร 
28. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้

นักเรียนเข้าร่วมเป็นสภานักเรียน
สารวัตรนักเรียน ยุวบรรณารักษ์ 
จิตอาสาธนาคารโรงเรียน 
มัคคุเทศก์น้อยน าเที่ยวใน
โรงเรียน การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
เยาวชนอาสาสมัครหรือชมรม
สร้างจิตอาสาเสียสละเพื่อเข้า
ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ
ให้บริการประชาชนท่ีได้รบั  
ความเดือดร้อน           

 
3.76 

 
1.03 

 
มาก 

 
4.51 

 
0.71 

 
มาก 

 
0.20 

 
3 

29. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน     
มีวัฒนธรรมการช่วยเหลือผูไ้ด้รับ
ผลกระทบจากเหตุภยัพิบัติต่าง ๆ
ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้ถูก
บังคับโดยกฎหมาย 4.78 0.54 มาก 4.54 0.37 

มาก
ที่สุด 0.19 4 

30. สถานศึกษามีการอบรมให้ความรู้
แก่เยาวชนจิตอาสาใน               
การช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นให้
ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วยใน
ภาวะฉุกเฉิน หรือการช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้อยา่งถูกต้องตามหลัก
วิชาการ มีความรู้พื้นฐาน         
การช่วยเหลือและสามารถ
ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างทันถ่วงที เหมาะสม
และปลอดภัย 3.75 1.11 มาก 4.73 0.61 

มาก
ที่สุด 0.26 2 
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ตารางท่ี 4.18  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านมนุษยธรรม 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

31. สถานศึกษาสนับสนุนใหม้ี         
การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ 
เกียรติบตัรแก่อาสาสมัครและ        
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ          
ขวัญก าลังใจให้เกิดกระบวนการ
สร้างอาสาสมัครรุ่นต่อไปใน
อนาคต 3.80 0.56 มาก 4.87 0.33 

มาก
ที่สุด 0.28 1 

.       ภาพรวมองค์ประกอบย่อย
การอาสาสมัคร 3.77 0.60 มาก 4.67 0.38 

มาก
ที่สุด 0.23 2 

การบริจาค 
32. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้

นักเรียนจดักิจกรรมบริจาค เช่น 
กิจกรรมร่วมท าบุญหน้าเสาธง 
หรือจัดหาทรัพยากรทางด้าน
งบประมาณ วัสดุและสิ่งของ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
3.79 

 
0.76 

 
มาก 

 
4.67 

 
0.64 

 
มาก
ที่สุด 

 
0.23 

 
5 

33. สถานศึกษานักเรียนเสียสละเวลา 
หรือ สละทรัพย์ตามก าลัง
ความสามารถ ช่วยเหลือชุมชน 
สังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย 
อย่างสม่ าเสมอ จนกลายเป็น
วัฒนธรรมการปฏิบัตเิพื่อสรา้ง
สภาพสังคมแห่งความสุขและ
ความสมดุล 3.76 0.72 มาก 4.78 0.42 

มาก
ที่สุด 0.27 1 

34. สถานศึกษาส่งเสริมให้มี
กระบวนการสร้างจติส านึก 
ส าหรับนักเรียน ให้รูจ้ักคุณค่า
การบริจาค 3.79 0.78 มาก 4.67 0.53 

มาก
ที่สุด 0.23 4 

35. สถานศึกษาให้ความส าคญักับ        
ผู้บริจาคโดยมีการมอบ           
เกียรติบตัร โล่ รางวัล เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดกระบวนการ        
การบริจาคอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต 3.56 0.66 

ปาน
กลาง 4.52 0.66 

มาก
ที่สุด 0.27 2 
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ตารางท่ี 4.18  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านมนุษยธรรม 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

36. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุ
ระบบช่องทางการบริจาคที่
หลากหลาย เช่น ผ่านทางเว็ป
เพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม 
เพื่อร่วมระดมช่วยเหลือผูไ้ดร้ับ
ความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที 
สะดวกและรวดเร็ว 3.75 0.79 มาก 4.45 0.65 มาก 0.19 6 

37. สถานศึกษาได้รบัสนับสนุนจาก
บุคลากร ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วมบริจาคขวด 
แก้วน้ าพลาสติก เศษอลูมเินียม 
เพื่อรวบรวมน าไปจ าหน่ายเป็น
ทุนบริจาคต่อให้กับมลูนิธิขา
เทียม หรือช่วยเหลือผู้พิการ 3.67 0.61 มาก 4.61 0.54 

มาก
ที่สุด 0.26 3 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อย 
การบริจาค 3.72 0.72 มาก 4.62 0.57 

มาก
ที่สุด 0.24 1 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านมนุษยธรรม โดยรวม 3.74 0.66 มาก 4.65 0.48 

มาก
ที่สุด 0.24  

 
 จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่ พึงประสงค์และค่าดัชนี 
PNIModified ของความต้องการจ าเป็นของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
มนุษยธรรม พบว่า  

สภาพปัจจุบัน มีการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.74, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ย่อย ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การอาสาสมัคร และ การบริจาค นั้น พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การอาสาสมัคร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.77, S.D. = 0.60) และรองลงมา คือ 
การบริจาค มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.72, S.D. = 0.72) ส่วนประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ประเด็นที่ 31 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ เกียรติบัตรแก่อาสาสมัคร
และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจ ให้เกิดกระบวนการสร้าง
อาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 3.80, S.D. = 0.56) รองลงมา          
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่า คือ ประเด็นที่ 34 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างจิตส านึก 
ส าหรับนักเรียน ให้รู้จักคุณค่าการบริจาค มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79, S.D. = 0.78) และ
ประเด็นที่ 32 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรมบริจาค เช่น กิจกรรมร่วมท าบุญหน้า
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เสาธง หรือ จัดหาทรัพยากรทางด้านงบประมาณ วัสดุและสิ่งของ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79, S.D. = 0.76) และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือประเด็นที่ 35 สถานศึกษา
ให้ความส าคัญกับผู้บริจาคโดยมีการมอบเกียรติบัตร โล่ รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกระบวนการ
การบริจาคอย่างต่อเนื่องในอนาคต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.56, S.D. = 0.66) 

สภาพที่พึงประสงค์ มีการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อย ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การอาสาสมัคร และ การบริจาค นั้น พบว่าองค์ประกอบ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การอาสาสมัคร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.67, S.D. = 0.38) และ 
รองลงมา คือ การบริจาค มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.62, S.D. = 0.57) ส่วนประเด็น
ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่ 31 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ 
เกียรติบัตรแก่อาสาสมัครและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจ ให้เกิด
กระบวนการสร้างอาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.90, S.D. = 0.33) 
รองลงมา คือ ประเด็นที่ 33 นักเรียนเสียสละเวลา หรือ สละทรัพย์ตามก าลังความสามารถ ช่วยเหลือ 
ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย อย่างสม่ าเสมอ จนกลายเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติเพ่ือสร้าง
สภาพสังคมแห่งความสุขและความสมดุล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.78, S.D. = 0.42) 
และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นที่ 36 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีช่องทางการบริจาคท่ีหลากหลาย เช่น 
ผ่านทางเว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม เพ่ือร่วมระดมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่าง
ทันท่วงที สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.65) 

ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็น โดยภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านมนุษยธรรม มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (PNIModified = 0.24) เมื่อพิจารณา รายละเอียด
องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การอาสาสมัคร 
และการบริจาค โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการ
จ าเป็นมากที่สุด คือ การบริจาค (PNIModified = 0.24) และน้อยที่สุดคือ การอาสาสมัคร (PNIModified = 0.23) 
โดยประเด็นย่อยที่มีค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็น มากที่สุด คือ ประเด็นที่ สถานศึกษา
สนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ เกียรติบัตรแก่อาสาสมัครและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจ ให้เกิดกระบวนการสร้างอาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต 
(PNIModified = 0.28) 
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ตารางที่ 4.19  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และค่าดัชนี PNIModified ของ     

ความต้องการจ าเป็น ความรับผิดชอบต่อสังคม: ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
การดูแลสิ่งแวดล้อม 
38. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุ

กระบวนการเรียนรู้ให้นักเรยีน 
มีความตระหนักรู้ เห็นคณุค่า 
และมีจติส านึกท่ีดีต่อ
สิ่งแวดล้อมจนกลายเป็น
วัฒนธรรมการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อมหรือมีความรักและ
หวงแหนในความงามของ
ธรรมชาติ  

 
4.30 

 
0.46 

 
มาก 

 
4.90 

 
0.29 

 
มาก
ที่สุด 

 
0.14 

 
5 

39. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุ
จากหน่วยงานหรือองค์กรตา่ง ๆ
ให้นักเรียน ร่วมปฏิบัตตินตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือ
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด 3.96 0.54 มาก 4.90 0.29 

มาก
ที่สุด 0.24 3 

40. มีการสนับสนุนให้นักเรียนเปน็
แบบอย่างท่ีดีรู้จักการวาง
แผนการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
อย่างเรียบง่าย สร้างสรรคด์้วย
การไม่ท าลายสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ธรรมชาติทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  4.23 0.42 มาก 4.93 0.24 

มาก
ที่สุด 0.17 4 

41. มีการจดัท ากิจกรรมการปลูก
ต้นไมเ้พิ่มพื้นท่ีสีเขียวหรือมี      
การก าหนดพื้นท่ีรับผิดชอบดูแล
รักษาต้นไม้ ความสะอาดของ
ห้องเรียน ทรัพย์สมบัติของ
สถานศึกษาและชุมชนตาม
ศักยภาพของนักเรียนเพื่อ
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 3.96 0.60 มาก 4.90 0.29 

มาก
ที่สุด 0.24 3 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ 
PNI 

Modified 
ล าดับ 

42. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุ
การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมหรือเป็นส่วนหน่ึง
ขององค์การด้านเด็กเยาวชน
และประชาชน เพื่อจัดแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้เชิงอนุรักษ์การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน      
ทั้ง ดิน น้ า อากาศ พืชและสัตว์
สายพันธุเฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างสมดลุในระบบนเิวศ 3.40 0.91 

ปาน
กลาง 4.54 0.80 

มาก
ที่สุด 0.34 1 

43. สถานศึกษามีกระบวนการลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน เช่น ร่วมด าเนินการ
ธนาคารขยะ รณรงค์งดทิ้งขยะ
สิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ าล าคลอง ท่ี
ทางสาธารณะ การรณรงค์
บ าบัดน้ าเสียให้สะอาดก่อนท้ิง  3.32 0.87 

ปาน
กลาง 4.36 0.75 มาก 0.31 2 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อย 
การดูแลสิ่งแวดล้อม 3.86 0.63 มาก 4.75 0.44 

มาก
ที่สุด 0.23 1 

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
44. สถานศึกษามีกระบวนการสรา้ง

ความตระหนักให้กับนักเรียน 
เห็นคุณคา่ การใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม คุ้มค่าเกิด
ประโยชนส์ูงสุดเพื่อลดปญัหา
โลกร้อนที่ก่อให้เกิด           
การเปลีย่นแปลงของโลก เช่น 
ใช้อินเตอร์เน็ตช าระสินค้าหรือ
บริการแทนการเดินทาง             
การรับส่งข้อมูลข่าวสารโดยผา่น
ช่องทางอินเตอร์เน็ตแทน
กระดาษ 

 
4.27 

 
0.51 

 
มาก 

 
4.84 

 
0.37 

 
มาก
ที่สุด 

 
0.13 

 
4 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ 
PNI 

Modified 
ล าดับ 

45. สถานศึกษาสนับสนุนให้
นักเรียนจดักิจกรรม ปฏิบตัิตน 
ปรับตัว รับมือ สร้างภมูิคุ้มกัน
ต่อสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปหรือรณรงค์
ป้องกันการเกิดผลกระทบจาก
สภาวะโลกร้อน เช่น ภัยพิบัติ   
น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง     
การสญูพันธ์ุของพืชและสัตว ์ 4.13 0.42 มาก 4.87 0.33 

มาก
ที่สุด 0.18 2 

46. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน 
มีการวางแผนการ การใช้
ทรัพยากร น้ า น้ ามัน พลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานทางเลือก วัสดุ 
อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การรับประทานอาหารให้
หมดจานไม่เหลือท้ิง การปิด
ก๊อกน้ าหลังการใช้งาน              
การประยุกต์ใช้กระดาษทั้ง       
สองหน้า การปิดไฟหลัง          
การใช้งาน การช่วยกันประหยดั
น้ ามันด้วยการใช้รถประจ าทาง
แทนการใช้รถส่วนตัวหรือ          
การเดินทางไปทางเดียวกันก็       
นั่งรถไปด้วยกัน 4.07 0.81 มาก 4.70 0.46 

มาก
ที่สุด 0.15 3 

47. สถานศึกษามีการ ตรวจวัด 
บันทึก รายงาน การทบทวน
ปริมาณแหล่งก าเนดิมลพิษ เช่น 
บันทึกการใช้กระดาษ น้ า ไฟฟ้า 
การปล่อยน้ าเสีย กากของเสีย 
และเชื้อเพลิงที่ใช้ มีการประเมิน
และวิเคราะหเ์พื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในภาพรวม 3.70 0.93 มาก 4.73 0.51 

มาก
ที่สุด 0.28 1 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ 
PNI 

Modified 
ล าดับ 

48. สถานศึกษามีกระบวนการ
ป้องกันปัญหามลพิษหรือ
ก าหนดมาตรการก าจัดมลพิษ    
ทั้งทางตรง ทางอ้อม เช่น       
การใช้รถจักรยาน จักรยาน
ไฟฟ้า การไม่เผาขยะหรือ        
การกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศ ตรวจสอบ
สภาพเครื่องยนต์ของรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ให้อยู่ใน
สภาพปกต ิเพื่อไม่ให้ปล่อย
ควันพิษสู่อากาศและการลดใช้
สารเคม ี 3.63 0.79 มาก 4.63 0.54 

มาก
ที่สุด 0.28 1 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อย 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 3.96 0.69 มาก 4.75 0.44 

มาก
ที่สุด 0.19 2 

ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม  3.91 0.66 มาก 4.75 0.44 

มาก
ที่สุด 0.21  

  
 จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ค่าดัชนี PNIModified 

ของความต้องการจ าเป็นของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า  
 สภาพปัจจุบันมีการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.91, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย 
ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น พบว่า
องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก              
( X = 3.96, S.D. = 0.69) และรองลงมา คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก            
( X = 3.86, S.D. = 0.63) ส่วนประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่  38 นักเรียนมีความ
ตระหนักรู้ เห็นคุณค่า และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
หรือมีความรักและหวงแหนในความงามของธรรมชาติ ป่าเขา ชายทะเล เกาะแก่ง ต้นไม้ ล าธาร 
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.46) รองลงมา คือ 
ประเด็นที่ 44 มีกระบวนการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน เห็นคุณค่า การใช้เทคโนโลยีอย่าง 
เหมาะสม คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือลดปัญหาโลกร้อน ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น 
ใช้อินเตอร์เน็ตช าระสินค้าหรือบริการแทนการเดินทาง การรับส่งข้อมูลข่าวสารโดยผ่านช่องทาง
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อินเตอร์เน็ตแทนกระดาษ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.51) และค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือประเด็นที่  43 สถานศึกษามีกระบวนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชน เช่น ร่วม
ด าเนินการธนาคารขยะ รณรงค์งดทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ าล าคลอง ที่ทางสาธารณะ การรณรงค์
บ าบัดน้ าเสียให้สะอาดก่อนทิ้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.32, S.D. = 0.87)   
  สภาพที่พึงประสงค์ มีการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.75, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อย ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
พบว่า องค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากัน คือ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.75,       
S.D. = 0.44) ประเด็นตัวแปรย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่ 40 มีการสนับสนุนให้นักเรียนเป็น
แบบอย่างที่ดีรู้จักการวางแผนการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างเรียบง่าย สร้างสรรค์ ด้วยการไม่ท าลาย
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.93,        
S.D. = 0.24) รองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 38 นักเรียนมีความตระหนักรู้ 
เห็นคุณค่า และมีจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือมี
ความรักและหวงแหนในความงามของธรรมชาติ ป่าเขา ชายทะเล เกาะแก่ง ต้นไม้ ล าธาร ทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า ประเด็นที่39 สนับสนุนให้นักเรียน ร่วมปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือ
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและประเด็นที่ 41 มีการจัดท ากิจกรรม การปลูกต้นไม้เพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวหรือมีการก าหนดพื้นที่รับผิดชอบดูแลรักษาต้นไม้ ความสะอาดของห้องเรียน ทรัพย์สมบัติ
ของสถานศึกษาและชุมชน ตามศักยภาพของนักเรียนเพ่ือประโยชน์แกส่่วนรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.90, S.D. = 0.29)  และค่าเฉลี่ยน้อยต่ าสุด คือ ประเด็นที่ 43 สถานศึกษามี
กระบวนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชน เช่น ร่วมด าเนินการธนาคารขยะ รณรงค์งดทิ้ง
ขยะสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ าล าคลองที่ทางสาธารณะ การรณรงค์บ าบัดน้ าเสียให้สะอาดก่อนทิ้ง มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.75)   
 ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็น โดยภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่ งแวดล้อม มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น  (PNIModified =  0.21) เมื่อพิจารณารายละเอียด
องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การดูแล
สิ่งแวดล้อม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ค่าดัชนี 
PNIModified ของความต้องการจ าเป็น มากที่สุด คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม (PNIModified =  0.23) และ 
น้อยที่สุด คือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (PNIModified =  0.19) โดยประเด็นย่อยที่มีค่าดัชนี 
PNIModified ของความต้องการจ าเป็น มากที่สุด คือ ประเด็นที่ 42. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน     
การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์การด้านเด็กเยาวชนและประชาชน เพ่ือ
จัดแหล่งศึกษาเรียนรู้เชิงอนุรักษ์การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้ง ดิน น้ า อากาศ พืชและสัตว์
สายพันธุเฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างสมดุลในระบบนิเวศ (PNIModified =  0.34) 
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ตารางที่ 4.20  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และค่าดัชนี PNIModified ของ     
ความต้องการจ าเป็น ความรับผิดชอบต่อสังคม: ด้านธรรมาภิบาล 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้านธรรมาภิบาล 
สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ PNI 

Modified 
ล าดับ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 
49. ผู้บรหิาร บุคลากร ครู และ

นักเรียน มีจติส านึก             
ความโปร่งใสหรือแสดงออกถึง
ความเป็นผู้น ามุ่งมั่นปฏิบตัิ
หน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา 
ซื่อสัตย์ สุจรติ 

 
4.53 

 
0.50 

 
มาก
ที่สุด 

 
4.93 

 
0.24 

 
มาก
ที่สุด 

 
0.09 

 
5 

50. สถานศึกษา มีการบริหาร 
ความเสีย่งด้านความโปร่งใส 
หรือมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใสจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์การ 4.47 0.66 มาก 4.90 0.39 

มาก
ที่สุด 0.10 4 

51. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุ
ให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสาร หลักฐานยืนยัน
ข้อเท็จจริงการปฏิบตัิงานให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
หรือมีการสื่อสารแบบสองทาง
กับผู้มีส่วนไดเ้สีย เพื่อแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้งท่ีอาจ
เกิดขึ้น 4.27 0.44 มาก 4.87 0.33 

มาก
ที่สุด 0.14 3 

52. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุ
ให้มีการจัดตั้งคณะท างาน เพื่อ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
หรือมีการตรวจสอบ ติดตาม
การประเมินผล รับฟัง           
ความคิดเห็น จากองค์กร 
หน่วยงาน ภายใน ภายนอก         
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและ
ประชาชน 3.69 1.03 มาก 4.56 0.85 

มาก
ที่สุด 0.24 1 
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ตารางท่ี 4.20  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านธรรมาภิบาล 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 
53. สถานศึกษามีการมอบรางวัล 

เกียรติบตัรแกผู่้บริหาร 
บุคลากร ครู และนักเรียนที่
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส 
เพื่อเชิดชูเกียรตหิรือสร้าง
แรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุน
ให้เกิดความโปร่งใสต่อไปใน
อนาคต 3.51 

1.01 
 มาก 4.33 0.90 มาก 0.23 2 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อย 
การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 4.09 0.72 มาก 4.71 0.54 

มาก
ที่สุด 0.15 2 

การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 
54. สถานศึกษามีการปฏบิัติหน้าที่

ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ 
ไม่เลือกปฏิบัตบินความ
แตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ 
ศาสนา ชนช้ัน สถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมหรือ             
การประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง
ที่ดี ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย         
ความเสมอภาค ยตุิธรรมให้
เกียรติกันและกัน 

 
4.60 

 
0.49 

 
มาก
ที่สุด 

 
4.93 

 
0.26 

 
มาก
ที่สุด 

 
0.07 

 
4 

55. สถานศึกษามีกระบวนการ
พิจารณา ให้ค่าตอบแทนแก่
ผู้บริหาร บุคลากร และครู 
อย่างเป็นธรรมหรือการน า
เทคโนโลยีมาใช้ปฏิบตัิงานเพื่อ
ลดการใช้ดลุพินิจ 4.64 0.48 

มาก
ที่สุด 4.80 0.39 

มาก
ที่สุด 0.03 5 

 
 
 
 
 



197 
 

 

ตารางท่ี 4.20  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านธรรมาภิบาล 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

56. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ 
ผู้บริหาร บุคลากร ครูและ
นักเรียน มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม ยดึมั่นความถูกต้องดีงาม 
ต่อต้านการผูกขาดการอธรรม
ทุกรูปแบบหรือการสรา้ง
ค่านิยมความเป็นธรรมให้
เกิดขึ้นในสังคม  4.27 0.71 มาก 4.73 0.44 

มาก
ที่สุด 0.11 3 

57. สถานศึกษามีการฝึกอบรม
ผู้บริหาร บุคลากร ครู ให้มี
ความรู้ตามหลักวิชาการ          
การเป็นท่ีปรึกษา ดา้นการให ้       
ความเป็นธรรมแก่นักเรียน  4.10 0.59 มาก 4.83 0.37 

มาก
ที่สุด 0.18 2 

58. สถานศึกษามีกระบวนการ
ตรวจสอบความเป็นธรรม          
ทุกขั้นตอน ของการด าเนิน 
งานตามภารกิจงานหรือมี         
การรายงานผลการประเมินผล 
เพื่อพัฒนามาตรฐานความเป็น
ธรรม โดยเปดิโอกาสให้ทุกคน
ได้เสนอแนะ ปรับปรุง ร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏบิัติที่ไม่เป็น
ธรรม ผา่นช่องทางสื่อต่าง ๆ  4.07 0.63 มาก 4.87 0.34 

มาก
ที่สุด 0.20 1 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อย            
การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 4.33 0.58 มาก 4.83 0.36 

มาก
ที่สุด 0.12 3 

การมีส่วนร่วม 
59. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุ

ให้ผู้บริหาร บุคลากร ครูและ
นักเรียน มสี่วนร่วมด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาความสมัพันธ์
อันดีระหว่างสถานศึกษา 
ภาครัฐและเอกชน 

 
4.13 

 
0.56 

 
มาก 

 
4.84 

 
0.37 

 
มาก
ที่สุด 

 
0.17 

 
3 
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ตารางท่ี 4.20  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านธรรมาภิบาล 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

60. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุ
ให้มีการตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยั แหล่งเรียนรู้
ชุมชน สังคมเพื่อร่วม          
การพัฒนา สร้างองค์ความรู้
จากภูมิปญัญาของชุมชนหรือ
ร่วมสนับสนุนนักเรียนให้มี       
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอด
องค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ช่วยเหลือชุมชน 3.35 0.91 

ปาน
กลาง 4.54 0.80 

มาก
ที่สุด 0.36 1 

61. สถานศึกษาสนับสนุนการเป็น
ฐานการเรยีนรู้ตลอดชีวิตรวม
กับองคกรปกครองสวน ท้องถิ่น 
บ้าน วัด มัสยดิ โบสถ์ เพื่อ   
ประโยชนและเปา้หมาย              
ในการพัฒนาชุมชน 4.27 0.68 มาก 4.86 0.34 

มาก
ที่สุด 0.13 6 

62. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมี
ความสามัคคี หรือเต็มใจให้
ความร่วมมือกับกิจกรรมภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาตาม
ขีดความสามารถ 4.20 0.70 มาก 4.87 0.34 

มาก
ที่สุด 0.16 4 

63. สถานศึกษามีการจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าป ี         
แผนยุทธศาสตร์หรือวางแผน
งาน นโยบาย วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายสะท้อนความมุ่งมั่น
ต่อการสร้างการมสี่วนร่วม 4.51 0.50 

มาก
ที่สุด 4.97 0.17 

มาก
ที่สุด 0.10 7 

64. สถานศึกษามีการร่วมประชุมใช้
ความคิดอย่างสร้างสรรค์กับทุก
ภาคส่วน เพื่อหาวิธีการพัฒนา
แก้ไขปัญหาและลดปญัหาที่
เกิดขึ้น 4.20 0.70 มาก 4.83 0.37 

มาก
ที่สุด 0.15 5 
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ตารางท่ี 4.20  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านธรรมาภิบาล 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่พึงประสงค์ PNI 
Modified 

ล าดับ 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

65. สถานศึกษามีการอบรม 
บุคลากร ครู และนักเรียน 
เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือ
ส่งเสริมประชาธิปไตยหรือ
สนับสนุนกิจกรรม                  
การด าเนินงานตามแนวทาง
ระบอบประชาธิปไตย เช่น       
การเลือกตั้งสภานักเรียน         
การรู้จักแสดงความคดิเห็นและ
เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 3.46 0.88 

ปาน
กลาง 4.50 0.66 มาก 0.30 2 

ภาพรวมองค์ประกอบย่อย 
การมีส่วนร่วม 4.01 0.70 มาก 4.77 0.43 

มาก
ที่สุด 0.19 1 

ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านธรรมาภิบาล  4.14 0.67 มาก 4.77 0.44 

มาก
ที่สุด 0.15  

   
             จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และค่าดัชนี 
PNIModified ของความต้องการจ าเป็นของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล พบว่า  
 สภาพปัจจุบัน มีการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย ทั้ง  
3 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 
พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก       
( X = 4.33, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09, 
S.D. = 0.72) และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 4.01, S.D. = 0.70) 
ส่วนประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่ 55 สถานศึกษามีกระบวนการพิจารณาให้
ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร บุคลากรและครู อย่างเป็นธรรมหรือการน าเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อลด
การใช้ดุลพินิจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.64, S.D. = 0.48) รองลงมา คือ ประเด็นที่ 54 
มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติบน
ความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมให้เกียรติกันและกัน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X = 4.60, S.D. = 0.49) และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นที่ 60 สถานศึกษา มีการตกลง
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ชุมชน สังคมเพ่ือร่วมการพัฒนา สร้างองค์ความรู้จาก       
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ภูมิปัญญาของชุมชนหรือร่วมสนับสนุนนักเรียนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีช่วยเหลือชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.35, S.D. = 0.91)   
 สภาพที่พึงประสงค์ มีการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.77, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย 
ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม และการมีส่วนร่วม 
พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ      
มากที่สุด ( X = 4.83, S.D. = 0.36) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด           
( X = 4.77, S.D. = 0.43) และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ      
มากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 0.54) ประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่ 63 สถานศึกษา     
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์หรือวางแผนงาน นโยบาย วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายสะท้อนความมุ่งมั่นต่อการสร้างการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.97, 
S.D. = 0.17) รองลงมา คือ 54  มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดย
ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติบนความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมหรือการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมให้เกียรติ
กันและกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.93, S.D. = 0.26) และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็น 
ที่ 53 สถานศึกษามีการมอบรางวัล เกียรติบัตรแก่ ผู้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส เพ่ือเชิดชูเกียรติ หรือสร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไป
ในอนาคตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.90)   
 ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็น โดยภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
ธรรมาภิบาล โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (PNIModified =  0.15) เมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบย่อย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส       
การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ค่าดัชนี 
PNIModified ของความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วม (PNIModified =  0.19) และรองลงมา
คือ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส (PNIModified =  0.15) และน้อยที่สุด คือ การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 
(PNIModified =  0.12) โดยประเด็นย่อยที่มีค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ 
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนให้มีการตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ชุมชน สังคม
เพื่อร่วมการพัฒนา สร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของชุมชน หรือร่วมสนับสนุนนักเรียนให้มี        
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือชุมชน (PNIModified =  0.36)  
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4.3  ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล  
  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วย           
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 4.3.1  ผลการจัดกลุ่มวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการประเมินความต้องการจ าเป็นขององค์ประกอบความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล มาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค วิเคราะห์
สภาพล้อมภายในและภายนอก ผู้วิจัยใช้เทคนิค Modified Priority Need Index (PNIModified) ใน 
การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ      
ต่อสังคม แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 2) ความรับผิดชอบ   
ด้านกฎหมาย 3) ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม 4) ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และ                 
5) ความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล และ 12 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านคุณภาพการให้บริการ       
มีจ านวน 6 ประเด็น 2) ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ มีจ านวน 6 ประเด็น 3) ด้านคุณภาพของ
ผลผลิต มีจ านวน 6 ประเด็น 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย มีจ านวน 6 ประเด็น 5) ด้านการปฏิบัติ
ตามปทัสถานทางสังคม มีจ านวน 6 ประเด็น 6) ด้านการอาสาสมัคร มีจ านวน 6 ประเด็น 7) ด้าน  
การบริจาค มีจ านวน 6 ประเด็น 8) ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 6 ประเด็น 9) ด้านการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีจ านวน 6 ประเด็น 10) ด้านการปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีจ านวน 6 ประเด็น        
11) ด้านการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม มีจ านวน 6 ประเด็น และ 12) ด้านการมีส่วนร่วม มีจ านวน       
6 ประเด็น รวมทั้งสิ้น 65 ข้อ เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่เป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเป็นรายข้อและค านวณค่า
ดัชนี PNIModified (สุวิมล ว่องวานิช, 2550) เพ่ือหาความต้องการจ าเป็น (Needs Identification) จาก
สูตร PNIModified = (I - D)/D และก าหนดให้ค่าดัชนี PNIModified ที่มีค่ามากกว่า ค่าดัชนี PNIModified 
เฉลี่ยของความต้องการจ าเป็นในแต่ละกลุ่มมาจัดเรียงล าดับความส าคัญตามความต้องการจ าเป็น 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนา โดยการแบ่งกลุ่มใช้หลักการ
ค านวณค่าดัชนี PNI Modified สูงสุดลบด้วย PNIModified ต่ าสุดและหารด้วยจ านวนช่วงที่ต้องการ คือ      
3 ระดับ ซึ่งจากข้อมูลพบว่าค่าดัชนี PNIModified สูงสุด = 0.38 ลบด้วยค่าดัชนี PNIModified ต่ าสุด = 0.03 
ได้ผลลัพธ์เท่ากับ (0.38 - 0.03 = 0.35)  น าค่าที่ได้มาจัดกลุ่ม PNIModified แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
(0.35/3 = 0.12) ดังนั้นจะได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ กลุ่มสูง  กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่ า 
  กลุ่มท่ีมีค่าดชันี PNIModified สูง  = 0.26 - 0.38  
  กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ปานกลาง  = 0.13 - 0.25   
  กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่ า = 0.03 - 0.12   
 



202 
 

 

  การพิจารณากลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง มีค่าเท่ากับ 0.26 - 0.38 จัดเป็นจุดอ่อน
หรือเป็นอุปสรรคของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล แสดงว่ามีความต้องการจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนา จึงต้องน าประเด็นดังกล่าวมาพิจารณา 
น าเสนอกลยุทธ์ขจัดจุดอ่อนหรืออุปสรรค ส าหรับกลุ่มที่มีค่า PNIModified ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 0.13 - 
0.25 และกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่ า มีค่าเท่ากับ 0.03 - 0.12 จะเป็นจุดแข็งหรือโอกาสของ      
การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล แสดงรายละเอียด
ดังตาราง  
 
ตารางที่ 4.21  ผลการจัดกลุ่มและวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น : ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน

เศรษฐกิจ 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
สรุปจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
PNI จัดกลุ่ม ภายใน ภายนอก 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 0.16 ปานกลาง จุดแข็ง โอกาส 
คุณภาพการให้บริการ 
1. สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานของ

หลักสตูรที่ได้ก าหนดไว ้และสอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน เพื่อความเป็นไทย ความเปน็พลเมืองดี                
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 
0.12 

 
ต่ า 

 
จุดแข็ง 

 
N/A 

2. สถานศึกษาไดร้ับการสนับสนุนกระบวนการให้ความรูต้าม
ความถนัดของนักเรียน ตอบสนองต่อความต้องการ         
จากผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและนโยบายของรัฐหรือ 
นักเรียนน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ปอ้งกัน แก้ปัญหา               
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 
0.13 

 
ปานกลาง 

 
N/A 

 
โอกาส 

3. สถานศึกษามีการจดักิจกรรมทางวิชาการ ศิลปะ กีฬา
และนันทนาการ ภูมิปัญญาหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของผู้ปกครองและใหค้ าปรึกษา แนะน า
วางแผนการศึกษาให้กับผูเ้รียน  

 
0.14 

 
ปานกลาง 

 
จุดแข็ง 

 
N/A 

4. สถานศึกษามีการให้ข้อมลูข่าวสารทางการศึกษา 
วิทยาการสมัยใหมไ่ด้อย่างถูกต้องชัดเจนเพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน สังคมอย่างสม่ าเสมอ 
หรือนักเรียนให้ข้อมลูความรู้กับผู้เข้าเยี่ยมชมเกีย่วกับ
ศูนย์การท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  

 
0.26 

 
สูง 

 
จุดอ่อน 

 
N/A 

5. สถานศึกษาให้บริการด้านอาคารสถานท่ีและจัด
สภาพแวดล้อมเหมาะสม รองรับผูใ้ช้บริการอย่างเพียงพอ  
หรือการก าหนดพื้นท่ีให้นักเรียนดแูลความสะสาด        
ความเรยีบร้อย และมีการตกแต่งอย่างสวยงาม 

 
0.20 

 
ปานกลาง 

 
จุดแข็ง 

 
N/A 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
สรุปจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
PNI จัดกลุ่ม ภายใน ภายนอก 

6. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการบริการด้านโภชนาการ     
ด้านสุขภาพ และสุขอนามัยพื้นฐานท่ีจ าเปน เช่น             
จัดอาหารกลางวันสะอาด ปลอดภยั มีคุณค่าสารอาหาร
ครบห้าหมู่ การจัดน้ าสะอาดอุปโภค บริโภค การตรวจ
สุขภาพประจ าภาคการศึกษา เพื่อปองกันโรคภัยและ 
การเจ็บปวย โดยให้การบริการต่อนักเรียนอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ 

 
0.09 

 
ต่ า 

 
จุดแข็ง 

 
N/A 

ภาพรวมคุณภาพการให้บริการ 0.15 ปานกลาง จุดแข็ง  
การบริหารจัดการงบประมาณ 
7. สถานศึกษามีการด าเนินการด้านงบประมาณ การบริหาร

พัสดุ ครภุัณฑ์และสินทรัพย์ เป็นไปตามระเบียบและ
ยึดถือความถูกต้อง 

 
0.09 

 
ต่ า 

 
จุดแข็ง 

 
N/A 

8. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงบประมาณและ 
การปฏิบัตติามแผน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและรั่วไหล
ของงบประมาณ 0.08 ต่ า จุดแข็ง N/A 

9. สถานศึกษามีการจดัท าและเสนอของบประมาณ           
การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการรายงานผลการใช้เงินและผล                 
การด าเนินงานของสถานศึกษาต่อผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ชุมชนและสังคม 0.07 ต่ า จุดแข็ง N/A 

10. สถานศึกษามีกระบวนการใหค้่าตอบแทนท่ีไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร ครู ชุมชนและ
นักเรียน 0.19 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 

11. สถานศึกษามีกระบวนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจดัการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและตระหนักถึง
ความส าคญัของภาษีที่มาจากประชาชน 0.07 ต่ า จุดแข็ง N/A 

12. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุจากหน่วยงาน องค์กร 
อื่น ๆ อาทิ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า             
ร่วมระดมทรัพยากร งบประมาณ จัดหารายได้           
การลงทุนจัดระบบสวัสดิการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา 
หรือการใช้งบประมาณ เงินรายไดม้าใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 0.31 สูง N/A อุปสรรค 

ภาพรวมการบริหารจัดการงบประมาณ 0.12 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
สรุปจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
PNI จัดกลุ่ม ภายใน ภายนอก 

คุณภาพของผลผลิต 
13. สถานศึกษามีการพัฒนานักเรยีน ให้มีความรู้ 

ความสามารถทักษะหลากหลาย และคณุลักษณะ             
พึงประสงค์ อ่านออก เขียนได้ คดิเลขเป็น                   
ได้อย่างเหมาะสม 

 
0.20 

 
ปานกลาง 

 
จุดแข็ง 

 
N/A 

14. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นกัเรียน สามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากการศึกษา ทั้งด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 
ภาษา ศิลปะและภูมิปญัญา มาสรา้งสรรค์นวตักรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 0.21 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 

15. สถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียน มีคณุธรรม 
จริยธรรม ซื่อสตัย์ สจุริต คดิประดษิฐ์ผลิตภัณฑ์ท่ี
สะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค กรณพีบว่าผลิตภัณฑ์
ก่อให้เกิดอันตรายต้องประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
รับทราบและชดเชยค่าเสยีหาย 0.23 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 

16. สถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีความประหยัด 
ความพอเพียง อดออม ถนอมการใช้ทรัพย์สินสิ่งของ
อย่างคุ้มค่า ไม่ฟุม่เฟือยและสามารถด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข หรือไม่ก่อให้เกิด             
ความเสยีหาย เดือดร้อน แก่ตนเอง ผู้อื่นและทรัพยส์ิน 0.17 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 

17. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นกัเรียนมรีายได้จาก
กิจกรรมโครงงานหรืออาชีพเสริมจากการเรียนรู้
หลักสตูรระยะสั้น เช่น อาหารท้องถิ่น มัคคุเทศก์น้อย 0.38 สูง จุดอ่อน N/A 

18. สถานศึกษาการส่งเสรมิให้นักเรียนมจีิตส านึก             
ความรับผิดชอบในบทบาท หน้าที่ของตัวเองและมีวินัย
การปฏิบัตหิน้าท่ีต่อสังคมที่ไดร้ับมอบหมายให้ดีทีสุ่ด 
หรือสามารถแก้ไขปญัหาในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างเหมาะสม 0.14 ต่ า จุดแข็ง N/A 

ภาพรวมคุณภาพของผลผลิต 0.21 ปานกลาง จุดแข็ง  
 
 จากตารางที่ 4.21 สามารถวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็น การบริหารสถานศึกษาด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
โดยใช้ PNIModified เป็นเกณฑ์จัดล าดับ พบว่า  
 จุดแข็ง (Strength) คือปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับต่ าและปานกลาง ค่าดัชนี 
PNIModified ต่ า = 0.03 - 0.25  รายละเอียด ดังนี้ 
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 จุดแข็งของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ได้แก่  
 1)  คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 สถานศึกษามีการจัดการเรียน     
การสอนตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองดี การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  (PNIModified = 0.12) ประเด็นที่  3  
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ศิลปะ กีฬาและนันทนาการ ภูมิปัญญาหรือกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปกครองและให้ค าปรึกษา แนะน าวางแผนการศึกษาให้กับผู้เรียน  
(PNIModified = 0.14) ประเด็นที่ 5 สถานศึกษามีการให้บริการด้านอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อม
เหมาะสม มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ หรือการก าหนดพ้ืนที่ให้นักเรียน
ดูแลความสะสาด ความเรียบร้อยและมีการตกแต่งอย่างสวยงามต่อเนื่อง (PNIModified = 0.20) 
ประเด็นที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการบริการด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพ และสุขอนามัยพ้ืนฐาน
ที่จ าเปน เช่น จัดอาหารกลางวันสะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าสารอาหารครบห้าหมู่ การจัดน้ าสะอาด
อุปโภค บริโภค การตรวจสุขภาพประจ าภาคการศึกษา เพ่ือปองกันโรคภัยและการเจ็บปวย โดยให้
การบริการต่อนักเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ (PNIModified = 0.09)   
 2)  การบริหารจัดการงบประมาณ ประกอบด้วย ประเด็นที่ 7 สถานศึกษามีการด าเนินการ
ด้านงบประมาณ การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ เป็นไปตามระเบียบและยึดถือความถูกต้อง 
(PNIModified = 0.09) ประเด็นที่ 8 สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติ
ตามแผน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและรั่วไหลของงบประมาณ (PNIModified = 0.08) ประเด็นที่ 9 
สถานศึกษามีการจัดท าและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาต่อผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน
และสังคม (PNIModified = 0.07) ประเด็นที่ 10 สถานศึกษามีกระบวนการให้ค่าตอบแทนที่ไม่เอารัด 
เอาเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร ครู ชุมชนและนักเรียน (PNIModified = 0.19) ประเด็นที่ 11 
สถานศึกษามีกระบวนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและตระหนักถึงความส าคัญของภาษีที่มาจากประชาชน 
(PNIModified = 0.07)  
 3)  คุณภาพของผลผลิต ประกอบด้วย ประเด็นที่ 13 สถานศึกษา มีการพัฒนานักเรียนให้
มีความรู้ ความสามารถทักษะหลากหลายและคุณลักษณะพึงประสงค์ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
ได้อย่างเหมาะสม (PNIModified = 0.20) ประเด็นที่ 14 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ทั้งด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะและภูมิปัญญา มาสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (PNIModified = 0.21) ประเด็นที่ 15 สถานศึกษามีการพัฒนาให้
นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต คิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
กรณีพบว่าผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดอันตรายต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและชดเชย
ค่าเสียหาย (PNIModified = 0.23) ประเด็นที่ 16 สถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีความประหยัด 
ความพอเพียง อดออม ถนอมการใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือยและสามารถด าเนินชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อน แก่ตนเอง ผู้อ่ืนและทรัพย์สิน 
(PNIModified = 0.17) ประเด็นที่ 18 สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกความรับผิดชอบใน
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บทบาท หน้าที่ของตัวเองและมีวินัยการปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดหรือสามารถ
แก้ไขปัญหาในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม (PNIModified = 0.14)   
 จุดอ่อน (Weakness) คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับสูง ค่าดัชนี PNIModified 

= 0.26-0.38 รายละเอียด ดังนี้ 
 จุดอ่อนของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ได้แก่  
 1)  คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ประเด็นที่ 4 สถานศึกษามีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ทางการศึกษา วิทยาการสมัยใหม่ได้อย่างถูกต้องชัดเจนเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคมอย่างสม่ าเสมอ หรือนักเรียนให้ข้อมูลความรู้กับผู้เข้าเยี่ยมชมเกี่ยวกับศูนย์การท่องเที่ยว 
พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา (PNIModified = 0.26)   
 2)  คุณภาพของผลผลิต ประกอบด้วย ประเด็นที่ 17 สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมี
รายได้จากกิจกรรมโครงงานหรืออาชีพเสริมจากการเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้น เช่น อาหารท้องถิ่น 
มัคคุเทศก์น้อย (PNIModified = 0.38)   
  โอกาส (Opportunity) คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับต่ าและปานกลาง 
ค่าดัชนี PNIModified ต่ า = 0.03 - 0.25 รายละเอียด ดังนี้ 
  โอกาสของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) คุณภาพการให้บริการ 
ประกอบด้วย ประเด็นที่ 2 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนกระบวนการให้ความรู้ตามความถนัดของ
นักเรียน ตอบสนองต่อความต้องการ จากผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและนโยบายของรัฐหรือนักเรียน       
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ป้องกัน แก้ปัญหาในครอบครัว ชุมชนและสังคม (PNIModified = 0.13)  
  อุปสรรค (Threat) คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับสูง ค่าดัชนี PNIModified 
= 0.26 - 0.38 รายละเอียด ดังนี้ 
  อุปสรรคของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ
งบประมาณ ประกอบด้วย ประเด็นที่ 12 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรอ่ืน ๆ 
อาทิ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ร่วมระดมทรัพยากร งบประมาณ จัดหารายได้การลงทุน
จัดระบบสวัสดิการเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาหรือการใช้งบประมาณ เงินรายได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพ (PNIModified = 0.31) 
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ตารางที่ 4.22  ผลการจัดกลุ่มและวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น : ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
กฎหมาย 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
สรุปจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
PNI 

Modified 
ผลการจัด

กลุ่ม 
ภายใน ภายนอก 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 0.10 ต่ า จุดแข็ง โอกาส 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
19. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุให้นักเรียนปฏิบตัิตาม

คู่มือ ระเบยีบ กฎหมาย ข้อบังคับ บทลงโทษของ
สถานศึกษาอย่างเคร่งครัด หรือ มกีารแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝา่ยปกครอง สารวตัรนักเรียน                     
สภานักเรียนคอยตรวจสอบติดตามความประพฤติ             
หากกระท าผิดต้องลงโทษอย่างเปน็รูปธรรมและต่อเนื่อง 

 
0.09 

 
ต่ า 

 
N/A 

 
โอกาส 

20. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุกระบวนการส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรูเ้รื่องสิทธิมนุษยชนสากล การไมล่ะเมิด
สิทธิของผู้อื่น มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็กของไทย 
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศหรือการไม่ละเมดิ
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา การคัดลอก บทความ รูปภาพ 
ข้อมูลต้องไดร้ับการอนุญาตและมกีารอ้างอิง 0.19 ปานกลาง N/A โอกาส 

21. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุมาตรการส่งเสรมิให้
นักเรียนเข้าถึงสิทธิในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย               
การใช้สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายทั้งต่อ
ตนเองและครอบครัวตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
หรือขอก าหนดของสหภาพแรงงาน การจายเงินเดือน  
คาตอบแทนสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย และ               
ตามสญัญาข้อตกลงร่วมกัน 0.19 ปานกลาง N/A โอกาส 

22. สถานศึกษามีกระบวนการป้องกันทุจริต การให้การรับ
สินบนในทุกรูปแบบ ท้ังทางตรง และทางอ้อมหรือเปดิ
โอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี นักเรยีนสามารถร้องเรยีน
ตามช่องทางต่างๆได้ทันทีเมื่อพบเห็นการทุจรติและ
ด าเนินการคุม้ครองผูร้้องเรียน     

23. สถานศึกษามีการรณรงค์ จัดท าป้าย หรือจัดกิจกรรม 
สอดแทรก การปลูกฝังจติส านึกอย่างต่อเนื่อง                     
จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัตติาม
กฎหมายของสถานศึกษา เช่น ไมสู่บบุหรี่ ไม่ดืม่สรุา            
ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนันไม่มั่วสุมในอบายมุข 
และทะเลาะวิวาท     

ภาพรวมการปฏิบัติตามกฎหมาย 0.14 ปานกลาง จุดแข็ง  
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
สรุปจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
PNI 

Modified 
ผลการจัด

กลุ่ม 
ภายใน ภายนอก 

การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
24. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุให้นักเรียนปฏิบตัิตนให้

เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของสังคม เช่น 
การปฏิบัตติามสัญญา รักษาความไว้วางใจ ไม่ท าลาย
สิ่งของที่เป็นของสาธารณะและทรพัย์สินส่วนตัวของ
ผู้อื่นให้ไดร้ับความเสียหาย  

 
0.05 

 
ต่ า 

 
N/A 

 
โอกาส 

25. สถานศึกษาได้รบัสนับสนุนใหน้ักเรียน ปฏิบัติตนตาม
หลักการศาสนาอย่างเคร่งครดั โดยการเปดิโอกาสให้
นักเรียนได้ปฏิบตัิศาสนกิจตามศาสนาบัญญัติที่ตนนับ
ถือได้อย่างครบถ้วน เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ              
การละหมาด การคลมุผ้าหิญาบ เคารพนับถือพ่อแม่ 
การมีสมัมาคารวะ การให้เกียรติครู การกล่าวขอบคณุ  0.05 ต่ า N/A โอกาส 

26. สถานศึกษาได้รบัการส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม
ตามประเพณแีละวัฒนธรรมวิถีของชุมชน  เช่น การไหว้ 
การแต่งกายโดยใช้ผ้าท้องถิ่น การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน
สานสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รู้จักเคารพค าตัดสินของ
คณะกรรมการ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สรา้งความรัก
ความสามัคคี การเป็นผู้ตามที่ดี การตักเตือน ส่งเสริม
การกระท าความดีในรูปแบบต่าง ๆ 0.04 ต่ า N/A โอกาส 

27. สถานศึกษาได้รบัการส่งเสริมนักเรียนให้มีจติส านึก             
การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ชุมชน 
และทางสังคมหรือการเปิดโอกาสให้นักเรียนมสี่วนร่วม
น าเสนอ การสร้างกฎเกณฑ์ กติกา แล้วยึดถือเป็น                  
แนวปฏิบัติร่วมกันอย่างกัลยาณมติร   0.06 ต่ า N/A โอกาส 

ภาพรวมการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 0.05 ต่ า จุดแข็ง  
   
               จากตารางที่ 4.22 สามารถวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็น ของการบริหารสถานศึกษาด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย โดย
ใช้ PNIModified เป็นเกณฑ์จัดล าดับ พบว่า  
 จุดแข็ง (Strength) คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับต่ าและปานกลาง ค่าดัชนี 
PNIModified ต่ า = 0.03 - 0.25  รายละเอียด ดังนี้ 
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 จุดแข็งของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ได้แก่ 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประกอบด้วย ประเด็นที่ 22 สถานศึกษามีกระบวนการ ป้องกันทุจริต การให้การรับสินบนในทุกรูปแบบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักเรียนสามารถร้องเรียนตามช่องทางต่าง ๆ 
ได้ทันทีเมื่อพบเห็นการทุจริตและด าเนินการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (PNIModified = 0.08) ประเด็นที่ 23 
สถานศึกษามีการรณรงค์ จัดท าป้ายหรือจัดกิจกรรม สอดแทรก การปลูกฝังจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง 
จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานศึกษา เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา 
ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนันไม่ม่ัวสุมในอบายมุขและทะเลาะวิวาท (PNIModified = 0.15)  
 โอกาส (Opportunity) คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับต่ าและปานกลาง         
ค่าดัชนี PNIModified ต่ า = 0.03 - 0.25 รายละเอียด ดังนี้ 
 โอกาสของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ได้แก่  
 1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบด้วย ประเด็นที่ 19 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
ให้นักเรียนปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ บทลงโทษของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
เช่น แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ การเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าหรือมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ฝ่ายปกครอง สารวัตรนักเรียน สภานักเรียนคอยตรวจสอบติดตามความประพฤติ  
หากกระท าผิดต้องลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  (PNIModified = 0.09 ประเด็นที่ 20 
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนกระบวนการส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนสากล  
การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็กของไทย มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา การคัดลอก บทความ รูปภาพ ข้อมูลต้องได้รับการอนุญาตและมี
การอ้างอิง (PNIModified = 0.19) ประเด็นที่ 21 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าถึงสิทธิในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย การใช้สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายทั้งต่อ
ตนเองและครอบครัวตามพระราชบัญญัติการศึกษาหรือขอก าหนดของสหภาพแรงงาน การจาย
เงินเดือน คาตอบแทนสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและตามสัญญาข้อตกลงร่วมกัน (PNIModified = 0.19)   
 2)  การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม ประกอบด้วย ประเด็นที่ 24 สถานศึกษาได้รับ       
การสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของสังคม เช่น การปฏิบัติ
ตามสัญญา รักษาความไว้วางใจ ไมท่ าลายสิ่งของที่เป็นของสาธารณะและทรัพย์สินส่วนตัวของผู้อ่ืนให้
ได้รับความเสียหาย (PNIModified = 0.05) ประเด็นที่ 25 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนให้นักเรียน 
ปฏิบัติตนตามหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัด โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติศาสนกิจตาม
ศาสนาบัญญัติที่ตนนับถือได้อย่างครบถ้วน เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ การละหมาด การคลุมผ้า
หิญาบ เคารพนับถือพ่อแม่ การมีสัมมาคารวะ การให้เกียรติครู การกล่าวขอบคุณ  (PNIModified = 0.05) 
ประเด็นที่ 26 สถานศึกษาได้รับการส่งให้มีการด าเนินกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมวิถีของ
ชุมชน เช่น การไหว้ การแต่งกายโดยใช้ผ้าท้องถิ่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
รู้จักเคารพค าตัดสินของคณะกรรมการ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความรักความสามัคคี การเป็นผู้
ตามที่ดี การตักเตือน ส่งเสริมการกระท าความดีในรูปแบบต่าง ๆ (PNIModified = 0.04) ประเด็นที่ 27 
สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ชุมชน
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และทางสังคมหรือการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมน าเสนอ การสร้างกฎเกณฑ์ กติกา แล้วยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร (PNIModified = 0.06)   
 
ตารางที่ 4.23  ผลการจัดกลุ่มและวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น : ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน

มนุษยธรรม 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนษุยธรรม 
สรุปจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
PNI 

Modified 
ผลการจัด

กลุ่ม 
ภายใน ภายนอก 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 0.24 ปานกลาง จุดแข็ง โอกาส 
การอาสาสมัคร 
28. สถานศึกษามีการสนับสนุนใหน้ักเรียนเข้าร่วมเป็น             

สภานักเรียนสารวัตรนักเรียน ยุวบรรณารักษ์ จิตอาสา
ธนาคารโรงเรียน มคัคุเทศก์น้อยน าเที่ยวในโรงเรยีน 
การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครหรือชมรม
สร้างจิตอาสาเสียสละเพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลือให้บริการประชาชนท่ีไดร้ับความเดือดร้อน           

 
0.20 

 
ปานกลาง 

 
จุดแข็ง 

 
N/A 

29. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน มีวัฒนธรรม                  
การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภยัพิบัติต่าง ๆ 
ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย 0.19 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 

30. มีการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนจิตอาสาใน                    
การช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากอาการ
เจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉิน หรือ มีความรู้พื้นฐาน                  
การช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณต์่าง ๆ ได้อย่างทัน             
ถ่วงที เหมาะสมและปลอดภยั 0.26 สูง จุดอ่อน N/A 

31. สถานศึกษาสนับสนุนใหม้ีการมอบรางวัลเชิดชูเกยีรติ
หรือเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจให้เกิด
กระบวนการสร้างอาสาสมัครรุ่นตอ่ไปในอนาคต 0.28 สูง จุดอ่อน N/A 

ภาพรวมการอาสาสมัคร 0.23 ปานกลาง จุดแข็ง  
การบริจาค 
32. มีการสนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรมบริจาค เช่น 

กิจกรรมร่วมท าบุญหน้าเสาธงหรือจัดหาทรัพยากร
ทางด้านงบประมาณ วัสดุและสิ่งของทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

 
0.23 

 
ปานกลาง 

 
จุดแข็ง 

 
N/A 
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ตารางท่ี 4.23  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนษุยธรรม 
สรุปจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
PNI 

Modified 
ผลการจัด

กลุ่ม 
ภายใน ภายนอก 

33. นักเรียนเสียสละเวลาหรือสละทรัพย์ตามก าลัง
ความสามารถ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้และ
ผู้ประสบภยัอย่างสม่ าเสมอ จนกลายเป็นวัฒนธรรม 
การปฏิบัตเิพื่อสรา้งสภาพสังคมแห่งความสุขและ             
ความสมดุล 0.27 สูง จุดอ่อน N/A 

34. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการสรา้งจิตส านึก 
ส าหรับนักเรียนใหรู้้จักคณุค่าการบริจาค 0.23 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 

35. สถานศึกษาให้ความส าคญักับผู้บริจาคโดยมีการมอบ
เกียรติบตัร โล่ รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิด
กระบวนการการบริจาคอย่างต่อเนื่องในอนาคต 0.27 สูง จุดอ่อน N/A 

36. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุระบบช่องทางการบริจาค
ที่หลากหลาย เช่น ผ่านทางเว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ 
อินสตาแกรม เพื่อร่วมระดมช่วยเหลือผูไ้ด้รบั                 
ความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที สะดวกและรวดเร็ว 0.19 ปานกลาง N/A โอกาส 

37. สถานศึกษาได้รบัสนับสนุนจากบุคลากร ครู นักเรียน
และผูป้กครองเข้าร่วมบริจาคขวด แก้วน้ าพลาสติก  
เศษอลูมิเนยีม เพื่อรวบรวมน าไปจ าหน่าย เป็นทุน
บริจาคต่อให้กับมลูนิธิขาเทียม หรอืช่วยเหลือผู้พิการ 0.26 สูง N/A อุปสรรค 

ภาพรวมการบริจาค 0.24 ปานกลาง จุดแข็ง  
  
 จากตารางที่ 4.23 สามารถวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นของการบริหารสถานศึกษาด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 
โดยใช้ PNIModified เป็นเกณฑ์จัดล าดับ พบว่า 
 จุดแข็ง (Strength) คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับต่ าและปานกลาง ค่าดัชนี 
PNIModified ต่ า = 0.03 - 0.25  รายละเอียด ดังนี้ 
 จุดแข็งของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม ได้แก่ 
 1)  การอาสาสมัคร ประกอบด้วย ประเด็นที่ 28 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้นักเรียน 
เข้าร่วมเป็นสภานักเรียนสารวัตรนักเรียน ยุวบรรณารักษ์ จิตอาสาธนาคารโรงเรียน มัคคุเทศก์น้อย 
น าเที่ยวในโรงเรียน การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัคร หรือชมรมสร้างจิตอาสาเสียสละเพ่ือ
เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน (PNIModified = 0.20)          
ตัวแปรที่ 29 สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน มีวัฒนธรรมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัย
พิบัติต่างๆ ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย (PNIModified = 0.19) 
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 2)  การบริจาค ประกอบด้วย ประเด็นที่ 32 มีการสนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรมบริจาค 
เช่น กิจกรรมร่วมท าบุญหน้าเสาธง หรือจัดหาทรัพยากรทางด้านงบประมาณ วัสดุและสิ่งของ           
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (PNIModified = 0.23) ประเด็นที่ 34 ส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้าง
จิตส านึก ส าหรับนักเรียน ให้รู้จักคุณค่าการบริจาค (PNIModified = 0.23) 
 จุดอ่อน (Weakness) คือปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับสูง ค่าดัชนี PNIModified  
= 0.26-0.38 รายละเอียดดังนี้ 
 จุดอ่อนของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม ได้แก่ 
 1) การอาสาสมัคร ประกอบด้วย ประเด็นที่ 30 สถานศึกษามีการอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนจิตอาสาในการช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืนให้ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉิน 
(PNIModified = 0.27) ประเด็นที่  31 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ         
เกียรติบัตรแก่อาสาสมัครและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจ ให้เกิด
กระบวนการสร้างอาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต (PNIModified = 0.28) 
 2)  การบริจาค ประกอบด้วย ประเด็นที่ 33 นักเรียนเสียสละเวลา หรือสละทรัพย์ตาม
ก าลังความสามารถ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย อย่างสม่ าเสมอ จนกลายเป็น
วัฒนธรรมการปฏิบัติเพ่ือสร้างสภาพสังคมแห่งความสุขและความสมดุล (PNIModified = 0.27) ประเด็น
ที่ 35 สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้บริจาคโดยมีการมอบเกียรติบัตร โล่ รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดกระบวนการการบริจาคอย่างต่อเนื่องในอนาคต (PNIModified = 0.27) 
 โอกาส (Opportunity) คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับต่ าและปานกลาง  
ค่าดัชนี PNIModified ต่ า = 0.03 - 0.25 รายละเอียดดังนี้ 
 โอกาสของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม ได้แก่ 1) การบริจาค ประกอบด้วย 
ประเด็นที่ 36 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนระบบช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย เช่น ผ่านทาง 
เว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม เพ่ือร่วมระดมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที 
สะดวกและรวดเร็ว (PNIModified = 0.19) 
 อุปสรรค (Threat) คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับสูง ค่าดัชนี PNIModified  = 
0.26-0.38 รายละเอียดดังนี้ 
 อุปสรรคของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม ได้แก่ 1) การบริจาค ประกอบด้วย 
ประเด็นที่ 37 สถานศึกษาได้รับสนับสนุนจากบุคลากร ครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมบริจาคขวด 
แก้วน้ าพลาสติก เศษอลูมิเนียม เพ่ือรวบรวมน าไปจ าหน่าย เป็นทุนบริจาคต่อให้กับมูลนิธิขาเทียม 
หรือช่วยเหลือผู้พิการ (PNIModified = 0.26) 
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ตารางที่ 24  ผลการจัดกลุ่มและวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น : ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

   

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
สรุปจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
PNI  ผลจัดกลุม่ ภายใน ภายนอก 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 0.21 ปานกลาง จุดแข็ง โอกาส 
การดูแลสิ่งแวดล้อม 
38. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุกระบวนการเรียนรู้ให้

นักเรียนมีความตระหนักรู้ เห็นคณุค่าและมีจติส านึกท่ีดี
ต่อสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นวัฒนธรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมหรือมีความรักและหวงแหนในความงามของ
ธรรมชาติ  

 
0.14 

 
ปานกลาง 

 
N/A 

 
โอกาส 

39. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุจากหน่วยงานหรือองค์กร
ต่าง ๆ ให้นักเรียน ร่วมปฏิบตัิตนตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
หรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 0.24 ปานกลาง N/A โอกาส 

40. สถานศึกษามีการสนับสนุนใหน้ักเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดี
รู้จักการวางแผนการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างเรียบง่าย 
สร้างสรรค์ ด้วยการไม่ท าลายสิ่งตา่ง ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม  0.17 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 

41. สถานศึกษามีการจดัท ากิจกรรม การปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ี
สีเขียวหรือมีการก าหนดพื้นท่ีรับผดิชอบดูแลรักษาต้นไม้ 
ความสะอาดของห้องเรียน ทรัพยส์มบัติของสถานศึกษา
และชุมชน ตามศักยภาพของนักเรยีนเพื่อประโยชน์แก่
ส่วนรวม  0.24 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 

42. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมหรือเป็นส่วนหน่ึงขององค์การด้านเด็ก
เยาวชนและประชาชน เพื่อจัดแหล่งศึกษาเรียนรู้          
เชิงอนุรักษ์การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งดิน 
น้ า อากาศ พืชและสัตวส์ายพันธุเฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างสมดลุในระบบนเิวศ 0.34 สูง N/A  อุปสรรค 

43. สถานศึกษามีกระบวนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของชุมชน เช่น ร่วมด าเนินการธนาคารขยะ รณรงค์        
งดทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ าล าคลองที่ทางสาธารณะ 
การรณรงค์บ าบดัน้ าเสียให้สะอาดก่อนท้ิง  0.31 สูง จุดอ่อน N/A 

ภาพรวมการดูแลสิ่งแวดล้อม 0.23 ปานกลาง จุดแข็ง  
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ตารางท่ี 24  (ต่อ) 
   

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
สรุปจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
PNI  ผลจัดกลุม่ ภายใน ภายนอก 

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
44. มีกระบวนการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน         

เห็นคุณคา่ การใช้เทคโนโลยีอย่าง เหมาะสม คุ้มคา่เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อลดปญัหาโลกร้อนที่ก่อให้เกิด         
การเปลีย่นแปลงของโลก เช่น ใช้อินเตอร์เนต็ช าระ
สินค้าหรือบริการแทนการเดินทาง การรับส่งข้อมลู
ข่าวสารโดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตแทนกระดาษ 

 
0.13 

 
ปานกลาง 

 
จุดแข็ง 

 
N/A 

45. สนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรม ปฏิบัตติน ปรับตัว 
รับมือ สรา้งภูมิคุม้กันต่อสภาพภูมอิากาศที่เปลี่ยนแปลง
ไป หรือรณรงค์ป้องกันการเกิดผลกระทบจากสภาวะโลก
ร้อน เช่น ภัยพิบัติน้ าท่วม การกดัเซาะชายฝั่ง การสูญ
พันธุ์ของพืชและสัตว์  0.18 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 

46. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีการวางแผนการใช้
ทรัพยากร น้ า น้ ามัน พลังงานไฟฟ้า พลังงานทางเลือก 
วัสดุ อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรับประทาน
อาหารให้หมดจานไม่เหลือท้ิง การปิดก๊อกน้ าหลังการใช้
งาน การประยุกต์ใช้กระดาษทั้งสองหน้า การปิดไฟหลัง
การใช้งาน การช่วยกันประหยดัน้ ามันด้วยการใช้รถ
ประจ าทางแทนการใช้รถส่วนตัวหรือการเดินทางไปทาง
เดียวกันก็นั่งรถไปด้วยกัน  0.15 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 

47. สถานศึกษามีการ ตรวจวัด บนัทึก รายงาน การทบทวน
ปริมาณแหล่งก าเนดิมลพิษ เช่น บันทึกการใช้กระดาษ 
น้ า ไฟฟ้า การปล่อยน้ าเสยีกากของเสียและเช้ือเพลิงท่ี
ใช้มีการประเมินและวิเคราะห์เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาพรวม 0.28 สูง จุดอ่อน N/A 

48. สถานศึกษามีกระบวนการป้องกันปัญหามลพิษหรือ
ก าหนดมาตรการก าจัดมลพิษทั้งทางตรง ทางอ้อม เช่น 
การใช้รถจักรยาน จักรยานไฟฟ้า การไมเ่ผาขยะหรือ
การกระท าใดๆที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ตรวจสอบ
สภาพเครื่องยนต์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้อยู่
ในสภาพปกต ิเพื่อไม่ให้ปล่อยควันพิษสู่อากาศและ        
การลดใช้สารเคม ี 0.28 สูง จุดอ่อน N/A 

ภาพรวมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 0.19 ปานกลาง จุดแข็ง  
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 ตารางที่ 4.24 สามารถวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของการบริหารสถานศึกษาด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ 
PNIModified เป็นเกณฑ์จัดล าดับ พบว่า   
 จุดแข็ง (Strength) คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับต่ าและปานกลาง ค่าดัชนี 
PNIModified ต่ า = 0.03 - 0.25 รายละเอียด ดังนี้ 
 จุดแข็งของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
 1)  การดูแลสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ประเด็นที่ 40 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้
นักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีรู้จักการวางแผนการด าเนินชีวิตประจ าวัน อย่างเรียบง่าย สร้างสรรค์ด้วย
การไม่ท าลายสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม  (PNIModified = 0.17) ตัวแปรที่ 41  
สถานศึกษามีการจัดท ากิจกรรม การปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวหรือมีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบดูแล
รักษาต้นไม้ ความสะอาดของห้องเรียน ทรัพย์สมบัติของสถานศึกษาและชุมชน ตามศักยภาพของ
นักเรียนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม (PNIModified = 0.24)  
 2)  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ประเด็นที่ 44 สถานศึกษามีกระบวน 
การสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน เห็นคุณค่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม คุ้มค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุดเพ่ือลดปัญหาโลกร้อนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ใช้อินเตอร์เน็ตช าระ
สินค้าหรือบริการแทนการเดินทาง การรับส่งข้อมูลข่าวสารโดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตแทนกระดาษ 
(PNIModified = 0.13) ประเด็นที่ 45 สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรม ปฏิบัติตน ปรับตัว 
รับมือ สร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหรือรณรงค์ป้องกันการเกิดผลกระทบจาก
สภาวะโลกร้อน เช่น ภัยพิบัติน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง การสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ (PNIModified = 0.18) 
ประเด็นที่ 46 สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรน้ า น้ ามัน พลังงานไฟฟ้า 
พลังงานทางเลือก วัสดุ อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรับประทานอาหารให้หมดจานไม่เหลือทิ้ง 
การปิดก๊อกน้ าหลังการใช้งาน การประยุกต์ใช้กระดาษทั้งสองหน้า การปิดไฟหลังการใช้งาน การช่วยกัน
ประหยัดน้ ามันด้วยการใช้รถประจ าทางแทนการใช้รถส่วนตัวหรือการเดินทางไปทางเดียวกันก็นั่งรถ
ไปด้วยกัน (PNIModified = 0.15)  
 จุดอ่อน (Weakness) คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับสูง ค่าดัชนี PNIModified 
= 0.26 - 0.38 รายละเอียด ดังนี้ 
 จุดอ่อนของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
 1)  การดูแลสิ่งแวดล้อม คือ ประเด็นที่ 43 สถานศึกษามีกระบวนการลดผลกระทบตอ        
สิ่งแวดลอมของชุมชน เช่น ร่วมด าเนินการธนาคารขยะ รณรงค์งดทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ าล าคลอง 
ที่ทางสาธารณะ การรณรงค์บ าบัดน้ าเสียให้สะอาดก่อนทิ้ง (PNIModified = 0.31) 
 2) การปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลง  ประกอบด้วย ประเด็นที ่ 47 สถานศึกษามี          
การ ตรวจวัด บันทึก รายงาน การทบทวนปริมาณแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น บันทึกการใช้กระดาษ น้ า 
ไฟฟ้า การปล่อยน้ าเสีย กากของเสียและเชื้อเพลิงที่ใช้ มีการการประเมินและวิเคราะห์เพ่ือลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกในภาพรวม (PNIModified = 0.28) ประเด็นที่ 48 สถานศึกษามีกระบวนการป้องกัน
ปัญหามลพิษ หรือก าหนดมาตรการก าจัดมลพิษทั้งทางตรง ทางอ้อม เช่น การใช้รถจักรยาน จักรยาน
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ไฟฟ้า การไม่เผาขยะหรือการกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษทาอากาศ  ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์
ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติ เพ่ือไม่ให้ปล่อยควันพิษสู่อากาศและการลดใช้
สารเคมี (PNIModified = 0.28)   
 โอกาส (Opportunity) คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับต่ าและปานกลาง  
ค่าดัชนี PNIModified ต่ า = 0.03 - 0.25 รายละเอียด ดังนี้ 
 โอกาสของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) การดูแลสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ประเด็นที่ 38 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมี        
ความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและมีจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นวัฒนธรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมหรือมีความรักและหวงแหนในความงามของธรรมชาติ (PNIModified = 0.14) ประเด็นที่ 39 
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง  ๆ ให้นักเรียน ร่วมปฏิบัติตนตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด (PNIModified = 0.24) 
 อุปสรรค (Threat) คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับสูง ค่าดัชนี PNIModified = 
0.26 - 0.38 รายละเอียด ดังนี้ 
 อุปสรรคของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ประเด็นที่ 42 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การด้านเด็กเยาวชนและประชาชน เพ่ือจัดแหล่งศึกษาเรียนรู้เชิงอนุรักษ์การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้ง ดิน น้ า อากาศ พืชและสัตว์สายพันธุเฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่อย่าง
สมดุลในระบบนิเวศ (PNIModified = 0.34)   
 
ตารางที่ 4.25  ผลการจัดกลุ่มและวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น : ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน      

ธรรมาภิบาล 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
สรุปจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
PNI 

Modified 
ผลการจัด

กลุ่ม 
ภายใน ภายนอก 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 0.15 ปานกลาง จุดแข็ง โอกาส 
การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 
49. ผู้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียน มีจติส านึก       

ความโปร่งใสหรือแสดงออกถึงความเป็นผู้น ามุ่งมั่น
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา ซือ่สัตย์ สจุริต 

 
0.09 

 
ต่ า 

 
จุดแข็ง 

 
N/A 

50. สถานศึกษา มีการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส
หรือมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอยา่งโปร่งใสจน
กลายเป็นวัฒนธรรมองค์การ 0.10 ต่ า จุดแข็ง N/A 
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ตารางท่ี 4.25  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
สรุปจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
PNI 

Modified 
ผลการจัด

กลุ่ม 
ภายใน ภายนอก 

51. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุให้มีช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูล ข่าวสาร หลักฐานยืนยันข้อเท็จจริง                 
การปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงหรือมี
การสื่อสารแบบสองทางกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึ้น 0.14 ปานกลาง N/A โอกาส 

52. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุให้มีการจัดตั้ง
คณะท างาน เพื่อด าเนินการต่อเรือ่งร้องเรียนหรือมี        
การตรวจสอบ ติดตามการประเมนิผล รับฟัง          
ความคิดเห็นจากองค์กร หน่วยงาน ภายใน ภายนอก       
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและประชาชน 0.24 ปานกลาง N/A โอกาส 

53. สถานศึกษามีการมอบรางวัล เกียรติบตัรแกผู่้บริหาร 
บุคลากร ครูและนักเรยีน ที่ปฏิบัตหิน้าท่ีด้วย           
ความโปร่งใส เพื่อเชิดชูเกียรติ หรอืสร้างแรงจูงใจให้
สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไปในอนาคต 0.23 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 

ภาพรวมการปฏิบัติอย่างโปร่งใส 0.15 ปานกลาง จุดแข็ง  
การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 
54. มีการปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค         

เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ ไม่เลอืกปฏิบัติบน          
ความแตกต่างดา้นเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชนช้ัน สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค 
ยุติธรรมให้เกียรติกันและกัน 

 
0.07 

 
ต่ า 

 
จุดแข็ง 

 
N/A 

55. สถานศึกษามีกระบวนการพิจารณาให้คา่ตอบแทนแก่
ผู้บริหาร บุคลากรและครู อย่างเปน็ธรรมหรือการน า
เทคโนโลยีมาใช้ปฏิบตัิงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 0.03 ต่ า จุดแข็ง N/A 

56. มีการส่งเสริมให้ ผูบ้ริหาร บุคลากร ครูและนักเรียน           
มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ยึดมัน่ความถูกต้องดีงาม 
ต่อต้านการผูกขาดการอธรรมทุกรปูแบบหรือการสร้าง
ค่านิยมความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม 0.11 ต่ า จุดแข็ง N/A 

57. สถานศึกษามีการฝึกอบรมผู้บริหาร บุคลากร ครูใหม้ี
ความรู้ตามหลักวิชาการ การเป็นที่ปรึกษาด้านให ้       
ความเป็นธรรมแก่นักเรียน 0.18 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 
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ตารางท่ี 4.25  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
สรุปจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
PNI 

Modified 
ผลการจัด

กลุ่ม 
ภายใน ภายนอก 

58. สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบความเป็นธรรมทุก
ขั้นตอน ของการด าเนิน งานตามภารกิจงานหรือมี         
การรายงานผลการประเมินผล เพือ่พัฒนามาตรฐาน
ความเป็นธรรม โดยเปดิโอกาสใหทุ้กคนได้เสนอแนะ 
ปรับปรุง ร้องเรยีนเกี่ยวกับการปฏบิัติที่ไม่เป็นธรรม 
ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ  0.20 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 

ภาพรวมการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 0.12 ต่ า จุดแข็ง  
การมีส่วนร่วม 
59. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู

และนักเรียน มสี่วนร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างสถานศกึษา ภาครัฐและ 
เอกชน 

 
0.17 

 
ปานกลาง 

 
N/A 

 
โอกาส 

60. สถานศึกษาได้รบัการสนับสนนุให้มีการตกลง        
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ชุมชน สังคม
เพื่อร่วมการพัฒนา สร้างองค์ความรู้จากภมูิปัญญาของ
ชุมชนหรือร่วมสนับสนุนนักเรียนให้มีการแลกเปลีย่น
เรียนรูต้่อยอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ
ชุมชน 0.36 สูง N/A อุปสรรค 

61. สถานศึกษาสนับสนุนการเป็นฐานการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  
รวมกบัองคกรปกครองสวนท้องถิ่น บ้าน วัด มัสยิด 
โบสถ์เพื่อประโยชนและเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน 0.13 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 

61. มีการส่งเสริมใหผู้้บริหาร ครูและนักเรียนมีความสามัคคี 
หรือเต็มใจใหค้วามร่วมมือกับกิจกรรมภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตามขีดความสามารถ 0.16 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 

62. สถานศึกษามีการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี          
แผนยุทธศาสตร์หรือวางแผนงาน นโยบาย วิสยัทัศน์
และเป้าหมายสะท้อนความมุ่งมั่นต่อการสร้างการมี   
ส่วนร่วม 0.10 ต่ า จุดแข็ง N/A 

63. สถานศึกษามีการร่วมประชุมใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
กับทุกภาคส่วน เพื่อหาวิธีการพัฒนาแก้ไขปัญหาและ  
ลดปัญหาที่เกิดขึ้น 0.15 ปานกลาง จุดแข็ง N/A 
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ตารางท่ี 4.25  (ต่อ) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
สรุปจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
PNI 

Modified 
ผลการจัด

กลุ่ม 
ภายใน ภายนอก 

64. สถานศึกษามีการอบรม บุคลากร ครู และนักเรยีน 
เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือส่งเสรมิประชาธิปไตยหรือ
สนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งสภานักเรยีน การรู้จัก
แสดงความคดิเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 0.30 สูง จุดอ่อน N/A 

ภาพรวมการมีส่วนร่วม 0.19 ปานกลาง จุดแข็ง  
 

 จากตารางที่ 4.25 สามารถวิเคราะห์ประเด็นการจัดกลุ่ม ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล        
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล โดยใช้ PNIModified เป็นเกณฑ์จัดล าดับ พบว่า   
 จุดแข็ง (Strength) คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับต่ าและปานกลาง ค่าดัชนี 
PNIModified ต่ า = 0.03 - 0.25 รายละเอียด ดังนี้ 
 จุดแข็งของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล ได้แก่  
 1)  การปฏิบัติอย่างโปร่งใส ประกอบด้วย ประเด็นที่ 49 สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร 
บุคลากร ครูและนักเรียน มีจิตส านึกความโปร่งใสหรือแสดงออกถึงความเป็นผู้น ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สุจริต (PNIModified = 0.09) ประเด็นที่ 50 สถานศึกษา มีการบริหาร    
ความเสี่ยงด้านความโปร่งใสหรือมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสจนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์การ (PNIModified = 0.10) ประเด็นที่ 53 สถานศึกษามีการมอบรางวัล เกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร 
บุคลากร ครูและนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพ่ือเชิดชูเกียรติหรือสร้างแรงจูงใจให้สังคม
ร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไปในอนาคต (PNIModified = 0.23)  
 2)  การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ประกอบด้วย ประเด็นที่ 54 สถานศึกษาส่งเสริมให้มี
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติบน     
ความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมให้เกียรติกันและกัน (PNIModified = 0.07) 
ประเด็นที่ 55 สถานศึกษามีกระบวนการพิจารณาให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร บุคลากรและครูอย่าง
เป็นธรรม หรือการน าเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ  (PNIModified = 0.03) ประเด็นที่ 56 
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียนมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ยึดมั่น
ความถูกต้องดีงาม ต่อต้านการผูกขาดการอธรรมทุกรูปแบบหรือการสร้างค่านิยมความเป็นธรรมให้
เกิดขึ้นในสังคม (PNIModified = 0.11) ประเด็นที่ 57 สถานศึกษามีการฝึกอบรมผู้บริหาร บุคลากร ครู 
ให้มีความรู้ตามหลักวิชาการ การเป็นที่ปรึกษ ด้านให้ความเป็นธรรมแก่นักเรียน (PNIModified = 0.18)  
ประเด็นที่ 58 สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบความเป็นธรรมทุกขั้นตอนของการด าเนินงานตาม
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ภารกิจงานหรือมีการรายงานผลการประเมินผล เพ่ือพัฒนามาตรฐานความเป็นธรรม โดยเปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้เสนอแนะ ปรับปรุง ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางสื่อต่าง  ๆ 
(PNIModified = 0.20)  
 3)  การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ประเด็นที่ 61 สถานศึกษาสนับสนุนการเป็นฐานการเรียนรู้
ตลอดชีวิตรวมกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น บ้าน วัด มัสยิด โบสถ์ เพ่ือประโยชนและเป้าหมายใน
การพัฒนาชุมชน (PNIModified = 0.13) ประเด็นที่ 62 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนมีความสามัคคีหรือเต็มใจให้ความร่วมมือกับกิจกรรมภายใน และภายนอกสถานศึกษาตาม 
ขีดความสามารถ (PNIModified = 0.16) ประเด็นที่ 63 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนยุทธศาสตร์หรือวางแผนงาน นโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมายสะท้อนความมุ่งมั่นต่อการสร้าง
การมีส่วนร่วม (PNIModified = 0.10) ประเด็นที่ 64 สถานศึกษามีการร่วมประชุมใช้ความคิดอย่าง
สร้างสรรคก์ับทุกภาคส่วน เพ่ือหาวิธีการพัฒนาแก้ไขปัญหาและลดปัญหาที่เกิดข้ึน (PNIModified = 0.15)   
 จุดอ่อน (Weakness)  คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับสูง ค่าดัชนี PNIModified 

= 0.26 - 0.38 รายละเอียด ดังนี้ 
 จุดอ่อนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
ประเด็นที่ 65  สถานศึกษามีการอบรม บุคลากร ครูและนักเรียนเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรือสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้ง
สภานักเรียน การรู้จักแสดงความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน (PNIModified = 0.30)   
 โอกาส (Opportunity) คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับต่ าและปานกลาง  
ค่าดัชนี PNIModified ต่ า = 0.03 - 0.25 รายละเอียด ดังนี้ 
 โอกาสของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล ได้แก่  
 1)  การปฏิบัติอย่างโปร่งใส ประกอบด้วย ประเด็นที่ 51 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนให้
มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร หลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึงหรือมีการสื่อสารแบบสองทางกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
(PNIModified = 0.14) ประเด็นที่ 52 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะท างาน เ พ่ือ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนหรือมีการตรวจสอบ ติดตามการประเมินผล รับฟังความคิดเห็นจาก
องค์กร หน่วยงาน ภายใน ภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน (PNIModified = 0.24)  
 2)  การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ประเด็นที่ 59 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนให้ผู้บริหาร 
บุคลากร ครูและนักเรียน มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา 
ภาครัฐและเอกชน (PNIModified = 0.17) 
 อุปสรรค (Threat) คือ ปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับสูง ค่าดัชนี PNIModified      

= 0.26 - 0.38 รายละเอียด ดังนี้ 
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 อุปสรรคของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล ได้แก่  1) การมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย ประเด็นที่  60 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนให้มีการตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ชุมชน สังคมเพ่ือร่วมการพัฒนา สร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของชุมชน 
หรือร่วมสนับสนุนนักเรียนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ
ชุมชน (PNIModified = 0.36)    

 4.3.2  ผลสรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและการจัดล าดับความต้องการ
จ าเป็น เพ่ือน าไปก าหนดร่างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล 
  ผลการร่างกลยุทธ์ได้จากสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค จากการจัดล าดับความต้องการจ าเป็น การพิจารณากลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง มีค่า
เท่ากับ 0.26 - 0.38 จัดเป็นจุดอ่อนหรือเป็นอุปสรรคของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล แสดงว่ามีความต้องการจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนา จึงต้องน า
ประเด็นดังกล่าวมาพิจารณา น าเสนอกลยุทธ์ขจัดจุดอ่อนหรืออุปสรรคส าหรับกลุ่มที่มีค่า PNIModified 
ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 0.13 - 0.25 และกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่ า มีค่าเท่ากับ 0.03 - 0.12 จะ
เป็นจุดแข็งของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ซึ่ง
น าเสนอตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.26  ผลการวิเคราะห์ PNIModified จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม: ด้านเศรษฐกิจ 
 

การวิเคราะห์ PNIModified จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
1. คุณภาพการให้บริการ 

1) สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานของ
หลักสตูรที่ได้ก าหนดไว ้(PNIModified = 0.12)  

2) สถานศึกษามีการจดักิจกรรมทางวิชาการ ศิลปะ กีฬาและ
นันทนาการ ภูมิปญัญา (PNIModified = 0.14)  

3) สถานศึกษามีการให้บริการด้านอาคารสถานท่ีและจดั
สภาพแวดล้อมเหมาะสม มสีิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ
ผู้ใช้บริการอย่าง (PNIModified = 0.20)   

4) สถานศึกษาสนับสนุนใหม้ีการบริการด้านโภชนาการ ด้าน
สุขภาพและสุขอนามยัพื้นฐานท่ีจ าเปน (PNIModified = 0.09) 

5) สถานศึกษามีการให้ข้อมลูข่าวสารทางการศึกษา วิทยาการ
สมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม (PNIModified=0.26) 

6) มีกระบวนการให้ความรู้ตามความถนัดของนักเรียน 
ตอบสนองต่อความต้องการกับผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
นโยบายของรัฐ (PNIModified = 0.13) 

S1: การให้บริการตอบสนอง
ความต้องการของ              
ทุกภาคส่วน  

1) สถานศึกษาจดัการเรียน            
การสอน และให้ความรู้ตาม
มาตรฐานหลักสูตร
ตอบสนองความต้องการของ
ทุกภาคส่วน 

2) สถานศึกษาจดัการบริการ
ทางวิชาการการศึกษาให้
ค าปรึกษา แนะแนว และ
วางแผนการศึกษา 

3) สถานศึกษาให้บริการ             
ด้านอาคาร สถานท่ี               
จัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
ได้อย่างครบครัน 

4) สถานศึกษาจดัการให้บริการ 
ด้านสุขภาวะพื้นฐานอย่าง
เพียงพอ 

W1: การให้ข้อมูล
ข่าวสารทาง
การศึกษายังมิ
เพียงพอ 

1) สถานศึกษาให้ข้อมลู
ข่าวสารทาง
การศึกษา วิทยาการ
สมัย กับผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีและสังคม  
ยังไม่เพียงพอ 

O1: การให้ความรู้และ                
การน าไปใช้ประโยชน์
ตอบสนอง                      
ความต้องการของ                
ทุกภาคส่วน  

1) การให้ความรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตอบสนองต่อ                    
ความต้องการกับผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคม และ
สนองตอบต่อนโยบาย             
ของรัฐ 
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ตารางท่ี 4.26  (ต่อ)  
 

การวิเคราะห์ PNIModified จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
2. การบริหารจัดการงบประมาณ 

1) สถานศึกษามีการด าเนินการด้านงบประมาณ การบริหาร
พัสดุ ครภุัณฑ์และสินทรัพย์ เป็นไปตามระเบียบและยึดถือ
ความถูกต้อง (PNIModified = 0.09)  

2) สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงบประมาณและ                
การปฏิบัตติามแผน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและรั่วไหลของ
งบประมาณ (PNIModified = 0.08)  

3) สถานศึกษามีการจดัท าและเสนอของบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ  การตรวจสอบ ตดิตามประเมินผลการรายงาน
ผลต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคม             
(PNIModified = 0.07)   

4) สถานศึกษามีกระบวนการให้คา่ตอบแทนท่ีไม่เอารัด                     
เอาเปรียบผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (PNIModified = 0.19)  

5) สถานศึกษาได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ 
ร่วมระดมทรัพยากร งบประมาณ จัดระบบสวัสดิการ 
(PNIModified = 0.31) 

S2:  กระบวนการวางแผน
ด าเนินการด้าน
งบประมาณด้วย               
ความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

1) การด าเนินการด้านงบ 
ประมาณ เป็นไปตาม
ระเบียบและความถูกต้อง 

2) วางแผนบริหารงบประมาณ 
เพื่อป้องกันความเสี่ยง 

 3) การตรวจสอบ ตดิตาม 
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณต่อผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี 

4) กระบวนการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีมิเอาเปรียบ 
บุคลากร ครู และนักเรียน 

5) ความรับผิดชอบใน                   
การจัดการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

- - T1: การระดม
งบประมาณ 
มาพัฒนาด้าน
การศึกษา
ค่อนข้างน้อย 

1) การระดม
งบประมาณ 
รายได้                  
การลงทุน              
จัดสวสัดิการ
เพื่อพัฒนา
การศึกษา
ค่อนข้างน้อย 
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ตารางท่ี 4.26  (ต่อ)  
 

การวิเคราะห์ PNIModified จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
3. คุณภาพของผลผลิต 

1) สถานศึกษา มีการพัฒนานักเรยีน ให้มีความรู้ความสามารถ
ทักษะหลากหลาย (PNIModified = 0.20)  

2) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
จากการศึกษา มาสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (PNIModified = 0.21)  

3) สถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจรติ คิดประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์ที่สะอาดปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค (PNIModified = 0.23)  

 4) สถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีความพอเพียง                  
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เดือดรอ้นแก่ตนเอง ผู้อื่น 
(PNIModified = 0.17)  

5) สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกความรบัผิดชอบ            
ในบทบาท หน้าที่ของตัวเองและมีวินัย (PNIModified = 0.14)    

6) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นักเรียนมรีายได้                     
(PNIModified = 0.38) 

S3: ผู้เรียนเก่ง ดี มีความสุข
และมีทักษะชีวิต 

1) นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะพึงประสงค ์

 2) นักเรียน สามารถน าความรู้
มาประยุกต์สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

3) นักเรียน มคีุณธรรม 
จริยธรรมสร้างผลิตภัณฑ์ท่ี
สะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

4) นักเรียนสามารถด าเนินชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง             
สันติสุข  

5) นักเรียนมีจิตส านึก                  
ความรับผิดชอบในบทบาท
หน้าท่ีของตัวเองและสังคม 

W2: การส่งเสริม                
การสร้างรายได้
ของนักเรียน          
ยังมิมากเท่าที่ควร 

1) การส่งเสรมิการสร้าง
รายได้ของนักเรียน
จากการเรียนหลักสูตร
ระยะสั้นมีน้อย 

- - 
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4. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

1) มกีระบวนการ ป้องกันทุจริต การใหก้ารรบัสินบนในทุก
รูปแบบ ท้ังทางตรง และทางอ้อม หรือ เปิดโอกาสให้ผูม้ี           
ส่วนไดส้่วนเสีย นักเรยีนสามารถรอ้งเรียนตามช่องทางต่าง ๆ
ได้ทันทีเมื่อพบเห็นการทุจรติและด าเนินการคุม้ครอง          
ผู้ร้องเรยีน(PNIModified = 0.08) 

2) มีการรณรงค์ จัดท าป้ายหรือจดักิจกรรม สอดแทรก                 
การปลูกฝังจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมการปฏิบัตติามกฎหมายของสถานศึกษา 
(PNIModified = 0.15) 

3) สถานศึกษาได้รบัการสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบตัิตามคู่มือ 
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ บทลงโทษของสถานศึกษาอย่าง
เคร่งครดั (PNIModified = 0.09  

4) สถานศึกษาได้รบัการสนับสนุนกระบวนการส่งเสริมให้
นักเรียน มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนสากล การไมล่ะเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น (PNIModified = 0.19)   

กฎหมายและตามสัญญาข้อตกลงร่วมกัน                          
(PNIModified = 0.19) 

S4: การรณรงค์การป้องกัน
ทุจริตและสร้างจิตส านกึ
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

 1) กระบวนการป้องทุจริต              
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2) รณรงค์ จัดท าป้ายหรือจดั
กิจกรรมสอดแทรก                 
การปลูกฝังจิตส านึกอย่าง
ต่อเนื่อง จนกลายเป็น             
การสร้างวัฒนธรรม               
การปฏิบัตติามกฎหมาย 

- O2: สร้างกระบวนการให้
ความรู้ ปลูกจิตส านึก
และการปฏิบัติ
สอดคล้องกับระเบียบ 
กฎหมาย 

1) ปฏิบัตติาม ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ 
บทลงโทษของสถานศึกษา
เอง และมาตรการ
หน่วยงานของภาครัฐอย่าง
เคร่งครดั 

2) การให้ความรู้เรื่องสิทธิ
มนุษยชน มาตรการ
คุ้มครองแรงงานเด็ก              
ของไทย มาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศ การไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและ
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา                  
การคัดลอก บทความ 
รูปภาพ 
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5) สถานศึกษาได้รบัการสนับสนุนมาตรการส่งเสรมิให้นักเรยีนเข้าถงึสิทธิ

ในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย การใช้สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตาม
กฎหมายทั้งต่อตนเองและครอบครัวตามพระราชบญัญัติการศึกษา
หรือขอก าหนดของสหภาพแรงงาน การจายเงินเดือน คาตอบแทน
สอดคล้องกับระเบียบ 

  3) การเข้าถึงสิทธิในฐานะพลเมือง
การใช้สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
ตามกฎหมาย ขอก าหนดของ
สหภาพแรงงาน การจาย
เงินเดือนคาตอบแทนต้อง
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 

 

5. การปฏิบัติตามปทัสถานทางสงัคม 
1) มีการสนับสนุนให้นักเรียน ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคับ 

กฎเกณฑ์ของสังคม เช่น การปฏิบตัิตามสัญญา รักษาความไว้วางใจ            
ไม่ท าลายสิ่งของที่เป็นของสาธารณะ และทรัพยส์ินส่วนตัวของผู้อื่นให้
ได้รับความเสียหาย (PNIModified = 0.05) 

2) นักเรียนปฏิบัตตินตามหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัด โดยการเปดิ
โอกาสให้นักเรยีนได้ปฏิบตัิศาสนกจิ ตามศาสนาบัญญัติที่ตนนับถือได้
อย่างครบถ้วน (PNIModified = 0.05) 

3) มีการด าเนินกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมวิถีของชุมชน  
(PNIModified = 0.04) 

4) สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนใหม้ีจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ชุมชนและทางสังคมหรือการเปิดโอกาสให้นักเรียนมสี่วน
รว่มน าเสนอ การสร้างกฎเกณฑ์ กติกา แล้วยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างกัลยาณมติร  (PNIModified = 0.06) 

 - 
 

O3: การด าเนินตามหลักการของ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และกฎเกณฑข์องชุมชน
ท้องถิ่น 

1) ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของสังคม 
ชุมชนท้องถิ่น 

2) ปฏิบัตตินตามหลักการศาสนา 
อย่างเคร่งครัด 

3) ด าเนินกิจกรรมตามประเพณี
และวัฒนธรรมวิถีของชุมชน   

4) การรณรงค์ปลูกจิตส านึก                
การสร้างวัฒนธรรม               
การปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ ชุมชน 
และทางสังคม 
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5. การอาสาสมัคร 

1) สถานศึกษามีการสนับสนุนให้นกัเรียนเข้าร่วมเป็น                 
สภานักเรียนสารวัตรนักเรียน ยุวบรรณารักษ์ จิตอาสา    
การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัคร หรือชมรมสร้าง
จิตอาสาเสียสละเพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ
ให้บริการประชาชนท่ีได้รบัความเดือดร้อน                     
(PNIModified = 0.20) 

2) ส่งเสริมให้นักเรียน มีวัฒนธรรมการอาสาสมคัรช่วยเหลือ             
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากเหตุภยัพิบัตติ่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ 
โดยมไิด้ถูกบังคับโดยกฎหมาย (PNIModified = 0.19) 

3) มีการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนจิตอาสาในการช่วยเหลือ
ตัวเองและผู้อื่น (PNIModified = 0.26) 

4) สถานศึกษาสนับสนุนใหม้ีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ 
เกียรติบตัรแก่อาสาสมัคร (PNIModified = 0.28) 

S5: ส่งเสริมการจัดตั งกลุ่ม
อาสาสมัคร จิตอาสาและ
สร้างวัฒนธรรม               
การช่วยเหลือ 

1) การจัดตั้งกลุ่มเยาวชน
อาสาสมัคร จิตอาสา
เสียสละเพื่อช่วยเหลือ
ให้บริการประชาชน 

2) ส่งเสริมวัฒนธรรมการ
อาสาสมัครช่วยเหลือ                
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากเหตุ
ภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วย               
ความสมคัรใจ 

W3: กระบวนการสร้าง
แรงจูงใจและ
สนับสนุน            
องค์ความรู้แก่
อาสาสมัคร                
ยังมิมากเท่าที่ควร 

1) การสนบัสนุน                   
การอบรมให้ความรู้
แก่อาสาสมัคร
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ตาม
มาตรฐาน ยังมีน้อย 

2) กระบวนการสร้าง
แรงจูงใจและขวัญ
ก าลังใจให้เกิด
อาสาสมัครรุ่นต่อไป
ในอนาคตยังมีน้อย 
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6. การบริจาค 

1) สถานศึกษามีการสนับสนุนให้นกัเรียนจดักิจกรรมบริจาค            
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (PNIModified = 0.23) 

2) สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนเสียสละเวลา จนกลายเป็น
วัฒนธรรม (PNIModified = 0.27) 

3) สถานศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างจิตส านึกส าหรับ
นักเรียน ให้รู้จักคณุค่าการบรจิาค (PNIModified = 0.23) 

4) สถานศึกษาให้ความส าคญักับผูบ้ริจาคโดยมีการมอบ              
เกียรติบตัร โล่ รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดกระบวนการ
การบริจาคอย่างต่อเนื่องในอนาคต (PNIModified = 0.27) 

5) สถานศึกษาสนับสนุนใหม้ีช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย 
เพื่อร่วมระดมช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที สะดวกและรวดเร็ว 
(PNIModified = 0.19) 

6) มีการสนับสนุนให้บคุลากร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง              
เข้าร่วมบริจาคขวด เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ                           
(PNIModified = 0.26) 

S6: สนับสนุนการจัดกิจกรรม
บริจาค เสียสละ                  
สร้างจิตส านึก                        
การช่วยเหลือชุมชน และ
สังคม 

 1) นักเรียนจดักิจกรรมบริจาค 
หรือ จัดหาทรัพยากร
ทางด้านงบประมาณ วัสดุ
และสิ่งของ  

2) นักเรียนมีจิตส านึก รู้จัก
คุณค่าการบริจาค 

W4: กระบวนการให้
ความส าคัญกับ              
ผู้บริจาค และ     
การสร้างแรงจูงใจ
ยังไม่มาก
เท่าท่ีควร  

1) กระบวนการให้
ความส าคญักับผู้
บริจาคโดยการมอบ
เกียรติบตัร โล่ รางวัล 
เพื่อสร้างแรงจูงใจยัง
ไม่มากเท่าที่ควร  

2) นักเรียนเสียสละเวลา 
ทรัพย์ช่วยเหลือ 
ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้
และผูป้ระสบภยั  
อย่างสม่ าเสมอ 

O4: การก าหนดช่องทาง
การบริจาคช่วยเหลือที่
หลากหลาย 

1) สนับสนุนให้มีช่องทาง                   
การบริจาคที่หลากหลาย 
เพื่อร่วมระดมช่วยเหลือ                 
ผู้ไดร้ับความเดือดร้อนได้
อย่างทันท่วงทแีละรวดเร็ว 

T2: การเข้าร่วม
บริจาคเพ่ือ
ช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์
ยังไม่เพียงพอ 

1) การเข้าร่วม
กิจกรรมบริจาค
ขวดน้ า แก้ว
พลาสติกเพื่อหา
รายได้ช่วยเหลือ
ชีวิตเพื่อนมนุษย์
ยังไม่เพียงพอ 
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7. การดูแลสิ่งแวดล้อม 

1) สถานศึกษามีการสนับสนุนให้นกัเรียน เป็นแบบอย่างท่ีดีรู้จัก
การวางแผนการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างเรียบง่าย 
สร้างสรรค์ ด้วยการไม่ท าลายสิ่งตา่ง ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม (PNIModified = 0.17)  

2) สถานศึกษามีการจดัท ากิจกรรม การปลูกต้นไมเ้พิ่มพื้นท่ี                
สีเขียว เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม (PNIModified = 0.24) 

3) สถานศึกษามีกระบวนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน (PNIModified = 0.31) 

4) นักเรียนมีความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและมีจติส านึกท่ีดีต่อ
สิ่งแวดล้อม (PNIModified = 0.14) 

5) สนับสนุนให้นักเรียน ร่วมปฏิบตัิตนตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 
หรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (PNI Modified = 0.24) 

6) สถานศึกษามีการจดัตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                      
(PNIModified = 0.34) 

S7: การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี รู้จัก
วางแผนการด าเนินชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1) นักเรียนมีความรักหวง     
เห็นคุณคา่ มีจิตส านึกท่ีดี
ต่อสิ่งแวดล้อม  

2) นักเรียนปฏิบัตตินตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 
กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

W5: การจัดกระบวนการ
ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม                    
ยังมิมากเท่าที่ควร 

1) กระบวนการลด
ผลกระทบตอ                    
สิ่งแวดลอมของชุมชน  
เช่น ร่วมด าเนินการ
ธนาคารขยะ                      
มีน้อยมาก 

O5: สร้างความตระหนัก
ต่อประโยชน์ที่ได้รับ
จากธรรมชาติและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

1) การสร้างความตระหนัก 
เห็นคุณคา่ ประโยชน์ท่ี
ได้รับจากธรรมชาติมี
จิตส านึกท่ีดตี่อ
สิ่งแวดล้อม จนกลายเป็น
วัฒนธรรม การอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม      รักและ
หวงแหนใน                    
ความงามของธรรมชาติ  

2) ร่วมปฏิบัติตนตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและ
กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

T3: การจัดตั งกลุ่ม
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม              
มีน้อย 

1) การจัดตั้ง               
กลุ่มอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมหรือ
เป็นส่วนหน่ึงของ
องค์การด้านเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน เพื่อจัด
แหล่งศึกษาเรยีนรู้
เชิงอนุรักษ์การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ทั้งดิน 
น้ า อากาศ พืช
และสตัว์สายพันธุ
เฉพาะท้องถิ่นให้
คงอยูม่ีน้อย 
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ตารางท่ี 4.26  (ต่อ)  
 

การวิเคราะห์ PNIModified จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
8. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

1) มีกระบวนการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน เห็นคณุค่า 
การใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์
สูงสุดเพื่อลดปญัหาโลกร้อน (PNIModified = 0.13) 

2) สนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรม ปฏิบัติตน ปรับตัว รับมือ 
สร้างภมูิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 
(PNIModified = 0.18) 

3) สถานศึกษามีการ ตรวจวัด บันทึก รายงาน การทบทวน
ปริมาณแหล่งก าเนดิมลพิษ (PNIModified = 0.28) 

4) สถานศกึษามีกระบวนการป้องกันปัญหามลพิษหรือก าหนด
มาตรการก าจัดมลพิษทั้งทางตรง ทางอ้อม                      
(PNIModified = 0.28) 

3) สถานศึกษาส่งเสริมใหน้ักเรียนมีการวางแผนการ ใช้น้ า 
น้ ามัน พลังงานไฟฟ้า พลังงานทางเลือก วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ (PNIModified = 0.15)   

S8: การรู้จักวางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ค านึงถึงผลกระทบต่อ            
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

1) นักเรียนเห็นคณุค่าการใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยี
อย่างประหยดั คุ้มค่า              
เกิดประโยชน์สูงสุด  

2) นักเรียนจัดกิจกรรม ปรับตัว 
รับมือ สรา้งภูมิคุม้กันต่อ
สภาพภมูิอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  

3) นักเรียนมีการวางแผน             
การ ใช้น้ า น้ ามัน พลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานทางเลือก 
วัสดุ อุปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

W6: กระบวนการบันทึก
ข้อมูลวิเคราะห์
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและ
มาตรการป้องกัน 
การก าจัดมลพิษ 
ยังมิมากเท่าที่ควร 

1) การตรวจวัด บันทึก 
รายงาน การทบทวน
ปริมาณแหล่งก าเนดิ
มลพิษ การปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก              
การปล่อยน้ าเสีย  
กากของเสีย และชนิด
ของเชื้อเพลิงที่ใช้                
มีน้อย 

2) กระบวนการป้องกัน
ปัญหามลพิษและ
มาตรการการก าจัด
มลพิษทั้งทางตรง 
ทางอ้อมมีน้อย 
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 ตารางท่ี 4.26  (ต่อ)  
 

การวิเคราะห์ PNIModified จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
9. การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 

1) สถานศึกษาสนับสนุนใหผู้้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียน                                
มีจิตส านึกความโปร่งใส (PNIModified = 0.09)  

2) สถานศึกษา มีการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสหรือ                           
มีวัฒนธรรมการปฏิบตัิงานอย่างโปร่งใสจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์การ (PNIModified = 0.10)  

3) สถานศึกษามีการมอบรางวัล เกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร 
บุคลากร ครูและนักเรยีน ที่ปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความโปร่งใส 
(PNIModified = 0.23) 

4) สถานศึกษามีการจดัตั้งคณะท างาน เพื่อด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนหรือมีการตรวจสอบ ติดตามการประเมินผลรับฟัง
ความคิดเห็นจากองค์กร หน่วยงาน ภายใน ภายนอก                      
(PNIModified = 0.24) 

5) สถานศึกษามีการเปดิเผยข้อมูล ข่าวสาร หลักฐานยืนยัน
ข้อเท็จจริงการปฏิบตัิงานให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
(PNIModified = 0.15) 

S9: การส่งเสริมกระบวนการ
กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างโปร่งใส  

1) ผู้บรหิาร บุคลากร ครูและ
นักเรียน มีจติส านึก                 
ความเป็นผู้น าที่มุ่งมั่นปฏิบตัิ
หน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา 
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

2) การจัดการความเสีย่งด้าน
ความโปร่งใส จนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์การ 

3) การมอบรางวัลแก่ผู้บริหาร 
บุคลากร ครูและนักเรยีนเพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้เกิด             
การปฏิบัตดิ้วยความโปร่งใส
ต่อไปในอนาคต 

 O6: การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและจัดตั ง
คณะท างานด าเนินการ
ต่อเร่ืองร้องเรียน 

1) การจัดตั้งคณะท างาน
ด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน มีการตรวจสอบ 
ติดตามการประเมินผล             
รับฟังความคิดเห็นจาก
องค์กร หน่วยงาน ภายใน 
ภายนอก 

2) การเปดิเผยข้อมูล ข่าวสาร 
ให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึง 
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ตารางท่ี 4.26  (ต่อ)  
 

การวิเคราะห์ PNIModified จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
10. การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 

1) มีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเปน็ธรรม เสมอภาค ไมเ่ลือก
ปฏิบัติบนความแตกต่างดา้นเพศ เช้ือชาติ ศาสนา ชนช้ัน 
สถานะทางเศรษฐกจิและสังคม (PNIModified = 0.07)   

2) มีกระบวนการพิจารณา ให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 
บุคลากร และครู อย่างเป็นธรรม (PNIModified = 0.03)    

3) ส่งเสริมให้ ผู้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียน มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือยึดมั่นความถูกต้องดีงาม ต่อต้าน            
การผูกขาดและการอธรรมทุกรูปแบบ (PNIModified = 0.11)   

4) มีการฝึกอบรมผู้บรหิาร บุคลากร ครู ใหม้ีความรู้ตามหลัก
วิชาการ การเป็นท่ีปรึกษา ดา้นใหค้วามเป็นธรรมแก่
นักเรียน (PNIModified = 0.18)   

5) สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบความเป็นธรรม             
ทุกขั้นตอนของการด าเนิน งานตามภารกิจงาน                        
มีการรายงาน เพื่อพัฒนามาตรฐานความเป็นธรรม 
(PNIModified = 0.20)   

S10: ส่งเสริมกระบวนการ
ปฏิบัติด้วยความเป็น
ธรรม 

1) ส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ด้วย
ความเป็นธรรม เสมอภาค 
เท่าเทียม โดยปราศจากอคต ิ

2) การพิจารณา ให้ค่าตอบแทน 
อย่างเป็นธรรมและ                
น าเทคโนโลยีแทนการใช้
ดุลพินิจ 

3) ส่งเสริมการแข่งขันอย่าง             
เป็นธรรมและยึดมั่น               
ความถูกต้อง  

4) การฝึกอบรมผู้บริหาร 
บุคลากร ครู ใหม้ีความรู้ตาม
หลักวิชาการ การเป็น                 
ที่ปรึกษา ด้านให้ความเป็น
ธรรมแก่นักเรียน 

5) สนับสนุนกระบวนการ     
ประเมิน เพื่อพัฒนา              
ความเป็นธรรม 
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ตารางท่ี 4.26  (ต่อ)  
 

การวิเคราะห์ PNIModified จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
11. การมีส่วนร่วม 

1) สถานศึกษาสนับสนุนการเป็นฐานการเรยีนรู้ตลอดชีวิต               
รวมกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นและอื่น ๆ               
(PNIModified = 0.13)   

2) มีการส่งเสริมใหผู้้บริหาร ครูและนักเรียนมีความสามัคคี 
ให้ความร่วมมือกับกิจกรรม (PNIModified = 0.16)   

3) สถานศึกษามีการจดัท าแผนปฏบิัติการประจ าป ี                    
แผนยุทธศาสตร์ (PNIModified = 0.10)   

4) สถานศึกษามีการร่วมประชุมใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
กับทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปญัหา (PNIModified = 0.15)   

5) สถานศึกษามีการอบรม การใหค้วามร่วมมือส่งเสริม
ประชาธิปไตย (PNIModified = 0.30)   

6) สถานศึกษาสนบัสนุนให้ มสี่วนร่วมด าเนินกิจกรรมสมัพันธ์
ระหว่างสถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน                                 
(PNIModified = 0.17) 

7) สถานศึกษามีการตกลงความรว่มมือกับมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ชุมชน สังคมเพื่อร่วมการพัฒนา สร้างองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาของชุมชน (PNIModified = 0.36) 

S11: การสร้างกระบวนการ    
มีส่วนร่วมกับทกุ              
ภาคส่วน 

1) การเข้าร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บ้าน 
วัด มัสยดิ โบสถ์ เพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

3) การจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ 
แบบสร้างการมีส่วนร่วม 

4) การจัดประชุมระดม               
ความคิดเห็น หาแนวทาง
การพัฒนาและแกไ้ขปัญหา
ร่วมกัน 

 W7: การให้ความรู้
เกี่ยวกับ                 
การส่งเสริม              
ความร่วมมือและ
การด าเนินงาน 
ตามแนวทาง
ระบอบ
ประชาธิปไตย              
ยังมิมากเท่าที่ควร 

1) การอบรมเกี่ยวกับ
การให้ความร่วมมือ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรือ
สนับสนุนกิจกรรม
การด าเนินงานตาม
แนวทางระบอบ
ประชาธิปไตยยังมิ
มากเท่าที่ควร 

O7: การร่วมด าเนินกิจกรรม
พัฒนาความสัมพันธ์
อันดีระหว่างภาคี
เครือข่าย 

1) มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม
พัฒนาความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถานศึกษา 
ภาครัฐและเอกชน 

 

T4: ความร่วมมือ
กับเครือข่าย
เพ่ือพัฒนา
และต่อยอด
องค์ความรู้
จากภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่นยังมิ
มากเท่าท่ีควร 

1) เพิ่มข้อตกลง
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยั 
แหล่งเรียนรู้ 
ชุมชน เพื่อ
พัฒนาและ
สร้างองค์
ความรู้จาก             
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให ้              
มากขึ้น ยังมิ
มากเท่าที่ควร 233 
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 จากตารางที่ 4.26 ผลสรุปการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพ่ือน าไป
ก าหนดร่างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
พบว่า 
 จุดแข็งการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล        
มีดังนี ้
 จุดแข็งท่ี 1  การให้บริการตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน ได้แก่ 1) จัดการเรียน
การสอนและให้ความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน  2) จัดการ
บริการทางการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะแนวและวางแผนการศึกษา 3) ให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
จัดสิ่งอ านวยความสะดวก ได้อย่างครบครัน 4) จัดการบริการด้านสุขภาวะพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ 
 จุดแข็งท่ี 2  สร้างกระบวนการวางแผนด าเนินการด้านงบประมาณด้วยความถูกต้องและ          
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและความถูกต้อง 2) วางแผน 
บริหารงบประมาณ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 3) การตรวจสอบ ติดตาม รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) กระบวนการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เอาเปรียบ บุคลากร ครู 
และนักเรียน 5) ความรับผิดชอบในการจัดการ ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
 จุดแข็งท่ี 3 ผู้ เรียนเก่ง ดี  มีความสุขและมีทักษะชีวิต  ได้แก่  1) นักเรียนมีความรู้  
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะพึงประสงค์ 2) นักเรียนสามารถน าความรู้มาประยุกต์สร้างสรรค์
นวัตกรรม 3) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมสร้างผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 4) นักเรียน
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข 5) นักเรียนมีจิตส านึกความรับผิดชอบในบทบาท
และหน้าที่ของตัวเองและสังคม  
 จุดแข็งท่ี 4 การรณรงค์การป้องกันทุจริต และสร้างจิตส านึกการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ 
1) กระบวนการป้องทุจริต ทั้งทางตรงและทางอ้อม 2) รณรงค์จัดท าป้ายหรือจัดกิจกรรมสอดแทรก 
การปลูกฝังจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 จุดแข็งท่ี 5 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสาและสร้างวัฒนธรรมการช่วยเหลือ 
ได้แก่ 1) การจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร จิตอาสาเสียสละเพ่ือช่วยเหลือให้บริการประชาชน 2) ส่งเสริม 
วัฒนธรรมการอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ 
 จุดแข็งท่ี 6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมบริจาค เสียสละ สร้างจิตส านึก การช่วยเหลือชุมชน 
และสังคม ได้แก่ 1) นักเรียนจัดกิจกรรมบริจาค หรือ จัดหาทรัพยากรทางด้านงบประมาณ วัสดุและ
สิ่งของ 2) นักเรียนมีจิตส านึก รู้จักคุณค่าการบริจาค 
 จุดแข็งท่ี 7 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รู้จักวางแผนการด าเนินชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) นักเรียนมีความรักหวง เห็นคุณค่า มีจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 2) นักเรียน
ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
 
 
 



235 
 

 

 จุดแข็งที่ 8 การรู้จักวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และค านึงถึงผลกระทบต่อ      
การเปลี่ยนแปลงของโลก ได้แก่ 1) นักเรียนเห็นคุณค่าการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างประหยัด 
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 2) นักเรียนจัดกิจกรรม ปรับตัว รับมือ สร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป รณรงค์ป้องกันการเกิดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน 3) นักเรียนมีการวางแผน     
การ ใช้น้ า น้ ามัน พลังงานไฟฟ้า พลังงานทางเลือก วัสดุ อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จุดแข็งที่ 9  การส่งเสริมกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างโปร่งใส ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 
บุคลากร ครูและนักเรียน มีจิตส านึกความเป็นผู้น าที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์
สุจริต 2) การจัดการความเสี่ยงด้านความโปร่งใส จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การ 3) การมอบรางวัล
แก่ผู้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติด้วยความโปร่งใสต่อไป        
ในอนาคต 
 จุดแข็งท่ี 10 ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ได้แก่ 1) ส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ 2) การพิจารณาให้ค่าตอบแทน 
อย่างเป็นธรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้แทนการใช้ดุลพินิจ 3) ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและ 
ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม ต่อต้านการผูกขาด 4) การฝึกอบรมผู้บริหาร บุคลากร ครู ให้มีความรู้ตาม
หลักวิชาการ การเป็นที่ปรึกษา ด้านให้ความเป็นธรรมแก่นักเรียน 5) สนับสนุนกระบวนการประเมิน 
ตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนามาตรฐานความเป็นธรรม 
 จุดแข็งท่ี 11  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ได้แก่ 1) การเข้าร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด มัสยิด โบสถ์ เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 2) ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 3) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ แบบสร้าง
การมีส่วนร่วม 4) การจัดประชุมร่วมระดมความคิดเห็น หาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนร่วมกัน 
 จุดอ่อนการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล  
มีดังนี ้
 จุดอ่อนที่ 1  การให้ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษายังไม่เพียงพอ  ได้แก่ 1) การให้ข้อมูล
ข่าวสารทางการศึกษา วิทยาการสมัยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม ยังไม่เพียงพอ 
 จุดอ่อนที่ 2  การส่งเสริมการสร้างรายได้ของนักเรียนยังมิมากเท่าที่ควร ได้แก่ 1) การส่งเสริม
การสร้างรายรายได้ของนักเรียนจากการเรียนหลักสูตรระยะสั้น ยังมิมากเท่าที่ควร 
 จุดอ่อนที่ 3  กระบวนการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนองค์ความรู้แก่อาสาสมัคร ยังมิมาก
เท่าที่ควร ได้แก่ 1) การสนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ตามมาตรฐาน      
มีน้อย 2) กระบวนการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจให้เกิดอาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต มีน้อย 
 จุดอ่อนที่ 4  ขาดกระบวนการให้ความส าคัญกับผู้บริจาค และการสร้างแรงจูงใจ  ได้แก่       
1) ขาดกระบวนการให้ความส าคัญกับผู้บริจาคโดยมีการมอบเกียรติบัตร โล่ รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ 2) นักเรียนเสียสละเวลา ทรัพย์ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยอย่างสม่ าเสมอ   
 จุดอ่อนที่ 5  การจัดกระบวนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังมิมากเท่าที่ควร ได้แก่       
1) กระบวนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชน เช่น ร่วมด าเนินการธนาคารขยะ มีน้อยมาก 
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 จุดอ่อนที่ 6  กระบวนการบันทึกข้อมูลวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมาตรการ
ป้องกัน การก าจัดมลพิษยังมิมากเท่าที่ควร ได้แก่ 1) การตรวจวัด บันทึก รายงาน การทบทวน
ปริมาณแหล่งก าเนิดมลพิษ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยน้ าเสีย กากของเสียและชนิด
ของเชื้อเพลิงที่ใช้มีน้อยมาก 2) กระบวนการป้องกันปัญหามลพิษและมาตรการการก าจัดมลพิษ        
ทั้งทางตรง ทางอ้อม มีน้อยมาก 
 จุดอ่อนที่ 7  การให้ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือและการด าเนินงานตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย ยังไม่มากเท่าที่ควร  ได้แก่ 1) การอบรมเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรือสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยยังไม่เพียงพอ 
 โอกาส การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล มีดังนี ้
 โอกาสที่ 1  การให้ความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการของทุก      
ภาคส่วน ได้แก่ 1) การให้ความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อความต้องการกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐ 
 โอกาสที ่2  สร้างกระบวนการให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและการปฏิบัติสอดคล้องกับ
ระเบียบ กฎหมาย ได้แก่ 1) ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ บทลงโทษของสถานศึกษาเอง 
และมาตรการหน่วยงานของภาครัฐอย่างเคร่งครัด 2) การให้ความรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรการ
คุ้มครองแรงงานเด็กของไทย มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ  การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนและ
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา การคัดลอก บทความ รูปภาพ 3) การเข้าถึงสิทธิในฐานะพลเมืองการใช้สิทธิ     
ประโยชนที่พึงได้รับตามกฎหมาย ขอก าหนดของสหภาพแรงงาน การจายเงินเดือนคาตอบแทนต้อง
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 
 โอกาสที ่3  การด าเนินตามหลักการของศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของ
ชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ 1) ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
2) ปฏิบัติตนตามหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัด 3) ด าเนินกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมวิถีของ
ชุมชน 4) การรณรงค์ปลูกจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ชุมชนและทางสังคม 
 โอกาสที ่4  การก าหนดช่องทางการบริจาคช่วยเหลือที่หลากหลาย ได้แก่ 1) สนับสนุนให้
มีช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย เพ่ือร่วมระดมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที  
และรวดเร็ว  
 โอกาสที ่5  ความตระหนักต่อการดูแลและสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ได้แก่   
1) การสร้างความตระหนัก เห็นคุณค่า มีจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม  
 โอกาสที่ 6  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและจัดตั้งคณะท างานด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
ได้แก่ 1) การจัดตั้งคณะท างานด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน มีการตรวจสอบ ติดตามการประเมินผล 
รับฟังความคิดเห็นจากองค์กร หน่วยงาน ภายใน ภายนอก 2) การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึง 
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 โอกาสที่ 7  การร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่าย ได้แก่ 
1) มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน  
 อุปสรรค การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล มีดังนี ้
 อุปสรรคที่ 1  การระดมงบประมาณ มาพัฒนาด้านการศึกษาค่อนข้างน้อย  ได้แก่                  
1) การระดมงบประมาณ รายได้ การลงทุน จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาการศึกษาค่อนข้างน้อย 
 อุปสรรคที่ 2  การเข้าร่วมบริจาคเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ยังไม่เพียงพอ ได้แก่ 1) การเข้า
ร่วมกิจกรรมบริจาคขวดน้ า แก้วพลาสติกเพ่ือหารายได้ช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์ยังไม่เพียงพอ  
 อุปสรรคที่ 3  การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังไม่มากเท่าที่ควร ได้แก่ 1) การจัดตั้ง
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์การด้านเด็กเยาวชนและประชาชน เพ่ือจัดแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้เชิงอนุรักษ์การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งดิน น้ า อากาศ พืชและสัตว์สายพันธุ
เฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่ ยังมิมากเท่าที่ควร 
 อุปสรรคที่ 4  ความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยังไม่มากเท่าที่ควร ได้แก่ 1) เพ่ิมข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ ชุมชน 
เพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากข้ึน 
 

 4.3.3  ผลการก าหนดร่างกลยุทธ์ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
  การก าหนดร่างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล ผู้วิจัยได้น าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในรูปแบบของ
ตาราง TOWS Matrix เพ่ือมาก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้  
  1)  การวิเคราะห์จุดแข็งเริ่มจากการจับคู่ระหว่าง จุดแข็ง (Strengths) + โอกาส 
(Opportunities) จะได้เป็นคู่ของ (SO) วิเคราะห์กลยุทธ์เพ่ือเสริมจุดแข็ง (เชิงรุก) 
  2)  การวิเคราะห์จุดแข็ง เริ่มจากการจับคู่ระหว่าง จุดแข็ง (Strengths) + อุปสรรค 
(Treats) จะได้เป็นคู่ของ (ST) วิเคราะห์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเป็น
การปรับเปลี่ยนอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ให้เป็นโอกาส (เชิงป้องกัน) 
  3)  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) + โอกาส (Opportunities) จะได้คู่ของ 
(WO) น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์เพ่ือลดจุดอ่อน (เชิงปรับ) 
  4)  การวิเคราะห์จุดอ่อน เริ่มจากการจับคู่ระหว่าง จุดอ่อน (Weaknesses) + 
อุปสรรค (Treats) จะได้เป็นคู่ของ (WT) วิเคราะห์น ามาก าหนดกลยุทธ์เพ่ือลดจุดอ่อน (เชิงรับ) 
  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสภาพปัจจุบันและปัญหาโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์โดย
ใช้ตาราง TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละคู่ เพ่ือทราบถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับโอกาสและจุดอ่อนกับอุปสรรค 
เพ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์ ตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางท่ี 4.27  การวิเคราะห์ (SO) การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
S1: การให้บริการตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน  
1) จัดการเรียนการสอน และให้ความรู้ตามมาตรฐานหลักสตูรตอบสนองความ

ต้องการของทุกภาคส่วน 
2) จัดการบริการทางการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะแนว และวางแผนการศึกษา 
3) ให้บริการด้านอาคาร สถานท่ี จัดสิ่งอ านวยความสะดวก  
4) จัดการบริการด้านสุขภาวะพื้นฐานอย่างเพียงพอ 
S2: สร้างกระบวนการวางแผนด าเนินการด้านงบประมาณด้วยความถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ  
1) การด าเนินการด้านงบประมาณ เป็นไปตามระเบยีบและความถกูต้อง  
2) วางแผนบริหารงบประมาณ เพือ่ป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น  
3) การตรวจสอบ ตดิตาม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย  
4) กระบวนการจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่เอาเปรียบ บุคลากร ครู และนกัเรียน  
5) ความรับผิดชอบในการจดัการ ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า 

O1: การให้ความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ตอบสนอง
ความต้องการของทุกภาคส่วน  

1) การให้ความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อ
ความต้องการ กับผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสนองตอบ
ต่อนโยบายของรัฐ                      

O2: สร้างกระบวนการให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและ               
การปฏิบัติสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย 

1) ปฏิบัตติาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ บทลงโทษของ
สถานศึกษาเอง และมาตรการหนว่ยงานของภาครัฐอย่าง
เคร่งครดั  

2) การให้ความรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรการคุม้ครอง
แรงงานเด็กของไทย มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 
การไมล่ะเมิดสิทธิของผู้อื่นและลิขสิทธ์ิทางปัญญา              
การคัดลอก บทความ รูปภาพ  

3) การเข้าถึงสิทธิในฐานะพลเมืองการใช้สิทธิประโยชนที่            
พึงได้รับตามกฎหมาย ขอก าหนดของสหภาพแรงงาน 
การจายเงินเดือนคาตอบแทนต้องสอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมาย 

SO1: พัฒนาการให้บริการ                
การจัดการงบประมาณ 
และผู้เรียนมีคุณภาพ  

S1+S2+S3+O1 = การให้บริการ 
อย่างมีคุณภาพ ด าเนินการด้าน
งบประมาณมีประสิทธิภาพและ
ผู้เรยีนเก่ง ดี มีความสุขและ             
มีทักษะชีวิต สอดคล้องกับ             
ความต้องการทุกภาคส่วน 
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ตารางท่ี 4.27  (ต่อ)  
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
S3: ผู้เรียนเก่ง ดี มีความสุขและมีทักษะชีวิต  
1) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะพึงประสงค์  
2) นักเรียน สามารถน าความรู้มาประยุกตส์รา้งสรรค์นวัตกรรม  
3) นักเรียน มคีุณธรรม จริยธรรมสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีสะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
4) นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข   
5) นักเรียนมีจิตส านึกความรับผดิชอบในบทบาทและหน้าท่ีของตัวเองและสังคม 
S4: การรณรงค์การป้องกันทุจริตและสร้างจิตส านกึการปฏิบัติตามกฎหมาย 
1) กระบวนการป้องทุจริต ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
2) รณรงค์ จัดท าป้าย หรือจัดกิจกรรมสอดแทรก การปลูกฝังจิตส านกึอย่าง

ต่อเนื่อง จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรม การปฏิบัตติามกฎหมาย      

O3: การด าเนินตามหลักการของศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของชุมชนท้องถิน่  

1) ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของ
สังคม ชุมชนท้องถิ่น 

2) ปฏิบัตตินตามหลักการศาสนา อย่างเคร่งครัด  
3) ด าเนินกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมวิถีของชุมชน 
4) การรณรงค์ปลูกจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบตัิ

ตามกฎเกณฑ์ ชุมชน และทางสังคม 
O4: การก าหนดช่องทางการบริจาคช่วยเหลือที่หลากหลาย 
1) สนับสนุนให้มีช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย เพื่อร่วม

ระดมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที 
และรวดเร็ว   

SO2: สนับสนนุการสร้าง
จิตส านึกการปฏิบัติตาม
กฎหมาย การป้องกัน
ทุจริตโดยใช้หลักการของ
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์
ชุมชนท้องถิน่  

S4+O3 = การบูรณาการสร้าง
จิตส านึกการปฏิบตัิตามกฎหมาย
และด าเนินตามหลักการศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม และกฎเกณฑ์
ของชุมชนท้องถิ่นในการป้องกัน
ทุจริต  
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ตารางท่ี 4.27  (ต่อ) 
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
S5: ส่งเสริมการจัดตั งกลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสาและสร้างวัฒนธรรม                 

การช่วยเหลือ  
1) การจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสาสมคัร จิตอาสาเสยีสละเพื่อช่วยเหลือให้บริการ

ประชาชน  
2) ส่งเสริมวัฒนธรรมการอาสาสมคัรช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภยัพิบัติ

ต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ 
S6: สนับสนุนการจัดกิจกรรมบริจาค เสียสละ สร้างจิตส านึก การช่วยเหลือ

ชุมชน และสังคม 
1) นักเรียนจัดกิจกรรมบริจาค หรอื จัดหาทรัพยากรทางดา้นงบประมาณ วัสดุ

และสิ่งของ  
2) นักเรียนเสียสละเวลา ทรัพย์ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ผูย้ากไร้และผู้ประสบภยั 

อย่างสม่ าเสมอ  
3) นักเรียนมีจิตส านึก รู้จักคณุค่าการบริจาค 
 

O5: สร้างความตระหนักต่อประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ
และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

1) การสร้างความตระหนัก เห็นคณุค่า ประโยชน์ที่ได้รับจาก
ธรรมชาติ มจีิตส านึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็น
วัฒนธรรมการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม รักและหวงแหนใน 
ความงามของธรรมชาติ  

2) ร่วมปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม      

O6: การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและจัดตั งคณะท างาน
ด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน 

1) การจัดตั้งคณะท างานด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน                        
มีการตรวจสอบ ตดิตามการประเมินผล รับฟังความคิดเห็น 
จากองค์กร หน่วยงาน ภายใน ภายนอก 

2) การเปดิเผยข้อมูล ข่าวสาร ใหป้ระชาชนรับทราบ              
อย่างทั่วถึง 

SO3: พัฒนาระบบการสร้างกลุ่ม
อาสาสมัครและการบริจาค
ช่วยเหลือด้วยกระบวนการ
ที่หลากหลาย  

S5+S6+O4 = เพิ่มช่องทาง               
การสร้างกลุ่มอาสาสมัคร จติอาสา 
และให้เกดิจิตส านึกเป็นผู้บริจาค
ช่วยเหลือชุมชนโดยสร้าง
วัฒนธรรมการช่วยเหลือผู้อื่น  
ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย 
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ตารางท่ี 4.27  (ต่อ)  
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
S7: การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี รู้จักวางแผนการด าเนินชีวิตเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
1) นักเรียนมีความรักหวง เห็นคุณค่า มีจิตส านึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม  
2) นักเรียนปฏิบัตตินตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครดั 
S8: การรู้จักวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และค านึงถึงผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงของโลก 
1) นักเรียนเห็นคณุค่าการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างประหยดั คุ้มค่าเกดิ

ประโยชนส์ูงสุด  
2) นักเรียนจัดกิจกรรม ปรับตัว รบัมือ สร้างภมูิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศท่ี

เปลี่ยนแปลงไป รณรงค์ป้องกันการเกิดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน  
3) นักเรียนมีการวางแผนการ ใช้น้ า น้ ามัน พลังงานไฟฟ้า พลังงานทางเลือก 

วัสดุ อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

O7: การร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างภาคีเครือข่าย 

1) มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนาความสมัพันธ์อันดีระหวา่ง
สถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน 

SO4: สนับสนนุมาตรการด าเนิน
ชีวิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อโลก  

S7+S8+O5 = การรู้จักวาง
แผนการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า  
มีความตระหนัก สร้างวัฒนธรรม
ความเป็นแบบอย่างท่ีดี การด าเนนิ
ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ท ากิจกรรม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันและ
ค านึงถึงผลกระทบต่อ                  
การเปลีย่นแปลงของโลก 
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ตารางท่ี 4.27  (ต่อ)  
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
S9: การส่งเสริมกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างโปร่งใส  
1) ผู้บรหิาร บุคลากร ครู และนักเรียน มีจิตส านึกความเป็นผู้น าที่มุ่งมั่นปฏิบัติหนา้ที่อย่าง

ตรงไปตรงมา ซื่อสตัยส์ุจรติ  
2) การจัดการความเสีย่งด้านความโปร่งใส จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การ  
3) การมอบรางวัลแก่ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติด้วย

ความโปร่งใสต่อไปในอนาคต 
S10: ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัตด้ิวยความเป็นธรรม 
1) ส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม  
2) การพิจารณาให้คา่ตอบแทน อย่างเป็นธรรม และน าเทคโนโลยมีาใช้แทน  การใช้ดุลพินิจ  
3) ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและ ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม  
4) การฝึกอบรมผู้บริหาร บุคลากร ครู ให้มีความรูต้ามหลักวิชาการ การเป็นท่ีปรึกษา ดา้นให้

ความเป็นธรรมแก่นักเรียน  
5) สนับสนุนกระบวนการประเมิน ตรวจสอบการด าเนินงาน เพื่อพัฒนามาตรฐานความเป็นธรรม 

 SO5: พัฒนากระบวนการเปิดเผย
ข้อมูล การร้องเรียน                  
การปฏิบัติอย่างโปร่งใส เป็น
ธรรมและสร้างการมีส่วนร่วม 

S9+S10+O6 = การเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสารและจดัตั้งคณะท างาน
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนด้านการ
บริหารเพื่อกระตุ้นใหเ้กิด              
การปฏิบัติอย่างโปร่งใสและ         
ความเป็นธรรม 
S11+O7 = ร่วมด าเนินกิจกรรมพฒันา
ความสัมพันธ์ด้วยกระบวนการมสีว่น
ร่วมกับทุก             ภาคส่วน 

S11: การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
1) การเข้าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้าน วัด มัสยิด โบสถ ์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
3) การจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ แบบสร้างการมีส่วนร่วม  
4) การจัดประชุมร่วมระดมความคิดเห็น หาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 
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จากตารางที ่4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ (SO) การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล โดยใช้การบูรณาการจุดแข็ง (Strengths) ผสมผสานกับโอกาส 
(Opportunities) น ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก SO เพ่ือเสริมจุดแข็ง ดังนี้ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ SO 1) พัฒนาการให้บริการ การจัดการงบประมาณ และผู้เรียนมีคุณภาพ เป็น     

กลยุทธ์ที่ได้จากการบูรณาการจุดแข็งเข้ากับโอกาส ดังประเด็นรายละเอียด  
S1+S2+S3+O1 = การให้บริการอย่างมีคุณภาพ ด าเนินการด้านงบประมาณมีประสิทธิภาพ

และผู้เรียนเก่ง ดี มีความสุขและมีทักษะชีวิต สอดคล้องกับความต้องการทุกภาคส่วน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
กลยุทธ์ SO 2) สนับสนุนการสร้างจิตส านึกการปฏิบัติตามกฎหมาย การป้องกันทุจริตโดยใช้

หลักการของศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เป็นกลยุทธ์ที่ได้จากการบูรณาการ
จุดแข็งเข้ากับโอกาส ดังประเด็นรายละเอียด  

S4+O3 = การบูรณาการสร้างจิตส านึกการปฏิบัติตามกฎหมายและด าเนินตามหลักการ
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันทุจริต 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 
กลยุทธ์ SO 3) พัฒนาระบบการสร้างกลุ่มอาสาสมัครและการบริจาคช่วยเหลือด้วย

กระบวนการที่หลากหลาย เป็นกลยุทธ์ที่ได้จากการบูรณาการจุดแข็งเข้ากับโอกาส ดังประเด็น
รายละเอียด  

S5+S6+O4 = เพ่ิมช่องทางการสร้างกลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสาและให้เกิดจิตส านึกเป็น        
ผู้บริจาคช่วยเหลือชุมชนโดยสร้างวัฒนธรรมการช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ SO 4) สนับสนุนมาตรการด าเนินชีวิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่าโดยค านึงถึงผลกระทบต่อโลกเป็นกลยุทธ์ที่ได้จากการบูรณาการจุดแข็งเข้ากับโอกาส ประเด็น
รายละเอียด ดังนี้   

S7+S8+O5 = การรู้จักวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความตระหนัก สร้าง
วัฒนธรรมความเป็นแบบอย่างที่ดี การด าเนินชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท ากิจกรรมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน และค านึงถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ SO 5) พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูล การร้องเรียน การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 

เป็นธรรมและสร้างการมีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์ที่ได้จากการบูรณาการจุดแข็งเข้ากับโอกาส ดังประเด็น
รายละเอียด 

S9+S10+O6 = การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและจัดตั้งคณะท างานด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนด้านการบริหารเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างโปร่งใสและ ความเป็นธรรม 

S11+O7 = ร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุก 
ภาคส่วน 
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ตารางท่ี 4.28  การวิเคราะห์ ST การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล  
 

จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
S1: การให้บริการตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน  
1) จัดการเรียนการสอน และให้ความรู้ตามมาตรฐานหลักสตูรตอบสนอง             

ความต้องการของทุกภาคส่วน 
2) จัดการบริการทางการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะแนว และวางแผนการศึกษา 
3) ให้บริการด้านอาคาร สถานท่ี จัดสิ่งอ านวยความสะดวก  
4) จัดการบริการด้านสุขภาวะพื้นฐานอย่างเพียงพอ 

T1: การระดมงบประมาณ มาพัฒนา
ด้านการศึกษาค่อนข้างน้อย 

1) การระดมงบประมาณ รายได้                
การลงทุน จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนา
การศึกษาค่อนข้างน้อย 

 
 

ST1: พัฒนาการให้บริการครบวงจร 
 S1+S2+T1 = เน้นการให้บริการของสถานศึกษา              
ทั้งการจัดการเรียนการสอน การให้ค าปรึกษาและ
ให้บริการด้านอาคารสถานท่ี การลงทุนจัดสวสัดิการ 
เพื่อให้เกิดรายได้น ามาพัฒนาการศึกษา 

S2: สร้างกระบวนการวางแผนด าเนินการด้านงบประมาณด้วยความถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ  

1) การด าเนินการด้านงบประมาณ เป็นไปตามระเบยีบและความถกูต้อง  
2) วางแผนบริหารงบประมาณ เพือ่ป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น  
3) การตรวจสอบ ตดิตาม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้มสีว่นได้             

ส่วนเสยี  
4) กระบวนการจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่เอาเปรียบ บุคลากร ครูและนักเรียน  
5) ความรับผิดชอบในการจดัการ ใช้จ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่า 

T2: การเข้าร่วมบริจาคเพ่ือช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ยังไม่เพียงพอ 

1) การเข้าร่วมกิจกรรมบริจาค เช่น              
ขวดน้ า แก้วพลาสติกเพื่อหารายได้
ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ยังไม่
เพียงพอ 

 

ST2: พัฒนาระบบป้องกันทุจริตและการปฏิบัติตาม
กฎหมายด้วยกลไกภาคีเครือข่าย 

S4+T4 = สนับสนุนกระบวนการป้องทุจริต ทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยอาศยัความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
และต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปญัญาท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 4.28  (ต่อ)  
 

จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
S3: ผู้เรียนเก่ง ดี มีความสุขและมีทักษะชีวิต  
1) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะพึงประสงค์  
2) นักเรียนสามารถน าความรู้มาประยุกตส์ร้างสรรค์นวัตกรรม  
3) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมสร้างผลติภณัฑ์ที่สะอาดปลอดภยั  
4) นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข   
5) นักเรียนมีจิตส านึกความรับผดิชอบในบทบาทหน้าท่ีของตัวเองและสังคม 
 

T3: การจัดตั งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ยังไม่มากเท่าที่ควร 

1) จัดตั้งกลุ่มอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมหรือเป็น
ส่วนหน่ึงขององค์การด้านเด็กเยาวชน
และประชาชน เพื่อจัดแหล่งศึกษา
เรียนรูเ้ชิงอนุรักษ์การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติอยา่งยั่งยืน ทั้ง ดิน น้ า 
อากาศ พืชและสัตวส์ายพันธุเฉพาะ
ท้องถิ่นให้คงอยู ่ยังมิมากเท่าที่ควร 

ST3: สนับสนุนการสร้างอาสาสมัครเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคม 

S5+S6+T2=จัดตั้งกลุม่อาสาสมัคร จิตอาสา สร้าง
วัฒนธรรมการส่งเสริมการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์               
ร่วมกิจกรรมบรจิาค สร้างจิตส านกึการช่วยเหลือ 
จัดหาทรัพยากร งบประมาณ สิ่งของ เพื่อส่งมอบ
ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม 

S4: การรณรงค์การป้องกันทุจริตและสร้างจิตส านกึการปฏิบัติตามกฎหมาย 
1) กระบวนการป้องทุจริต ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
2) รณรงค์ จัดท าป้าย หรือจัดกิจกรรมสอดแทรก การปลูกฝังจิตส านกึ 
 

T4: ความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังไม่มาก
เท่าท่ีควร 

1) เพิ่มข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยั แหล่งเรียนรู้ ชุมชน 
เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากข้ึน 

ST4: พัฒนาแกนน าต้นแบบเครือข่ายเด็กและชุมชน
ร่วมวางแผนจัดแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชมุชน  

S7+S8+T3 = สร้างการเป็นแบบอย่างที่ดี เข้าร่วมกับ
เครือข่ายเด็กและชุมชนเพื่อจัดแหล่งศึกษาเรียนรู้เชิง
อนุรักษ์การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ท้ัง ดิน น้ า 
อากาศ พืชและสัตวส์ายพันธุเฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่ 
ร่วมด าเนินกิจกรรมด ารงชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รู้จักการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ
ค านึงถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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ตารางท่ี 4.28  (ต่อ)  
 

จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
S5: ส่งเสริมการจัดตั งกลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสาและสร้างวัฒนธรรมการช่วยเหลือ  
1) การจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสาสมคัร จิตอาสาเสยีสละเพื่อช่วยเหลือให้บริการประชาชน  
2) ส่งเสริมวัฒนธรรมการอาสาสมคัรช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 ST5: พัฒนาการต่อยอดภูมิปัญญาแบบมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย ให้เกิดการปฏิบัติด้วย              
ความโปร่งใสและเปน็ธรรม 

S9+S10+S11+T4 = สนับสนุนความร่วมมือพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้จากภูมิปญัญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย โดยมีกระบวนการกระตุ้นให้เกิด 
การปฏิบัตดิ้วยความเป็นธรรมและสร้างจติส านึก            
ความเป็นผู้น าด้านความโปร่งใส 

 S6: สนับสนุนการจัดกิจกรรมบรจิาค เสียสละ สร้างจิตส านึก การช่วยเหลือชุมชน และสังคม 
1) นักเรียนจัดกิจกรรมบริจาค ด้านงบประมาณ วัสดุและสิ่งของ  
2) นักเรียนเสียสละเวลา ทรัพย์ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ผูย้ากไร้  
3) นักเรียนมีจิตส านึก รู้จักคณุค่าการบริจาค 

 
 

  
 

S7: การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี รู้จักวางแผนการด าเนินชีวิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
1) นักเรียนมีความรักหวง เห็นคุณค่า มีจิตส านึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม  
2) นักเรียนปฏิบัตตินตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

  

S8: การรู้จักวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และค านึงถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

1) นักเรียนเห็นคณุค่าการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่าง คุ้มค่า 
 2) นักเรียนจดักิจกรรม ปรับตัว รบัมือ สร้างภมูิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
3) นักเรียนมีการวางแผนการ ใช้น้ า น้ ามัน พลังงานไฟฟ้า พลังงานทางเลือก วัสดุ อุปกรณ์อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  

246 



247 
 

 

ตารางท่ี 4.28  (ต่อ)  
 

จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
S9: การส่งเสริมกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างโปร่งใส  
1) ผู้บรหิาร บุคลากร ครู และนักเรียน มีจิตส านึกความเป็นผู้น าที่มุ่งมั่นปฏิบัติหนา้ที่อย่าง

ตรงไปตรงมา ซื่อสตัยส์ุจรติ  
2) การจัดการความเสีย่งด้านความโปร่งใส จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การ  
3) การมอบรางวัลแก่ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติด้วย

ความโปร่งใสต่อไปในอนาคต 

  

S10: ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัตด้ิวยความเป็นธรรม 
1) ส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม  
2) การพิจารณา ให้ค่าตอบแทน อย่างเป็นธรรม 3) ส่งเสรมิการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและยดึมั่น

ความถูกต้องดีงาม  
4) การฝึกอบรมผู้บริหาร บุคลากร ครู ใหม้ีความรูต้ามหลักวิชาการ การเป็นที่ปรึกษาด้านให ้             

ความเป็นธรรมแก่นักเรียน  
5) สนับสนุนกระบวนการประเมิน ตรวจสอบการด าเนินงาน เพื่อพัฒนามาตรฐานความเป็นธรรม 

 
 
 
 

  

S11: การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
1) การเข้าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้าน วัด มัสยิด โบสถ ์ 
2) ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
3) การจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ แบบสร้างการมีส่วนร่วม  
4) การจัดประชุมร่วมระดมความคิดเห็น หาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 
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จากตารางที่ 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threats) และ    
กลยุทธ์ (ST) การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล โดยใช้
การบูรณาการจุดแข็ง (Strenghts) ผสมผสานกับอุปสรรค (Threats) น ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์   เชิง
ป้องกัน ST เพ่ือเสริมจุดแข็งและลดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ดังนี้ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ ST 1) พัฒนาการให้บริการครบวงจร เป็นกลยุทธ์ที่ได้จากการบูรณาการจุดแข็งเข้า

กับอุปสรรค ดังประเด็นรายละเอียด 
S1+S2+T1 = เน้นการให้บริการของสถานศึกษาทั้งการจัดการเรียนการสอน การให้

ค าปรึกษาและให้บริการด้านอาคารสถานที่ การลงทุนจัดสวัสดิการ เพ่ือให้เกิดรายได้น ามาพัฒนา
การศึกษา 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
กลยุทธ์ ST 2) พัฒนาระบบป้องกันทุจริตและการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยกลไกภาคี

เครือข่าย เป็นกลยุทธ์ที่ได้จากการบูรณาการจุดแข็งเข้ากับอุปสรรค ดังประเด็นรายละเอียด 
S4+T4 = สนับสนุนกระบวนการป้องทุจริต ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาศัยความร่วมมือ

กับทุกภาคส่วนและต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 
กลยุทธ์ ST 3) สนับสนุนการสร้างอาสาสมัครเพ่ือด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคม 

เป็นกลยุทธ์ที่ได้จากการบูรณาการจุดแข็งเข้ากับอุปสรรค ดังประเด็นรายละเอียด 
S5+S6+T2 = จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสา สร้างวัฒนธรรมการส่งเสริมการช่วยเหลือ

เพ่ือนมนุษย์ ร่วมกิจกรรมบริจาค สร้างจิตส านึกการช่วยเหลือ จัดหาทรัพยากร งบประมาณ สิ่งของ 
เพ่ือส่งมอบช่วยเหลือ ชุมชน สังคม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ST 4) ST4: พัฒนาแกนน าต้นแบบเครือข่ายเด็กและชุมชนร่วมวางแผนจัดแหล่ง

ศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นกลยุทธ์ที่ได้จากการบูรณาการจุดแข็งเข้ากับอุปสรรค    
ดังประเด็นรายละเอียด 

S7+S8+T3 = สร้างแกนน าที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งเด็กและชุมชน จัดการแหล่งเรียนรู้ 
ศึกษาธรรมชาติให้คงอยู่ในชุมชน ร่วมด าเนินกิจกรรมด ารงชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รู้จักการวางแผน 
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และค านึงถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งแวดล้อมมี
มาตรการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ ST 5) พัฒนาการต่อยอดภูมิปัญญาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ให้เกิด     

การปฏิบัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นกลยุทธ์ที่ได้จากการบูรณาการจุดแข็งเข้ากับอุปสรรค 
ดังประเด็นรายละเอียด 
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S9+S10+S11+T4 = สนับสนุนความร่วมมือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยมีกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติด้วยความเป็น
ธรรมและสร้างจิตส านึกความเป็นผู้น าด้านความโปร่งใส  
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ตารางท่ี 4.29  การวิเคราะห์ WO การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity) กลยุทธ์เชิงปรับ (WO) 
W1: การให้ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษายังไม่เพียงพอ 
1) การให้ข้อมูลขา่วสารทางการศกึษา วิทยาการสมยั กับผู้มสี่วนได้

ส่วนเสยี และสังคม ยังไม่เพียงพอ 
W2: การส่งเสริมการสร้างรายได้ของนักเรียน ยังไม่มากเท่าที่ควร 
1) การส่งเสรมิการสร้างรายรายไดข้องนักเรียนจากการเรียน

หลักสตูรระยะสั้น 
W3: กระบวนการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนองค์ความรู้แก่

อาสาสมัครยังไม่มากเท่าที่ควร 
1) การสนบัสนุนการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่นได้

ตามมาตรฐาน 
2) กระบวนการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจให้เกิดอาสาสมัคร               

รุ่นต่อไปในอนาคต 
 

O1: การให้ความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ตอบสนอง              
ความต้องการของทุกภาคส่วน  

1) การให้ความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อ
ความต้องการ กับผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและนโยบายของรัฐ 

O2: สร้างกระบวนการให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและการปฏิบัติ
สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย 

1) ปฏิบัตติาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ บทลงโทษของ
สถานศึกษาเอง และมาตรการหนว่ยงานของภาครัฐอย่าง
เคร่งครดั 

2) การให้ความรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรการคุม้ครองแรงงาน
เด็กของไทย มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ มิละเมิดสิทธิ
ผู้อื่น 

3) การเข้าถึงสิทธิในฐานะพลเมืองการใช้สิทธิประโยชนที่                   
พึงได้รับตามกฎหมาย ขอก าหนดของสหภาพแรงงาน                                         
การจายเงินเดือนคาตอบแทนต้องสอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมาย 

4) การรณรงค์ปลูกฝังจติส านึกจนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรม
การปฏิบัตติามกฎหมาย                      

WO1: พัฒนากระบวนการให้ความรู้
สอดคล้องกับความต้องการทุก            
ภาคส่วนเพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้  

W1+W2+O1 = การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของ                
ทุกภาคส่วนสามารถสรา้งรายได้กบันักเรียน 
WO2: พัฒนาการให้ข้อมูลข่าวสารอย่าง

เหมาะสมเพ่ือปลูกจิตส านกึ                
การปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมาย
และปทัสถานทางสังคม 

W1+O2+O3 = การให้ข้อมูลข่าวสาร 
วิทยาการสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อสร้าง
จิตส านึกการปฏิบตัิตนใหส้อดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมาย หลักการศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 4.29  (ต่อ)  
 

จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity) กลยุทธ์เชิงปรับ (WO) 
W4: กระบวนการให้ความส าคัญกับผู้บริจาค และการสร้าง

แรงจูงใจ ยังไม่มากเท่าที่ควร 
1) กระบวนการให้ความส าคัญกับผู้บริจาคโดยมีการมอบเกียรติบัตร 

โล่ รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจ มีน้อย 
W5: การจัดตั งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดกระบวนการ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไม่มากเท่าที่ควร 
1) การจัดตั้งกลุ่มอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมท้ัง

พืชและสัตวส์ายพันธุเฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่ มีน้อยมาก 
2) กระบวนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ของชุมชน  เช่น               

ร่วมด าเนินการธนาคารขยะ มีน้อยมาก 
 

O3: การด าเนินตามหลักการของศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และกฎเกณฑข์องชุมชนท้องถิ่น  

1) ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของสังคม 
ชุมชนท้องถิ่น 

2) ปฏิบัตตินตามหลักการศาสนา อย่างเคร่งครัด  
3) ด าเนินกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมวิถีของชุมชน   
4) การรณรงค์ปลูกจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบตัิตาม

กฎเกณฑ์ ชุมชน และทางสังคม 
O4: การก าหนดช่องทางการบริจาคช่วยเหลือที่หลากหลาย 
1) สนับสนุนให้มีช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย เพื่อร่วมระดม

ช่วยเหลือผูไ้ดร้ับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที และรวดเร็ว 
O5: สร้างความตระหนักต่อประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ

และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
1) การสร้างความตระหนัก เห็นคณุค่า ประโยชน์ที่ได้รับจาก

ธรรมชาติ มจีิตส านึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็น
วัฒนธรรมการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม รักและหวงแหนใน              
ความงามของธรรมชาติ  

2) ร่วมปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายเกีย่วกับ
สิ่งแวดล้อม 

WO3: การพัฒนาจิตอาสา และผู้บริจาคให้
มีแรงจูงใจ และทักษะการช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

W3+W4+O4 = การให้ความรู้ตามมาตรฐาน
การช่วยเหลือ การสร้างอาสาสมัคร โดย             
การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับผู้บริจาคและ
การก าหนดช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย 
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
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ตารางท่ี 4.29  (ต่อ)  
 

จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity) กลยุทธ์เชิงปรับ (WO) 
W6: กระบวนการบันทึกข้อมลูวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และมาตรการป้องกัน การก าจัดมลพิษ ยังไม่มาก
เท่าท่ีควร 

1) ขาดการ ตรวจวัด บันทึก รายงาน การทบทวนปริมาณ
แหล่งก าเนิดมลพิษ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อย
น้ าเสีย กากของเสยีและชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้  

2) ขาดกระบวนการป้องกันปัญหามลพิษ และมาตรการการก าจัด
มลพิษทั้งทางตรง ทางอ้อม 

W7: การให้ความรูเ้กี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือและ                         
การด าเนินงานตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย ยังไม่มาก
เท่าท่ีควร 

1) การอบรม เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือส่งเสริมประชาธิปไตย 
หรือสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตยยังมิเพียงพอ 

O6: การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและจัดตั ง
คณะท างานด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน 

1) การจัดตั้งคณะท างานด าเนินการต่อ                 
เรื่องร้องเรียน มีการตรวจสอบ ตดิตาม      
การประเมินผล รับฟังความคิดเหน็จากองค์กร 
หน่วยงาน ภายใน ภายนอก 

2) การเปดิเผยข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชน
รับทราบอย่างท่ัวถึง 

O7: การร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ความสัมพันธ์อนัดีระหว่างภาคีเครือข่าย 

1) มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนาความสมัพันธ์
อันดีระหว่างสถานศึกษา ภาครัฐและ เอกชน 

WO4: พัฒนากระบวนการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการ
สร้างความตระหนักและการป้องกันมลพิษ 

W5+W6+O5 = สร้างความตระหนักต่อการดูแล
สิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดย 
การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก าหนด
มาตรการการป้องกันมลพิษ 
WO5: สนับสนุนความร่วมมือด้านข้อมลูข่าวสารเพ่ือ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคีเครือข่าย  
W7+O6+O7 = สนับสนุนการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารโดย
การจัดตั้งคณะด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและการให้
ความรู ้เพื่อพัฒนากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง
ภาคีเครือข่าย และการด าเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย 
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จากตารางที่ 4.29 แสดงการวิเคราะห์ (WO) การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล โดยใช้การบูรณาการจุดแข็ง (Strenghts) ผสมผสานกับอุปสรรค 
(Threats) น ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์เชิงปรับ WO เพ่ือเสริมจุดแข็ง ดังนี้ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ WO 1) พัฒนากระบวนการให้ความรู้สอดคล้องกับความต้องการทุกภาคส่วนเพ่ือ

ส่งเสริมการสร้างรายได้ เป็นกลยุทธ์ลดจุดอ่อนโดยน าโอกาสมาบูรณาการเข้ากับจุดอ่อน ดังประเด็น
รายละเอียด  

W1+W2+O1 = การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของทุก  
ภาคส่วนสามารถสร้างเป็นกลไกส าคัญในการสร้างรายได้กับนักเรียน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
กลยุทธ์ WO 2) พัฒนาการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสมเพ่ือปลูกจิตส านึกการปฏิบัติตน

ตามระเบียบกฎหมายและปทัสถานทางสังคม เป็นกลยุทธ์ลดจุดอ่อนโดยน าโอกาสมาบูรณาการเข้ากับ
จุดอ่อน ดังประเด็นรายละเอียด  

W1+O2+O3 = การให้ข้อมูลข่าวสาร วิทยาการสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพ่ือสร้าง
กระบวนการปลูกจิตส านึกการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย หลักการศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 
กลยุทธ์ WO 3) การพัฒนาจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม เป็นกลยุทธ์     

ลดจุดอ่อนโดยน าโอกาสมาบูรณาการเข้ากับจุดอ่อน ดังประเด็นรายละเอียด  
W3+W4+O4 = การให้ความรู้ตามมาตรฐานการช่วยเหลือ การสร้างอาสาสมัคร โดย     

การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับผู้บริจาคและการก าหนดช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ WO 4) พัฒนากระบวนการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการสร้างความตระหนักและ

การป้องกันมลพิษ เป็นกลยุทธ์ลดจุดอ่อนโดยน าโอกาสมาบูรณาการเข้ากับจุดอ่อน ดังประเด็น
รายละเอียด   

W5+W6+O5 = สร้างความตระหนักต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและก าหนดมาตรการการป้องกันมลพิษ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ WO 5) สนับสนุนความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างภาคีเครือข่าย เป็นกลยุทธ์ลดจุดอ่อนโดยน าโอกาสมาบูรณาการเข้ากับจุดอ่อน ดังประเด็น
รายละเอียด    
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W7+O6+O7 = สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยการจัดตั้งคณะด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนและการให้ความรู้ เพ่ือพัฒนากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่าย  และ   
การด าเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย 
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ตารางท่ี 4.30  การวิเคราะห์ WT การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
W1: การให้ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษายังไม่เพียงพอ 
1) การให้ข้อมูลขา่วสารทางการศกึษา วิทยาการสมยักับผู้มสี่วนได้สว่นเสีย และ

สังคม ยังมิเพียงพอ 
W2: การส่งเสริมการสร้างรายได้ของนักเรียน ยังไม่มากเท่าที่ควร 
1) การส่งเสรมิการสร้างรายรายไดข้องนักเรียนจากการเรียนหลักสตูรระยะสั้น 

ยังมีน้อย 
W3: กระบวนการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนองค์ความรู้แก่อาสาสมัครยังไม่

มากเท่าท่ีควร 
1) การสนบัสนุนการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่นไดต้าม

มาตรฐานยังมีน้อย 
2) กระบวนการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจให้เกิดอาสาสมัครรุ่นต่อไป                

ในอนาคต ยังมีน้อย 
W4: กระบวนการให้ความส าคัญกับผู้บริจาคและการสร้างแรงจูงใจยังไม่มาก

เท่าท่ีควร 
1) ขาดกระบวนการให้ความส าคญักับผู้บริจาค รางวัล สร้างแรงจูงใจ 

T1: การระดมงบประมาณ มาพัฒนาด้าน
การศึกษาค่อนข้างน้อย 

1) การระดมงบประมาณ รายได้ การลงทุน                 
จัดสวสัดิการเพื่อพัฒนาการศึกษาค่อนข้างน้อย 

T2: การเข้าร่วมบริจาคเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์
ยังไม่เพียงพอ 

1) การเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคขวดน้ า แก้วพลาสติก
เพื่อหารายได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ยังไม่
เพียงพอ 

T3: การจัดตั งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1) กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์การด้านเด็กเยาวชนและประชาชน เพื่อจัด
แหล่งศึกษาเรยีนรู้เชิงอนุรักษ์การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติอยา่งยั่งยืน ทั้ง ดิน น้ า อากาศ พืชและ
สัตว์สายพันธุเฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่ 

WT1: สนับสนุนระบบเทคโนโลยขี้อมูล
ข่าวสารระดมงบประมาณเพ่ือพัฒนา
การศึกษา  

W1+W2+T1 = สนับสนุนเทคโนโลยีมา
จัดการข้อมลูทางการศึกษา และระดม
งบประมาณ รายได้ จดัสวสัดิการเพื่อพัฒนา
การศึกษา การน างบประมาณมาลงทุนเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับนักเรียนจากการเรียน
หลักสตูรระยะสั้น 
WT2: พัฒนากิจกรรมสร้างแรงจูงใจ              

ร่วมบริจาค  
W4+T2 = สนับสนุนกิจกรรมร่วมบริจาค            
ขวดน้ า แก้วพลาสติก เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ
ชีวิตเพื่อนมนุษย์ มีการมอบเกียรตบิัตร โล่ 
รางวัล สรา้งแรงจูงใจให้ความส าคญักับ                
ผู้บริจาค 
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ตารางท่ี 4.30  (ต่อ)  
 

จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
W5: การจัดตั งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดกระบวนการลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมมีน้อยมาก 
1) การจัดตั้งกลุ่มอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมท้ังพืชและสัตว์

สายพันธุเฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่ มีน้อยมาก 
2) กระบวนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ของชุมชน  เช่น ร่วมด าเนินการ

ธนาคารขยะ มีน้อยมาก 
W6: ขาดกระบวนการบันทึกข้อมูลวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ

มาตรการป้องกัน การก าจัดมลพิษ 
1) ขาดการ ตรวจวัด บันทึก รายงาน การทบทวนปริมาณแหล่งก าเนิดมลพิษ 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยน้ าเสยี กากของเสียและชนิดของ
เชื้อเพลิงที่ใช้  

2) ขาดกระบวนการป้องกันปัญหามลพิษ และมาตรการการก าจัดมลพิษทั้ง
ทางตรง ทางอ้อม 

T4: ความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือพัฒนาและ              
ต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) เพิ่มข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย     
แหล่งเรียนรู้ ชุมชน เพื่อพัฒนาและสร้าง               
องค์ความรู้จากภมูิปัญญาท้องถิ่นให้มากข้ึน 

 
 

WT3: สนับสนุนกลุม่อนุรักษ์เพ่ือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

W5+W6+T3 = สนับสนุนกลุม่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบ ร่วมปกป้อง
สิ่งแวดล้อม ชุมชน ทั้งพืชและสัตวส์ายพันธุ
เฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู ่โดยก าหนดมาตรการ
การป้องกันปัญหามลพิษ ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมโดยการ ตรวจวัด บันทึก ทบทวน 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้ าเสีย และการใช้
เชื้อเพลิง 

W7: การให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ และการด าเนินงานตาม
แนวทางระบอบประชาธิปไตย ยังไม่มากเท่าที่ควร 

1) การอบรม เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือส่งเสริมประชาธิปไตย หรอืสนับสนุน
กิจกรรมการด าเนินงานตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยยังไม่เพยีงพอ 

 

 
 

WT4: พัฒนาความร่วมมือส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

W7+T4 = สนับสนุนเกี่ยวกับการให้                   
ความร่วมมือด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง
ประชาธิปไตยและท าข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยั แหล่งเรียนรู้ ชุมชน เพื่อพัฒนา
และสร้างองค์ความรูจ้ากภูมิปญัญาท้องถิ่น 
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 จากตารางท่ี 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) และ
กลยุทธ์เชิงรับ (WT) การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
โดยใช้การบูรณาการลดจุดอ่อน (Weaknesses)  ผสมผสานกับอุปสรรค (Threats) น ามาสู่การก าหนด
กลยุทธ์เชิงรับ WT เพ่ือลดจุดอ่อน ดังนี้ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ WT 1) สนับสนุนระบบทรัพยากรเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารระดมงบประมาณ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาเป็นกลยุทธ์เชิงรับ โดยการน าจุดอ่อนมาบูรณาเข้ากับ อุปสรรค เพ่ือลดจุดอ่อน        
ดังประเด็นรายละเอียด  
 W1+W2+T1 = สนับสนุนเทคโนโลยีมาจัดการข้อมูลทางการศึกษาและระดมงบประมาณ 
รายได้ จัดสวัสดิการเพ่ือพัฒนาการศึกษา การน างบประมาณมาลงทุนเพ่ือสร้างรายได้ให้กับนักเรียน
จากการเรียนหลักสูตรระยะสั้น 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 
 กลยุทธ์ WT 2) พัฒนากิจกรรมสร้างแรงจูงใจร่วมบริจาค เป็นกลยุทธ์เชิงรับ โดยการน า
จุดอ่อนมาบูรณาเข้ากับอุปสรรค เพ่ือลดจุดอ่อน ดังประเด็นรายละเอียด  
 W4+T2 = สนับสนุนกิจกรรมการมอบเกียรติบัตร โล่ รางวัล สร้างแรงจูงใจให้ความส าคัญ
กับผู้บริจาค ที่ร่วมบริจาคขวดน้ า แก้วพลาสติก เพ่ือหารายได้ช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์  
 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ WT 3) สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกลยุทธ์เชิงรับ 
โดยการน าจุดอ่อนมาบูรณาเข้ากับอุปสรรค เพ่ือลดจุดอ่อน ดังประเด็นรายละเอียด 
 W5+W6+T3 = สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบ ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม 
ชุมชน ทั้งพืชและสัตว์สายพันธุเฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่ โดยก าหนดมาตรการการป้องกันปัญหามลพิษ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการ ตรวจวัด บันทึก ทบทวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้ าเสีย และการใช้ 
เชื้อเพลิง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ WT 4) พัฒนาความร่วมมือส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นกลยุทธ์เชิงรับ โดยการน า
จุดอ่อนมาบูรณาเข้ากับอุปสรรค เพ่ือลดจุดอ่อน ดังประเด็นรายละเอียด 
 W7+T4 = สนับสนุนเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือด าเนินกิจกรรมตามแนวทางประชาธิปไตย
และท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ ชุมชน เพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 4.31  สรุปประเด็นการวิเคราะห์ TOWS Matrix ความรับผิดชอบต่อสังคม: ด้านเศรษฐกิจ 
 

 ภายใน 
ภายนอก 

จุดแข็ง (Internal Strengths) (S) จุดอ่อน (Internal Weakness) (W) 

โอกาส (External 
Opportunity) 

(O) 

กลยุทธ์เชิงรุก SO 
SO 1) พัฒนาคุณภาพการให้บริการ             

การจัดการงบประมาณ และผู้เรียนมี
ทักษะ และคุณลกัษณะพึงประสงค์  

1) การให้บริการ อย่างมีคณุภาพ ด าเนินการ
ด้านงบประมาณมีประสิทธิภาพและผูเ้รียน
เก่ง ดี มีความสุขและมีทักษะชีวิต สอดคล้อง
กับความต้องการทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์เชิงปรับ WO 
WO 1) พัฒนากระบวนการให้ความรู้

สอดคล้องกับความต้องการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม         
การสร้างรายได้  

1) การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยตอบสนองความต้องการของ
ทุกภาคส่วนสามารถสรา้งเป็นกลไก
ส าคัญในการสร้างรายได้กับนักเรยีน 

คุกคาม 
(External 

Threats) (T) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST 
ST 1) พัฒนาการวางแผนระดมงบประมาณ

และให้บริการครบวงจรเพ่ือให้เกิด
รายได้มาพัฒนาการศึกษา 

1) เน้นการให้บริการของสถานศึกษาท้ัง              
การจัดการเรยีนการสอน การให้ค าปรึกษา 
และให้บริการด้านอาคารสถานท่ี การลงทุน
จัดสวสัดิการ เพื่อให้เกิดรายได้น ามาพัฒนา
การศึกษา 

กลยุทธ์เชิงรับ WT 
WT1) สนับสนนุระบบทรัพยากร

เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารระดม
งบประมาณเพ่ือพัฒนา
การศึกษา  

1) สนับสนุนเทคโนโลยมีาจัดการขอ้มูล
ทางการศึกษา และระดม
งบประมาณ รายได้ จดัสวสัดิการ
เพื่อพัฒนาการศึกษา การน า
งบประมาณมาลงทุนเพื่อสร้างรายได้
ให้กับนักเรียนจากการเรยีนหลักสตูร
ระยะสั้น 
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ตารางท่ี 4.32  สรุปประเด็นการวิเคราะห์ TOWS Matrix ความรับผิดชอบต่อสังคม: ด้านกฎหมาย 
 

ภายใน 
ภายนอก 

จุดแข็ง (Internal Strengths) (S) จุดอ่อน (Internal Weakness) (W) 

โอกาส (External 
Opportunity) 

(O) 

กลยุทธ์เชิงรุก SO 
SO 2) สนับสนุนการสร้างจิตส านึกการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย การป้องกันทุจริตโดยใช้
หลักการของศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ชมุชนทอ้งถิ่น  

1) การบูรณาการสร้างจิตส านึกการปฏิบัตติาม
กฎหมายและด าเนินตามหลักการศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม และกฎเกณฑข์องชุมชน
ท้องถิ่นในการป้องกันทุจริต 

กลยุทธ์เชิงปรับ WO 
WO 2) พัฒนาการให้ข้อมูลข่าวสาร

อย่างเหมาะสมเพ่ือปลูก
จิตส านึกการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบกฎหมายและ
ปทัสถานทางสังคม 

1) การให้ข้อมูลขา่วสาร วิทยาการ
สมัยใหม่อยา่งเหมาะสมเพื่อสรา้ง
กระบวนการปลูกจิตส านึก               
การปฏิบัตตินให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมาย หลักการศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์
ของชุมชนท้องถิ่น 

คุกคาม 
(External 

Threats) (T) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST 
ST 2) พัฒนาระบบป้องกันทุจริตและการปฏิบัติ

ตามกฎหมายด้วยกลไกภาคีเครือข่าย 
1) สนับสนุนกระบวนการป้องทุจรติ ทั้งทางตรง

และทางอ้อม โดยอาศยัความร่วมมือกับ            
ทุกภาคส่วนและต่อยอดองค์ความรู้จาก          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์เชิงรับ WT 
- 
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ตารางท่ี 4.33  สรุปประเด็นการวิเคราะห์ TOWS Matrix ความรับผิดชอบต่อสังคม: ด้านมนุษยธรรม  
 

ภายใน 
ภายนอก 

จุดแข็ง (Internal Strengths) (S) จุดอ่อน (Internal Weakness) (W) 

โอกาส (External 
Opportunity) 

(O) 

กลยุทธ์เชิงรุก SO 
SO 3) พัฒนาระบบการสร้างกลุ่มอาสาสมัคร

และการบริจาคช่วยเหลือด้วย
กระบวนการที่หลากหลาย  

1) เพิ่มช่องทางการสร้างกลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสา 
และให้เกดิจิตส านึกเป็นผู้บริจาคช่วยเหลือ
ชุมชนโดยสร้างวัฒนธรรมการช่วยเหลือผู้อื่น 
ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย 

กลยุทธ์เชิงปรับ WO 
WO 3) การพัฒนาจิตอาสา และ          

ผู้บริจาคให้มีแรงจูงใจ และ
ทักษะการช่วยเหลือผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม 

1) การให้ความรู้ตามมาตรฐาน           
การช่วยเหลือ การสร้างอาสาสมัคร 
โดยการสรา้งแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกบั   
ผู้บริจาคและการก าหนดช่องทาง
การบริจาคที่หลากหลาย เพื่อ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

คุกคาม 
(External 

Threats) (T) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST 
ST 3) สนับสนุนการสร้างอาสาสมัครเพ่ือ

ด าเนินกิจกรรมการบริจาคที่                  
มุ่งช่วยเหลือชมุชนและสังคม 

1) จัดตั้งกลุ่มอาสาสมคัร จิตอาสา สร้าง
วัฒนธรรมการส่งเสริมการช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ ร่วมกิจกรรมบริจาค สร้างจิตส านึก    
การช่วยเหลือ จดัหาทรัพยากร งบประมาณ 
สิ่งของ เพื่อส่งมอบช่วยเหลือ ชุมชน สังคม 

กลยุทธ์เชิงรับ WT 
WT 2) พัฒนากิจกรรมสร้างแรงจูงใจ

ร่วมบริจาค  
1) สนับสนุนกิจกรรมร่วมบริจาคขวดน้ า 

แก้วพลาสติก เพื่อหารายได้
ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์                 
มีการมอบเกยีรตบิัตร โล่ รางวัล 
สร้างแรงจูงใจให้ความส าคญักับ        
ผู้บริจาค 
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ตารางท่ี 4.34  สรุปประเด็นการวิเคราะห์ TOWS Matrix ความรับผิดชอบต่อสังคม: ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ภายใน 
ภายนอก 

จุดแข็ง (Internal Strengths) (S) จุดอ่อน (Internal Weakness) (W) 

โอกาส(External 
Opportunity) 

(O) 

กลยุทธ์เชิงรุก SO 
SO 4) สนับสนุนมาตรการด าเนินชีวิตตาม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
โลก  

1) การรูจ้ักวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า       
มีความตระหนัก สร้างวัฒนธรรมความเป็น
แบบอย่างท่ีดี การด าเนินชีวิตเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม              
ท ากิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และ
ค านึงถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์เชิงปรับ WO 
WO 4) พัฒนากระบวนการดูแล

สิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการ
สร้างความตระหนักและ           
การป้องกันมลพิษ 

1) สรา้งความตระหนักต่อการดูแล
สิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรม             
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการ
จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ขับเคลื่อนกระบวนการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและก าหนดมาตรการ
การป้องกันมลพิษ 

คุกคาม 
(External 

Threats) (T) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST 
ST 4) พัฒนาแกนน าต้นแบบเครือข่ายเด็กและ

ชุมชนร่วมวางแผนจัดแหล่งศึกษาเรียนรู้
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน  

1) สรา้งแกนน าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ทั้งเด็กและ
ชุมชน จัดการแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติให้
คงอยู่ในชุมชน ร่วมด าเนินกิจกรรมด ารงชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รู้จักการวางแผน          
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่และค านึงถึง
ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของ 
สิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์เชิงรับ WT 
WT 3) สนับสนนุกลุม่อนุรักษ์เพ่ือลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
1) สนับสนุนกลุ่มอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

ลดผลกระทบ ร่วมปกป้อง
สิ่งแวดล้อม ชุมชน ทั้งพืชและสัตว์
สายพันธุเฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่ โดย
ก าหนดมาตรการการป้องกันปัญหา
มลพิษ ท้ังทางตรงและทางอ้อมโดย
การตรวจวดั บันทึก ทบทวน          
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้ าเสีย 
และการใช้เชื้อเพลิง 
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ตารางท่ี 4.35  สรุปประเด็นการวิเคราะห์ TOWS Matrix ความรับผิดชอบต่อสังคม: ด้านธรรมาภิบาล 
 

ภายใน 
ภายนอก 

จุดแข็ง (Internal Strengths) (S) จุดอ่อน (Internal Weakness) (W) 

โอกาส (External 
Opportunity) 

(O) 

กลยุทธ์เชิงรุก SO 
SO 5) พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูล       

การร้องเรียน การปฏิบัตอิย่างโปร่งใส 
เป็นธรรมและสร้างการมีส่วนร่วม 

1) การเปดิเผยข้อมูลข่าวสารและจัดตั้ง
คณะท างานด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนด้าน
การบริหารเพื่อกระตุ้นให้เกดิการปฏิบัติอย่าง
โปร่งใสและความเป็นธรรม 

2) ร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์เชิงปรับ WO 
WO 5) สนับสนุนความร่วมมือ         

ด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคี
เครือข่าย  

1) สนับสนุนการเปดิเผยข้อมลูข่าวสาร
โดยการจัดตั้งคณะด าเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียนและการให้ความรู้ เพื่อ
พัฒนากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์   
อันดีระหว่างภาคีเครือข่าย และ         
การด าเนินงาน ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

คุกคาม 
(External 

Threats) (T) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST 
ST 5) พัฒนาการต่อยอดภูมิปัญญาแบบม ี    

ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้เกิด          
การปฏิบัติด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

1) สนับสนุนความร่วมมือพัฒนาตอ่ยอดองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย มีกระบวนการกระตุ้นให้
เกิดการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและสร้าง
จิตส านึกความเป็นผู้น าด้านความโปร่งใส  

กลยุทธ์เชิงรับ WT 
WT 4) พัฒนาความร่วมมือส่งเสริม

ประชาธิปไตย 
1) สนับสนุนเกี่ยวกับการให้             

ความร่วมมือด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางประชาธิปไตยและท า
ข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยั แหล่งเรียนรู้ ชุมชน 
เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้    
จากภูมิปญัญาท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 4.36  สรุปประเด็นการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 

การด าเนินงานด้าน
กลยุทธ ์

สรุปความต้องการจ าเป็น แนวทางปฏิบัต ิ แนวกลยุทธ์ที่ได้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ SO 1)  พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การจัดการ
งบประมาณ และผู้เรียนมีทักษะ คุณลักษณะที่             
พึงประสงค ์ 

WT 1)  สนับสนุนระบบทรัพยากรทางเทคโนโลยีข้อมูล
ข่าวสารระดมงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา  

ST 1)  พัฒนาการวางแผนระดมงบประมาณและ
ให้บริการครบวงจรเพื่อให้เกิดรายได้มาพัฒนา
การศึกษา 

WO 1) พัฒนากระบวนการให้ความรู้สอดคล้องกับ
ความต้องการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริมการสร้าง
รายได ้ 

 

1) ส่งเสริมการให้บริการ ด้านอาคารสถานท่ี ห้องสมดุ โรงอาหาร สนามกีฬา             
มีสิ่งอ านวยความสะดวก ที่สะอาด ปลอดภัย มเีจ้าหน้าท่ีคอยดูแล ตอ้นรับ 
ให้ค าปรึกษาแนะน าด้วยความสุภาพ ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
ทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้บริการ สอดคล้องกับความต้องการ ของนักเรียน 
ผู้ปกครองและประชาชน  

2) สนับสนุนการน าทรัพยากรทางเทคโนโลยีมาจดัการข้อมลูข่าวสารทาง
การศึกษาท่ีทันสมัย มีกลไกระดมงบประมาณ ลงทุนจัดสวัสดิการ เพือ่พัฒนา
การศึกษา  

3) การจัดการเรียนการสอน ให้นกัเรียน มีความรู้ ความเก่ง เป็นคนดี สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีทักษะการใช้ชีวิต น าเอา
ความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรม สร้างรายได้จากการเรียนหลักสูตรระยะสั้น 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  

การสร้างระบบ
การใช้ทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 4.36  (ต่อ)  
 

การด าเนินงาน 
ด้านกลยุทธ ์

สรุปความต้องการจ าเป็น แนวทางปฏิบัต ิ แนวกลยุทธ์ที่ได้ 

2) ด้านกฎหมาย SO 2)  สนับสนุนการสร้างจิตส านกึการปฏิบัตติาม
กฎหมาย การป้องกันทุจริตโดยใช้หลักการของ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น  

WO 2) พัฒนาการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสมเพื่อ
ปลูกจิตส านึกการปฏิบัตตินตามระเบียบ
กฎหมายและปทสัถานทางสังคม 

ST 2)  พัฒนาระบบป้องกันทุจริตและการปฏิบัตติาม
กฎหมายด้วยกลไกภาคีเครือข่าย 

1) การบูรณาการสร้างจิตส านึกการปฏิบัตติามกฎหมาย หลักการศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม และกฎเกณฑข์องชุมชนท้องถิ่น เพื่อการป้องกันทุจริต  

2) การให้ข้อมูลขา่วสาร ด้วยเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ คอยตรวจสอบ 
ประเมิน ติดตาม อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบตัิตนให้    
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย หลักการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและ
กฎเกณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น 

3) สนับสนุนกระบวนการป้องทุจรติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาศัยการต่อ
ยอดองค์ความรู้จากภูมิปญัญาท้องถิ่น และความร่วมมือกับทุกภาคส่วน   
ภาคีเครือข่าย 

กลยุทธ์          
การสร้างระบบ            
การเคารพ
กฎหมายและ
ปทัสถานทาง
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

264 



 
 

 

265 

ตารางท่ี 4.36  (ต่อ)  
 

การด าเนินงาน 
ด้านกลยุทธ ์

สรุปความต้องการจ าเป็น แนวทางปฏิบัต ิ แนวกลยุทธ์ที่ได้ 

3) ด้านมนุษยธรรม SO 3)   พัฒนาระบบการสร้างกลุม่อาสาสมัครและ 
การบริจาคช่วยเหลือด้วยกระบวนการที่
หลากหลาย  

ST 3)   สนับสนุนการสร้างอาสาสมัครเพื่อด าเนิน
กิจกรรม การบริจาคที่มุ่งช่วยเหลอืชุมชนและ
สังคม 

WO 3) การพัฒนาจิตอาสา และผูบ้ริจาคให้มีแรงจูงใจ 
และทักษะการช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

WT 2)  พัฒนากิจกรรมสร้างแรงจงูใจร่วมกันบริจาค  
 

1) นักเรียนอาสาสมัครมีความรู้ทักษะพื้นฐานส าหรบัการช่วยเหลือผูอ้ื่นในภาวะ
ฉุกเฉิน สามารถประสานส่งต่อหนว่ยงานอ่ืน ได้อย่างทันถ่วงที มีกระบวนการ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริจาคและการก าหนดช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย 
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

2) เพิ่มช่องทางการสร้างจติส านึกด้วยกระบวนการที่หลากหลาย อาทิ รณรงค์
ร่วมบริจาคท าบุญหน้าเสาธงให้นักเรียนเป็นผู้บรจิาคช่วยเหลือชุมชนโดย 
สร้างวัฒนธรรมการช่วยเหลือผู้อื่น มีการมอบเกียรติบตัร โล่ รางวัลสร้าง
แรงจูงใจ ให้ความส าคญั  ยกย่อง ชมเชยกับผู้บริจาค 

3) จัดตั้งกลุ่มอาสาสมคัร ส่งเสรมิการช่วยเหลือประชาชน แบบมีส่วนร่วม โดย
เปิดโอกาสให้ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและประชาชนท่ีสนใจร่วมกิจกรรม              
ในรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา อาทิ บริจาคขวดน้ า                           
แก้วพลาสติก เพื่อหารายได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย ์

กลยุทธ์             
การสร้างระบบ
อาสาสมัครและ 
การบริจาค 
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ตารางท่ี 4.36  (ต่อ)  
 

การด าเนินงานด้าน
กลยุทธ ์

สรุปความต้องการจ าเป็น แนวทางปฏิบัต ิ แนวกลยุทธ์ที่ได้ 

4) ด้านสิ่งแวดล้อม SO 4)  สนับสนุนมาตรการด าเนินชีวิตตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่าโดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อโลก  

WO 4) พัฒนากระบวนการดูแลสิง่แวดล้อมด้วย
มาตรการสร้างความตระหนักและ                 
การป้องกันมลพิษ 

ST 4)  พัฒนาแกนน าต้นแบบเครอืข่ายเด็กและชุมชน
ร่วมวางแผนจดัแหล่งศึกษาเรียนรูอ้นุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  

WT 3) สนับสนุนกลุ่มอนรุักษ์เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1) มีการวางแผนการด าเนินชีวิตตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบ  
ก่อนและหลังการใช้ทรัพยากร เพือ่อุปโภค บริโภค ห้เกดิประโยชนส์ูงสุด 
คุ้มค่า ค านึงถึงผลกระทบต่อโลก สร้างวัฒนธรรมรักษาสิ่งแวดล้อมรว่มกัน 
อาทิ การใช้น้ า ไฟฟ้า อย่างประหยัด ปิดทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน  

2) พัฒนากระบวนการดูแลรักษาสิง่แวดล้อม สร้างความตระหนักจติส านึก          
การเป็นแบบอย่างท่ีดี รูจ้ักตักเตือนเมื่อเห็นการกระท าท่ี  ก่อมลพิษ ส่งผล
ต่อการท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ช่องทางสื่อท่ีหลากหลาย 
ขยายแนวคิด แสดงความคิดเห็น วิธีปฏิบัติการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่
ถูกต้อง ท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา รณรงค์งดทิ้งขยะและสิง่ปฏิกูล
ลงในแม่น้ าล าคลอง ทางสาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน  

3) สนับสนุนการจดัตั้งกลุม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แกนน าต้นแบบเครอืข่ายเด็กและ
ชุมชน จัดแหล่งศึกษาเรยีนรู้ ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม ชุมชน ทั้งพืชและสตัว์
สายพันธุเฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู ่โดยก าหนดมาตรการการป้องกันปัญหา
มลพิษ ท้ังทางตรงและทางอ้อมโดยการ ตรวจวดั บันทึก ทบทวน การใช้
กระดาษ น้ า ไฟฟ้า และเช้ือเพลิง เพื่อลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

กลยุทธ์การดูแล
สิ่งแวดล้อมและ
ปรับตัวให้เท่าทัน
ต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 
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ตารางท่ี 4.36  (ต่อ)  
 

การด าเนินงานด้าน
กลยุทธ ์

สรุปความต้องการจ าเป็น แนวทางปฏิบัต ิ แนวกลยุทธ์ที่ได้ 

5) ด้านธรรมาภิบาล SO 5)  พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูล                
การร้องเรียน การปฏิบตัิอย่างโปรง่ใส เป็น
ธรรมและสร้างการมีส่วนร่วม 

ST 5)  พัฒนาการต่อยอดภมูิปัญญาแบบมี                
ส่วนร่วมของภาคเีครือข่าย ให้เกดิ               
การปฏิบัตดิ้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

WO 5) สนับสนุนความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างภาคเีครือข่าย  

WT 4) พัฒนาความร่วมมือส่งเสรมิประชาธิปไตย 
 

1) จัดตั้งคณะด าเนินการ แก้ไขปญัหา ติดตาม เรื่องร้องเรียนทุกเรือ่งราวที่ได้รับ
แจ้งจากทุกภาคส่วน และเปดิเผยข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจ ใหน้ักเรียน 
บุคลากร ผู้ปกครอง ประชาชนรับทราบ เพ่ือกระตุ้นใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 
การปฏิบัติอย่างโปร่งใสและความเป็นธรรม  

2) นักเรียน บุคลากร มีการปรับตวัให้ทันต่อเหตุการณ์ มสี่วนรับรู้กบั                   
การด าเนินการทุกกิจกรรม เป็นผู้ให้และรับความรู้ที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
มีทักษะการแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
สร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างภาคีเครือข่าย และการด าเนินงานกิจกรรม
ตามระบอบประชาธิปไตย 

3) สนับสนุนความร่วมมือท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ 
ชุมชน พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย โดยมีกระบวนการกระตุ้นให้เกดิการปฏิบัตดิ้วยความเป็น
ธรรมและสร้างจิตส านึกความเป็นผู้น าด้านความโปร่งใส 

กลยุทธ์การสร้าง 
ความโปร่งใส  
ความเป็นธรรม
และ 
การมีส่วนร่วม 
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 จากตารางที่ 4.31-4.36 สรุปประเด็นการวิเคราะห์ TOWS Matrix ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) สถานศึกษาบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ทรัพยากร
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ตามกฎหมายและปทัสถานทางสังคม สร้างระบบอาสาสมัครและ      
การบริจาค ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลทั้งองค์การ  
 พันธกิจ (Mission)  
 1)  มีการพัฒนากระบวนการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 2)  มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย หลักการศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น  
 3)  มีการส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัคร และการบริจาคโดยสร้างแรงจูงใจ การก าหนด
ช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม   
 4)  มีการพัฒนาการดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ  
 5)  มีการสนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมี        
ส่วนร่วม 
 เป้าประสงค์ (Goal)  
 1)  การพัฒนาการให้บริการอย่างเหมาะสม น าเทคโนโลยีมาจัดการข้อมูลข่าวสาร วางแผน
บริหารงบประมาณ ระดมลงทุนจัดสวัสดิการ เพ่ือพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
 2)  พัฒนาการบูรณาการสร้างจิตส านึกการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการป้องกันทุจริต ด้วยเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ 
คอยตรวจสอบ ประเมิน ติดตาม อย่างเหมาะสม ต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและผสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่าย  
 3)  พัฒนาอาสาสมัครส าหรับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน การก าหนดช่องทางการบริจาค
ที่หลากหลาย เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม โดยสร้างแรงจูงใจ จิตส านึกด้วยกระบวนการที่
หลากหลาย เปิดโอกาสให้ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรมตามบริบทของ
สถานศึกษา  
 4)  พัฒนาการวางแผนการด าเนินชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักจิตส านึกการเป็น
แบบอย่างที่ดี รู้จักตักเตือนเมื่อเห็นการกระท าที่ก่อมลพิษ จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แกนน า
ต้นแบบเครือข่ายเด็กและชุมชน โดยก าหนดมาตรการการป้องกันปัญหามลพิษ ทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อม เพ่ือลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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 5)  พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจให้นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง 
ประชาชนรับทราบ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวมีส่วนร่วม การปฏิบัติอย่างโปร่งใสและความเป็น
ธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่ายและการด าเนินงานกิจกรรมตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ ชุมชน พัฒนาต่อยอด      
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
 สรุปเป็นร่างกลยุทธ์ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล รายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.37  สรุปผลการร่างกลยุทธ์ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล  
 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง แนวทาง/วิธีการ 
1. สร้างระบบ             

การใช้ทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพ 

 

1. พัฒนาระบบ             
การให้บริการของ
สถานศึกษา 

1) จัดกิจกรรมบริการวิชาการทางการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะ
แนว การวางแผนการศึกษาให้กับผู้เรยีนหรือกิจกรรม
แลกเปลีย่นความคดิเห็นของผู้ปกครองเพ่ือสนับสนุนนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศตามความถนดัและความสามารถเฉพาะ  

2) น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการให้บริการดา้นอาคาร
สถานท่ี ห้องสมุด  โรงอาหาร สนามกีฬาอย่างเหมาะสมและ           
มีประสิทธิภาพ ท้ังก่อนและหลังการเขา้ใช้บริการของนักเรียน 
ผู้ปกครองและประชาชน จัดสภาพแวดล้อมเหมาะสม                    
มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ มี
ความปลอดภัย เกิดเป็นรายได้ของสถานศึกษาเพื่อน ามาพัฒนา
การศึกษา  

3) พัฒนาการให้บริการด้านโภชนาการ การดสูุขภาพ สุขอนามัย
พื้นฐานท่ีจ าเปน ของนักเรียนและบุคลากร ครอบคลมุทั้งการ
จัดสุขาภิบาล สวัสดภิาพ ตรวจสุขภาพ ควบคุมโรคติดต่อ การ
ปฐมพยาบาลการส่งต่อและสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
สุขอนามัย 
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ตารางที ่4.37  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง แนวทาง/วิธีการ 
 2. พัฒนาระบบ             

การจัดการ
งบประมาณ 

1) จัดการวางแผนบริหารงบประมาณ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและ
รั่วไหลของงบประมาณ จากการปฏิบัติงาน โดยจัดการพัสดุ 
ครุภณัฑ์ สินทรัพย์ ตามระเบยีบและยดึถือความถูกต้อง ทุก
ขั้นตอน 

2) น าระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสารและ
เป็นช่องทางระดมงบประมาณจาก องค์กรภายนอกที่
หลากหลาย และเพิ่มการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินงบประมาณ ของ
สถานศึกษาต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ชุมชนและสังคม โดยน าผล
จากการประเมินมาพิจารณาเพื่อก าหนดค่าตอบแทนท่ีไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร ครู ชุมชนและนักเรียน 

3) สงเสริมการจัดกจิกรรมกระตุ้นใหบุคลากรในสถานศึกษามี
ความรับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความ
คุ้มค่า ตระหนักถึงความส าคัญของงบประมาณทีไ่ด้มาจากภาษี
ของประชาชน 

 3. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้
สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของสังคม 

1) จัดหลักสตูรระยะสั้นโดยเปดิโอกาสให้ผู้เรียนได้รบั
ประสบการณ์ ฝึกทักษะ และเตรียมสมรรถนะคณุลักษณะที่
จ าเป็นของอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผูเ้รียน
รู้จักตนเองและสามารถตัดสินใจ วางแผนออกไปประกอบ
อาชีพต่อไป             ในอนาคตต่อยอดสู่การสรา้งอาชีพและ
รายได ้  

2) พัฒนาการเรียนการสอนเน้นสร้างนักเรียนให้มีทักษะความรู้ 
สนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน อาทิ ตลาดแรงแรงงาน 
หรือ รู้จักรับผิดชอบในบทบาทหนา้ที่ของตัวเองและต่อสังคมที่
ได้รับมอบหมายให้ดีที่สดุ ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่ง
สันติสุข ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อนแก่ตนเอง ผู้อื่น
และทรัพยส์ิน  

3) พัฒนานักเรียน ให้น าความรู้ คูคุ่ณธรรม จรยิธรรม มา
สร้างสรรค์นวตักรรม ผลิตภัณฑ์ทีส่ะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ตารางที ่4.37  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง แนวทาง/วิธีการ 
2. กลยุทธก์ารสร้าง

ระบบการเคารพ
กฎหมายและ
ปทัสถานทาง 
สังคม 

1. สร้างกระบวนการ
การปฏิบัตติาม
ระเบียบกฎหมาย 

 

1) สนับสนุนให้นักเรียน ปฏิบัตติาม ระเบยีบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
บทลงโทษ ของสถานศึกษาเองหรอืการยึดถือตามมาตรการ
หน่วยงานของภาครัฐอย่างเคร่งครดั  

2) จัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย การวางแผน เรื่องสิทธิมนุษยชนหรือ
มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็กของไทย มาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศ โดยการค านึงถึงสิทธิประโยชน การจาย
เงินเดือนหรือคาตอบแทนต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 
และตามสญัญาข้อตกลงร่วมกัน  

3) สถานศึกษาสนับสนุนใหม้ีกระบวนการ ป้องกันทุจริต การให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม                
ตามระเบียบกฎหมายโดยมีภาคีเครือข่ายหนุนเสริมความ
ร่วมมือในการก าหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกัน 

 2. ส่งเสรมิแนวทาง
ปฏิบัติตาม
ปทัสถานทางสังคม 

 

1) สนับสนุนให้ นักเรียน ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและ
กฎเกณฑ์ของสังคม ชุมชนท้องถิ่นเพื่อป้องกันทุจริตหรือปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาและในสังคม โดยมีกระบวนการ
สร้างความร่วมมือการก าหนดประเด็นหรือแนวทางและ
มาตรการในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

2) การปลูกฝังและสืบทอด องค์ความรู้ หลักการศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม ตามกฎเกณฑ์ทางสังคมและตามวิถีของชุมชน เช่น
การเช่ือฟังเคารพผู้อาวุโสในชุมชน การเป็นผูต้ามที่ดี การ
ตักเตือน ส่งเสรมิการกระท าความดีในรูปแบบต่าง ๆ  

3. กลยุทธก์ารสร้าง
ระบบอาสาสมัคร
และการบริจาค 

 

1. การสร้าง
อาสาสมัครเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม 

 

1) พัฒนานักเรียนโดยจดัตั้งกลุม่เยาวชนจิตอาสา เพื่อเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลือให้บริการประชาชน ระดมการช่วยเหลือ 
ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย เพื่อสร้างสภาพสังคม
แห่งความสุขและความสมดุลของสังคม 

2) สรา้งวัฒนธรรมการอาสาสมัครช่วยเหลือผูไ้ดร้ับผลกระทบจาก
เหตุภยัพิบัติต่างๆด้วยความสมคัรใจ โดยมไิด้ถูกบังคับโดย
กฎหมาย 

3) จัดกิจกรรม รณรงค์ให้ข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
เป็นอาสาสมัครจิตอาสา โดยการประชาสมัพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้
เกิดความภาคภมูิใจ สร้างค่านยิมและสร้างแรงจูงใจ แบบครบ
วงจร ให้จิตอาสาไดร้ับการพัฒนาความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและ           
เชิงปฏิบัติการ 
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ตารางที ่4.37  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง แนวทาง/วิธีการ 
 2. การพัฒนาระบบ               

การบริจาคครบ
วงจร  

1) พัฒนากระบวนการสร้างจติส านึก สร้างค่านิยม ส าหรับ
นักเรียน ให้รู้จักคณุค่าและความส าคัญของการบริจาค 

2) การใช้เทคโนโลยสีนับสนุนการบริจาคที่หลากหลาย เช่น ผ่าน
ทางเว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิสเตอร์  อินสตาแกรม เพื่อร่วม
ระดมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที สะดวก
และรวดเร็ว 

3) สนับสนุนกิจกรรมวางแผน ประชาสัมพันธ์ นักเรยีน ผู้ปกครอง 
ให้ร่วมบริจาค จัดหาทรัพยากรทางด้านงบประมาณ วัสดุและ
สิ่งของ ขวดน้ า แก้วพลาสติก เพื่อหารายได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อน
มนุษย์ สร้างแรงจูงใจให้ความส าคญักับผู้บริจาคโดยมี            
การมอบเกียรติบตัร โล่ รางวัล 

4. กลยุทธก์ารดูแล
สิ่งแวดล้อมและ
ปรับตัวให้เท่าทัน             
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 

1. พัฒนาระบบการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 

 

1) บูรณาการการเรยีนรู้ของนักเรยีนให้ตระหนักถึงความส าคญั 
การสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการสรา้งวัฒนธรรมการอนรุักษ์ 
ปกป้อง เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความรัก หวงแหนความงาม เห็น
คุณประโยชน์ของป่าไม้ ชายทะเล ภูเขา ล าธารสัตว์และรู้จัก
ตักเตือนเมื่อเห็นการกระท าท่ีส่งผลต่อการท าลายธรรมชาติ 

2) สนับสนุนจัดกิจกรรม วางแผนการด าเนินชีวิตอยา่งสร้างสรรค์ 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
แลกเปลีย่นความรู้ประสบการณเ์กี่ยวกับกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาทิ ร่วมด าเนินการธนาคารขยะ รณรงค์
งดทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ าล าคลอง ท่ีทางสาธารณะ การ
รณรงค์บ าบัดน้ าเสียใหส้ะอาดก่อนท้ิง 

3) สรา้งภาคี กลุม่ชมรม สมาคมผูป้กครอง ศิษย์เก่า องค์กร
เครือข่ายอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม โดยใช้ช่องทางสื่อท่ีหลากหลาย         
ขยายแนวคิด แสดงความคิดเห็น แนะน าวิธีปฏิบัติการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้อง ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา          
มีการประเมินติดตามร่วมขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อม อย่าง
ต่อเนื่อง  
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ตารางที ่4.37  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง แนวทาง/วิธีการ 
 2. พัฒนาการปรับตัว

ให้เท่าทันต่อ                  
การเปลีย่นแปลง 

1)  สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและสร้าง
ความตระหนัก จิตส านึกให้นักเรยีนเห็นคุณคา่ค านึงถึง
ผลกระทบผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้ช่องทางสื่อท่ี
หลากหลาย ขยายแนวคดิ แสดงความคิดเห็น วิธีปฏิบัต ิเช่น 
ใช้น้ า น้ ามัน พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดั ปิดทุกครั้งหลังจาก
การใช้งาน รับประทานอาหารใหห้มดจาน  

2) พัฒนาทักษะการน าองค์ความรูไ้ปประยุกต์ วางแผนปฏิบัติตน
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภมูิอากาศ รู้จักตักเตือนเมื่อ  
พบเห็นการกระท าท่ีให้เกิดก่อมลพิษ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ลด
ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง                
การอนุรักษ์พลังงานของชาติ อย่างต่อเนื่อง  

3) ส่งเสริมจดัตั้งกลุม่ แกนน าต้นแบบ เครือข่ายเด็กและชุมชนจัด
แหล่งศึกษาเรยีนรู้ ก าหนดมาตรการการป้องกันปัญหามลพิษ
ภายในภายนอกสถานศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น หัน
มาใช้จักรยาน จักรยานไฟฟ้าและมีการตรวจวัด บันทึก 
วิเคราะห์และประเมินผล การใช้กระดาษ น้ า ไฟฟ้า ปริมาณน้ า
เสียและเช้ือเพลิงที่ใช้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

5. กลยุทธก์ารสร้าง          
ความโปร่งใส              
ความเป็นธรรม
และการมีส่วน
ร่วม 

1. พัฒนา
ระบบปฏิบตัิการ
ด้วยความโปร่งใส 

 

1) สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส โดยการ
เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร การสื่อสารแบบสองทางให้ประชาชน
รับทราบอย่างท่ัวถึง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลด
ปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน  

2) จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ สร้างจิตส านึกความโปร่งใส 
ให้กับบุคลากร และนักเรียน แสดงออกถึงความเป็นผู้น ามุ่งมั่น
ปฏิบัติหน้าท่ี อย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สุจรติ  

3) สนับสนุนรางวัล เกยีรติบตัรแก ่บุคลากรและนักเรียน ที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความโปร่งใส เพื่อเชิดชูเกียรตหิรือสร้างแรงจูงใจให้
สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไปในอนาคต 

 2) พัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้วย
ความเป็นธรรม 

 

1) ก าหนดมาตรฐานการปฏบิัติงานด้วย ความเป็นธรรม เสมอภาค 
เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ น าเทคโนโลยมีาใช้ปฏิบัติงานเพื่อ
ลดการใช้ดลุพินิจ ไม่เลือกปฏิบัต ิ

2) สนับสนุนการจดัตั้งคณะท างาน ติดตาม ประเมิน พิจารณาการ 
ให้ค่าตอบแทนแก ่บุคลากร อย่างเป็นธรรม ยึดมั่น             
ความถูกต้องดีงาม ต่อต้านการผูกขาด  และการอธรรมทุก
รูปแบบ 

3) ส่งเสริมบุคลากร ครู ให้มีความรู้ตามหลักวิชาการ การเป็นท่ี
ปรึกษา ด้านให้ความเป็นธรรมแกน่ักเรียน 
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ตารางที ่4.37  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง แนวทาง/วิธีการ 
 3. พัฒนาการมีส่วน

ร่วม 
1) พัฒนาบุคลากรและนักเรียน รว่มด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอน 

คิด วางแผน ท า การร่วมประชุม แลกเปลีย่นใช้ความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ กับทุกภาคส่วน เพื่อหาวิธีการพัฒนาแก้ไขปัญหา
และลดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระบอบประชาธิปไตยมสี่วนรับรู้     
กล้าแสดงความคิดเห็น มสี่วนร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา 

2) สนับสนุนการจดัท าแผนปฏิบัตกิารประจ าป ีแผนยุทธศาสตร์ 
วางแผนงาน นโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมายสะท้อน            
ความมุ่งมั่นต่อการสร้างการมสี่วนร่วม 

3) สรา้งภาคี องค์กรเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม ด้านการวิจยั 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู ้ชุมชน พัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 จากตารางที่ 4.37 พบว่า ร่างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 12 กลยุทธ์รอง 35 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์การสร้างระบบการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์รองที่ 1.1 พัฒนาระบบการให้บริการของสถานศึกษา 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  จัดกิจกรรมบริการวิชาการทางการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะแนว 
แนะน าวางแผนการศึกษาให้กับผู้เรียน หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปกครอง เพ่ือ
สนับสนุนนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสามารถเฉพาะ  
  2)  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
ห้องสมุด โรงอาหาร สนามกีฬา มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย มีการดูแล ต้อนรับ ให้ค าปรึกษา
แนะน าด้วยความสุภาพ ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้บริการของ
นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชน จัดสภาพแวดล้อมเหมาะสม มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ
ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ มีความปลอดภัย เกิดเป็นรายได้ของสถานศึกษาเพ่ือน ามาพัฒนาการศึกษา  
  3)  พัฒนาการให้บริการด้านโภชนาการ การดูสุขภาพ สุขอนามัยพ้ืนฐาน 
ที่จ าเปนของนักเรียนและบุคลากร ครอบคลุมทั้งการจัดสุขาภิบาล สวัสดิภาพ ตรวจสุขภาพ ควบคุม
โรคติดต่อ การปฐมพยาบาลการส่งต่อ อาหารกลางวัน น้ าดื่ม และสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
สุขอนามัย 
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 กลยุทธ์รองที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  จัดการวางแผนบริหารงบประมาณ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและ
รั่วไหลของงบประมาณ จากการปฏิบัติงาน โดยจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ สินทรัพย์ ตามระเบียบและ
ยึดถือความถูกต้องทุกขั้นตอน 
  2)  น าระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเป็น
ช่องทางระดมงบประมาณจาก องค์กรภายนอกที่หลากหลายและเพ่ิมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินงบประมาณของสถานศึกษาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน
และสังคม โดยน าผลจากการประเมินมาพิจารณาเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มี   
ส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร ครู ชุมชนและนักเรียน 
  3)  สงเสริมการจัดกิจกรรมกระตุ้นใหบุคลากรในสถานศึกษามีความ
รับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า ตระหนักถึงความส าคัญของงบประมาณ
ที่ได้มาจากภาษขีองประชาชน 
 กลยุทธ์รองที่ 1.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  พัฒนานักเรียนให้น าความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มาสร้างสรรค์
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2)  พัฒนาการเรียนการสอนเน้นสร้างนักเรียนให้มีทักษะความรู้ สนองต่อ 
ความต้องการของทุกภาคส่วน อาทิ ตลาดแรงแรงงานหรือรู้จักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง
และต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข ไม่ก่อให้เกิด      
ความเสียหาย เดือดร้อน แก่ตนเอง ผู้อื่นและทรัพย์สิน  
  3)  จัดหลักสูตรระยะสั้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์       
ฝึกทักษะและเตรียมสมรรถนะคุณลักษณะที่จ าเป็นของอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถตัดสินใจ วางแผนออกไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตต่อยอดสู่      
การสร้างอาชีพและรายได ้  
 กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์การสร้างระบบการเคารพกฎหมายและปทัสถานทางสังคม 
 กลยุทธ์รองที่ 2.1 สร้างกระบวนการการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  สนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
บทลงโทษของสถานศึกษาเองหรือการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการหน่วยงานของภาครัฐอย่างเคร่งครัด 
  2)  จัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การวางแผน เรื่องสิทธิมนุษยชน หรือมาตรการคุ้มครองแรงงานเด็กของไทย มาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศ โดยการค านึงถึงสิทธิประโยชน การจายเงินเดือนหรือ คาตอบแทนต้อง
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและตามสัญญาข้อตกลงร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
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  3)  สถานศึกษาสนับสนุนให้มีกระบวนการ ป้องกันทุจริต การให้หรือรับ
สินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามระเบียบกฎหมายโดยมีภาคีเครือข่ายหนุนเสริม
ความร่วมมือในการก าหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกัน 
 กลยุทธ์รองที่ 2.2  ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  สนับสนุนให้ นักเรียน ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของสังคม ชุมชนท้องถิ่นเพื่อป้องกันทุจริต 
หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาและในสังคม โดยมีกระบวนการสร้างความร่วมมือการก าหนด
ประเด็นหรือแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
  2)  การปลูกฝังและสืบทอด องค์ความรู้ หลักการศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมตามกฎเกณฑ์ ทางสังคมและตามวิถีของชุมชน เช่น การเชื่อฟังเคารพผู้อาวุโสในชุมชน   
การเป็นผู้ตามที่ดี การตักเตือน ส่งเสริมการกระท าความดีในรูปแบบต่าง ๆ 
 กลยุทธ์หลักที่ 3 กลยุทธ์การสร้างระบบอาสาสมัครและการบริจาค 
 กลยุทธ์รองที่ 3.1  การสร้างอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  พัฒนานักเรียนโดยจัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสา เพ่ือเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลือให้บริการประชาชน ระดมการช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย 
เพ่ือสร้างสภาพสังคมแห่งความสุขและความสมดุลของสังคม 
  2)  สร้างวัฒนธรรมการอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ
ภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย 
  3)  จัดกิจกรรม รณรงค์ให้ข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็น
อาสาสมัครจิตอาสา โดยการประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจ สร้างค่านิยมและสร้าง
แรงจูงใจแบบครบวงจร ให้จิตอาสาได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ 
 กลยุทธ์รองที่ 3.2  การพัฒนาระบบการบริจาคครบวงจร  
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  พัฒนากระบวนการสร้างจิตส านึก สร้างค่านิยมส าหรับนักเรียนให้
รู้จักคุณค่าและความส าคัญของการบริจาค 
  2)  การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบริจาคที่หลากหลาย เช่น ผ่านทาง 
เว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิสเตอร์ อินสตาแกรม เพ่ือร่วมระดมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่าง
ทันท่วงที สะดวกและรวดเร็ว 
  3)  สนับสนุนกิจกรรมวางแผน ประชาสัมพันธ์ นักเรียน ผู้ปกครอง        
ให้ร่วมบริจาค จัดหาทรัพยากรทางด้านงบประมาณ วัสดุ สิ่งของ เช่น ขวดน้ า แก้วพลาสติก เพ่ือหา
รายได้ช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์ สร้างแรงจูงใจให้ความส าคัญกับผู้บริจาคโดยมีการมอบเกียรติบัตร 
โล่ รางวัล 
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 กลยุทธ์หลักที่ 4 กลยุทธ์การดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ์รองที่ 4.1  พัฒนาระบบการดูแลสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  บูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตระหนักถึงความส าคัญ        
การสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ ปกป้อง เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก หวงแหน
ความงาม เห็นคุณประโยชน์ของป่าไม้ ชายทะเล ภูเขา ล าธารสัตว์และรู้จักตักเตือนเมื่อเห็นการกระท า
ที่ส่งผลต่อการท าลายธรรมชาติ 
  2) สนับสนุนจัดกิจกรรม วางแผนการด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับ 
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาทิ ร่วมด าเนินการธนาคารขยะ รณรงค์งดทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล
ลงในแม่น้ าล าคลอง ที่ทางสาธารณะ การรณรงค์บ าบัดน้ าเสียให้สะอาดก่อนทิ้ง 
  3)  สร้างภาคี กลุ่มชมรม สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรเครือข่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลาย ขยายแนวคิด แสดงความคิดเห็น แนะน าวิธี
ปฏิบัติการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการประเมินติดตาม
ร่วมขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์รองที่ 4.2  พัฒนาการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า  ประหยัดและสร้า ง               
ความตระหนัก จิตส านึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าค านึงถึงผลกระทบผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย
ใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลาย ขยายแนวคิด แสดงความคิดเห็น วิธีปฏิบัติ  เช่น ใช้น้ า น้ ามัน พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปิดทุกครั้งหลังจากการใช้งาน รับประทานอาหารให้หมดจาน  
  2)  พัฒนาทักษะการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ วางแผนปฏิบัติตน
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ รู้จักตักเตือนเมื่อพบเห็นการกระท าที่ให้เกิดก่อมลพิษ โดย
จัดกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง การอนุรักษ์พลังงาน      
ของชาติ อย่างต่อเนื่อง  
  3)  ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่ม แกนน าต้นแบบ เครือข่ายเด็กและชุมชนจัดแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ ก าหนดมาตรการการป้องกันปัญหามลพิษภายในภายนอกสถานศึกษา ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น หันมาใช้จักรยาน จักรยานไฟฟ้าและมีการตรวจวัด บันทึก วิเคราะห์และประเมินผล 
การใช้กระดาษ น้ า ไฟฟ้า ปริมาณน้ าเสีย และเชื้อเพลิงที่ใช้ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 กลยุทธ์หลักที่ 5 กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์รองที่ 5.1  พัฒนาระบบปฏิบัติการด้วยความโปร่งใส 
  แนวทางปฏิบัติ  
  1)  สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส โดยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารแบบสองทาง ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องและลดปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  
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  2)  จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ สร้างจิตส านึกความโปร่งใสให้กับ 
บุคลากรและนักเรียน แสดงออกถึงความเป็นผู้น ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สุจริต  
  3)  สนับสนุนรางวัล เกียรติบัตรแก่ บุคลากรและนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส เพ่ือเชิดชูเกียรติ หรือสร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไป
ในอนาคต  
 กลยุทธ์รองที่ 5.2  พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วย ความเป็นธรรม เสมอภาค      
เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ น าเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ไม่เลือกปฏิบัติ 
  2)  สนับสนุนการจัดตั้งคณะท างาน ติดตาม ประเมิน พิจารณาการให้
ค่าตอบแทนแก่ บุคลากรอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม ต่อต้านการผูกขาดและการอธรรม
ทุกรูปแบบ 
  3)  ส่งเสริมบุคลากร ครู ให้มีความรู้ตามหลักวิชาการ การเป็นที่ปรึกษา 
ด้านให้ความเป็นธรรมแก่นักเรียน  
 กลยุทธ์รองที่ 5.3  พัฒนาการมีส่วนร่วม 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  พัฒนาบุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอน 
คิด วางแผน ท า การร่วมประชุม แลกเปลี่ยนใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์กับทุกภาคส่วน เพ่ือหาวิธีการ
พัฒนาแก้ไขปัญหาและลดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระบอบประชาธิปไตยมีส่วนรับรู้ กล้าแสดงความคิดเห็น    
มีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
  2)  สนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนยุทธศาสตร์ 
วางแผนงาน นโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมายสะท้อนความมุ่งม่ันต่อการสร้างการมีส่วนร่วม 
  3)  สร้างภาคี องค์กรเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม ด้านการวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ ชุมชน พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ภาพที่ 4.9  แผนภาพร่าง 1 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
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4.4 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล 
  การตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล ผู้วิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การตรวจสอบเชิงคุณภาพโดยการประชุมสนทนากลุ่ม 
มีผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 ท่าน ให้ความคิดเห็นและการตรวจสอบเชิงปริมาณโดยสอบถามความ
คิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จ านวน 289 คน รายละเอียด ดังนี้ 
 4.4.1  การตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล เชิงคุณภาพ 
  จากการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล (ฉบับร่างที่ 1) ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ (Vision) 2) พันธกิจ (Mission)       
3) เป้าประสงค์ (Goal) 4) กลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ 5) กลยุทธ์รอง 12 กลยุทธ์ 6) แนวทางปฏิบัติ 35 ข้อ 
ผู ้ว ิจ ัยได้น าร่างกลยุทธ์ที ่ 1 มาตรวจสอบกลยุทธ์เชิงคุณภาพโดยการประชุมสนทนากลุ ่ม มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบร่างกลยุทธ์ พร้อมให้ความเห็น ตามตารางที่ 4.38 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.38  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ่ม 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รายละเอียดประเด็น 
องค์ประกอบกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 สรุป 

วิสัยทัศน์ (Vision)                15 
พันธกิจ                15 
เป้าประสงค ์                15 
กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์พัฒนาการบริหารทรัพยากร 
                    ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ                15 
กลยุทธ์รองที่ 1.1                15 

แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.1                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.2                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.3                15 

กลยุทธ์รองที่ 1.2                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.2                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.3                15 

กลยุทธ์รองที่ 1.3                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.3.1                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.3.2                15 
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ตารางท่ี 4.38  (ต่อ)  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รายละเอียดประเด็น 
องค์ประกอบกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 สรุป 

แนวทางปฏิบัติที่ 1.3.3                15 
กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์การยึดหลักนิติธรรมและปทัสถาน

ทางสังคม                15 
กลยุทธ์รองที่ 2.1                15 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.1.1                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.1.2                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.1.3                15 

กลยุทธ์รองที่ 2.2                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.1                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.3                15 

กลยุทธ์หลักที่ 3 การสร้างจิตอาสาและบริการสาธารณะ                15 
กลยุทธ์รองที่ 3.1                15 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.1                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.2                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3                15 
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ตารางท่ี 4.38  (ต่อ)  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รายละเอียดประเด็น 
องค์ประกอบกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 สรุป 

กลยุทธ์รองที่ 3.2                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 3.2.1                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 3.2.2                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 3.2.3                15 

กลยุทธ์หลักที่ 4 การดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับตัวให้เท่าทัน      
ต่อการเปลี่ยนแปลง                15 

กลยุทธ์รองที่ 4.1                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.1.1                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.1.2                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.1.3                15 

กลยุทธ์รองที่ 4.2                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.2.1                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.2.2                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.2.3                15 

กลยุทธ์หลักที่ 5 การสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรม           
และการมีส่วนร่วม                15 
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ตารางท่ี 4.38  (ต่อ)  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รายละเอียดประเด็น 
องค์ประกอบกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 สรุป 

กลยุทธ์รองที่ 5.1                 15 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.1.1                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.1.2                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.1.3                15 

กลยุทธ์รองที่ 5.2                 15 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.1                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.2                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.3                15 

กลยุทธ์รองที่ 5.3                 15 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.3.1                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.3.2                15 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.3.3                15 
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จากตารางที่ 4.38 ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างที่1 ประเด็นของกลยุทธ์      
การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล รายละเอียด ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) สถานศึกษาบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ทรัพยากร
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ตามกฎหมายและปทัสถานทางสังคม มุ่งช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลทั้งองค์การ  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่  1 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อวิสัยทัศน์ ดังกล่าวว่า
ภาพรวม มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและมีความถูกต้อง แต่มีความเห็น
เพ่ิมเติมควรปรับเปลี่ยนส านวน สถานศึกษาบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม   

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 และ 8 มีความเห็นสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวข้างต้น แต่มี
ส านวนของประเด็นวิสัยทัศน์ ควรปรับเปลี่ยน คือ โดยใช้ทรัพยากรการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
ปรับเป็น การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาจะ
ครอบคลุม กว่าการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร เนื่องจากบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมี
วิสัยทัศน์ในการบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างรอบด้าน อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ สถานที่ 
เป็นต้น ดังนั้นการใช้ทรัพยากรควรเป็นไปแบบมีส่วนร่วม และคุ้มค่า คุ้มทุนและควรน าไปเพ่ิมใน       
กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ เพ่ือให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถปรับใช้ได้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาต่อไป 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 และ 13  มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อวิสัยทัศน์ ดังกล่าว ควรตัด 
2 ประเด็น ประเด็นแรก ค าว่า บริหารภายใต้ และประเด็นที่สอง ค าว่า ทั้งองค์การ เพ่ือความสละสลวย 
ลดการซ้ าซ้อนกับค าที่อยู่ต้นประโยค เพราะธรรมาภิบาลเป็นประเด็นเกี่ยวกับองค์การและบุคคล โดย
เสนอแนะเพ่ิมเติมควรปรับส านวนให้กระชับว่า สถานศึกษาบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
หลักธรรมาภิบาล  

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4 และ 6 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อวิสัยทัศน์ ว่าควรเขียน
ประโยคของวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับแหล่งที่มาของ องค์ประกอบย่อยของกลยุทธ์ 
หรือประเด็นค าอธิบายของกลยุทธ์ หรือองค์ประกอบหลักของ CSR ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย          
ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านมนุษยธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านธรรมาภิบาล  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5  และ 9 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อวิสัยทัศน์ ว่าควรปรับเปลี่ยน
ส านวนจากเดิมค าว่า มุ่งช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เป็นค าว่า บนพื้นฐานมนุษยธรรม   

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7, 10 และ 11 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อวิสัยทัศน์ดังกล่าว ว่าคง
มิใช่เป็นวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาในภาพรวมทั้งหมด แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเท่านั้น เพราะเป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะต้องน าไปบูรณาการ
ร่วมกับวิสัยทัศน์ด้านอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 12 และ14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อวิสัยทัศน์ดังกล่าว ว่าเห็น
ควรใช้ค าเชื่อมใหม่ เปลี่ยนเป็นค าท่ีสามารถสื่อให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของวิสัยทัศน์  
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พันธกิจ (Mission) 1) มีการพัฒนากระบวนการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 2) มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย หลักการ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น 3) มีการส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัคร 
และการบริจาคโดยสร้างแรงจูงใจ การก าหนดช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม  4) มีการพัฒนาการดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง             
5) มีการสนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อพันธกิจดังกล่าวว่ามี       
ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและมีความถูกต้อง สามารถน าไปด าเนินการ       
ในสถานศึกษาได้ แต่มีประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ข้อความของพันธกิจข้อที่ 1 ให้ตัดค าว่า 
มีการออกจากพันธกิจทุกข้อโดยให้เขียนค าขึ้นต้นประโยคด้วยค ากริยาแทน เป็นพัฒนาหรือส่งเสริม 
หรือสนับสนุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 และ 6 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อพันธกิจ ดังกล่าวว่า พันธกิจ
ข้อที ่1 ควรตัดค าว่า สูงสุด ออก เพ่ือให้ส านวนของพันธกิจสื่อถึงความเป็นไปได้ เหมาะสมกับการปรับ
ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกแต่ละแห่งต่อไปและมิใช่เป็นลักษณะของค าที่สร้างภาระ      
การผูกมัดจนเกินไป 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 4 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อพันธกิจสอดคล้องกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวมาข้างต้น แต่มีประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ประเด็นพันธกิจ ทั้ง 5 ข้อ 
ควรก าหนดให้ครอบคลุมลักษณะเชิงกว้าง ค าที่น ามาใช้เขียนต้องมาจากการบริหารหรือไม่ เนื่องจาก
ภาระงานต้องสอดคล้องกับหลักการบริหาร  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 และ 9 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อพันธกิจ ดังกล่าวว่า ค าว่า 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ทั้ง 3 ค านี้ มีน้ าหนักเท่ากันหรือไม่ ดังนั้น ควรปรับค าให้เท่ากันหรือ
เหมือนกัน           

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7 และ 8 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อพันธกิจ ดังกล่าวว่า ในข้อที่ 3 
ประเด็นเกี่ยวกับการบริจาคเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การก าหนดรูปแบบวิธีการรับบริจาคจากช่อง
ทางการบริจาค ต้องมีความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นพิเศษ โดย สถานศึกษาต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อกฎหมาย  เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพคอยหลอกลวง แอบแฝง แอบอ้างชื่อ
สถานศึกษาเพ่ือหวังทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวนมาก 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 10, 14 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อพันธกิจ ดังกล่าวว่า 
ในภาพรวมมีประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับการเขียนพันธกิจให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์หลัก 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 11 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อพันธกิจ ในข้อที่ 5 ว่า      
ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 หลักการส าคัญ แต่ที่ปรากฏธรรมาภิบาลเหลือเพียง 3 หลักการ
เท่านั้น คือ ความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม ในส่วนส าคัญทีข่าดหายไปอีก 3 หลักการ 
นั้น ต้องมีการใช้ค าตรงหรือค าแทน ให้ปรากฏในส่วนต่างๆของกลยุทธ์ เช่น ค าว่าคุ้มค่า ต้องให้
ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ ส่วนด้านคุณธรรม ต้องให้ปรากฏในด้านมนุษยธรรม และนิติธรรมต้องให้
ปรากฏอยู่ในด้านกฎหมาย เพ่ือให้ครอบคลุมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   
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เป้าประสงค์ (Goal) 1) การพัฒนาการให้บริการอย่างเหมาะสม น าเทคโนโลยีมาจัดการ
ข้อมูลข่าวสาร วางแผนบริหารงบประมาณ ระดมลงทุนจัดสวัสดิการ เพ่ือพัฒนาการศึกษา และ     
การจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 2) พัฒนาการบูรณาการสร้างจิตส านึก
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือ
การป้องกันทุจริต ด้วยเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ คอยตรวจสอบ ประเมิน ติดตาม อย่างเหมาะสม 
ต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ภาคีเครือข่าย         
3) พัฒนาอาสาสมัครส าหรับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน การก าหนดช่องทางการบริจาคที่
หลากหลาย เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม โดยสร้างแรงจูงใจ จิตส านึกด้วยกระบวนการที่
หลากหลาย เปิดโอกาสให้ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตาม
บริบทของสถานศึกษา 4) พัฒนาการวางแผนการด าเนินชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนัก
จิตส านึกการเป็นแบบอย่างที่ดี รู้จักตักเตือนเมื่อเห็นการกระท าที่ก่อมลพิษ จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม แกนน าต้นแบบเครือข่ายเด็กและชุมชน โดยก าหนดมาตรการการป้องกันปัญหามลพิษ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5) พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสร้างความ
เข้าใจ ให้นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ประชาชนรับทราบ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวมี      ส่วน
ร่วม การปฏิบัติอย่างโปร่งใสและความเป็นธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่าย และ
การด าเนินงานกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตย โดยท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่ง
เรียนรู้ ชุมชน พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 3 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อเป้าประสงค์ดังกล่าวว่า  
มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่ในเป้าประสงค์ข้อที่ 1        
มีประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ประเด็นแรก ควรปรับส านวน การพัฒนาการเป็นพัฒนาการ 
ประเด็นที่สอง ตัดค าที่ไม่จ าเป็นออกบ้าง เพ่ือให้ส านวนกระชับ สละสลวย เช่น ลงทุนจัดสวัสดิการ
เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประเด็นที่สาม ควรใช้ส านวนหรือค าที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของสถานศึกษา 
เช่น น าเทคโนโลยีมาจัดการข้อมูลข่าวสาร วางแผนบริหารงบประมาณ ระดมลงทุนจัดสวัสดิการ 
เปลี่ยนเป็นน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ ปรับส านวน การจัดการเรียนการสอน 
เป็น ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ิมเติม 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 10 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อเป้าประสงค์สอดคล้อง
กับผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวข้างต้น แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเป้าประสงค์ข้อที่ 2 ว่าประเด็นแรก        
ควรปรับส านวน พัฒนากระบวนการบูรณาการสร้างจิตส านึกการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม เป็นส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 
กฎหมายและปทัสถานทางสังคม แก่นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่สอง ควรมีการบูรณาการ
กับฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้นเป็นล าดับ และประเด็นที่สาม 
ควรปรับตัดส านวนออก คือ เพ่ือการป้องกันทุจริต ด้วยเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ คอยตรวจสอบ 
ประเมิน ติดตามอย่างเหมาะสม ต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสานความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่าย  
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 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4 และ 5 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อเป้าประสงค์ข้อที่ 3 ว่าควร
เพ่ิมเติม จัดกิจกรรมจิตอาสาที่โรงพยาบาล หรือ เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนของโครงการส่งเสริมสุขภาพ  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6, 9 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อเป้าประสงค์ข้อที่ 4      
ว่าประเด็นแรกควรปรับส านวน การวางแผนการด าเนินชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพัฒนาครู 
บุคลากร และนักเรียนให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่สอง สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้
การอบรม อาทิ กิจกรรมการลดควันโดยไม่เผาป่า ให้นักเรียนเดินรณรงค์และให้ความรู้กับชาวบ้าน 
หรือกิจกรรมการบริหารจัดการขยะครบวงจร และประเด็นที่สาม ควรปรับส านวน ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 8, 9 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อเป้าประสงค์ข้อที่ 5         
ว่าประเด็นแรกควรเพ่ิมประเด็นนโยบายของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตอาสา ให้ปรากฏในกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ประเด็นที่สอง ปรับส านวน
ให้กระชับ เข้าใจง่าย เช่น พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจ ให้นักเรียน บุคลากร 
ผู้ปกครอง ประชาชนรับทราบ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวมีส่วนร่วม การปฏิบัติอย่างโปร่งใสและ 
ความเป็นธรรม เป็น พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7 และ 11 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อเป้าประสงค์ดังกล่าวว่า           
มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง แต่มีประเด็นเพ่ิมเติม ส าหรับ
เป้าประสงค์ คือ สภาพหรือระดับผลการด าเนินงานให้บรรลุ ดังนั้นควรปรับปรุง สนับสนุนการด าเนินงาน
ร่วมกันด้วยการมุ่งเน้นเป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน 

กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์การสร้างระบบการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 4 และ 10 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์หลักที่ 1 ดังกล่าว

ว่ามีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็นข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับค าว่า สร้างระบบการใช้ทรัพยากร ปรับเป็น พัฒนาการบริหารทรัพยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 3 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์หลักที่ 1 ดังกล่าว 
สอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้น แต่มีประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรเลือกใช้ค าอย่างไร 
เพ่ืออธิบายหรือก าหนดให้กลยุทธ์หลักครอบคลุมถึงเป้าหมายของกลยุทธ์รองทั้ง  3 ข้อ และสอดคล้อง
กับที่มาของคุณภาพการให้บริการ งบประมาณและ ผลผลิต เพราะคุณภาพการให้บริการ ตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ เปรียบเสมือนซัพพลาย (อุปทาน) ส่วนผลผลิต คือ ผู้เรียนเกิดคุณภาพ เปรียบเสมือน         
ดีมาน (อุปสงค์) 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 และ 6 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์หลักที่ 1 ดังกล่าวว่า  
มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็นข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับค าว่า เพื่อการศึกษาเป็นทางการศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์หลักที่ 1 ดังกล่าวว่า 
มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็นข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับส านวนให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ตามหลักการคุ้มค่า        
คุ้มทุน มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกฎหมายของมาตรฐานการศึกษา  
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 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 8, 11และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์หลักที่ 1 ดังกล่าว
ว่ามีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็นข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับส านวนให้เข้าใจง่ายกะทัดรัด เพราะกลยุทธ์คือแนวทางการด าเนินงานใน
การรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยใช้ทรัพยากรและศักยภาพให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือให้องค์การ
อยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ดังนั้นควรปรับค าว่า สร้างระบบการใช้ เป็นพัฒนาการ
บริหาร ส่วนการใช้ค าก าหนดกลยุทธ์หลักต้องครอบคลุมเป้าหมายของกลยุทธ์รองทั้ง3 ข้อ หรือไม่ 
อย่างไร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 9 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์หลักที่ 1 ดังกล่าวว่า 
ปรับส านวนให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการศึกษาของสถานศึกษา โดยปรับตัดค าว่า เพื่อ ออก 
 กลยุทธ์รองที่ 1.1 พัฒนาระบบการให้บริการของสถานศึกษา 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 6, 8 และ 14 แสดงความเห็นต่อกลยุทธ์รองที่ 1.1 ดังกล่าวว่า          
มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและมีความถูกต้อง แต่มีประเด็นข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ประเด็นแรก ปรับแก้ส านวนให้กระชับ เข้าใจง่ายและสามารถน าไปปรับใช้ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างตรงประเด็น ประเด็นที่สอง ควรมีการพัฒนาระบบ
การบริการ ให้มีความหลากหลาย ทั้งบริการผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 11 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที่ 1.1 ดังกล่าว
ว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็นข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับส านวน พัฒนาระบบการให้บริการของสถานศึกษา เป็นพัฒนาระบบบริหาร
วิชาการของสถานศึกษา เนื่องจากบริหารวิชาการ จะกระชับกว่า บริการวิชาการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4, 7, 10 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที่ 1.1 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ในมุมมองของเศรษฐศาสตร์ควรใช้ ค าซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของ
โรงเรียน เช่น บริหารวิชาการ หรือบริการวิชาการ เพราะถ้ามีค าว่าคุณภาพต้องมีมาตรฐานมาก าหนด 
มิใช่แค่มีประสิทธิภาพหรือจะใช้ค าอ่ืน โดยปรับนิยามคุณภาพการให้บริการ  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.1 จัดกิจกรรมบริการวิชาการทางการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะแนว 
แนะน าวางแผนการศึกษาให้กับผู้เรียนหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปกครองเพ่ือ
สนับสนุนนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสามารถเฉพาะ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 2, 13 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
1.1.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง แต่มีประเด็น
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ปรับเปลี่ยน
ส านวนเป็นจัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชน เช่น การเดินรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด การตั้งครรภ์       
ในวัยรุ่น โรคเอดส์ การฝึกทักษะและอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7, 8, 9 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
1.1.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง แต่มีประเด็น
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือปรับข้อความ บริการวิชาการทางการศึกษา   เป็นบริหารวิชาการทาง
การศึกษา เนื่องจากค าว่า บริการวิชาการ จะสื่อความหมายเฉพาะแค่ให้ความรู้ด้านวิชาการกับ
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บุคคลภายนอกสถานศึกษาเท่านั้น แต่ค าว่า บริหารวิชาการ มีความหมายกว้าง มองครอบคลุม         
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.2 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการให้บริการด้านอาคาร
สถานที่ ห้องสมุด โรงอาหาร สนามกีฬา มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย มีการดูแล ต้อนรับให้
ค าปรึกษาแนะน า ด้วยความสุภาพ ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้
บริการของนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน จัดสภาพแวดล้อมเหมาะสม มีสิ่งอ านวยความสะดวก
รองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ มีความปลอดภัย เกิดเป็นรายได้ของสถานศึกษาเพ่ือน ามาพัฒนา
การศึกษา  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 13 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.2 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ตามมาตรฐานการศึกษาการให้บริการขึ้นอยู่กับบริบทหรืองบประมาณ 
ของสถานศึกษานั้น กรณีองค์กรหรือภาคสังคม เข้าใช้ประโยชน์อาคาร สถานที่ของสถานศึกษา ให้มีค่า
บ ารุง จากการใช้น้ า ไฟฟ้า หรือค่าสาธารณูปโภค ดังนั้น การให้บริการด้านอาคาร จัดอยู่ในส่วนของ
การบริหารงานทั่วไป 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 12 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.2 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับส านวนจากเดิมเป็น น าเทคโนโลยีมาให้บริการตามบริเวณ
สถานที่ต่าง ๆ ของสถานศึกษาหรือมีกล้องวงจรปิด และเจ้าหน้า เพ่ือคอยตรวจสอบและดูแลเรื่อง 
ความปลอดภัย  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 และ 7 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.2 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับส านวน น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการให้บริการ เป็น         
น าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการให้บริการ  เนื่องจากค าว่าเทคโนโลยีเป็นค าที่สื่อความหมายได้
ครอบคลุมแล้วมิจ าเป็นต้องน าค าว่าทันสมัยมาต่อท้ายประโยค 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5, 8 และ 10 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.2 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กล่าวคือปรับใช้ค ารวม ที่สามารถสื่อถึงรายละเอียดของสถานที่ ห้องสมุด          
โรงอาหาร สนามกีฬา เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ และแหล่งเรียนรู้  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6, 9 และ 11 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.2 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กล่าวคือ ค าเยอะเกินไปควรตัดออก เพื่อให้กระชับครอบคลุม เช่นค าว่า          
เพ่ือน ามาพัฒนาการศึกษา 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.3 พัฒนาการให้บริการด้านโภชนาการ การดูสุขภาพ สุขอนามัย
พ้ืนฐานที่จ าเปนของนักเรียนและบุคลากร ครอบคลุมทั้งการจัดสุขาภิบาล  สวัสดิภาพ ตรวจสุขภาพ 
ควบคุมโรคติดต่อ การปฐมพยาบาลการส่งต่อ อาหารกลางวัน น้ าดื่มและสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายสุขอนามัย  
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 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 11 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.3 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับข้อความหรือส านวน ให้กระชับ ครอบคลุม ค าว่า ด้านโภชนาการ การดูสุขภาพ 
สุขอนามัยพ้ืนฐานที่จ าเปน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดสุขาภิบาล สวัสดิภาพ ตรวจสุขภาพ ควบคุม
โรคติดต่อ การปฐมพยาบาลการส่งต่อ อาหารกลางวัน น้ าดื่ม เป็นงานอนามัยโรงเรียน  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่  5, 7 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.3 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับเพิ่มประเด็น ระบบช่วยเหลือนักเรียน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.3 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับส านวนจากเดิมเป็นพัฒนาการจัดการให้บริการด้านโภชนาการ 
สุขอนามัย การรักษาพยาบาลพื้นฐาน การตรวจสุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลังกายและการดูแล     
สวัสดิภาพของนักเรียน ครูและบุคลากร เพ่ือสุขภาวะที่ดี 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 8 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.3
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับส านวนเป็น พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อนามัย มีบรรยากาศที่ดีต่อ
สภาพร่างกายและจิตใจของนักเรียน ครูและบุคลากร  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 9, 10 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.3 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับยุบข้อความ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสุขอนามัย 
 กลยุทธ์รองข้อที่ 1.2 การพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 12 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที่ 1.2 การพัฒนา
ระบบการจัดการงบประมาณ ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและ
ความถูกต้อง แต่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับชื่อกลยุทธ์รองดังกล่าว จากการพัฒนาระบบ
การจัดการงบประมาณ เป็นพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 5, 10 และ 11 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที่ 1.2        
การพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 
และความถูกต้อง แต่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับค าเดิม ระบบการจัดการงบประมาณเป็น 
ระบบการบริหารงบประมาณ ซึ่งจะสอดคล้องกับระเบียบและหนังสือสั่งการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 7 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที ่ 1.2         
การพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 
และมีความถูกต้อง แต่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ให้ตรวจสอบ กรณีใช้ค าว่า บริหารงบประมาณ 
จะไม่มีค าว่า ระบบ แต่สามารถเลือกใช้ค าว่า ระบบการจัดการงบประมาณได้ 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.1 จัดการวางแผนบริหารงบประมาณ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและ
รั่วไหลของงบประมาณ จากการปฏิบัติงาน โดยจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ สินทรัพย์ ตามระเบียบ และยึดถือ
ความถูกต้องทุกขั้นตอน 



292 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 7 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.1  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม กล่าวคือ ปรับค าว่า เพื่อป้องกันความเสี่ยงและการรั่วไหลของงบประมาณ ตรวจสอบว่า       
มีความซ้ าซ้อนกับแนวปฏิบัติด้านความโปร่งใสหรือด้านธรรมาภิบาลหรือไม่ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 5 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.1  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง แต่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ตรวจสอบงานงบประมาณ ควรสอดคล้องกับการบริหารงานงบประมาณของเทศบาล 
มีเรื่องอะไรบ้าง  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 9, 10 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
1.2.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ แนวทางปฏิบัติทุกข้อควรอยู่ในกรอบการปฏิบัติของกรอบกลยุทธ์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.1  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับใช้งบประมาณให้ตรงกับแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและ
รั่วไหลของงบประมาณ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6 และ 11 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.1  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและมีความถูกต้อง แต่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ การจัดการความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการป้องกันการใช้งบประมาณและ
เพ่ือรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน องค์กรตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.2 น าระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเป็น
ช่องทางระดมงบประมาณจากองค์กรภายนอกที่หลากหลาย และเพ่ิมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินงบประมาณของสถานศึกษาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน
และสังคม โดยน าผลจากการประเมินมาพิจารณาเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย บุคลากร ครู ชุมชนและนักเรียน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5, 13 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.2  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับส านวนให้กระชับเข้าใจง่าย ข้อความเดิม มีรายละเอียด ขั้นตอนเยอะเกินไป 
ไม่ควรมีค าว่าทันสมัย เพราะเทคโนโลยีมีความทันสมัย สามารถอธิบายความหมายได้ครอบคลุมด้วย
ค าศัพท์อย่างบริบูรณ์แล้ว  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 4, 10 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
1.2.2  ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับข้อความเดิม น าระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการให้ข้อมูล
ข่าวสารและเป็นช่องทางระดมงบประมาณจาก องค์กรภายนอกที่หลากหลาย เป็น น าระบบเทคโนโลยี
มาบริหารจัดการเพ่ือเข้าถึงการจัดการงบประมาณ 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 7, 8 และ 9 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.2  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือปรับยุบข้อความที่ละเอียดเกินไป เช่น การรายงานต้นสังกัด การระดมทรัพยากรและ
การให้ข้อมูลข่าวสาร น าผลจากการประเมินมาพิจารณาเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร ครู ชุมชนและนักเรียน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6, 11 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.2  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ เปลี่ยนค าว่า ไม่ เป็น มิ  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.3 สงเสริมการจัดกิจกรรมกระตุ้นใหบุคลากรในสถานศึกษามี      
ความรับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า ตระหนักถึงความส าคัญของ
งบประมาณท่ีได้มาจากภาษขีองประชาชน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 4, 5 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
1.2.3  ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง  แต่มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับส านวนให้กระชับเข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติได้จริง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 6, 7 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
1.2.3  ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง  แต่มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับแนวทางปฏิบัติโดยจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาคนเกี่ยวกับด้านการเงิน
งบประมาณให้เกิดเป็นรูปธรรม เช่น พัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญด้านงบประมาณ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 9, 11 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
1.2.3  ดังกล่าวว่า ควรปรับยุบแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.3 ข้อนี้หรือไม่  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 8, 10 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.3  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง  แต่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.3 เพ่ิมเติม การนิเทศ ติดตามและประเมิน เน้น        
การตรวจสอบ  
 กลยุทธ์รองข้อที่ 1.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 2, 4, 6, 9, 11 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รอง      
ที่ 1.3 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับชื่อกลยุทธ์รอง จากเดิมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคมเป็นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม    
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 10 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที่ 1.3 ดังกล่าว
ว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
กล่าวคือ ปรับกลยุทธ์รองและกลยุทธ์หลักให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์  
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 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.1 จัดหลักสูตรระยะสั้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ 
ฝึกทักษะ และเตรียมสมรรถนะคุณลักษณะที่จ าเป็นของอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถตัดสินใจ วางแผนออกไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตต่อยอดสู่       
การสร้างอาชีพและรายได ้  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4, 6, 7 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
1.3.1  ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง  แต่มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ การสร้างหลักสูตรพิเศษ ฝึกประสบการณ์อาชีพโดยใช้สถานประกอบการ
เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะควบคู่กับการเรียนการสอนหลักสูตรปกติ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่  9, 10, 12 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
1.3.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.1 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.2 เรียงล าดับ
ตามความส าคัญของแนวปฏิบัติหลักของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล โดยเน้นการจัดการศึกษาในระบบ 
ถัดไป เป็นการจัดการศึกษานอกระบบและสุดท้ายจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 3, 5 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
1.3.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับตัดออกค าว่า เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถตัดสินใจ 
วางแผนออกไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและรายได้ 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.2 พัฒนาการเรียนการสอนเน้นสร้างนักเรียนให้มีทักษะความรู้  
สนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน อาทิ ตลาดแรงแรงงาน หรือ รู้จักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ของตัวเองและต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข ไม่ก่อ  
ให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อน แก่ตนเอง ผู้อื่นและทรัพย์สิน  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 2, 5, 6 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
1.3.2  ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ คงแนวทางปฏิบัติ 1.3.2 ตามเดิม เรียงล าดับตามความส าคัญของแนวปฏิบัติ 
หลักของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล โดยเน้นการจัดการศึกษาในระบบถัดไป เป็นการจัดการศึกษานอก
ระบบและสุดท้ายเป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 4, 9, 11 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
1.3.2 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับตัดออกค าว่า รู้จัก 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7, 8 และ 10 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.2  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง  แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ เปลี่ยนค าว่า ไม่ เป็น มิ  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.3 พัฒนานักเรียน ให้น าความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มาสร้างสรรค์
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.3 ดังกล่าว
สอดคล้องกันว่า ควร ปรับแนวทางปฏิบัติควบรวมกับ แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.2 เพราะเป็นการศึกษา
ในระบบอยู่แล้ว โดยจัดการศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษา เริ่มจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์การสร้างระบบการเคารพกฎหมายและปทัสถานทางสังคม  
 ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมีความเห็นต่อกลยุทธ์หลักที่ 2 ดังกล่าวสอดคล้องกันว่า มีความเป็น
ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็นเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ 
ควรปรับชื่อกลยุทธ์หลัก ประเด็นการเคารพกฎหมาย ต้องให้ครอบคลุมเกี่ยวกับการยึดหลักนิติธรรม 
เพราะค าว่านิติธรรม สอดคล้องกับธรรมาภิบาล หรือเป็นหลักหนึ่งจากธรรมาภิบาล ถ้าอธิบาย เฉพาะ
ด้านการเคารพกฎหมาย จะสื่อไม่ถึงหลักการโดยรวมของธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์รองที่ 2.1 สร้างกระบวนการการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 5, 9, 11 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที่ 2.1 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง  แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรจัดเรียงตามล าดับความส าคัญหรือน้ าหนักของค าจากมากไปหาน้อย 
เริ่มจากกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 6, 12, 13 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที่ 2.1 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับเปลี่ยนส านวนจากเดิมสร้างกระบวนการการปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย เป็น การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.1 สนับสนุนให้นักเรียน ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
บทลงโทษของสถานศึกษาเองหรือการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการหน่วยงานของภาครัฐอย่างเคร่งครัด  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7, 9 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.1  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยม สวมหมวกนิรภัยและการขับขี่
จักรยานยนต์ตามกฎจราจร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 4, 5, 10 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
2.1.1  ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่เห็นควร
เพ่ิมเติมประเด็นเสนอแนะ กล่าวคือ ทบทวนแนวทางปฏิบัติและวิเคราะห์แนวปฏิบัติว่าโดยปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์รอง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 6, 12 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
2.1.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับข้อความ เดิม สนับสนุนให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเป็นสนับสนุน
ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 11 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.1  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติมกล่าวคือ ปรับข้อความ เดิม นักเรียน บุคลากร เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.2 จัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรม       
การปฏิบัติตามกฎหมาย การวางแผน เรื่องสิทธิมนุษยชนหรือมาตรการคุ้มครองแรงงานเด็กของไทย 
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ โดยการค านึงถึงสิทธิประโยชน การจายเงินเดือนหรือคาตอบแทน
ต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและตามสัญญาข้อตกลงร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 10 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.2  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ มิควรจัดกิจกรรมอย่างเดียว แต่ควรมุ่งเน้นการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ 
ในการพิจารณาบทลงโทษทางวินัยอย่างชัดเจน เพราะกฎหมายต้องควบคู่กับเรื่องของวินัย ดังนั้น        
หากกระท าผิดจะต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนด 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 5 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.2  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรเน้นหลักการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้นักเรียน
และบุคลากรทุกคน เกิดเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจ าวันตาม
บริบทของสถานศกึษาและสังคม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 6 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.2  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรมีช่องทางการร้องทุกข์ท่ีเหมาะสมชัดเจน  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7, 8 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.2  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ทุกองค์กรควรค านึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4, 9 และ 11 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.2  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับยุบ การจายเงินเดือนหรือ คาตอบแทนต้องสอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมายและตามสัญญาข้อตกลงร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.3 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีกระบวนการ ป้องกันทุจริต การให้หรือ
รับสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามระเบียบกฎหมายโดยมีภาคีเครือข่ายหนุนเสริม
ความร่วมมือในการก าหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกัน  
 ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน แสดงความเห็นต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.3 ดังกล่าวสอดคล้องกัน 
คือ ปรับยุบ แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.3 
 กลยุทธ์รองที่ 2.2 ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน แสดงความเห็นต่อกลยุทธ์รองที่ 2.2 ดังกล่าวสอดคล้องกันว่ามี      
ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็นเสนอแนะเพ่ิมเติม 
กล่าวคือ ปรับชื่อกลยุทธ์รองจากเดิม เป็น ส่งเสริมการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
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 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.1 สนับสนุนให้ นักเรียน ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของสังคม ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือ
ป้องกันทุจริต หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาและในสังคม โดยมีกระบวนการสร้างความร่วมมือ
การก าหนดประเด็นหรือแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 4, 9, 10, 11 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติ
ข้อที่ 2.2.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับข้อความจากเดิม สนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตน เป็น ส่งเสริม
ให้ความรู้  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 8, 13, 7 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
2.2.1  ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติมปรับตัดค าว่า เคร่งครัดออก เพ่ิมเติมค าว่า อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 6, 5 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
2.2.1  ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับแนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.1 เป็นแนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.2 เรียงตาม 
ล าดับความส าคัญ ระหว่างการให้ความรู้กับการปลูกฝังจิตส านึก 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.2 การปลูกฝัง และสืบทอด องค์ความรู้ หลักการศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมตามกฎเกณฑ์ ทางสังคมและตามวิถีของชุมชน เช่นการเชื่อฟังเคารพผู้อาวุโสในชุมชน       
การเป็นผู้ตามที่ดี การตักเตือน ส่งเสริมการกระท าความดีในรูปแบบต่าง ๆ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 3, 5, 9, 10 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติ
ข้อที่ 2.2.2 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับตัดข้อความ องค์ความรู้ การเชื่อฟังเคารพผู้อาวุโสใน
ชุมชน การเป็นผู้ตามที่ดี การตักเตือน ส่งเสริมการกระท าความดีในรูปแบบต่าง ๆ  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 4, 6, 8, 12, 13 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทาง
ปฏิบัติข้อที่ 2.2.2 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง 
แต่มีประเด็นเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับแนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.2 เป็นแนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.1 
หรือไม่ เนื่องจากการปลูกฝังสืบทอดเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรก 
 กลยุทธ์หลักที่ 3 กลยุทธ์การสร้างระบบอาสาสมัครและการบริจาค 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 13 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์หลักท่ี 3 ดังกล่าว
ว่ามีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็นเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับชื่อกลยุทธ์หลัก เป็นการสร้างระบบจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 5 และ 11 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์หลักที่ 3 ดังกล่าว
ว่ามีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็นเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับชื่อกลยุทธ์หลัก เป็นระบบบริหารสาธารณประโยชน์ทางสังคม 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 4, 7, 9 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์หลักที่ 3 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับชื่อกลยุทธ์หลัก เป็นการสร้างอาสาสมัครและจิตอาสาบริการ
สาธารณะ เนื่องจากด้านสาธารณประโยชน์จะสอดคล้องกับอาสาสมัครและการบริจาค 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6, 8 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์หลักที่ 3 ดังกล่าว
ว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็นเสนอแนะ
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับชื่อกลยุทธ์หลัก เป็นกลยุทธ์การเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ดีต่อสังคม  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 10 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์หลักท่ี 3 ดังกล่าวว่า 
มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็นเสนอแนะเพ่ิมเติม 
กล่าวคือ ปรับชื่อกลยุทธ์หลัก เป็นการพัฒนาจิตส านึกทางมนุษยธรรมในองค์กร 
 กลยุทธ์รองที่ 3.1 การสร้างอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน แสดงความเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที่ 3.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็น 
ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.1 พัฒนานักเรียนโดยจัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสา เพ่ือเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลือให้บริการประชาชน ระดมการช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย 
เพ่ือสร้างสภาพสังคมแห่งความสุขและความสมดุลของสังคม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 4, 5, 7 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
3.1.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับตัดส านวนออก เช่น ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย เพ่ือสร้างสภาพสังคม
แห่งความสุขและความสมดุลของสังคม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 8, 10, 11 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติ      
ข้อที่ 3.1.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นเสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ให้คงส านวน ให้บริการประชาชนเอาไว้ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 6, 9, 12 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
3.1.1  ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรเพ่ิมกิจกรรม เพ่ือสนองตอบต่อการช่วยเหลือตามบริบทของ
สถานศึกษา 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.2 สร้างวัฒนธรรมการอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.2 ควรยุบหรือ
ตัดออก เพราะค่านิคมถือเป็นส่วนหนึ่งวัฒนธรรม ซึ่งซ้ าซ้อนกับแนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.3 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.3 จัดกิจกรรม การวางแผน ประชาสัมพันธ์ สร้างค่านิยมและสร้าง
แรงจูงใจ ความภาคภูมิใจ ขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครจิตอาสา แบบครบวงจร         
ทั้งภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 9, 10 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
3.1.3 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
น าเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือ แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.2 กับแนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.3 ควรควบรวมกัน 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาหรือโครงการ  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 4, 8 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
3.1.3 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
น าเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับส านวน ให้มุ่งเน้นเกี่ยวกับคนในสถานศึกษา พิจารณาว่าการวางแผน 
หรือการจัดกิจกรรม หรือการประชาสัมพันธ์ อะไรต้องมาก่อนหลัง  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 5, 6 และ 9 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.3 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
น าเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือ ใช้ค าเชื่อมให้ถูกต้องเหมาะสม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7, 11 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.3 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง  แต่มีประเด็น
น าเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือ การขยายองค์ความรู้ ให้พิจารณาว่าจะสามารถปฏิบัติได้จริงเชิงรูปธรรม
หรือไม่อย่างไร เนื่องจากนักเรียนจ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะประสบการณ์ที่ถูกต้อง จึงจะ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังกลุ่มบุคคลอ่ืนได้ หรือสร้างจิตอาสาต้นแบบเพ่ือขยายองค์ความรู้ใน
สถานศึกษาสู่สถานศึกษาอ่ืน 
 กลยุทธ์รองที่ 3.2 การพัฒนาระบบการบริจาคครบวงจร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 2, 5, 10, 11 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที่ 
3.2 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เสนอแนะเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับตัดค าว่า ครบวงจร ออก 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 4, 7, 8, 12, 13 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รอง
ที่ 3.2 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
น าเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับให้มีประเด็น รู้เท่าทันการบริจาคหรือส่งเสริมสนับการบริจาคเพ่ือ
สาธารณะ เนื่องจากปัจจุบันมีมิจฉาชีพแฝงตัวรับบริจาคอย่างมากมาย ต้องมีการประชาสัมพันธ์        
แจ้งวัตถุประสงค์ การตั้งกลุ่มรับบริจาคที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริจาคว่าสิ่งของที่บริจาค
จะถึงมือผู้รับและเป็นส่วนส าคัญในการช่วยเหลือผู้อื่น  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.1 พัฒนากระบวนการสร้างจิตส านึก สร้างค่านิยม ส าหรับนักเรียน 
ให้รู้จักคุณค่าและความส าคัญของการบริจาค 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 4, 7, 9 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
3.2.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง แต่มีประเด็น
น าเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับตัดออก ค าว่า พัฒนากระบวนการ   
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 3, 12 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
3.2.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
น าเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับตัดออกค าว่า ให้รู้จัก  
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 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5, 6, 8 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
3.2.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
น าเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับเพิ่มให้มีประเด็น ค าว่า รู้เท่าทันการบริจาค 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.2 การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบริจาคที่หลากหลาย เช่น ผ่านทาง 
เว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิสเตอร์ อินสตาแกรม เพ่ือร่วมระดมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่าง
ทันท่วงที สะดวกและรวดเร็ว 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 9, 10 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
3.2.2  ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
น าเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับยุบส านวน ไม่ต้องยกตัวอย่าง เช่น ผ่านทางเว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ 
ทวิสเตอร์ อินสตาแกรม   
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5, 7, 9, 11 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
3.2.2  ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
น าเสนอเพ่ิมเติมปรับแนวทางปฏิบัติเป็นส่งเสริมหรือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบริจาคที่
หลากหลาย เพ่ือร่วมระดมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที สะดวกและรวดเร็วหรือใช้
ค าอ่ืนที่มีความหมายคงเดิม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 6, 8 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
3.2.2 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง แต่มีประเด็น
น าเสนอเพ่ิมเติมแนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.2 กับแนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.3 ให้ควบรวมกัน โดยมุ่งเน้นที่
การใช้เทคโนโลยีร่วมกันบริจาค 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.3 สนับสนุนกิจกรรมวางแผน ประชาสัมพันธ์ นักเรียน ผู้ปกครอง 
ให้ร่วมบริจาค จัดหาทรัพยากรทางด้านงบประมาณ วัสดุและสิ่งของ ขวดน้ า แก้วพลาสติก เพ่ือหา
รายได้ช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์ สร้างแรงจูงใจให้ความส าคัญกับผู้บริจาคโดยมีการมอบเกียรติบัตร โล่ 
รางวัล 
 ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.3 ดังกล่าวว่า 
มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็นน าเสนอเพ่ิมเติม 
กล่าวคือ แนวทางปฏิบัติข้อที ่3.2.3 ควรควบรวมกับแนวทางปฏิบัติข้อที ่3.2.2 
 กลยุทธ์หลักที่ 4 กลยุทธ์การดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 2, 7, 8, 12 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์หลักที่ 4 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
น าเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับชื่อกลยุทธ์หลัก จากเดิม กลยุทธ์การดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับตัว ให้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็น สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6, 10, 13 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์หลักที่ 4 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
น าเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือกลยุทธ์หลักต้องสอดคล้อง ครอบคลุมกลยุทธ์รอง  
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 กลยุทธ์รองที่ 4.1 พัฒนาระบบการดูแลสิ่งแวดล้อม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 6, 7, 9, 11, 12, 13 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์
รองที่ 4.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นน าเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือ  ควรปรับค าว่า พัฒนาระบบ เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
เนื่องจากถ้าใช้ค าว่าพัฒนาระบบ เห็นควรมีการจัดท าคู่มือเป็นแนวปฏิบัติให้กับนักเรียน เพ่ือให้เกิด
ระบบการดูแลสิ่งแวดล้อมเชิงรูปธรรม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 3, 4, 5 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที่ 4.1 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
น าเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับค าว่า การดูแล เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือหาค าอ่ืนที่มีความหมาย
คงเดิม  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.1 บูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตระหนักถึงความส าคัญ      
การสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ ปกป้อง เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก หวงแหน
ความงาม เห็นคุณประโยชน์ของป่าไม้ ชายทะเล ภูเขา ล าธารสัตว์ และรู้จักตักเตือนเมื่อเห็นการกระท า
ที่ส่งผลต่อการท าลายธรรมชาติ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 5, 6 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
4.1.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
น าเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับตัดส านวนออกให้กระชับ เข้าใจง่าย คือ มีความรัก หวงแหน    
ความงาม เห็นคุณประโยชน์ของป่าไม้ ชายทะเล ภูเขา ล าธารสัตว์และรู้จักตักเตือนเมื่อเห็นการกระท า
ที่ส่งผลต่อการท าลายธรรมชาติ  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 11, 12, 13 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติ
ข้อที่ 4.1.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นน าเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับเพิ่มเติม จากประเด็นเดิม บูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียน 
เป็นบูรณาการการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติ 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.2 สนับสนุนจัดกิจกรรม วางแผนการด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับ 
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาทิ ร่วมด าเนินการธนาคารขยะ รณรงค์งดทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล
ลงในแม่น้ าล าคลอง ที่ทางสาธารณะ การรณรงค์บ าบัดน้ าเสียให้สะอาดก่อนทิ้ง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 3, 9, 12 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
4.1.2 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับเพิ่มส านวน เพ่ือเพ่ิมประโยชน์ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 6, 7, 11 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
4.1.2 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ควรปรับเปลี่ยนส านวน วางแผนการด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เป็นวิถีชีวิต 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5, 4, 8 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
4.1.2 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติม กล่าวคือ ปรับยุบส านวน โดยไม่ต้องยกตัวอย่าง ตั้งแต่ร่วมด าเนินการธนาคารขยะ รณรงค์      
งดทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ าล าคลอง ที่ทางสาธารณะ การรณรงค์บ าบัดน้ าเสียให้สะอาดก่อนทิ้ง 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.3 สร้างภาคี กลุ่มชมรม สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กร
เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลาย ขยายแนวคิด แสดงความคิดเห็น แนะน า
วิธีปฏิบัติการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา มีการประเมินติดตาม
รว่มขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 4, 5, 7, 9,13 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติ
ข้อที่ 4.1.3 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ประเด็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าควร ปรับค าว่า ช่องทางสื่อ เป็นช่องทางการสื่อสารและปรับตัด
ส านวน มีการประเมินติดตามร่วมขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6, 8, 10, 11, 12 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทาง
ปฏิบัติข้อที่ 4.1.3 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง 
แต่มีประเด็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าควร ปรับส านวน สร้างภาคี กลุ่มชมรม สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
องค์กรเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสร้างเครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์รองที่ 4.2 พัฒนาการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 6 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที่ 4.2 ดังกล่าว
ว่ามีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็นเพ่ิมเติมว่า     
ควรปรับส านวนให้กระชับและเข้าใจง่าย ครอบคลุม การป้องกันภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 5, 9 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที่ 4.2 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่า ควรปรับส านวนให้กระชับ และเข้าใจง่าย ครอบคลุม การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 7, 8 และ 11 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที่ 4.2 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่าควรปรับส านวนให้กระชับและเข้าใจง่าย ครอบคลุม ควรปรับส านวนให้มีประเด็นเหล่านี้ คือ 
การป้องกันภัยพิบัติท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4, 5, 12 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที่ 4.2 
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่าควรปรับส านวนให้กระชับและเข้าใจง่าย ครอบคลุม การปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอะไร อยากให้ชี้ระบุอย่างชัดเจน 
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 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.1 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและสร้าง     
ความตระหนัก จิตส านึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าค านึงถึงผลกระทบผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้
ช่องทางสื่อที่หลากหลาย ขยายแนวคิด แสดงความคิดเห็น วิธีปฏิบัติ  เช่น ใช้น้ า น้ ามัน พลังงานไฟฟ้า
อย่างประหยัด ปิดทุกครั้งหลังจากการใช้งาน รับประทานอาหารให้หมดจาน  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 4, 5, 7 และ 10 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
4.2.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่า ควรปรับค าว่า วิธีปฏิบัติ เป็นให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างรู้เห็นคุณค่า  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 6, 11 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
4.2.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่า ควรปรับส านวน ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นภาพกว้างเกินไปหรือไม่  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 8 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.1  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่า ควรปรับส านวนให้กระชับและเข้าใจง่าย หรือควรตัดส านวนออก เช่น ใช้น้ า น้ ามัน พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปิดทุกครั้งหลังจากการใช้งาน รับประทานอาหารให้หมดจาน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 9, 12 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.1  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่า สร้างจิตส านึก สร้างความตระหนัก การปฏิบัติ ควรจัดเรียงล าดับก่อนหลัง หรือไม ่
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.2 พัฒนาทักษะการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ วางแผนปฏิบัติตน
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ รู้จักตักเตือนเมื่อพบเห็นการกระท าที่ให้เกิดก่อมลพิษ  โดย
จัดกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง การอนุรักษ์พลังงานของชาติ 
อย่างต่อเนื่อง  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทาง
ปฏิบัติข้อที่ 4.2.2 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง 
แต่มีประเด็นเพ่ิมเติมว่าควรปรับส านวน การน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ เป็นเรื่องที่ยากเกินไปส าหรับ
นักเรียน หรือไม่ เห็นควรปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติได้ เป็นการส่งเสริม
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือโครงการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 4, 6, 7, 9 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติ ข้อ
ที่ 4.2.2 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นเพ่ิมเติมว่าควรปรับตัดส านวนออก เพ่ือให้กระชับและเข้าใจง่าย เช่น โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ลด
ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง การอนุรักษ์พลังงานของชาติอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.3 ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่ม แกนน าต้นแบบ เครือข่ายเด็กและชุมชนจัด
แหล่งศึกษาเรียนรู้ ก าหนดมาตรการการป้องกันปัญหามลพิษภายในภายนอกสถานศึกษา ทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น หันมาใช้จักรยาน จักรยานไฟฟ้าและมีการตรวจวัด บันทึก วิเคราะห์และประเมินผล 
การใช้กระดาษ น้ า ไฟฟ้า ปริมาณน้ าเสีย และเชื้อเพลิงที่ใช้ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อ
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.3 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและ     
ความถูกต้อง แต่มีประเด็นเพ่ิมเติมว่า ควรปรับตัดส านวนออก เพ่ือให้เกิดความสละสลวย กระชับและ
เข้าใจง่าย เช่น หันมาใช้จักรยาน จักรยานไฟฟ้า และมีการตรวจวัด บันทึก วิเคราะห์และประเมินผล 
การใช้กระดาษ น้ า ไฟฟ้า ปริมาณน้ าเสีย และเชื้อเพลิงที่ใช้ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่  4, 6, 8, 13 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติ      
ข้อที่ 4.2.3 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นเพ่ิมเติมว่า ควรเพิ่มค าเชื่อมเพ่ือให้ส านวนสื่อความหมายได้ดียิ่งขึ้น 
 กลยุทธ์หลักที่ 5 กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 5, 6, 9, 11, 12 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รอง
ที่ 5.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นเพ่ิมเติมว่า กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รอง ต้องสอดคล้องกับ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ปี พ.ศ. 2546 หรือไม่ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 4, 7, 8, 10, 13 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รอง
ที่ 5.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่า ไม่ต้องปรับชื่อกลยุทธ์เพราะส านวน ครอบคลุมด้านธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์รองที่ 5.1 พัฒนาระบบปฏิบัติการด้วยความโปร่งใส 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 5, 7, 8, 12, 13 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รอง
ที่ 5.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่า ควรปรับชื่อกลยุทธ์รองให้เป็นไปในท านองเดียวกันสอดคล้องกับกลยุทธ์รองที่ 5.2 และ 5.3 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 3, 6, 9, 10, 11 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รอง
ที่ 5.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่า ปรับส านวน เป็นพัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.1 สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส โดยการเปิด 
เผยข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารแบบสองทาง ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องและลดปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 5, 7, 9, 10 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติ
ข้อที่ 5.1.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นเพ่ิมเติมว่า ควรปรับข้อความให้แสดงถึงความโปร่งใส สอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 6, 8 และ 12 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
5.1.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่า ควรปรับล าดับความส าคัญแนวทางปฏิบัติ ข้อที่ 5.1.1 เป็น ข้อที่ 5.1.2 เนื่องด้วยการสนับสนุน
การบริหารควรเป็นล าดับขั้นตอนหลังจากกระบวนการให้ความรู้ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 4, 8, 14 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
5.1.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่า เพ่ิมเติมประเด็น การรับฟังความคิดเห็น และการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 
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 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.2 จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ สร้างจิตส านึกความโปร่งใสให้กับ 
บุคลากร และนักเรียน แสดงออกถึงความเป็นผู้น ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สุจริต  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 5, 7, 10 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
5.1.2 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่าควร ปรับแนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.2 น าไปเป็นแนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.1 เนื่องจากพิจารณา
การจัดเรียงตามหลักการให้ความรู้ก่อนเป็นอันดับแรก  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 6, 12 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
5.1.2 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่าควรปรับเพ่ิมค าว่า การให้ข้อมูลข่าวสารตรงไปตรงมา การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระและ 
พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 4 และ 11 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.2  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่า ควรปรับส านวน ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นความหมายของ      
ความโปร่งใสใช่หรือไม่ ขอแนะน าว่าข้อมูลต้องสอดคล้องกับนิยามศัพท์ ความโปร่งใส 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 8, 9 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.2  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติมว่า ปรับค าว่า บุคลากรและนักเรียน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.3 สนับสนุนรางวัล เกียรติบัตรแก่บุคลากรและนักเรียนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพ่ือเชิดชูเกียรติหรือสร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส
ต่อไปในอนาคต 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 และ 13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อ
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.3 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและ     
ความถูกต้อง แต่มีประเด็นความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรปรับค าว่า บุคลากรและนักเรียน เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 8, 14 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.3  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้  ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มีประเด็น
ความเห็นเพิ่มเติมว่า คิดว่ากลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมหรือไม่ 
 กลยุทธ์รองที่ 5.2 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อกลยุทธ์รองที่ 5.2 ดังกล่าวว่า มี    
ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.1 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วย ความเป็นธรรม เสมอภาค 
เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ น าเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 5, 6, 11, 12 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติ
ข้อที่ 5.2.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยหลักความสามารถเข้ามา
เป็นเงื่อนไขพิจารณาการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 4, 7, 8, 9 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติ ข้อ
ที่ 5.2.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรปรับตัดส านวนออก เช่น น าเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้
ดุลพินิจ ไม่เลือกปฏิบัติ 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.2 สนับสนุนการจัดตั้งคณะท างาน ติดตาม ประเมิน พิจารณาการให้ 
ค่าตอบแทนแก่บุคลากร อย่างเป็นธรรม ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม ต่อต้านการผูกขาดและการอธรรม
ทุกรูปแบบ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 9, 10, 11 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติ       
ข้อที่ 5.2.2 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง            
แต่เพ่ิมเติมประเด็นว่า ควรปรับแนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.2 เป็นแนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.3 หรือไม่ 
เนื่องจากการประเมินเป็นล าดับขั้นตอนสุดท้าย  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 3, 4, 6, 7, 8 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติ
ข้อที่ 5.2.2 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้องแต่
เพ่ิมเติมประเด็นว่าควรปรับส านวนให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ ความเป็นธรรม เช่น การเคารพสิทธิของ
ผู้อื่น โดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือไม่แบ่งแยกว่าเป็นคนเชื้อชาติใด ศาสนาใด เป็นคนฐานะรวยหรือคนฐานะจน 
ยอมรับความเสมอภาคเท่าเทียมกันของมนุษย์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5, 12 และ13 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.2  
ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและมีความถูกต้องแต่เพ่ิมเติมประเด็น
ว่าควรปรับส านวนให้กระชับและเข้าใจง่าย  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.3 ส่งเสริมบุคลากร ครู ให้มีความรู้ตามหลักวิชาการ การเป็นที่
ปรึกษา ด้านให้ความเป็นธรรมแก่นักเรียน  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 7, 9, 11, 13 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติ
ข้อที่ 5.2.3 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นเพ่ิมเติมว่า ควรปรับแนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.3 เป็นแนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.2 เนื่องจากล าดับ
ความส าคัญการให้ความรู้เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้นก่อนการประเมินและติดตาม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 4, 6, 10, 12 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติ 
ข้อที่ 5.2.3 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นเพ่ิมเติมว่า ควรปรับส านวนให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ความเป็นธรรม 

  ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3, 5 และ 8 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
5.2.3 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นเพ่ิมเติมว่า ควรปรับส านวนให้กระชับ เข้าใจง่ายและสละสลวย 
             กลยุทธ์รองที่ 5.3 พัฒนาการมีส่วนร่วม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อ
กลยุทธ์รองที่ 5.3 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง 
แต่มีประเด็นเพ่ิมเติม ว่าควรปรับชื่อกลยุทธ์รองโดยใช้ส านวน หรือข้อความให้เป็นแนวลักษณะ
เดียวกัน 
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 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.1 พัฒนาบุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมตั้งแต่
ขั้นตอน คิดวางแผน ท าการร่วมประชุม แลกเปลี่ยนใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ กับทุกภาคส่วน เพ่ือ
หาวิธีการพัฒนาแก้ไขปัญหาและลดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระบอบประชาธิปไตยมีส่วนรับรู้ กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 7, 9 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 
5.3.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง แต่เพ่ิมเติม
ความคิดเห็นว่า ควรปรับค าว่า พัฒนา เป็นส่งเสริม  
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติ
ข้อที่ 5.3.1 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง         
แต่เพ่ิมเติมความคิดเห็นว่าควร ปรับตัดส านวนออกหรือเพ่ิมเติมส านวนให้กระชับ เข้าใจง่าย จากพัฒนา
บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอน คิด วางแผน ท า การ ร่วมประชุม 
แลกเปลี่ยนใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ กับทุกภาคส่วน ปรับเป็นส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม
ด าเนินกิจกรรมตามหลักการมีส่วนให้ครบทุกด้าน 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.2 สนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ 
วางแผนงาน นโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมายสะท้อนความมุ่งม่ันต่อการสร้างการมีส่วนร่วม 

ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.2 ดังกล่าวว่า 
ไม่ควรมีหรือตัดออก เนื่องจากการจัดท าแผนทั้ง 4 แผน อยู่ในแนวทางการปฏิบัติข้อที่ 5.3.1 ซึ่ง
ครอบคลุมเกี่ยวกับส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมตามหลักการมีส่วนครบทุก 
ด้านแล้ว 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.3 สร้างภาคี องค์กรเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม ด้านการวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ ชุมชน พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1, 6, 8, 9, 10, 13 และ 14 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทาง
ปฏิบัติข้อที่ 5.3.3 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง 
แต่เสนอเพ่ิมเติมว่า ให้ปรับส านวน เพ่ิมเติม ตัดออก เพ่ือให้เกิดความกระชับและเข้าใจง่าย เช่น   
สร้างภาคี องค์กรเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมร่วมกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ชุมชน เพ่ือพัฒนาด้าน 
งานวิชาการและกิจกรรมทางสังคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2, 3, 4, 11, 12 และ 15 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันต่อแนวทาง
ปฏิบัติข้อที่ 5.3.3 ดังกล่าวว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง 
แต่เสนอเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรเครือข่ายไม่จ าเป็นต้องระบุว่าเป็นด้านการวิจัยอาจจะ
เป็นแค่งานวิชาการหรือกิจกรรมเพ่ือสังคมก็ได้ และไม่ต้องต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นกระบวนการ การตรวจสอบร่างที่ 1 ด้วยวิธีการตรวจสอบเชิง
คุณภาพ แบบสนทนากลุ่ม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ทั้ง 15 ท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
จึงได้เปรียบเทียบที่มาของผลสรุปกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล รายละเอียดปรากฏในตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี  4.39  สรุปประเด็นการตรวจสอบร่างที่1 กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
สถานศึกษาบริหารด้วยความรบัผดิชอบต่อสังคม โดยใช้ทรัพยากร
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ตามกฎหมายและปทัสถานทาง
สังคม การสร้างอาสาสมคัรและการบริจาค ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
และบรหิารภายใต้หลักธรรมาภิบาลทั้งองค์การ 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า วิสัยทัศน์ (Vision) มีความเป็น
ประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม และมีความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นความเห็น ดังนี้  
- ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 
- สร้างจิตอาสาบริการสาธารณะ 
- อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- ตามหลักนติิธรรม ปทัสถานทางสังคม  
- ตามหลักธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
บริหารสถานศึกษาด้วย              
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด สร้างจิตอาสาบรกิาร
สาธารณะ อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม                
ตามหลักนิติธรรม ปทัสถานทางสงัคม 
และธรรมาภิบาล  

พันธกิจ (Mission)  
1) พัฒนากระบวนการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้เกดิ

ประสิทธิภาพสูงสดุ  
2) มีการพัฒนากระบวนการปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกับระเบียบ

กฎหมาย หลักการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์
ของชุมชนท้องถิ่น  

3) มีการส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัคร และการบริจาคโดยสร้าง
แรงจูงใจการก าหนดช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย เพื่อ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม   

4) มีการพัฒนาการดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับตัวให้เท่าทันต่อ              
การเปลีย่นแปลง  

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า พันธกิจ (Mission) มีความเป็น
ประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม และมีความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นความเห็น ดังนี้  
- พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  
- พัฒนาการบริหารตามหลักนิติธรรมและปทัสถานทางสังคม  
- พัฒนาจิตอาสา และบริการสาธารณะ 
- สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
- พัฒนาการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนรว่ม 
 

พันธกิจ (Mission)  
1) พัฒนาการบรหิารทรัพยากรทาง

การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ    
2) พัฒนาการบรหิารตามหลัก             

นิติธรรมและปทัสถานทางสังคม 
3) พัฒนาจิตอาสาและบริการ

สาธารณะ  
4) สรา้งจิตส านึกท่ีดีต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
5) มีการสนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ความ

เป็นธรรมและการมสี่วนร่วม 
 5) พัฒนาการปฏิบตัิด้วยความโปรง่ใส 

ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ (Goal) 
1) การพัฒนาการให้บริการอยา่งเหมาะสม น าเทคโนโลยีมา

จัดการข้อมลูข่าวสาร วางแผนบรหิารงบประมาณ ระดมลงทุน
จัดสวสัดิการ เพื่อพัฒนาการศึกษา และการจัดการเรียน             
การสอน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า เป้าประสงค์ (Goal) มีความเป็น
ประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม และมีความถูกต้อง แต่มี
ประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
- พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  
- การให้บริการ  
- น าเทคโนโลยีมาบรหิารจดัการงบประมาณ 

เป้าประสงค์ (Goal)  
1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน                    

การให้บริการ และน าเทคโนโลยี
มาบริหารจัดการงบประมาณ  

 

2) พัฒนาการบูรณาการสร้างจิตส านึกการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
หลักการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ของชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อการป้องกันทุจริต ด้วยเทคโนโลยีวิทยาการ
สมัยใหม่ คอยตรวจสอบ ประเมิน ติดตามอย่างเหมาะสมต่อ
ยอดองค์ความรู้จากภูมิปญัญาท้องถิ่น และผสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน ภาคเีครือข่าย 

- ส่งเสริมการให้ความรู้แก่นักเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีเกี่ยวกับ              
การปฏิบัตติามข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย 

- สร้างจิตส านึกการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมายแก่นักเรยีน
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

- ให้ความรู้ปทัสถานทางสังคม แกน่ักเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
- สร้างจิตส านึกการปฏิบัติตามปทสัถานทางสังคม  แก่นักเรียนและผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสีย 

2) ส่งเสริมการให้ความรู้และสร้าง
จิตส านึกการปฏิบตัิตามข้อบังคับ 
ระเบียบ กฎหมายและปทัสถาน
ทางสังคม แก่นักเรียนและผู้มี           
ส่วนไดส้่วนเสีย 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
3) พัฒนาอาสาสมัครส าหรับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน           

การก าหนดช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย เพื่อช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้อยา่งเหมาะสม โดยสร้างแรงจูงใจ จิตส านึกด้วย
กระบวนการที่หลากหลาย เปดิโอกาสให้ นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และประชาชนท่ีสนใจ ร่วมกิจกรรมจติอาสา             
ตามบริบทของสถานศึกษา 

- สร้างจิตอาสา  
- ปลูกจิตส านึก ค่านยิม ส าหรับนกัเรียนร่วมกิจกรรม  
- สร้างแรงจูงใจการช่วยเหลือ  
 -การรู้เท่าทัน  
- เห็นคุณค่าการบริจาคการโดยใช้เทคโนโลยี  
- การบริการสาธารณะ 

3) สร้างจิตอาสา ปลูกจิตส านึก 
ค่านิยม ส าหรับนักเรียนร่วม
กิจกรรม สร้างแรงจูงใจ            
การช่วยเหลือและรู้เท่าทัน                
เห็นคุณคา่การบริจาคการโดยใช้
เทคโนโลยี เพื่อบริการสาธารณะ 

4) พัฒนาการวางแผนการด าเนินชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า 
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สรา้งความตระหนักจติส านึกการเป็น
แบบอย่างท่ีดี รู้จักตักเตือนเมื่อเหน็การกระท าท่ีก่อมลพิษ 
จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แกนน าต้นแบบเครือข่ายเด็ก
และชุมชน โดยก าหนดมาตรการการป้องกันปัญหามลพิษ           
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

- ส่งเสริมการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
- การเตรยีมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
  

4) ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการเตรียมความพร้อมต่อ           
การเปลีย่นแปลงของสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
5) พัฒนาการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารสรา้งความเข้าใจ ให้นักเรียน 

บุคลากร ผู้ปกครอง ประชาชนรับทราบ เพ่ือกระตุ้นใหเ้กิด            
การปรับตัวมีส่วนร่วม การปฏิบัตอิย่างโปร่งใสและ ความเป็น
ธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างภาคีเครือข่าย และ             
การด าเนินงานกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตย โดยท า
ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ ชุมชน 
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมปิัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 

 

- พัฒนาและส่งเสริม 
- การให้ความรู้  
- ปลูกฝังจิตส านึก  
- ก าหนดเกณฑ์  
- ประเมินตดิตาม  
- การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
- ความเป็นธรรม 
- การมีส่วนร่วม 
- บูรณาการครบทุกด้าน 

5) พัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้ 
ปลูกฝังจิตส านึก ก าหนดเกณฑ์ 
และประเมินติดตาม                        
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรมและการมสี่วนร่วมครบ
ทุกด้าน 

 

กลยุทธ์หลักท่ี 1  
กลยุทธ์การสร้างระบบการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์หลักท่ี 1  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์หลักท่ี 1  
พัฒนาการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์รองที่ 1.1  
พัฒนาระบบการให้บริการของสถานศึกษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์รองที่ 1.1  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- พัฒนาระบบบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

กลยุทธ์รองที่ 1.1  
พัฒนาระบบบริหารวิชาการของ
สถานศึกษา 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.1  
จัดกิจกรรมบริการวิชาการทางการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะแนว 
แนะน าวางแผนการศึกษาให้กับผู้เรียน หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของผู้ปกครองเพื่อสนบัสนุนนักเรยีนสู่ความเป็นเลิศ
ตามความถนดัและความสามารถเฉพาะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.1  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- จัดกิจกรรมบริหารวิชาการทางการศึกษา  
- ให้ค าปรึกษา  
- แนะแนว  
- การวางแผนการศึกษา  
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง 
- สนับสนุนนักเรยีนสู่ความเป็นเลศิตามความถนัด ความสามารถเฉพาะ 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.1                     
จัดกิจกรรมบรหิารวิชาการทาง
การศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะแนว 
การวางแผนการศึกษา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้ปกครองเพื่อ
สนับสนุนนักเรียนสู่ความเป็นเลศิตาม
ความถนัดและความสามารถเฉพาะ 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.2  
น าเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาสนับสนนุการให้บริการด้านอาคาร
สถานท่ี ห้องสมุด  โรงอาหาร สนามกีฬา มีความสะดวก สะอาด 
ปลอดภัย มีการดูแล ต้อนรับ ให้ค าปรึกษาแนะน า ด้วย                
ความสุภาพ ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ท้ังก่อนและ
หลังการเข้าใช้บริการของนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน               
จัดสภาพแวดล้อมเหมาะสม มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ
ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ มีความปลอดภัย เกิดเป็นรายได้ของ
สถานศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาการศกึษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.2  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
- สนับสนุนการให้บริการ ดา้นอาคารเรยีน อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ 

ระบบสาธารณูปโภค  
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับผูใ้ช้บริการอย่างเพียงพอ 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.2  
น าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการ
ให้บริการ ด้านอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ แหล่งเรียนรู้ ระบบ
สาธารณูปโภค และมีสิ่งอ านวย            
ความสะดวกรองรับผู้ใช้บริการอยา่ง
เพียงพอ 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.3  
พัฒนาการให้บริการด้านโภชนาการ การดสูุขภาพ สุขอนามัย
พื้นฐานท่ีจ าเปน ของนักเรียนและบุคลากร ครอบคลมุทั้งการจัด
สุขาภิบาล  สวัสดิภาพ ตรวจสุขภาพ ควบคุมโรคติดต่อ การปฐม
พยาบาลการส่งต่อ อาหารกลางวนั น้ าดื่ม และสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่ายสุขอนามัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.3  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความเป็น
ประโยชน ์แต่มีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- พัฒนาการใหบ้ริการงานอนามัยโรงเรียน  
- พัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.3  
พัฒนาการใหบ้ริการงานอนามัย
โรงเรียน และระบบช่วยเหลือ
นักเรียน 

กลยุทธ์รองข้อที่ 1.2  
การพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์รองข้อที่ 1.2  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
-พัฒนาระบบการจดัการงบประมาณ 

กลยุทธ์รองข้อที่ 1.2  
พัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.1  
จัดการวางแผนบริหารงบประมาณ เพื่อป้องกันความเสีย่งและ
รั่วไหลของงบประมาณ จากการปฏิบัติงาน โดยจัดการ พัสดุ 
ครุภณัฑ์ สินทรัพย์ ตามระเบยีบ และยดึถือความถูกต้อง                
ทุกขั้นตอน 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.1  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- พัฒนาการบริหารงบประมาณ  
- ประสิทธิภาพ  
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.1  
พัฒนาการบริหารงบประมาณ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ ตรงตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.2   
น าระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเป็น
ช่องทางระดมงบประมาณจากองค์กรภายนอกที่หลากหลายและ
เพิ่มการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน ติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลการใช้เงินงบประมาณ ของสถานศึกษาต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ชุมชนและสังคม โดยน าผลจากการประเมินมาพิจารณาเพื่อ
ก าหนดค่าตอบแทนท่ีไม่เอารดัเอาเปรียบผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
บุคลากร ครู ชุมชน และนักเรียน 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อท่ี 1.2.2  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความเป็น
ประโยชน ์แต่มีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- น าระบบเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ 
- การบริหารจัดการงบประมาณ 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.2   
น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจดัการงบประมาณ 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.3  
สงเสริมการจัดกิจกรรมกระตุ้นใหบุคลากรในสถานศึกษามี              
ความรับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
ตระหนักถึงความส าคญัของงบประมาณทีไ่ดม้าจากภาษีของ
ประชาชน 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.3   
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- พัฒนาบุคลากร 
- เพิ่มพูนทักษะ  
- ความเชี่ยวชาญด้านงบประมาณ  
- การนิเทศ  
- การประเมิน  
- ติดตามการใช้งบประมาณ 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.3  
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความ
เชี่ยวชาญด้านงบประมาณ การนิเทศ 
การประเมิน และติดตามการใช้
งบประมาณ 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
กลยุทธ์รองข้อที่ 1.3  
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์รองข้อที่ 1.3  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
- สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์รองข้อที่ 1.3  
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะที่              
พึงประสงค์สอดคล้องกับ                
ความต้องการของสังคม 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.1  
จัดหลักสูตรระยะสั้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ 
ฝึกทักษะ และเตรยีมสมรรถนะคณุลักษณะที่จ าเป็นของอาชีพ 
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถ
ตัดสินใจ วางแผนออกไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตต่อยอด          
สู่การสร้างอาชีพและรายได ้

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.1  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- จัดหลักสตูรระยะสั้น 
- ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์  
- การฝึกทักษะ  
- การเตรยีมสมรรถนะ 
- คุณลักษณะที่จ าเป็นของอาชีพตา่ง ๆ อย่างหลากหลาย 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.2  
จัดหลักสูตรระยะสั้นให้ผู้เรียนได้รบั
ประสบการณ์ การฝึกทักษะ และ
เตรียมสมรรถนะหรือคณุลักษณะที่
จ าเป็นของอาชีพต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.2  
พัฒนาการเรียนการสอนเน้นสร้างนักเรียนให้มีทักษะความรู้  
สนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน อาทิ ตลาดแรงแรงงาน 
หรือรู้จักรบัผิดชอบในบทบาทหนา้ที่ของตัวเองและต่อสังคมที่
ได้รับมอบหมายให้ดีที่สดุ ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งสันติ
สุข ไม่ก่อให้เกดิความเสียหาย เดือดร้อนแก่ตนเอง ผู้อื่นและ
ทรัพย์สิน 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.2   
มคีวามถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- พัฒนาการเรียนการสอนเน้นสร้างนักเรียนให้มีทักษะความรู้สนองตอ่

ความต้องการของทุกภาคส่วน 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.1  
พัฒนาการเรียนการสอนเน้นสร้าง
นักเรียนให้มีทักษะความรู้ สนองต่อ
ความต้องการของทุกภาคส่วน  
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.3   
พัฒนานักเรียน ให้น าความรู้ คู่คณุธรรม จริยธรรม มาสร้างสรรค์
นวัตกรรม ผลติภณัฑ์ที่สะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.3   
- ปรับแนวทางปฏิบัติควบรวมกับ แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.2 เพราะเป็น

การศึกษาในระบบอยู่แล้ว โดยจัดตามภารกิจของสถานศึกษา เริ่มจาก
การศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

 

กลยุทธ์หลักท่ี 2  
กลยุทธ์การสร้างระบบการเคารพกฎหมายและปทสัถานทางสังคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์หลักท่ี 2  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความเป็น
ประโยชน ์แต่มีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- การยึดหลักนติิธรรม 
- ปทัสถานทางสังคม 

กลยุทธ์หลักท่ี 2  
กลยุทธ์การยดึหลักนติิธรรมและ
ปทัสถานทางสังคม 
 

กลยุทธ์รองที่ 2.1   
สร้างกระบวนการการปฏิบตัิตามระเบียบกฎหมาย 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์รองที่ 2.1   
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น

ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- ส่งเสริมการปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 

กลยุทธ์รองที่ 2.1  
ส่งเสริมการปฏิบัตติามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับ 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.1   
สนับสนุนให้นักเรียน ปฏิบตัิตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
บทลงโทษ ของสถานศึกษาเอง หรือการยึดถือปฏิบัติตาม
มาตรการหน่วยงานของภาครัฐอยา่งเคร่งครัด 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.1   
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ระเบยีบ 

ข้อบังคับ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.1   
สนับสนุนให้ความรู้เกีย่วกับกฎหมาย 
กระบวนการยตุิธรรม ระเบียบ 
ข้อบังคับแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.2  
จัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรม             
การปฏิบัตติามกฎหมาย การวางแผน เรื่องสิทธิมนุษยชนหรือ
มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็กของไทย มาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ โดยการค านึงถึงสิทธิประโยชน การจายเงินเดือนหรือ             
คาตอบแทนต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและตามสัญญา
ข้อตกลงร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.2    
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- พัฒนากระบวนการยุติธรรม  
- การลงโทษทางวินัยท่ีชัดเจน  
- มีช่องการร้องทุกข์  
- ค านึง สิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.2  
พัฒนากระบวนการยตุิธรรม                 
การลงโทษทางวินัยท่ีชัดเจน มีช่อง
การร้องทุกข์ โดยค านึง สิทธิ
มนุษยชนและกฎหมายแรงงาน  

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.3  
สถานศึกษาสนับสนุนให้มีกระบวนการ ป้องกันทุจริต การให้หรือ
รับสินบนในทุกรูปแบบ ท้ังทางตรง และทางอ้อม ตามระเบียบ
กฎหมายโดยมีภาคเีครือข่ายหนุนเสริมความร่วมมือในการก าหนด
มาตรการและแนวทางในการป้องกัน 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.3  
- ปรับยุบ แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.3  

 

กลยุทธ์รองที่ 2.2   
ส่งเสริมแนวทางปฏิบัตติามปทัสถานทางสังคม 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์รองที่ 2.2   
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- ปรับชื่อกลยุทธ์รองจากเดิม เป็น ส่งเสรมิการปฏิบัติตามปทัสถานทาง
สังคม 

กลยุทธ์รองที่ 2.2   
ส่งเสริมการปฏิบัตติามปทัสถานทาง
สังคม 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.1   
สนับสนุนให้ นักเรียน ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครดั เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและ
กฎเกณฑ์ของสังคม ชุมชนท้องถิ่นเพื่อป้องกันทุจริต หรือปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาและในสังคม โดยมีกระบวนการสร้าง
ความร่วมมือการก าหนดประเด็นหรือแนวทางและมาตรการใน 
การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.1   
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- ส่งเสริมใหค้วามรู้ แนวปฏิบัติตามหลักการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

กฎเกณฑ์ของสังคมชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.2   
ส่งเสริมให้ความรู้ แนวปฏิบัตติาม
หลักการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
กฎเกณฑ์ของสังคมชุมชนและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันต ิ

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.2   
การปลูกฝัง และสืบทอด องค์ความรู้ หลักการศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม ตามกฎเกณฑ์ ทางสังคมและตามวิถีของชุมชน เช่น 
การเช่ือฟังเคารพผู้อาวโุสในชุมชน การเป็นผูต้ามที่ดี การตักเตือน 
ส่งเสริมการกระท าความดีในรูปแบบต่าง ๆ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.2  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- ปลูกฝังและสืบทอด หลักการศาสนาประเพณี วัฒนธรรมตามกฎเกณฑ์

ทางสังคมและวิถีชุมชน 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.1   
ปลูกฝังและสืบทอด หลักการศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมตามกฎเกณฑ์
ทางสังคมและวิถีชุมชน 

กลยุทธ์หลักท่ี 3   
กลยุทธ์การสร้างระบบอาสาสมัครและการบริจาค 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์หลักท่ี 3   
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- การสร้างจิตอาสา 
- การบริการสาธารณะ 

กลยุทธ์หลักท่ี 3   
การสร้างจิตอาสาและบริการ
สาธารณะ 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
กลยุทธ์รองที่ 3.1  
การสร้างอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิทุกเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์รองที่ 3.1  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์  
- การสร้างอาสาสมคัรเพื่อช่วยเหลือสังคม 

กลยุทธ์รองที่ 3.1  
การสร้างอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ
สังคม 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.1  
พัฒนานักเรียนโดยจัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสา เพื่อเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลือให้บริการประชาชน ระดมการช่วยเหลือ 
ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย เพื่อสร้างสภาพสังคมแห่ง
ความสุขและความสมดุลของสังคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.1  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- พัฒนานักเรียนโดยจัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสา เพื่อเข้าร่วมเป็น

อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนสังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.1  
พัฒนานักเรียนโดยจัดตั้งกลุ่มเยาวชน
จิตอาสา เพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัร
ช่วยเหลือชุมชนสังคม ผูย้ากไร้และ
ผู้ประสบภยั 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.2  
สร้างวัฒนธรรมการอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก 
เหตุภยัพิบัติต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ โดยมไิด้ถูกบังคับโดย
กฎหมาย 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.2  
ควรยุบหรือตัดออก เพราะค่านิคมถือเป็นส่วนหน่ึงวัฒนธรรม ซึ่งซ้ าซอ้น
กับแนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.3 
 

 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.3  
จัดกิจกรรม การวางแผน ประชาสมัพันธ์ สร้างค่านิยม และสร้าง
แรงจูงใจ ความภาคภมูิใจ ขยายองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเป็น
อาสาสมัครจติอาสา แบบครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและ             
เชิงปฏิบัติการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.3  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- ส่งเสริมกจิกรรมโครงการด้านจิตอาสา  
- ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมและสร้างแรงจูงใจ  
- ให้มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.2  
ส่งเสริมกิจกรรมโครงการด้านจิต
อาสา เพื่อปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม
และสร้างแรงจูงใจ การช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
กลยุทธ์รองที่ 3.2  
การพัฒนาระบบการบรจิาคครบวงจร 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์รองที่ 3.2  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- ส่งเสริมกจิกรรมโครงการด้านจิตอาสา  
- ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมและสร้างแรงจูงใจ  
- การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์รองที่ 3.2  
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคเพื่อ
สาธารณะ 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.1  
พัฒนากระบวนการสร้างจติส านึก สร้างค่านิยม ส าหรับนักเรยีน 
ให้รู้จักคุณคา่และความส าคัญของการบริจาค 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.1  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน ์แต่มีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- สร้างจิตส านึก ค่านิยม ส าหรับนกัเรียน ให้รู้เท่าทันเห็นคณุค่าและ
ความส าคญัของการบริจาค 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.1  
สร้างจิตส านึก ค่านิยม ส าหรับ
นักเรียน ให้รู้เท่าทันเห็นคณุค่าและ
ความส าคญัของการบริจาค 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.2  
การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบรจิาคที่หลากหลาย เช่น               
ผ่านทางเว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิสเตอร์ อินสตาแกรม เพื่อร่วม
ระดมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที สะดวก
และรวดเร็ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.2  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริจาค  
- สร้างแรงจูงใจการบรจิาค 
- จัดกิจกรรมสรา้งความร่วมมือ เพื่อระดมทรัพยากรการช่วยเหลือ 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.2   
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการ
บริจาค สร้างแรงจูงใจและกจิกรรม
ความร่วมมือ เพ่ือระดมการช่วยเหลือ 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.3  
สนับสนุนกิจกรรมวางแผน ประชาสัมพันธ์ นักเรยีน ผู้ปกครองให้
ร่วมบริจาค จัดหาทรัพยากรทางดา้นงบประมาณ วัสดุและสิ่งของ 
เพื่อหารายได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ สร้างแรงจูงใจให้
ความส าคญักับผู้บริจาคโดยมีการมอบเกียรติบัตร โล่ รางวัล 

 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.3  
ควรควบรวมกับแนวทางปฏิบตัิข้อที ่3.2.2 
 
 
 

 

กลยุทธ์หลักท่ี 4  
กลยุทธ์การดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับตัวให้เท่าทันต่อ             
การเปลีย่นแปลง 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์หลักท่ี 4  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน ์แต่มีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- กลยุทธ์สร้างจิตส านึกท่ีดตี่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์หลักท่ี 4  
กลยุทธ์สรา้งจิตส านึกท่ีดีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์รองที่ 4.1  
พัฒนาระบบการดูแลสิ่งแวดล้อม 

ผู้ทรงคุณวฒุิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์รองที่ 4.1  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- ส่งเสริมการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์รองที่ 4.1  
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.1   
บูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตระหนักถึงความส าคญั             
การสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการสรา้งวัฒนธรรมการอนรุักษ์ ปกป้อง 
เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความรัก หวงแหนความงาม เห็นคณุประโยชน์
ของป่าไม้ ชายทะเล ภูเขา ล าธารสัตว์ และรู้จักตักเตือนเมื่อเห็น
การกระท าท่ีส่งผลต่อการท าลายธรรมชาต ิ

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.1   
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- บูรณาการการเรียนรูจ้ากห้องเรยีนสู่การปฏิบัติ  
- สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์  
- ปกป้องสิ่งแวดล้อม 
- การเป็นแบบอย่างท่ีด ี

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.1   
บูรณาการการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่
การปฏิบัติ สร้างจติส านึกท่ีดตี่อ             
การสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ 
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและการเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

321 



322 
  

 

ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.2  
สนับสนุนจดักิจกรรม วางแผนการด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์                
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
แลกเปลีย่นความรู้ประสบการณเ์กี่ยวกับ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาทิ ร่วมด าเนินการธนาคารขยะ รณรงค ์
งดทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ าล าคลอง ท่ีทางสาธารณะ              
การรณรงค์บ าบดัน้ าเสียให้สะอาดก่อนท้ิง 

 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.2  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิต  
- แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคับ

ด้านสิ่งแวดล้อม  
- พิจารณาประโยชน์ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ ลดผลกระทบกับสิ่งแวดลอ้ม 

ในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.2  
สนับสนุนกิจกรรมทีเ่ป็นวิถีชีวิต โดย
แลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ 
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบั
ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพิ่มประโยชน์ที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติ ลดผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.3  
สร้างภาคี กลุ่มชมรม สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรเครือข่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้ช่องทางสื่อท่ีหลากหลาย ขยายแนวคดิ 
แสดงความคดิเห็น แนะน าวิธีปฏบิัติการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่
ถูกต้อง ท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา มีการประเมินติดตาม
ร่วมขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.3  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- สร้างเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่

หลากหลาย 
- สามารถขยายแนวคิดแสดงความคิดเห็นแนะน าวิธีปฏิบตัิการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้องทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.3  
สร้างเครือข่ายเพื่ออนุรักษส์ิ่งแวดล้อม
โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายสามารถขยายแนวคิด
แสดงความคดิเห็นแนะน าวิธี
ปฏิบัติการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท่ี
ถูกต้องทั้งภายในภายนอก
สถานศึกษา 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
กลยุทธ์รองที่ 4.2  
พัฒนาการปรับตัวใหเ้ท่าทันต่อการเปลีย่นแปลง 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์รองที่ 4.2  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน ์แต่มีความเห็นเพิ่มเติม ควรปรับเปลี่ยนส านวนข้อความใหม่  
ให้กะทัดรัด เข้าใจง่าย ดังนี ้
- พัฒนาการเตรียมความพร้อมต่อการเปลีย่นแปลงของสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์รองที่ 4.2  
พัฒนาการเตรียมความพร้อมต่อ            
การเปลีย่นแปลงของสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.1  
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า ประหยัดและสร้าง               
ความตระหนัก จิตส านึกให้นักเรยีนเห็นคุณคา่ค านึงถึงผลกระทบ
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้ช่องทางสื่อท่ีหลากหลาย 
ขยายแนวคิด แสดงความคิดเห็น วิธีปฏิบัต ิเช่น ใช้น้ า น้ ามัน 
พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดั ปิดทกุครั้งหลังจากการใช้งาน 
รับประทานอาหารให้หมดจาน 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.1  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
- สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด 
- สร้าง จิตส านึก ความตระหนัก โดยนักเรยีนปฏิบตัิอย่างรู้เห็นคณุคา่ของ
สิ่งแวดล้อม 

- ค านึงถึงผลกระทบผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.1  
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า 
ประหยดัและสร้าง จิตส านึก              
ความตระหนัก โดยนักเรยีนปฏิบัติ
อย่างรู้เห็นคณุค่า ค านึงถึงผลกระทบ
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม  

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.2  
พัฒนาทักษะการน าองค์ความรูไ้ปประยุกต์ วางแผนปฏิบัตติน
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภมูิอากาศ รู้จักตักเตือนเมื่อพบ
เห็นการกระท าท่ีให้เกิดก่อมลพิษ โดยจดักิจกรรมรณรงคล์ดภาวะ
โลกร้อน ภยัพิบัติ น้ าท่วม การกดัเซาะชายฝั่ง การอนุรักษ์พลังงาน
ของชาติ อย่างต่อเนื่อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.3  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
- พัฒนาทักษะ  
- วางแผนปฏิบัติตนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  
- รู้จักตักเตือนเมื่อพบเห็นการกระท าท่ีก่อให้เกิดมลพิษ 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.2  
พัฒนาทักษะการ วางแผนปฏิบัตติน
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ รู้จักตักเตือนเมื่อพบเหน็
การกระท าท่ีก่อให้เกิดมลพิษ 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.3  
ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่ม แกนน าต้นแบบ เครือข่ายเด็กและชุมชนจดั
แหล่งศึกษาเรยีนรู้ ก าหนดมาตรการการป้องกันปัญหามลพิษ
ภายในภายนอกสถานศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น หันมา
ใช้จักรยาน จักรยานไฟฟ้า และมกีารตรวจวดั บันทึก วิเคราะห์
และประเมินผล การใช้กระดาษ น้ า ไฟฟ้า ปริมาณน้ าเสีย และ
เชื้อเพลิงทีใ่ช้ เพื่อลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.3  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
- ส่งเสริมการจดัตั้งกลุ่ม แกนน าตน้แบบ เครือข่ายเด็กและชุมชน  
- จัดแหล่งศึกษาเรยีนรู้ ก าหนดมาตรการ การป้องกันปัญหามลพิษภายใน

ภายนอกสถานศึกษา ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.3  
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม แกนน า
ต้นแบบ เครือข่ายเด็กและชุมชน โดย
จัดแหล่งศึกษาเรียนรู้ ก าหนด
มาตรการ การป้องกันปัญหามลพษิ
ภายในภายนอกสถานศึกษา                
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

กลยุทธ์หลักท่ี 5  
กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 

 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์หลักท่ี 5  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
- กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์หลักท่ี 5  
กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใส              
ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์รองที่ 5.1  
พัฒนาระบบปฏิบตัิการด้วยความโปร่งใส 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์รองที่ 5.1  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
- พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

กลยุทธ์รองที่ 5.1  
พัฒนาการปฏิบัติงานด้วย               
ความโปร่งใส  
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.1  
สนับสนุนการบริหารความเสีย่งด้านความโปร่งใส โดยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารแบบสองทาง ให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง และลดปญัหาที่เกดิจาก
ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.1  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
- สนับสนุนการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน  
- รับฟังความคิดเห็น การสื่อสารแบบสองทาง  
- การเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร ให้ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียรับทราบอย่างท่ัวถึง 

เพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤติมชิอบ  
- สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  
- ลดปัญหาที่เกดิจากความเข้าใจทีค่ลาดเคลื่อน 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.2  
สนับสนุนการสร้างความไว้วางใจ
ระหว่างกัน โดยรับฟังความคดิเหน็ 
การสื่อสารแบบสองทาง การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
รับทราบอย่างท่ัวถึง เพื่อป้องกัน               
การทุจริต ประพฤติมิชอบ สร้าง 
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และลดปญัหาที่
เกิดจากความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.2  
จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ สร้างจิตส านึกความโปร่งใส ให้กับ 
บุคลากร และนักเรียน แสดงออกถึงความเป็นผู้น ามุ่งมั่นปฏิบัติ
หน้าท่ี อย่างตรงไปตรงมา ซื่อสตัย ์สุจริต 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.2  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
- จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้  
- สร้างจิตส านึกความโปร่งใส ให้กบัผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย   
- แสดงออกถึงความเป็นผู้น ามุ่งมัน่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่  
- การให้ข้อมูลข่าวสารตรงไปตรงมา  
- พร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบความถูกต้อง 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.1  
จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้              
สร้างจิตส านึกความโปร่งใส ให้กับผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย โดยแสดงออกถึง
ความเป็นผู้น ามุ่งมั่นปฏิบตัิหน้าที่
อย่างเต็มที่ การให้ข้อมลูข่าวสาร
ตรงไปตรงมาและพร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้อง  
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.3  
สนับสนุนรางวัล เกียรติบัตรแก่ บคุลากร และนักเรียนที่ปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้วยความโปร่งใส เพื่อเชิดชูเกียรติ หรือสร้างแรงจูงใจให้
สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไปในอนาคต 

 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.3  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
- สนับสนุนรางวัล เกียรติบัตรแก่ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย จากการปฏิบัตหิน้าท่ี
ด้วยความโปร่งใส  

- เชิดชูเกียรติ  
- สร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไปในอนาคต 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.3  
สนับสนุนรางวัล เกียรติบัตรแก่ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย จากการปฏิบัตหินา้ที่
ด้วยความโปร่งใส เพื่อเชิดชูเกียรต ิ
หรือสรา้งแรงจูงใจให้สังคมร่วม
สนับสนุนให้เกดิความโปร่งใสต่อไป 
ในอนาคต 

กลยุทธ์รองที่ 5.2  
พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความเปน็ธรรม 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์รองที่ 5.2  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน ์แต่มีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
- พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม 

กลยุทธ์รองที่ 5.2  
พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความเปน็
ธรรม 
 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.1  
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานดว้ย ความเป็นธรรม เสมอภาค 
เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ น าเทคโนโลยมีาใช้ปฏิบัติงานเพื่อ 
ลดการใช้ดลุพินิจ ไม่เลือกปฏิบัต ิ

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.1  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
- ก าหนดเกณฑม์าตรฐานการปฏบิัติงานด้วย หลักความสามารถ               

ความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคต ิ

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.1  
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้วย หลักความสามารถ 
ความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม 
โดยปราศจากอคติ  
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.2  
สนับสนุนการจัดตั้งคณะท างาน ตดิตาม ประเมิน พิจารณาการให้
ค่าตอบแทนแก่บุคลากร อย่างเป็นธรรม ยดึมั่นความถูกต้องดีงาม 
ต่อต้านการผูกขาดและการอธรรมทุกรูปแบบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.2  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน ์
แต่มีประเด็นความเห็นเพิ่มเตมิ ดังนี ้
- สนับสนุนการจดัตั้งคณะท างาน ติดตาม ประเมิน พิจารณา  
- การปฏิบัติโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
- เคารพสิทธิของผู้อื่น  
- ให้ค่าตอบแทนแก ่บุคลากร อย่างเป็นธรรม  
- การยึดหลักความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกด้านเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะ 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.3  
สนับสนุนการจัดตั้งคณะท างาน 
ติดตาม ประเมิน พิจารณาการ              
การปฏิบัตโิดยไมเ่ลือกปฏบิัติ เคารพ
สิทธิของผู้อื่น ให้ค่าตอบแทนแก่ 
บุคลากร อย่างเป็นธรรม โดยยึดหลัก
ความเสมอภาค มิแบ่งแยกด้านเช้ือ
ชาติ ศาสนาและฐานะ  

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.3  
ส่งเสริมบุคลากร ครู ใหม้ีความรู้ตามหลักวิชาการ การเป็นท่ี
ปรึกษา ด้านให้ความเป็นธรรมแกน่ักเรียน 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.3  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นเพิม่เตมิ ดงันี้ 
- ส่งเสริมบุคลากร ครู ให้มีความรูต้ามหลักวิชาการ  
- การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น  
- รู้จักหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองในสังคม 
- ยอมรับในความเสมอภาคเท่าเทยีมของมนุษย์ทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  
- สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.2  
ส่งเสริมบุคลากร ครู ให้มีความรู้ตาม
หลักวิชาการ การเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น รู้จักหน้าท่ี              
ความรับผิดชอบของตนเองในสังคม 
ยอมรับในความเสมอภาคเท่าเทียม
ของมนุษย์ทุกคน โดยมิเลือกปฏิบตัิ 
และสามารถปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่ง
ที่ด ี
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
กลยุทธ์รองที่ 5.3  
พัฒนาการมีส่วนร่วม 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์รองที่ 5.3  
มีมีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นเพิม่เตมิ ดงันี ้
- พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยการมสี่วนร่วม 

กลยุทธ์รองที่ 5.3  
พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยการมี               
ส่วนร่วม 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.1   
พัฒนาบุคลากรและนักเรียน เข้ารว่มด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอน 
คิด วางแผน ท า การร่วมประชุม แลกเปลีย่นใช้ความคิดอย่าง
สร้างสรรค์กับทุกภาคส่วน เพื่อหาวิธีการพัฒนาแก้ไขปัญหาและ
ลดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระบอบประชาธิปไตยมีส่วนรับรู้ กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.1   
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน ์แต่มีประเด็นเพิม่เตมิ ดงันี้ 
- ส่งเสริมใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมตามหลักการมี            

ส่วนร่วมให้ครบทุกด้าน 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.1   
ส่งเสริมให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีเข้ารว่ม
ด าเนินกิจกรรมตามหลักการมี              
ส่วนร่วมให้ครบทุกด้าน 
 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.2   
สนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าป ีแผนยุทธศาสตร์ 
วางแผนงาน นโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมายสะท้อนความมุ่งมั่น
ต่อการสร้างการมสี่วนร่วม 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า  
- แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.2  ไม่ควรมี เนื่องจากการจดัท าแผนทั้ง4แผน 

อยู่ในแนวทางการปฏิบัติข้อท่ี 5.3.1 ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับส่งเสริมใหผู้้มี
ส่วนไดส้่วนเสียเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมตามหลักการมีส่วนให้ครบทุก
ด้าน 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ)   
 

ร่างที่ 1 กลยุทธก์ารบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
(จากกระบวนการของ TOWS Matrix) 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

โรงเรียน สังกัดเทศบาล (จากกระบวนการสนทนากลุ่ม) 

สรุป กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.3   
สร้างภาคี องค์กรเครือข่ายแบบมสี่วนร่วม ด้านการวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลยั แหล่งเรียนรู้ ชุมชน พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.3  
มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็น
ประโยชน์ แตม่ีประเด็นเพิม่เตมิ ดงันี้ 
- สร้างภาคี องค์กรเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับมหาวิทยาลยั             

แหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อพัฒนาด้านงานวิชาการ และกิจกรรมทางสังคม 

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.2   
สร้างภาคี องค์กรเครือข่ายแบบมี   
ส่วนร่วม ร่วมกับ มหาวิทยาลัย  
แหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อพัฒนาด้าน
งานวิชาการ และกิจกรรมทางสังคม 
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 จากตารางที่ 4.39 กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล (ฉบับผู้ทรงคุณวุฒิ) ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์หลัก 12 กลยุทธ์รอง และ 30 แนวปฏิบัติ รายละเอียด ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 บริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สร้างจิตอาสาบริการสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักนิติธรรม ปทัสถานทางสังคม 
และธรรมาภิบาล  
 พันธกิจ (Mission)  
 1)  พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  
 2)  พัฒนาการบริหารตามหลักนิติธรรมและปทัสถานทางสังคม  
 3)  พัฒนาจิตอาสา และบริการสาธารณะ  
 4)  สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 5)  พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 
 เป้าประสงค์ (Goal)  
 1)  พัฒนาการให้บริการอย่างเหมาะสม น าเทคโนโลยีมาบริหารจัดการงบประมาณ และผู้เรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
 2)  ส่งเสริมการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย และ
ปทัสถานทางสังคมแก่นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3)  สร้างจิตอาสา ปลูกจิตส านึก ค่านิยม ส าหรับนักเรียนร่วมกิจกรรม สร้างแรงจูงใจการช่วยเหลือ 
และรู้เท่าทัน เห็นคุณค่าการบริจาคการโดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือบริการสาธารณะ 
 4)  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม 
 5)  พัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ก าหนดเกณฑ์ และประเมินติดตาม          
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและการมีส่วนร่วมครบทุกด้าน 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์รองที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารวิชาการของสถานศึกษา 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.1 จัดกิจกรรมบริหารวิชาการทางการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะแนว 
การวางแผนการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองเพ่ือสนับสนุนนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตาม
ความถนัดและความสามารถเฉพาะ 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.2 น าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการให้บริการ ด้านอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ แหล่งเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค และมีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.3 พัฒนาการให้บริการงานอนามัยโรงเรียน และระบบช่วยเหลือ
นักเรียน 
 กลยุทธ์รองข้อที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ 
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 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.1 พัฒนาการวางแผนบริหารงบประมาณ เพ่ือใช้งบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตรงตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.2 น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.3 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านงบประมาณ         
การนิเทศ การประเมิน และติดตามการใช้งบประมาณ 
 กลยุทธ์รองข้อที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการ   
ของสังคม 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.1 พัฒนาการเรียนการสอนเน้นสร้างนักเรียนให้มีทักษะความรู้ สนองต่อ
ความต้องการของทุกภาคส่วน 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.2 จัดหลักสูตรระยะสั้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ การฝึกทักษะ 
และเตรียมสมรรถนะหรือคุณลักษณะที่จ าเป็นของอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
 กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์การยึดหลักนิติธรรมและปทัสถานทางสังคม 
 กลยุทธ์รองที่ 2.1 ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.1 สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ระเบียบ 
ข้อบังคับ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.2 พัฒนากระบวนการยุติธรรม การลงโทษทางวินัยที่ชัดเจน มีช่อง 
การร้องทุกข์ โดยค านึง สิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน 
 กลยุทธ์รองที่ 2.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.1 ปลูกฝังและสืบทอด หลักการศาสนาประเพณี วัฒนธรรมตาม
กฎเกณฑ์ทางสังคมและวิถีชุมชน 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.2 ส่งเสริมให้ความรู้ แนวปฏิบัติตามหลักการศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม กฎเกณฑ์ของสังคมชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 กลยุทธ์หลักที่ 3 การสร้างจิตอาสาและบริการสาธารณะ 
 กลยุทธ์รองที่ 3.1 การสร้างอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.1 พัฒนานักเรียนโดยจัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสา เพ่ือเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนสังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่  3.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมโครงการด้านจิตอาสา เพ่ือปลูกฝังค่านิยม 
วัฒนธรรมและสร้างแรงจูงใจ การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์รองที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคเพ่ือสาธารณะ 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.1 สร้างจิตส านึก ค่านิยม ส าหรับนักเรียน ให้รู้เท่าทันเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของการบริจาค 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.2 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริจาค สร้างแรงจูงใจและ
กิจกรรมความร่วมมือ เพ่ือระดมการช่วยเหลือ 
 กลยุทธ์หลักที่ 4 กลยุทธ์สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์รองที่ 4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.1 บูรณาการการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติ สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อ
การสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและการเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.2 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิต โดยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประโยชน์ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ ลดผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.3 สร้างเครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายสามารถขยายแนวคิดแสดงความคิดเห็นแนะน าวิธีปฏิบัติการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง        
ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
 กลยุทธ์รองที่ 4.2 พัฒนาการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.1 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและสร้าง จิตส านึก 
ความตระหนัก ให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างรู้เห็นคุณค่า ค านึงถึงผลกระทบผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.2 พัฒนาทักษะการ วางแผนปฏิบัติตนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ รู้จักตักเตือนเมื่อพบเห็นการกระท าที่ให้เกิดก่อมลพิษ 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม แกนน าต้นแบบ เครือข่ายเด็กและชุมชน โดย
จัดแหล่งศึกษาเรียนรู้ ก าหนดมาตรการ การป้องกันปัญหามลพิษภายในภายนอกสถานศึกษา ทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
 กลยุทธ์หลักที่ 5 กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์รองที่ 5.1 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ สร้างจิตส านึกความโปร่งใส ให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยแสดงออกถึงความเป็นผู้น ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ การให้ข้อมูลข่าวสาร
ตรงไปตรงมาและพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.2 สนับสนุนการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน โดยรับฟังความคิดเห็น 
การสื่อสารแบบสองทาง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือป้องกัน
การทุจริต ประพฤตมิิชอบ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.3 สนับสนุนรางวัล เกียรติบัตรแก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพ่ือเชิดชูเกียรติหรือสร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส
ต่อไปในอนาคต 
 กลยุทธ์รองที่ 5.2 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.1 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยหลักความสามารถ  
ความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ 
   แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.2 ส่งเสริมบุคลากร ครู ให้มีความรู้ตามหลักวิชาการ การเคารพสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในสังคม ยอมรับในความเสมอภาค     
เท่าเทียมของมนุษย์ทุกคน โดยมิเลือกปฏิบัติและสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
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   แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.3 สนับสนุนการจัดตั้งคณะท างาน ติดตาม ประเมิน พิจารณาการ 
การปฏิบัติโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ให้ค่าตอบแทนแก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลัก 
ความเสมอภาค มิแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนาและฐานะ 
 

 กลยุทธ์รองที่ 5.3 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วม 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.1 ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมตามหลักการมี
ส่วนร่วมให้ครบทุกด้าน 
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.2 สร้างภาคี องค์กรเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อพัฒนาด้านงานวิชาการ และกิจกรรมทางสังคม 
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ภาพที่ 4.10  แผนภาพกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล (ฉบับผู้ทรงคุณวุฒิ)
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ตารางที่ 4.40  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ โรงเรียน สังกัดเทศบาล           
ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

องค์ประกอบกลยุทธ ์ ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ เป็นประโยชน ์
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 4.65 0.30 มากที่สุด 4.76 0.41 มากที่สุด 4.63 0.30 มากที่สุด 4.77 0.25 มากที่สุด 
พันธกิจ 1  4.61 0.49 มากที่สุด 4.59 0.30 มากที่สุด 4.60 0.40 มากที่สุด 4.59 0.43 มากที่สุด 
พันธกิจ 2 4.53 0.50 มากที่สุด 4.56 0.51 มากที่สุด 4.48 0.37 มาก 4.53 0.40 มากที่สุด 
พันธกิจ 3 4.62 0.49 มากที่สุด 4.69 0.50 มากที่สุด 4.49 0.45 มาก 4.54 0.41 มากที่สุด 
พันธกิจ 4 4.60 0.32 มากที่สุด 4.56 0.51 มากที่สุด 4.51 0.42 มากที่สุด 4.58 0.53 มากที่สุด 
พันธกิจ 5 4.54 0.50 มากที่สุด 4.68 0.51 มากที่สุด 4.74 0.56 มากที่สุด 4.51 0.41 มากที่สุด 

ภาพรวม พันธกิจ 4.58 0.46 มากที่สุด 4.62 0.47 มากที่สุด 4.56 0.44 มากที่สุด 4.55 0.43 มากที่สุด 
เป้าประสงค์ 1 4.63 0.32 มากที่สุด 4.76 0.50 มากที่สุด 4.60 0.42 มากที่สุด 4.73 0.21 มากที่สุด 
เป้าประสงค์ 2 4.59 0.40 มากที่สุด 4.68 0.49 มากที่สุด 4.48 0.50 มาก 4.64 0.31 มากที่สุด 
เป้าประสงค ์3 4.49 0.43 มาก 4.58 0.45 มากที่สุด 4.61 0.49 มากที่สุด 4.63 0.51 มากที่สุด 
เป้าประสงค์ 4 4.70 0.57 มากที่สุด 4.55 0.52 มากที่สุด 4.67 0.51 มากที่สุด 4.68 0.40 มากที่สุด 
เป้าประสงค ์5 4.58 0.51 มากที่สุด 4.59 0.50 มากที่สุด 4.68 0.50 มากที่สุด 4.57 0.45 มากที่สุด 

ภาพรวม เป้าประสงค์ 4.60 0.45 มากที่สุด 4.63 0.49 มากที่สุด 4.61 0.48 มากที่สุด 4.65 0.38 มากที่สุด 
กลยุทธ์หลัก 1 4.70 0.30 มากที่สุด 4.69 0.32 มากที่สุด 4.59 0.45 มากที่สุด 4.57 0.43 มากที่สุด 
กลยุทธ์หลัก 2 4.67 0.35 มากที่สุด 4.64 0.43 มากที่สุด 4.56 0.47 มากที่สุด 4.65 0.41 มากที่สุด 
กลยุทธ์หลัก 3 4.78 0.22 มากที่สุด 4.60 0.44 มากที่สุด 4.53 0.48 มากที่สุด 4.58 0.51 มากที่สุด 
กลยุทธ์หลัก 4 4.61 0.40 มากที่สุด 4.79 0.20 มากที่สุด 4.51 0.51 มากที่สุด 4.59 0.49 มากที่สุด 
กลยุทธ์หลัก 5 4.59 0.47 มากที่สุด 4.59 0.45 มากที่สุด 4.60 0.44 มากที่สุด 4.74 0.32 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.40  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบกลยุทธ ์ ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ เป็นประโยชน ์
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

ภาพรวมกลยุทธ์หลัก  4.67 0.35 มากที่สุด 4.66 0.36 มากที่สุด 4.56 0.47 มากที่สุด 4.63 0.43 มากที่สุด 
กลยุทธ์รองที่ 1.1   4.58 0.40 มากที่สุด 4.54 0.50 มากที่สุด 4.63 0.41 มากที่สุด 4.64 0.39 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.1 4.69 0.39 มากที่สุด 4.65 0.49 มากที่สุด 4.51 0.41 มากที่สุด 4.56 0.45 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.2 4.60 0.41 มากที่สุด 4.64 0.52 มากที่สุด 4.57 0.41 มากที่สุด 4.60 0.41 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.3 4.64 0.40 มากที่สุด 4.57 0.48 มากที่สุด 4.52 0.41 มากที่สุด 4.66 0.45 มากที่สุด 
กลยุทธ์รองที่ 1.2   4.59 0.40 มากที่สุด 4.69 0.32 มากที่สุด 4.53 0.38 มากที่สุด 4.54 0.41 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 4.60 0.36 มากที่สุด 4.55 0.40 มากที่สุด 4.56 0.41 มากที่สุด 4.51 0.31 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.2 4.53 0.40 มากที่สุด 4.59 0.34 มากที่สุด 4.54 0.41 มากที่สุด 4.69 0.36 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.3 4.55 0.38 มากที่สุด 4.58 0.37 มากที่สุด 4.66 0.41 มากที่สุด 4.75 0.39 มากที่สุด 
กลยุทธ์รองที่ 1.3   4.54 0.40 มากที่สุด 4.58 0.43 มากที่สุด 4.56 0.41 มากที่สุด 4.64 0.41 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.3.1 4.57 0.39 มากที่สุด 4.56 0.38 มากที่สุด 4.54 0.41 มากที่สุด 4.56 0.35 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.3.2 4.59 0.39 มากที่สุด 4.59 0.43 มากที่สุด 4.57 0.42 มากที่สุด 4.55 0.34 มากที่สุด 
กลยุทธ์รองที่ 2.1  4.59 0.40 มากที่สุด 4.61 0.41 มากที่สุด 4.73 0.50 มากที่สุด 4.64 0.51 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.1.1 4.54 0.37 มากที่สุด 4.65 0.41 มากที่สุด 4.56 0.51 มากที่สุด 4.56 0.45 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.1.2 4.59 0.39 มากที่สุด 4.49 0.43 มาก 4.57 0.51 มากที่สุด 4.55 0.44 มากที่สุด 
กลยุทธ์รองที่ 2.2   4.55 0.40 มากที่สุด 4.65 0.39 มากที่สุด 4.57 0.41 มากที่สุด 4.65 0.41 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 4.52 0.40 มากที่สุด 4.64 0.32 มากที่สุด 4.56 0.41 มากที่สุด 4.65 0.34 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.2 4.58 0.35 มากที่สุด 4.68 0.35 มากที่สุด 4.59 0.41 มากที่สุด 4.61 0.32 มากที่สุด 
กลยุทธ์รองที่ 3.1   4.60 0.39 มากที่สุด 4.70 0.40 มากที่สุด 4.65 0.41 มากที่สุด 4.59 0.41 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.40  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบกลยุทธ ์ ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ เป็นประโยชน ์
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.1 4.55 0.38 มากที่สุด 4.65 0.40 มากที่สุด 4.54 0.45 มากที่สุด 4.65 0.34 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.2 4.54 0.37 มากที่สุด 4.58 0.37 มากที่สุด 4.64 0.43 มากที่สุด 4.66 0.35 มากที่สุด 
กลยุทธ์รองที่ 3.2   4.70 0.30 มากที่สุด 4.61 0.47 มากที่สุด 4.60 0.40 มากที่สุด 4.64 0.31 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 3.2.1 4.56 0.38 มากที่สุด 4.54 0.42 มากที่สุด 4.57 0.41 มากที่สุด 4.56 0.45 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 3.2.2 4.57 0.39 มากที่สุด 4.57 0.38 มากที่สุด 4.53 0.41 มากที่สุด 4.55 0.44 มากที่สุด 
กลยุทธ์รองที่ 4.1  4.59 0.40 มากที่สุด 4.60 0.40 มากที่สุด 4.61 0.41 มากที่สุด 4.64 0.51 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.1.1 4.54 0.37 มากที่สุด 4.65 0.42 มากที่สุด 4.55 0.45 มากที่สุด 4.66 0.40 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.1.2 4.59 0.39 มากที่สุด 4.53 0.43 มากที่สุด 4.53 0.46 มากที่สุด 4.55 0.44 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.1.3 4.57 0.39 มากที่สุด 4.60 0.41 มากที่สุด 4.60 0.42 มากที่สุด 4.66 0.35 มากที่สุด 
กลยุทธ์รองที่ 4.2   4.62 0.40 มากที่สุด 4.65 0.39 มากที่สุด 4.69 0.30 มากที่สุด 4.68 0.30 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.2.1 4.51 0.40 มากที่สุด 4.52 0.42 มากที่สุด 4.57 0.38 มากที่สุด 4.56 0.35 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.2.2 4.57 0.39 มากที่สุด 4.53 0.41 มากที่สุด 4.52 0.41 มากที่สุด 4.55 0.40 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 4.2.3 4.56 0.39 มากที่สุด 4.53 0.42 มากที่สุด 4.54 0.41 มากที่สุด 4.51 0.47 มากที่สุด 
กลยุทธ์รองที่ 5.1   4.55 0.40 มากที่สุด 4.51 0.47 มากที่สุด 4.54 0.41 มากที่สุด 4.65 0.35 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.1.1 4.65 0.38 มากที่สุด 4.57 0.45 มากที่สุด 4.53 0.42 มากที่สุด 4.64 0.39 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.1.2 4.59 0.39 มากที่สุด 4.57 0.37 มากที่สุด 4.67 0.30 มากที่สุด 4.56 0.40 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.1.3 4.57 0.49 มากที่สุด 4.55 0.40 มากที่สุด 4.56 0.40 มากที่สุด 4.65 0.34 มากที่สุด 
กลยุทธ์รองที่ 5.2   4.57 0.40 มาก 4.52 0.47 มาก 4.51 0.50 มาก 4.65 0.41 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.1 4.59 0.49 มาก 4.56 0.46 มาก 4.54 0.51 มาก 4.55 0.48 มาก 
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ตารางท่ี 4.40  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบกลยุทธ ์ ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ เป็นประโยชน ์
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.2 4.57 0.48 มาก 4.55 0.49 มาก 4.51 0.48 มาก 4.56 0.45 มาก 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.3 4.59 0.39 มากที่สุด 4.56 0.40 มากที่สุด 4.56 0.41 มากที่สุด 4.55 0.44 มากที่สุด 
กลยุทธ์รองที่ 5.3   4.57 0.40 มากที่สุด 4.52 0.47 มากที่สุด 4.54 0.41 มากที่สุด 4.65 0.40 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.3.1 4.58 0.39 มากที่สุด 4.56 0.40 มากที่สุด 4.53 0.43 มากที่สุด 4.55 0.44 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติที่ 5.3.2 4.56 0.48 มากที่สุด 4.55 0.49 มากที่สุด 4.56 0.51 มากที่สุด 4.56 0.45 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.40 ผลการตรวจสอบวิสัยทัศน์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า บริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างจิตอาสาบริการสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลัก      
นิติธรรม ปทัสถานทางสังคมและธรรมาภิบาล ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน 
พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.30) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( X = 4.76, S.D. = 0.41) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.30) 

และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.77, S.D. = 0.25)  
   ภาพรวมผลการตรวจสอบพันธกิจ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58, S.D. = 0.46)         

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62, S.D. = 0.47) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับ        

มากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.44) และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55,           
S.D. = 0.43)  
 ภาพรวมผลการตรวจสอบเป้าประสงค์ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.45)          

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.63, S.D. = 0.49) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X = 4.61, S.D. = 0.48) และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.38)  
 ภาพรวมผลการตรวจสอบกลยุทธ์หลัก การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.67, S.D. = 0.35)          

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.66, S.D. = 0.36) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด      

( X = 4.56, S.D. = 0.47) และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.43) 
 
 4.4.2  การตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล เชิงปริมาณ 
  ในส่วนของการตรวจสอบเชิงปริมาณใช้วิธีการโดยการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล จ านวน 340 คน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  4.4.2.1  วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
   วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล โดยใช้
สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
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ตารางท่ี 4.41 ข้อมูลสถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล  
 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ 

1.1  ชาย 
1.2  หญิง 

 
125 
164 

 
43.3 
56.7 

2.  อายุ 
2.1  ไม่เกิน 30 ปี 
2.2  ตั้งแต่ 30 - 45 ปี 
2.3  ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป 

 
8 

126 
155 

 
2.9 
43.6 
53.5 

3.  ต าแหน่งปัจจุบัน 
3.1  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3.2  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
183 
106 

 
63.3 
36.7 

4.  ประสบการณ์การท างาน 
4.1  ไม่เกิน10 ปี 
4.2  ตั้งแต่ 10 - 20 ปี 
4.3  ตั้งแต ่20 - 30 ปี 
4.4  ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 

 
95 
40 
87 
67 

 
32.7 
13.8 
30.2 
23.3 

5.  ส าเร็จการศึกษาสูงสุด 
5.1  ปริญญาตรี 
5.2  ปริญญาโท 
5.3  ปริญญาเอก 

 
13 
269 
7 

 
4.4 
93.1 
2.5 

  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามตารางที่ 4.41 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จ านวน 289 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 164 คน        
คิดเป็นร้อยละ 56.7 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป จ านวน 155 คน         
คิดเป็นร้อยละ 53.5 ต าแหน่งปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน      
183 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 10 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.7 รองลงมา คือ ประสบการณ์ ตั้งแต่ 20 - 30 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 และ
ส่วนใหญ่ พบว่า จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 93.1 
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 4.4.2.2  ผลการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
ตามแบบประเมิน 4 ด้าน 1) ด้านความเป็นประโยชน์ 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้านความเหมาะสม 
และ 4) ด้านความถูกต้อง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
  ระดับคะแนน หมายถึง 
  4.51 - 5.00  มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้  
   มีความเป็นประโยชน์ ในระดับมากท่ีสุด  
  3.51 - 4.50 มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้  
   มีความเป็นประโยชน์ ในระดับมาก  
  2.51 - 3.50  มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้  
   มีความเป็นประโยชน์ ในระดับปานกลาง  
  1.51 - 2.50  มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้  
   มีความเป็นประโยชน์ ในระดับน้อย   
  1.00 - 1.50 มีความถูกต้อง มีความ เหมาะสม มีความเป็นไปได้ 
   มีความเป็นประโยชน์ ในระดับน้อยที่สุด 
  รายละเอียดของผลการตรวจสอบกลยุทธ์ เชิงปริมาณ ดังตารางที ่4.42 
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n = 289 

ตารางที่ 4.42  ภาพรวมของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร โรงเรียน 
สังกัดเทศบาล 

 
 
องค์ประกอบกลยุทธ ์

       ถูกต้อง        เหมาะสม          เป็นไปได้        เป็นประโยชน์ 

  X  S.D.    ระดับ   X  S.D.  ระดับ   X  S.D.  ระดับ   X  S.D. ระดับ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 4.57 0.50  มากที่สุด 4.53 0.50  มากที่สุด 4.56 0.51   มากที่สุด 4.50 0.50     มาก 
พันธกิจ 4.52 0.49   มากที่สุด 4.50 0.43    มาก 4.53 0.44   มากที่สุด 4.48 0.41     มาก 
เป้าประสงค์ 4.55 0.48  มากที่สุด 4.47 0.46    มาก 4.46 0.45      มาก 4.53 0.52   มากที่สุด 
ภาพรวมกลยุทธ์ 4.55 0.51  มากที่สุด 4.51 0.51   มากที่สุด 4.42 0.50    มาก 4.50 0.50     มาก 
แนวทางปฏิบัติกลยุทธ์รองที ่1.1 4.24 0.41    มาก 4.43 0.46   มาก 4.29 0.41    มาก 4.34 0.39    มาก 
แนวทางปฏิบัติยุทธ์รองที ่1.2 4.29 0.41    มาก 4.45 0.45   มาก 4.27 0.41    มาก 4.36 0.40    มาก 
แนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 1.3 4.25 0.44    มาก 4.46 0.49   มาก 4.29 0.47    มาก 4.38 0.43    มาก 
แนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 2.1 4.25 0.41    มาก 4.47 0.47   มาก 4.34 0.46    มาก 4.37 0.38    มาก 
แนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 2.2 4.23 0.41    มาก 4.52 0.50  มากที่สุด 4.41 0.48    มาก 4.35 0.42    มาก 
แนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 3.1 4.25 0.44    มาก 4.44 0.48   มาก 4.26 0.46    มาก 4.35 0.41    มาก 
แนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 3.2 4.25 0.44    มาก 4.25 0.44   มาก 4.30 0.45    มาก 4.37 0.43    มาก 
แนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 4.1 4.25 0.42    มาก 4.46 0.47     มาก 4.42 0.47    มาก 4.37 0.40    มาก 
แนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 4.2 4.27 0.44    มาก 4.48 0.48     มาก 4.42 0.51    มาก 4.38 0.43    มาก 
แนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 5.1 4.25 0.42    มาก 4.39 0.44   มาก 4.23 0.43    มาก 4.37 0.40   มาก 
แนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 5.2 4.28 0.43    มาก 4.40 0.44    มาก 4.29 0.45    มาก 4.38 0.43    มาก 
แนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 5.3 4.25 0.44    มาก 4.45 0.46    มาก 4.25 0.47    มาก 4.37 0.43   มาก 
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 จากตารางที่ 4.42 ภาพรวมของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล พบว่า  
 วิสัยทัศน์ มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.50) มีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.50) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, 

S.D. = 0.50) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.49)  
 พันธกิจ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.52, S.D. = 0.49) มีความเหมาะสม          อยู่ใน

ระดับมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.43)  มีความเป็นไปได ้ อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด  ( X = 4.53,               

S.D. = 0.44) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.41)  
 เป้าประสงค์ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัด
เทศบาล พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.48) มีความเหมาะสม      

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.46) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = 0.45) 

และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.52)  
 การตรวจสอบกลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.51)             

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.49, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก            

( X = 4.49, S.D. = 0.50) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.50)  
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ตารางท่ี 4.43  วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล  
 
 
องค์ประกอบกลยุทธ ์

       ถูกต้อง        เหมาะสม          เป็นไปได้        เป็นประโยชน์ 

  X  S.D.    ระดับ   X  S.D.  ระดับ   X  S.D.  ระดับ   X  S.D. ระดับ 
บริหารสถานศึกษาด้วยความรบัผดิชอบต่อสังคม โดย
ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
สร้างจิตอาสาบริการสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตามหลักนิติธรรม ปทัสถานทางสงัคม และ                
ธรรมาภิบาล 4.57 0.50 มากที่สุด 4.53 0.50 มากที่สุด 4.56 0.51 มากที่สุด 4.50 0.50    มาก 
พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาการบรหิารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิด

ประสิทธิภาพ  4.54 0.51 มากที่สุด 4.50 0.50 มาก 4.57 0.50 มากที่สุด 4.41 0.49    มาก 
2) พัฒนาการบรหิารตามหลักนิติธรรมและปทสัถาน

ทางสังคม 4.53 0.51 มากที่สุด 4.53 0.50 มากที่สุด 4.56 0.51 มากที่สุด 4.43 0.50    มาก 
3) พัฒนาจิตอาสา และบริการสาธารณะ 4.54 0.51 มากที่สุด 4.49 0.50 มาก 4.49 0.50 มาก 4.42 0.49    มาก 
4) สรา้งจิตส านึกท่ีดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม    4.48 0.51 มาก 4.51 0.51 มากที่สุด 4.56 0.51 มากที่สุด 4.40 0.50  มาก 
5) พัฒนาการปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใส ความเป็น

ธรรมและการมีส่วนร่วม 4.54 0.51 มากที่สุด 4.44 0.50 มาก 4.48 0.51 มาก 4.44 0.50    มาก 
ภาพรวมพันธกิจ 4.52 0.49 มากที่สุด 4.50 0.43 มาก 4.53 0.44 มากที่สุด 4.48 0.41   มาก 

  

n = 289 
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 จากตารางที่ 4.43 วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า บริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างจิตอาสาบริการสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตามหลักนิติธรรม ปทัสถานทางสังคม และธรรมาภิบาล พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด         
( X = 4.57, S.D. = 0.50) มีความเหมาะสม อยู่ ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.50) มี         

ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.50) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.41, S.D. = 0.49)  
   ภาพรวมผลการตรวจสอบพันธกิจ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.49)              

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.43) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด           

( X = 4.53, S.D. = 0.44) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.41)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายพันธกิจ พบว่า  
 พันธกิจที่ 1 พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  พบว่า            
มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก             

( X = 4.50, S.D. = 0.50) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.50) และมี

ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.50)  
   พันธกิจที่ 2 พัฒนาการบริหารตามหลักนิติธรรมและปทัสถานทางสังคม พบว่า มีความถูกต้อง 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, 

S.D. = 0.50) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.51) และมีความเป็น

ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.50)  
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาจิตอาสาและบริการสาธารณะ พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.50) มีความ

เป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.50) และ มีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก        

( X = 4.42, S.D. = 0.49)  
 พันธกิจที่ 4 สร้างจิตส านึกที่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า มีความถูกต้อง 
อยู่ในระดับมาก (X = 4.48, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.51, S.D. = 0.51) 

มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.51) และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.40, S.D. = 0.50)  
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 พันธกิจที่ 5 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม   
พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.44, S.D. = 0.50) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.51) และมี

ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.50)  
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ตารางท่ี 4.44  เป้าประสงค์ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
 
 
องค์ประกอบกลยุทธ ์

              ถูกต้อง             เหมาะสม               เป็นไปได้        เป็นประโยชน์ 

  X  S.D.    ระดับ   X  S.D.  ระดับ   X  S.D.  ระดับ   X  S.D. ระดับ 
เป้าประสงค์ (Goal) 
1) พัฒนาการให้บริการอย่างเหมาะสม น าเทคโนโลยี

มาบริหารจัดการงบประมาณ และผู้เรยีนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับ               
ความต้องการของสังคม 4.53 0.51  มากที่สุด 4.50 0.52      มาก 4.56 0.50   มากที่สุด 4.53 0.52 มากที่สุด 

2) ส่งเสริมการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกการปฏิบตัิ
ตามข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย และปทัสถานทาง
สังคม แก่นักเรียนและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 4.54 0.51  มากที่สุด 4.49 0.51      มาก 4.48 0.51      มาก 4.49 0.50    มาก 

3) สร้างจิตอาสา ปลูกจิตส านึก คา่นิยม ส าหรับ
นักเรียนร่วมกิจกรรม สร้างแรงจูงใจการช่วยเหลือ 
และรูเ้ท่าทัน เห็นคณุค่าการบริจาคการโดยใช้
เทคโนโลยี เพื่อบริการสาธารณะ 4.53 0.51  มากที่สุด 4.51 0.52   มากที่สุด 4.48 0.51      มาก 4.45 0.50    มาก 

4) ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเตรยีม
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 4.58 0.50  มากที่สุด 4.47 0.51   มาก 4.40 0.50     มาก 4.60 0.57  มากที่สุด 

5) พัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้ ปลูกฝังจติส านึก  
ก าหนดเกณฑ์ และประเมินตดิตาม การปฏิบตัิงาน 

ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและการมีส่วนร่วม       
ครบทุกด้าน 4.57 0.50  มากที่สุด 4.38 0.50    มาก 4.40 0.50     มาก 4.58 0.51 มากที่สุด 

                     ภาพรวมเป้าประสงค์ 4.55 0.48  มากที่สุด 4.47 0.46     มาก 4.46 0.45     มาก 4.53 0.52 มากที่สุด 
จากตารางที่ 4.44 เป้าประสงค์ของกลยุทธ์การบริหารสถา

n = 289 
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 จากตารางที่ 4.44 เป้าประสงค์ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล  
   ภาพรวมผลการตรวจสอบเป้าประสงค์ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.55, S.D. = 0.48) มี

ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X = 4.47, S.D. = 0.46) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.46, 

S.D. = 0.45) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.52)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายเป้าประสงค์ พบว่า  
 เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาการให้บริการอย่างเหมาะสม น าเทคโนโลยีมาบริหารจัดการ
งบประมาณและผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสังคม พบว่า              
มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก             

( X = 4.50, S.D. = 0.52) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.50) และมี

ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.52)  
   เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 
กฎหมาย และปทัสถานทางสังคม แก่นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.51)         

มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.51) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.49, S.D. = 0.50)  
 เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างจิตอาสา ปลูกจิตส านึก ค่านิยม ส าหรับนักเรียนร่วมกิจกรรมสร้าง
แรงจูงใจการช่วยเหลือ และรู้เท่าทัน เห็นคุณค่าการบริจาคการโดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือบริการสาธารณะ 
พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ

มากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.52) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.51) และ 

มีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.50)  
 เป้าประสงค์ท่ี 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58, S.D. = 0.50) มีความเหมาะสม  

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.50) 

และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.57)  
 เป้าประสงค์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ก าหนดเกณฑ์ และ
ประเมินติดตาม การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและการมีส่วนร่วมครบทุกด้าน  พบว่า       
มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.50) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก        

( X = 4.38, S.D. = 0.50) มีความเป็นไปได้ อยู ่ในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.50) และมี      

ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58, S.D. = 0.51) 
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ตารางท่ี 4.45  ภาพรวมกลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
 
 
องค์ประกอบกลยุทธ ์

       ถูกต้อง        เหมาะสม          เป็นไปได้        เป็นประโยชน์ 

  X  S.D.    ระดับ   X  S.D.  ระดับ   X  S.D.    ระดับ   X  S.D.  ระดับ 
กลยุทธ์หลักท่ี 1 กลยุทธ์พัฒนาการบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 4.55 0.51  มากที่สุด 4.49 0.51    มาก 4.49 0.50      มาก 4.50 0.50   มาก 
กลยุทธ์หลักท่ี 2 กลยุทธ์การยึดหลักนิติธรรมและ

ปทัสถานทางสังคม 4.55 0.51  มากที่สุด 4.56 0.51   มากที่สุด 4.44 0.50     มาก 4.47 0.50   มาก 
กลยุทธ์หลักท่ี 3 การสร้างจิตอาสาและบริการ

สาธารณะ 4.54 0.51  มากที่สุด 4.53 0.51   มากที่สุด 4.40 0.51     มาก 4.48 0.50   มาก 
กลยุทธ์หลักท่ี 4 กลยุทธ์สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.55 0.51  มากที่สุด 4.51 0.51   มากที่สุด 4.39 0.50     มาก 4.51 0.50 มากที่สุด 
กลยุทธ์หลักท่ี 5 กลยุทธ์การสรา้งความโปร่งใส               

ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 4.54 0.51  มากที่สุด 4.50 0.52      มาก 4.39 0.50     มาก 4.53 0.52 มากที่สุด 
ภาพรวมกลยุทธ ์ 4.55 0.51  มากที่สุด 4.51 0.51   มากที่สุด 4.42 0.50     มาก 4.50 0.50    มาก 

 
 
 
 
 

n = 289 
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จากตารางที่ 4.45 ภาพรวมผลการตรวจสอบกลยุทธ์หลักการบริหารสถานศึกษาด้วย 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด             
(X = 4.55, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.50) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.50, 
S.D. = 0.50)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านกลยุทธ์หลัก พบว่า  
กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  

พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.50, S.D. = 0.52) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.50) และ 

มีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.52)  
กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์การยึดหลักนิติธรรมและปทัสถานทางสังคม พบว่า มีความถูกต้อง 

อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, 

S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.50) และ มีความเป็นประโยชน์ 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.50)  
กลยุทธ์หลักที่ 3 การสร้างจิตอาสาและบริการสาธารณะ พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับ

มากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.51)

มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.51) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก           

( X = 4.48, S.D. = 0.50)  
กลยุทธ์หลักที่ 4 กลยุทธ์สร้างจิตส านึกที่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พบว่า          

มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 

( X = 4.51, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.50) และมีความเป็น 

ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.50)  
กลยุทธ์หลักที่ 5 กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม พบว่า         

มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก          

( X = 4.50, S.D. = 0.52) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.50) และมีความเป็น 

ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.52)  
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ตารางท่ี 4.46  กลยุทธ์รองที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารวิชาการของสถานศึกษา 
 
 
องค์ประกอบกลยุทธ ์

       ถูกต้อง        เหมาะสม          เป็นไปได้        เป็นประโยชน์ 

  X  S.D.    ระดับ   X  S.D.   ระดับ   X  S.D.  ระดับ   X  S.D.  ระดับ 
กลยุทธ์หลัก ที่ 1 กลยุทธ์พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ   
กลยุทธ์รองที่ 1.1 พัฒนาระบบบรหิารวิชาการของสถานศึกษา 4.54 0.51 มากที่สุด 4.53 0.51  มากที่สุด 4.44 0.50   มาก 4.48 0.50    มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.1  
จัดกิจกรรมบรหิารวิชาการทางการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะแนว               
การวางแผนการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง                      
เพื่อสนับสนุนนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามความถนัดและ                    
ความสามารถเฉพาะ 4.26 0.45    มาก 4.41 0.51    มาก 4.25 0.49   มาก 4.39 0.49   มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.2  
น าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการให้บริการ ดา้นอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ แหล่งเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค และมสีิ่งอ านวย                    
ความสะดวกรองรับผู้ใช้บริการอยา่งเพียงพอ 4.20 0.41    มาก 4.47 0.51    มาก 4.34 0.52   มาก 4.30 0.46   มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.3  
พัฒนาการให้บริการงานอนามัยโรงเรียน และระบบช่วยเหลือนักเรียน 4.26 0.45    มาก 4.42 0.51    มาก 4.27 0.48   มาก 4.34 0.47  มาก 

ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยทุธ์รองท่ี 1.1 4.24 0.41    มาก 4.43 0.46    มาก 4.29 0.41   มาก 4.34 0.39  มาก 
 
 

n = 289 
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 จากตารางที่ 4.46 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์รองที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารวิชาการของ
โรงเรียน พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม          

อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44,                

S.D. = 0.50) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.50)  
ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 1.1 พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก           

(X = 4.24, S.D. = 0.41) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.46) มีความเป็นไปได้ 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.41) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, 
S.D. = 0.39)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแนวทางปฏิบัติ พบว่า  
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.1 จัดกิจกรรมบริหารวิชาการทางการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะแนว 

การวางแผนการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองเพ่ือสนับสนุนนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตาม
ความถนัดและความสามารถเฉพาะ พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.45) 

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X = 4.41, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก (X = 4.25, 

S.D. = 0.49) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.49)  
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.2 น าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการให้บริการ ด้านอาคารเรียน 

อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค และมีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับผู้ใช้บริการ
อย่างเพียงพอ พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.41) มีความเหมาะสม          

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.52) 

และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.46)  
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.3 พัฒนาการให้บริการงานอนามัยโรงเรียน และระบบช่วยเหลือ

นักเรียน พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.45) มีความเหมาะสม อยู่ใน

ระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.48) และ

มีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.47)  
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ตารางท่ี 4.47  กลยุทธ์รองที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ 
 
 
องค์ประกอบกลยุทธ ์

       ถูกต้อง        เหมาะสม          เป็นไปได้        เป็นประโยชน์ 

 X  S.D.   ระดับ  X  S.D.   ระดับ  X  S.D.  ระดับ  X  S.D.  ระดับ 
กลยุทธ์รองข้อที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ 4.54 0.51 มากที่สุด 4.33 0.48 มาก 4.19 0.42 มาก 4.49 0.50 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.1  
พัฒนาการวางแผนบริหารงบประมาณ เพื่อใช้งบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตรงตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 4.21 0.41   มาก 4.46 0.51 มาก 4.35 0.50 มาก 4.30 0.46 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.2   
น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบรหิารจัดการงบประมาณ 4.29 0.46   มาก 4.44 0.51 มาก 4.19 0.44 มาก 4.43 0.50 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.3   
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความเช่ียวชาญด้านงบประมาณ การนิเทศ 
การประเมิน และติดตาม การใช้งบประมาณ 4.35 0.49   มาก 4.46 0.51 มาก 4.28 0.47 มาก 4.35 0.48 มาก 

ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยทุธ์รองท่ี 1.2 4.29 0.41   มาก 4.45 0.45 มาก 4.27 0.41 มาก 4.36 0.40 มาก 
 
 
 
 

n = 289 
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จากตารางที่ 4.47 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์รองที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ 
พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ 

มาก ( X = 4.33, S.D. = 0.48) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19, S.D. = 0.42) และมี

ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.50)  
ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 1.2 พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก          

(X = 4.29, S.D. = 0.41) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.45) มีความเป็นไปได้ 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.41) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, 
S.D. = 0.40)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแนวทางปฏิบัติ พบว่า  
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.1 จัดกิจกรรมบริหารวิชาการทางการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะแนว 

การวางแผนการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองเพ่ือสนับสนุนนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตาม
ความถนัดและความสามารถเฉพาะ พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.21, S.D. = 0.41) 

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก           

( X = 4.35, S.D. = 0.50) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.46)  
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.2 น าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการให้บริการ ด้านอาคารเรียน 

อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค และมีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับผู้ใช้บริการ
อย่างเพียงพอ พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.46) มีความเหมาะสม          

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19, S.D. = 0.44) 

และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.50)  
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.3 พัฒนาการให้บริการงานอนามัยโรงเรียน และระบบช่วยเหลือ

นักเรียน พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.49) มีความเหมาะสม อยู่ใน

ระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.47) และ 

มีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.48)  
 



355 
 

 

ตารางท่ี 4.48  กลยุทธ์รองที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 
 
องค์ประกอบกลยุทธ ์

       ถูกต้อง        เหมาะสม          เป็นไปได้        เป็นประโยชน์ 

 X  S.D.   ระดับ  X  S.D.   ระดับ  X  S.D.  ระดับ  X  S.D.  ระดับ 
กลยุทธ์รองข้อที่ 1.3  
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะที่พึงประสงคส์อดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม 4.54 0.51 มากที่สุด 4.46 0.51   มาก 4.38 0.53 มาก 4.44 0.50 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.1  
พัฒนาการเรียนการสอนเน้นสร้างนักเรียนให้มีทักษะความรู้ สนองต่อ
ความต้องการของทุกภาคส่วน 4.26 0.45   มาก 4.44 0.51 มาก 4.26 0.48 มาก 4.37 0.49 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.2  
จัดหลักสูตรระยะสั้นให้ผู้เรียนได้รบัประสบการณ์ การฝึกทักษะ และ
เตรียมสมรรถนะหรือคณุลักษณะที่จ าเป็นของอาชีพต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย 4.25 0.44   มาก 4.47 0.52 มาก 4.33 0.53 มาก 4.39 0.49 มาก 

ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยทุธ์รองท่ี 1.3 4.25 0.44   มาก 4.46 0.49 มาก 4.29 0.47 มาก 4.38 0.43 มาก 
 

n = 289 
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 จากตารางที่ 4.48 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์รองที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่       
พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสังคม พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.54, 

S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.46, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ใน

ระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.53) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44,              
S.D. = 0.50)  
  ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 1.3 พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.25, S.D. = 0.44) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.46, S.D. = 0.49) มีความ

เป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.47) และ มีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก                

( X = 4.38, S.D. = 0.43)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแนวทางปฏิบัติ พบว่า  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.1 พัฒนาการเรียนการสอนเน้นสร้างนักเรียนให้มีทักษะความรู้  
สนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน  พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก (X = 4.26, S.D. = 0.45) 

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก               

( X = 4.26, S.D. = 0.48) และ มีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.49)  
   แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.2 จัดหลักสูตรระยะสั้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ การฝึกทักษะ 
และเตรียมสมรรถนะหรือคุณลักษณะที่จ าเป็นของอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย พบว่า มีความถูกต้อง 
อยู่ในระดับมาก (X = 4.25, S.D. = 0.44) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.52) 

มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.53) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.39, S.D. = 0.49)  
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ตารางท่ี 4.49  กลยุทธ์รองที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 
 
องค์ประกอบกลยุทธ ์

       ถูกต้อง        เหมาะสม          เป็นไปได้        เป็นประโยชน์ 

 X  S.D.   ระดับ  X  S.D.   ระดับ  X  S.D.  ระดับ  X  S.D.  ระดับ 
กลยุทธ์หลักที่ 2 ยึดหลักนิติธรรมและปทัสถานทางสังคม 
กลยุทธ์รองที่ 2.1  
ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 4.54 0.51  มากที่สุด 4.63  0.50   มากที่สุด 4.51 0.51 มากที่สุด 4.49 0.50  มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.1  
สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 
ระเบียบ ข้อบังคับ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.26 0.45     มาก 4.46  0.51    มาก 4.35 0.51   มาก 4.34 0.47  มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.2  
พัฒนากระบวนการยุติธรรม การลงโทษทางวินัยที่ชัดเจน                
มีช่องการร้องทุกข์ โดยค านึง สิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
แรงงาน 4.25 0.44     มาก 4.47  0.51    มาก 4.33 0.53   มาก 4.39 0.49  มาก 
ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองท่ี 2.1 4.25 0.41    มาก 4.47  0.47   มาก 4.34 0.46   มาก 4.37 0.38  มาก 

 

n = 289 
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 จากตารางที่ 4.49 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์รองที่ 2.1 ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับ พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.51) มี       
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.50) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.51, S.D. = 0.51) และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.50)  
 ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 2.1 พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก                
( X = 4.25, S.D. = 0.41) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.47) มีความเป็น 
ไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.46) และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, 
S.D. = 0.38)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแนวทางปฏิบัติ พบว่า  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.1 สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 
ระเบียบ ข้อบังคับแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก (X = 4.26, S.D. = 0.45) 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.46, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (X = 4.35, 
S.D. = 0.51) และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.47)  
   แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.2 พัฒนากระบวนการยุติธรรม การลงโทษทางวินัยที่ชัดเจน            
มีช่องการร้องทุกข์ โดยค านึง สิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก         
(X = 4.25, S.D. = 0.44) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.53) และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39, 
S.D. = 0.49)  
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ตารางท่ี 4.50  กลยุทธ์รองที่ 2.2  ส่งเสริมการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม   
 
 
องค์ประกอบกลยุทธ ์

       ถูกต้อง        เหมาะสม          เป็นไปได้        เป็นประโยชน์ 

 X  S.D.   ระดับ  X  S.D.   ระดับ  X  S.D.  ระดับ  X  S.D.  ระดับ 
กลยุทธ์รองที่ 2.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 4.55 0.51 มากที่สุด 4.47 0.51 มาก 4.35 0.49  มาก 4.45 0.50   มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.1   
ปลูกฝังและสืบทอด หลักการศาสนาประเพณี วัฒนธรรม ตาม
กฎเกณฑ์ทางสังคมและวิถีชุมชน 4.25 0.44 มาก 4.46 0.51 มาก 4.34 0.52  มาก 4.42 0.50   มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.2   
ส่งเสริมให้ความรู้ แนวปฏิบัติตามหลักการศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม กฎเกณฑ์ของสังคมชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ 4.21 0.42 มาก 4.59 0.51 มากที่สุด 4.48 0.55  มาก 4.28 0.45   มาก 
   ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองท่ี 2.2 4.23 0.41 มาก 4.52 0.50 มากที่สุด 4.41 0.48  มาก 4.35 0.42   มาก 

 

n = 289 
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 จากตารางที่ 4.50 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์รองที่ 2.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามปทัสถานทาง
สังคม พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.49) และ 

มีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.50)  
 ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 2.2 พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก                  
( X = 4.23, S.D. = 0.41) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.50) มีความ

เป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.48) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก              

( X = 4.35, S.D. = 0.42)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแนวทางปฏิบัติ พบว่า  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.1 ปลูกฝังและสืบทอด หลักการศาสนาประเพณี วัฒนธรรม      
ตามกฎเกณฑ์ทางสังคมและวิถีชุมชน พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.44) 

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X = 4.46, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก (X = 4.34, 

S.D. = 0.52) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.50)  
   แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.2 ส่งเสริมให้ความรู้ แนวปฏิบัติตามหลักการศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม กฎเกณฑ์ของสังคมชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.21, S.D. = 0.42) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.51)        

มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.55) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.28, S.D. = 0.45)  
 



361 
 

 

ตารางท่ี 4.51  กลยุทธ์รองที่ 3.1 การสร้างอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสังคม  
 
 
องค์ประกอบกลยุทธ ์

       ถูกต้อง        เหมาะสม          เป็นไปได้        เป็นประโยชน์ 

 X  S.D.   ระดับ  X  S.D.   ระดับ  X  S.D.  ระดับ  X  S.D.  ระดับ 
กลยุทธ์หลักที่ 3  สร้างจิตอาสาและบริการสาธารณะ 
กลยุทธ์รองที่ 3.1 การสร้างอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม 4.50 0.51 มาก 4.45 0.51   มาก 4.40 0.50 มาก 4.40 0.49 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.1  
พัฒนานักเรียนโดยจัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสา เพื่อเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนสังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย 4.25 0.44 มาก 4.44 0.51 มาก 4.25 0.50 มาก 4.35 0.48 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.2  
ส่งเสริมกิจกรรมโครงการด้านจิตอาสา เพื่อปลูกฝังค่านิยม 
วัฒนธรรมและสร้างแรงจูงใจ การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 4.26 0.45 มาก 4.44 0.51 มาก 4.28 0.47 มาก 4.34 0.47 มาก 
    ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองท่ี 3.1 4.25 0.44 มาก 4.44 0.48 มาก 4.26 0.46 มาก 4.35 0.41 มาก 

 

n = 289 
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 จากตารางที่ 4.51 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์รองที่ 3.1 การสร้างอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือ
สังคม พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ 

มาก ( X = 4.45, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.50) และมี

ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.49)  
 ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 3.1 พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก               
(X = 4.25, S.D. = 0.44) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.48) มีความเป็นไปได้ 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.46) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, 
S.D. = 0.41)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแนวทางปฏิบัติ พบว่า  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.1 พัฒนานักเรียนโดยจัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสา เพ่ือเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนสังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก          
(X = 4.25, S.D. = 0.44) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.50) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, 
S.D. = 0.48)  
   แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมโครงการด้านจิตอาสา เพ่ือปลูกฝังค่านิยม 
วัฒนธรรมและสร้างแรงจูงใจ การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก              
(X = 4.26, S.D. = 0.45) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.47) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, 
S.D. = 0.47)  
 
  
 
 
 
 
 
 



    

 

       ตารางท่ี 4.52  กลยุทธ์รองที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคเพ่ือสาธารณะ 
 

                                           n = 289 
องค์ประกอบกลยุทธ์  

           ถูกต้อง        เหมาะสม        เป็นไปได้    เป็นประโยชน์ 

 X  S.D.   ระดับ  X  S.D.   ระดับ  X  S.D.  ระดับ  X  S.D.  ระดับ 

กลยุทธ์รองที่ 3.2  
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคเพ่ือสาธารณะ 4.54 0.51 มากที่สุด 4.40 0.50  มาก 4.31 0.47 มาก 4.50 0.50 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.1  
สร้างจิตส านึก ค่านิยม ส าหรับนักเรียน ให้รู้เท่าทันเห็น
คุณค่าและความส าคัญของการบริจาค 4.26 0.45    มาก 4.47 0.51  มาก 4.34 0.52 มาก 4.36 0.48 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.2   
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริจาค สร้างแรงจูงใจ
และกิจกรรมความร่วมมือ เพ่ือระดมการช่วยเหลือ 4.25 0.44   มาก 4.43 0.51  มาก 4.27 0.48 มาก 4.37 0.49 มาก 
    ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองท่ี 3.2 4.25 0.44    มาก 4.25 0.44  มาก 4.30 0.45 มาก 4.37 0.43 มาก 
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 จากตารางที่ 4.52 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์รองที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาค
เพ่ือสาธารณะ พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.50) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.47) 
และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.50)  
 ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 3.2 พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก             
(X = 4.25, S.D. = 0.44) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X = 4.45, S.D. = 0.47) มีความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.45) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, 
S.D. = 0.43)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแนวทางปฏิบัติ พบว่า  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.1 สร้างจิตส านึก ค่านิยม ส าหรับนักเรียน ให้รู้เท่าทันเห็นคุณค่า
และความส าคัญของการบริจาค พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.45)       
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X = 4.47, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก (X = 4.34, 
S.D. = 0.52) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.36, S.D. = 0.48)  
   แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.2 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริจาค สร้างแรงจูงใจและ
กิจกรรมความร่วมมือ เพ่ือระดมการช่วยเหลือ พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, 
S.D. = 0.44) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.27, S.D. = 0.48) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (X = 4.37, S.D. = 0.49)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

ตารางท่ี 4.53  กลยุทธ์รองที่ 4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
                                            n = 289 
องค์ประกอบกลยุทธ์                

         ถูกต้อง        เหมาะสม        เป็นไปได้     เป็นประโยชน์ 

 X  S.D.   ระดับ  X  S.D.   ระดับ  X  S.D.  ระดับ  X  S.D.  ระดับ 

กลยุทธ์หลักที่ 4 สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์รองที่ 4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.54 0.51 มากที่สุด 4.51 0.51 มากที่สุด 4.40 0.50 มาก 4.49 0.50 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.1  
บูรณาการการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติ สร้าง
จิตส านึกท่ีดีต่อการสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ ปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและการเป็นแบบอย่างที่ดี 4.26 0.45 มาก 4.45 0.51 มาก 4.35 0.52 มาก 4.34 0.47 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.2  
สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิต โดยแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมประโยชน์ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ ลด
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 4.25 0.44 มาก 4.43 0.51 มาก 4.43 0.53 มาก 4.39 0.49 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.3  
สร้างเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ช่องทาง              
การสื่อสารที่หลากหลายสามารถขยายแนวคิดแสดง               
ความคิดเห็นแนะน าวิธีปฏิบัติการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่
ถูกต้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 4.26 0.45 มาก 4.50 0.52 มาก 4.50 0.51  มาก 4.37 0.49 มาก 
    ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองท่ี 4.1 4.25 0.42 มาก 4.46 0.47 มาก 4.42 0.47 มาก 4.37 0.40 มาก 
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  จากตารางที่ 4.53 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์รองที่ 4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ 

มากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.50) และ 

มีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.50)  
 ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 4.1 พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก                 
(X = 4.25, S.D. = 0.42) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X = 4.46, S.D. = 0.47) มีความเป็นไปได้ 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.47) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, 
S.D. = 0.40)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแนวทางปฏิบัติ พบว่า  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.1 บูรณาการการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติ สร้างจิตส านึก      
ที่ดีต่อการสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและการเป็นแบบอย่างที่ดี  พบว่า มีความ 
ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.45) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, 

S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.52) และมีความเป็นประโยชน์ 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.47)  
   แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.2 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิต โดยแลกเปลี่ยนความรู้  
ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมประโยชน์ที่ส่งผลต่อ       
การปฏิบัติ ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.44) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.51)         

มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.53) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก          

( X = 4.39, S.D. = 0.49)  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.3 สร้างเครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ช่องทางการสื่อสาร
ที่หลากหลายสามารถขยายแนวคิดแสดงความคิดเห็นแนะน าวิธีปฏิบัติการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่
ถูกต้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก (X = 4.26, S.D. = 0.45) 

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X = 4.50, S.D. = 0.52) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก (X = 4.50, 

S.D. = 0.51) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.49)  
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ตารางท่ี 4.54 กลยุทธ์รองที่ 4.2 พัฒนาการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
 
                                          n = 289 
องค์ประกอบกลยุทธ์  

          ถูกต้อง        เหมาะสม        เป็นไปได้       เป็นประโยชน์ 

 X  S.D.   ระดับ  X  S.D.   ระดับ  X  S.D. ระดับ  X  S.D.  ระดับ 

กลยุทธ์รองที่ 4.2 พัฒนาการเตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 4.58 0.50 มากที่สุด 4.39 0.50 มาก 4.35 0.49 มาก 4.52 0.50 มากที่สุด 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.1 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ประหยัดและสร้าง จิตส านึก ความตระหนัก ให้
นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างรู้เห็นคุณค่า ค านึงถึงผลกระทบผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 4.26 0.45 มาก 4.47 0.51 มาก 4.42 0.53 มาก 4.40 0.50 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.2 พัฒนาทักษะการ วางแผนปฏิบัติ
ตนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ รู้จักตักเตือน
เมื่อพบเห็นการกระท าที่ให้เกิดก่อมลพิษ 4.25 0.44 มาก 4.52 0.51 มากที่สุด 4.43 0.53 มาก 4.37 0.49 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม แกนน า
ต้นแบบ เครือข่ายเด็กและชุมชน โดยจัดแหล่งศึกษาเรียนรู้ 
ก าหนดมาตรการ การป้องกันปัญหามลพิษภายในภายนอก
สถานศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม 4.30 0.47 มาก 4.44 0.51   มาก 4.43 0.52 มาก 4.37 0.49 มาก 
    ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองท่ี 4.2 4.27 0.44 มาก 4.48 0.48    มาก 4.42 0.51 มาก 4.38 0.43 มาก 
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 จากตารางที่ 4.54 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์รองที่ 4.2 พัฒนาการเตรียมความพร้อมต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58, S.D. = 0.50) 

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X = 4.39, S.D. = 0.50) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก (X = 4.35, 

S.D. = 0.49) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.50)  
 ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 4.2 พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก                
(X = 4.27, S.D. = 0.44) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X = 4.48, S.D. = 0.48) มีความเป็นไปได้ 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.51) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.38, 
S.D. = 0.43)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแนวทางปฏิบัติ พบว่า  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.1 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและสร้าง 
จิตส านึก ความตระหนัก ให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างรู้เห็นคุณค่า ค านึงถึงผลกระทบผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.45) มีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.53) 

และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.50)  
   แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.2 พัฒนาทักษะการ วางแผนปฏิบัติตนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ รู้จักตักเตือนเมื่อพบเห็นการกระท าที่ให้เกิดก่อมลพิษ พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.44) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.51)   

มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.53) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก         

( X = 4.37, S.D. = 0.49)  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม แกนน าต้นแบบ เครือข่ายเด็กและชุมชน 
โดยจัดแหล่งศึกษาเรียนรู้ ก าหนดมาตรการ การป้องกันปัญหามลพิษภายในภายนอกสถานศึกษา        
ทั้งทางตรงและทางอ้อม พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก (X = 4.30, S.D. = 0.47) มีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.52) 

และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.49) 
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ตารางท่ี  4.55 กลยุทธ์รองที่ 5.1 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
 
 
องค์ประกอบกลยุทธ ์

         ถูกต้อง          เหมาะสม         เป็นไปได้       เป็นประโยชน์ 

  X  S.D.    ระดับ   X  S.D.   ระดับ   X  S.D.  ระดับ   X  S.D.  ระดับ 
กลยุทธ์หลักที่ 5 สร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม  
กลยุทธ์รองที่ 5.1  
พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 4.55 0.51 มากที่สุด 4.44 0.51 มาก 4.31 0.47 มาก 4.45 0.50 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.1  
จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ สร้างจิตส านึกความโปร่งใส 
ให้กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยแสดงออกถึงความเป็นผู้น า
มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ การให้ข้อมูลข่าวสาร
ตรงไปตรงมา และ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 4.25 0.44 มาก 4.43 0.51 มาก 4.17 0.45 มาก 4.35 0.48 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.2  
สนับสนุนการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน โดยรับฟัง               
ความคิดเห็น การสื่อสารแบบสองทาง การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือป้องกัน
การทุจริต ประพฤติมิชอบ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และ               
ลดปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 4.26 0.45 มาก 4.37 0.50 มาก 4.27 0.47 มาก 4.39 0.49 มาก 

 
 
 

n = 289 
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ตารางท่ี  4.55 (ต่อ)  
 
 
องค์ประกอบกลยุทธ ์

       ถูกต้อง        เหมาะสม          เป็นไปได้        เป็นประโยชน์ 

  X  S.D.    ระดับ   X  S.D.   ระดับ   X  S.D.  ระดับ   X  S.D.  ระดับ 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.3  
สนับสนุนรางวัล เกียรติบัตรแก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก                  
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพ่ือเชิดชูเกียรติ หรือสร้าง
แรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไปใน
อนาคต 4.25 0.44 มาก 4.36 0.50 มาก 4.25 0.50 มาก 4.37 0.49 มาก 

ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองท่ี 5.1 4.25 0.42 มาก 4.39 0.44 มาก 4.23 0.43 มาก 4.37 0.40 มาก 
 
 
 
 
 
 
 

n = 289 
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 จากตารางที่ 4.55 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์รองที่ 5.1 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.44, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.47) และมี         

ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.50)  
 ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 5.1 พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก               
(X = 4.25, S.D. = 0.42) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.44) มีความเป็นไปได้ 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.43) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, 
S.D. = 0.40)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแนวทางปฏิบัติ พบว่า  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ สร้างจิตส านึกความโปร่งใส 
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแสดงออกถึงความเป็นผู้น ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ การให้ข้อมูล
ข่าวสารตรงไปตรงมา และพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง  พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก             
(X = 4.25, S.D. = 0.44) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.45) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, 
S.D. = 0.48)  
   แนวทางปฏิบัติข้อที ่ 5.1.2 สนับสนุนการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน โดยรับฟัง     
ความคิดเห็น การสื่อสารแบบสองทาง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่าง
ทั่วถึง เพ่ือป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดปัญหาที่เกิดจาก       
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.45)               

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.50) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก            

( X = 4.27, S.D. = 0.47) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.49)  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.3 สนับสนุนรางวัล เกียรติบัตรแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก            
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพ่ือเชิดชูเกียรติ หรือสร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิด
ความโปร่งใสต่อไปในอนาคต พบว่า มีมีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.44)          

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.50) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก              

( X = 4.25, S.D. = 0.50) และ ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.49)  
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ตารางท่ี 4.56 กลยุทธ์รองที่ 5.2 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม 
 
 
องค์ประกอบกลยุทธ ์

       ถูกต้อง        เหมาะสม          เป็นไปได้        เป็นประโยชน์ 

  X  S.D.    ระดับ   X  S.D.   ระดับ   X  S.D.  ระดับ   X  S.D.  ระดับ 
กลยุทธ์รองที่ 5.2 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม 4.55 0.51 มากที่สุด 4.40 0.50  มาก 4.32 0.47 มาก 4.47 0.50  มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.1  
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยหลักความสามารถ 
ความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ 4.35 0.48   มาก 4.44 0.51  มาก 4.26 0.46 มาก 4.39 0.49 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.2  
ส่งเสริมบุคลากร ครู ให้มีความรู้ตามหลักวิชาการ                  
การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น รู้จักหน้าที่             
ความรับผิดชอบของตนเองในสังคม ยอมรับในความเสมอ
ภาคเท่าเทียมของมนุษย์ทุกคน โดยมิเลือกปฏิบัติและ
สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4.26 0.45   มาก 4.31 0.48  มาก 4.25 0.49 มาก 4.37 0.48 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.3  
สนับสนุนการจัดตั้งคณะท างาน ติดตาม ประเมิน              
พิจารณาการ การปฏิบัติโดยมิเลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของ
ผู้อื่น ให้ค่าตอบแทนแก่บุคลากร อย่างเป็นธรรม มิแบ่งแยก
เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ ยอมรับความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ของมนุษย์ 4.25 0.44  มาก 4.46 0.51  มาก 4.36 0.50 มาก 4.39 0.49 มาก 

ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองท่ี 5.2 4.28 0.43   มาก 4.40 0.44  มาก 4.29 0.45 มาก 4.38 0.43 มาก 

n = 289 
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 จากตารางที่ 4.56 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์รองที่ 5.2 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ 
มาก ( X = 4.40, S.D. = 0.50) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.47) และมี
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.50)  
 ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 5.2 พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก            
( X = 4.28, S.D. = 0.43) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X = 4.40, S.D. = 0.44) มีความเป็นไป
ได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.45) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก        ( X = 
4.38, S.D. = 0.43)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแนวทางปฏิบัติ พบว่า  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.1 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยหลักความสามารถ 
ความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคติพบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก (X = 4.35, 
S.D. = 0.48) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.26, S.D. = 0.46) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (X = 4.39, S.D. = 0.49)  
   แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.2 ส่งเสริมบุคลากร ครู ให้มีความรู้ตามหลักวิชาการ การเคารพ
สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในสังคม ยอมรับในความเสมอภาค
เท่าเทียมของมนุษย์ทุกคน โดยมิเลือกปฏิบัติ  และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  พบว่า             
มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.45) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X = 4.31, 
S.D. = 0.48) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.49) และมีความเป็นประโยชน์ 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.48)  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.3 สนับสนุนการจัดตั้งคณะท างาน ติดตาม ประเมิน พิจารณาการ 
การปฏิบัติโดยมิเลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของผู้อื่น ให้ค่าตอบแทนแก่บุคลากร อย่างเป็นธรรม              
มิแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ ยอมรับความเสมอภาคเท่าเทียมกันของมนุษย์ พบว่า มีความถูกต้อง 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.44) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = 0.51) 
มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.50) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก         
( X = 4.39, S.D. = 0.49)  
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ตารางที่ 4.57 กลยุทธ์รองที่ 5.3 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วม  
 
 
องค์ประกอบกลยุทธ ์

            ถูกต้อง        เหมาะสม          เป็นไปได้     เป็นประโยชน์ 

 X   S.D.    ระดับ  X   S.D.  ระดับ   X  S.D.  ระดับ   X  S.D. ระดับ 
กลยุทธ์รองที่ 5.3 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วม 4.55 0.51 มากที่สุด 4.44 0.51 มาก 4.32 0.47  มาก 4.47 0.50 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.1  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
ร่วมด าเนินกิจกรรมตามหลักการมีส่วนร่วมให้ครบทุกด้าน 4.25 0.44 มาก 4.43 0.51 มาก 4.26 0.48  มาก 4.38 0.49 มาก 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.2  สร้างภาคี องค์กรเครือข่าย
แบบมีส่วนร่วม ร่วมกับ มหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
เพ่ือพัฒนาด้านงานวิชาการ และกิจกรรมทางสังคม 4.26 0.45 มาก 4.46 0.51 มาก 4.25 0.49  มาก 4.36 0.48 มาก 
   ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองท่ี 5.3 4.25 0.44 มาก 4.45 0.46 มาก 4.25 0.47  มาก 4.37 0.43 มาก 

 
 

n = 289 

374 
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 จากตารางที่ 4.57 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์รองที่ 5.3 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยการมี 
ส่วนร่วม พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.51) มีความเหมาะสม        

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.47) 

และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.50)  
 ภาพรวมแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์รองที่ 5.3 พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก             
(X = 4.25, S.D. = 0.44) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X = 4.45, S.D. = 0.46) มีความเป็นไปได้ 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.47) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, 
S.D. = 0.43)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแนวทางปฏิบัติ พบว่า  
 แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.1 ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมตาม
หลักการมีส่วนร่วมให้ครบทุกด้าน พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.44)  

มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.51) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก           

( X = 4.26, S.D. = 0.48) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.49)  
   แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.2  สร้างภาคี องค์กรเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ชุมชน เพ่ือพัฒนาด้านงานวิชาการ และกิจกรรมทางสังคม  พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.45) มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = 0.51)        

มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. =0.49) และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.36, S.D. = 0.48) 
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บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน       
สังกัดเทศบาล 2) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การบริหารสถานศึกษาด้วย         
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 3) เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 4) เพ่ือตรวจสอบกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ส าหรับวิธีด าเนินการวิจัยนั้น 
ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ขั้นตอนย่อยที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลยุทธ์และ 
การพัฒนากลยุทธ์และการบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้ได้องค์ประกอบการบริหาร
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามทฤษฎี โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
แบบศึกษาเอกสาร มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ (0.8 - 1.0) น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์สรุป
เบื้องต้น เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและได้องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ขั้นตอนย่อยที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบ         
เชิงยืนยัน (CFA) โดยน า 5 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย สร้างแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ (0.8 - 1.0) มีค่าความเที่ยง 
0.82 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษา สังกัดเทศบาล ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน 340 แห่ง โดยใช้เกณฑ์ 20 ต่อ 1 ตัวแปร (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2552) โดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage  Random Sampling) น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมลิสเรลในการหา
ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Chi-square) (Df) (p-value) (GFI) 
(AGFI) และ (RMSEA) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์   

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การบริหารสถานศึกษาด้วย 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  โดยผู้วิจัยน า 5 องค์ประกอบหลัก 12 
องค์ประกอบย่อย จากผลการยืนยันองค์ประกอบ มาสร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ    
ต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ (0.8 - 1.0) มีค่าความเที่ยง 0.89 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน 289 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) การหาค่าสถิติ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ด้วยดัชนีล าดับความส าคัญจ าเป็นด้วย
วิธี Modified Priority Needs Index: PNIModified  
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ขั้นตอนที่ 3 พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล น าผลการวิเคราะห์จากขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะห์ SWOT Analysis น ามาสร้าง
ตาราง TOWS Matrix วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสอุปสรรคและ PNIModified  โดยการวิเคราะห์
เนื้อหา เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล  ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 4.1) การตรวจสอบเชิงคุณภาพโดย               
การสนทนากลุ่ม จากผู้ทรงคุณวุฒิ 15 ท่าน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่        
แบบสัมภาษณ์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง (0.80-1.00) มีค่าความเที่ยง 0.87 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และ 4.2) การตรวจสอบเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน 289 แห่ง ผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Random Sampling) เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง (0.8 - 1.0) 
ค่าความเที่ยง 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
   5.1.1  ผลจากการศึกษาศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน      
สังกัดเทศบาล  
  5.1.1.1  ผลการศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน       
สังกัดเทศบาล จากการสังเคราะห์เอกสาร หลักการ แนวคิดและทฤษฎีขององค์การ นักการศึกษา 
และนักวิจัย ได้องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบหลัก และ 12 องค์ประกอบย่อย  
   องค์ประกอบหลักที่ 1 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ มี               
3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการงบประมาณและคุณภาพของ
ผลผลิต 
   องค์ประกอบหลักที่ 2 ความร ับผ ิดชอบต่อส ังคมด ้านกฎหมาย ม ี         
2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
   องค์ประกอบหลักท่ี 3 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม มี            
2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การอาสาสมัครและการบริจาค 
   องค์ประกอบหลักท่ี 4  ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม มี          
2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
   องค์ประกอบหลักท่ี 5 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล มี           
3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 
  5.1.1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
   1)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ  1 ด้วยการวิเคราะห์
โมเดลโครงสร้างเชิงเส้นด้วยโปรแกรมลิสเรล ได้ค่าสถิติคือ Chi-Square = 27.66, Df = 26, p-value 
= 0.38, GFI = 0.99, AGFI = 0.96 และ RMSEA = 0.014 พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน
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กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวกทั้งหมด มีขนาดตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 และ
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกองค์ประกอบย่อย เมื่อพิจารณาแต่ละ
องค์ประกอบย่อย พบว่า 
    องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ (ECR)        
มีองค์ประกอบย่อยที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ คุณภาพของผลผลิต (ECR3) มีน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.56 รองลงมา คือ การบริหารจัดการงบประมาณ (ECR2) มีน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.51 
และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.87 และ 0.77 ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีน้ าหนัก
น้อยที่สุด คือ คุณภาพการให้บริการ (ECR1) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.35 และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.43  
    องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย (LR)         
มีองค์ประกอบย่อยที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย  (LR1) มีน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.81 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.68 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด 
คือ การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม (LR2) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.46 และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.49 
    องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม (HR)    
มีองค์ประกอบย่อยที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ การอาสาสมัคร (HR1) มีน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 
0.48 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.89 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด คือ 
การบริจาค (HR2) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.21 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.16 
    องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (ENR)  
มีองค์ประกอบย่อยที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (ENR2) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.80 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มี
น้ าหนักน้อยที่สุด คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม (ENR1) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.77 และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.88 
    องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาลมี
องค์ประกอบย่อยที่มีน้ าหนักมากที่สุด คือ การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม  (GGR2) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.45 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.69 รองลงมา มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากัน คือ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส (GGR1) และการมีส่วนร่วม (GGR3) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.24 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.21 และ 0.17 ตามล าดับ  
   2)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 โดยการวิเคราะห์
โมเดลโครงสร้างเชิงเส้นด้วยโปรแกรมลิสเรลขององค์ประกอบหลัก พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวกทั้งหมด มีขนาดตั้งแต่ 0.34 ถึง 
0.96 และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกองค์ประกอบหลัก เมื่อพิจารณา
แต่ละองค์ประกอบหลัก พบว่า องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (ENR)        
มีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดเท่ากับ 0.96 รองลงมา คือ องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านเศรษฐกิจ (ER) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.76 ส่วนอันดับ 3 คือ องค์ประกอบ         
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย  (LR) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 อันดับที่  4 
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องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม (HR) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.48  
และองค์ประกอบที่มีน้ าหนักน้อยสุด คือ องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
(GGR) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.34   
 5.1.2  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และดัชนีของความต้องการจ าเป็น
การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า 
  สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วยความ
รับผิดชอบ ต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล พบว่า สภาพปัจจุบัน ภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ทุกด้าน เรียงล าดับ ดังนี้ ด้านกฎหมาย ด้านธรรมาภิบาล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านมนุษยธรรม ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับ 
ดังนี้ ด้านธรรมาภิบาล ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย และ ด้านมนุษยธรรม และ        
เมื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเพ่ือหาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น พบว่า ค่าดัชนีความต้องการ
จ าเป็น เรียงจากค่าสูงสุดไปต่ าสุด ได้ดังนี้ ด้านมนุษยธรรม คือ การบริจาค ด้านสิ่งแวดล้อม คือ          
การดูแลสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ คือ คุณภาพของผลผลิต ด้านธรรมาภิบาล คือ การมีส่วนร่วม และ
ด้านกฎหมาย คือ การปฏิบัติตามกฎหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ  ด้าน        
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
  สภาพปัจจุบัน การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ภาพรวมการด าเนินการมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ พบว่า องค์ประกอบย่อยที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การบริหารจัดการงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ คุณภาพการให้ 
บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและน้อยที่สุด คือ คุณภาพของผลผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก     
ส่วนประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่ 11 สถานศึกษามีกระบวนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษีที่มาจากประชาชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา มี 2 ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ประเด็นที่ 8 สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติ     
ตามแผน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและรั่วไหลของงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและ
ประเด็นที่ 7 มีการด าเนินการด้านงบประมาณ การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ เป็นไปตาม
ระเบียบและยึดถือความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ประเด็นที่ 12 สถานศึกษามีหน่วยงาน องค์กรอ่ืน ๆ อาทิ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าร่วมระดม
ทรัพยากร งบประมาณ จัดหารายได้การลงทุนจัดระบบสวัสดิการเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาหรือการใช้
งบประมาณจากเงินสะสม เงินรายได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง  
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  สภาพที่พึงประสงค์ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสั งคมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบ
ย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ  
การบริหารจัดการงบประมาณและคุณภาพของผลผลิต พบว่า องค์ประกอบย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
คุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การบริหารจัดการงบประมาณ         
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ คุณภาพของผลผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ       
มากที่สุด โดยประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่ 7 มีการด าเนินการด้านงบประมาณ         
การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ เป็นไปตามระเบียบและยึดถือความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมา มี 4 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ประเด็นที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนให้มี
การบริการด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพและสุขอนามัยพ้ืนฐานที่จ าเปน เช่น จัดอาหารกลางวันสะอาด 
ปลอดภัย มีคุณค่าสารอาหารครบห้าหมู่ การจัดน้ าสะอาดอุปโภค บริโภค การตรวจสุขภาพประจ า
ภาคการศึกษา เพ่ือปองกันโรคภัยและการเจ็บปวย โดยให้การบริการต่อนักเรียนอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่  8 สถานศึกษามีการวางแผนการบริหาร
งบประมาณและการปฏิบัติตามแผน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและรั่วไหลของงบประมาณ ประเด็นที่ 18 
การส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกความรับผิดชอบในบทบาท หน้าที่ของตัวเองและมีวินัยการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด หรือสามารถแก้ไขปัญหาในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างเหมาะสมและประเด็นที่ 11 มีกระบวนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความรับผิดชอบใน     
การจัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและตระหนักถึงความส าคัญของภาษีที่มาจาก
ประชาชนและค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นที่ 12 สถานศึกษามีหน่วยงาน องค์กรอ่ืน ๆ อาทิ สมาคม
ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ร่วมระดมทรัพยากร งบประมาณ จัดหารายได้การลงทุนจัดระบบ
สวัสดิการเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา หรือ การใช้งบประมาณจากเงินสะสม เงินรายได้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
  ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็น โดยภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
เศรษฐกิจ ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการงบประมาณและ
คุณภาพของผลผลิต โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการ
จ าเป็น มากที่สุด คือ คุณภาพของผลผลิต รองลงมา คือ คุณภาพการให้บริการและน้อยที่สุด คือ      
การบริหารจัดการงบประมาณ โดยประเด็นย่อยที่มีค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็น      
มากที่สุด คือ ประเด็นที่ 17 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้จากกิจกรรมโครงงานหรือ
อาชีพเสริมจากการเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้น เช่น อาหารท้องถิ่น มัคคุเทศก์น้อย  
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
  สภาพปัจจุบัน มีการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านกฎหมาย ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายและการปฏิบัติตาม
ปทัสถานทางสังคม พบว่า องค์ประกอบย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
รองลงมา คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่ 22 
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สถานศึกษามีกระบวนการป้องกันทุจริต การให้การรับสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม 
หรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักเรียนสามารถร้องเรียนตามช่องทางต่าง ๆ ได้ทันทีเมื่อพบเห็น
การทุจริตและด าเนินการคุ้มครองผู้ร้องเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ประเด็นที่ 19 
มีการสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ บทลงโทษของสถานศึกษา
อย่างเคร่งครัด เช่น แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ การเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าหรือมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง สารวัตรนักเรียน สภานักเรียนคอยตรวจ สอบติดตามความประพฤติ  
หากกระท าผิดต้องลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ประเด็นที่ 20 มีกระบวนการส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนสากล การไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อ่ืน มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็กของไทย มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศหรือการไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา การคัดลอก บทความ รูปภาพ ข้อมูลต้องได้รับการอนุญาตและมีการอ้างอิงมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
  สภาพที่พึงประสงค์ มีความต้องการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียด
องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม พบว่า องค์ประกอบย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย รองลงมา คือ การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ประเด็นที่ 19 มีการสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
บทลงโทษ ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เช่น แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ การเข้าแถวเคารพ      
ธงชาติในตอนเช้าหรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครอง สารวัตรนักเรียน สภานักเรียน       
คอยตรวจสอบติดตามความประพฤติ หากกระท าผิดต้องลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง          
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา เท่ากัน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 22 มีกระบวนการป้องกัน
ทุจริต การให้การรับสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้      
ส่วนเสีย นักเรียนสามารถร้องเรียนตามช่องทางต่าง ๆ ได้ทันทีเมื่อพบเห็นการทุจริตและด าเนินการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และประเด็นที่ 23 มีการรณรงค์ จัดท าป้ายหรือจัด
กิจกรรมสอดแทรก การปลูกฝังจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของสถานศึกษา เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนันไม่มั่วสุม        
ในอบายมุขและทะเลาะวิวาท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุดและค่าเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากัน 3 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 24 มีการสนับสนุนให้นักเรียน ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของ
สังคม เช่น การปฏิบัติตามสัญญา รักษาความไว้วางใจ ไม่ท าลายสิ่งของที่เป็นของสาธารณะและ
ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้อ่ืนให้ได้รับความเสียหาย ประเด็นที่ 26 คือ มีการด าเนินกิจกรรมตามประเพณี
และวัฒนธรรมวิถีของชุมชน เช่น การไหว้ การแต่งกายโดยใช้ผ้าท้องถิ่น การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน    
สานสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รู้จักเคารพค าตัดสินของคณะกรรมการ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความรัก 
ความสามัคคี การเป็นผู้ตามที่ดี การตักเตือน ส่งเสริมการกระท าความดีในรูปแบบต่าง ๆ และ 
ประเด็นที่ 27 คือ สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ชุมชนและทางสังคมหรือการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมน าเสนอ การสร้างกฎเกณฑ์ 
กติกา แล้วยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  
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  ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็น โดยภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านกฎหมาย มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น เมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบย่อยของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายและ       
การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ค่าดัชนี PNIModified 

ของความต้องการจ าเป็น มากที่สุด คือ การปฏิบัติตามกฎหมายและน้อยที่สุด คือ การปฏิบัติตาม
ปทัสถานทางสังคม ส่วนประเด็นที่ 20 คือ สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนกระบวนการส่งเสริมให้
นักเรียน มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนสากล การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็ก
ของไทย มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศหรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา การคัดลอก บทความ 
รูปภาพ ข้อมูลต้องได้รับการอนุญาตและมีการอ้างอิง และประเด็นที่ 21 คือ สถานศึกษาได้รับ      
การสนับสนุนมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงสิทธิในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย การใช้สิทธิ
ประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายทั้งต่อตนเองและครอบครัวตามพระราชบัญญัติการศึกษาหรือขอ 
ก าหนดของสหภาพแรงงาน การจายเงินเดือน คาตอบแทนสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและ       
ตามสัญญาข้อตกลงร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน คือ 
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 
  สภาพปัจจุบัน มีการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยทั้ง 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การอาสาสมัครและการบริจาคนั้น พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การอาสาสมัคร        
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และรองลงมา คือ การบริจาค มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนประเด็นย่อย
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือประเด็นที่ 31 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือเกียรติ
บัตรแก่อาสาสมัครและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจ ให้เกิด
กระบวนการสร้างอาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา  คือ 
ประเด็นที่ 29 สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน มีวัฒนธรรมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ      
ภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนมี
วัฒนธรรมการอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติต่าง  ๆ ด้วยความสมัครใจ โดย
มิได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นที่ 35 สถานศึกษา
ให้ความส าคัญกับผู้บริจาคโดยมีการมอบเกียรติบัตร โล่ รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกระบวนการ
การบริจาคอย่างต่อเนื่องในอนาคต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ มีการบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การอาสาสมัครและ       
การบริจาคนั้น พบว่าองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การอาสาสมัคร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ         
มากที่สุด และรองลงมา คือ การบริจาค มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ประเด็นที่ 31 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ เกียรติบัตรแก่
อาสาสมัครและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจให้เกิดกระบวนการ
สร้างอาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ประเด็นที่ 33 
นักเรียนเสียสละเวลาหรือสละทรัพย์ตามก าลังความสามารถ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้และ
ผู้ประสบภัย อย่างสม่ าเสมอ จนกลายเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติเพ่ือสร้างสภาพสังคมแห่งความสุขและ
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ความสมดุล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นที่ 36 สถานศึกษา
สนับสนุนให้มีช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย เช่น ผ่านทางเว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม        
เพ่ือร่วมระดมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก  
  ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็น โดยภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านมนุษยธรรม มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น เมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบย่อยของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การอาสาสมัคร และ การบริจาค 
โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็นมากที่สุด 
คือ การบริจาคและน้อยที่สุดคือ การอาสาสมัคร โดยประเด็นย่อยที่มีค่าดัชนี PNIModified ของ        
ความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ประเด็นที่ 35 สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้บริจาคโดยมีการมอบ
เกียรติบัตร โล่ รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกระบวนการการบริจาคอย่างต่อเนื่องในอนาคต  
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม     
  สภาพปัจจุบันมีการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การดูแลสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และรองลงมา คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม        
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือประเด็นที่ 38 นักเรียนมีความตระหนักรู้ 
เห็นคุณค่าและมีจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือมี
ความรักและหวงแหนในความงามของธรรมชาติ ป่าเขา ชายทะเล เกาะแก่ง ต้นไม้ ล าธาร ทรัพยากรป่า
ไม้และสัตว์ป่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ประเด็นที่ 44 มีกระบวนการสร้างความตระหนัก
ให้กับนักเรียน เห็นคุณค่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือลดปัญหาโลก
ร้อน ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ใช้อินเตอร์เน็ตช าระสินค้าหรือบริการแทนการเดินทาง 
การรับส่งข้อมูลข่าวสารโดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตแทนกระดาษ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นที่ 43 สถานศึกษามีกระบวนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชน 
เช่น ร่วมด าเนินการธนาคารขยะ รณรงค์งดทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล  ลงในแม่น้ าล าคลอง ที่ทางสาธารณะ 
การรณรงค์บ าบัดน้ าเสียให้สะอาดก่อนทิ้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
  สภาพที่พึงประสงค์มีการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยทั้ง      
2 องค์ประกอบ ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น พบว่า องค์ประกอบ
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากัน คือ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นตัวแปรย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ประเด็นที ่ 40 มีการสนับสนุนให้นักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีรู ้จักการวางแผน การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอย่างเรียบง่าย สร้างสรรค์ ด้วยการไม่ท าลายสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 38 
นักเรียนมีความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและมีจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นวัฒนธรรม       
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือมีความรักและหวงแหนในความงามของธรรมชาติ ป่าเขา ชายทะเล เกาะ
แก่ง ต้นไม้ ล าธาร ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประเด็นที่ 39 สนับสนุนให้นักเรียน ร่วมปฏิบัติตน     
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ตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และประเด็นที่ 41 มีการจัดท า
กิจกรรม การปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวหรือมีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลรักษาต้นไม้ ความสะอาด
ของห้องเรียน ทรัพย์สมบัติของสถานศึกษาและชุมชน ตามศักยภาพของนักเรียนเพ่ือประโยชน์แก่
ส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและค่าเฉลี่ยน้อยต่ าสุด คือ ประเด็นที่ 43 สถานศึกษามี
กระบวนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชน เช่น ร่วมด าเนินการธนาคารขยะ รณรงค์งดทิ้ง
ขยะสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ าล าคลองที่ทางสาธารณะ การรณรงค์บ าบัดน้ าเสียให้สะอาดก่อนทิ้ง มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  
  ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็น โดยภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น เมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบย่อยของ      
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อมและ        
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยนั้น พบว่า ค่าดัชนีของ      
ความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ การดูแลสิ่งแวดล้อมและน้อยที่สุด คือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
โดยประเด็นย่อยที่มีค่าดัชนี ของความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ ประเด็นที่ 42 สถานศึกษาได้รับ
การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์การด้านเด็กเยาวชนและ
ประชาชน เพ่ือจัดแหล่งศึกษาเรียนรู้เชิงอนุรักษ์การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้ง ดิน น้ า อากาศ 
พืชและสัตว์สายพันธุเฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างสมดุลในระบบนิเวศ 
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล    
  สภาพปัจจุบัน มีการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย ทั้ง 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมนั้น พบว่า 
องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา 
คือ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ส่วนประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่ 55 สถานศึกษามีกระบวนการ
พิจารณาให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร บุคลากรและครู อย่างเป็นธรรมหรือการน าเทคโนโลยีมาใช้
ปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ประเด็นที่ 54 มีการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติบนความแตกต่าง
ด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมให้เกียรติกันและกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นที่ 60 สถานศึกษามีการตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้
ชุมชน สังคมเพ่ือร่วมการพัฒนา สร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของชุมชน หรือร่วมสนับสนุนนักเรียน
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง  
  สภาพที่พึงประสงค์ มีการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ภาพรวมอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด เมื ่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย ทั ้ง           
3 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมนั้น 
พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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ที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การปฏิบัติ
อย่างโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่ 63 
สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์หรือวางแผนงาน นโยบาย วิสัยทัศน์
และเป้าหมายสะท้อนความมุ่งมั่นต่อการสร้างการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา 
คือ ประเด็นที่ 54 มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ      
ไม่เลือกปฏิบัติบนความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมหรือ
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเสมอภาค ยุติธรรมให้เกียรติกันและกัน       
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือประเด็น ที่ 53 สถานศึกษามีการมอบรางวัล 
เกียรติบัตรแก่ ผู้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพ่ือเชิดชูเกียรติ 
หรือสร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไปในอนาคตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็น โดยภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านธรรมาภิบาล โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบย่อยความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านธรรมาภิบาล ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 
และการมีส่วนร่วม โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยนั้น พบว่า ค่าดัชนี ของความต้องการจ าเป็น 
มากท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วม และรองลงมา คือ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส และน้อยที่สุด คือ การปฏิบัติ
ด้วยความเป็นธรรม โดยประเด็นย่อยที่มีค่าดัชนีของความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ ประเด็นที่ 60 
สถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนให้มีการตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ชุมชน สังคม
เพื่อร่วมการพัฒนา สร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของชุมชนหรือร่วมสนับสนุนนักเรียนให้มี             
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือชุมชน  
 5.1.3 ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล  
  ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ได้มาโดย วิธีการ SWOT และ TOWS Matrix รายละเอียดของผลที่ได้มีดังนี้  
  ผลการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของการบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
  วิสัยทัศน์ (Vision) สถานศึกษาบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้
ทรัพยากรการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ตามกฎหมายและปทัสถานทางสังคม สร้างระบบอาสาสมัคร
และการบริจาค ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและ บริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลทั้งองค์การ  
  พันธกิจ (Mission)  
  1)  มีการพัฒนากระบวนการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  2)  มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย หลักการ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น  
  3)  มีการส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครและการบริจาคโดยสร้างแรงจูงใจ การก าหนด 
ช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม   
  4)  มีการพัฒนาการดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ  
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  5)  มีการสนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ความเป็นธรรมและ       
การมีส่วนร่วม 
  เป้าประสงค์ (Goal)  
  1)  การพัฒนาการให้บริการอย่างเหมาะสม น าเทคโนโลยีมาจัดการข้อมูลข่าวสาร 
วางแผนบริหารงบประมาณ ระดมลงทุนจัดสวัสดิการ เพ่ือพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรียน       
การสอน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
  2)  พัฒนาการบูรณาการสร้างจิตส านึกการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการป้องกันทุจริต ด้วยเทคโนโลยีวิทยาการ
สมัยใหม่ คอยตรวจสอบ ประเมิน ติดตามอย่างเหมาะสม ต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่าย  
  3)  พัฒนาอาสาสมัครส าหรับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน การก าหนดช่องทาง 
การบริจาคที่หลากหลาย เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม โดยสร้างแรงจูงใจ จิตส านึกด้วย
กระบวนการที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรม 
ตามบริบทของสถานศึกษา  
  4)  พัฒนาการวางแผนการด าเนินชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนัก
จิตส านึกการเป็นแบบอย่างที่ดี รู้จักตักเตือนเมื่อเห็นการกระท าที่ก่อมลพิษ จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม แกนน าต้นแบบเครือข่ายเด็กและชุมชน โดยก าหนดมาตรการการป้องกันปัญหามลพิษ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  5)  พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจให้นักเรียน บุคลากร 
ผู้ปกครอง ประชาชนรับทราบ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวมีส่วนร่วม การปฏิบัติอย่างโปร่งใสและ 
ความเป็นธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่ายและการด าเนินงานกิจกรรมตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ ชุมชน พัฒนาต่อยอด      
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
  ก าหนดร่างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 12 กลยุทธ์รอง 35 แนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
  กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์การสร้างระบบการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์รองที่ 1.1 พัฒนาระบบการให้บริการของสถานศึกษา 
  แนวทางปฏิบัติ  
  1)  จัดกิจกรรมบริการวิชาการทางการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะแนว แนะน า
วางแผนการศึกษาให้กับผู้เรียนหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปกครองเพ่ือสนับสนุน
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสามารถเฉพาะ  
  2)  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการให้บริการด้านอาคารสถานที่ ห้องสมุด  
โรงอาหาร สนามกีฬา มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย มีการดูแล ต้อนรับ ให้ค าปรึกษาแนะน าด้วย
ความสุภาพ ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งก่อนและหลังการเข้ าใช้บริการของนักเรียน 
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ผู้ปกครองและประชาชน จัดสภาพแวดล้อมเหมาะสม มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับผู้ใช้บริการอย่าง
เพียงพอ มีความปลอดภัย เกิดเป็นรายได้ของสถานศึกษาเพ่ือน ามาพัฒนาการศึกษา 
  3)  พัฒนาการให้บริการด้านโภชนาการ การดูสุขภาพ สุขอนามัยพ้ืนฐานที่จ าเปน 
ของนักเรียนและบุคลากร ครอบคลุมทั้งการจัดสุขาภิบาล สวัสดิภาพ ตรวจสุขภาพ ควบคุมโรคติดต่อ 
การปฐมพยาบาลการส่งต่ออาหารกลางวัน น้ าดื่มและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสุขอนามัย  
  กลยุทธ์รองที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  จัดการวางแผนบริหารงบประมาณ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและรั่วไหลของ
งบประมาณจากการปฏิบัติงาน โดยจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ สินทรัพย์ ตามระเบียบและยึดถือความถูกต้อง 
ทุกขั้นตอน 
  2)  น าระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเป็นช่องทางระดม
งบประมาณจากองค์กรภายนอกที่หลากหลายและเพ่ิมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินงบประมาณของสถานศึกษาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและ
สังคม โดยน าผลจากการประเมินมาพิจารณาเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย บุคลากร ครู ชุมชน และนักเรียน 
  3)  สงเสริมการจัดกิจกรรมกระตุ้นใหบุคลากรในสถานศึกษามีความรับผิดชอบ      
ในการใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า ตระหนักถึงความส าคัญของงบประมาณท่ีได้มาจาก
ภาษีของประชาชน 
  กลยุทธ์รองที่ 1.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  จัดหลักสูตรระยะสั้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ฝึกทักษะ และ
เตรียมสมรรถนะคุณลักษณะที่จ าเป็นของอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง
และสามารถตัดสินใจ วางแผนออกไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและ
รายได ้  
  2)  พัฒนาการเรียนการสอนเน้นสร้างนักเรียนให้มีทักษะความรู ้  สนองต่อ        
ความต้องการของทุกภาคส่วน อาทิ ตลาดแรงแรงงาน หรือรู้จักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง
และต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข ไม่ก่อให้เกิด      
ความเสียหาย เดือดร้อนแก่ตนเอง ผู้อื่น และทรัพย์สิน  
  3)  พัฒนานักเรียน ให้น าความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มาสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์การสร้างระบบการเคารพกฎหมายและปทัสถานทางสังคม 
  กลยุทธ์รองที่ 2.1 สร้างกระบวนการการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  สนับสนุนให้นักเรียน ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ บทลงโทษของ
สถานศึกษาเองหรือการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการหน่วยงานของภาครัฐอย่างเคร่งครัด  
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  2)  จัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตาม
กฎหมาย การวางแผน เรื่องสิทธิมนุษยชน หรือมาตรการคุ้มครองแรงงานเด็กของไทย มาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศ โดยการค านึงถึงสิทธิประโยชน การจายเงินเดือนหรือคาตอบแทนต้อง
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและตามสัญญาข้อตกลงร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
  3)  สถานศึกษาสนับสนุนให้มีกระบวนการป้องกันทุจริต การให้หรือรับสินบนในทุก
รูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามระเบียบกฎหมายโดยมีภาคีเครือข่ายหนุนเสริมความร่วมมือ       
ในการก าหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกัน  
  กลยุทธ์รองที่ 2.2 ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  สนับสนุนให้ นักเรียน ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของสังคม ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันทุจริตหรือ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาและในสังคม โดยมีกระบวนการสร้างความร่วมมือการก าหนด
ประเด็นหรือแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
  2)  การปลูกฝังและสืบทอด องค์ความรู้ หลักการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมตาม
กฎเกณฑ์ ทางสังคมและตามวิถีของชุมชน เช่น การเชื่อฟังเคารพผู้อาวุโสในชุมชน การเป็นผู้ตามที่ดี 
การตักเตือน ส่งเสริมการกระท าความดีในรูปแบบต่าง ๆ  
  กลยุทธ์หลักที่ 3 กลยุทธ์การสร้างระบบอาสาสมัครและการบริจาค 
  กลยุทธ์รองที่ 3.1 การสร้างอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  พัฒนานักเรียนโดยจัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสา เพ่ือเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลือให้บริการประชาชน ระดมการช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย เพ่ือสร้าง
สภาพสังคมแห่งความสุขและความสมดุลของสังคม 
  2)  สร้างวัฒนธรรมการอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ     
ต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย 
  3)  จัดกิจกรรม การวางแผน ประชาสัมพันธ์ สร้างค่านิยมและสร้างแรงจูงใจ      
ความภาคภูมิใจ ขยายองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครจิตอาสา แบบครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎี
และเชิงปฏิบัติการ 
  กลยุทธ์รองที่ 3.2 การพัฒนาระบบการบริจาคครบวงจร  
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  พัฒนากระบวนการสร้างจิตส านึก สร้างค่านิยม ส าหรับนักเรียน ให้รู้จักคุณค่า
และความส าคัญของการบริจาค 
  2)  การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบริจาคที่หลากหลายเช่น ผ่านทางเว็ปเพจ 
เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิสเตอร์ อินสตาแกรม เพ่ือร่วมระดมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที 
สะดวกและรวดเร็ว 
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  3)  สนับสนุนกิจกรรมวางแผน ประชาสัมพันธ์ นักเรียน ผู้ปกครอง ให้ร่วมบริจาค 
จัดหาทรัพยากรทางด้านงบประมาณ วัสดุและสิ่งของ ขวดน้ า แก้วพลาสติก เพ่ือหารายได้ช่วยเหลือ
ชีวิตเพ่ือนมนุษย์ สร้างแรงจูงใจให้ความส าคัญกับผู้บริจาคโดยมีการมอบเกียรติบัตร โล่ รางวัล 
  กลยุทธ์หลักที่ 4 กลยุทธ์การดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  กลยุทธ์รองที่ 4.1 พัฒนาระบบการดูแลสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  บูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตระหนักถึงความส าคัญ การสร้างจิตส านึก
ที่ดีต่อการสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ ปกป้อง เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก หวงแหนความงาม       
เห็นคุณประโยชน์ของป่าไม้ ชายทะเล ภูเขา ล าธารสัตว์ และรู้จักตักเตือนเมื่อเห็นการกระท าที่ส่งผล
ต่อการท าลายธรรมชาติ 
  2)  สนับสนุนจัดกิจกรรม วางแผนการด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาทิ ร่วมด าเนินการธนาคารขยะ รณรงค์งดทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงใน
แม่น้ าล าคลอง ที่ทางสาธารณะ การรณรงค์บ าบัดน้ าเสียให้สะอาดก่อนทิ้ง 
  3)  สร้างภาคี กลุ่มชมรม สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรเครือข่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลาย ขยายแนวคิด แสดงความคิดเห็น แนะน าวิธีปฏิบัติการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการประเมินติดตามร่วม
ขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์รองที่ 4.2 พัฒนาการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1) สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและสร้ างความตระหนัก 
จิตส านึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าค านึงถึงผลกระทบผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้ช่องทางสื่อที่
หลากหลาย ขยายแนวคิด แสดงความคิดเห็น วิธีปฏิบัติ  เช่น ใช้น้ า น้ ามัน พลังงานไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด ปิดทุกครั้งหลังจากการใช้งาน รับประทานอาหารให้หมดจาน  
  2)  พัฒนาทักษะการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ วางแผนปฏิบัติตนปรับตัวต่อ      
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ รู้จักตักเตือนเมื่อพบเห็นการกระท าที่ให้เกิดก่อมลพิษ โดยจัดกิจกรรม
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง การอนุรักษ์พลังงานของชาติอย่าง
ต่อเนื่อง  
  3)  ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่ม แกนน าต้นแบบ เครือข่ายเด็กและชุมชนจัดแหล่งศึกษา
เรียนรู้ ก าหนดมาตรการการป้องกันปัญหามลพิษภายในภายนอกสถานศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เช่น หันมาใช้จักรยาน จักรยานไฟฟ้าและมีการตรวจวัด บันทึก วิเคราะห์และประเมินผลการใช้
กระดาษ น้ า ไฟฟ้า ปริมาณน้ าเสีย และเชื้อเพลิงที่ใช้ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  กลยุทธ์หลักที่ 5 กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 
  กลยุทธ์รองที่ 5.1 พัฒนาระบบปฏิบัติการด้วยความโปร่งใส 
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  แนวทางปฏิบัติ  
  1)  สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
การสื่อสารแบบสองทางให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดปัญหา
ที่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  
  2)  จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ สร้างจิตส านึกความโปร่งใส ให้กับบุคลากรและ
นักเรียน แสดงออกถึงความเป็นผู้น ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สุจริต  
  3)  สนับสนุนรางวัล เกียรติบัตรแก่ บุคลากรและนักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย      
ความโปร่งใส เพ่ือเชิดชูเกียรติหรือสร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไปใน
อนาคต 
  กลยุทธ์รองที่ 5.2 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม 
  แนวทางปฏิบัติ  
  1)  ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดย
ปราศจากอคติ น าเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ไม่เลือกปฏิบัติ 
  2)  สนับสนุนการจัดตั้งคณะท างาน ติดตาม ประเมิน พิจารณาการให้ค่าตอบแทน
แก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม ต่อต้านการผูกขาดและการอธรรมทุกรูปแบบ 
  3)  ส่งเสริมบุคลากร ครู ให้มีความรู้ตามหลักวิชาการ การเป็นที่ปรึกษาด้านการให้
ความเป็นธรรมแก่นักเรียน 
  กลยุทธ์รองที่ 5.3 พัฒนาการมีส่วนร่วม 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1)  พัฒนาบุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอน คิด วางแผน 
ท า การร่วมประชุม แลกเปลี่ยนใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์กับทุกภาคส่วน เพ่ือหาวิธีการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาและลดปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระบอบประชาธิปไตยมีส่วนรับรู้ กล้าแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วม
กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  2)  สนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ วางแผนงาน 
นโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมายสะท้อนความมุ่งม่ันต่อการสร้างการมีส่วนร่วม 
  3)  สร้างภาคี องค์กรเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม ด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ ชุมชน พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1.4 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล  
  สรุปผลการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การตรวจสอบเชิงคุณภาพและการตรวจสอบ 
เชิงปริมาณ ผลที่ได้จากการตรวจสอบเชิงคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 15 ท่าน ดังนี้  
  วิสัยทัศน์ (Vision)  
  บริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้
เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างจิตอาสาบริการสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักนิติธรรม ปทัสถาน
ทางสังคมและธรรมาภิบาล  
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  พันธกิจ (Mission)  
  1)  พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  
  2)  พัฒนาการบริหารตามหลักนิติธรรมและปทัสถานทางสังคม  
  3)  พัฒนาจิตอาสาและบริการสาธารณะ  
  4)  สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5)  พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 
  เป้าประสงค์ (Goal)  
  1)  พัฒนาการให้บริการอย่างเหมาะสม น าเทคโนโลยีมาบริหารจัดการงบประมาณ 
และผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
  2)  ส่งเสริมการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 
กฎหมายและปทัสถานทางสังคมแก่นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3) สร้างจิตอาสา ปลูกจิตส านึก ค่านิยม ส าหรับนักเรียนร่วมกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ
การช่วยเหลือและรู้เท่าทัน เห็นคุณค่าการบริจาคการโดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือบริการสาธารณะ 
  4)  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม 
  5)  พัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ก าหนดเกณฑ์และประเมิน
ติดตาม การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและการมีส่วนร่วมครบทุกด้าน 
  กลยุทธ์หลักที่ 1 พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์รองที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารวิชาการของสถานศึกษา 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.1 จัดกิจกรรมบริหารวิชาการทางการศึกษาให้ค าปรึกษา 
แนะแนว การวางแผนการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองเพ่ือสนับสนุนนักเรียนสู่      
ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสามารถเฉพาะ 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.2  น าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการให้บริการ ด้านอาคาร
เรียน อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้  ระบบสาธารณูปโภคและมีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ
ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.3  พัฒนาการให้บริการงานอนามัยโรงเรียน และระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน 
  กลยุทธ์รองข้อที่ 1.2 พัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.1  พัฒนาการวางแผนบริหารงบประมาณ เ พ่ือใช้
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ตรงตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.2 น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริ หารจั ดการ
งบประมาณ 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.3 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ  ความเชี่ ยวชาญด้าน
งบประมาณ การนิเทศ การประเมินและติดตามการใช้งบประมาณ 
  กลยุทธ์รองข้อที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคม 
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  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.1 พัฒนาการเรียนการสอนเน้นสร้างนักเรียนให้มีทักษะ
ความรู้ สนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.2 จัดหลักสูตรระยะสั้นให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์       
การฝึกทักษะและเตรียมสมรรถนะหรือคุณลักษณะที่จ าเป็นของอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
  กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์การยึดหลักนิติธรรมและปทัสถานทางสังคม 
  กลยุทธ์รองที่ 2.1 ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.1 สนับสนุนให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม ระเบียบ ข้อบังคับแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.2 พัฒนากระบวนการยุติธรรม การลงโทษทางวินัยที่
ชัดเจน มีช่องการร้องทุกข์ โดยค านึง สิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน 
  กลยุทธ์รองที่ 2.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.1 ปลูกฝังและสืบทอดหลักการศาสนาประเพณี วัฒนธรรม
ตามกฎเกณฑ์ทางสังคมและวิถีชุมชน 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.2 ส่งเสริมให้ความรู้  แนวปฏิบัติตามหลักการศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม กฎเกณฑ์ของสังคมชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
  กลยุทธ์หลักที่ 3 การสร้างจิตอาสาและบริการสาธารณะ 
  กลยุทธ์รองที่ 3.1 การสร้างอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.1 พัฒนานักเรียนโดยจัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสา เพ่ือเข้า
ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนสังคม ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมโครงการด้านจิตอาสา เพ่ือปลูกฝัง
ค่านิยม วัฒนธรรมและสร้างแรงจูงใจ การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์รองที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคเพ่ือสาธารณะ 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.1 สร้างจิตส านึก ค่านิยม ส าหรับนักเรียนให้รู้เท่าทันเห็น
คุณค่าและความส าคัญของการบริจาค 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.2 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริจาค สร้างแรงจูงใจ
และกิจกรรมความร่วมมือ เพ่ือระดมการช่วยเหลือ 
  กลยุทธ์หลักที่ 4 กลยุทธ์สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์รองที่ 4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.1 บูรณาการการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติสร้าง
จิตส านึกท่ีดีต่อการสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและการเป็นแบบอย่างที่ดี 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.2 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิต โดยแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมประโยชน์ที่ส่งผลต่อ       
การปฏิบัติ ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.3 สร้างเครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ช่องทาง 
การสื่อสารที่หลากหลายสามารถขยายแนวคิดแสดงความคิดเห็นแนะน าวิธีปฏิบัติ การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
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  กลยุทธ์รองที่ 4.2 พัฒนาการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.1 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและ
สร้างจิตส านึก ความตระหนักให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างรู้เห็นคุณค่า ค านึงถึงผลกระทบผลต่อ          
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางปฏิบัติข้อที ่ 4.2.2 พัฒนาทักษะการวางแผนปฏิบัต ิตนปรับตัวต่อ          
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ รู้จักตักเตือนเมื่อพบเห็นการกระท าที่ให้เกิดก่อมลพิษ 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม แกนน าต้นแบบ เครือข่ายเด็ก
และชุมชน โดยจัดแหล่งศึกษาเรียนรู้ ก าหนดมาตรการการป้องกันปัญหามลพิษภายในภายนอก
สถานศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  กลยุทธ์หลักที่ 5 กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 
  กลยุทธ์รองที่ 5.1 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ สร้างจิตส านึกความโปร่งใส 
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแสดงออกถึงความเป็นผู้น ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ การให้ข้อมูล
ข่าวสารตรงไปตรงมาและพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.2 สนับสนุนการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน โดยรับฟัง
ความคิดเห็น การสื่อสารแบบสองทาง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่าง
ทั่วถึง เพ่ือป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดปัญหาที่เกิดจาก      
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.3 สนับสนุนรางวัล เกียรติบัตรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพ่ือเชิดชูเกียรติ หรือสร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิด
ความโปร่งใสต่อไปในอนาคต 
  กลยุทธ์รองที่ 5.2 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.1 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ งานด้วยหลัก
ความสามารถ ความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.2 ส่งเสริมบุคลากร ครู ให้มีความรู้ตามหลักวิชาการ      
การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในสังคม  ยอมรับ     
ในความเสมอภาคเท่าเทียมของมนุษย์ทุกคน โดยมิเลือกปฏิบัติและสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง      
ที่ด ี
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.3 สนับสนุนการจัดตั้งคณะท างาน ติดตาม ประเมิน 
พิจารณาการปฏิบัติโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของผู้อื่นให้ค่าตอบแทนแก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม 
โดยยึดหลักความเสมอภาค มิแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนาและฐานะ 
  กลยุทธ์รองที่ 5.3 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วม 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.1 ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมด าเนินกิจกรรม
ตามหลักการมีส่วนร่วมให้ครบทุกด้าน 
  แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.2 สร้ า งภาคี  องค์ กร เครื อข่ า ยแบบมี ส่ วนร่ วมกั บ 
มหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อพัฒนาด้านงานวิชาการและกิจกรรมทางสังคม 
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  โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 ท่าน ด าเนินการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ ว่า “บริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
สร้างจิตอาสาบริการสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักนิติธรรม ปทัสถานทางสังคม และ      
ธรรมาภิบาล” ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน พบว่า     
มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.68, S.D. = 0.30) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.76, S.D. = 0.41) มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.30) และมี
ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.77, S.D. = 0.25)  
  ภาพรวมผลการตรวจสอบพันธกิจ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล พบว่า มีความถูกต้อง อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ( X = 4.58,         
S.D. = 0.46) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62, S.D. = 0.47) มีความเป็นไปได้      
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.44) และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด           
( X = 4.55, S.D. = 0.43)  
  ภาพรวมผลการตรวจสอบเป้าประสงค์ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล พบว่า มีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.45) 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.49) มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ       
มากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.48) และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55,          
S.D. = 0.38)  
  ภาพรวมผลการตรวจสอบกลยุทธ์หลัก การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.67, S.D. = 0.35) 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.66, S.D. = 0.36) มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.56, S.D. = 0.47) และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.43) 
  ผลที่ได้จากการตรวจสอบเชิงปริมาณ โดยผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
จ านวน  340 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ ไว้ว่า “บริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้
เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างจิตอาสาบริการสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักนิติธรรม ปทัสถาน
ทางสังคมและธรรมาภิบาล” พบว่า ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าสูงสุดเท่ากัน 2 ประเด็น คือ มีความเป็นไปได้       
(X = 4.57, S.D. = 0.50) และมีความถูกต้อง (X = 4.57, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ มีความเหมาะสม 
( X = 4.53, S.D. = 0.50) และมีความเป็นประโยชน์ ( X = 4.41, S.D. = 0.49) ตามล าดับ 
  ภาพรวมผลการตรวจสอบพันธกิจ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าสูงสุด คือ มีความเป็นไปได้ ( X = 4.53,        
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S.D. = 0.44) รองลงมา คือ มีความถูกต้อง ( X = 4.52, S.D. = 0.49) มีความเหมาะสม ( X = 4.50, 
S.D. = 0.43) และมีความเป็นประโยชน์ ( X = 4.48, S.D. = 0.41) ตามล าดับ 
  ภาพรวมผลการตรวจสอบเป้าประสงค์ การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล พบว่า ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ      
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ มีความถูกต้อง ( X = 4.55,  
S.D. = 0.48) รองลงมา คือ มีความเป็นประโยชน์ (X = 4.53, S.D. = 0.52) มีความเหมาะสม (X = 4.47, 
S.D. = 0.46) และมีความเป็นไปได้ ( X = 4.46, S.D. = 0.45) ตามล าดับ 
  ภาพรวมผลการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน คือ ความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ พบว่า ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ 
ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ มีความถูกต้อง ( X = 4.55,  
S.D. = 0.51) รองลงมา คือ มีความเป็นประโยชน์ (X = 4.50, S.D. = 0.50) มีความเหมาะสม (X = 4.49, 
S.D. = 0.51) และมีความเป็นไปได้ ( X = 4.49, S.D. = 0.50) 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านกลยุทธ์หลัก พบว่า  
  กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
พบว่า ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากถึง     
มากที่สุด ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ มีความเป็นไปได้ ( X = 4.56, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ มีความถูกต้อง 
( X = 4.53, S.D. = 0.51) มีความเป็นประโยชน์ ( X = 4.53, S.D. = 0.52) และมีความเหมาะสม       
( X = 4.50, S.D. = 0.52) ตามล าดับ 
  กลยุทธ์หลัก ที่ 2 กลยุทธ์การยึดหลักนิติธรรมและปทัสถานทางสังคม  พบว่า     
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ มีความเหมาะสม (X = 4.56, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ มีความถูกต้อง (X = 4.55, 
S.D. = 0.51) มีความเป็นประโยชน์ ( X = 4.47, S.D. = 0.50) และมีความเป็นไปได้ ( X = 4.44,   
S.D. = 0.50) ตามล าดับ  
  กลยุทธ์หลัก ที่ 3 การสร้างจิตอาสาและบริการสาธารณะ พบว่า ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านที่มีค่าสูงสุด 
คือ มีความถูกต้อง ( X = 4.54, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ มีความเหมาะสม ( X = 4.53, S.D. = 0.51) 
มีความเป็นประโยชน์ ( X = 4.48, S.D. = 0.50) และมีความเป็นไปได้ ( X = 4.40, S.D. = 0.51) 
ตามล าดับ 
  กลยุทธ์หลัก ที่ 4 กลยุทธ์สร้างจิตส านึกที่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พบว่า ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากถึง     
มากที่สุด ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ มีความถูกต้อง ( X = 4.55, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ มีความเหมาะสม      
( X = 4.51, S.D. = 0.51) มีความเป็นประโยชน์ ( X = 4.51, S.D. = 0.50) และมีความเป็นไปได้        
( X = 4.39, S.D. = 0.50) ตามล าดับ  
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  กลยุทธ์หลัก ที่ 5 กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม  
พบว่า ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากถึง      
มากที่สุด ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ มีความถูกต้อง ( X = 4.54, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ มีความเป็น
ประโยชน์ ( X = 4.53, S.D. = 0.52) มีความเหมาะสม ( X = 4.50, S.D. = 0.52) และมีความเป็นไปได้ 
( X = 4.39, S.D. = 0.50) ตามล าดับ 
   
5.2  อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นส าคัญส าหรับการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ      
การวิจัย ดังนี้  
 5.2.1  การอภิปรายผลการศึกษาองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน        
สังกัดเทศบาล  
  ผลของการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก และ 12 องค์ประกอบย่อย ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ได้ศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
  1)  องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย         
3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการงบประมาณและคุณภาพของ
ผลผลิต ทุกองค์ประกอบมีความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึ กษา กล่าวคือ 
สถานศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดกิจกรรมบริหารวิชาการทางการศึกษาให้
ค าปรึกษา แนะแนว ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้ปกครองเพ่ือสนับสนุนนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสามารถเฉพาะ การจัดการ
ศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน โดยการให้บริการด้านอนามัย ระบบช่วยเหลือนักเรียน น าเทคโนโลยีมาใช้
สนับสนุน ด้านอาคารเรียนสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและมีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ
ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ Carroll (1991) กล่าวไว้ว่า องค์กรทางธุรกิจเป็นสถาบัน
ทางเศรษฐกิจซึ่งมีหน้าที่ในการบริการที่เป็นที่ต้องการในสังคมเพ่ือจ าหน่ายในราคาที่เหมาะสม ดังนั้น 
ราคาจึงสะท้อนให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงที่สินค้าและบริการนั้น  ๆ มอบให้แก่ผู้บริโภค เช่นเดียวกับ 
Bovee, Thill, Wood & Dovel (1993) ได้กล่าวถึง องค์การธุรกิจการบริการตามเจตจ านงของ
ประชาชนก่อให้เกิดก าไรต่อเจ้าของกิจการ สอดคล้องกับ รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในธุรกิจซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่เจ้าของกิจการ สามารถควบคุมดูแล     
ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์แรงงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบต่อผู้ลงทุนผู้ที่น าเงินมาลงทุนในกิจการ    
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผู้ร่วมหุ้นส่วนก็ต้องการผลตอบแทนหรือส่วนแบ่งก าไรที่พอประมาณและ
เหมาะสม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ภิรมย์ ลี้กุล (2558) ที่พบว่า การให้บริการสังคมเป็นการให้     
ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สังคมโดยการจัดการศึกษาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการให้บริการ  และ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนและสังคม  ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ (2554)  
ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านสังคม สามารถประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ คือ การที่สถานศึกษาค านึงถึงความสามารถในการอยู่รอดขององค์การด้านเศรษฐกิจ ทั้งใน
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เชิงรายรับและรายจ่ายและผลประโยชน์ด้านงบประมาณอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับ องอาจ แสนมาโนช 
(2557) ได้กล่าวถึง การบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาที่
ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล เงินบริจาค และรายได้อ่ืน ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ 
ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งบุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน โดยใช้
ทรัพยากรให้น้อยที่สุดและมีการด าเนินการเป็นไปอย่างประหยัดทั้งด้านเวลา  ทรัพยากร แรงงาน
รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาให้เกิดผลส าเร็จ สอดคล้องกับแครอล (Carroll, 1991) 
ได้กล่าวถึง องค์การทางธุรกิจจัดเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตสินค้าที่เป็น
ที่ต้องการในสังคม ท าให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้เป็นผลตอบแทนความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจที่มีผลก าไรเป็นแรงจูงใจสามารถแสดงออกด้วยการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ มีการแข่งขัน
อย่างเสรีตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การไม่เอารัดเอาเปรียบพนักงาน การผลิตสินค้าที่ มีคุณภาพต่อ
ผู้บริโภค เช่นเดียวกับ โบวี ทิลล์ วูด และโดเวล (Bovee, Thill, Wood & Dovel, 1993) ได้กล่าวถึง 
ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ เป็นการผลิตสินค้า ตามเจตจ านงของประชาชน ก่อให้เกิดก าไรต่อ
เจ้าของกิจการ สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2558) ได้กล่าวถึง การศึกษาต้องพัฒนาคน
ให้มีทักษะการท าวิจัย ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ  การเปิดเสรีทาง 
การค้าและการลงทุน เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและเงินลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ 
ไม่เพียงแต่ต้องลดการกีดกันการแข่งขันเท่านั้น ยังต้องแข่งขันกันด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัย
แรงงานที่มีฝีมือ มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ 
การบริหาร ฯลฯ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาท่ีจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เช่นเดียวกับ สมพงษ์ 
ยิ่งเมือง และคนอื่น ๆ (2561) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความประหยัด พอเพียง เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่าง
คุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือย 
  2) องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ประกอบด้วย              
2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคมทุก
องค์ประกอบมีความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา กล่าวคือ สถานศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีความรู้
เรื่องสิทธิมนุษยชนสากล การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมาย การป้องกันทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาตรฐานทางสังคม และตามหลักการศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับ แครอล (Carroll, 1991) ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบด้าน
กฎหมาย ดังนี้ 1) ให้ความส าคัญที่จะปฏิบัติงานในวิธีการตามความต้องการของรัฐบาลและกฎหมาย  
2) ให้ความส าคัญกับค ามั่นสัญญาที่แปรผันไปตามระเบียบปฏิบัติของรัฐ และท้องถิ่น 3) ให้ความส าคัญ     
ว่าจะเป็นองค์กรพลเมืองที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 4) ให้ความส าคัญว่าบริษัทท่ีประสบความส าเร็จ คือ
บริษัทที่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย 5) ให้ความส าคัญที่จะจัดหาสินค้าและบริการที่อย่างน้อย
ต้องเป็นไปตามข้อเรียกบัญญัติทางกฎหมาย เช่นเดียวกับ Bovee, Thill, Wood & Dovel (1993) ได้
กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย เป็นการด าเนินกิจการไปตามครรลองของกฎหมาย
และกฎข้อบังคับ สอดคล้องกับ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
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for Economic Co-operation and Development: OECD) (2008) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านกฎหมายไว้ว่า เป็นการด าเนินงานควรค านึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน  เช่นเดียวกับองค์กร
มาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ISO 26000 (2010) ได้กล่าวถึง ด้านกฎหมายไว้ว่า เป็นข้อปฏิบัติ
ด้านแรงงาน (Labor Practices) และสอดคล้องกับ สหประชาชาติ (2012) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านกฎหมาย เป็นความต้องการให้องค์การสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่ประกาศในระดับสากลตามขอบเขตอ านาจและหน้าที่ มีมาตรการตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตน 
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของ
แรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง ขจัดการใช้แรงงานที่เป็นการบีบบังคับ
ในทุกรูปแบบ ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและ    
การประกอบอาชีพด าเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชกและการให้สินบนในทุก
รูปแบบ และการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทรัพยากรบุคคลเป็น
ปัจจัยส าคัญซองธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมผลผลิต ดังนั้น ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และเงื่อนไขในการท างาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพตลอดจนได้รับ
โอกาสในการฝึกฝนและเพ่ิมพูนทักษะในการท างาน องอาจ แสนมาโนช (2557) ได้กล่าวถึง การกระท า 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการประพฤติปฏิบัติตนเคารพต่อกฎเกณฑ์ที่มีในสังคม โดยที่ผู้บริหาร
จะต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษตามที่ก าหนด เช่นเดียวกับ ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ 
(2559) ได้กล่าวถึง รูปแบบและขอบข่ายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย คือ การไม่ละเมิด
สิทธิและส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพแรงงาน การปฏิบัติตามกติกาสังคม การปฏิบัติตามมาตรการ
ภาครัฐและการต่อต้านการทุจริต 
  3) องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม มี 2 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ การอาสาสมัครและการบริจาค ทุกองค์ประกอบมีความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษา กล่าวคือ สถานศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วม
เครือข่ายสร้างจิตอาสา อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนจิตอาสาการช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืน สร้างจิตส านึก 
ให้รู้จักคุณค่าการบริจาค มีช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย สอดคล้องกับ แครอล (Carroll, 1991) 
ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม (Philanthropic Responsibility) เป็นรูปแบบที่องค์การ 
สามารถตัดสินใจ ด้ านกิจกรรมเฉพาะเจาะจง (Specific Activities) เ พ่ือให้การช่วยเหลือ 
(Philanthropic Contribution) อาจรวมถึงกิจกรรมที่เป็นการกระท าที่สนับสนุนความผาสุกของ
มนุษย์หรือความสัมพันธ์อันดีในทางธุรกิจ โดยทั้งผู้บริหารและลูกจ้างมีส่วนร่วมโดยการเป็น
อาสาสมัครเพ่ือร่วมช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น หรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมให้ดีขึ้นหรือ
การที่องค์กรธุรกิจได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเงิน การช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณ
ทางด้านศิลปะ การศึกษาต่าง ๆ แม้ว่าสังคมอาจจะไม่ได้ระบุถึงความรับผิดชอบในด้านนี้ได้อย่าง
ชัดเจน แต่ก็มีความคาดหวังในองค์กรธุรกิจประพฤติปฏิบัติอย่างในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
ตลอดจนแสดงออกถึงความรับผิดชอบโดยสมัครใจ โดยมิได้ถูกบังคับโดยกฎหมายหรือจริยธรรม เช่น 
การด าเนินธุรกิจที่ให้ความส าคัญต่อมนุษยธรรม เป็นความปรารถนาดีเอ้ืออาทรและห่วงใยคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ ซึ่งควรก าหนดเป็นนโยบาย เป็นวัฒนธรรมขององค์กรหรือจรรยาบรรณที่พนักงาน     
ทุกคนและทุกระดับถือปฏิบัติและมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องให้มีกฎ ข้อบังคับหรือกฎหมายก าหนดหรือ
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เรียกร้อง เช่นเดียวกับ อ านาจ ธีระวนิช (2547) ได้กล่าวถึง ความรักที่มีต่อเพ่ือนมนุษย์ เป็นกิจกรรมที่
ดีของสังคม สนับสนุนคนในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (2548) ได้ก าหนดหลักการไว้ว่า การร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการด าเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจควรจัดกิจกรรม
ทางสังคม และส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิต
สินค้าและบริการของธุรกิจ โดยการแสดงตัวเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน เช่นเดียวกับ รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ 
(2550) ความรับผิดชอบต่อสาธารณชนโดยธุรกิจควรเข้ามาช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ สอดคล้อง
กับ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้กล่าวถึง จุดสูงสุดของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร เป็นหัวใจหลักของการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่พึงจะมีได้โดย
ความสมัครใจ ไม่หวังผลตอบแทน โดยองค์กรที่ดีงามจะต้องเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีในการช่วยเหลือ
และใช้ทรัพยากรให้แก่ชุมชนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับ ธีรพร ทองขะโชค 
(2556) ได้กล่าวถึง การด าเนินการตามความปารถนาของสังคมว่าจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม       
เน้นการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสวัสดิการของมนุษย์ ด้วยความสมัครใจในกิจกรรมการให้การช่วยเหลือ
ของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน สอดคล้องกับ ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ (2559)        
ได้กล่าวถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการมุ่งสร้างประโยชน์กับชุมชนและสังคม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการก าหนดให้จรรยาบรรณและมนุษยธรรมเป็นวัฒนธรรมของ
สถานศึกษา แครอล (Carroll, 1991) ได้กล่าวถึง การช่วยเหลือ (Philanthropic Contribution) 
บริจาค เพ่ือเป็นการตอบสนองความคาดหวังของสังคมด้วยความเป็นพลเมืองดีขององค์กรธุรกิจ      
อาจรวมถึงกิจกรรมที่เป็นการกระท าที่สนับสนุนความผาสุกของมนุษย์  หรือความสัมพันธ์อันดีในทาง
ธุรกิจ เช่นเดียวกับ Kotler & Lee (2005) ได้กล่าวถึง การช่วยเหลือด้านปัญหาทางสังคมโดยตรง       
ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ โดยมากมักจะเป็นไปตามกระแสความต้องการจากภายนอก
หรือมีผู้เสนอให้ท ามากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์การเอง 
สอดคล้องกับ ธีรพร ทองขะโชค (2556) ได้กล่าวถึง การด าเนินการตามความปารถนาของสังคมว่าจะ
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เน้นการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสวัสดิการของมนุษย์ ผ่านการสนับสนุน
ทรัพยากรเงิน และทรัพยากรมนุษย์ขององค์การด้วยความสมัครใจในกิจกรรมการให้การช่วยเหลือ
ของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน 
  4) องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย         
2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ทุกองค์ประกอบ
มีความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา กล่าวคือ  สถานศึกษาจะต้องพัฒนา
นักเรียนให้เกิดความตระหนัก มีจิตส านึกที่ดี เห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและปฏิบัติตนตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการดูแลรักษา ปกป้อง
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน จัดกิจกรรม ลดขยะสิ่งปฏิกูลในแม่น้ าล าคลอง ที่ทางสาธารณะ ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปัญหาโลกร้อน โดยจัดกิจกรรมการปฏิบัติตน ปรับตัว รับมือ     
สร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับ สหประชาชาติ (2012) ได้ออกมา
เรียกร้องให้ธุรกิจทั่วโลกแสดงความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก (Good Global Citizenship) เกี่ยวกับ
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ประเด็นสิ่งแวดล้อม สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม อาสาจัดท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับ เนตร์พัณณา ยาวิราช 
(2548) ได้กล่าวถึง ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การไม่ท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
การค านึงถึงผลกระทบของการด าเนินกิจการที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม มีด าเนินการป้องกัน ประเมินผล
ติดตามผล ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาดได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพแก่
ชุมชนแวดล้อมและแก่สังคมโดยรวม เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นองค์กรที่ปลูกจิตส านึกหรือกระตุ้น
ให้คนใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากการกระท าขององค์กรที่มีต่อชุมชน สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (2548) ได้กล่าวถึง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจาก     
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรโลก บวกกับปัจจัยการใช้ทรัพยากรที่ซับซ้อนเกินกว่าความจ าเป็น 
ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ าอากาศขยะสารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะ
โลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และระบบนิเวศต่อไป ดังนั้น ธุรกิจจึ งมีหน้าที่ในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่
ร่วมกันของทุกคน เช่นเดียวกับ ธนาคารโลก (The World Bank, 2002 อ้างถึงใน กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552) ได้กล่าวถึง บทบาทของภาครัฐ ว่าควร
มีการจัดท าเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดล้อม  เช่น      
เรื่องการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย (Cleaner Production) การบริหารประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์ 
(Eco-Efficiency) ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  (Environment Management Systems) 
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลมากขึ้น  ISO 14000 ได้ก าหนดกรอบงานเพ่ือช่วยองค์กรในการให้
ความส าคัญกับประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบและการปรับตัว  
เช่นเดียวกับ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้กล่าวถึง การปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ก าจัดมลพิษท่ีอยู่ในกระบวนการผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนสอดคล้องกับ อุดมศักดิ์ กุลครอง (2553) ได้กล่าวถึง ผู้บริหารจ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการ
ป้องกันปัญหามล พิษ (Environmental Protection) การบริ โภคอย่ า งยั่ งยื น  (Sustainable 
Consumption) และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินการบริหารและบริการ  
เช่นเดียวกับ สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2555) ได้กล่าวถึง การพัฒนากระบวนการ ประกอบกิจการ ให้
สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพร้อมกับปกป้องและบูรณะฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้
กลับคืนมาได้ดังเดิมในที่สุดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการเอง  รวมทั้งสังคม ชุมชน
เศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม การป้องกันมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน          
การลดและการปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน  
  5) องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล ประกอบด้วย          
3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การปฏิบัติอย่างโปร่งใส การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม และการมีส่วนร่วม 
ทุกองค์ประกอบมีความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา กล่าวคือ  สถานศึกษา
จะต้องสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียน มีจิตส านึกความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วย  
ความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติบนความแตกต่างด้านเพศ      
เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้นสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนร่วมด าเนินงาน กิจกรรมภายในและ
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ภายนอกสถานศึกษาตามขีดความสามารถ พัฒนาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน สอดคล้องกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Development Program, UNDP) (2015) ได้กล่าวถึง การมีความโปร่งใส (Transparency) 
เพ่ือให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงกระบวนการ สถาบัน และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ 
จะต้องมีการจัดหาข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอที่จะท าให้ประชาชนเข้าใจและสามารถติดตาม        
การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐได้ เช่นเดียวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดหลักการด้านธรรมาภิบาล หลักความโปร่งใส 
จะตรงกันข้ามกับการทุจริตคอรัปชั่น โดยที่การทุจริตคอรัปชั่นให้ความหมายในเชิงลบ และมีความ    
น่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวกและให้ความหมายในเชิงสงบสุข 
สอดคล้องกับ อุดมศักดิ์ กุลครอง (2553) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล เป็นการแสดง
ถึงความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบและสามารถชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทราบถึงผล            
การปฏิบัติงานได้ เช่นเดียวกับ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้กล่าวถึง การก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็น
การจัดให้มีระบบบริหารจัดการมีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับ จอย      
ทองกล่อมสี (2555) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การด าเนิน
พันธกิจขององค์การในลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ ตามแนวทางหลักการที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ อย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เช่นเดียวกับ ธีรพร ทองขะโชค 
(2556) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาลเน้นการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและ
พร้อมต่อการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนมุ่งเน้นการค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program, UNDP) (2015) ได้กล่าวถึง การมี
ความเสมอภาค (Equity) คนทุกคนทั้งชายและหญิงมีโอกาสที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษาไว้ซึ่ง     
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตน เช่นเดียวกับ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้กล่าวถึง การก ากับดูแล
กิจการที่ดีเป็นการจัดให้มีระบบบริหารจัดการมีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม 
มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความเติบโต และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืนของธุรกิจสอดคล้องกับ  สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2555) ได้สรุปเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบ
บริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าพร้อมรับการตรวจสอบได้ โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Program, UNDP) (2015) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วม 
(Participation) คนทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงควรมีสิทธิ์มีเสียงในกระบวนการตัดสินใจ จะโดยทางตรง
หรือทางอ้อมผ่านกลุ่มหรือสถาบันที่สังกัดก็ได้ การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ 
ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมและการพูดในที่สาธารณะรวมทั้งจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมที่สามารถ
เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดหลักการความมีส่วนร่วม โดยการกระจาย
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้ง
การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจน
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การควบคุมโดยตรงจากประชาชนและการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการมีส่วนร่วม 
สอดคล้องกับ ถวิลวดี บุรีกุล และคนอ่ืน ๆ (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัย ตัวชี้วัดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล และก าหนดตัวชี้วัดธรรมาภิบาลไว้ คือ หลักการมีส่วนร่วม  
 5.2.2 การอภิปรายผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงคแ์ละดัชนีของความต้องการ
จ าเป็นการบริหารสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล โดยผู้วิจัย        
ขออภิปรายประเด็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนี้ 
  1)  สภาพปัจจุบันมีการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผลของ
การวิจัยพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มากสุด คือ ด้านกฎหมาย และองค์ประกอบย่อยที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม ส่วนประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
สถานศึกษามีกระบวนการ ป้องกันทุจริต การให้การรับสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
หรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักเรียนสามารถร้องเรียนตามช่องทางต่าง ๆ ได้ทันที เมื่อพบเห็น
การทุจริต และด าเนินการคุ้มครองผู้ร้องเรียน สอดคล้องกับ แครอล (Carroll, 1991) ได้กล่าวถึง 
ความรับผิดชอบที่ส าคัญขององค์กรธุรกิจได้ให้สัญญากับสังคม (Social Contract) ในการที่จะ
ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและเคารพต่อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีในสังคม โดยองค์กร
ธุรกิจมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายที่สังคมได้ก าหนดไว้ ซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้อง          
ถูกลงโทษหรือปรับ เช่นเดียวกับ ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ (2559) ได้กล่าวถึง รูปแบบและขอบข่ายที่
เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย การปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐและการต่อต้านการทุจริต 
สอดคล้องกับ Bovee, Thill, Wood & Dovel (2550) ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย เพ่ือด าเนิน
กิจการไปตามครรลองของกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตามกฎหมายและข้อบังคับ       
ไม่สามารถจะครอบคลุมการกระท าทุกอย่างที่องค์การกระท าได้ การกระท าบางอย่างผิดกฎหมาย      
แต่องค์การควรจะกระท าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรนั้น ๆ เช่นเดียวกับ 
องอาจ แสนมาโนช (2557) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย หมายถึง การกระท าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย พระราชบัญญัติการศึกษา 
กฎกระทรวง ระเบียบราชการข้อบังคับของสถานศึกษาและเคารพต่อกฎเกณฑ์ที่มีในสังคม โดยที่
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษตามท่ีก าหนด 
 2)  สภาพที่พึงประสงค์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มากสุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบย่อยมี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากัน ทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง             
ส่วนประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสนับสนุนให้นักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีรู้จักการวางแผน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน อย่างเรียบง่าย สร้างสรรค์ ด้วยการไม่ท าลายสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติ     
ทั้งทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้กล่าวถึง การดูแลสิ่งแวดล้อม 
เป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม  ก าจัดมลพิษ และรักษา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่นเดียวกับ ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ (2559) ได้กล่าวถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมจากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบ
จากการบริหารจัดการสถานศึกษาที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  คือ การดูแล รายงาน และ
เผยแพร่นวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ วรรณชา กาญจนมุสิก (2554) ได้กล่าวถึง 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หมายถึงการที่องค์การผลิตสินค้าและบริการให้
ความรู้เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์เพ่ือส่งเสริม
การประหยัดพลังงาน และมีการจัดการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับ Philip 
Kotler & Nancy Lee (2005) ได้กล่าวถึง การด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially 
Responsible Business Practices) แนวทางนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างตรงไปตรงมาจาก
องค์กรมากที่สุด เนื่องจากเป็นแนวทางที่เสนอให้องค์กรน าประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่      
เลือกไว้ย้อนกลับมาปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินธุรกิจที่เป็นอยู่ของตนเอง เช่น จะลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไร เพ่ือช่วยลดปริมาณก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งจะท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก เช่นเดียวกับ คณะกรรมาธิการยุโรป (The European 
Commission) (2001) ได้กล่าวถึง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
การจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในองค์กร การแสดงความรับผิดชอบต่อโลกในมิติต่าง ๆ เช่น 
สิ่งแวดล้อม ประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ ในระดับภูมิภาค และ/หรือระดับโลกตามความเหมาะสมในด้าน
ศักยภาพขององค์การ เช่นเดียวกับ อุดมศักดิ์ กุลครอง (2553) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบด้าน
สิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้บริหารจ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการป้องกันปัญหามลพิษ (Environmental 
Protection) การบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption) และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินการบริหารและบริการ  
 3)  ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา จากผลการวิจัย พบว่า ค่าดัชนีความต้องการ
จ าเป็น ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ ด้านมนุษยธรรม เมื่อพิจารณา รายละเอียดองค์ประกอบย่อยของ     
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม พบว่า ค่าดัชนี PNIModified ของความต้องการจ าเป็น       
มากที่สุด คือ การบริจาค (PNIModified = 0.24) สอดคล้องกับ Philip Kotler & Nancy Lee (2005) 
ได้กล่าวถึง การเชื่อมโยงประเด็นการตลาด (Cause-related Marketing) การน าส่วนหนึ่งของรายได้ 
หรือบริการไปบริจาคเพ่ีอสาธารณกุศล การใช้การตลาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคม 
(Corporate Social Marketing) โดยใช้ความเชี่ยวชาญทางการตลาดโดยเฉพาะการสื่อสารไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม การให้ในรูปแบบต่าง ๆ (Corporate 
Philanthropy) การที่องค์กรแสดงความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยการน าเงิน สิ่งของหรือสินค้า  
ไปร่วมท าบุญ ให้ทุนการศึกษา บริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ระดมเงินตั้งเป็นกองทุนเพ่ือน าไป
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นวิธีการที่
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรกับชุมชน ได้เป็นอย่างดี และยังท าให้พนักงานรับรู้ 
เข้าใจถึงความจ าเป็น ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะเปิดโอกาสให้พนักงานได้
เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปท าหน้าที่ของพลเมืองดีในชุมซนได้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ องค์กรควรให้      
การสนับสนุนพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพิจารณาความดีความชอบ เบี้ยเลี้ยงพิเศษ 
เช่นเดียวกับ องค์กรมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ISO 26000 (2010) องค์กรมาตรฐานสากล
ระหว่างประเทศ (International Organization for Standardization) ได้กล่าวถึง หลักการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย (Principle of Legal Compliance) การแบ่งปันและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ
ชุมชน (Contribution to the Community and Society) สอดคล้องกับ ธีรพร ทองขะโชค (2556) 
ได้กล่าวถึง ความสามารถด้านมนุษยธรรม หรือการกุศล คือการด าเนินการตามความปารถนาของ
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สังคมว่าจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เน้นการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสวัสดิการของมนุษย์ผ่าน     
การสนับสนุนทรัพยากรเงิน เช่นเดียวกับ สมพงษ์ ยิ ่งเมือง และคนอื่น ๆ (2561) ได้กล่าวถึง          
ความรับผิดชอบด้านสาธารณประโยชน์ การเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม      
การร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและสังคม ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม
ที่ตนอาศัยอยู่ ดวงทิพย์ อันประสิทธิ์ (2555) ได้กล่าวถึง การมีจิตอาสา ช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ท าประโยชน์ให้ผู้อื่นเท่าที่ตนท าได้ พร้อมเสียสละ ท าด้วยใจจริง เพ่ือส่วนรวม เช่นเดียวกับ ประเสริฐ 
ทองบริสุทธิ์ (2559) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบทางด้านสาธารณประโยชน์ คือ  การมีส่วนร่วมใน     
การมุ่งสร้างประโยชน์กับชุมชนและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับ ยศสราวดี กรึงไกร 
(2560) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบเชิงสาธารณประโยชน์ Philanthropic Responsibilities)       
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรจัดขึ้น โดยค านึงถึงผล กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการให้
ความสนับสนุนกิจกรรมเชิงสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ของชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม 
ท้องถิ่น หรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมให้ดีขึ้น  
 5.2.3  การอภิปรายผลการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล พบว่า เป็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ และการตรวจสอบ         
เชิงปริมาณ สอดคล้องกับ คีฟส์ (Keeves, 1988) ที่ได้กล่าวว่า การสร้างกลยุทธ์ต้องมีความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้าง น าไปสู่การท านาย ในส่วนของการตรวจสอบกลยุทธ์ทั้ง เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
โดยใช้มาตรฐานการประเมินตามแนวคิดของ แมคมิลแลนด์ และชูแมคเกอร์ (McMillan & Schumacher, 
2001) และศิริชัย กาญจนวาสี (2554) คือ ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ
ความเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการตรวจสอบกลยุทธ์เชิงคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ไอส์เนอร์ (Eisner, 1976) ที่ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบกลยุทธ์โดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากการศึกษาในบางเรื่อง ต้องการความละเอียดอ่อนลึกซึ้งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็น
ผู้วินิจฉัย โดยมีรายละเอียดประเด็นเรียงล าดับการอภิปราย ดังนี้ 
 1)  จากการด าเนินการตรวจสอบเชิงคุณภาพกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ประกอบด้วย วิสัยทัศน์/5          
พันธกิจ/5 เป้าประสงค์/5 กลยุทธ์หลัก/12 กลยุทธ์รอง และ 30 แนวปฏิบัติ ความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ เดวิด (David, 1997) 
ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2539) และสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2543) ปาริชาติ เนินทอง (2556) และ          
ยศสราวดี กรึงไกร (2560) ที่กล่าวว่ากลยุทธ์นั้น จะต้องประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าประสงคแ์ละแนวทางปฏิบัติ  
  ภาพรวมผลการตรวจสอบกลยุทธ์หลัก การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล พบว่า กลยุทธ์หลักประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 1) กลยุทธ์พัฒนา 
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 2) กลยุทธ์การยึดหลักนิติธรรมและปทัสถาน
ทางสั งคม 3) การสร้ า งจิ ตอาสาและบริการสาธารณะ 4) กลยุทธ์ สร้ างจิ ตส านึ กที่ ดี ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมี      
ส่วนร่วม พบว่า ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ     
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มากที่สุด สอดคล้องกับ รัตน์ชัย ศรสุวรรณ (2557) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติที่เป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน และ
สอดคล้องกับ ภิรมย์ ลี้กุล (2558) ได้วิจัยเกี่ยวความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษา     
ในภาคตะวันออก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า การบริหารโรงเรียนให้
ประสบความส าเร็จมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารต้องใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์  การรับรู้ประเด็นทาง
สังคม การให้บริการต่อสังคม การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ
ของชุมชน การสร้างจิตอาสาต่อสังคมและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อสังคม   
 2)  จากการด าเนินการตรวจสอบเชิงปริมาณกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ผลการวิจัยพบว่า 
  กลยุทธ์หลักที่ 1  กลยุทธ์พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มีความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ สจีวรรณ ทรรพวสุ 
และไสว ศิริทองถาวร (2555) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ ได้บรรลุผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะต้อง มีการด าเนินงานเป็นระบบที่ครอบคลุมอย่างเอาจริงจัง          
ทั้งกระบวนการด าเนินงานวิชาการ (กระบวนการ สร้างคุณค่า) และกระบวนการพัฒนาคุณภาพงาน
บริหารงานวิชาการ (กระบวนการสนับสนุน) รวมทั้งจะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ      
ผังกระบวนการ ระเบียบวิธีการปฏิบัติและการน าคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ พร้อมกับมีการนิเทศ 
ติดตามผลเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของการบริหาร 
งานวิชาการ เช่นเดียวกับ จอย ทองกล่อมสี (2555) กล่าวถึงตัวบ่งชี้ ด้านจริยธรรมทางวิชาการ ดังนี้ 
1) มีกระบวนการวัดประเมินผลการศึกษาในระดับรายวิชาที่โปร่งใส 2) จัดหลักสูตรการเรียนการสอน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา 3) เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วย 
ความสมัครใจ 4) มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการด าเนินงานวิจัย 5) ด าเนินกิจกรรม      
การเรียนการสอนโดยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 6) มีการแสดง
ความเป็นอิสระทางวิชาการ 7) ให้บริการวิชาการตามมาตรฐานระดับสากล 8) มีแนวทางสร้างเสริม
ความโปร่งใส ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน 9) ให้บริการวิชาการอยู่บนฐานของความถูกต้อง      
เป็นธรรม 10) การด าเนินงานวิจัยของสถาบัน เป็นไปด้วยความโปร่งใสไม่ทุจริต คอรัปชั่น                   
11) มีกระบวนการจัดการการเรียนรู้ อยู่ในส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน 12) มีการสร้าง 
หรือก าหนด กรอบมาตรฐานวิชาชีพ ครบทุกสาขาวิชา และยังสอดคล้องกับ เอกอมร เอ่ียมศิริรักษ์ 
(2555) ได้กล่าวถึง กลยุทธ์สนับสนุนกิจกรรมวิชาการ ว่าเป็นสื่อกลางในการสร้างประโยชน์แก่สังคม
โดยเริ่มจากการให้บริการวิชาการและแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียน ศรินทร์รัศม์       
เสริฐปัญญา (2554) กล่าวว่า กุลยุทธ์ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีวิธีการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ  
องค์กร หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมก าหนดวางแผนแสวงหาทรัพยากรโดยเข้ามาเป็น
คณะกรรมการของสถานศึกษา ร่วมสร้างเครือข่ายบริหารงบประมาณ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
และเช่นเดียวกับ สรรเพชร โทวิชา (2560) ได้สรุปว่า กลยุทธ์ด้านการบริหารงานงบประมาณ: 
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Budgets Administration Strategy เป็นการปรับปรุงการบริหารการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนงาน มี การตรวจติดตามการใช้งบประมาณอย่างรอบด้าน มีการระดมทรัพย์จากการบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์ การบริหารการเงินและการบัญชีให้สอดคล้องกับการวางแผนที่ตั้งไว้ โดยผู้บริหารมี    
การวางแผนการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคลากรให้ความสามารถในการ ใช้
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน มีการพัฒนาวิธีการด าเนินงานด้านการเงินให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง       
มีการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติด้านการเงินของสถานศึกษา มีการใช้เงินอย่างโปร่งใสและคุ้มค่า 
มีการสร้างความมือในการช่วยเหลือสังคม  
  กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์การยึดหลักนิติธรรมและปทัสถานทางสังคม  พบว่า       
มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ธีรพร ทองขะโชค (2556)         
ได้กล่าวถึง การด าเนินงานภายใต้ความต้องการของสังคมให้องค์การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ที่ประกาศใช้โดยรัฐบาล จึงมุ่ งเน้นการการด าเนินงานในลักษณะที่ยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบต่าง ๆ พร้อมจัดการบริหารที่อย่างน้อยที่สุดตอบสนองข้อก าหนดขั้นต่ าของกฎหมาย 
ตลอดจนความส าเร็จขององค์การ ก าหนดจากความสามารถในการตอบสนอง ระเบียบกฎหมายได้ 
และเช่นเดียวกับ ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ (2559) ได้กล่าวถึง รูปแบบและขอบข่ายที่เกี่ยวกับ           
ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การไม่ละเมิดสิทธิและ
ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพแรงงาน 2) การปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาสังคม 3) การปฏิบัติตาม
มาตรการภาครัฐและการต่อต้านการทุจริต Ajzen & Fishbein (1980) ได้กล่าวว่า ผู้ที่มีปทัสถานทาง
สังคมสูงเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากกว่า เช่นเดียวกับ องอาจ แสนมาโนช (2557) ได้กล่าวถึง 
การกระท าของผู้บริหารสถานศึกษาในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของการเคารพต่อ
กฎเกณฑ์ที่มีในสังคม โดยที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษตามที่ก าหนด และ
ยังสอดคล้องกับ พรชนก ทองลาด และคนอื่น ๆ (2558) ได้กล่าวว่า ปทัสถานทางสังคม (Norms) ซึ่ง
เป็นมาตรฐานที่คนส่วนใหญ่ในกลุ่มยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ กฎระเบียบแบบแผน        
ความประพฤติต่าง ๆ ที่พนักงานทุกคนในองค์กรเข้าใจร่วมกัน 
  กลยุทธ์หลักที่ 3  การสร้างจิตอาสาและบริการสาธารณะ พบว่า มีความถูกต้อง 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และมี
ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ แครอล (Carroll, 1991) ได้กล่าวถึง การตอบสนอง
ความคาดหวังของสังคมด้วยความเป็นพลเมืองดีขององค์กรธุรกิจ อาจรวมถึงกิจกรรมที่เป็นการกระท า     
ที่สนับสนุนความผาสุกของมนุษย์หรือความสัมพันธ์อันดี โดยทั้งผู้บริหารและลูกจ้างมีส่วนร่วมโดย  
การเป็นอาสาสมัครเพ่ือร่วมช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น หรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมให้ดีข้ึน 
และยังสอดคล้องกับ ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ (2559) ได้กล่าวถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาที่แสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการบริหารจัดการสถานศึกษาที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม  คือ การมี
ส่วนร่วมในการมุ่งสร้างประโยชน์กับชุมชนและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการก าหนดให้
จรรยาบรรณและมนุษยธรรมเป็นวัฒนธรรมของสถานศึกษา เช่นเดียวกับ แครอล (Carroll, 1991)  
ได้กล่าวถึง ให้การช่วยเหลือ (Philanthropic Contribution) บริจาค เพ่ือเป็นการตอบสนองความคาดหวัง
ของสังคม การที่องค์กรได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเงิน การช่วยเหลือสนับสนุน



407 
 

งบประมาณทางด้านศิลปะ การศึกษาต่าง ๆ แม้ว่าสังคมอาจจะไม่ได้ระบุถึงความรับผิดชอบในด้านนี้
ได้อย่างชัดเจน แต่ก็มีความคาดหวังในองค์กรธุรกิจประพฤติปฏิบัติอย่างในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม ตลอดจนแสดงออกถึงความรับผิดชอบโดยสมัครใจ โดยมิได้ถูกบังคับโดยกฎหมายหรือ
จริยธรรม ให้ความส าคัญต่อมนุษยธรรม เป็นความปรารถนาดีเอ้ืออาทรและห่วงใยคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์ ซึ่งควรก าหนดเป็นนโยบาย เป็นวัฒนธรรมขององค์กร หรือจรรยาบรรณที่พนักงานทุกคนและ
ทุกระดับถือปฏิบัติและมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องให้มีกฎ ข้อบังคับหรือกฎหมายก าหนดหรือเรียกร้อง
เช่นเดียวกับ  Kotler & Lee (2005) ได้กล่าวถึง การช่วยเหลือด้านปัญหาทางสังคมโดยตรงในรูปของ
การบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ โดยมากมักจะเป็นไปตามกระแสความต้องการจากภายนอกหรือมี      
ผู้เสนอให้ท ามากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์การเอง  และยัง
สอดคล้องกับ ธีรพร ทองขะโชค (2556) ได้กล่าวถึง การด าเนินการตามความปารถนาของสังคมว่าจะ
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เน้นการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสวัสดิการของมนุษย์ ผ่านการสนับสนุน
ทรัพยากรเงิน และทรัพยากรมนุษย์ขององค์การด้วยความสมัครใจในกิจกรรมการให้การช่วยเหลือ
ของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน 
  กลยุทธ์หลักที่ 4 กลยุทธ์สร้ างจิตส านึกที่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเป็น 
ไปได้อยู่ในระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ เนตร์พัณณา      
ยาวิราช (2548) ได้กล่าวถึง การไม่ท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การค านึงถึงผลกระทบของ  
การด าเนินกิจการที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม มีด าเนินการป้องกัน ประเมินผลติดตามผล ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาดได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพแก่ชุมชนแวดล้อม  และแก่
สังคมโดยรวม เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นองค์กรที่ปลูกจิตส านึกหรือกระตุ้นให้คนใส่ใจสิ่งแวดล้อม
จากการกระท าขององค์กรที่มีต่อชุมชน เช่นเดียวกับ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (2548) ได้กล่าวถึง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากรโลก บวกกับปัจจัยการใช้ทรัพยากรที่ซับซ้อนเกินกว่าความจ าเป็น ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทาง
น้ าอากาศขยะสารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบ
ต่อมนุษย์และระบบนิเวศต่อไป ดังนั้น ธุรกิจจึงมีหน้าที่ ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วย       
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกั นของทุกคน 
สอดคล้องกับ รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ (2550) กล่าวไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติโดย 
การเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น การไม่จับสัตว์น้ าในฤดูวางไข่ การไม่ใช้
เครื่องมือการประมงที่ผิดกฎหมาย การไม่ท าลายป่าไม้  การไม่ท าลายหน้าดิน เช่นเดียวกับ 
ธนาคารโลก (The World Bank, 2002 อ้างถึงใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2552) ได้กล่าวถึง บทบาทของภาครัฐ ว่าควรมีการจัดท าเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย 
(Cleaner Production) การบริหารประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์ (Eco-Efficiency) ระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม (Environment Management Systems) สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลมากขึ้น สอดคล้อง
กับ วรรณชา กาญจนมุสิก (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
เป็นการที่องค์การผลิตสินค้าและบริการให้ความรู้เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม         
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จัดนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์เพ่ือส่งเสริมการ ประหยัดพลังงาน และมีการจัดการสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับ ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ (2559) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมจากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การดูแล รายงาน และเผยแพร่นวัตกรรม
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่นเดียวกับ ISO 14000 
ได้ก าหนดกรอบงานเพ่ือช่วยองค์กรในการให้ความส าคัญกับประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การลดผลกระทบและการปรับตัว เช่นเดียวกับ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้กล่าวถึง 
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม  ก าจัดมลพิษที่อยู่ในกระบวนการ
ผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน สอดคล้องกับ อุดมศักดิ์ กุลครอง (2553) 
ได้กล่าวถึง ผู้บริหารจ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการป้องกันปัญหามลพิษ (Environmental Protection) 
การบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption) และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ       
ในการด าเนินการบริหารและบริการ และเช่นเดียวกับ สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2555) ได้กล่าวถึง  
การพัฒนากระบวนการประกอบกิจการ ให้สามารถลดผลกระทบจนถึงปราศจากผลกระทบพร้อมกับ
ปกป้องและบูรณะฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาได้ดังเดิมในที่สุด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างความยั่งยืน
ให้กับกิจการเอง รวมทั้งสังคม ชุมชนเศรษฐกิจ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม การป้องกัน
มลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การลดและการปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน สอดคล้องกับ 
ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ (2559) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมจากการด าเนินงานของ
สถานศึกษาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการบริหารจัดการสถานศึกษาที่อาจเกิดขึ้น
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และ
ความปลอดภัย  
  กลยุทธ์หลักที่ 5  กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมี      
ส่วนร่วม พบว่า มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Program, UNDP) (2015) ได้กล่าวถึง  การมี   
ความโปร่งใส (Transparency) เพ่ือให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงกระบวนการ สถาบัน และ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ จะต้องมีการจัดหาข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอที่จะท าให้ประชาชนเข้าใจ
และสามารถติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐได้ เช่นเดียวกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดหลักการด้านธรรมาภิบาล 
หลักความโปร่งใส จะตรงกันข้ามกับการทุจริตคอรัปชั่น โดยที่การทุจริตคอรัปชั่นให้ความหมายใน     
เชิงลบ และมีความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวกและให้
ความหมายในเชิงสงบสุข สอดคล้องกับ อุดมศักดิ์ กุลครอง (2553) ได้กล่าวถึง การแสดงถึงความโปร่งใส 
โดยพร้อมรับการตรวจสอบและสามารถชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทราบถึงผลการปฏิบัติงานได้  
เช่นเดียวกับ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้กล่าวถึง การก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นการจัดให้มีระบบ
บริหารจัดการมีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับ จอย ทองกล่อมสี (2555) 
ได้กล่าวถึง การด าเนินพันธกิจขององค์การในลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ ตามแนวทาง หลักการที่
ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ อย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เช่นเดียวกับ 
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ธีรพร ทองขะโชค (2556) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและต้องพร้อมต่อการเปิดเผย
ข้อมูล ตลอดจนมุ่งเน้นการค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในระยะยาว สอดคล้องกับ จันทรา อ่ิมในบุญ 
(2559) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้แนวทางประชาธิปไตย 
หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในสถานศึกษา  โดยปรับปรุงกลไก
การท างานของสถานศึกษาทุกฝ่ายให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  รู้ขั้นตอนที่จะติดต่องาน
และสามารถตรวจสอบการท างานได้และภายในสถานศึกษาต้องมีความโปร่งใส ในการตัดสินใจ       
การบริหารงาน เงิน คน มีการสื่อสารที่ดีภายในด้วย เช่นเดียวกับ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้
กล่าวถึง การก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นการจัดให้มีระบบบริหารจัดการมีความรับผิดชอบในการจัดการ
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและ     
ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความเติบโต 
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของธุรกิจ สอดคล้องกับ สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2555)        
ได้สรุปเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการจัดการอย่าง
เท่าเทียมเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าพร้อมรับการตรวจสอบได้ 
เช่นเดียวกับ ยศสราวดี กรึงไกร (2560) ได้กล่าวถึง หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม หลักการ
ของความเสมอภาค เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่เลือก
ปฏิบัติ สอดคล้องกับ ถวิลวดี บุรีกุล และคนอ่ืน ๆ (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัย ตัวชี้วัดการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล และก าหนดตัวชี้วัดธรรมาภิบาลไว้ คือ หลักการมีส่วนร่วม 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ธีรพร ทองขะโชค (2556) สรุปว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ
กระบวนการของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริษัท ผ่านรูปแบบของ           
การติดต่อสื่อสารและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดการธุรกิจ บนพ้ืนฐานของการแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความไว้วางใจ การเคารพ 
ซึ่งกันและกัน และสร้างรูปแบบของความรับผิดชอบร่วมกัน สอดคล้องกับ จันทรา อ่ิมในบุญ (2559) 
ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้แนวทางประชาธิปไตย และ
เคารพในสิทธิมนุษยชน หลักความมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนรับรู้ 
และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาของสถานศึกษาไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็น          
การประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ การวางระบบการรับฟังความคิดเห็น และ     
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่จะให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม และขณะเดียวกันภายในสถานศึกษาเอง  
จะต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายในด้วยเช่นเดียวกับ ยศสราวดี กรึงไกร (2560) 
ได้กล่าวถึง หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม หลักการของการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้    
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การลงมือ
ปฏิบัติ การประเมิน ติดตามผล และการรับผลประโยชน์หรือรับผิดชอบ 
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 กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
นับเป็นการก าหนดกลยุทธ์ทางการบริหารให้กับผู้บริหาร เพ่ือวางรากฐานทางการศึกษาของผู้เรียน ที่
ส่งผลไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ดังนั้น การ พัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยม
ที่ดีในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมีส่วนร่วมใน การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม จากการวิจัยนี้แสดงให้เห็ น     
องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ 
การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล และกลยุทธ์การ
บริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง วิสัยทัศน์ “บริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้าง
จิตอาสาบริการสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักนิติธรรม ปทัสถานทางสังคม และธรรมาภิบาล” 
และ 5 พันธกิจ 5 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพ กลยุทธ์การยึดหลักนิติธรรมและปทัสถานทางสังคม กลยุทธ์การสร้างจิตอาสา
และบริการสาธารณะ กลยุทธ์สร้างจิตส านึกที่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์
การสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม 12 กลยุทธ์รอง และ 30 แนวทางปฏิบัติ 
สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงเรียนทั้งนี้เพ่ือให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมออนไลน์ยุคโลกาภิวัฒน์ที่เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
และยังพบว่า กลยุทธ์หลักทั้ง 5 นั้น เป็นการจัดเรียงตามองค์ประกอบ มิได้จัดเรียงตามล าดับจากการ
วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น จากมากสุด ถึงน้อยสุด แต่หากจัดตามล าดับความต้องการจ าเป็น โดย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล หรือสังกัดอ่ืนๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น และหรือมัธยมปลาย สามารถเลือก กลยุทธ์การสร้างจิตอาสาและบริการ
สาธารณะมาด าเนินการเป็นอันดับแรก และ หรือกลยุทธ์อ่ืน ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ก็ขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมและบริบทของสถานศึกษานั้น ๆอีกประการหนึ่งด้วย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ที่เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ควรน ากลยุทธ์จากการวิจัยใน
ครั้งนี้ ไปบูรณาการกับกลยุทธ์ด้านอ่ืนๆที่มีอยู่เดิมในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ใน
ภาพรวมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และควรปรับทัศนคติ โดยเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาที่จะประสบ
ความส าเร็จต้องด าเนินงานอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ความ
เข้าใจองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง แล้วด าเนินการ
แบบมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครู บุคลากร มีการตักเตือน และอาศัยความอดทน
ในการด าเนินงานซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลายาวนาน เพ่ือให้ เกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด อาจมีการบูร
ณาการพิจารณาองค์ประกอบย่อยที่มีค่าน้ าหนักสูงสุด คือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือจัดท า
เป็นโครงการ กิจกรรมน าร่อง หรือน าแนวทางการปฏิบัติ เช่น สนับสนุนกิจกรรม โครงการให้นักเรียน 
เป็นแบบอย่างที่ดีรู้จักการวางแผนการด าเนินชีวิตประจ าวัน อย่างเรียบง่าย สร้างสรรค์ ด้วยการไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมสอดคล้องกับความต้องการในการ 



411 
 

แก้ไขปัญหาที่กระทบสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป พร้อมติดตาม 
ปรับปรุง และพัฒนาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ในครั้งนี ้ ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์          
ด้านการก าหนดนโยบาย การบริหารสถานศึกษา และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้   
 5.3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  5.3.1.1  หน่วยงานระดับนโยบายสามารถน าผลของการวิจัยไปใช้เป็นเครื่องมือ 
เพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่น
จังหวัด และท้องถิ่นอ าเภอ น า 5 กลยุทธ์หลัก 12 กลยุทธ์รอง 30 แนวทางปฏิบัติ  ไปก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ การประเมินและติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษา สังกัดเทศบาล ใช้เป็นแนวทางบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล เกิดเป็นแนวปฏิบัติ  
การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ก าหนดให้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระถึ งความส าคัญ
ของความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมมอบรางวัลให้กับ
ผู้รับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการการสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้กับเยาวชน และสังคมได้รับรู้ผ่านระบบสื่อท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือขยายผลเป็นองค์ความรู้ต่อไป 
  5.3.1.2 กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ทั้ง 5 กลยุทธ์หลัก 12 กลยุทธ์รอง และ 30 แนวทางปฏิบัติ เป็นการจัดเรียงตาม
องค์ประกอบ มิได้จัดเรียงตามล าดับจากการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น จากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด 
แต่หากจัดตามล าดับความต้องการจ าเป็น ปรากฏดังนี้  1) กลยุทธ์การสร้างจิตอาสาและบริการ
สาธารณะ 2) กลยุทธ์การสร้างจิตส านึกที่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) กลยุทธ์
พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 4) กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใส 
ความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม และ 5) กลยุทธ์การยึดหลักนิติธรรมและปทัสถานทางสังคมโดย
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเลือก กลยุทธ์การสร้างจิตอาสาและบริการสาธารณะมาด าเนินการเป็น
อันดับแรกและกลยุทธ์อ่ืน ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา
นั้น ๆ อีกประการหนึ่งด้วย 
  5.3.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหาร 
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ควรน ากลยุทธ์จากการวิจัยในครั้งนี้ ไปบูรณาการกับกลยุทธ์
ด้านอื่น ๆ ที่มีอยู่เดิมในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในภาพรวมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
และควรปรับทัศนคติ โดยเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาที่จะประสบความส าเร็จต้องด าเนินงานอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง แล้วด าเนินการแบบมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ครู บุคลากร มีการตักเตือน และอาศัยความอดทนในการด าเนินงานซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
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สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด อาจมีการบูรณาการพิจารณาองค์ประกอบย่อยที่มี       
ค่าน้ าหนักสูงสุด คือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือจัดท าเป็นโครงการ กิจกรรมน าร่องหรือ     
น าแนวทางการปฏิบัติ เช่น สนับสนุนกิจกรรม โครงการให้นักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีรู้จักการวางแผน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน อย่างเรียบง่าย สร้างสรรค์ ด้วยการไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมสอดคล้องกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาที่กระทบสุขภาพ 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป พร้อมติดตาม ปรับปรุง และพัฒนาเป็นระยะ 
อย่างต่อเนื่อง 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.3.2.1 ควรมีการศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 5.3.2.2 ควรมีการวิจัยโดยศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล โดยเพ่ิมข้ันตอน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploration Factor Analysis หรือ EFA) แล้ว ด าเนินการต่อ ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) 
 5.3.2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
 5.3.2.4 ควรมีการวิจัยและศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
 5.3.2.5 ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาที่  
น ากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ไปใช้ 
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ภาคผนวก ค  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
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เครื่องมือชุดที่ 1 
แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 

 
ผู้ตรวจสอบ: ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อเรื่องงานวิจัย: กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา           

สังกัดเทศบาล 
 
ค าชี้แจง  
 1.  แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล  
 2.  ส่วนที่ 1 โปรดพิจารณาว่าองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยแต่ละตัวมี         
ความเหมาะสมเป็นองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลหรือไม่  
 3.  ส่วนที่ 2 โปรดประเมินความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถาม นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ใน   
การวิจัยและความเหมาะสมของการใช้ภาษา เกี่ยวกับองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ตามรายการตรวจสอบโดยใส่เครื่องหมาย   ในช่องว่างที่ตรงกับ       
ความคิดเห็นของท่าน (ส าหรับนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัยผู้วิจัยได้แนบมาพร้อมแบบประเมินฉบับนี้) 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  + 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความเหมาะสมเป็นองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล/สอดคล้องกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ 
     0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความเหมาะสมเป็นองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล/ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง
กับนิยามศัพท์เฉพาะ 
  - 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความเหมาะสมเป็นองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล/ไม่สอดคล้องกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ (กรุณาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในช่องแก้ไข/เพ่ิมเติม) 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล  

 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของสถานศึกษา  โดย           
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาครอบคลุม 5 ด้าน คือ 1) ความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ 
2) ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 3) ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม 4) ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม และ 5) ความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล  
 1.  ความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนไ ด้
ส่วนเสียของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของสถานศึกษา เกี่ยวกับ 
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการงบประมาณ และคุณภาพของผลผลิต สรุปเป็นองค์ประกอบ
ย่อย ของความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ได้ 3 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  1.1  คุณภาพการให้บริการ หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย    
การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีการจัดกิจกรรม ให้ข้อมูลข่าวสาร 
บริการด้านอาคาร สถานที่ การดูแลสุขอนามัย และจัดจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ในราคาเหมาะสม 
  1.2 การบริหารจัดการงบประมาณ หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการพัฒนาการวางแผนบริหารงบประมาณเพ่ือใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ จัดสรรค่าตอบแทนเป็นธรรมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ
ด้านงบประมาณ การประเมินและติดตาม การใช้งบประมาณ 
  1.3 คุณภาพของผลผลิต หมายถึง  สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย         
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่หลากหลาย รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยจัดหลักสูตรระยะ
สั้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และรู้จักหน้าที่ของตนเอง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบสนองต่อ
ความต้องการของทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดรายได้ 
 2.  ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย หมายถึง หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม สรุปเป็นองค์ประกอบย่อย ของความรับผิดชอบ
ด้านกฎหมาย ได้ 2 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
การสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนสากล 
การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็ก โดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์ข้อก าหนดของ
สหภาพแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย มีกระบวนการป้องกันทุจริต และ
รณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ มีการรณรงค์ การปลูกฝังจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง 
จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานศึกษา        
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  2.2 การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม หมายถึง สถานศึกษารับผิดชอบต่อสังคม 
ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนของสถานศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของ
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาตรฐานทางสังคมและตามหลักการศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอย่าง
เคร่งครัด จัดกิจกรรมสอดคล้องกับวิถีชุมชน รณรงค์การปลูกจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรมเคารพ
กฎเกณฑ์ทางสังคม 
 3.  ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม หมายถึง หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับ 
การอาสาสมัครและการบริจาค จึงสรุปเป็นองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบด้านให้ความช่วยเหลือ 

ได้ 2 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  3.1 การอาสาสมัคร หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสนับสนุน
ให้นักเรียนเข้าร่วมเป็นสภานักเรียน กลุ่มเครือข่ายสร้างจิตอาสา มีวัฒนธรรมการช่วยเหลือด้วย     
ความสมัครใจ โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนจิตอาสาการช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืนให้ปลอดภัย
จากอาการเจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉิน มีการสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ เกียรติบัตรแก่
อาสาสมัครและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจ ให้เกิดกระบวนการ
สร้างอาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต 
  3.2 การบริจาค หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยสนับสนุนให้
นักเรียนจัดกิจกรรม โดยเสียสละเวลา ทรัพย์ตามก าลังความสามารถ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้
และผู้ประสบภัย จนกลายเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติมุ่งสร้างสภาพสังคมแห่งความสุขและความสมดุล 
มีกระบวนการสร้างจิตส านึก ให้รู้จักคุณค่าการบริจาค ให้ความส าคัญกับผู้บริจาค มอบเกียรติบัตร โล่ 
รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกระบวนการการบริจาคอย่างต่อเนื่องในอนาคต มีช่องทางการบริจาค
ที่หลากหลาย และสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมบริจาค 
 4.  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการดูแล
สิ่งแวดล้อม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จึงสรุปเป็นองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้ 2 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  4.1 การดูแลสิ่งแวดล้อม หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมโดย     
การพัฒนานักเรียนให้เกิดความตระหนัก มีจิตส านึกที่ดี เห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและปฏิบัติตน
ตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน      
การดูแลรักษา การปกป้องสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จัดกิจกรรม ลดขยะสิ่งปฏิกูลในแม่น้ าล าคลอง ที่ทาง
สาธารณะ มีการจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีกระบวนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน  
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  4.2 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการสร้างความตระหนัก เห็นคุณค่าและใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน โดยจัดกิจกรรมการปฏิบัติตน ปรับตัว รับมือ 
สร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป มีการวางแผน ใช้พลังงาน วัสดุ อุปกรณ์            
มีการตรวจวัด บันทึก รายงาน การทบทวนปริมาณแหล่งก าเนิดมลพิษ  และมีกระบวนการป้องกัน
ปัญหามลพิษทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 5.  ความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม จากการปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่าง
โปร่งใส การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม จึงสรุปเป็นองค์ประกอบย่อยของ          
ความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล ได้ 3 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  5.1 การปฏิบัติอย่างโปร่งใส หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
กระบวนการสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน มีจิตส านึกความโปร่งใส มีการบริหาร
ความเสี่ยงการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร หลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง มีการจัดตั้งคณะท างาน เพ่ือด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน มีการมอบรางวัล เกียรติบัตรแก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเชิดชูเกียรติ หรือสร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไป
ในอนาคต 
  5.2 การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้วยการสนับสนุนผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค  
เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติบนความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้นสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม มีกระบวนการพิจารณา ให้ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม ต่อต้านการผูกขาด  มีการฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักวิชาการ 
การเป็นที่ปรึกษาการให้ความเป็นธรรม และ มีกระบวนการตรวจสอบความเป็นธรรมทุกขั้นตอนของ
การด าเนินงานตามภารกิจงาน เพ่ือพัฒนามาตรฐานความเป็นธรรม 
  5.3 การมีส่วนร่วม หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาการมีส่วนร่วมด าเนินงาน กิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษาตามขีดความสามารถ 
พัฒนาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนมี
การตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ ชุมชน เพ่ือร่วมพัฒนาด้านภูมิปัญญาชุมชน
ท้องถิ่น สนับสนุนการเป็นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามัคคี เต็มใจ ให้ความร่วมมือ มีการวางแผน 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์และมีการประชุมระดมความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
กับทุกภาคส่วน และสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  
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ส่วนที ่1  ตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย
ของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 

 
องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 

สังกัดเทศบาล 
ความคิดเห็น 

แก้ไข/เพิ่มเติม 
+1 0 -1 

1. ท่านคิดว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ควรประกอบด้วย
องค์ประกอบหลักอะไรบ้าง 
1.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ     
1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย     
1.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม     
1.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม     
1.5 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล     
1.6 อ่ืน ๆ..........................................................................     

2. ท่านคิดว่าองค์ประกอบหลัก ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ควรประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง 
2.1 คุณภาพการให้บริการ      
2.2 การบริหารจัดการงบประมาณ     
2.3 คุณภาพของผลผลิต     
2.4 อ่ืน ๆ..........................................................................     

3. ท่านคิดว่าองค์ประกอบหลัก ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ควรประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง 
3.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย     
3.2 การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม     
3.3 อ่ืน ๆ..........................................................................      

4. ท่านคิดว่าองค์ประกอบหลัก ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม ควรประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง 
4.1 การอาสาสมัคร     
4.2 การบริจาค     
4.3 อ่ืน ๆ..........................................................................     

5. ท่านคิดว่าองค์ประกอบหลัก ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ควรประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง 
5.1 การดูแลสิ่งแวดล้อม     
5.2 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง     
5.3 อ่ืน ๆ..........................................................................     
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ส่วนที่ 1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาล 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
6. ท่านคิดว่าองค์ประกอบหลัก ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล ควรประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง 
6.1 การปฏิบัติอย่างโปร่งใส     
6.2 การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม     
6.3 การมีส่วนร่วม     
6.4 อ่ืน ๆ..........................................................................     

 
ส่วนที่ 2  ตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของการใช้ข้อความ ส าหรับองค์ประกอบ

ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
1. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
สถานศึกษามีการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจในประเด็น/องค์ประกอบ
ย่อยเหล่านี้เพียงใด 

1.1 คุณภาพการให้บริการ 
1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน หรือการให้ความรู้

ให้กับผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ได้      
ก าหนดไว้ 

    

2. สถานศึกษามีการให้ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
กับผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสนองตอบต่อนโยบาย      
ของรัฐ 

    

3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมอย่างสม่ าเสมอ 

    

4. สถานศึกษามีการให้ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา วิทยาการ
สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมอย่างสม่ าเสมอ 

    

5. สถานศึกษาให้บริการด้านอาคารสถานที่และจัด
สภาพแวดล้อมเหมาะสม มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ
ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ   
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
6. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการบริการสุขภาพ และ

สุขอนามัยพ้ืนฐานที่จ าเปน เช่น การจัดหาน้ าสะอาด
อุปโภค บริโภค เพ่ือปองกันโรคภัยและการเจ็บปวย โดยให้
การบริการต่อนักเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

    

7. สถานศึกษามกีารสนับสนุนให้จัดกองทุนออมทรัพย์หรือ
ร้านค้าสวัสดิการ เพ่ือจ าหน่ายสินค้า อาหารและผลิตภัณฑ์
ของสถานศึกษาในราคาท่ีเหมาะสมมีคุณภาพ ตอบสนอง
กับความต้องการของ นักเรียน ชุมชน และสังคม 

    

สถานศึกษามีการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจในประเด็น/องค์ประกอบ
ย่อยเหล่านี้เพียงใด 

1.2 การบริหารจัดการงบประมาณ 
1. สถานศึกษามีการด าเนินการด้านงบประมาณ การบริหาร

พัสดุ ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ เป็นไปตามระเบียบ ยึดถือ
ความถูกต้องและความคุ้มค่า 

    

2. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงบประมาณและ        
การปฏิบัติตามแผน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและรั่วไหลของ
งบประมาณ 

    

3. สถานศึกษามีการจัดท าและเสนอของบประมาณ               
การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
การรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคม 

    

4. สถานศึกษามีการจัดสรรผลก าไรจากร้านค้า สหกรณ์หรือ  
ให้ค่าตอบแทนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บุคลากร ครู ชุมชน และนักเรียน 

    

5. สถานศึกษาสงเสริมใหบุคคลากรในสถานศึกษามี              
ความรับผิดชอบในการจายภาษี          

    

6. สถานศึกษามีการระดมงบประมาณจากประชาชน                 
มาพัฒนาด้านการศึกษา  

    

 

 

 



 443 

ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
สถานศึกษามีการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจในประเด็น/องค์ประกอบ
ย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    1.3 คุณภาพของผลผลิต 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากร ครู และ

นักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะของ
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม 

    

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

3. สถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
สร้างผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค กรณีพบว่า
ผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดอันตรายต้องประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ซื้อรับทราบและชดเชยค่าเสียหาย 

    

4. สถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนสามารถด าเนินชีวิต      
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข หรือไม่ก่อให้เกิด            
ความเสียหาย เดือดร้อนแก่ตนเอง ผู้อ่ืน และทรัพย์สิน 

    

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีรายไดห้รืออาชีพเสริม  
จากการเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้น  

    

6. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน   
มีจิตส านึกความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง
และปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด 

    

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
สถานศึกษามีการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมายในประเด็น/องค์ประกอบ
ย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และ

นักเรียน ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
บทลงโทษ ของสถานศึกษาเองหรือการยึดถือปฏิบัติตาม
มาตรการหน่วยงานของภาครัฐอย่างเคร่งครัด  
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
2. สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู 

และนักเรียน มีความรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชนหรือมาตรการ
คุ้มครองแรงงานเด็กของไทย มาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ  

    

3. สถานศึกษามีการค านึงถึงสิทธิประโยชนของ                     
การประกันสังคม ตามขอก าหนดของสหภาพแรงงาน 
การจายเงินเดือน หรือคาตอบแทนต้องสอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมาย และตามสัญญาข้อตกลงร่วมกัน 

    

4. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีกระบวนการ ป้องกันทุจริต         
การใหห้รือรับสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม 

    

5. สถานศึกษามีการรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกจนกลายเป็น       
การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของ
สถานศึกษา 

    

สถานศึกษามีการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมายในประเด็น/องค์ประกอบ
ย่อยย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    2.2 การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และ

นักเรียน ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎเกณฑ์ของสังคม ชุมชนท้องถิ่น 

    

2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และ
นักเรียน ปฏิบัติตนตามหลักการศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด 

    

3. สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมตามวิถีของชุมชน เช่น
การเชื่อฟังเคารพผู้อาวุโสในชุมชน การเป็นผู้ตามท่ีดี       
การตักเตือน ส่งเสริมการกระท าความดีในรูปแบบต่าง ๆ  

    

4. สถานศึกษามีการรณรงค์ปลูกจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรม
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ชุมชน และทางสังคม 
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 
สถานศึกษามีการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรมในประเด็น/องค์ประกอบ
ย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    3.1 การอาสาสมัคร 
1. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และ

นักเรียน มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครหรือชมรม
สร้างจิตอาสาเสียสละเพ่ือเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ
ให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

    

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียน    
มีวัฒนธรรมการอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้ถูกบังคับ 
โดยกฎหมาย 

    

3. สถานศึกษา มีการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร ส าหรับ
การช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

    

4. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ 
เกียรติบัตรแก่อาสาสมัครและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจ ให้เกิดกระบวนการ
สร้างอาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต 

    

สถานศึกษามีการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรมในประเด็น/องค์ประกอบ
ย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    3.2 การบริจาค  
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 

บริจาคหรือจัดหาทรัพยากรทางด้านงบประมาณ วัสดุและ
สิ่งของ  

    

2. สถานศึกษามีการช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้และ
ผู้ประสบภัย เพื่อสร้างสภาพสังคมแห่งความสุขและ        
ความสมดุลของสังคม 

    

3. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างจิตส านึก ส าหรับ
ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน ให้รู้จักคุณค่า        
การบริจาค 
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
4. สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้บริจาคโดยมีการมอบเกียรติ

บัตร โล่ รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกระบวนการ        
การบริจาคอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

    

5. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย 
เช่น ผ่านทางเว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตา แกรม เพ่ือร่วม
ระดมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที 
สะดวกและรวดเร็ว 

    

6. สถานศึกษาสนับให้บุคลากร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง  
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 

    

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
สถานศึกษามีการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็น/องค์ประกอบ
ย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    4.1 การดูแลสิ่งแวดล้อม 
1. สถานศึกษามีกระบวนการสร้างความตระหนัก เห็นคุณค่า 

มีจิตส านึกทีดีต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้บริหาร บุคลากร ครู 
และนักเรียน จนกลายเป็นวัฒนธรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมหรือการค านึงถึงผลกระทบทีม่ีต่อชุมชน  

    

2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 
รว่มปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

    

3. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  

    

4. สถานศึกษามกีารจัดท ากิจกรรม การปลูกป่าบกและ          
ป่าชายเลน การปกป้องการตัดต้นไม้ท าลายป่า งดทิ้งขยะ
และสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ าล าคลอง ที่ทางสาธารณะหรือมี
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า นากุ้งเสื่อมโทรม เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน   

    

5. สถานศึกษามีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเป็น
ส่วนหนึ่งของหน่วยองค์การด้านเด็กเยาวชนและประชาชน
ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์สายพันธุเฉพาะ
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างสมดุลในระบบนิเวศ 
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 
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6. สถานศึกษามีกระบวนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจาก

การใชที่ดินเกี่ยวกับการพัฒนาดานการเกษตรหรือ         
การปองกัน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าชุ่มน้ า ทางเดินสัตวปา และ 
ด าเนินการชดเชยหากเกิดความเสียหายจากการกระท าที่
เกิดข้ึน  

    

สถานศึกษามีการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็น/องค์ประกอบ
ย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    4.2 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
1. สถานศึกษามีกระบวนการสร้างความตระหนักให้กับ

ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน เห็นคุณค่า การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อ        
ลดปัญหาโลกร้อน ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก 

    

2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และ
นักเรียนให้มีการปฏิบัติตน ปรับตัว รับมือ สร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือผลกระทบ       
จากสภาวะโลกร้อน   

    

3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 
ร่วมอนุรักษ์พลังงาน ในสถานศึกษา เช่น การซื้อผลิตภัณฑ์ 
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน การประยุกต์ใช้       
วัสดุซ้ า การปิดไฟหลังการใช้งาน ใช้ระบบโซลาร์เซลและ
กังหันลม 

    

4. สถานศึกษามีการ ตรวจวัด บันทึก รายงาน การทบทวน
ปริมาณแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น การปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การปล่อยน้ าเสีย กากของเสีย และชนิดของ
เชื้อเพลิงที่ใช้  

    

5. สถานศกึษามีกระบวนการป้องกันปัญหามลพิษหรือก าหนด
มาตรการการก าจัดมลพิษทั้งทางตรง ทางอ้อม เช่น        
กลิ่นควันจากการเผาขยะ น้ าเสีย ฝุ่นสารเคมี เสียงและ
ควันพิษของยานพาหนะ 
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องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา
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5. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
สถานศึกษามีการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาลในประเด็น/
องค์ประกอบย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    5.1 การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 
1. สถานศึกษามีกระบวนการให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และ

นักเรียน มีจิตส านึกความโปร่งใส หรือ แสดงออกถึง        
ความเป็นผู้น ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ อย่างตรงไปตรงมา 
ซื่อสัตย์ สุจริต  

    

2. สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสหรือ      
มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์การ 

    

3. สถานศึกษามีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร หลักฐานยืนยัน
ข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
หรือมีการสื่อสารแบบสองทางกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น 

    

4. สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะท างาน เพ่ือด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน หรือมีการตรวจสอบ ติดตามการประเมินผล         
รับฟังความคิดเห็น จากองค์กร หน่วยงาน ภายใน ภายนอก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 

    

5. สถานศึกษามีการมอบรางวัล เกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร 
บุคลากร ครู และนักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
เพ่ือเชิดชูเกียรติ หรือสร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุน
ให้เกิดความโปร่งใสต่อไปในอนาคต 

    

สถานศึกษามีการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาลในประเด็น/องค์ประกอบ
ย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    5.2 การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม  
1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดย
ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น 
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

    

2. สถานศึกษามีกระบวนการพิจารณา ให้ค่าตอบแทน             
แก่ผู้บริหาร บุคลากร และครู อย่างเป็นธรรม  
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 

มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือยึดมั่นความถูกต้องดีงาม 
ต่อต้านการผูกขาดและการอธรรมทุกรูปแบบ 

    

4. สถานศึกษามีการฝึกอบรมผู้บริหาร บุคลากร ครู ให้มี
ความรู้ตามหลักวิชาการ การเป็นที่ปรึกษา ด้านให้           
ความเป็นธรรมแก่นักเรียน 

    

5. สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบความเป็นธรรม       
ทุกขั้นตอน ของการด าเนินงานตามภารกิจงานหรือมี            
การรายงานผลการประเมินผล เพ่ือพัฒนามาตรฐาน       
ความเป็นธรรม 

    

สถานศึกษามีการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาลในประเด็น/องค์ประกอบ
ย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    5.3 การมีส่วนร่วม 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียน 

มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน 

    

2. สถานศึกษา มีการตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ชุมชน สังคมเพ่ือร่วมการวิจัยการพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของชุมชน 

    

3. สถานศึกษาส่งเสริมการเข้ารวมกับองคกรปกครอง                 
สวนท้องถิ่นเพ่ือประโยชนของสวนรวมและเป้าหมาย           
ในการพัฒนาชุมชน 

    

4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีส่วนร่วม
กิจกรรมภายใน และภายนอกสถานศึกษาตาม                  
ขีดความสามารถ 

    

5. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี                
แผนกลยุทธ์หรือวางแผนงาน นโยบาย วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายสะท้อนความมุ่งมั่นต่อการสร้างการมีส่วนร่วม 

    

6. สถานศึกษามีการร่วมประชุมใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
กับทุกภาคส่วน เพ่ือหาวิธีการพัฒนาแก้ไขปัญหาและ          
ลดปัญหาที่เกิดขึ้น 
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
7. สถานศึกษามกีารอบรมขาราชการครูและลูกจางประจ า

เกี่ยวกับการมีสวนรวมสนับสนุนทางการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 451 

เครื่องมือชุดที่ 2 
แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ 

 
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล  
ผู้ตรวจสอบ: ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อเรื่องงานวิจัย: กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัด

เทศบาล 
ค าชี้แจง  
           1.  แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล สังกัดเทศบาล  

 2.  ส่วนที่ 1 โปรดประเมินความสอดคล้อง ข้อค าถามที่ใช้ในการวิจัย และความเหมาะสม
ของการใช้ภาษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วย         
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล สังกัดเทศบาล ตามรายการตรวจสอบโดย        
ใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 + 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความเหมาะสมเป็นสภาพปัจจุบันและสภาพที่          
พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
สังกัดเทศบาล/สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 

   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความเหมาะสมเป็นสภาพปัจจุบันและสภาพที่            
พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
สังกัดเทศบาล  

 - 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความเหมาะสมเป็นสภาพปัจจุบันและสภาพที่      
พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
สังกัดเทศบาล  

 3.  ส่วนที่ 2 โปรดประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์อ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีกล่าว
ไว้ข้างต้น ในการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ส่วนที่ 2  ตรวจสอบความสอดคล้อง และความเหมาะสมของการใช้ข้อความ ส าหรับสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล สังกัดเทศบาล 

 
สถานศึกษาของท่านมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความคิดเห็น 

แก้ไข/เพิ่มเติม 
+1 0 -1 

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
สถานศึกษามีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านเศรษฐกิจในประเด็น/องค์ประกอบย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    1.1 คุณภาพการให้บริการ 
1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน หรือการให้ความรู้

ให้กับผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 
    

2. สถานศึกษามีการให้ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐ 

    

3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมอย่างสม่ าเสมอ 

    

4. สถานศึกษามีการให้ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา วิทยาการ
สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมอย่างสม่ าเสมอ 

    

5. สถานศึกษาให้บริการด้านอาคารสถานที่และจัด
สภาพแวดล้อมเหมาะสม มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ
ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ   

    

6. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการบริการสุขภาพ และสุขอนามัย
พ้ืนฐานที่จ าเปน เช่น การจัดหาน้ าสะอาดอุปโภค บริโภค 
เพ่ือปองกันโรคภัยและการเจ็บปวย โดยให้การบริการต่อ
นักเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

    

7. สถานศึกษามกีารสนับสนุนให้จัดกองทุนออมทรัพย์หรือ
ร้านค้าสวัสดิการ เพ่ือจ าหน่ายสินค้า อาหารและผลิตภัณฑ์
ของสถานศึกษาในราคาท่ีเหมาะสมมีคุณภาพ ตอบสนองกับ
ความต้องการของ นักเรียน ชุมชน และสังคม 

    

สถานศึกษามีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านเศรษฐกิจในประเด็น/องค์ประกอบย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    1.2 การบริหารจัดการงบประมาณ 
1. สถานศึกษามีการด าเนินการด้านงบประมาณการบริหารพัสดุ 

ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ เป็นไปตามระเบียบ ยึดถือ                    
ความถูกต้องและความคุ้มค่า 
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

สถานศึกษาของท่านมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
2. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงบประมาณและ                 

การปฏิบัติตามแผน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและรั่วไหลของ
งบประมาณ 

    

3. สถานศึกษามีการจัดท าและเสนอของบประมาณ             
การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
การรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาต่อผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคม 

    

4. สถานศึกษามีการจัดสรรผลก าไรจากร้านค้า สหกรณ์หรือให้
ค่าตอบแทนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
บุคลากร ครู ชุมชน และนักเรียน 

    

5. สถานศึกษาสงเสริมใหบุคคลากรในสถานศึกษามี             
ความรับผิดชอบในการจายภาษี          

    

6. สถานศึกษามีการระดมงบประมาณจากประชาชน                
มาพัฒนาด้านการศึกษา  

    

สถานศึกษามีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านเศรษฐกิจในประเด็น/องค์ประกอบย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    1.3 คุณภาพของผลผลิต 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 

ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะของการศึกษา                       
ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม 

    

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

3. สถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
สร้างผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค กรณีพบว่า
ผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดอันตรายต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ที่ซื้อรับทราบและชดเชยค่าเสียหาย 

    

4. สถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
เดือดร้อน แก่ตนเอง ผู้อ่ืน และทรัพย์สิน 

    

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ หรืออาชีพเสริมจาก
การเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้น  
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

สถานศึกษาของท่านมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
6. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียนมี

จิตส านึกความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด 

    

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
สถานศึกษามีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านกฎหมายในประเด็น/องค์ประกอบย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 

ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ บทลงโทษของ
สถานศึกษาเองหรือการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการหน่วยงาน
ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด  

    

2. สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู 
และนักเรียน มีความรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชนหรือมาตรการ
คุ้มครองแรงงานเด็กของไทย มาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ  

    

3. สถานศึกษามีการค านึงถึงสิทธิประโยชนของการประกันสังคม
ตามขอก าหนดของสหภาพแรงงาน การจายเงินเดือนหรือคา
ตอบแทนต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย และตามสัญญา
ข้อตกลงร่วมกัน 

    

4. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีกระบวนการ ป้องกันทุจริตการให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม 

    

5. สถานศึกษามีการรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกจนกลายเป็น                
การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานศึกษา 

    

สถานศึกษามีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านกฎหมายในประเด็น/องค์ประกอบย่อยย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    2.2 การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 

ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของ
สังคม ชุมชนท้องถิ่น 

    

2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 
ปฏิบัติตนตามหลักการศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอย่าง
เคร่งครัด 
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

สถานศึกษาของท่านมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
3. สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมตามวิถีของชุมชน เช่น               

การเชื่อฟังเคารพผู้อาวุโสในชุมชน การเป็นผู้ตามท่ีดี                  
การตักเตือน ส่งเสริมการกระท าความดีในรูปแบบต่าง ๆ  

    

4. สถานศึกษามีการรณรงค์ปลูกจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรม
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ชุมชน และทางสังคม 

    

3. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 
สถานศึกษามีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านมนุษยธรรมในประเด็น/องค์ประกอบย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    3.1 การอาสาสมัคร 
1. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และ

นักเรียน มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครหรือชมรมสร้าง
จิตอาสาเสียสละเพ่ือเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ
ให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

    

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน                
มีวัฒนธรรมการอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้ถูกบังคับโดย
กฎหมาย 

    

3. สถานศึกษา มีการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร  ส าหรับ   
การช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

    

4. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ 
เกียรติบัตรแก่อาสาสมัครและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจให้เกิดกระบวนการ 
สร้างอาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต 

    

สถานศึกษามีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านมนุษยธรรมในประเด็น/องค์ประกอบย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    3.2 การบริจาค  
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 

บริจาค หรือจัดหาทรัพยากรทางด้านงบประมาณ วัสดุและ
สิ่งของ  

    

2. สถานศึกษามีการช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้และ
ผู้ประสบภัย เพื่อสร้างสภาพสังคมแห่งความสุขและ                  
ความสมดุลของสังคม 
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

สถานศึกษาของท่านมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
3. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างจิตส านึก ส าหรับ

ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียนให้รู้จักคุณค่าการบริจาค 
    

4. สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้บริจาคโดยมีการมอบเกียรติ
บัตร โล่ รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกระบวนการ                 
การบริจาคอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

    

5. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีช่องทางการบริจาคที่หลากหลาย 
เช่น ผ่านทางเว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม เพ่ือร่วม
ระดมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที 
สะดวกและรวดเร็ว 

    

6. สถานศึกษาสนับให้บุคลากร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง               
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 

    

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
สถานศึกษามีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็น/องค์ประกอบย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    4.1 การดูแลสิ่งแวดล้อม 
1. สถานศึกษามีกระบวนการสร้างความตระหนัก               

เห็นคุณค่า มีจิตส านึกทีดีต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้บริหาร 
บุคลากร ครู และนักเรียน จนกลายเป็นวัฒนธรรม                 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการค านึงถึงผลกระทบทีม่ีต่อ
ชุมชน  

    

2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 
รว่มปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

    

3. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  

    

4. สถานศึกษามกีารจัดท ากิจกรรม การปลูกป่าบกและ                       
ป่าชายเลน การปกป้องการตัดต้นไม้ท าลายป่า งดทิ้งขยะและ
สิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ าล าคลอง ที่ทางสาธารณะ หรือมีการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่า นากุ้งเสื่อมโทรม เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน   
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

สถานศึกษาของท่านมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
5. สถานศึกษามีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเป็น              

ส่วนหนึ่งของหน่วยองค์การด้านเด็กเยาวชนและประชาชน
ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์สายพันธุเฉพาะท้องถิ่น
ให้คงอยู่อย่างสมดุลในระบบนิเวศ 

    

6. สถานศึกษามีกระบวนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจาก
การใชที่ดินเกี่ยวกับการพัฒนาดานการเกษตร หรือการปอง
กัน พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ป่าชุ่มน้ า ทางเดินสัตวปา และด าเนินการ
ชดเชยหากเกิดความเสียหายจากการกระท าที่เกิดขึ้น  

    

สถานศึกษามีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็น/องค์ประกอบย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    4.2 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
1. สถานศึกษามีกระบวนการสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร 

บุคลากร ครู และนักเรียน เห็นคุณค่า การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน                 
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก 

    

2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 
ให้มีการปฏิบัติตน ปรับตัว รับมือสร้างภูมิคุ้มกันต่อ                
สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือผลกระทบจาก                
สภาวะโลกร้อน   

    

3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 
ร่วมอนุรักษ์พลังงาน ในสถานศึกษา เช่น การซื้อผลิตภัณฑ์ 
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน การประยุกต์ใช้วัสดุซ้ า 
การปิดไฟหลังการใช้งาน ใช้ระบบโซลาร์เซลและกังหันลม 

    

4. สถานศึกษามีการ ตรวจวัด บันทึก รายงาน                  
การทบทวนปริมาณแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น                 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยน้ าเสีย               
กากของเสีย และชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้  

    

5. สถานศกึษามีกระบวนการป้องกันปัญหามลพิษหรือก าหนด
มาตรการการก าจัดมลพิษทั้งทางตรง ทางอ้อม เช่น กลิ่นควัน
จากการเผาขยะ น้ าเสีย ฝุ่นสารเคมี เสียงและควันพิษของ
ยานพาหนะ 
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

สถานศึกษาของท่านมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
สถานศึกษามีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านธรรมาภิบาลในประเด็น/องค์ประกอบย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    5.1 การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 
1. สถานศึกษามีกระบวนการให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และ

นักเรียน มีจิตส านึกความโปร่งใส หรือ แสดงออกถึงความเป็น
ผู้น ามุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่ อย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สุจริต  

    

2. สถานศึกษา มีการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส หรือ            
มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส จนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์การ 

    

3. สถานศึกษามีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร หลักฐานยืนยัน
ข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
หรือมีการสื่อสารแบบสองทางกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึน 

    

4. สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะท างาน เพ่ือด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน หรือมีการตรวจสอบ ติดตามการประเมินผล รับฟัง
ความคิดเห็น จากองค์กร หน่วยงาน ภายใน ภายนอก ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 

    

5. สถานศึกษามีการมอบรางวัล เกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร 
บุคลากร ครู และนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
เพ่ือเชิดชูเกียรติหรือสร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้
เกิดความโปร่งใสต่อไปในอนาคต 

    

สถานศึกษามีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านธรรมาภิบาลในประเด็น/องค์ประกอบย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    5.2 การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม  
1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดย
ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

    

2. สถานศึกษามีกระบวนการพิจารณา ให้ค่าตอบแทนแก่
ผู้บริหาร บุคลากร และครู อย่างเป็นธรรม  
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

สถานศึกษาของท่านมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน    

มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือยึดมั่นความถูกต้องดีงาม 
ต่อต้านการผูกขาด และการอธรรมทุกรูปแบบ 

    

4. สถานศึกษามีการฝึกอบรมผู้บริหาร บุคลากร ครู ให้มีความรู้
ตามหลักวิชาการ การเป็นที่ปรึกษาด้านให้ความเป็นธรรมแก่
นักเรียน 

    

5. สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบความเป็นธรรม                   
ทุกขั้นตอน ของการด าเนินงานตามภารกิจงาน หรือมี               
การรายงานผลการประเมินผล เพ่ือพัฒนามาตรฐาน                 
ความเป็นธรรม 

    

สถานศึกษามีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านธรรมาภิบาลในประเด็น/องค์ประกอบย่อยเหล่านี้เพียงใด 
    5.3 การมีส่วนร่วม 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียน   

มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษา ภาครัฐและ เอกชน 

    

2. สถานศึกษา มีการตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ชุมชน 
สังคมเพ่ือร่วมการวิจัยการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของชุมชน 

    

3. สถานศึกษาส่งเสริมการเข้ารวมกับองคกรปกครอง                  
สวนท้องถิ่นเพ่ือประโยชนของสวนรวมและเป้าหมาย                      
ในการพัฒนาชุมชน 

    

4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมี              
ส่วนร่วมกิจกรรมภายใน และภายนอกสถานศึกษาตาม               
ขีดความสามารถ 

    

5. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนกลยุทธ์ 
หรือวางแผนงาน นโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมายสะท้อน
ความมุ่งม่ันต่อการสร้างการมีส่วนร่วม 

    

6. สถานศึกษามีการร่วมประชุมใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์กับ
ทุกภาคส่วน เพ่ือหาวิธีการพัฒนาแก้ไขปัญหาและลดปัญหา 
ที่เกิดขึ้น 
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ส่วนที่ 2  (ต่อ) 
 

สถานศึกษาของท่านมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
การบริหารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความคิดเห็น 
แก้ไข/เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
7. สถานศึกษามกีารอบรมขาราชการครูและลูกจางประจ า

เกี่ยวกับการมีสวนรวมสนับสนุนทางการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 461 

ตอนที่ 3  ท่านมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นใน            
การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หรือไม ่อะไรบ้าง  

 

สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์อื่น ๆ 
ความคิดเห็น 

แก้ไข/เพิ่มเติม 
+1 0 -1 

1. ท่านมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นในการบริหาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ในประเด็นเหล่านี้หรือไม่ 
1.1 คุณภาพการให้บริการ      
1.2 การบริหารจัดการงบประมาณ     
1.3 คุณภาพของผลผลิต     
1.4 อ่ืน ๆ.......................................................................     

2. ท่านมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นในการบริหาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ในประเด็นเหล่านี้
หรือไม่ 
2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย     
2.2 การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม     
2.3 อ่ืน ๆ.......................................................................     

3. ท่านมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์อ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นในการบริหาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ในประเด็นเหล่านี้
หรือไม่ 
3.1 การอาสาสมัคร     
3.2 การบริจาค     
3.3 อ่ืน ๆ.......................................................................     

4. ท่านมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นในการบริหาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ในประเด็นเหล่านี้
หรือไม่ 
4.1 การดูแลสิ่งแวดล้อม     
4.2 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง     
4.3 อ่ืน ๆ ............................................ ............................     

5. ท่านมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์อ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นในการบริหาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ในประเด็นเหล่านี้
หรือไม่  
5.1 การปฏิบัติอย่างโปร่งใส     
5.2 การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม     
5.3 การมีส่วนร่วม     
5.4 อ่ืน ๆ.......................................................................     
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (ชุดที่ 1) 
เรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 

---------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง  
 1.  แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  
  2.  ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
  3.  ข้อมูลจากค าตอบของท่านผู้วิจัยใช้เพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อยและตัวแปรองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล  
            4. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 
ส่วนที่ 1  การน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งผู้วิจัยได้

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป
ออกมาเป็น กรอบแนวคิด นิยาม แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
ขอบข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบ
ย่อยของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ดังรายละเอียด 

  
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของสถานศึกษา  โดย               
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาครอบคลุม 5 ด้าน คือ 1) ความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ 
2) ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 3) ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม 4) ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม และ 5) ความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล  
 1.  ความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของสถานศึกษา เกี่ยวกับ 
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการงบประมาณ และคุณภาพของผลผลิต สรุปเป็นองค์ประกอบย่อย 
ของความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ได้ 3 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  1.1  คุณภาพการให้บริการ หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย     
การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีการจัดกิจกรรมให้ข้อมูลข่าวสาร 
บริการด้านอาคาร สถานที่ การดูแลสุขอนามัย และจัดจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ในราคาเหมาะสม 
  1.2 การบริหารจัดการงบประมาณ หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการพัฒนาการวางแผนบริหารงบประมาณเพ่ือใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ จัดสรรค่าตอบแทนเป็นธรรมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ
ด้านงบประมาณ การประเมินและติดตาม การใช้งบประมาณ 
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  1.3 คุณภาพของผลผลิต หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย        
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่หลากหลาย รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยจัดหลักสูตรระยะสั้น
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และรู้จักหน้าที่ของตนเอง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบสนองต่อ
ความต้องการของทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดรายได้ 
 2.  ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม สรุปเป็นองค์ประกอบย่อย ของความรับผิดชอบด้าน
กฎหมาย ได้ 2 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
การสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนสากล 
การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็ก โดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์ข้อก าหนดของ
สหภาพแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย มีกระบวนการป้องกันทุจริต และ
รณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ มีการรณรงค์ การปลูกฝังจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง 
จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานศึกษา      
  2.2 การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม หมายถึง สถานศึกษารับผิดชอบต่อสังคม 
ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนของสถานศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของ
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาตรฐานทางสังคม และตามหลักการศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอย่าง
เคร่งครัด จัดกิจกรรมสอดคล้องกับวิถีชุมชน รณรงค์การปลูกจิตส านึกการสร้างวัฒนธรรมเคารพ
กฎเกณฑ์ทางสังคม 
 3.  ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของสถานศึกษา เกี่ยวกับ         
การอาสาสมัคร และการบริจาค จึงสรุปเป็นองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบด้านให้ความช่วยเหลือ 

ได้ 2 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  3.1 การอาสาสมัคร หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสนับสนุน
ให้นักเรียนเข้าร่วมเป็นสภานักเรียน กลุ่มเครือข่ายสร้างจิตอาสา มีวัฒนธรรมการช่วยเหลือด้วย       
ความสมัครใจ โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนจิตอาสาการช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืนให้ปลอดภัย
จากอาการเจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉิน มีการสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือ เกียรติบัตรแก่
อาสาสมัครและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญก าลังใจ ให้เกิดกระบวนการ
สร้างอาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต 
  3.2 การบริจาค หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยสนับสนุนให้
นักเรียนจัดกิจกรรม โดยเสียสละเวลา ทรัพย์ตามก าลังความสามารถ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ผู้ยากไร้
และผู้ประสบภัย จนกลายเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติมุ่งสร้างสภาพสังคมแห่งความสุขและความสมดุล 
มีกระบวนการสร้างจิตส านึก ให้รู้จักคุณค่าการบริจาค ให้ความส าคัญกับผู้บริจาค มอบเกียรติบัตร โล่ 
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รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกระบวนการการบริจาคอย่างต่อเนื่องในอนาคต มีช่องทางการบริจาค
ที่หลากหลาย และสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมบริจาค 
 4. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติของสถานศึกษา เกี่ยวกับการดูแล
สิ่งแวดล้อม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จึงสรุปเป็นองค์ประกอบย่อย ของความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ได้ 2 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  4.1 การดูแลสิ่งแวดล้อม หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมโดย     
การพัฒนานักเรียนให้เกิดความตระหนัก มีจิตส านึกท่ีดี เห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ และปฏิบัติตน
ตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน      
การดูแลรักษา การปกป้องสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จัดกิจกรรม ลดขยะสิ่งปฏิกูลในแม่น้ าล าคลอง ที่ทาง
สาธารณะ มีการจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีกระบวนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน 
  4.2 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการสร้างความตระหนัก เห็นคุณค่า และใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน โดยจัดกิจกรรมการปฏิบัติตน ปรับตัว รับมือ 
สร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป มีการวางแผน ใช้พลังงาน วัสดุ อุปกรณ์มี          
การตรวจวัด บันทึก รายงาน การทบทวนปริมาณแหล่งก าเนิดมลพิษ  และมีกระบวนการป้องกัน
ปัญหามลพิษทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 5.  ความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล หมายถึง พันธะที่สถานศึกษาด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของสถานศึกษา ชุมชน และสังคม จากการปฏิบัติของสถานศึกษา เกี่ยวกับ การปฏิบัติอย่าง
โปร่งใส การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม จึงสรุปเป็นองค์ประกอบย่อยของ          
ความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล ได้ 3 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  5.1 การปฏิบัติอย่างโปร่งใส หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
กระบวนการสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน มีจิตส านึกความโปร่งใส มีการบริหาร
ความเสี่ยงการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร หลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง มีการจัดตั้งคณะท างาน เพ่ือด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน มีการมอบรางวัล เกียรติบัตรแก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเชิดชูเกียรติ หรือสร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไป
ในอนาคต 
  5.2 การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้วยการสนับสนุนผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค  
เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติบนความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้นสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม มีกระบวนการพิจารณา ให้ค่าตอบแทน อย่างเป็นธรรม มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม ต่อต้านการผูกขาด มีการฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักวิชาการ  
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การเป็นที่ปรึกษาการให้ความเป็นธรรม และมีกระบวนการตรวจสอบความเป็นธรรมทุกขั้นตอนของ
การด าเนินงานตามภารกิจงาน เพ่ือพัฒนามาตรฐานความเป็นธรรม 
  5.3 การมีส่วนร่วม หมายถึง สถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาการมีส่วนร่วมด าเนินงาน กิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษาตามขีดความสามารถ 
พัฒนาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนมี
การตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้ ชุมชน เพ่ือร่วมพัฒนาด้านภูมิปัญญาชุมชน
ท้องถิ่น สนับสนุนการเป็นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามัคคี เต็มใจ ให้ความร่วมมือ มีการวางแผน 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ และมีการประชุมระดมความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
กับทุกภาคส่วน และสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  
 
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
          ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
           ตอนที่ 3  ระดับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับตัวแปรองค์ประกอบย่อยของความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน   ให้ตรงกับความเป็นจริง 
 
1. เพศ               
    (1) ชาย                   (2) หญิง 
2. อายุ                  
    (1) น้อยกว่า 35 ปี    (2) 36 - 45 ปี        (3) มากกว่า 45 ปี  
3. ต าแหน่งปัจจุบัน   
    (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
    (2) รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
4. ประสบการณ์การท างาน 
    (1) น้อยกว่า 10 ปี            (2) 11-20 ปี          
    (3) 21-30 ปี           (4) มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป 
5. ส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับ 
    (1) ปริญญาตรี               (2) ปริญญาโท     (3) ปริญญาเอก               
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ สถานศึกษา สังกัดเทศบาล  

 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน   ลงในช่องระดับความเหมาะสมในตารางด้านขวาที่ตรง 

 กับความคิดเห็นของท่าน  
 

 5   หมายถึง  องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อยนั้นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  
 4   หมายถึง  องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อยนั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก       
 3   หมายถึง  องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อยนั้นมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง   
 2   หมายถึง  องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อยนั้นมีความเหมาะสมในระดับน้อย  
 1   หมายถึง  องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อยนั้นมีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 
ประทีป  ทับโทน 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ตัวอย่างแบบสอบถามตอนที่ 2 
 

ค าถาม 

ระดับความเหมาะสม 
ข้อคิดเห็น/

เสนอแนะเพิ่มเติม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

5 4 3 2 1 
1. ท่านคิดว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ควรประกอบด้วย

องค์ประกอบหลักอะไรบ้าง 
1.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม           

ด้านเศรษฐกิจ 
      

1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม            
ด้านกฎหมาย 

      

 
หมายความว่า  
 - ผู้ตอบเลือกตอบระดับมาก (4) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ อยู่ใน
ระดับความเหมาะสมมากส าหรับการเป็นองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 
 - ผู้ตอบเลือกตอบระดับน้อย (2) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย อยู่ใน
ระดับความเหมาะสมน้อยส าหรับการเป็นองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 
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แบบสอบถามตอนที่ 2 
 

องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 

ระดับความเหมาะสม 
ข้อคิดเห็น/

เสนอแนะเพิ่มเติม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

5 4 3 2 1 
1. ท่านคิดว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ควรประกอบด้วย

องค์ประกอบหลักอะไรบ้าง 
1.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม         

ด้านเศรษฐกิจ 
      

1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม         
ด้านกฎหมาย 

      

1.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม          
ด้านมนุษยธรรม 

      

1.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม         
ด้านสิ่งแวดล้อม 

      

1.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม           
ด้านธรรมาภิบาล 

      

1.6 อ่ืน ๆ.......................................       
2. ท่านคิดว่าองค์ประกอบหลัก ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ควรประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง 
2.1 คุณภาพการให้บริการ       
2.2 การบริหารจัดการงบประมาณ       
2.3 คุณภาพของผลผลิต       
2.4 อ่ืน ๆ.......................................       

3. ท่านคิดว่าองค์ประกอบหลัก ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ควรประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง 
3.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย       
3.2 การปฏิบัติตามปทัสถานทาง

สังคม 
      

3.3 อ่ืน ๆ.......................................       
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องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย 

ระดับความเหมาะสม 
ข้อคิดเห็น/

เสนอแนะเพิ่มเติม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

5 4 3 2 1 
4. ท่านคิดว่าองค์ประกอบหลัก ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม ควรประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง 
4.1 การอาสาสมัคร       
4.2 การบริจาค       
4.3 อ่ืน ๆ.......................................       

5. ท่านคิดว่าองค์ประกอบหลัก ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ควรประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง 
5.1การดูแลสิ่งแวดล้อม       
5.2 การปรับตัวต่อ                     

การเปลี่ยนแปลง 
      

5.3 อ่ืน ๆ.......................................       
6. ท่านคิดว่าองค์ประกอบหลัก ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล ควรประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง 
6.1 การปฏิบัติอย่างโปร่งใส       
6.2 การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม       
6.3 การมีส่วนร่วม       
6.4 อ่ืน ๆ.......................................       

 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติในประเด็นการบริหารสถานศึกษาด้วย     

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ สถานศึกษา สังกัดเทศบาล  
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ลงในช่องระดับความเหมาะสมในตารางด้านขวาที่ตรง 

  กับความคิดเห็นของท่าน  
5   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด      
4   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก      
3   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง        
2   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย  
1   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตัวอย่างแบบสอบถามตอนที่ 3 
 

ท่านคิดว่ามีการปฏิบัติประเด็น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล อยูใ่นระดับใด 

ระดับการปฏิบัติ 
ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

5 4 3 2 1 
1. องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 

1.1 องค์ประกอบย่อยคุณภาพการให้บริการ 
1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 

หรือการให้ความรู้ให้กับผู้เรียนเป็นไป
ตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 

      

2. สถานศึกษามีการให้ความรู้ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการ กับผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐ 

      

 

หมายความว่า    
 - ผู้ตอบเลือกตอบระดับมาก (4) หมายถึง สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน หรือ      
การให้ความรู้ให้กับผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ อยู่ในระดับความเหมาะสม
มากและมีความเป็นไปได้ระดับสูงส าหรับการเป็นองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษา 
 - ผู้ตอบเลือกตอบระดับน้อย (2) หมายถึง สถานศึกษามีการให้ความรู้ที่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการกับผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐ อยู่ในระดับความเหมาะสม
น้อยและมีความเป็นไปได้ระดับต่ าส าหรับการเป็นองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

470 

                                              แบบสอบถามตอนที่ 3   
 

ท่านคิดว่ามีการปฏิบัติประเด็น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล อยูใ่นระดับใด 

ระดับการปฏิบัติ 
ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

5 4 3 2 1 
1. องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 

1.1 องค์ประกอบย่อยคุณภาพการให้บริการ 
1. สถานศึกษามกีารจัดการเรียนการสอน 

หรือการให้ความรู้ให้กับผู้เรียนเป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 

      

2. สถานศึกษามีการให้ความรู้ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการ กับผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐ 

      

3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
อย่างสม่ าเสมอ 

      

4. สถานศึกษามีการให้ข้อมูลข่าวสารทาง
การศึกษา วิทยาการสมัยใหม่เพ่ือ           
การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคมอย่างสม่ าเสมอ 

      

5. สถานศึกษาให้บริการด้านอาคารสถานที่
และจัดสภาพแวดล้อมเหมาะสม               
มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ
ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ   

      

6. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการบริการ
สุขภาพ และสุขอนามัยพ้ืนฐานที่จ าเปน 
เช่น การจัดหาน้ าสะอาดอุปโภค บริโภค 
เพ่ือ   ปองกันโรคภัยและการเจ็บปวย 
โดยให้การบริการต่อนักเรียนอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 
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ท่านคิดว่ามีการปฏิบัติประเด็น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล อยูใ่นระดับใด 

ระดับการปฏิบัติ 
ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

5 4 3 2 1 
    1.2 องค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการงบประมาณ 
1. สถานศึกษามีการด าเนินการ                

ด้านงบประมาณ การบริหารพัสดุ 
ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ เป็นไปตาม
ระเบียบ ยึดถือความถูกต้องและความ
คุ้มค่า 

      

2. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหาร
งบประมาณและการปฏิบัติตามแผน       
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและรั่วไหลของ
งบประมาณ 

      

3. สถานศึกษามีการจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ         
การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล         
การรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาต่อผู้ส่วนได้
ส่วนเสีย ชุมชนและสังคม 

      

4. สถานศึกษามีการจัดสรรผลก าไรจาก
ร้านค้า สหกรณ์ หรือให้ค่าตอบแทนที ่       
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บุคลากร ครู ชุมชน และนักเรียน 

      

5. สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรใน
สถานศึกษามีความรับผิดชอบในการจาย
ภาษ ี         

      

6. สถานศึกษามีการระดมงบประมาณจาก
ประชาชน มาพัฒนาด้านการศึกษา  

      

    1.3 องค์ประกอบย่อยคุณภาพของผลผลิต 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาผู้บริหาร 

บุคลากร ครู และนักเรียน ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะของการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม 
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ท่านคิดว่ามีการปฏิบัติประเด็น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล อยูใ่นระดับใด 

ระดับการปฏิบัติ 
ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

5 4 3 2 1 
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร 

ครู และนักเรียน สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษามาสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

3. สถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียน              
มีคุณธรรม จริยธรรมสร้างผลิตภัณฑ์ที่
สะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค กรณีพบว่า
ผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดอันตรายต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ซื้อรับทราบ
และชดเชยค่าเสียหาย 

      

4. สถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียน
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างสันติสุข หรือไม่ก่อให้เกิด              
ความเสียหาย เดือดร้อน แก่ตนเอง ผู้อ่ืน 
และทรัพย์สิน 

      

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ 
หรืออาชีพเสริมจากการเรียนรู้หลักสูตร
ระยะสั้น  

      

6. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร 
ครู และนักเรียนมีจิตส านึกความ
รับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของ
ตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมที่ได้รับ
มอบหมายให้ดีที่สุด 

      

2. องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
    2.1 องค์ประกอบย่อยการปฏิบัติตามกฎหมาย 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร 

บุคลากร ครู และนักเรียน ปฏิบัติตาม 
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ บทลงโทษ 
ของสถานศึกษาเอง หรือการยึดถือปฏิบัติ
ตามมาตรการหน่วยงานของภาครัฐอย่าง
เคร่งครัด  
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ท่านคิดว่ามีการปฏิบัติประเด็น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล อยูใ่นระดับใด 

ระดับการปฏิบัติ 
ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

5 4 3 2 1 
2. สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้

ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน              
มีความรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชน หรือ
มาตรการคุ้มครองแรงงานเด็กของไทย 
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ  

      

3. สถานศึกษามีการค านึงถึงสิทธิประโยชน
ของการประกันสังคม ตามขอก าหนดของ
สหภาพแรงงาน การจายเงินเดือน หรือ       
คาตอบแทนต้องสอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมาย และตามสัญญาข้อตกลงร่วมกัน 

      

4. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีกระบวนการ 
ป้องกันทุจริต การให้หรือรับสินบนใน         
ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม 

      

5. สถานศึกษามีการรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึก
จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรม             
การปฏิบัติตามกฎหมายของสถานศึกษา 

      

    2.2 องค์ประกอบย่อยการปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร 

บุคลากร ครู และนักเรียน ปฏิบัติตนให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์
ของสังคม ชุมชนท้องถิ่น 

      

2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร 
บุคลากร ครู และนักเรียน ปฏิบัติตนตาม
หลักการศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
อย่างเคร่งครัด 

      

3. สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมตาม            
วิถีของชุมชน เช่นการเชื่อฟังเคารพ       
ผู้อาวุโสในชุมชน การเป็นผู้ตามท่ีดี         
การตักเตือน ส่งเสริมการกระท าความดี
ในรูปแบบต่าง ๆ  
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ท่านคิดว่ามีการปฏิบัติประเด็น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล อยูใ่นระดับใด 

ระดับการปฏิบัติ 
ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

5 4 3 2 1 
4. สถานศึกษามีการรณรงค์ปลูกจิตส านึก

การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ชุมชน และทางสังคม 

      

3. องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 
    3.1 องค์ประกอบย่อยการอาสาสมัคร 
1. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ผู้บริหาร 

บุคลากร ครู และนักเรียน มีการจัดตั้ง
กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร หรือชมรมสร้าง
จิตอาสาเสียสละเพ่ือเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลือให้บริการประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน 

      

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร 
ครู และนักเรียน มีวัฒนธรรม                
การอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วย
ความสมัครใจ โดยมิได้ถูกบังคับโดย
กฎหมาย 

      

3. สถานศึกษา มีการอบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัคร ส าหรับการช่วยเหลือผู้อื่น  
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

      

4. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติหรือ เกียรติบัตรแก่
อาสาสมัครและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ขวัญ
ก าลังใจ ให้เกิดกระบวนการสร้าง
อาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต 

      

    3.2 องค์ประกอบย่อยการบริจาค 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร 

บุคลากร ครู และนักเรียน บริจาค หรือ 
จัดหาทรัพยากรทางด้านงบประมาณ 
วัสดุและสิ่งของ  

      

 



 

 

475 

ท่านคิดว่ามีการปฏิบัติประเด็น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล อยูใ่นระดับใด 

ระดับการปฏิบัติ 
ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

5 4 3 2 1 
2. สถานศึกษามีการช่วยเหลือ ชุมชน สังคม 

ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย เพื่อสร้าง        
สภาพสังคมแห่งความสุขและความสมดุล
ของสังคม 

      

3. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการ
สร้างจิตส านึก ส าหรับผู้บริหาร บุคลากร 
ครู และนักเรียน ให้รู้จักคุณค่าการบริจาค 

      

4. สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้บริจาค
โดยมีการมอบเกียรติบัตร โล่ รางวัล           
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกระบวนการ    
การบริจาคอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

      

5. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีช่องทาง          
การบริจาคที่หลากหลาย เช่น ผ่าน
ทางเว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม 
เพ่ือร่วมระดมช่วยเหลือผู้ได้รับความ
เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที สะดวกและ
รวดเร็ว 

      

6. สถานศึกษาสนับให้บุคลากร ครู นักเรียน
และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมบริจาค
โลหิตเพ่ือช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 

      

4. องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
    4.1 องค์ประกอบย่อยการดูแลสิ่งแวดล้อม 
1. สถานศึกษามีกระบวนการสร้าง           

ความตระหนัก เห็นคุณค่า มีจิตส านึกท่ีดี
ต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้บริหาร บุคลากร 
ครู และนักเรียน จนกลายเป็นวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

      

2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร 
บุคลากร ครู และนักเรียน รว่มปฏิบัติตน
ตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
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ท่านคิดว่ามีการปฏิบัติประเด็น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล อยูใ่นระดับใด 

ระดับการปฏิบัติ 
ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

5 4 3 2 1 
3. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร 

บุคลากร ครู และนักเรียน เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  

      

4. สถานศึกษามกีารจัดท ากิจกรรม             
การปลูกป่า การปกป้องป่าบกและ            
ป่าชายเลน งดทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลง        
ในแม่น้ าล าคลอง ที่ทางสาธารณะหรือ    
มีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า นากุ้งเสื่อมโทรม  
เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน   

      

5. สถานศึกษามีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การด้านเด็กเยาวชนและประชาชน
ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์
สายพันธุเฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่อย่าง
สมดุลในระบบนิเวศ 

      

6. สถานศึกษามีกระบวนการลดผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอม ชุมชน จากการใชที่ดิน
เกี่ยวกับการพัฒนาดานการเกษตรหรือ
การปองกัน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าชุ่มน้ า 
ทางเดินสัตวปา และ ด าเนินการชดเชย
หากเกิดความเสียหายจากการกระท าที่
เกิดข้ึน  

      

4.2 องค์ประกอบย่อยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
1. สถานศึกษามีกระบวนการสร้าง            

ความตระหนักให้กับผู้บริหาร บุคลากร 
ครู และนักเรียน เห็นคุณค่า การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อลดปัญหาโลกร้อน          
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก 

      

 

 

 



 

 

477 

ท่านคิดว่ามีการปฏิบัติประเด็น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล อยูใ่นระดับใด 

ระดับการปฏิบัติ 
ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

5 4 3 2 1 
2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร 

บุคลากร ครู และนักเรียน ให้ม ี                
การปฏิบัติตน ปรับตัว รับมือ                 
สร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปหรือผลกระทบ           
จากสภาวะโลกร้อน   

      

3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร 
ครู และนักเรียน ร่วมอนุรักษ์พลังงาน      
ในสถานศึกษา เช่น การซื้อผลิตภัณฑ์ 
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน 
การประยุกต์ใช้วัสดุซ้ า การปิดไฟหลัง
การใช้งาน ใช้ระบบโซลาร์เซลและ             
กังหันลม 

      

4. สถานศึกษามีการ ตรวจวัด บันทึก 
รายงาน การทบทวนปริมาณแหล่งก าเนิด
มลพิษ เช่น การปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การปล่อยน้ าเสีย กากของเสีย 
และชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้  

      

5. สถานศึกษามีกระบวนการป้องกันปัญหา
มลพิษ หรือก าหนดมาตรการการก าจัด
มลพิษทั้งทางตรง ทางอ้อม เช่น            
กลิ่นควันจากการเผาขยะ น้ าเสีย ฝุ่น
สารเคมี เสียงและควันพิษของ
ยานพาหนะ 

      

5. องค์ประกอบหลักความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
    5.1 องค์ประกอบย่อยการปฏิบัติอย่างโปร่งใส 
1. สถานศึกษามีกระบวนการให้ผู้บริหาร 

บุคลากร ครู และนักเรียน มีจิตส านึก
ความโปร่งใส หรือแสดงออกถึง       
ความเป็นผู้น ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สุจริต  
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ท่านคิดว่ามีการปฏิบัติประเด็น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล อยูใ่นระดับใด 

ระดับการปฏิบัติ 
ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

5 4 3 2 1 
2. สถานศึกษา มีการบริหารความเสี่ยง          

ด้านความโปร่งใส หรือมีวัฒนธรรม       
การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์การ 

      

3. สถานศึกษามีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร 
หลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงการปฏิบัติงาน
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงหรือมี
การสื่อสารแบบสองทางกับผู้มีส่วนได้เสีย 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่             
อาจเกิดขึ้น 

      

4. สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะท างาน           
เพ่ือด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน หรือมี
การตรวจสอบ ติดตามการประเมินผล 
รับฟังความคิดเห็นจากองค์กร หน่วยงาน 
ภายใน ภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 

      

5. สถานศึกษามีการมอบรางวัล เกียรติบัตร
แก่ ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพ่ือ 
เชิดชูเกียรติ หรือสร้างแรงจูงใจให้สังคม
ร่วมสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสต่อไป
ในอนาคต 

      

     5.2 องค์ประกอบย่อยการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 
1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร 

ครู และนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย         
ความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดย
ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ 
เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

      

2. สถานศึกษามีกระบวนการพิจารณาให้
ค่าตอบแทนแกผู่้บริหาร บุคลากร และ
ครู อย่างเป็นธรรม  
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ท่านคิดว่ามีการปฏิบัติประเด็น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล อยูใ่นระดับใด 

ระดับการปฏิบัติ 
ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

5 4 3 2 1 
3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ ผู้บริหาร บุคลากร 

ครู และนักเรียน มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือ ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม 
ต่อต้านการผูกขาด และการอธรรม              
ทุกรูปแบบ 

      

4. สถานศึกษามีการฝึกอบรมผู้บริหาร 
บุคลากร ครู ให้มีความรู้ตามหลัก
วิชาการ การเป็นที่ปรึกษา ด้านการให้
ความเป็นธรรมแก่นักเรียน 

      

5. สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบ
ความเป็นธรรมทุกขั้นตอนของ           
การด าเนินงานตามภารกิจงานหรือม ี 
การรายงานผลการประเมินผล                 
เพ่ือพัฒนามาตรฐานความเป็นธรรม 

      

    5.3 องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วม 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร 

บุคลากร ครูและนักเรียน มีส่วนร่วม
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน 

      

2. สถานศึกษา มีการตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย ชุมชนสังคมเพ่ือร่วม          
การวิจัยการพัฒนาดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้จาก                 
ภูมิปัญญาของชุมชน 

      

3. สถานศึกษาส่งเสริมการเข้ารวมกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือประโยชนของ          
สวนรวมและเป้าหมายในการพัฒนา
ชุมชน 

      

4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา                           
ตามขีดความสามารถ 
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ท่านคิดว่ามีการปฏิบัติประเด็น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล อยูใ่นระดับใด 

ระดับการปฏิบัติ 
ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

5 4 3 2 1 
5. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี แผนกลยุทธ์หรือวางแผนงาน
นโยบายวิสัยทัศน์และเป้าหมายสะท้อน
ความมุ่งม่ันต่อการสร้างการมีส่วนร่วม 

      

6. สถานศึกษามีการร่วมประชุมใช้ความคิด
อย่างสร้างสรรค์ กับทุกภาคส่วน เพ่ือหา
วิธีการพัฒนาแก้ไขปัญหาและลดปัญหา 
ที่เกิดขึ้น 

      

7. สถานศึกษามกีารอบรมขาราชการครูและ
ลูกจางประจ าเกี่ยวกับการมีสวนรวม
สนับสนุนทางการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (ชุดที ่2) 
เรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 

 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1.  แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล ผ่านความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล/รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล แห่งละ 1 คน  
 2.  แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  
               ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
               ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันที่ได้ด าเนินการและเป็น      
อยู่จริง และสภาพที่คาดหวังในการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล ที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้น 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน   ให้ตรงกับความเป็นจริง 
 
1. เพศ                 
    (1) ชาย                          (2) หญิง 
2. อายุ                  
    (1) น้อยกว่า 35 ปี             (2) 36 - 45 ปี          (3) มากกว่า  45 ปี  
3. ต าแหน่งปัจจุบัน   
    (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
    (2) รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
4. ประสบการณ์การท างาน 
                (1) น้อยกว่า 10 ปี            (2) 11 - 20 ปี          
    (3) 21 - 30 ปี           (4) มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป 
5. ส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับ 
               (1) ปริญญาตรี               (2) ปริญญาโท            (3) ปริญญาเอก               
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ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่คาดหวังในการบริหาร
สถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล  

 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แต่ละข้อค าถาม

จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ 1) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันที่ได้ด าเนินการและเป็นอยู่จริง 
และ 2) สภาพที่คาดหวังในการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาล ที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้น ขอความอนุเคราะห์ท่าน โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดโดยมีเกณฑ์ความคิดเห็น ดังนี้  
 - ระดับของการบริหารสภาพปัจจุบันที่ได้ด าเนินการและเป็นอยู่จริง 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง   สถานศึกษามีการด าเนินในสภาพนั้น ๆ มากที่สุด 
 ระดับคะแนน 4 หมายถึง   สถานศึกษามีการด าเนินในสภาพนั้น ๆ มาก 
 ระดับคะแนน 3 หมายถึง   มีสถานศึกษามีการด าเนินในสภาพนั้น ๆ ปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2 หมายถึง   สถานศึกษามีการด าเนินในสภาพนั้น ๆ น้อย 
 ระดับคะแนน 1 หมายถึง   สถานศึกษามีการด าเนินในสภาพนั้น ๆ น้อยที่สุด 
 - ระดับของการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่คาดหวังให้เกิดขึ้น      
ในอนาคต 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง   สถานศึกษามีความคาดหวังในด้านนั้น ๆ มากที่สุด 
 ระดับคะแนน 4 หมายถึง   สถานศึกษามีความคาดหวังในด้านนั้น ๆ มาก 
 ระดับคะแนน 3 หมายถึง   สถานศึกษามีความคาดหวังในด้านนั้น ๆ ปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2 หมายถึง   สถานศึกษามีความคาดหวังในด้านนั้น ๆ น้อย 
 ระดับคะแนน 1 หมายถึง   สถานศึกษามีความคาดหวังในด้านนั้น ๆ น้อยที่สุด 
 3.  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ ใช้เพ่ือการวิจัยเท่านั้น โดยท าการวิเคราะห์ในภาพรวม
ซ่ึงจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคลหรือสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้ งนี้ และ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้                                                                  
 

                                ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ 
                                                ประทีป  ทับโทน                                  

                                      นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 
 

สถานศึกษาของท่านบริหารด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 

สภาพปัจจบุัน  สภาพที่คาดหวัง ข้อคิดเห็น
/เสนอแนะ
เพ่ิมเติม 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

1. คุณภาพการให้บริการ 
1.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนหรือ   

การให้ความรู้ให้กับผู้เรียนเป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว ้

            

 
หมายความว่า  
 - ผู้ตอบเลือกตอบระดับน้อย (2) หมายถึง สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนหรือ      
การให้ความรู้ให้กับผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้  อยู่ในระดับน้อย แต่ท่าน
ความคาดหวังให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนหรือการให้ความรู้ให้กับผู้เรียนเป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้อยู่ในระดับมาก         
  - ผู้ตอบเลือกตอบระดับมาก (4) หมายถึง สถานศึกษามีการให้ความรู้ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการกับผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐ อยู่ในระดับมาก แต่ท่าน
ความคาดหวังให้สถานศึกษามีการให้ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการกับผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐอยู่ในระดับน้อย  
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                                                       แบบสอบถาม 
 

สถานศึกษาของท่านบริหารด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 

สภาพปัจจบุัน  สภาพที่คาดหวัง ข้อคิดเห็น
/เสนอแนะ
เพ่ิมเติม 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ 
    1.1 คุณภาพการให้บริการ 
1. สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนหรือการให้

ความรู้ให้กับผูเ้รียนเป็นไปตามมาตรฐานของ
หลักสตูรที่ได้ก าหนดไว ้

            

2. สถานศึกษามีการให้ความรู้ที่ตอบสนองต่อ      
ความต้องการกับผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สนองตอบต่อนโยบายของรัฐ 

            

3. สถานศึกษามีการจดักิจกรรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมของผู้ปกครอง ชุมชน สังคมอย่าง
สม่ าเสมอ 

            

4. สถานศึกษามีการให้ข้อมลูข่าวสารทางการศึกษา 
วิทยาการสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน สังคมอย่างสม่ าเสมอ 

            

5. สถานศึกษาให้บริการด้านอาคารสถานท่ีและ       
จัดสภาพแวดล้อมเหมาะสม มีสิ่งอ านวย           
ความสะดวกรองรับผู้ใช้บริการอยา่งเพียงพอ   

            

6. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการบริการสุขภาพ     
และสุขอนามัยพื้นฐานที่จ าเปน เช่น การจัดหาน้ า
สะอาดอุปโภค บรโิภค เพื่อปองกันโรคภยัและ
การเจ็บปวย โดยให้การบริการต่อนักเรียน        
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

            

    1.2 การบริหารจัดการงบประมาณ 
1. สถานศึกษามีการด าเนินการด้านงบประมาณ 

การบริหารพัสดุ ครุภณัฑ์และสินทรัพย์ เป็นไป
ตามระเบียบ ยดึถือความถูกต้องและความคุ้มค่า 

            

2. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงบประมาณ
และการปฏิบัตติามแผน เพื่อป้องกันความเสีย่ง
และรั่วไหลของงบประมาณ 

            

3. สถานศึกษามีการจดัท าและเสนอของบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการรายงานผลการใช้เงินและผล       
การด าเนินงานของสถานศึกษาต่อผู้ส่วนได้        
ส่วนเสยี ชุมชนและสังคม 
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สถานศึกษาของท่านบริหารด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 

สภาพปัจจบุัน  สภาพที่คาดหวัง ข้อคิดเห็น
/เสนอแนะ
เพ่ิมเติม 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

4. สถานศึกษามีการจดัสรรผลก าไรจากร้านคา้ 
สหกรณ์ หรือให้ค่าตอบแทนท่ีไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย บุคลากร ครู ชุมชน และ
นักเรียน 

            

5. สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษา        
มีความรับผิดชอบในการจายภาษี          

            

6. สถานศึกษามีการระดมงบประมาณจาก
ประชาชน มาพัฒนาด้านการศึกษา  

            

1.3 คุณภาพของผลผลิต 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากร ครู 

และนักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่าง
เหมาะสม 

            

2. สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้้บริหาร บุคลากร ครู และ
นักเรียน สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รบัจากการศึกษา
มาสรา้งสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

            

3. สถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียน มีคณุธรรม 
จริยธรรมสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีสะอาดปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค กรณีพบว่าผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดอันตราย
ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีซื้อรับทราบ
และชดเชยค่าเสยีหาย 

            

4. สถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข 
หรือไม่ก่อให้เกดิความเสียหาย เดอืดร้อน แก่
ตนเอง ผู้อื่น และทรัพยส์ิน 

            

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ หรือ
อาชีพเสริมจากการเรียนรูห้ลักสูตรระยะสั้น  

            

6.สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้้บรหิาร บุคลากร ครู และ
นักเรียนมีจติส านึกความรบัผิดชอบในบทบาท
และหน้าท่ีของตัวเองและปฏิบัตหิน้าท่ีต่อสังคมที่
ได้รับมอบหมายให้ดีที่สดุ 

            

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย 
    2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู 

และนักเรียน ปฏิบตัิตาม ระเบยีบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ บทลงโทษของสถานศึกษาเองหรือ 
การยึดถือปฏิบตัิตามมาตรการหนว่ยงานของ
ภาครัฐอย่างเคร่งครดั  
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สถานศึกษาของท่านบริหารด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 

สภาพปัจจบุัน  สภาพที่คาดหวัง ข้อคิดเห็น
/เสนอแนะ
เพ่ิมเติม 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

2. สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
บุคลากร ครู และนักเรียน มคีวามรู้ เรื่องสิทธิ
มนุษยชน หรือมาตรการคุม้ครองแรงงานเด็ก
ของไทย มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ  

            

3. สถานศึกษามีการค านึงถึงสิทธิประโยชนของ   
การประกันสังคม ตามขอก าหนดของสหภาพ
แรงงาน การจายเงินเดือนหรือคาตอบแทนต้อง
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและตามสัญญา
ข้อตกลงร่วมกัน 

            

4. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีกระบวนการป้องกัน
ทุจริต การให้หรือรับสินบนในทุกรปูแบบ           
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

            

5. สถานศึกษามีการรณรงค์ปลูกฝงัจิตส านึก             
จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัตติาม
กฎหมายของสถานศึกษา 

            

    2.2 การปฏิบัติตามปทัสถานทางสังคม 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู 

และนักเรียน ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของสังคม ชุมชนท้องถิ่น 

            

2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู 
และนักเรียน ปฏิบัติตนตามหลักการศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด 

            

3. สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมตามวิถีของ
ชุมชน เช่นการเชื่อฟังเคารพผู้อาวโุสในชุมชน 
การเป็นผูต้ามทีด่ี การตักเตือน ส่งเสรมิ           
การกระท าความดีในรูปแบบต่าง ๆ  

            

4. สถานศึกษามีการรณรงค์ปลูกจติส านึกการสร้าง
วัฒนธรรมการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ ชุมชน และ
ทางสังคม 

            

3. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านมนุษยธรรม 
    3.1 การอาสาสมัคร 
1. สถานศึกษามีการสนับสนุนใหผู้บ้ริหาร บุคลากร 

ครู และนักเรียน มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน
อาสาสมัคร หรือชมรมสร้างจิตอาสาเสียสละเพื่อ
เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือให้บริการ
ประชาชนท่ีได้รบัความเดือดร้อน 
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สถานศึกษาของท่านบริหารด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 

สภาพปัจจบุัน  สภาพที่คาดหวัง ข้อคิดเห็น
/เสนอแนะ
เพ่ิมเติม 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

2. สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้้บริหาร บุคลากร ครู 
และนักเรียน มีวัฒนธรรมการอาสาสมัคร
ช่วยเหลือผูไ้ดร้ับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ       
ต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ โดยมิไดถู้กบังคับโดย
กฎหมาย 

            

3. สถานศึกษา มีการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร  
ส าหรับการช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

            

4. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลเชิดชู
เกียรตหิรือ เกียรติบัตรแก่อาสาสมัครและผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ 
ขวัญก าลังใจ ให้เกิดกระบวนการสร้าง
อาสาสมัครรุ่นต่อไปในอนาคต 

            

    3.2 การบริจาค 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู 

และนักเรียน บริจาค หรือ จัดหาทรัพยากร
ทางด้านงบประมาณ วัสดุและสิ่งของ  

            

2. สถานศึกษามีการช่วยเหลือ ชุมชน สังคม               
ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย เพื่อสร้างสภาพสังคม
แห่งความสุขและความสมดุลของสังคม 

            

3. สถานศึกษาส่งเสริมใหม้ีกระบวนการสร้าง
จิตส านึก ส าหรับผู้บรหิาร บุคลากร ครู และ
นักเรียนให้รูจ้ักคุณคา่การบริจาค 

            

4. สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผูบ้ริจาคโดยมี          
การมอบเกียรติบตัร โล่ รางวัล เพือ่สร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดกระบวนการการบริจาคอยา่งต่อเนื่องใน
อนาคต 

            

5. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีช่องทางการบริจาคที่
หลากหลาย เช่น ผ่านทางเว็ปเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ 
อินสตาแกรม เพื่อร่วมระดมช่วยเหลือผูไ้ด้รบั
ความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที สะดวกและ
รวดเร็ว 

            

6. สถานศึกษาสนับให้บุคลากร ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อ
ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย ์
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สถานศึกษาของท่านบริหารด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 

สภาพปัจจบุัน  สภาพที่คาดหวัง ข้อคิดเห็น
/เสนอแนะ
เพ่ิมเติม 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
    4.1 การดูแลสิ่งแวดล้อม 
1. สถานศึกษามีกระบวนการสร้างความตระหนัก 

เห็นคุณคา่ มีจิตส านึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน จนกลายเป็น
วัฒนธรรมการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม  

            

2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู 
และนักเรียน ร่วมปฏิบัตตินตามกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับหรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครดั 

            

3. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู 
และนักเรียน เป็นแบบอย่างท่ีดีในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน  

            

4. สถานศึกษามีการจดัท ากิจกรรม การปลูกป่า     
การปกป้องป่าบกและป่าชายเลน งดทิ้งขยะและ
สิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ าล าคลอง ท่ีทางสาธารณะ 
หรือ มีการฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่า นากุ้งเสื่อมโทรม             
เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน   

            

5. สถานศึกษามีการจดัตั้งกลุม่อนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
หรือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยองค์การด้านเด็ก
เยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม           
ทั้งพืชและสัตว์สายพันธุเฉพาะท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างสมดลุในระบบนเิวศ 

            

6. สถานศึกษามีกระบวนการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ชุมชน จากการใข้ที่ดนิเกี่ยวกับ        
การพัฒนา ด้านการเกษตรหรือการปัองกันพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ป่าชุ่มน้ า ทางเดินสตัว์ป่า และด าเนินการ
ชดเชขหาเกิดความเสยีหายจากการกระท าท่ี
เกิดขึ้น 

            

    4.2 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
1. สถานศึกษามีกระบวนการสร้างความตระหนัก

ให้กับผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน            
เห็นคุณคา่ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั คุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดปัญหาโลกร้อนที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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สถานศึกษาของท่านบริหารด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 

สภาพปัจจบุัน  สภาพที่คาดหวัง ข้อคิดเห็น
/เสนอแนะ
เพ่ิมเติม 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู 
และนักเรียน ให้มีการปฏิบัตติน ปรับตัว รับมือ 
สร้างภมูิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่       
เปลี่ยนแปลงไปหรือผลกระทบจากสภาวะ            
โลกร้อน   

            

3. สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้้บริหาร บุคลากร ครู และ
นักเรียน ร่วมอนุรักษ์พลังงาน ในสถานศึกษา เช่น 
การซื้อผลิตภณัฑ์ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีประหยัด
พลังงาน การประยุกต์ใช้วัสดุซ้ า การปิดไฟ           
หลังการใช้งาน ใช้ระบบโซลาร์เซลและกังหันลม 

            

4. สถานศึกษามีการ ตรวจวัด บันทึก รายงาน           
การทบทวนปริมาณแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น            
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยน้ าเสยี 
กากของเสีย และชนิดของเชื้อเพลงิที่ใช้  

            

5. สถานศึกษามีกระบวนการป้องกันปัญหามลพิษ 
หรือก าหนดมาตรการการก าจัดมลพิษทั้งทางตรง 
ทางอ้อม เช่น กลิ่นควันจากการเผาขยะ น้ าเสยี 
ฝุ่นสารเคมี เสียงและควันพิษของยานพาหนะ 

            

5. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล 
    5.1 การปฏิบัติอย่างโปร่งใส 
1. สถานศึกษามีกระบวนการให้ผูบ้ริหาร บุคลากร 

ครู และนักเรียน มจีิตส านึกความโปร่งใสหรือ 
แสดงออกถึงความเป็นผู้น ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าท่ี 
อย่างตรงไปตรงมา ซื่อสตัย์ สจุริต  

            

2. สถานศึกษา มีการบริหารความเสี่ยงด้าน        
ความโปร่งใสหรือมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใสจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การ 

            

3. สถานศึกษามีการเปิดเผยข้อมลู ข่าวสาร 
หลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงการปฏบิัติงานให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงหรอืมีการสื่อสาร
แบบสองทางกับผู้มีส่วนได้เสีย เพือ่แก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้น 

            

4. สถานศึกษามีการจดัตั้งคณะท างาน                   
เพื่อด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน หรือมี                 
การตรวจสอบ ติดตามการประเมนิผล รับฟัง
ความคิดเห็น จากองค์กร หน่วยงาน ภายใน 
ภายนอก ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 
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สถานศึกษาของท่านบริหารด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 

สภาพปัจจบุัน  สภาพที่คาดหวัง ข้อคิดเห็น
/เสนอแนะ
เพ่ิมเติม 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

5. สถานศึกษามีการมอบรางวัล เกียรติบัตรแก่ 
ผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน ที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความโปร่งใส เพื่อเชิดชูเกียรติ หรือ
สร้างแรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนให้เกิด          
ความโปร่งใสต่อไปในอนาคต 

            

     5.2 การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 
1. สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้้บริหาร บุคลากร ครู และ

นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นธรรม           
เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคติ ไม่เลือก
ปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนช้ัน สถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

            

2. สถานศึกษามีกระบวนการพิจารณา                     
ให้ค่าตอบแทนแกผู่้บรหิาร บุคลากร และครู 
อย่างเป็นธรรม  

            

3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ ผู้บริหาร บุคลากร ครู 
และนักเรียน มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ     
ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม ต่อต้านการผูกขาด  
และการอธรรมทุกรูปแบบ 

            

4. สถานศึกษามีการฝึกอบรมผู้บรหิาร บุคลากร ครู 
ใหม้ีความรูต้ามหลักวิชาการ การเป็นท่ีปรึกษา 
ด้านให้ความเป็นธรรมแก่นักเรียน 

            

5. สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบความเป็น
ธรรมทุกข้ันตอน ของการด าเนินงานตาม          
ภารกิจงาน หรือมีการรายงานผลการประเมินผล          
เพื่อพัฒนามาตรฐานความเป็นธรรม 

            

    5.3 การมีส่วนร่วม 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู

และนักเรียน มสี่วนร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างสถานศกึษา ภาครัฐ
และ เอกชน 

            

2. สถานศึกษา มีการตกลงความรว่มมือกับ
มหาวิทยาลยั ชุมชน สังคมเพื่อร่วมการวิจัย           
การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
สร้างองค์ความรูจ้ากภูมปิัญญาของชุมชน 

            

3. สถานศึกษาส่งเสริมการเข้ารวมกับองคกร
ปกครอง สวนท้องถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
และเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน 
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สถานศึกษาของท่านบริหารด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 

สภาพปัจจบุัน  สภาพที่คาดหวัง ข้อคิดเห็น
/เสนอแนะ
เพ่ิมเติม 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

4. สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้้บริหาร ครู และนักเรียน
มีส่วนร่วมกจิกรรมภายใน และภายนอก
สถานศึกษาตามขีดความสามารถ 

            

5. สถานศึกษามีการจดัท าแผนปฏบิัติการประจ าป ี
แผนกลยุทธ์ หรือวางแผนงาน นโยบาย วิสัยทัศน์
และเป้าหมายสะท้อนความมุ่งมั่นต่อการสร้าง
การมีส่วนร่วม 

            

6. สถานศึกษามีการร่วมประชุมใช้ความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ กับทุกภาคส่วน เพื่อหาวิธีการพัฒนา
แก้ไขปัญหาและลดปญัหาที่เกิดขึน้ 

            

7. สถานศึกษามีการอบรมขาราชการครูและลูกจาง
ประจ าเกีย่วกับการมสีวนรวมสนับสนุนทาง
การเมืองระบอบประชาธิปไตย 
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เครื่องมือชุดที่ 3 
กรอบแนวทางค าถาม การสนทนากลุ่มย่อย 

เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา  
สังกัดเทศบาล 

 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม: ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน จาก 5 กลุ่ม ตามเกณฑ์คือ มีคุณวุฒิ       
มีความรู้หรือประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาความรับผิดชอบ
ต่อสังคม /ด้านเศรษฐกิจ /ด้านกฎหมาย ด้านมนุษยธรรม /ด้านสิ่งแวดล้อม/และด้านธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม 
ศึกษานิเทศก์ นายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการส านักพัฒนากฎหมายการศึกษา นักวิชาการ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ มีผลงานวิจัย ต ารา การน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ จบการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก หรือเคยได้รางวัลดีเด่น มีประสบการณ์
หรือมีผลงาน ได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ  
จ านวน 3 คน  
 
 รายช่ือผู้ร่วมสนทนากลุ่ม: 
 1. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ ์ ต าแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
      พระจอมเกล้าธนบุรี 
 2. อาจารย์ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่        ต าแหน่ง อาจารย์/รักษาการ 
      รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 3. ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์             ต าแหน่ง เลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  
 
 กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านกฎหมาย มีผลงานวิจัย ต ารา การน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ จบการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก หรือเคยได้รางวัลดีเด่น มีประสบการณ์
หรือมีผลงาน ได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านกฎหมาย  
จ านวน 3 คน  
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รายช่ือผู้ร่วมสนทนากลุ่ม: 
 1. ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักพัฒนากฎหมายการศึกษา 
 2. อาจารย์ ดร.ภิญโญ สายนุ้ย         ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      พระนคร 
 3. ดร.ปุณณัตถ์ ไชยค า              ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครเชียงราย   
      จังหวัดเชียงราย  
 
 กลุ่มที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านมนุษยธรรม มีผลงานวิจัย ต ารา การน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ จบการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก หรือเคยได้รางวัลดีเด่น มีประสบการณ์
หรือมีผลงาน ได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านมนุษยธรรม  
จ านวน 3 คน  
 
 รายช่ือผู้ร่วมสนทนากลุ่ม: 
 1. นายวิรัตน์ จุติประภาค  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4 
มหาราช 
      จังหวัดกระบี่  
 2. ดร.อ าพล พลศร                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
      เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา  
 3. พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ผศ.ดร. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหลักสูตร 
      พุทธศาสตรมหาบัญฑิต 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 กลุ่มที ่4 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม มีผลงานวิจัย ต ารา การน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ จบการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก หรือเคยได้รางวัลดีเด่น มีประสบการณ์
หรือมีผลงาน ได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 3 คน  
 
  รายช่ือผู้ร่วมสนทนากลุ่ม: 
 1. ดร.อัญชลี ชุมนุม                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
      และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร 
 2. อาจารย์ ดร.วีรภัทร ภัทรกุล    ต าแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      พระนครศรีอยุธยา 
 3. นางวิสา จรัลชวนะเพท           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 
      บ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต 
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 กลุ่มที่ 5 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านธรรมาภิบาล มีผลงานวิจัย ต ารา การน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ จบการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก หรือเคยได้รางวัลดีเด่น มีประสบการณ์
หรือมีผลงาน ได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านธรรมาภิบาล  
จ านวน 3 คน  
 
  รายช่ือผู้ร่วมสนทนากลุ่ม: 
 1. พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ  ต าแหน่ง เลขาธิการสมาคมเครือข่าย 
      ธรรมาภิบาล 
 2. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน   ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
 3. ดร.ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา  
      จังหวัดชัยภูมิ 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  
ประเด็นส าคัญที่จะขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึกมีประเด็น ดังนี้ 
 1.  ภาพรวมของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลักทั้ง 5 กลยุทธ์  
 2.  การจัดเรียงล าดับในการปฏิบัติของกลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์รอง ควรเป็นอย่างไร 
 3.  ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ ระหว่างกลยุทธ์หลักและ กลยุทธ์รอง เหมาะสม หรือไม่ 
อย่างไร 
 4.  การใช้ชื่อกลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์รอง มีความถูกต้องชัดเจนหรือไม่ ควรปรับปรุง
อะไรบ้าง 
 5.  กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รองและแนวทางปฏิบัติมีความสอดคล้อง กับความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลหรือไม่ ควรปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมประเด็น อะไรบ้าง 
 6.  กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รองและแนวทางปฏิบัติ จะช่วยส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล หรือไม่ ควรปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมประเด็น
อะไรบ้าง  
 ในช่วงการสัมภาษณ์หากมีประเด็นอ่ืน เพ่ิมเติม ผู้วิจัยใคร่ขอค าแนะ ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากท่าน ตามประเด็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นระหว่างสนทนาต่อไป 
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แบบสอบถามการตรวจสอบ ชุดที่ 4 
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 

--------------------------------------- 
ค าชี้แจง 
  แบบสอบถามตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ท่านในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาได้โปรดพิจารณาใช้
ในการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้น และแบบตรวจสอบนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ 2 การตรวจสอบความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความ    
ถูกต้อง ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา  สังกัด
เทศบาล 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ให้ตรงกับความเป็นจริง 
 
1. เพศ                 
    (1) ชาย                           (2) หญิง 
2. อายุ                  
    (1) น้อยกว่า 30 ปี              (2) ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป - 45 ปี         
    (3) ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน   
    (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
    (2) รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
4. ประสบการณ์การท างาน 
                (1) น้อยกว่า 10 ปี             (2) ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป - 20 ปี              
    (3) ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป - 30 ปี    (4) ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 
5. ส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับ 
                (1) ปริญญาตรี                (2) ปริญญาโท          
    (3) ปริญญาเอก               
   
   
 
 



 

 

496 

ตอนที่ 2  การตรวจสอบความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง
ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล 

 ค าอธิบายประกอบการท าแบบตรวจสอบ/ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  
ระดับความเหมาะสมในตารางด้านขวาที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
 
  1.  แบบตรวจสอบนี้เป็นการถามความคิดเห็นของท่านในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
รายละเอียดของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา  สังกัด
เทศบาล ว่ามีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และ ความถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
ภายหลังจากที่ท่านได้ศึกษา (ร่าง) การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ที่ผู้วิจัยได้แนบมาพร้อมกับแบบตรวจสอบนี้ 
 2.  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แต่ละข้อ
ค าถามจ าแนกเป็น 4 ลักษณะ 1) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความประโยชน์ 2) สอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ 3) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม และ 4) สอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเป็น ถูกต้องของร่างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน โปรดท าเครื่องหมาย ในช่อง  ที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยมีเกณฑ์ในการตอบ ดังนี้ 
 
5   หมายถึง  ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ในระดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง  ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ในระดับมาก  
3   หมายถึง  ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง  ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ในระดับน้อย  
1   หมายถึง  ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ในระดับน้อยที่สุด 
 
รายละเอียดที่จะน าเสนอให้พิจารณา ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ของกลยุทธ์ฯ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 พันธกิจ (Mission) 
            เป้าประสงค์ท่ี (Goal) 
 ประเด็นกลยุทธ์ 
            แนวทางปฏิบัติ  
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องค์ประกอบกลยุทธ ์
ความเป็นประโยชน ์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
บริหารสถานศึกษาด้วยความรบัผดิชอบต่อสังคม โดยใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกดิประโยชน์สูงสดุ สร้างจิตอาสา
บริการสาธารณะ อนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม ตามหลักนิติธรรม 
ปทัสถานทางสังคม และธรรมาภิบาล 

                    

พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาการบรหิารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ   

                    

2) พัฒนาการบรหิารตามหลักนิติธรรมและปทสัถานทางสังคม                     
3) พัฒนาจิตอาสา และบริการสาธารณะ                     
4) สรา้งจิตส านึกท่ีดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                        
5) พัฒนาการปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใส ความเป็นธรรม

และการมีส่วนร่วม 
                    

เป้าประสงค์ (Goal) 
1) พัฒนาการให้บริการอย่างเหมาะสม น าเทคโนโลยีมา

บริหารจดัการงบประมาณ และผูเ้รียนมีคณุลักษณะที่         
พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

                    

2) ส่งเสริมการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกการปฏิบตัิตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย และปทัสถานทางสังคม       
แก่นักเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
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องค์ประกอบกลยุทธ ์
ความเป็นประโยชน ์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3) สร้างจิตอาสา ปลูกจิตส านึก คา่นิยม ส าหรับนักเรียนร่วม

กิจกรรม สร้างแรงจูงใจการช่วยเหลือ และรู้เท่าทัน         
เห็นคุณคา่การบริจาคการโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อบริการ
สาธารณะ 

                    

4) ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเตรยีมความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

                    

5) พัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้ ปลูกฝังจติส านึก ก าหนด
เกณฑ์ และประเมินติดตาม การปฏิบัติงานด้วย              
ความโปร่งใส เป็นธรรมและการมสี่วนร่วมครบทุกด้าน 

                    

กลยุทธ์หลักท่ี 1  
พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 

                    

กลยุทธ์รองที่ 1.1  
พัฒนาระบบบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.1   
จัดกิจกรรมบรหิารวิชาการทางการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะ
แนว การวางแผนการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนนักเรียนสูค่วามเป็นเลิศตามความถนดั
และความสามารถเฉพาะ 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.2  
น าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการให้บริการ ดา้นอาคารเรียน 
อาคารประกอบ แหล่งเรยีนรู้ ระบบสาธารณูปโภค และ              
มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ 
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องค์ประกอบกลยุทธ ์
ความเป็นประโยชน ์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.1.3  
พัฒนาการให้บริการงานอนามัยโรงเรียน และระบบช่วยเหลือ
นักเรียน 

                    

กลยุทธ์รองข้อที่ 1.2  
พัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.1  
พัฒนาการวางแผนบริหารงบประมาณ เพื่อใช้งบประมาณให้
เกิดประสิทธิภาพ ตรงตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.2   
น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบรหิารจัดการงบประมาณ 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.2.3   
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความเช่ียวชาญด้านงบประมาณ 
การนิเทศ การประเมิน และติดตาม การใช้งบประมาณ 

                    

กลยุทธ์รองข้อที่ 1.3  
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะที่พึงประสงคส์อดคล้องกับ      
ความต้องการของสังคม 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 1.3.1  
พัฒนาการเรียนการสอนเน้นสร้างนักเรียนให้มีทักษะความรู้ 
สนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน 

                    

                     
 

 

499 



500 
 

 

องค์ประกอบกลยุทธ ์
ความเป็นประโยชน ์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
แนวทางปฏิบัติข้อท่ี 1.3.2  
จัดหลักสูตรระยะสั้นให้ผู้เรียนได้รบัประสบการณ์                
การฝึกทักษะ และเตรียมสมรรถนะหรือคณุลักษณะที่จ าเป็น
ของอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 

                    

กลยุทธ์หลักท่ี 2  
กลยุทธ์การยดึหลักนติิธรรมและปทัสถานทางสังคม 

                    

กลยุทธ์รองที่ 2.1  
ส่งเสริมการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.1   
สนับสนุนให้ความรู้เกีย่วกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 
ระเบียบ ข้อบังคับ แก่ผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.1.2  
พัฒนากระบวนการยตุิธรรม การลงโทษทางวินัยท่ีชัดเจน         
มีช่องการร้องทุกข์ โดยค านึง สิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
แรงงาน 

                    

กลยุทธ์รองที่ 2.2   
ส่งเสริมการปฏิบัตติามปทัสถานทางสังคม 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 2.2.1   
ปลูกฝังและสืบทอด หลักการศาสนาประเพณี วัฒนธรรมตาม
กฎเกณฑ์ทางสังคมและวิถีชุมชน 

                    

                     
 

 

500 



501 
 

 

องค์ประกอบกลยุทธ ์
ความเป็นประโยชน ์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
แนวทางปฏิบัติข้อท่ี 2.2.2   
ส่งเสริมให้ความรู้ แนวปฏิบัตติามหลักการศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม กฎเกณฑ์ของสังคมชุมชนและการอยูร่่วมกันอย่าง
สันต ิ

                    

กลยุทธ์หลักท่ี 3   
การสร้างจิตอาสาและบริการสาธารณะ 

                    

กลยุทธ์รองที่ 3.1  
การสร้างอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.1  
พัฒนานักเรียนโดยจัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสา เพื่อเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนสังคม ผู้ยากไร้และ
ผู้ประสบภยั 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.1.2  
ส่งเสริมกิจกรรมโครงการด้านจิตอาสา เพื่อปลูกฝังค่านิยม 
วัฒนธรรมและสร้างแรงจูงใจ การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

                    

กลยุทธ์รองที่ 3.2  
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคเพื่อสาธารณะ 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.1  
สร้างจิตส านึก ค่านิยม ส าหรับนักเรียน ให้รู้เท่าทันเห็นคณุค่า
และความส าคญัของการบริจาค 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 3.2.2   
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริจาค สร้างแรงจูงใจและ
กิจกรรมความร่วมมือ เพื่อระดมการช่วยเหลือ 
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502 
 

 

องค์ประกอบกลยุทธ ์
ความเป็นประโยชน ์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
กลยุทธ์หลักท่ี 4  
กลยุทธ์สรา้งจิตส านึกท่ีดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

                    

กลยุทธ์รองที่ 4.1  
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.1  
บูรณาการการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติ สร้างจิตส านึก
ที่ดีต่อการสร้างวัฒนธรรมการอนุรกัษ์ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและ
การเป็นแบบอย่างท่ีด ี

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.2  
สนับสนุนกิจกรรมทีเ่ป็นวิถีชีวิต โดยแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเพิม่ประโยชน์ท่ีสง่ผลต่อการปฏิบัติ               
ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.1.3  
สร้างเครือข่ายเพื่ออนุรักษส์ิ่งแวดล้อมโดยใช้ช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลายสามารถขยายแนวคิดแสดงความคิดเห็น
แนะน าวิธีปฏิบัติการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้องทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษา 

                    

กลยุทธ์รองที่ 4.2  
พัฒนาการเตรียมความพร้อมต่อการเปลีย่นแปลงของ
สิ่งแวดล้อม 
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503 
 

 

องค์ประกอบกลยุทธ ์
ความเป็นประโยชน ์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.1  
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า ประหยัดและสร้าง 
จิตส านึก ความตระหนัก ให้นักเรยีนได้ปฏิบัติอย่างรูเ้ห็น
คุณค่า ค านึงถึงผลกระทบผลต่อการเปลีย่นแปลงของ
สิ่งแวดล้อม 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.2  
พัฒนาทักษะการวางแผนปฏิบตัิตนปรับตัวต่อ                
การเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศ รูจ้ักตักเตือนเมื่อพบเห็น 
การกระท าท่ีให้เกดิก่อมลพิษ 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 4.2.3  
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม แกนน าต้นแบบ เครือข่ายเด็กและ
ชุมชน โดยจัดแหล่งศึกษาเรยีนรู้ ก าหนดมาตรการ  
การป้องกันปัญหามลพิษภายในภายนอกสถานศึกษา  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

                    

กลยุทธ์หลักท่ี 5  
กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมและการมี 
ส่วนร่วม  

                    

กลยุทธ์รองที่ 5.1  
พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
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504 
 

 

องค์ประกอบกลยุทธ ์
ความเป็นประโยชน ์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.1  
จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ สร้างจิตส านึกความโปร่งใส 
ให้กับ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี  โดยแสดงออกถึงความเป็นผู้น า
มุ่งมั่นปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มที่ การให้ข้อมูลข่าวสาร
ตรงไปตรงมา และ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.2  
สนับสนุนการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน โดยรบัฟัง 
ความคิดเห็น การสื่อสารแบบสองทาง การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีรับทราบอย่างท่ัวถึง เพื่อป้องกัน
การทุจริต ประพฤติมิชอบ สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง และ 
ลดปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.1.3  
สนับสนุนรางวัล เกียรติบัตรแก่ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียจาก 
การปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความโปร่งใส เพื่อเชิดชูเกียรติหรือสร้าง
แรงจูงใจให้สังคมร่วมสนับสนุนใหเ้กิดความโปร่งใสต่อไป 
ในอนาคต 

                    

กลยุทธ์รองที่ 5.2  
พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยความเปน็ธรรม  

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.1  
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบตังิานด้วย หลักความสามารถ 
ความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โดยปราศจากอคต ิ
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505 
 

 

องค์ประกอบกลยุทธ ์
ความเป็นประโยชน ์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.2  
ส่งเสริมบุคลากร ครู ใหม้ีความรู้ตามหลักวิชาการ การเคารพ
สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น รู้จักหน้าท่ีความรับผดิชอบ
ของตนเองในสังคม ยอมรับในความเสมอภาคเท่าเทียมของ
มนุษย์ทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบตัิ และสามารถปฏิบัตตินเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.2.3  
สนับสนุนการจัดตั้งคณะท างาน ตดิตาม ประเมิน พิจารณา 
การ การปฏิบตัิโดยไม่เลือกปฏิบัต ิเคารพสิทธิของผู้อื่น  
ให้ค่าตอบแทนแก ่บุคลากร อย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการ 
หรือไม่แบ่งแยกว่าเป็นคนเชื้อชาตใิด ศาสนาใด เป็นคนรวย
หรือคนจน ยอมรับความเสมอภาคเท่าเทียมกันของมนุษย ์

                    

กลยุทธ์รองที่ 5.3  
พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วม 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.1   
ส่งเสริมให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีเข้ารว่มด าเนินกิจกรรมตาม
หลักการมีส่วนร่วมให้ครบทุกดา้น 

                    

แนวทางปฏิบัติข้อที่ 5.3.2   
สร้างภาคี องค์กรเครือข่ายแบบมสี่วนร่วม ร่วมกับ 
มหาวิทยาลยั แหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อพัฒนาด้านงานวิชาการ 
และกิจกรรมทางสังคม 
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