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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์ เขต 3   ใน 5 ดา้น คือดา้นหลกัการกระจายอ านาจ  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ดา้นหลกัการ
คืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน  ด้านหลักการบริหารตนเอง และด้านหลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล   และเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ใน 5 ดา้นนั้น   จ  าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดของสถานศึกษา เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3  จ  านวน  476 ราย โดยใช้แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ท่ีมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบทีแบบกลุ่มตวัอยา่งอิสระ   และการทดสอบเอฟแบบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 
 ผลการวจัิย พบว่า  
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 มีระดับการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก   เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละดา้นจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร 
พบว่า  ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมดา้นหลกัการบริหารตนเอง แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ส่วนดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชนและ
ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดย
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาเห็นว่าระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ  ด้านหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน และดา้น
หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล  มากกว่าความคิดเห็นของครูผูส้อน และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบ
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก  สถานศึกษาขนาดกลาง และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีระดบัการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นหลกัการกระจาย
อ านาจ  ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ด้านหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน  ด้าน
หลกัการบริหารตนเองและดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล   แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  โดยบุคลากรมีความเห็นวา่สถานศึกษาขนาดกลางมีระดบัการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดบัการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัมากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดบัการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัมากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็ก 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of survey research were to study the level of the school-based 
management of basic educational institutes under supervision of Buriram Primary Educational 
Service Area Office 3 in 5 aspects; the aspect of principle of decentralization, participation, 
restoring the power of education to the public, self-management, and check and balance, and to 
compare the level of school-based management of basic educational institutes in 5 above-
mentioned aspects classified by personnel’s status and school sizes. The samples used in this 
study were 467 personnel; administrators and teachers under Buriram Primary Educational 
Service Area Office 3. The data were collected using questionnaire with reliability value at 0.96. 
The data were analyzed using computer packaged program and the statistics used in the study to 
analyze data were frequency, percentage, standard deviation, t-test and F-test. 
 
 The results of research were as follows:  
 The school-based management of basic educational institutes under supervision of 
Buriram Primary Educational Service Area Office 3 in each of 5 aspects was at the high level, the 
comparison on the level of administration classified by personnel’s status expressed that the 
difference was statistically significant at 0.01 in the aspect of decentralization, participation, and 
self-management and at 0.05 in the aspect of restoring the education management power and 
check and balance; the administrators’ opinions on level of the school-based management of basic 
educational institutes were higher than those of teachers. In addition, the comparison on the level 
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of administration classified by school sizes expressed that the difference was statistically 
significant at 0.01 in each of 5 aspects; the personnel’s opinions showed that the level of the 
medium-sized school was higher than the one of the small-sized school, the level of large-sized 
school was higher than the one of small-sized school and the level of large-sized school was 
higher than the one of medium-sized school. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
 นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการศึกษา ในมาตรา 80 (3) ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) : ฉบบัสรุปการจดัการศึกษาของประเทศนบัเป็นรากฐาน
ท่ีส าคญัยิ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญกา้วหน้าและแกไ้ขปัญหาสังคม เน่ืองจากการศึกษาเป็น
เคร่ืองมือหรือกระบวนการส าคญัในการพฒันาบุคคลในทุกๆ ดา้น ตั้งแต่การวางรากฐานพฒันาการ
ของชีวิต การพฒันาศกัยภาพและความสามารถท่ีจะด ารงชีพ และประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเป็นสุข 
สามารถร่วมเป็นพลงัสร้างสรรคใ์นการพฒันาประเทศได ้ดงันั้นการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผล
ต่อการพฒันาบุคคลในสังคมเป็นอย่างยิ่งการศึกษาเป็นเคร่ืองมือพฒันาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้ก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ท่ีให้ประชาชนมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐ
จะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย ผูย้ากไร้ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ หรือผู ้
อยูใ่นสภาพยากล าบากตอ้งไดรั้บสิทธิและการสนบัสนุนจากรัฐเพื่อให้ไดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียม
กบับุคคลอ่ืน  
 การปฏิรูปการศึกษา มีความมุ่งหมายท่ีจะจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีพลงั และ
มีประสิทธิภาพจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการกระจายอ านาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมซ่ึงสอดคลอ้งและ
เป็นไปตามหลกัการของ1พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ. 2553 ซ่ึงจดัให้มีระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิง
นโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบติั มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถาบนัการศึกษา ดงัปรากฏในบทบญัญติั มาตรา 39 ท่ีวา่ “มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจาย
อ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษาโดยตรง” การกระจายอ านาจดงักล่าวจะท าให้สถานศึกษา มีความคล่องตวั อิสระในการ
                                                 

1พระรำชบัญญตัิกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553, 
(อดัส าเนา), หนา้ 12 
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บริหารจดัการเป็นไปตามหลักการบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School Based 
Management : SBM) ซ่ึงจะเป็นการสร้างรากฐานและความเขม้แข็งให้กบัสถานศึกษา สามารถจดั
การศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพและสามารถพฒันาอยา่งต่อเน่ือง2 และในการบริหารสถานศึกษานั้น ใน
มาตรา 40 ไดบ้ญัญติั ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อท าหน้าท่ีก ากบัและส่งเสริม
สนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา ให้ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน 
ผูแ้ทนองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิ และให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ เพราะรัฐมองเห็นวา่การจดัการศึกษาเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุก
ฝ่ายตอ้งร่วมมือกนั 
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นรูปแบบการบริหารท่ีมีการกระจายอ านาจการ
บริหารจากส่วนกลางหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาไปยงัสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอ านาจ
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จ มีความเป็นอิสระและคล่องตวัใน
การตดัสินใจในการบริหารในทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจของสถานศึกษา ทั้งดา้นหลกัสูตรดา้น
งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทัว่ไป เป็นการบริหารจดัการท่ีเป็นไปตามความ
ตอ้งการของโรงเรียน โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาในการใช้
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ด าเนินการแก้ปัญหาและจัด
กิจกรรมการศึกษา น ารูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้และปรับปรุง
พฒันาจนเป็นลกัษณะของตนเอง อุดมการณ์ส าคญัของการจดัการศึกษาคือการจดั ให้มีการศึกษา
ตลอดชีวติและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาท่ีสร้างคุณภาพสังคม ปลูกฝัง
ความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมตั้งแต่วยัศึกษาในขั้นพื้นฐานและพฒันาความรู้ความสามารถเพื่อการ
ท างานท่ีมีคุณภาพ โดยใหส้ังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไดต้รงตามความตอ้งการ 
และสามารถตรวจสอบได ้เพื่อให้เกิดการพฒันาชีวิต สังคมและประเทศชาติอย่างย ัง่ยืน สามารถ
พึ่งตนเองได ้โดยถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด ไดรั้บการส่งเสริมให้สามารถพฒันาตนเองตาม
ธรรมชาติและ เตม็ศกัยภาพ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 รับผิดชอบจดัการศึกษาในเขต
บริการ 8 อ าเภอ การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในอ าเภอนางรอง อ าเภอละหานทราย
อ าเภอหนองก่ี อ าเภอปะค า อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอโนนดินแดง และอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึงสถานศึกษาตั้งกระจายอยู่ตามอ าเภอ ต าบลและหมู่บา้นต่าง ๆ ตามสภาพ

                                                 

 2ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือกำรบริหำรสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำนที่
เป็น นิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 7. 
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ภูมิศาสตร์ เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จึงเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
แนวทางและกลยุทธ์ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบ กลยทุธ์ท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติ
ไทยและวิถีชีวิตตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา      
กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบและ กลยุทธ์ท่ี 5 พฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษารวมทั้ งจากรายงานประจ าปี ผลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีทุก
โรงเรียนปฏิบติั มีการรายงานผลไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร3  
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนและพฒันาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดา้น
หลักกระจายอ านาจ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับ
ประชาชน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมาย สร้างกลัยาณมิตรร่วมกนัในการท างาน มีการท างานเป็นทีม 
สร้างระบบกระบวนการบริหารงานอยา่งมีคุณภาพ 
   

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
 เพื่อศึกษาระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5 ดา้น 
คือ ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน 
ดา้นการบริหารตนเอง และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล และเปรียบเทียบระดบับริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 จากผลการวจิยัของ เทพพิทกัษ ์โกยกอบเกียรติ ไดศึ้กษาระดบัการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมและรายด้านมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก 

                                                 

  3ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 , รำยงำนกำรปฏิบัติงำน, 2550 , 
(อดัส าเนา), หนา้ 3-11  
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สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และจากการวิจยัของ ณรงค์ โภคสวสัด์ิ ได้
ท าการวิจยัสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษายโสธร เขต 1 มีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ มีความแตกต่าง
กนั ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของ 5 ดา้น คือ ดา้น
หลกัการกระจายอ านาจ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ด้านหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบั
ประชาชน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.4.1. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ปีการศึกษา 2555 จ านวนทั้งส้ิน 2,996 คน 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่  
 พื้นท่ีท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ านวน 216 โรงเรียน 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  

 ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ส้ินสุด 30 
เมษายน พ.ศ. 2556 

1.4.4 ขอบเขตด้ำนตัวแปร/เนือ้หำ  
ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา  
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ ดา้นหลกัการมีส่วน

ร่วม ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง และดา้น
หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย  
  กำรบริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาใชอ้  านาจหนา้ท่ีท่ีมีอยู่
จดัการให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษาแก่นกัเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไวแ้ละสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
 กำรบริหำรสถำนศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  (School based management) หมายถึง 
ระบบและกระบวนการบริหารสถานศึกษา โดยเนน้การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมการบริหาร
ตนเอง และการตรวจสอบและถ่วงดุลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ท่ีสามารถจดัการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ตามหลกัการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 5 หลกัการ หลกัการกระจายอ านาจ หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการคืนอ านาจจดั
การศึกษาให้ประชาชน หลกัการบริหารตนเอง หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล ในการบริหารงาน
ดา้นวชิาการ ดา้นการบริหารบุคคล ดา้นงบประมาณ และดา้นการบริหารงานทัว่ไป  
 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูบ้งัคบับญัชา
เหนือสถานศึกษาข้ึนไปอีกหน่ึงระดบั ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ี 12 ขอ้ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วา่ดว้ยการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 
 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 3 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีก ากับดูแล 
ประสานส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดว้ย 
อ าเภอนางรอง อ าเภอละหานทราย อ าเภอหนองก่ี อ าเภอปะค า อ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอหนองหงส์ 
อ าเภอโนนดินแดง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 ด้ำนหลักกำรกระจำยอ ำนำจ หมายถึง การกระจายอ านาจในการบริหารจดัการศึกษาจาก
ส่วนกลางไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอิสระ มีความคล่องตวั 
มีอ านาจในการตดัสินใจบริหารงานด้านวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
และดา้นบริหารทัว่ไป 
 ด้ำนหลกักำรคืนอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ประชำชน หมายถึง การจดัตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความส าคญัแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหค้วามส าคญัต่อบทบาท ภาระหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ ขอ้บงัคบั 
 ด้ำนหลักกำรมีส่วนร่วม หมายถึง เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) ทุกฝ่าย
ไดร่้วมวางแผน ร่วมปฏิบติังาน ร่วมกนัประเมินผล ปรับปรุงพฒันางาน ร่วมตดัสินใจ และร่วมกนั
ยนิดีในผลท่ีเกิดจากการบริหารของสถานศึกษา  
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 ด้ำนหลกักำรบริหำรด้วยตนเอง หมายถึง การจดัระบบและกระบวนการบริหารจดัการให้มี
ความคล่องตวัตามศกัยภาพของสถานศึกษา สามารถตดัสินใจในการบริหารจดัการศึกษาตามภารกิจ
ของสถานศึกษาดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้พฒันาไปสู่องคก์รการเรียนรู้ พฒันาวชิาชีพ พฒันาบุคคล และพฒันาทีมงาน ส่งผล
ใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความพึงพอใจ   
 ด้ำนหลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุล หมายถึง การนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินค่า 
ประเมินผลการปฏิบติังาน จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม ส่งผลใหคุ้ณภาพเป็นท่ียอมรับของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
 บุคลำกร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผู ้อ  านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการ ในต าแหน่ง
ผู ้อ  านวยการสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย ์เขต 3 
 ครูผู้สอน หมายถึง ครูผูช่้วย ครูท่ีปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
 ขนำดของสถำนศึกษำ หมายถึง การแบ่งโรงเรียนท่ีใช้นกัเรียนเป็นตวัก าหนดโดยจ าแนก
เป็น 3 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง มีนกัเรียนจ านวน 120 คน ลงมา โรงเรียนขนาดกลาง 
หมายถึง มีนกัเรียนจ านวน 121 -300 คน และ โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง มีนกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 
301 คนข้ึนไป 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกำรวจิัย  
 1.6.1 เพื่อให้ทราบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 
 1.6.2 เพื่อให้ทราบผลเปรียบเทียบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 
 1.6.3 เพื่อใหท้ราบแนวทางส่งเสริมการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3  
  
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาตามล าดบั ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 2.4 การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั  
 

 2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
  2.1.1 ความหมายและความส าคัญของการบริหารการศึกษา 
 ค าศพัทท่ี์ใชใ้นความหมายของการบริหารมีอยูส่องค าคือการบริหาร (Administration) และ
การจดัการ (Management) การบริหารมกัจะใช้กับการบริหารกิจการสาธารณะหรือการบริหาร
ราชการ ส่วนค าว่าการจดัการ ใช้กบัการบริหารธุรกิจเอกชน รวมถึงเรียกผูท่ี้ด ารงต าแหน่งระดบั
ผูบ้ริหารในหน่วยงานทางราชการวา่ ผูบ้ริหาร ในขณะท่ีผูบ้ริหารบริษทั ห้างร้าน เรียกใชต้  าแหน่ง
เป็น ผูจ้ดัการ เน่ืองจากการศึกษาเป็นกิจการท่ีมุ่งประโยชน์สาธารณะ และจดัเป็นส่วนงานของทาง
ราชการ จึงใช้เรียกผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวว่า ผูบ้ริหารการศึกษา หากปฏิบติังานเป็นหัวหน้าใน
สถานศึกษา เรียกวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดมี้ไดมี้ผูใ้หค้  าจ  ากดัความหมายของการบริหาร ในฐานะ
ท่ีเป็นกิจกรรมชนิดหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 ศรีเวียง พันทะมนต์ การบริหาร เป็นกระบวนการท่ีมีการจดัโครงสร้าง มีระบบระเบียบ 
กฎเกณฑข์อ้บงัคบัแนวปฏิบติัเพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด กระบวนการ
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บริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การจดัคนเขา้ท างาน การสั่งการ 
การประสานงาน และการควบคุมงานใหเ้ป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ1 
 ณัฐวุฒิ ประเสริฐศรี ให้ความหมายของการบริหารคือ ความหมายของ การบริหาร มีผูใ้ห้
ความหมายไวห้ลากหลาย ทั้งคลา้ยๆกนัและแตกต่างกนั คือ 
 การบริหาร คือ ศิลปะของการท างานใหส้ าเร็จโดยใชบุ้คคลอ่ืน 
 การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคล ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีร่วมกนัปฏิบติัการให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกนั 
 การบริหาร คือ การท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมกนัท างาน เพื่อจุดประสงคอ์ยา่งเดียวกนั 
 การบริหาร คือ กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมกนัด าเนินการ ให้บรรลุจุดประสงค์
ร่วมกนั2 
 จากความหมายของ การบริหาร พอสรุปไดว้า่ การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงคท่ี์วางไว ้ส่วนความหมายของ การศึกษา มีผูใ้หค้วามหมายไวค้ลา้ยๆกนั ดงัน้ี 
 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 การศึกษา คือ การสร้างเสริมประสบการณ์ใหชี้วติ 
 การศึกษา คือ เคร่ืองมือท่ีท าใหเ้กิดความเจริญงอกงามทุกทางในตวับุคคล 
 จากความหมายของ การศึกษา ขา้งบนน้ีพอสรุปไดว้า่ การพฒันาคนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ 
ความคิด ความสามารถ และความเป็นคนดี 
 เม่ือน าความหมายของ การบริหาร มารวมกบัความหมายของ การศึกษา ก็จะไดค้วามหมาย
ของ การบริหารการศึกษา ว่า การด าเนินงานของกลุ่มบุคคล เพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ 
ความคิด ความสามารถ และความเป็นคนดี 
 สรุปไดว้า่ การบริหารการศึกษา หมายถึงการจดักระบวนบริหารงานและการเรียนการสอน 
เพื่อพฒันาคนให้เป็นคนท่ีดีมีคุณภาพ โดยด าเนินงานอย่างเป็นระบบและใช้ทรัพยากรท่ีมีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข 

                                                 

 1ศรีเวียง พนัทะมนต์, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการของ
ขา้ราชการครูโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ เขตประเวศ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร), 2549, หนา้ 11. 
  2ณฐัวฒิุ ประเสริฐศรี, การบริหารการศึกษา : ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา, 
สืบคน้จาก http://nattawoot20.wordpress.com/2008/09/09/การบริหารการศึกษา,วนัท่ีคน้เม่ือ 25 
มกราคม 2555 ,หนา้ 19. 

http://nattawoot20.wordpress.com/2008/09/09/การบริหารการศึกษา,วันที่ค้นเมื่อ
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 2.1.2 ขอบข่ายการบริหารการศึกษา 
การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นกระบวนการจดัการศึกษาท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งใช้

เทคนิค วธีิการ ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข
โดยตอ้งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ร่วมมือ ร่วมใจในการท างาน ทั้งครูอาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัการภารโรง
แตกต่างกนัไปตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวางแผนงาน สั่งการ มอบหมาย
งาน ประสานงาน ติดตามงาน และแกไ้ขปัญหางานถึงจะบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ เป้าหมายท่ีวาง
ไว ้ จะตอ้งมีการจดัโครงสร้างงาน แบ่งสายงานการบงัคบับญัชา ไม่ให้เกิดความซ ้ าซ้อนกนัเพราะ
ภารกิจงานโรงเรียนมีมากมายหลายดา้นมิใช่การเรียนการสอนอย่างเดียว งานอาคารสถานท่ีงาน
การเงินงบประมาณ งานกิจการนกัเรียน มีความสัมพนัธ์กนั โดยเฉพาะในยคุท่ีการศึกษาไร้พรมแดน 
ผูบ้ริหารตอ้งมีวสิัยทศัน์กวา้งไกล ในการจดัการศึกษาให้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกจะตอ้ง
จดัหาวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้แก่ครูและนกัเรียน ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรเพื่อ
สามารถสนบัสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียน
โครงสร้าง สายงานการบงัคบับญัชาให้เหมาะสม ซ่ึงการบริหารงานโรงเรียนนั้นผูว้ิจยั ไดศึ้กษา
ขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียนดงัต่อไปน้ี 

ประเสริฐ เชษฐพันธ์ ไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารการศึกษาหรือการบริหารโรงเรียน ควร
จะตอ้งประกอบดว้ย 5 งาน คือ 

1. งานวชิาการ 
2. งานธุรการ 
3. งานบริหารบุคคล 
4. งานกิจการนกัเรียน  
5. งานสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน3  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้สรุปว่าขอบข่ายการบริหารโรงเรียนท่ี

นกัวชิาการไดแ้บ่งไวจ้ะมีความแตกต่างกนับา้งในช่ือเรียกและเน้ืองานท่ีเป็นงานปลีกยอ่ยเฉพาะ แต่
เน้ืองานหลกันั้นส่วนใหญ่จะสอดคลอ้งหรือมีความคลา้ยคลึงกนัโดยทัว่ไป ซ่ึงสรุปเป็นกลุ่มงาน
โดยรวมไดด้งัน้ี 

1. งานวชิาการ หรืองานดา้นการเรียนการสอนและหลกัสูตร 
2. งานบุคลากร 

                                                 

 3ประเสริฐ เชษฐพนัธ์,การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริการ
การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2542), หนา้ 88. 
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3. งานกิจการนกัเรียน 
4. งานบริหารทัว่ไป (ธุรการ การเงิน พสัดุ ฯลฯ) 
5. งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
6. งานความสัมพนัธ์กบัชุมชนและสังคม4 
นรินทร์ ภาระศรี ไดก้ล่าวถึงการบริหารงานในโรงเรียนมธัยมวา่ เพื่อให้สามารถด าเนินการ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยทัว่ไปจะแบ่งสายงานหลกัดงัน้ี 
1. งานวชิาการ 
2. งานบุคลากร 
3. งานธุรการและการเงิน 
4. งานอาคารสถานท่ี 
5. งานบริการ 
6. งานประชาสัมพนัธ์5 
รัชพล คชชารุ่งโรจน์ ไดก้ล่าววา่ขอบข่ายงานของโรงเรียนถือวา่เป็นเร่ืองส าคญั โดยทัว่ไป

มกัจะมีการแบ่งขอบข่ายงานออกเป็นกลุ่มงานท่ีแตกต่างกนัแลว้แต่สภาพของโรงเรียนโดยทัว่ไปมกั
จดัแบ่งไว ้4 กลุ่มงาน ดงัน้ี 

1. งานบริหารวชิาการ 
2. งานบริหารบุคคล 
3. งานบริหารงบประมาณ 
4. งานบริหารทัว่ไป6 
2.1.3 ภารกจิการบริหารงานในสถานศึกษา 
การบริหารงานในสถานศึกษา มีขอบข่ายภารกิจงานท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งรับผิดชอบดูแล 

จดัการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของโรงเรียนท่ีวางไว  ้ท าให้นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีประสบการณ์ มีบุคลิกภาพ มีความ

                                                 

 4ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา : เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545 ), หนา้ 23.  

 5นรินทร์ ภาระศรี, การบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์ 2545), หนา้ 13.  
  6รัชพล คชชารุ่งโรจน์, โรงเรียนทันสมัย, (กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2548), 
หนา้ 34.   
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ประพฤติ และมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงภารกิจการบริหารงานใน
สถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

1. ภารกจิการบริหารงานด้านวชิาการ 
ในการบริหารงานวชิาการ โรงเรียนมีภารกิจงานท่ีจะตอ้ง ดูแลบริหารให้การเรียนการสอน

ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการจดัท าหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การนิเทศ การวดัและ
ประเมินผล ซ่ึงมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงานดา้นวชิาการไวด้งัน้ี 

พชัิย เสงี่ยมจิตต์ ไดส้รุปงานวชิาการในโรงเรียนประกอบดว้ย 
1. การวางแผนงานวชิาการ 
2. การจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
3. การบริการวชิาการ 
4. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
5. การจดัระบบงานวชิาการ 
6. การนิเทศงานวชิาการ 
7. การวดัและประเมินผล 
8. การพฒันางานวชิาการ7 
ประเสริฐ เชษฐพนัธ์ ไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงานวชิาการวา่มีขั้นตอน คือ 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหา และความตอ้งการเก่ียวกบัการเรียนการสอน (การจดัท า

หลกัสูตร) 
2. วางแผนการจดัการเรียนการสอน ท าโครงการสอน การท าปฏิทินการศึกษา ท าแผนการ

สอน จดัตารางสอน บนัทึกการสอน จดัครูเขา้สอน จดันกัเรียนเขา้ชั้นเรียน 
3. การด าเนินการตามแผน ให้ครูเขา้ปฏิบติัการสอนตรงตามเวลา ควบคุม ก ากบัติดตาม

นิเทศ ใหค้รูสอนตามแผนหรือคู่มือครู 
4. การประเมินผล ไดแ้ก่การประเมินผลการเรียนของนกัเรียน ประเมินผลโครงการเรียน

การสอน ประเมินผลการปฏิบติังานของครู 
รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม ได้กล่าวถึงภารกิจการบริหารงานวิชาการว่า

ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี 

                                                 

  7พิชยั เสง่ียมจิตต,์ การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันการศึกษา, ( อุบลราชธานี : คณะครุ
ศาสตร์ สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, 2542), หนา้ 39. 
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1. หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย การศึกษาสาระการเรียนรู้ของ
หลกัสูตร และการจดัระบบ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

2. การวจิยัในชั้นเรียน 
3. กรสอนซ่อมเสริม 
4. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
5. การนิเทศภายในสถานศึกษา 
6. การประกนัคุณภาพการศึกษา8 
นรินทร์ ภาระศรี ไดก้ล่าวถึงภารกิจงานวชิาการวา่ประกอบดว้ยงานดงัน้ี 
1. หลกัสูตร 
2. การจดัแผนการสอน 
3. การจดัตารางเรียน 
4. การจดัครูเขา้สอน 
5. การจดักลุ่มการเรียน 
6. การจดัสอนซ่อมเสริม 
7. การประเมินผลการเรียน9 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ไดแ้บ่งภารกิจหนา้ท่ีในการบริหารงานวชิาการ ไวด้งัน้ี 
1. การวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการ เป็นการวางแผนเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร และการ

น าหลกัสูตรไปใช ้การจดัการล่วงหนา้เก่ียวกบัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 
1.1 แผนปฏิบติังานวิชาการ ไดแ้ก่ การประชุมเก่ียวกบัหลกัสูตรการจดัปฏิทิน

การศึกษา ความรับผดิชอบตามภาระหนา้ท่ี การจดัขั้นตอนและเวลาในการท างาน 
1.2 โครงการสอน เป็นการจดัรายละเอียดเก่ียวกบัวชิาท่ีตอ้งสอนตามหลกัสูตร 
1.3 บนัทึกการสอน เป็นการแสดงรายละเอียดของการก าหนดเน้ือหาท่ีจะสอน ใน

แต่ละคาบเวลาของแต่ละวนัหรือสัปดาห์ โดยการวางแผนไวล่้วงหน้า และยึดโครงการสอนเป็น
หลกั 

                                                 

 8รุจิร์ ภู่สาระและจันทรานี สงวนนาม , การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์ 2545), หนา้ 16. 

 9นรินทร์ ภาระศรี, การบริหารโรงเรียน, อา้งแลว้, หนา้ 11.  
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2. การจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนในสถานศึกษาด าเนินไป
ดว้ยดี และสามารถปฏิบติัได ้จึงตอ้งมีการจดัเก่ียวกบัการเรียนการสอน ดงัน้ี 

2.1 การจดัตารางสอนเป็นการก าหนดวิชา เวลา ผูส้อน สถานท่ี ตลอดจนผูเ้รียนใน
แต่ละรายวชิา 

2.2 การจดัชั้นเรียน เป็นงานท่ีฝ่ายวิชาการตอ้งประสานกบัฝ่ายอาคารสถานท่ี
รวมทั้งการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในหอ้งเรียน 

2.3 การจดัครูเข้าสอน การจัดครูเข้าสอนต้องพิจารณาถึงความพร้อมของ
สถานศึกษา และความพร้อมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวทิยากรภายนอกมาช่วยสอน 

2.4 การจดัแบบเรียน โดยปกติสถานศึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ จะใช้
แบบเรียนท่ีกระทรวงก าหนด นอกจากนั้น ครูอาจใช้หนงัสืออ่ืนเป็นหนงัสือประกอบ  หรือจาก
เอกสารท่ีครูเตรียมเอง 

2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการพฒันาครูผูส้อนให้กา้วทนัวิทยาการ
เทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพื่อพฒันาการเรียนการสอน ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความกา้วหนา้ของ
สังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม เป็นตน้ 

2.6 การฝึกงาน จุดมุ่งหมายของการฝึกงาน เป็นการให้นกัเรียนนกัศึกษารู้จกัน าเอา
ทฤษฎีมาประยุกตใ์ชก้บัชีวิตจริง ทั้งยงัมุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นปัญหาท่ีแทจ้ริงในสาขาวิชา และอาชีพ
นั้น เพื่อใหโ้อกาสผูเ้รียนไดเ้ตรียมตวัท่ีจะออกไปเผชิญกบัชีวิตจริงต่อไป 
 3. การจดับริหารเก่ียวกบัการเรียนการสอน เป็นการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก และการ
ส่งเสริมการจดัหลกัสูตร และโปรแกรมการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแ้ก่ งาน 
 3.1 การจดัส่ือการเรียนการสอน เป็นส่ิงท่ีเอ้ือต่อการศึกษาของนกัเรียนนกัศึกษา
เนน้เคร่ืองมือและกิจกรรมใหค้รูไดเ้ลือกใชใ้นการสอน 
 3.2 การจดัห้องสมุด เป็นท่ีรวมหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเป็น
แหล่งวทิยาการ ใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดศึ้กษาและคน้ควา้เพิ่มเติม 
 3.3 การนิเทศการสอน เป็นการช่วยเหลือแนะแนวครูให้เกิดการปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหาการเรียนการสอน 
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 4. การวดัและประเมินผล เป็นกระบวนการเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในดา้นการตรวจสอบและ
วเิคราะห์ผลการเรียน10 
 สมศักดิ์ คงเทีย่ง ไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงานวชิาการ ไดแ้ก่ งานดงัต่อไปน้ี 
 1. การเรียนการสอน ไดแ้ก่งานหลกัสูตรและแบบเรียน ส่ือการเรียนการสอน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน 
 2. การพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนการสอน ไดแ้ก่การจดัอาคารสถานท่ี อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล สนามหญา้ สถานท่ีพกัผอ่น สนามกีฬา ห้องอ่ืนๆ ท่ี
จ  าเป็นส าหรับการเรียนการสอน รวมทั้งแผนงานโครงการท่ีจะท าให้ครูมีความรู้ความสามารถ
ทกัษะทางวชิาการ มากข้ึน 
 3. การส่งเสริมลกัษณะท่ีดีของผูเ้รียน เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนและ
ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีอนามยั แพทย ์พยาบาล ส่งเสริมให้ทุกคนรักษาความสะอาด สุขอนามยั
การส่งเสริมการกีฬา ลูกเสือ ยวุกาชาด การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
 4. การนิเทศการศึกษาและการตรวจเยี่ยม ตอ้งมีการวางโครงการนิเทศการศึกษาท่ี
แน่นอน มีแผนปฏิบติังานประสานสัมพนัธ์กนัอยา่งทัว่ถึง 
 5. การสนบัสนุนงานวิชาการ เป็นงานท่ีให้การสนบัสนุนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาทั้งหลาย โดยเฉพาะโรงเรียนไดมี้โอกาสบริหารงานวชิาการไดค้รบถว้น ลึกซ้ึง ถูกตอ้ง
และตรงเป้าหมายของการจดัการศึกษาอยา่งกวา้งขวางยิง่ข้ึน11 
 รัชพล คชชารุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวถึงการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลกัสูตรผูบ้ริหารและครูตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงจะ
เก่ียวขอ้งกบังานดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร 
 2. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 3. การนิเทศภายในโรงเรียน 
 4. การประกนัคุณภาพการศึกษา12 

                                                 

  10ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน,์ การจัดและการบริหารอาชีวศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ื์อ
เสริมกรุงเทพ, 2542), หนา้ 23. 
  11สมศกัด์ิ คงเท่ียง, หลกัการบริหาร การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2545), หนา้ 19. 
  12รัชพล คชชารุ่งโรจน์, โรงเรียนทนัสมัย, อา้งแลว้, หนา้ 12. 
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 โดยสรุป ภารกิจการบริหารงานดา้นวิชาการ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ คือ มีการวางแผน
เก่ียวกบังานวิชาการ งานจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ และ 
งานวดัและประเมินผล 
 2. ภารกจิการบริหารงานด้านกจิการนักเรียน 
 งานกิจการนกัเรียนจดัเป็นงานท่ีมีส่วนเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบังานวชิาการ เพื่อให้นกัเรียนเม่ือ
ส าเร็จการศึกษาแลว้ นอกจากจะเป็นคนเก่ง ฉลาด มีความรู้วชิาการ และยงัตอ้งเป็นผูน้ าบุคลิกภาพท่ี
ดี มีระเบียบวนิยั ความประพฤติดี ด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย การบริหารกิจการนกัเรียน
นั้น แต่ละโรงเรียนอาจจะแตกต่างกนัไปตามขนาดของโรงเรียนและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ซ่ึงมี
นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงานดา้นกิจการนกัเรียนไวด้งัน้ี  
 รัชพล คชชารุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวถึงกลยุทธ์ในการบริหารกิจการนกัเรียนว่าจะตอ้งบริหาร
จดัการประชาธิปไตยในโรงเรียนท่ีทนัสมยั ควรสร้างให้เกิดข้ึนเป็นชีวิตจริงในโรงเรียนสอนให้
เรียนรู้เร่ืองประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนตอ้งน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้น
การบริหารจดัการโรงเรียนทนัสมยั น าโปรแกรมระบบบญัชีสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจดัการ
ระบบสหกรณ์โรงเรียนจะท าให้ระบบงานสะดวกรวดเร็วเป็นระบบข้ึน การบริหารจดัการอาหาร
กลางวนั เป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีมุ่งส่งเสริมดา้นสุขลกัษณะในการรับประทานอาหารและฝึก
ปฏิบติัจริง ครูร่วมกนัปฏิบติั โรงเรียนจา้งคนนอกมาท าหรือประมูลให้บุคคลภายนอกมาจดัการ
บริการอาหารกลางวนั มีการบริหารจดัการกีฬาในโรงเรียนซ่ึงเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีมี
ความส าคญัอย่างยิ่งท่ีส่งเสริมการแสดงออกทางการออกก าลังกาย การกีฬาจะช่วยส่งเสริม
พฒันาการดา้นต่างๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แมแ้ต่การบริหารจดัทีมฟุตบอล การบริหาร
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดเป็นกิจกรรมท่ีสามารถน ากลยทุธ์ในการบริหารจดัการสร้างวินยั
นกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งการบริหารจดัการกิจกรรมชุมนุมเป็นกิจรรมเสริมหลกัในการพฒันา
ผูเ้รียน ส่งเสริมความสามารถ และความแตกต่างของแต่ละบุคคล เสริมทกัษะวถีิชีวติใหก้บันกัเรียน 
 โดยสรุป ภารกิจการบริหารงานดา้นกิจการนกัเรียน มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เก่ียวกบั งาน
ทะเบียนประวติัและขอ้มูลนกัเรียน งานระเบียบและวนิยันกัเรียน การประเมินมาตรฐานคุณลกัษณะ
พึงประสงค์ของนกัเรียน งานครูเวร งานกิจกรรมและพฒันาการ งานบริการแนะแนว งานให้
ค าปรึกษาดา้นพฤติกรรมและการเรียนของนกัเรียน งานบริการขอ้มูลสารสนเทศการศึกษาต่อและ
อาชีพ13 
 

                                                 

 13เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 34-35.  
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 3. ภารกจิการบริหารงานบริหารและธุรการ 
 งานธุรการ คืองานท่ีเก่ียวกบังานติดต่อ โตต้อบและประสานงาน งานสารบรรณ งาน
การเงิน การท างบประมาณ การท าบญัชี งานเก่ียวกบัพสัดุครุภณัฑ์ การจา้ง การจดัหาและการจดัซ้ือ 
งานเก่ียวกบัสถานท่ีและความปลอดภยัของสมาชิกขององคก์ารหรือสถาบนันั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
พิชยั เสง่ียมจิตต์ ท่ีไดก้ล่าวถึงงานธุรการ การเงินและพสัดุว่า เป็นงานบริการท่ีจดับริการให้
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าให้การด าเนินงานของสถาบนัด าเนินไปดว้ยความ
สะดวก ราบร่ืน รวดเร็ว บรรลุจุดหมายของสถาบนัท่ีก าหนดไว ้โดยขอบข่ายงานธุรการไดแ้ก่ งาน
สารบรรณ งานการเงิน งานพสัดุ งานธุรการทัว่ไป 
 รัชพล คชชารุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวถึงงานธุรการวา่ งานธุรการเปรียบเสมือนเป็นแม่บา้นของ
โรงเรียนในการจดัการดูแลระบบงานการติดต่อส่ือสาร การประสานงานทั้งภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน โดยปัจจุบนัตอ้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจดัการระบบงาน
ธุรการท่ีทนัสมยั ดงันั้น งานบริหารและธุรการจึงประกอบดว้ยงานต่างๆ ดงัน้ี 
 1. งานสารบรรณ เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการโตต้อบ ร่าง พิมพ ์หนงัสือ งานเก็บหลกัฐาน จดัท า
ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ขอ้บงัคบั บนัทึกการประชุม ประสานการติดต่อบุคคลและหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก ทะเบียนหนงัสือเขา้ – ออก การบริหารงานเอกสาร ตั้งแต่การจดัท าการรับการ
ส่ง การเก็บรักษา การยืมจนการท าลาย ให้เป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสาร
บรรณ พ.ศ.2526 ไดก้ล่าวถึงงานธุรการวา่ ปัจจุบนัไดน้ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหาร
จดัการระบบงานธุรการท่ีทนัสมยั ไดแ้ก่ ระบบส านกังานอตัโนมติั (Office Automatic) ไดแ้ก่งาน
สารบรรณ การจดัท าเอกสารและการส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ งานแฟ้มเอกสาร งานบนัทึกการนดั
หมายผูบ้ริหาร 
 2. งานการเจา้หนา้ท่ี เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีลงนามปฏิบติัราชการ สรุปวนัลา
ต่างๆ การจัดท าทะเบียนประวติับุคลากร  การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน การขอ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์    
 3. งานการเงินและพสัดุ เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การส่งเงิน 
การก่อหน้ีผูกพนั การเก็บรักษาเงิน การจดัซ้ือ การจดัจา้ง การลงบญัชีเอกสารทางการเงิน การ
ควบคุม การจ าหน่ายพสัดุ และเก่ียวกบัเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตลอดจนถึงเงิน
รายไดแ้ผน่ดิน     
 4. งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม งานอาคารสถานท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีจะ
ช่วยใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 โดยสรุป ภารกิจการบริหารงานบริหารและธุรการ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เก่ียวกบังาน
ธุรการ รับผดิชอบดูแลงานสารบรรณท่ีเก่ียวกบังานผลิตเอกสาร ตรวจสอบการมาปฏิบติัราชการ วนั
ลาต่างๆ การขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน การออกค าสั่งต่าง ๆ งานคลงั
และพสัดุ รับผิดชอบดูแล การรับ – จ่ายเงินของโรงเรียน ตามระเบียบกระทรวงการคลงั และ
ระเบียบของส่วนราชการในสังกดั งานพสัดุ รับผิดชอบดูแลการจดัซ้ือจดัหาพสัดุครุภณัฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง การจา้งเหมาบริการต่างๆ ของโรงเรียน จดัท าทะเบียนพสัดุครุภณัฑ์การควบคุมการ
เบิกจ่ายพสัดุครุภณัฑ์ และงานอาคารสถานท่ี รับผิดชอบดูแลการจดัท าแผนผงัแม่บทของโรงเรียน
เก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน งานยานพาหนะ งานซ่อมบ ารุง อาคาร
สถานท่ี ครุภณัฑแ์ละสาธารณูปโภค ภายในโรงเรียน งานยามรักษาการณ์ ดูแลการผลิตเอกสารของ
งานบริหารและธุรการของโรงเรียนเพื่ออ านวยความสะดวกการผลิตส่ือการสอนให้ทนัต่อการเรียน
การสอน 
 4. ภารกจิการบริหารงานด้านนโยบายและแผน 
 การบริหารงานโรงเรียน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีทิศทาง บรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมาย ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย พนัธกิจของ
โรงเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงานดา้นนโยบายและแผนงาน
ไวด้งัน้ี 
 4.1 งานนโยบายและแผน ในการบริหารงานโรงเรียนเพื่อให้การด าเนินงานเป็นระบบอยา่ง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ตอ้งมีแผนเป็นเคร่ืองมือส าคญั ซ่ึง
ในระดบัโรงเรียนท่ีส าคญัมี 3 แผนคือ ธรรมนูญโรงเรียน แผนยทุธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการ  
 4.2 งานพฒันาบุคลากร การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจดัและด าเนินการเก่ียวกบัการ
วางนโยบายเก่ียวกบัตวับุคคลท่ีปฏิบติังานในองคก์ารตั้งแต่การสรรหาผูมี้ความรู้ความสามารถ ท่ีมี
จ  านวนเพียงพอเขา้มาด าเนินงานใหเ้กิดประโยชน์เตม็ท่ี ตลอดทั้งการบ ารุงรักษาส่งเสริม และพฒันา
สมรรถภาพของผูป้ฏิบติังานใหส้ามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จความมุ่ง
หมายขององคก์าร 
 4.3 งานประกนัคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ไดก้ าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั สถานศึกษาจึงตอ้งจดัให้มีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและสถานศึกษา
จะตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และต่อสาธารณชน 
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เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารสถานศึกษา  
 4.4 งานระบบบริหารและขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน ระบบสารสนเทศ เป็นระบบท่ี
จดัตั้งข้ึนเพื่อรวบรวม จดัเก็บ และใชส้ารสนเทศสนองความตอ้งการของหน่วยงาน ทั้งน้ีโดยมีการ
จดัเก็บอยา่งเป็นระบบ ปัจจุบนัขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศมีบทบาทส าคญัต่อมนุษยอ์ยา่งมากคือ ช่วย
ในการวางแผนการด าเนินงานและเพื่อประกอบการตดัสินใจ เป็นเคร่ืองช้ีน าในการด าเนินงานต่างๆ 
ไดต้ามวตัถุประสงค ์และการประเมินผลการด าเนินงาน 
 โดยสรุป ภารกิจการบริหารงานดา้นนโยบายและแผน มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เก่ียวกบั 
งานนโยบายและแผน งานพฒันา งานประกนัคุณภาพการศึกษา และงานระบบบริหารและขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน  
 5. ภารกจิการบริหารงานด้านสวสัดิการ 
 งานสวสัดิการนักเรียน เป็นภารกิจหน่ึงท่ีส าคญัของการบริหารกิจการนักเรียน งาน
สวสัดิการจะช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไว  ้ ท าให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขในสถาบนั สวสัดิการนกัเรียนมีบริการท่ีสถาบนัสามารถจดัไดด้งัน้ี 1) บริการแนะแนว 2) 
บริการทางการเงิน 3) บริการสุขภาพอนามยั 4) บริการอาหารในสถาบนั 5) บริการดา้นความปลอดภยั 
6) บริการรับส่งนกัเรียน 7) บริการไปรษณียแ์ละโทรศพัท์ 8) บริการการเรียนวิชาทหารและการ
ผอ่นผนัการตรวจคดัเลือกทหาร 9) บริการร้านคา้ในสถาบนั 10) บริการศิษยเ์ก่า 14 
 กติิมา ปรีดีดิลก ไดก้ล่าวถึงงานการบริการต่างๆ ท่ีใหบ้ริการแก่นกัเรียน เช่น ห้องสมุด การ
แนะแนว สุขภาพอนามยั อาหารกลางวนั ความปลอดภยันกัเรียน รถรับส่งนกัเรียน15 
 ประเสริฐ เชษฐพันธ์ ไดก้ล่าวถึงงานดา้นบริการหรือสวสัดิการนกัเรียนวา่ ไดแ้ก่ บริการ
รับ-ส่งนกัเรียน บริการอาหารกลางวนั บริการสุขภาพอนมยั บริการร้านคา้โรงเรียนบริการให้ความ
ปลอดภยั บริการช่วยเหลือดา้นการเงิน บริการแนะแนวและให้ค  าปรึกษา บริการสอนพิเศษ บริการ
หอ้งสมุด16 

                                                 
14พิชยั เสง่ียมจิตต,์ การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันการศึกษา, (อุบลราชธานี : คณะครุ

ศาสตร์ สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, 2542), หนา้ 74. 
  15กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น , (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2529), หนา้ 167. 
  16ประเสริฐ เชษฐพนัธ์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริการ
การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2542), หนา้ 129. 
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 โดยสรุปแลว้ ภารกิจการบริหารงานดา้นสวสัดิการ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เก่ียวกบังาน
สวสัดิการโรงเรียน งานโภชนาการและ งานพยาบาลและอนามยัโรงเรียน และสหกรณ์ของโรงเรียน 
 6. ภารกจิการบริหารงานด้านกจิการพเิศษ 
 การบริหารงานดา้นกิจการพิเศษ เป็นงานบริหารท่ีมีภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเป็นงาน
นอกเหนือจากงานการจดัการเรียนการสอนแต่มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัเพราะเป็นงานท่ีส่งเสริม
และสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของโรงเรียน ทั้งการจดักิจกรรมพิเศษต่างๆ ของโรงเรียน การประชาสัมพนัธ์และ
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน การให้บริการโสตทศัน์ศึกษา ซ่ึงมีนกัวิชาการท่ีไดก้ล่าวถึงภารกิจการ
บริหารงานดา้นกิจการพิเศษไวด้งัน้ี 
 ประเสริฐ เชษฐพันธ์ ไดก้ล่าวถึงงานสัมพนัธ์ชุมชนว่าจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัก็คือเป็นการ
สร้างประโยชน์ให้ทั้งทางโรงเรียน ทางบา้นและชุมชน โดยให้ทุกฝ่ายมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
และร่วมมือกนัท างานเพื่อความเจริญกา้วหนา้ของโรงเรียนและชุมชน เป็นภารกิจท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหาร
โรงเรียนจะตอ้งมีสัมพนัธภาพอนัดีให้เกิดข้ึนระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน จะเป็นช่องทางให้ชุมชน
เห็นประโยชน์ และเกิดศรัทธาต่อโรงเรียนตามมา เม่ือ ”ศรัทธา” เกิดข้ึนแลว้ การด าเนินกิจการต่างๆ 
ของโรงเรียนจะไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนเต็มท่ี ซ่ึงการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชนควร ใชก้ระบวนการ 2 ทาง คือ การน าโรงเรียนออกสู่ชุมชน เช่น ให้ชุมชนเขา้มาช่วยเหลือ
กิจการงานของโรงเรียนเช่นหาเงิน วสัดุ หรือการร่วมจดังานวฒันธรรมประเพณี และการน าชุมชน
มาสู่โรงเรียน เช่น เชิญชุมชนมาเป็นวทิยากรแนะแนวอาชีพหรือฝึกอบรม17 
 พชัิย เสงี่ยมจิตต์ ไดใ้ห้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์วา่ หมายถึง ภารกิจขององคก์าร
ในการสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะน าไปสู่ความเขา้ใจอนัดี สนบัสนุน
ร่วมมือซ่ึงกันให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของทั้ งสองฝ่าย การ
ประชาสัมพนัธ์มุ่งเนน้ในลกัษณะการป้องกนั การสร้าสรรค์ การแกไ้ขเป็นส าคญั โดยกระบวนการ
ประชาสัมพนัธ์ ประกอบดว้ยการวางแผนงาน การจดัหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ และตอ้งมีการ
ประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ ทั้งน้ีวิธีการประชาสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนมีวิธีปฏิบติั 2 
วิธีคือ การน าสถาบนัออกสู่ชุมชน เช่น การให้โรงเรียนเป็นศูนยก์ารศึกษาวฒันธรรม และการน า

                                                 

 17ประเสริฐ เชษฐพนัธ์, การบริหารการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 136-138. 
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ชุมชนเขา้สู่สถาบนัเช่นเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากร การจดัตั้งสมาคมครูผูป้กครอง สมาคม ศิษย์
เก่า18 
 รัชพล คชชารุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวถึงการบริหารจดัการงานสัมพนัธ์กบัชุมชนวา่ โรงเรียนเป็น
สถาบนัทางสังคมท่ีตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์กันอย่างต่อเน่ืองกับชุมชนส่ิงแวดล้อมต่างๆ รอบๆ 
โรงเรียนเป็นปัจจยัในการเสริมสร้างการจดัการศึกษาร่วมกนั การบริหารจดัการงานสัมพนัธ์กบั
ชุมชน เช่น สร้างความสัมพนัธ์โดยใชกี้ฬาเป็นส่ือ สร้างสมาคมศิษยเ์ก่าสมาคมผูป้กครองและครู 
และการสร้างเครือข่ายผูป้กครองชุมชนเพื่อช่วยดูแลนกัเรียน และยงัไดก้ล่าวถึงโรงเรียนท่ีทนัสมยั
ตอ้งบริหารจดัการเทคโนโลยี ให้ทนัสมยัดว้ย แนวทางในการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ทนัสมยัส าหรับโรงเรียนได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับจดัการความรู้  ซ่ึงได้แก่
คอมพิวเตอร์ การประยุกตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ในระบบการบริหารจดัการ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
เพิ่มพนูความรู้ ไดแ้ก่ การน าระบบโสตทศัน์ ส่ือผสม ส่ือมลัติมีเดีย การสืบคน้อินเตอร์เน็ต การเรียน
แบบ e – learning เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้เพิ่มพนูความรู้ 
 สรุป ภารกิจการบริหารงานด้านกิจการพิเศษ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ เก่ียวกบังาน
โครงการกิจกรรมพิเศษต่างๆ งานประชาสัมพนัธ์ และงานโสตทศัน์ศึกษาของโรงเรียน  
 จากรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารงานในสถานศึกษา ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ มี
ภารงานท่ีระบบการบริหารจดัการสถานศึกษาต้องด าเนินประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทัว่ไป 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)
พุทธศกัราช 2545 มาตรา 39 ก าหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจบริหารและจดัการศึกษา
ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการและ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และมาตรา 40 ก าหนด 
ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อท าหนา้ท่ีก ากบั และส่งเสริม สนบัสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคชุ์มชน ผูแ้ทนองคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูแ้ทนภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนา

                                                 

  18 พิชยั เสง่ียมจิตต์, การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันการศึกษา, (อุบลราชธานี  :  คณะ
ครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, 2542), หนา้ 253-282. 
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อ่ืนในพื้นท่ี และผูท้รงคุณวุฒิ ดงันั้น โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พุทธศกัราช 2545  
 2.2.1. โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวด้งัน้ี 
 1. ด้านวชิาการ 
 1.1 ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา
ให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 
 1.2 ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริม สนับสนุนในการจดับรรยากาศ
กระบวนการเรียนรู้ สภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและ
พฒันาคุณภาพการจดั การศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 1.3 รับทราบและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัระบบและการด าเนินการ
ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. ด้านงบประมาณ 
 2.1 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจดัตั้งและการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษา 
 2.2 ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการออกระเบียบขอ้บงัคบั  ประกาศ 
และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาหรือ
ปฏิบติั หนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 3. ด้านการบริหารบุคคล 
 3.1 ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษาก าหนด 
 3.2 เสนอความตอ้งการจ านวนและอตัราต าแหน่งของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
 3.3 ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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 3.4 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีท่ีกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 
 4. ด้านการบริหารทัว่ไป 
 4.1 ให้ความเห็น เสนอแนะและให้ค  าปรึกษาในการจดัท านโยบาย
แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการ
ของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 4.2 รับทราบ ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง พฒันา
คุณภาพการศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
ตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ความตอ้งการของ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน และรายงานส านกังานเขตพื้นท่ี
เม่ือสถานศึกษาไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน  
 4.3 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนเก่ียวกบัการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้ และจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 4.4 ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการออกระเบียบ 
ขอ้บงัคบัประกาศ แนวปฏิบติั ฯลฯ ในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ ก าหนด 
 4.5 ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการส่งเสริมความ
เขม้แขง็ในชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 4.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย 
ระเบียบประกาศ ฯลฯ ก าหนด ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาไม่
สอดคลอ้งหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑ์ นโยบายให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอความเห็นดังกล่าวให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบเพื่อ
พิจารณาสั่งการใหส้ถานศึกษาปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ต่อไป 
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 บทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งรับผดิชอบด าเนินการไวด้งัน้ี 
 1. ดา้นวชิาการ 
 1.1 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 1.2 จดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับปรุง 
และพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 1.3 จดัให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานผลการ
ประเมินใหค้ณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 
 2. ดา้นงบประมาณ 
 2.1 จดัตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย
ระเบียบประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 2.2 ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติั ฯลฯ เก่ียวกบัการบริหาร
การเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา  ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ
ก าหนด19 
 3. ดา้นการบริหารบุคคล 
 3.1 ควบคุม ดูแลให้การบริหารบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 
 3.2 พิจารณาความดีความชอบของขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 3.3 ส่งเสริมสนบัสนุนขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 
 3.4 จดัท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 3.5 ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                                                 

  19ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รมศาสนา, 2547), หนา้ 13-16. 
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 3.6 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามกฎหมายก าหนด และตามท่ีคณะอนุกรรมการขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 
 4. ดา้นการบริหารทัว่ไป 
 4.1 จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 4.2 ด าเนินการ และก ากบั ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน งานโครงการของ
สถานศึกษา 
 4.3 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใชแ้ละจดัหา 
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯก าหนด 
 4.4 ออกระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติั ฯลฯ ในการด าเนินงานดา้นต่างๆ 
ตามกฎหมายระเบียบประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 4.5 ส่งเสริมความเขม้แข็งในชุมชน และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆใน
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 4.6  ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาหรือตามท่ีได้รับ มอบหมาย 
และตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 อ านาจหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษา 
 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา  พุทธศกัราช 2546 มาตรา 35
ก าหนดให้สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมาตรา 39 ก าหนดให้
สถานศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้น ๆ โดยมีผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชา
และมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 1. บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทาง
ราชการและของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 
 2. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงินพสัดุ 
สถานท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืนของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
 3. เป็นผูแ้ทนของสถานศึกษาในกิจการทัว่ไป รวมทั้งการจดัท านิติกรรม สัญญาในราชการ
ของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4. จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ เขต
พื้นท่ีการศึกษา 
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 5. อ านาจหนา้ท่ีในการอนุมติัประกาศนียบตัรและวุฒิบตัรของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
 6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปลดักระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย 
 จากบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
กล่าวมาแลว้น้ี จะเห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นตวัจกัรส าคญัในการบริหารงานของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกรอบภาระหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพภาย ใต้การก ากับส่งเสริมสนับสนุนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษานั้น ๆ ดงันั้น การบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพนั้น จึงเป็นการท าให้สถานศึกษามีคุณลกัษณะ ท่ีจะสนองเจตนารมณ์
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ซ่ึงส านกังานปฏิรูปการศึกษา ไดก้ล่าวถึงไว้
ดงัน้ี 
 1. สถานศึกษาควรมีบทบาทหลกัเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นของทอ้งถ่ิน และควรเป็นหน่วยน าสังคมของชุมชนนั้นโดยอาศยักรอบนโยบายท่ี
ก าหนดในระดบัชาติเป็นแนวทาง ไม่ควรก าหนดบทบาทให้เป็นหน่วยงานรองรับนโยบายและ
สนองความตอ้งการของศูนยอ์  านาจส่วนกลางเพียงอยา่งเดียว 
 2. สถานศึกษามีคุณภาพและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการจดั
การศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีจะตอ้งพฒันา
สถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีคุณภาพ 
สถานศึกษาใดท่ีพฒันาไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน จ าเป็นตอ้งยุบ รวม หรือแปรสภาพเป็นแหล่ง
บริการการศึกษาในรูปแบบอ่ืน 
 3. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการสถานศึกษาภายใตก้รอบนโยบายท่ีก าหนดดว้ย
ตนเอง ดงันั้น การตดัสินใจโดยสมบูรณ์ในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและ
บริหารทัว่ไป ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษาจึงควรเบด็เสร็จอยูท่ี่สถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถประกนัคุณภาพได ้ดงันั้น สถานศึกษาจึงมีวิสัยทศัน์พนัธกิจ 
เป้าหมาย แผนการด าเนินงานและการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและดชันีช้ีวดัคุณภาพ
ท่ีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนได ้
 5. สถานศึกษามีการรวมพลงักนัในการด าเนินงาน ดงันั้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กบัหน่วยงาน องคก์รและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน และการรวมกลุ่มสถานศึกษา จึงเป็นแนวทาง
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หลกัในการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมพลงัให้สถานศึกษาสามารถจดับริการไดอ้ย่างกวา้งขวาง
หลายรูปแบบ 
 สรุปไดว้า่ การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงสร้างงานท่ีเป็นระบบเดียวกนั
ทุกแห่ง ทั้ งกฎระเบียบการบริหารงานและภาระงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง นอกเหนือจากแผนงาน
กิจกรรม โครงการในระดบัปฏิบติัการเท่านั้น ท่ีมีความหลากหลายตามลกัษณะเฉพาะและบริบท
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School– Based Management : SBM) เป็นยุทธศาสตร์

หน่ึงของการพฒันาการศึกษาโดยการถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจจากรัฐหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาไป
ยงัสถานศึกษาต่าง ๆ การบริหารสถานศึกษาแบบ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – 
Based Management : SBM) จะท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู นกัเรียนและผูป้กครองเขา้มามีส่วน
ร่วมในกระบวนการจดัการศึกษามากข้ึนดว้ยการให้เขาเหล่านั้นรับผิดชอบในการตดัสินใจในเร่ือง
งบประมาณ บุคลากรและหลักสูตร และเพิ่มประสิทธิภาพของบรรยากาศการเรียนรู้ให้กบัเด็ก
ดว้ย มีผูใ้หค้วามหมายและแนวคิด ดงัน้ี 

ดิเรก วรรณเศียร ใหค้วามหมายของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานวา่เป็นการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่โรงเรียนให้มากท่ีสุด เพื่อให้โรงเรียนมี
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นอิสระและมีความคล่องตวั โดยมีคณะกรรมการ โรงเรียน ซ่ึง
ประกอบด้วย ตวัแทนผูป้กครองชุมชน ครู ผูท้รงคุณวุฒิศิษยเ์ก่าและผูบ้ริหารโรงเรียน ร่วมกัน
บริหารและจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของนกัเรียนผูป้กครองและชุมชน20 

อุทยั บุญประเสริฐไดก้ล่าวถึงนกัวิชาการหลายท่านและองคก์ารต่างๆหลายองคก์าก าหนด
นิยามให้ความหมายและลกัษณะส าคญัของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based 
Management) ไวแ้ตกต่างกนั เช่น American Association of School Administration ไดใ้ห้
ความหมายวา่เป็นกลยทุธ์ในการปรับปรุงการศึกษาโดยเปล่ียนอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจไปจาก
ระดบัรัฐหรือเขตการศึกษาไปยงัแต่ละโรงเรียน โดยใหผู้บ้ริหารโรงเรียน ครู นกัเรียนและผูป้กครอง
มีอ านาจควบคุมกระบวนการจดัการศึกษามากข้ึนซ่ึงให้มีหน้าท่ีและรับผิดชอบตดัสินใจเก่ียวกบั

                                                 

  20 ดิเรก วรรณเศียร, การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารฐานโรงเรียนเชิงคุณภาพทั้ง
องค์กร, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร
2543), (อดัส าเนา), หนา้ 1. 
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งบประมาณ บุคลากร และหลกัสูตร จากความหมายในความหลากหลายของนกัการศึกษาสรุปไดว้า่ 
การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการท่ีกระจายอ านาจการจดั
การศึกษาไปสู่สถานศึกษาให้มีอิสระและคล่องตวัในการตดัสินใจในรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
บุคคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนั เช่น ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน นกัเรียน และผูป้กครอง พฒันาตามศกัยภาพ
ของโรงเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตนเองตามความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 21 

ปัญญา แก้วกียูร การบริหารและการจดัการศึกษาท่ีใช้โรงเรียน เป็นฐาน มีหลกัการและ
กรอบแนวคิดดงัน้ี  

1. หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็นการกระจายอ านาจการจดัการศึกษา จาก
ส่วนกลางไปยงัสถานศึกษา ใหส้ามารถตดัสินใจด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัแนวทางพฒันา ผูเ้รียน
ใหมี้คุณภาพสูงสุด  

2. หลกัประสานงาน (Coordination) สามารถประสานงานไดทุ้กระดบั เนน้ความ เขม้แข็ง
สร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกบับุคคลภายนอก แสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ ทั้ง
ทรัพยากรและเทคนิควธีิการใหม่ ๆ  

3. หลกัความต่อเน่ืองและหลากหลาย (Continuity and Diversity) การบริหารตอ้งมีความ
ต่อเน่ืองใช้เวลารวมทั้งการใช้เทคนิคการบริหารตอ้งมีความหลากหลายสอดคลอ้งกนัมุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกนั 

4. หลกัการพฒันาตนเอง (Self-improvement) พฒันาไปสู่องค์กรการเรียนรู้ (Learning 
Organization) พฒันาวิชาชีพ พฒันาบุคคล และพฒันาทีมงาน สร้างวิสัยทศัน์และแผนกลยุทธ์ของ 
สถานศึกษา  

5. หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางและเขตพื้นท่ีการศึกษา
จะก าหนดนโยบาย และควบคุมมาตรฐาน และมีการตรวจสอบคุณภาพ 

หลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานดงักล่าว จะตอ้งค านึงถึงหลกัธรรมรัฐหรือธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ทั้ง 6 ประการมาประกอบดว้ย คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรมหลกัความ
รับผดิชอบ หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า โดยจะตอ้งมี อ านาจในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการพฒันาครูในโรงเรียน ในดา้นความรู้ ความสามารถและการจดั ทรัพยากรใน

                                                 

  21อุทัย  บุญประเสริฐ , การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน ,
(กรุงเทพมหานคร : ศูนยต์  าราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546),
หนา้ 13. 
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โรงเรียน 22 
ถวิล มาตรเลี่ยม ไดก้ล่าวถึง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีหลกัการเป็นกรอบใน

การด าเนินงาน ดงัน้ี 
1. หลกัดุลยภาพ (Principle of equality) เป็นหลกัการท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งดุลยภาพ 

กล่าวคือ มีวิธีการหรือแนวทางมากมายหลากหลายท่ีจะน ามาใช้ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา การยืดหยุ่น เป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็น ซ่ึงทางโรงเรียนมีความชอบธรรมเต็มท่ีท่ีจะ
ขบัเคล่ือนพฒันา และการด าเนินงานดว้ยยทุธศาสตร์ของตนเองในการจดัการเรียนการสอนและการ
บริหารจดัการโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. หลกัการกระจายอ านาจ (Principle of decentralization) ให้โรงเรียนมีพลังอ านาจ
รับผิดชอบในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้จะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอน 

3. หลกัการบริหารจดัการตนเอง (Principle of self management system) ดว้ยหลกัการทั้ง
สองขา้งตน้ เป็นหลกัระบบบริหารจดัการตนเองในการด าเนินงานภายใตน้โยบายหลกัขององคก์าร
ในการแกปั้ญหาและการพฒันา ท าใหบ้รรลุผลส าเร็จตามความสามารถของโรงเรียน 

4. หลกัการริเร่ิม (Principle of human Initiative) ในความหลากหลายของกิจกรรม 
การศึกษาจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของโรงเรียน ในการ
ท าหนา้ท่ีเพิ่มพนูคุณภาพการศึกษา23 

ศรีนวล กล้าหาญ กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การจดัการศึกษา
โดยกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยงัหน่วยปฏิบติัคือสถานศึกษาโดยตรง สถานศึกษามีอ านาจ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ มีความอิสระ มีความคล่องตวั ในการตดัสินใจ การบริหารจดัการ ทั้งในดา้น
วชิาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทัว่ไป โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา ตวัแทนผูป้กครองและชุมชน ตวัแทนครู ตวัแทน
ศิษยเ์ก่า ตวัแทนองค์กร ผูท้รงคุณวุฒิร่วมกนับริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามความตอ้งการของ

                                                 

  22ปัญญา แก้วกียูร, การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนหรือเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545), หนา้ 5. 

 23ถวิล  มาตรเ ล่ียม,  การปฏิ รูปการศึกษาโรง เ รียนเ ป็นฐานการบริหาร จัดการ , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพเ์สมาธรรม, 2549), หนา้ 42-43.  
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ผูเ้รียนและชุมชนมากท่ีสุด24  
สรุปไดว้่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการกระจายอ านาจไปยงัโรงเรียนโดย

ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารจดัการทรัพยากรดา้นวตัถุและบุคคลได้
อยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด  

 
2.4 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

การบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) โดยทัว่ไปมี 
หลกัการไดก้ล่าวไวใ้นแต่ละประเด็น ดงัน้ี  

1. หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
กระบวนการบริหารโดยการกระจายอ านาจทางการศึกษา (Educational Decentralizing) 

เป็นการถ่ายโอนความรับผดิชอบ  เก่ียวกบัการวางแผนการบริหารจดัการ การจดัสรร ทรัพยากร  
จาก ส่วนกลางลงสู่หน่วยงานเครือข่าย ในลกัษณะท่ีมีขอบข่ายของความรับผิดชอบทั้งหมดหรือ
จ ากดัในรูปแบบต่อไปน้ี  

1.1 การแยกอ านาจ (Deconcentration) เป็นการถ่ายโอนภาระ ความรับผิดชอบของงาน 
อ านาจการบริหารเพียงบางส่วนจากส่วนกลางลงสู่ เครือข่ายระดับล่ าง ยึดนโยบายและ
แผนงาน รวมทั้งแนวทางการด าเนินงานท่ีก าหนดโดยส่วนกลาง สามารถปรับวิธีการด าเนินงานให้
เหมาะสม กบัสภาพเง่ือนไขของทอ้งถ่ิน 

1.2 การมอบอ านาจ (Delegation) การแต่งตั้งท าการแทน เป็นการถ่ายโอนความ รับผิดชอบ
เชิงบริหารจดัการในงานเฉพาะกิจท่ีไม่ได้เป็นงานประจ าให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ทั้งน้ี ความ
รับผดิชอบสูงสุดยงัคงอยูท่ี่หน่วยกลาง  

1.3 การถ่ายโอนอ านาจ (Devolution) การแต่งตั้งโดยถือเป็นอ านาจตกทอด เป็นการ สร้าง
ความเขม้แขง็ให้แก่หน่วยงานยอ่ยของรัฐบาล และมอบอ านาจให้ด าเนินการดว้ยตนเองอยา่ง อิสระ
แต่อยูภ่ายใตข้องหน่วยงานกลาง 

1.4 การโอนอ านาจให้เอกชน (Privatization) เป็นการถ่ายโอนอ านาจความรับผิดชอบ ใน
การด าเนินงานกบัเอกชนแทนภาครัฐบาลอยา่งส้ินเชิง 

 

                                                 

 24ศรีนวล กล้าหาญ, “การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตาม
ทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต3”, 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเทพสตรี), 2549, หนา้ 14. 
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การกระจายอ านาจทางการศึกษาเป็นการจดัสรรอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ตดัสินใจด้านต่างๆในการบริหารโรงเรียนซ่ึงแสดงถึงความยืดหยุ่นคล่องตวัและมีอิสระในการ
ตดัสินใจโดยตระหนกัถึง ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพดา้นคุณภาพ 
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและ บรรลุตามเป้าหมาย การกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่โรงเรียนหรือ
สถานศึกษามีแนวปฏิบติัหลายประการซ่ึงดงัน้ี  

1. การออกแบบระบบใหม่โรงเรียนตอ้งมีการออกแบบระบบการบริหารจดัการใหม่ 
2. ก าหนดขอบเขตการบริหารจดัการใหม่ให้ชดัเจน ยึดหลกัความเสมอภาคและ สอดคลอ้ง

กบัสภาพบริบท ตลอดทั้งเง่ือนไขทางการเมือง ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด มีการมอบ
อ านาจจากผูบ้ริหารลงสู่ผูป้ฏิบติัและผูมี้ส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด  

3. วางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งภารกิจผูบ้ริหารแผนงาน/ โครงการ
และงบประมาณ จดัท านโยบายแนวด าเนินงาน รวมทั้งการพฒันาทรัพยากรบุคคลในองคก์ร 

4. มีการแบ่งอ านาจหน้าท่ีในทางเทคนิคและวิชาการเพื่อให้ผูรั้บผิดชอบสามารถจดั การ
ควบคุม นิเทศและประเมินผล ซ่ึงควรระบุใหช้ดัเจนวา่อ านาจหนา้ท่ีใดใครรับผดิชอบ  

5. จดัท ารายละเอียดงานต่าง ๆ ใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของส่วนรวม หรือ
ทอ้งถ่ิน เช่น การอนุมติัการจดัจ่ายส่ือวสัดุอุปกรณ์ศึกษา  

6. แบ่งอ านาจหน้าท่ีในการจดัการทรัพยากรทางการศึกษา เช่น บุคคล การเงิน และวสัดุ 
อุปกรณ์การศึกษาใหช้ดัเจน เป็นตน้  

7. มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลจากทุกฝ่ายใหเ้กิดความถูกตอ้งโปร่งใส  
สรุปดา้นหลกัการกระจายอ านาจ เป็น การกระจายอ านาจในการบริหารจดัการศึกษาจาก

ส่วนกลางไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอิสระ มีความคล่องตวั 
มีอ านาจในการตดัสินใจบริหารงานด้านวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
และดา้นบริหารทัว่ไป 

2. หลกัการมีสวนร่วม (Participation )  
การมีส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional 

Involvement) ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งเป็น
เหตุเราใจใหก้ระท าการบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกบัทั้งท าใหเ้กิดความรู้สึกร่วมรับผดิชอบ 

การมีส่วนร่วม = ความร่วมมือ + การประสานงาน + การรับผดิชอบ  
Participation = Cooperation + Coordination + Responsibility 
โดยให้ความหมายของความร่วมมือว่า หมายถึง ความตั้งใจของบุคคลท่ีจะมาท างาน

ร่วมกนัเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่ม  
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การประสานงาน หมายถึง ห่วงเวลาและล าดบัเหตุการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการกระท า
กิจกรรมหรือการงาน 

ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึกผกูพนัในการท างาน และในการกระท าให้เช่ือถือไว ้
วางใจ  

สรุปไดว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชามีส่วน 
เก่ียวขอ้งกระบวนการตดัสินใจ เน้นการมีส่วนเก่ียวขอ้งอย่างแข็งขนัของบุคคลใช่ความคิดสร้าง 
สรรค์และความเช่ียวชาญในการแกปั้ญหาในการบริหารอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดของการ
แบ่งอ านาจหน้าท่ีท่ีถือว่าผูบ้ริหารแบ่งอ านาจหน้าท่ีการบริหารของพวกเขาให้กบัผูอ้ยู่ใตบ้งัคบั 
บญัชาของพวกเขา  
 การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ 
 1. การร่วมคิด (Plan) เป็นการวางแผนร่วมกันกับบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนหรือ 
สถานศึกษาเพื่อก าหนดเป็นแนวทางพฒันาองคก์รสู่เป้าหมาย  
 2. การร่วมตดัสินใจ (Decision-Making) เป็นขั้นตอนการตดัสินใจร่วมกนัท่ีมีต่อแผนงานท่ี
ก าหนดไว ้ทั้งน้ีเพื่อคน้หาแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการน าไปปฏิบติั  
 3. การร่วมท า (Implementation) เป็นขั้นตอนการน าแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดสู่การ  
ปฏิบติัร่วมกนั เป็นการท างานเป็นทีมท่ีมุ่งสู่คุณภาพและผลส าเร็จของงาน  

 4. การร่วมประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินผลการท างานวา่บรรลุเป้าหมายมากนอ้ย
เพียงใด การประเมินตอ้งท าในรูปแบบการร่วมประเมินและคิดคน้หาค าตอบร่วมกนั  

3. หลกัการบริหารจัดการตนเอง (Self-Managing)  
อุทัย บุญประเสริฐ กล่าววา่ ในระบบการจดัการศึกษาทัว่ไปนั้น มกัจะท าให้โรงเรียนหรือ

สถานศึกษาเป็นปฏิบัติตามนโยบายของ ส่วนกลางเป็นหลักในแทบทุกเร่ือง โรงเรียนหรือ
สถานศึกษาจึงไม่มีอ านาจอยา่งแทจ้ริง ในการบริหารจดัการดว้ยตนเอง การบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานนั้นมีความเช่ือว่าวิธีการท างานให้บรรลุเป้าหมาย สามารถท าไดห้ลายวิธี เพียงส่วนกลาง
ก าหนดแต่นโยบาย และให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการด้วยตนเอง โดยให้
โรงเรียนหรือสถานศึกษามีอ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการด าเนินงาน สามารถด าเนินงาน
ไดห้ลายวธีิท่ีแตกต่างกนัแลว้แต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น ๆ ผล
ท่ีไดรั้บน่าจะมีประสิทธิภาพสูงกวา่ท่ีทุกอยา่งถูกก าหนดมาจากส่วนกลางไม่วา่จะโดยทางตรงหรือ
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ทางออ้ม 25  
4. หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance)  
การจดัการศึกษาท่ีผา่นมาจะเป็นการจดัการศึกษาแบบรวมศูนยอ์  านาจไวใ้นส่วนกลางมาก

จนเกินไป โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้เกิดเอกภาพ (Unity) และมาตรฐาน (Standard) การจดัการ
ศึกษา เม่ือสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไป ความเจริญกา้วหนา้เปล่ียนไปการจดัการศึกษาจาก ส่วนกลาง 
จึงมีขอ้จ ากดัและไม่สนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม ดงันั้นการให้อ านาจกลบัคืนสู่
ทอ้งถ่ินใหป้ระชาชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางเป็นวิธีท่ีถูกตอ้งท่ีสุด เพื่อให้เกิด
ความสมดุลในการจดัการศึกษาระหว่างส่วนกลางและท้องถ่ิน มีการตรวจสอบและเกิดความ
โปร่งใสในการบริหารจดัการส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาในท่ีสุด 26 

อุทัย บุญประเสริฐ ได้สรุปหลักการส าคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5 
ประการ ดงัน้ี 

1. ด้านหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาให้มากท่ีสุดโดยมีความเช่ือว่า
โรงเรียนเป็นหน่วยส าคญัในการเปล่ียนแปลงและพฒันาการศึกษาเด็กนกัเรียน 

2. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration pr Involvement) เปิดโอกาสให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารตดัสินใจ และร่วมจดัการศึกษาทั้งครู 
ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่า และตวัแทนนกัเรียน การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
จะเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ และจะรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากข้ึน 

3. หลกัการคืนอ านาจการศึกษาให้กบัประชาชน(Return power to people) ในอดีตการจดั
การศึกษาจะท าหลากหลายทั้งวดัและองคก์รในทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการ ซ่ึงไม่สนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียนและชุมชนอย่างแท้จริง ต่อมาจึงมีการรวมการจดัการศึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อใหเ้กิดเอกภาพทางการเมือง และมาตรฐานของการศึกษาจึงตอ้งมีการคืนอ านาจให้ทอ้งถ่ิน และ
ประชาชน ไดจ้ดัการศึกษาเอง 

4. หลกัการบริหารตนเอง (Self-managing) การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้นมีความ

                                                 

  25อุทยั บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
รูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 
2542), หนา้ 42. 
  26 อุทยั บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, อา้งแลว้, หนา้ 
38. 
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เช่ือวา่สิทธิการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายนั้นท าไดห้ลายวธีิ โรงเรียนมีระบบการบริหารดว้ยตนเอง มี
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบการด าเนินงาน ซ่ึงแล้วแต่ความพร้อมและสภาพการณ์ของ
โรงเรียน โดยปฏิบติัตามนโยบายและเป้าหมายของส่วนกลาง 

5. หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and balance) โรงเรียนมีหนา้ท่ีบริหารและจดั
การศึกษาตามนโยบายของส่วนกลาง มีองค์กรอิสระท าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหาร
โรงเรียนและการจดัการศึกษา เพื่อใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน 
 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 
 บริบทของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รับผิดชอบการจัดการศึกษา       
ขั้นพื้นฐานครอบคลุม พื้นท่ี 8 อ าเภอ คือ อ าเภอนางรอง อ าเภอละหานทราย อ าเภอหนองก่ี อ าเภอ
ปะค า อ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอโนนดินแดง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ มี
โรงเรียนในสังกดัทั้งส้ิน 216 โรงเรียน มีบุคลากรครูทั้งส้ิน 2,416 คน มีภารกิจจดัการศึกษา 3 ระดบั 
คือการจดัการศึกษาระดบัประถมวยั (3–5) การจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ระดบั มธัยมศึกษา มี
นกัเรียนในความรับผิดชอบทั้งส้ิน 44,746 คน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 3 จดัการศึกษาตามปรัชญา ปณิธาน ภารกิจ และวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. จดัท านโยบายแผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน 
 2. วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และแจง้จดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้หน่วยงานขา้งตน้ทราบและก ากบัตรวจสอบ
ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 
 3. ประสานส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4. ก ากบัดูแลติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5. ศึกษาวเิคราะห์ วจิยั และรวบรวมขอ้มูลสารสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ประสานการะดมทรัพยากรดา้นต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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 8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งบุคคล องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9. ด าเนินการ และประสานส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยั และพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานอนุกรรมการ และคณะท างานดา้นการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 12. ปฏิบติัท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ีของผูใ้ด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
  วิสัยทัศน์ (Vision) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 เป็นองคก์ร
หลกัในการจดั ส่งเสริม สนบัสนุน ประสานการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวยัเรียน อยา่ง
ทัว่ถึง และมีวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ ทอ้งถ่ิน 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พฒันาสู่ความเป็นเลิศ  
 พนัธกจิ (Mission)  
 1. จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวยัเรียนทุกคน ให้ไดรั้บการพฒันาเป็นบุคคล ท่ีมี
ความรู้และคุณลกัษณะตามมาตรฐานการศึกษา  ด้วยระบบการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   
  2. ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว เอกชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานระกอบการ และสถาบนั
สังคมอ่ืน ในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ  
 เป้าประสงค์ (Goals) 
 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 1. ประชากรในวยัเรียนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียม ทัว่ถึงและไดรั้บ
โอกาสในการศึกษาปฐมวยัอยา่งนอ้ย 1 ปี ก่อนเขา้เรียนในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 
 2. ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวยัอยา่ง เท่าเทียม
และทัว่ถึง ตามลกัษณะของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มและประเภท 
 ด้านคุณภาพการศึกษา  
 1. ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เตม็ตามศกัยภาพ 
 2. ครูผูส้อนมีจ านวนเพียงพอและสามารถจดัการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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 3. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายใน และไดรั้บการรองรับมาตรฐาน การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของส านกังานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 และสถานศึกษา ตลอดจนองคค์ณะบุคคล ตาม
กฎหมาย มีความพร้อม และมีความเขม้แข็งท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ี ตามหลกัธรรมาภิบาลอย่าง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใชเ้ครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน  
 กล ยุท ธ์ ส า นั ก ง าน เ ขตพื้น ที่ ก า ร ศึ กษ าประถม ศึกษ า บุ รี รั ม ย์  เ ขต  3  
 นกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3ไดป้รับแนวทางและ กลยุทธ์ การบริหารการ
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2552-2554 และเลือกใชก้ลยุทธ์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางและกล
ยทุธ์ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 
 กลยุทธ์ที ่1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกั 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที ่3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที ่4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
 กลยุทธ์ที ่5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 
 สรุปไดว้่า ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 มุ่งเน้นการพฒันาการ
คุณภาพโดยขบัเคล่ือนการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการพฒันาคุณภาพนกัเรียนสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
  

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ดงัน้ี 
 เจริญศักดิ์  ช านาญยง ได้วิจยัเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายการศึกษาท่ี 13 สังกดัส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา่ สภาพการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 13 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงไปหาต ่า ดงัน้ี ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการบริหาร
ตนเอง ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุลและดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษา
ให้กบัประชาชน ตามล าดบั ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่าย
การศึกษาท่ี 13 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั นอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นท่ีมีปัญหามากเรียงล าดบัจากสูง
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ไปหาต ่า คือ ด้านการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน ด้านการบริหารตนเอง ด้านการ
กระจายอ านาจ ดา้นการมีส่วนร่วมและดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล27 
 กุหลาบ ปุริสาร ไดว้ิจยัเร่ือง บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดั
ขอนแก่น ผลการวจิยัพบวา่  
 1. หลกัดุลยภาพ บริการโดยเน้นการมีส่วนร่วมสูงและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงเรียนขนาดเล็กบริหารแบบครอบครัวสร้างสรรค ์ 
 2. หลกัการกระจายอ านาจ บริหารโดยการกระจายอ านาจในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียน
ใหญ่  
 3. หลกัการจดัการตนเอง แต่ละโรงเรียนมุ่งการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองโดยเช่ือมโยงกบัการ
ประกนัคุณภาพ  
 4. หลกัการริเร่ิมสร้างสรรคท์รัพยากรมนุษย ์ทุกโรงเรียนมุ่งพฒันาศกัยภาพวิชาชีพครู เป็น
หลกั ในดา้นคุณลกัษณะของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งพฒันาโรงเรียนสู่ความย ัง่ยืน โดย
ก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน จดักิจกรรมทางวิชาการให้สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียน ผูบ้ริหารใช้
ยทุธศาสตร์ภาวะผูน้ า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษามีความคุม้ค่า บทบาทครูเป็นลกัษณะหุ้นส่วน
องคก์ร บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นลกัษณะผูส้นบัสนุน ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาทีมงาน
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
 ส่วนปัญหาอุปสรรคท่ี์ส าคญัท่ีสุด คือ ครูขาดความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองการจดัการเรียน
การสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความตระหนกัในบทบาทของตนเอง การท างานของทีมงาน
ไม่เป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด โรงเรียนขนาดเล็กขาดส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา ขอ้เสน
แนะคือนโยบายการกระจายอ านาจควรน าไปใช้ได้จริงในสถานศึกษา ส่ิงส าคญัและจ าเป็นคือการ
จดัการ อบรมการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีควรด าเนินการอยา่งเร่งด่วน 28 
 ณรงค์ โภคสวสัดิ์ ไดว้จิยัเร่ือง สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่  

                                                 
27เจริญศกัด์ิ ช านาญยง , “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่าย

การศึกษาท่ี 13 สังกดัส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับณัฑิตธุรกิจ), 2551, 116 หนา้. 
  28กุหลาบ ปุริสาร , “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดั
ขอนแก่น : พหุกรณีศึกษา”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2547, 219 หนา้. 
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 1. สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  
 1.1 สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และผูแ้ทน
ผูป้กครอง พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกกลุ่ม ส าหรับรายดา้นส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก 
ยกเวน้ภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน ของกลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 1.2 สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และผูแ้ทน
ผูป้กครอง จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกกลุ่ม ส าหรับราย
ดา้นส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน ของกลุ่มโรงเรียนขนาดกลางมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    
 1.3 สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และผูแ้ทน
ผูป้กครอง เม่ือจ าแนกรายดา้นพบวา่  
 1.3.1 ดา้นการกระจายอ านาจ โดยภาพรวมมีระดบัการปฏิบติัมาก ยกเวน้
สถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ในวชิาชีพ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 1.3.2 ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยภาพรวมและรายขอ้มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
 1.3.3 ดา้นการบริหารแบบพึ่งตนเอง โดยภาพรวมและรายขอ้มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
 1.3.4 ดา้นภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน โดยภาพภาพมีระดบัการปฏิบติัมาก 
ยกเวน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความมุ่งมั่นพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง สนใจใฝ่รู้ เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง และผูบ้ริหารสถานศึกษาประสานความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของสถานศึกษาในรูปของคณะกรรมการ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 1.3.5 ด้านความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ โดยภาพรวมและรายขอ้มี
ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และผูแ้ทนผูป้กครอง 
ต่อสภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ยโสธร เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง และจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  
 2.1 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมเม่ือวิเคราะห์รายคู่พบวา่ ผูบ้ริหารกบัผูแ้ทน
ผูป้กครอง มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ยกเวน้ภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน ท่ีมีความคิดเห็นระหว่าง
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ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัตวัแทนครู และผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูแ้ทนผูป้กครอง มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั จ าแนกรายดา้นไดด้งัน้ี  
 2.1.1 ด้านการกระจายอ านาจ พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษากับผู ้แทน
ผูป้กครอง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  
 2.1.2 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษากับ
ผูแ้ทนผูป้กครอง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  
 2.1.3 ดา้นการบริหารแบบพึ่งตนเอง พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูแ้ทน
ผูป้กครอง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  
 2.1.4 ด้านภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน ผูบ้ริหารสถานศึกษากับผูแ้ทนครู 
ระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูแ้ทนผูป้กครอง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  
 2.1.5 ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั  
 2.2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผูแ้ทนครู และผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่าง
กนั จ าแนกรายดา้นไดด้งัน้ี  
 2.2.1 ดา้นการกระจายอ านาจ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และ
ผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  
 2.2.2 ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทน
ครู และผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  
 2.2.3 ดา้นการบริหารแบบพึ่งตนเอง พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู 
และผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  
 2.2.4 ดา้นภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู 
และผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  
 2.2.5 ด้านความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผูแ้ทนครู และผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็กกบั
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกนั29 

                                                 

  29ณรงค์ โภคสวสัด์ิ, “สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1”,  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 2551, 110 หนา้. 
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 ศรีนวล กล้าหาญ ไดว้ิจยัเร่ือง การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ตามทรรศนะของผู ้บริหารและครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สุพรรณบุรี เขต 32 
ผลการวจิยัพบวา่ ปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่มากท่ีสุด มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีพอมีพอใช ้มี
ความเครียดในการปฏิบติัหนา้ท่ีในระดบัปานกลางมากท่ีสุด การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ การปฏิบติัดา้นการมี
ภาวะ-ผูน้ าของผูบ้ริหาร ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้นความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้ดา้นการพฒันา
โรงเรียนทั้งระบบ ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม และดา้นการบริหารตนเอง ตามล าดบั การเปรีบบ
เทียบระดบัการปฎิบติั ตามแนวทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
การปฎิบติัท่ีแตกต่างจากครู ในดา้นการกระจายอานาจ ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดา้นการ
บริหารตนเอง ดา้นการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ ดา้นความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ และดา้นการมี
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน พบว่าผู ้บริหารมักจะไม่เปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารระดับล่างช่วยตัดสินใจ 
คณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร การก าหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและติดตามประเมินผล โรงเรียนไม่มีอิสระในการสรรหาบุคลากร โรงเรียนไม่มีระบบการ
วเิคราะห์ศกัยภาพโดยใช้ SWOT โรงเรียนไม่มีปรับปรุงการบริหารจดัการ ตามผลการประเมินและ
การประกันคุณภาพภายใน และผูบ้ริหารไม่มีวิธีการกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันพฒันาคุณภาพ
การศึกษา30 
 ประดับศรี หุ่นทองไดว้จิยัเร่ือง การรับรู้และความพร้อมเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 ผลการวิจยั
สรุปไดด้งัน้ี            
 1. การรับรู้เก่ียวกบัการบริหาร โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการบริหารจดัการตนเอง ดา้นหลกัการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล และดา้นหลกัการกระจายอ านาจ 

                                                 

  30ศรีนวล กล้าหาญ, “ การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตาม
ทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 32”,
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี), 2549, 112 
หนา้ 
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 2. ความพร้อมเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการครูในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นหลกัการบริหารจดัการตนเอง ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้น
หลกัการกระจายอ านาจ และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 3. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการ
ครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 ท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั พบว่า 
โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่าผูบ้ริหารมี
การรับรู้มากกว่าครูผูส้อน ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น ยกเวน้ดา้นการสีส่วนร่วมท่ีผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั 
 4. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการ
ครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 ในโรงเรียนขนาดต่างกนั พบว่า
โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โรงเรียนขนาดกลาง
และโรงเรียนขนาดใหญ่มีการรับรู้มากกวา่โรงเรียนขนาดเล็กทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น 
 5.  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมเก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 ท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ี
ต่างกนั โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า
ผูบ้ริหารมีความพร้อมมากกวา่ครูผูส้อน ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น 
 6. ผลการเปรียบเทียบความพร้อมเก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 ในโรงเรียนขนาด
ต่างกนั ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความพร้อมมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งโดย
ภาพรวมและรายดา้น31 
 เทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติ ได้วิจยัเร่ือง ระดบัการด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม 
เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมและรายดา้นมีการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก สถานศึกษาท่ีมี

                                                 
31ประดบัศรี หุ่นทอง, “การรับรู้และความพร้อมเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

ของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1”, วิทยานิพนธ์-   
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2547, 141 หนา้  
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ขนาดต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0132 
 สุวิทย์ จันทร์คงหอม ได้วิจยัเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
ประถมศึกษาในส านักงานเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในส านกังานเขตทวีวฒันา โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม การมีภาวะผูน้ าแบบ
เก้ือหนุน การพฒันาทั้งระบบ ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้การกระจายอ านาจ และการบริหาร
ตนเอง33 
 ธนพร มาใหม่ ไดว้จิยัเร่ือง การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าพนู ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานทั้ง 6 หลกัการ ในภาพรวม
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัการปฏิบติั คือ หลกัการมีภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน หลกัการ
พฒันาทั้งระบบ หลกัการบริหารตนเอง หลกัการความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้หลกัการกระจาย
อ านาจ และหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม34  
 อรทัย ริมคีรี ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการมีส่วนร่วม 

                                                 
32เทพพิทกัษ ์โกยกอบเกียรติ, “การด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2”, วิทยานิพนธ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์), 2550, 110 หนา้. 

33สุวิทย ์จนัทร์คงหอม, “การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาใน
ส านกังานเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2548, 115 หนา้. 

34ธนพร มาใหม่, “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าพูน”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง),
2549, 193 หนา้. 
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ด้านการบริหารตนเอง ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านการกระจายอ านาจ และด้านการคืน
อ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน ตามล าดบั35 
 จากผลการวจิยั พอสรุปไดว้า่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นการตดัสินใจโดยการบริหาร
ท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐานจะช่วยให้การจดัโปรแกรมการศึกษามีความเขม้แข็งและช่วยพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของนกัเรียน โดยภาพรวม ขั้นตอนท่ีจะช่วยใหก้ารตดัสินใจมีความส าเร็จโดยการบริหารท่ี
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การมีส่วนร่วมของครูและครูใหญ่จะอยูใ่นลกัษณะการเป็นเจา้ของร่วมกนัและ
มีส่วนร่วมทั้งในดา้นการเตรียมการการวางแผนของโรงเรียน การฝึกอบรม การน าไปปฏิบติัและ
การธ ารงรักษาไวใ้หม้ัน่คง และในการปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตอ้ง
มีองค์ประกอบคือ มุ่งมัน่การเปล่ียนแปลง ถ่ายโอนอ านาจสู่โรงเรียน ร่วมกนัท าความกระจ่างใน
ภารกิจ ตรวจสอบได ้มีการฝึกบุคลากรในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การสร้างทีมบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ทีมบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมาจากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
มีความผกูพนัร่วมกนัของ ผูมี้ส่วน มีการก าหนดระยะเวลาในการวางแผนการบริหารและการวดัผล
ประเมินผลชดัเจน นิยามและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ หรือเป้าหมายของโรงเรียน 
จดัให้มีสารสนเทศเพื่อ การตดัสินใจ มีเวลาส าหรับการคิดอย่างระมดัระวงั มีการวางแผนและน า
ร่องการปฏิบติั มีงบประมาณเพียงพอ มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทีมบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานทั้ง
ในและนอกโรงเรียน และกระตุน้และมีระบบการให้รางวลัส าหรับผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลการ
ปฏิบติังานดี  
 

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีกล่าวมาแล้วผูว้ิจยัได้เลือกใช้เอกสาร

งานวจิยัของ อุทยั บุญประเสริฐ มาเป็นประเด็นท่ีศึกษา ในการก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี มีประเด็นท่ีศึกษาในด้านตวัแปรตามคือ1) ด้านการกระจายอ านาจ 2) ด้านการมีส่วนร่วม        
3) ด้านการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กับประชาชน 4) ด้านการบริหารตนเอง 5) ด้านการ

                                                 
35อรทยั ริมคีรี , “บทบาทการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1”, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา) ,2547, 129 หนา้. 
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ตรวจสอบและถ่วงดุล ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2.136  
 
            
   ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
    (Dependent Variables)                     (Independent Variables) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

 
 

                                                 
36อุทยั บุญประเสริฐ, ศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน

รูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 
,2543), หนา้ 154-156. 

 

ผู้บริหารและครูสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 

1.สถานภาพ 
           1.1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
            1.2. ครูผูส้อน  
2 ขนาดของสถานศึกษา 
              2.1. ขนาดเล็ก 

                2.2. ขนาดกลาง 
            2.3. ขนาดใหญ่ 

ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 

 1. ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ  
 2. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  
 3. ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษา
ใหก้บัประชาชน  
 4. ดา้นหลกัการบริหารดว้ยตนเอง  
 5. ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 

 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนในการวิจยัอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ค  าตอบท่ีถูกต้องและแม่นย  า มีหัวข้อท่ีจะกล่าวถึง
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นบุคลากรสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 3 ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 2,996 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จากประชากรท่ีเป็นบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2,996 ราย คน ผูว้ิจยัใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง(Sample size) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.96 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 476 คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการ
กระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ตามสัดส่วน (Stratified Random Sampling) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งแต่ละขนาด และวิธีการให้ไดม้า
ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจ ัยได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) โดยวธีิการจบัสลากแบบไม่ใส่คืน ดงัตารางท่ี 3.1  
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ตำรำงที ่3.1 แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 3 

 

 ขนำดสถำนศึกษำ 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริหำร ครูผู้สอน รวม ผู้บริหำร ครูผู้สอน รวม 

ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ่ 

77  

94 

110  

501 

1,043 

1,171 

578 

1,137 

 1,281 

38 

46 

54 

62 

129 

145 

100 

176 

200 

รวม 281 2,715 2,996 139 337 476 
 

 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวิจัย  
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยค าถามครอบคลุมถึงวตัถุประสงค์ของการวิจยั  แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 
ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายเปิดเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ใน 5 
ดา้น ดงัน้ีดา้นหลกักระจายอ านาจ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษา
ใหก้บัประชาชน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบของ Likert 
ดงัน้ี 
 5 หมายถึง มีการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมากท่ีสุด  
 4 หมายถึง มีการการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมาก  
 3 หมายถึง มีการการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานปานกลาง 
 2 หมายถึง มีการการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนอ้ย  
 1 หมายถึง มีการการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีสุด 
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 ในการแบ่งช่วงคะแนนและแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย ผูว้ิจ ัยได้ใช้หลักเกณฑ์
มาตรฐานของบุญชม ศรีสะอาด เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าคะแนนท่ีค านวณได ้โดยมีเกณฑด์งัน้ี 
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด  
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัระดบัมาก  
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัระดบัปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัระดบันอ้ย  
 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัระดบันอ้ยท่ีสุด1 
 ตอนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบั แนวทางในการพฒันา การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบแบบปลายเปิด (Open Ended)  
 

3.3 กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเคร่ืองมอื  
 3.3.1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจัยให้ได้ตามลักษณะท่ีกล่าวถึงข้างต้น ผูว้ิจ ัยได้มี
การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบทท่ี 2 มีการ
ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะในตัวแปรท่ีศึกษา 5 ด้าน ไว้ในบทท่ี 1 แล้วสร้างข้อค าถามใน
แบบสอบถามแต่ละดา้นให้มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละดา้นนั้น ไดข้อ้
ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นดงัน้ี 1) ดา้นการกระจายอ านาจ มี 10 ขอ้ 2) ดา้นหลกัการมีส่วน
ร่วม มี 10 ขอ้ 3) ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน มี 10 ขอ้ 4) ดา้นหลกัการ
บริหารตนเอง มี 10 ขอ้ และ 5) ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล มี 10 ขอ้ รวมทั้งส้ิน มี 50 ขอ้ 
 3.3.2 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ ด ำเนินกำรใน 2 ขั้นตอน ดังนี ้
 กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับนิยำมเชิงปฏิบัติกำรโดยผู้เช่ียวชำญ ผูว้ิจยั
น าหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ 1)นายถวิล เติมรัมย ์เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น การบริหารการศึกษา 2) นายโกวิทย์ 
วชัรินทรางกลู เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทย และ 3) นายวชิิต อ่อนน ้าค  า เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดั
และประเมินผล ทางการศึกษา ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับว ัตถุประสงค ์         
(Item-Objective Congruency : IOC) ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ขอ้ค าถาม (Item) ใน

                                                 
1บุญชม  ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น, ฉบบัปรับปรุงใหม่, (กรุงเทพมหานคร :  สุวีริยา

สาส์น, 2553), หนา้ 209. 
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แบบสอบถามมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.66-1.00 เป็นค่าท่ีสูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ท่ีแสดงขอ้ค าถามนั้นๆ มี
ความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไว ้ 
 กำรตรวจสอบควำมเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูว้ิจยัน าหนังสือของบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ขอความอนุเคราะห์ทดลองใชเ้คร่ืองมือ (Try out) จาก
บุคลากร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการ
วิจยั จ  านวน 30 ราย แล้วน าผลการทดลองใช้นั้นมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า โดยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงพบว่าค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมทั้งฉบบัเท่ากับ 0.96 และจ าแนกเป็นรายด้านมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ความเหมาะสมท่ีระดับ    
0.60-1.00 ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 3.2  
 
ตำรำงที่ 3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมโดยรวมทั้งฉบับและรำยด้ำน 
 

ด้ำนที่ แบบสอบถำมรำยด้ำน ค่ำควำมเช่ือมั่น 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ 
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน 
ดา้นหลกัการบริหารตนเอง 
ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 

0.82 
0.67 
0.88 
0.87 
0.91 

รวม 0.96 
 
3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้จิยัไดน้ าเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามไปด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 3.4.1 ผูว้จิยัน าหนงัสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน ถึงผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 เพื่อให้
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 อนุญาตเก็บขอ้มูล พร้อมออก
หนงัสือถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
 3.4.2 ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต3เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 3.4.3 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองกบัประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง
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แบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 476 ไดรั้บคืนคร้ังท่ี 1 จ  านวน 400 ชุด จากนั้นไดจ้ดัส่งไปอีก โดยส่งไป
ทาง EMS จ  านวน 76 ชุด พร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ช่วยกรอกแบบสอบถาม และไดพู้ดคุย
ทางโทรศพัทก์บัผูบ้ริหารสถานศึกษา จากนั้นไดเ้ดินทางไปเก็บแบบสอบถามท่ีส่งไปทางEMS ดว้ย
ตนเอง จนครบตามจ านวนท่ีส่งไปใหม่ จ  านวน 76 ชุด รวมแลว้ไดรั้บคืน 476 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.4.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
 
3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัน้ีไดด้ าเนินการโดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวจิยัสังคมศาสตร์ มาประมวลผลขอ้มูลวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสถิติ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test, F-test เพื่อน าไปวิเคราะห์กบั
แบบสอบถาม มีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี  
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามโดย 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอแบบความ
เรียง 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของบุคลากร กับข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างด้านสถานภาพ โดยใช้การ
ทดสอบค่า t-test ส่วนด้านขนาดสถานศึกษา ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว        
(One-Way ANOVA) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe Method)  
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่  
 3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสถิติ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับบรรยาย
ขอ้มูลทัว่ไป 
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 3.6.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ หารทดสอบค่าที t-test          
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe Method 
    

 
 

 



 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 เป็นวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึง
ผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถุประสงคข์องการวิจยั (Research Objectives) ไวด้งัน้ี คือ เพื่อศึกษาระดบัการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5 ด้าน คือ ด้านหลกัการกระจายอ านาจ ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ด้าน
หลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน ดา้นการบริหารตนเอง และดา้นการตรวจสอบ
และถ่วงดุล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 
3 และเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน แต่ละดา้น จ าแนกตามสถานภาพของ
บุคลากรและขนาดของสถานศึกษา 
 ในการน้ีไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ี (Krejcie) และ 
มอร์แกน (Morgan) จากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ านวน 216 โรงเรียน จ านวนบุคลากร 2,996 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 476 
คน แลว้ท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งให้กระจายไปยงัขนาดของสถานศึกษาตามสัดส่วน โดยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา และวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดใ้ช้
วธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธีิการจบัสลากแบบไม่ใส่คืน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มา
ด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ
ค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบั
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยได้ก าหนด
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
       แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.     แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
 df      แทน องศาอิสระ(degree of freedom) 
 P-value   แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 t    แทน ค่าสถิติในการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
 F     แทน ค่าสถิติทดสอบเอฟ 
 *     แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 **     แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจ ัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 
จ  านวน 476 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน 476 คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามจากจ านวน
ทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ท่ี เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

 ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ  
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 2. ครูผูส้อน 

 
139 
337 

 
29.20 
70.80 

ขนาดของสถานศึกษา  
 1. ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คน ลงมา) 
 2. ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121-300 คน) 
 3. ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) 

 
100 
175 
200 

 
21.00 
37.00 
42.00 

  
  จากตารางท่ี 4.1 พบวา่บุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 476 คน เม่ือ
จ าแนกตามสถานภาพพบว่า เป็นครูผูส้อน (ร้อยละ 70.80) มากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 
29.20) เม่ือจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่มากท่ีสุด (ร้อยละ42.00) 
รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดกลาง  ( ร้อยละ37.00)  น้อย ท่ีสุดคือสถานศึกษาขนาดเล็ก                
(ร้อยละ 21.00)  
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลักการ
กระจายอ านาจ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้น
หลกัการกระจายอ านาจ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการ
กระจายอ านาจ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต3จ าแนกตามสถานภาพ
และ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา ดงัน้ี 
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 4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ด้านหลักการกระจายอ านาจ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
3  
 ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้น
หลกัการกระจายอ านาจ เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ด้านหลักการกระจายอ านาจ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  

 

ที่ ด้านหลกัการกระจายอ านาจ   S.D. แปลผล 

1. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นฝ่าย/งาน/กลุ่ม
สาระฯ พร้อมบทพรรณนางานท่ีชดัเจน ปฏิบติัได ้

3.93 0.75 มาก 

2. สถานศึกษาก าหนดแนวนโยบายและ 
วางแผนการจดัการเรียนการสอน 

3.77 0.58 มาก 

3. สถานศึกษามีอิสระในการก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน 

3.77 0.60 มาก 

4. สถานศึกษาก าหนดแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์ในการ
นิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา 

3.76 0.51 มาก 

5. สถานศึกษามีอิสระในการระดมทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการ
จดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.77 0.53 มาก 

6. คณะกรรมการสถานศึกษาก าหนดนโยบายและแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

3.73 0.71 มาก 
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ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้านหลักการกระจายอ านาจ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 (ต่อ) 

 

ที่ ด้านหลกัการกระจายอ านาจ   S.D. แปลผล 

7. สถานศึกษาก าหนดแนวทาง วิธีการ พัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับ ปัญหาความต้องการของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

3.48 0.76 ปานกลาง 

8. สถาน ศึกษาก าหนดกรอบ  แนวทาง ในการบ ริหาร
งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

3.73 0.58 มาก 

9. สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ
การเรียนการสอนใหเ้พียงพอต่อการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา 

3.65 0.63 มาก 

10. สถานศึกษาก าหนดแนวทาง และวิธีการตรวจสอบการ รับ-
จ่าย พสัดุ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบงานพสัดุ 

3.70 0.69 มาก 

รวม 3.73 0.42 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.73) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน อยู่ในระดบัมากทุกข้อ ยกเวน้ สถานศึกษา ก าหนดแนวทางวิธีการพฒันา
บุคลากรให้สอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของบุคลากรในสถานศึกษา ( = 3.48) มีระดบัการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 โดยขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ พร้อมบทพรรณนางานท่ีชดัเจน ปฏิบติัได ้( = 3.93) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ
สถานศึกษาก าหนดแนวทางวิธีการพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับปัญหาความ ต้องการของ
บุคลากรในสถานศึกษา ( = 3.48) 
 จากข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ท่ีได้จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารควรมีการกระจายอ านาจการ
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บริหาร และการตดัสินใจไปยงัผูบ้ริหารระดบัล่างในการก าหนดนโยบายและการวางแผนอยา่งเป็น
ระบบ (ค่าความถ่ีเท่ากับ 198) 2)สถานศึกษาควรให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดหลกัสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้อง ถ่ินตามความต้องการของผู ้เ รียน ผู ้ปกครองและชุมชน          
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 210) 3) สถานศึกษาควรระดมทรัพยากร จดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาจากผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาการจดั
การศึกษา(ค่าความถ่ีเท่ากบั 174) 4) สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้เด็กพิการ และเด็กดอ้ยโอกาสได้
เขา้เรียนและไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึงและเตม็ศกัยภาพ(ค่าความถ่ีเท่ากบั 132) 
 4.3.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ของสถานศึกษา            
ขั้นพืน้ฐาน ด้านหลกัการกระจายอ านาจ จ าแนกตามสถานภาพ 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านหลักการกระจายอ านาจ จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test)        
ผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน ด้านหลกัการกระจายอ านาจ จ าแนกตามสถานภาพ  
 

การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  

t 
 

Sig. 
n   S.D. n   S.D. 

ด้ า น ห ลั ก ก า ร
กระจายอ านาจ 

139 4.15 0.29 337 3.88 0.45 15.68** 0.00 

 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความเห็นต่อระดบัการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเห็นสูงกวา่ครูผูส้อน 
 4.3.1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ด้านหลกัการกระจายอ านาจ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
มีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือขนาดเล็ก (นกัเรียนจ านวน 120 คน ลงมา) 
ขนาดกลาง(นกัเรียนจ านวน 121-300 คน ) และขนาดใหญ่ (นกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 301 คน ข้ึนไป ) 
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โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นต่อระดับ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านหลักการกระจายอ านาจ ที่มีขนาดสถานศึกษา
แตกต่างกนั 

 

 
 

ด้านการ
หลกัการ
กระจาย
อ านาจ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของสถานศึกษา 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.62 3.64 3.99 ระหวา่งกลุ่ม 2 15.05 7.52  
57.83** 

 
0.00 ภายในกลุ่ม 473 37.87 0.13 

รวม 475 52.92  
 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีความเห็นต่อระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe')           
ดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4. 5 การทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านหลักการกระจายอ านาจ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  

 

ขนาดสถานศึกษา ขนาดเลก็ 
( =3.49) 

ขนาดกลาง 
( =3.77) 

ขนาดใหญ่ 
( =4.11) 

ขนาดเล็ก ( =3.49 ) 
ขนาดกลาง ( =3.77 ) 
ขนาดใหญ่ ( =4.11 ) 

- 
- 
- 

0.27** 
- 
- 

0.62** 
0.34** 

- 
  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง, สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาด
ใหญ่และสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัสูงกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามล าดบั 

 4.3.2 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลักการมี
ส่วนร่วมสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้น
หลักการมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นหลกัการมี
ส่วนร่วม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ และ 
3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ดงัน้ี 

 4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานด้านหลกัการมีส่วนร่วมสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  

 ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานด้านหลกัการมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3  

 

ที่ ด้านหลกัการมีส่วนร่วม   S.D. แปลผล 

1. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผน นโยบาย ภารกิจ เป้าหมาย และทิศทางการพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 

3.74 0.77 มาก 

2. สถานศึกษามีระบบ กระบวนการจดัการ โดยยึดหลกัการให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

3.71 0.64 มาก 

3. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.41 0.63 ปานกลาง 

4. ชุมชนมี ส่ วน ร่วมในการจัดท าส าระส าคัญหลัก สูตร
สถานศึกษา ไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการกบั
บริบทของสถานศึกษา และบริบททอ้งถ่ิน 

3.47 0.58 ปานกลาง 

5. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอแนะแนวทาง
แกปั้ญหาในกิจกรรมของสถานศึกษา 

3.59 
 

0.56 มาก 

6. สถานศึกษาร่วมกับชุมชน ก าหนดแนวทางในการระดม
ทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกท้องถ่ิน เพื่อน ามาพฒันา
คุณภาพการศึกษา  

3.85 0.59 มาก 

7. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม บริหารจดัการศึกษาดา้น
วชิาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารงานทัว่ไป 

3.46 
  

0.53 ปานกลาง 

8. สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

3.44 0.53 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานด้านหลกัการมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 (ต่อ) 

 

ที่ ด้านหลกัการมีส่วนร่วม   S.D. แปลผล 

9. ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษา มีวสัดุ 
อุปกรณ์ และทรัพยากรเพื่อจดัการศึกษา 

3.53 0.57 มาก 

10. สถานศึกษาเปิดโอกาสให ้บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและชุมชนให้
ความเห็นชอบสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

3.71 0.64 มาก 

รวม 3.59 0.36 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.59) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ ยกเวน้ คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
( = 3.47)ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าสาระส าคญั หลกัสูตรสถานศึกษา ได้อย่างเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการกบับริบทของสถานศึกษา และบริบททอ้งถ่ิน( =3.47)คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมบริหารจดัการศึกษา ดา้นวิชาการงบประมาณบุคลากรและบริหารงานทัว่ไป 
( = 3.46) และสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
และพฒันาการจดัการเรียนการสอน( = 3.44) มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน อยูใ่น
ระดบั ปานกลาง 
 โดยขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือสถานศึกษาร่วมกบัชุมชน ก าหนดแนวทางในการ
ระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาพฒันาคุณภาพการศึกษา ( = 3.85) ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
( = 3.41) 
 จากข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ท่ีได้จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1)สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
โรงเรียน และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนภารกิจ เป้าหมายและทิศทางการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 205) 2)สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจดัท าสาระส าคญัหลกัสูตรสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ บริบทของ
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โรงเรียน และทอ้งถ่ิน(ค่าความถ่ีเท่ากบั 194) 3)สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาพฒันาคุณภาพ
การศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากับ 188) และ4)สถานศึกษาก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศึกษาดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการ
บริหารทัว่ไป (ค่าความถ่ีเท่ากบั 153) 
 4.3.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ด้านหลกัการมีส่วนร่วม จ าแนกตามสถานภาพ 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการ
วเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7 ผล การเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน ด้านหลกัการมีส่วนร่วม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  

t 
 

Sig. 
n   S.D. n   S.D. 

ด้านหลกัการมี
ส่วนร่วม 

139 3.75 0.29 337 3.77 0.42 6.98** 0.00 

 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน มีความเห็นต่อระดบัการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นหลกัการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยครูผูส้อนมีความเห็นสูงกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 4.3.2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ด้านหลกัการมีส่วนร่วม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
มีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือขนาดเล็ก (นกัเรียนจ านวน 120 คน ลงมา) 
ขนาดกลาง(นกัเรียนจ านวน 121 -300 คน ) และขนาดใหญ่ (นกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป) 
โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นต่อระดับ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ 
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ทีม่ีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

 
 

ด้านการ
หลกัการมี
ส่วนร่วม 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของสถานศึกษา 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.32 3.41 3.98 ระหวา่งกลุ่ม 2 4.35 7.52  
18.42** 

 
0.00 ภายในกลุ่ม 473 34.35 0.13 

รวม 475 38.70  
 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 

  จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีความเห็นต่อระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe') ดงัตารางท่ี 
4.9 
 
ตารางที ่4. 9 การทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านหลักการมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 

ขนาดสถานศึกษา ขนาดเลก็ 
( =3.54) 

ขนาดกลาง 
( =3.52) 

ขนาดใหญ่ 
( =3.84) 

ขนาดเล็ก ( =3.54 ) 
ขนาดกลาง ( =3.52 ) 
ขนาดใหญ่ ( =3.84 ) 

- 
- 
- 

0.01** 
- 
- 

0.29** 
0.31** 

- 
 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  
  จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง, สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาด
ใหญ่และสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัสูงกวา่สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางตามล าดบั 
 4.3.3 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลักการ
คืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กบัประชาชน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3 และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต3 จ าแนกตามสถานภาพ และ 3) ผลการเปรียบเทียบ 
ระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นหลกัการคืนอ านาจการ     
จดัการศึกษาใหก้บัประชาชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา ดงัน้ี 
 4.3.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเ รียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชนเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานด้านหลกัการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  

 

ที่ ด้านหลกัการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กบัประชาชน   S.D. แปลผล 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา เ ห็นชอบนโยบายและ
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

3.74 0.69 มาก 

2. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบแผนปฏิบติัการ ประจ าปีของสถานศึกษา 

3.90 0.79 มาก 

3. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบในการจดัท าหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

3.58 0.69 มาก 

4. คณะกรรมการสถานศึกษา  ก ากับและ ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

3.35 0.63 ปานกลาง 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการ
ได้รับการศึกษาขั้ นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน 

3.74 0.71 มาก 

6. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ 
เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้ได้รับ
การพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

3.76 0.75 มาก 

7. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ
แนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ 
ดา้นงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และดา้นการ
บริหารทัว่ไปของสถานศึกษา 

3.39 0.54 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน  สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 (ต่อ) 
  

 
ที่ 
 

ด้านหลกัการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กบัประชาชน 

 

  

 
S.D. 

 
แปลผล 

8. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  

3.80 0.57 มาก 

9. สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษา
กบัชุมชน ประสานงานกบัองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวทิยาการของชุมชน 

3.65 0.80 มาก 

10. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 

3.79 0.51 มาก 

รวม 3.64 0.41 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการคืนอ านาจการ
จดัการศึกษาใหก้บัประชาชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ( = 3.64) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา( = 3.35) และ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา เสนอแนวทางและมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการด้านวิชาการด้านงบประมาณ      
ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา ( =3.39)มีระดบัการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 โดยข้อสังเกตว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือสถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเห็นชอบแผนปฏิบติัการ ประจ าปีของสถานศึกษา( = 3.90) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากบัและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา ( = 3.35) 
 จากข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ท่ีได้จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) .สถานศึกษาใชห้ลกัประชาธิปไตยในการ
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สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 152) 2) คณะกรรมการสถานศึกษามาจาก
ตัวแทนกลุ่มต่างๆอย่างหลากหลาย และมีองค์ประกอบครบถ้วน (ค่าความถ่ีเท่ากับ 210)                 
3) สถานศึกษาก าหนดนโยบาย วสิัยทศัน์ และแผนพฒันาการศึกษาสอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากับ 184) และ4) สถานศึกษาให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา และความตอ้งการ
ของชุมชน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 147) 
 4.3.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ด้านหลกัการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กบัประชาชน จ าแนกตามสถานภาพ 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้
วธีิทดสอบค่าที(t-test) ผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ในสถานศึกษาขั้ น

พื้นฐาน ด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน  จ าแนกตาม
สถานภาพ 

 

การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  

t 
 

Sig. 
n   S.D. n   S.D. 

ด้านหลกัการคืน
อ านาจการจัด
การศึกษาให้กบั
ประชาชน 

 
139 

 
3.77 

 
0.36 

 
337 

 
3.73 

 
0.48 

 
5.62* 

 
0.01 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนมีความเห็นต่อระดบัการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบั
ประชาชน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเห็น
สูงกวา่ครูผูส้อน 
 4.3.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ด้านหลกัการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กบัประชาชน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
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 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
มีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือขนาดเล็ก (นกัเรียนจ านวน 120 คน ลงมา) 
ขนาดกลาง(นกัเรียนจ านวน 121 -300 คน ) และขนาดใหญ่ (นกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 301คน ข้ึนไป) 
โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน 
ทีม่ีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

ด้าน
หลกัการ
คืนอ านาจ
การจัด
การศึกษา
ให้กบั

ประชาชน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของสถานศึกษา 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.35 3.45 3.96 ระหวา่งกลุ่ม 2 12.78 6.39  
49.97** 

 
0.00 ภายในกลุ่ม 473 37.23 0.12 

รวม 475 38.70  
 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 

  จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีความเห็นต่อระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe') ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4. 13 การทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  

 

ขนาดสถานศึกษา ขนาดเลก็ 
( =3.47) 

ขนาดกลาง 
( =3.67) 

ขนาดใหญ่ 
( =4.05) 

ขนาดเล็ก ( =3.47 ) 
ขนาดกลาง ( =3.67 ) 
ขนาดใหญ่ ( =4.05 ) 

- 
- 
- 

0.20** 
- 
- 

0.58** 
0.37** 

- 
  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดเล็กกบั
ขนาดใหญ่และ สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัสูงกวา่สถานศึกษา
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามล าดบั 
 4.3.4 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลักการ
บริหารตนเอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ด้านหลักการบริหารตนเอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3             
2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการ
บริหารตนเอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ 
และ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดา้นหลกัการบริหารตนเอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา ดงัน้ี 
 4.3.4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานด้านหลกัการบริหารตนเองสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต 3  
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 ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้น
หลกัการบริหารตนเองเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมและรายขอ้     
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานด้านหลักการบริหารตนเอง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  

 

ที่ ด้านหลกัการบริหารตนเอง   S.D. แปลผล 

1. สถานศึกษาท าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของชุมชน 
ทอ้งถ่ินท่ีตั้งของสถานศึกษา 

3.69 0.63 มาก 

2. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณ  ให้เ กิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

3.77 0.42 มาก 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาประสานความร่วมมือในการด าเนินการจดั
การศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลกัสูตร ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และ
ชุมชน 

3.76 0.53 มาก 

4. สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการบริหารงานดา้นวิชาการ ดา้น
งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงาน
ทัว่ไป ไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบติั 

3.89 0.58 มาก 

5. สถานศึกษาจดัหาวิทยากรจากภายนอกและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
มาร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

3.86 0.40 มาก 

6. สถานศึกษาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้มีความยืดหยุน่ 
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

3.94 0.55 มาก 
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ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้านหลักการบริหารตนเอง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 (ต่อ)  

 

ที่ ด้านหลกัการบริหารตนเอง 
   

  S.D. แปล
ผล 

7. สถานศึกษาจดัระบบฐานข้อมูล สารสนเทศทั้งในด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สามารถน าขอ้มูล สารสนเทศ ใชง้านไดท้นัที
ท่ีตอ้งการ  

3.53 0.74 มาก 

8. สถานศึกษากระตุน้ใหมี้การประชาสัมพนัธ์กิจการของสถานศึกษา 
เพื่อเป็นการสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน 

3.71 0.47 มาก 

9. สถานศึกษาจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีและพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.57 0.50 มาก 

10. สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การน ามติในท่ีประชุมไปสู่การปฏิบติัจริง 3.78 0.42 มาก 
รวม 3.75 0.25 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก ( = 3.75) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบั มากทุกขอ้  
 โดยขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือสถานศึกษาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้
มีความยืดหยุน่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั( = 3.94) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือสถานศึกษา
จดัระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทัว่ไปถูกต้อง เป็นปัจจุบนั สามารถน าข้อมูล สารสนเทศ ใช้งานได้ทนัทีท่ีต้องการ    
( = 3.53) 
 จากข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ท่ีได้จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) สถานศึกษามีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั
สภาพปัจจุบนัของชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีตั้งของสถานศึกษา(ค่าความถ่ีเท่ากบั124)2)ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษา จดัระบบการบริหารงาน ดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคคล และ
บริหารทัว่ไป ร่วมกนั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 136) 3) สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการด าเนินการ
จดัการศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ผูป้กครองชุมชนและท้องถ่ิน (ค่าความถ่ีเท่ากับ 151) และ 4) สถานศึกษาก าหนด
นโยบาย เป้าหมายการพฒันาการศึกษาไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 110) 
 4.3.4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ด้านหลกัการบริหารตนเอง จ าแนกตามสถานภาพ 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านหลักการบริหารตนเอง จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test)         
ผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15 ผล การเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน ด้านหลกัการบริหารตนเอง จ าแนกตามสถานภาพ  
 

การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  

t 
 

Sig. 
n   S.D. n   S.D. 

ด้ า น ห ลั ก ก า ร
บริหารตนเอง 

139 3.65 0.31 337 3.79 0.53 7.94** 0.00 

 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 .01 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนมีความเห็นต่อระดบัการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนมีความเห็นสูงกวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 4.3.4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ด้านหลกัการบริหารตนเอง จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
มีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือขนาดเล็ก (นกัเรียนจ านวน 120 คน ลงมา) 
ขนาดกลาง(นกัเรียนจ านวน 121 -300 คน) และขนาดใหญ่ (นกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป) 
โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลกัการบริหารตนเอง ที่มีขนาดสถานศึกษาแตกต่าง
กนั 

 

 
ด้าน

หลกัการ
บริหาร
ตนเอง 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของสถานศึกษา 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.68 3.82 4.04 ระหวา่งกลุ่ม 2 2.15 1.07  
18.97** 

 
0.00 ภายในกลุ่ม 473 16.49 0.05 

รวม 475 38.70  
 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 

 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีความเห็นต่อระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe')           
ดงัตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที ่4. 17 การทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านหลักการบริหารตนเอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  

 

ขนาดสถานศึกษา ขนาดเลก็ 
( =3.71) 

ขนาดกลาง 
( =3.71) 

ขนาดใหญ่ 
( =3.92) 

ขนาดเล็ก ( =3.71 ) 
ขนาดกลาง ( =3.71 ) 
ขนาดใหญ่ ( =3.92 ) 

- 
- 
- 

0.02** 
- 
- 

0.21** 
0.21** 

- 
  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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  จากตารางท่ี 4.17 พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดเล็กกบั
ขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านหลกัการบริหารตนเอง แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัสูงกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ตามล าดบั 
 4.3.5 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 2) 
ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตาม
สถานภาพ และ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดงัน้ี 
 4.3.5.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3  
 ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้น
หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมและ
รายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18 
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ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  

 

ที่ ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล   S.D. แปลผล 

1. สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
ร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพภายในและ
การประกนัคุณภาพภายนอก 

3.98 0.79 มาก 

2. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ชุมชน ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของสถานศึกษา  

3.32 0.51 ปานกลาง 

3. สถานศึกษาสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับทราบให้
ความเห็นชอบและรายงานต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 

3.74 0.92 มาก 

4. สถานศึกษาบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้

3.94 0.79 มาก 

5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณภายในสถานศึกษามีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 

3.86 0.36 มาก 

6. สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
ร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพภายใน ปีละ 
1 คร้ัง และการประกนัคุณภาพภายนอก ทุกๆ 5 ปี 

3.86 0.48 มาก 

7. สถานศึกษาวิเคราะห์ และประเมินค่าความเป็นไปไดใ้นการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

3.60 0.52 มาก 
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ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 (ต่อ)  

 

 

 จากตารางท่ี 4.18 พบว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.69) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบั มากทุกขอ้ ยกเวน้สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา( = 3.32 )และสถานศึกษาเปิดโอกาสใหมี้การตรวจสอบ
และถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสถานศึกษา ประชาชน และส่วนกลาง ( = 3.25) มีระดบั
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 โดยขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือสถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ืองร่วมกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก( = 3.98) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ10.สถานศึกษาเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งสถานศึกษา ประชาชน และส่วนกลาง ( = 3.23) 
 จากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ท่ีได้จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) สถานศึกษาจดัสร้างระบบ และพฒันา
ระบบขอ้มูลสารสนเทศเพียงพอต่อระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ค่าความถ่ี

ที่ 
ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 

  S.D. แปลผล 

8. สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

3.64 0.48 มาก 

9. ผู้บ ริหารสถานศึกษา ครูผู ้สอน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูเ้ก่ียวข้องมีความเข้าใจและเห็น
คุณค่าของการประกนัคุณภาพภายในและภายนอก 

3.70 0.50 มาก 

10. สถานศึกษาเปิดโอกาสใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุล
อ านาจซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งสถานศึกษา ประชาชน 
และส่วนกลาง 

3.25 0.43 ปานกลาง 

รวม 3.69 0.36 มาก 
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เท่ากบั 294) 2) สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองร่วมกบัทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก (ค่าความถ่ีเท่ากบั 182) 
3) สถานศึกษารายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิบติังานของสถานศึกษาให้
ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ(ค่าความถ่ีเท่ากบั 145) และ 4) สถานศึกษาบริหาร
งบประมาณอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้(ค่าความถ่ีเท่ากบั118)  
 4.3.5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเ ป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล จ าแนกตามสถานภาพ 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้วิธี
ทดสอบค่าที         (t-test) ผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.19 
 
ตารางที ่4.19 ผล การเปรียบเทยีบระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน ด้านหลกัการจรวจสอบและถ่วงดุล จ าแนกตามสถานภาพ 
 

การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  

t 
 

Sig. 
n   S.D. n   S.D. 

ด้านหลกัการ
ตรวจสอบและ

ถ่วงดุล 

139 3.80 0.38 337 3.65 0.36 4.97* 0.02 

 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนมีความเห็นต่อระดบัการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความเห็นสูงกวา่ครูผูส้อน 
 4.3.5.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
มีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือขนาดเล็ก (นกัเรียนจ านวน 120 คน ลงมา) 
ขนาดกลาง (นกัเรียนจ านวน 121 -300 คน) และขนาดใหญ่ (นกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 301 คน ข้ึนไป) 
โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นต่อระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ 
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล ทีม่ีขนาดสถานศึกษา
แตกต่างกนั 

 

 
 

ด้าน
หลกัการ
ตรวจสอบ
และถ่วงดุล 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของสถานศึกษา 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.41 3.51 3.96 ระหวา่งกลุ่ม 2 1.70 085  
6.66** 

 
0.00 ภายในกลุ่ม 473 37.07 0.12 

รวม 475 38.77  
 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 

 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีความเห็นต่อระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการตรวจสอบแลถ่วงดุล แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
ดงัตารางท่ี 4.21 
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ตารางที ่4. 21 การทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน ด้านการหลักตรวจสอบและถ่วงดุล ต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3  

 

ขนาดสถานศึกษา เลก็ 
( =3.69) 

กลาง 
( =3.62) 

ใหญ่ 
( =3.83) 

ขนาดเล็ก ( =3.69 ) 
ขนาดกลาง ( =3.62 ) 
ขนาดใหญ่ ( =3.83 ) 

- 
- 
- 

0.06** 
- 
- 

0.14* 
0.20** 

- 
  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดเล็กกบั
ขนาดใหญ่และ สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัสูงกวา่สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง
ตามล าดบั 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 5 ดา้นคือ ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการคืนอ านาจการ
จดัการศึกษาให้กบัประชาชน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 และเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละดา้น จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของ
สถานศึกษา 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ านวน 2,996 คน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
ท่ีใช้ในการวิจยั จ  านาน 476 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน
(Krejcie & Morgan) เป็นเกณฑ์ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จากนั้นใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
แบ่งชั้นจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาตามสัดส่วนของประชากร และใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย โดย
วิธีการจบัสลากและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 476 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  ของ
แบบสอบถาม 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่สถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา สถานภาพจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน และขนาดของ
สถานศึกษาจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 2) ตวัแปรตาม ได้แก่ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตามกรอบแนวคิดของอุทัย           
บุญประเสริฐ  จ  านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการกระจายอ านาจ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้าน
หลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง และดา้นหลกัการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะปลายปิดแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ได้แก่ สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา ตอนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะปลายปิด เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั เก่ียวกบัการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ใน 5 
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ดา้น ได้แก่ ด้านหลกัการกระจายอ านาจ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ด้านหลกัการคืนอ านาจการจดั
การศึกษาใหก้บัประชาชน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล โดย
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.96 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)       
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนสถิติอา้งอิงไดแ้ก่การทดสอบที t-test, F-test 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
วเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซ่ึงสรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 สามารถสรุปผลได้ดังนี ้
 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 476 คน ผู ้วิจ ัยได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืน จ านวน 476 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.20 เป็นครูผูส้อนจ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 70.80 ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรจาก
สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคืออยูใ่นสถานศึกษาขนาด
กลางจ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 และนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 100 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 
 5.1.2 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านหลักการ
กระจายอ านาจ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 มีระดับการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการกระจายอ านาจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก        
( = 3.73) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ สถานศึกษาก าหนดแนวทาง วิธีการพฒันาบุคลากรให้สอดคลอ้งกบัปัญหา
ความตอ้งการของบุคลากรในสถานศึกษา ( = 3.48) มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
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 โดยขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ พร้อมบทพรรณนางานท่ีชดัเจน ปฏิบติัได ้( = 3.93) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ
สถานศึกษาก าหนดแนวทางวิธีการพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับปัญหาความ ต้องการของ
บุคลากรในสถานศึกษา ( = 3.48) 
 จากข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ท่ีได้จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1)ผูบ้ริหารควรมีการกระจายอ านาจการ
บริหาร และการตดัสินใจไปยงัผูบ้ริหารระดบัล่างในการก าหนดนโยบายและการวางแผนอยา่งเป็น
ระบบ (ค่าความถ่ีเท่ากับ 198) 2)สถานศึกษาควรให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดหลกัสูตร
สถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน(ค่าความถ่ี
เท่ากบั 210) 3) สถานศึกษาควรระดมทรัพยากร จดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาจากผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาการจดัการศึกษา
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 174) 4) สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้เด็กพิการ และเด็กดอ้ยโอกาสไดเ้ขา้เรียน
และไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึงและเตม็ศกัยภาพ(ค่าความถ่ีเท่ากบั 132)   
 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า โรงเรียนมีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลกัการ
กระจายอ านาจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความเห็นสูงกว่าครูผู ้สอน เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  3 ขนาด คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัสูงกว่าสถานศึกษาขนาด
กลางและขนาดเล็ก ตามล าดบั 
 5.1.3 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านหลักการ        
มีส่วนร่วม และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
 สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีระดบัการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.59) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเวน้ คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา ( =3.47) ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจดัท าสาระส าคญัหลกัสูตรสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการกบับริบท
ของสถานศึกษาและบริบททอ้งถ่ิน ( =3.47) คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมบริหารจดั
การศึกษาดา้นวชิาการงบประมาณบุคลากรและบริหารงานทัว่ไป ( = 3.46) และสถานศึกษา 
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เปิดโอกาสให ้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปรับปรุง และพฒันาการจดัการเรียนการ 
สอน( = 3.44) มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 โดยขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือสถานศึกษาร่วมกบัชุมชน ก าหนดแนวทางในการ
ระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาพฒันาคุณภาพการศึกษา ( = 3.85) ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
( = 3.41) 
 จากข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ท่ีได้จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
โรงเรียน และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนภารกิจ เป้าหมายและทิศทางการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 205) 2) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจดัท าสาระส าคญัหลกัสูตรสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ บริบทของ
โรงเรียน และทอ้งถ่ิน(ค่าความถ่ีเท่ากบั 194) 3) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาพฒันาคุณภาพ
การศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากับ 188) และ4)สถานศึกษาก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศึกษาดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการ
บริหารทัว่ไป (ค่าความถ่ีเท่ากบั 153) 
 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้านหลกัการมีส่วนร่วม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย ์เขต 3
จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ โรงเรียนมีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการมี
ส่วนร่วม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยครูผูส้อนมีความเห็นสูงกวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก 
สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัสูงกว่าสถานศึกษาขนาด เล็กและขนาดกลาง
ตามล าดบั 
 5.1.4 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลักการ 
คืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของ
สถานศึกษา  
 สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารีรัมย ์เขต 3 มีระดบัการการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษา ให้กบัประชาชนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.64) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัการบริหารโดยใช้
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โรงเรียนเป็นฐานดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
ยกเวน้ คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผน ของสถานศึกษา     
( = 3.35) และ สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา เสนอแนวทางและมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหาร
ทัว่ไปของสถานศึกษา ( =3.39) มีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อยู่ในระดบั ปาน
กลาง 
 โดยข้อสังเกตว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือสถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเห็นชอบแผนปฏิบติัการ ประจ าปีของสถานศึกษา ( = 3.90) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากบัและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา ( = 3.35) 
 จากข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ท่ีได้จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) สถานศึกษาใชห้ลกัประชาธิปไตยในการ
สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 152) 2) คณะกรรมการสถานศึกษามาจาก
ตัวแทนกลุ่มต่างๆอย่างหลากหลาย และมีองค์ประกอบครบถ้วน (ค่าความถ่ีเท่ากับ 210)                  
3) สถานศึกษาก าหนดนโยบาย วสิัยทศัน์ และแผนพฒันาการศึกษาสอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากับ 184) และ 4) สถานศึกษาให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา และความตอ้งการ
ของชุมชน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 147) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลกัการคืน
อ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า โรงเรียนมีระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้าน
หลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเห็นสูงกว่าครูผูส้อน เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาด ของ
สถานศึกษา 3 ขนาด คือสถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีสถานศึกษา ขนาดใหญ่ มีการปฏิบติั
สูงกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามล าดบั 
 5..1.5 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านหลักการ 
บริหารตนเอง และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
 สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 มีระดบัการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานดา้นหลกัการบริหารตนเองโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.75) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั มากทุกขอ้  
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 โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือสถานศึกษาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
ใหมี้ความยดืหยุน่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ( = 3.94) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือสถานศึกษา
จดัระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทัว่ไปถูกต้อง เป็นปัจจุบนั สามารถน าข้อมูล สารสนเทศ ใช้งานได้ทนัทีท่ีต้องการ    
( = 3.53)   
 จากข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ท่ีได้จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) สถานศึกษามีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั
สภาพปัจจุบนัของชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีตั้งของสถานศึกษา(ค่าความถ่ีเท่ากบั 124)  2) บริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษา จดัระบบการบริหารงาน ดา้นวิชาการ งบประมาณบุคคล และ
บริหารทัว่ไป ร่วมกนั(ค่าความถ่ีเท่ากบั 136) 3) สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการด าเนินการ
จดัการศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษา ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ผูป้กครองชุมชนและทอ้งถ่ิน(ค่าความถ่ีเท่ากบั 151) และ 4) สถานศึกษาก าหนดนโยบาย 
เป้าหมายการพฒันาการศึกษา ไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 110) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมยเ์ขต 3 
จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า โรงเรียนมีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลกัการ
บริหารตนเอง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยครูผูส้อนมีความเห็นสูงกว่า
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัสูงกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ตามล าดบั 
 5.1.6 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านหลักการ 
ตรวจสอบและถ่วงดุล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 มีระดบัการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
( =3.69) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากทุกข้อ ยกเว้น 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ( = 3.32) และสถานศึกษาเปิดโอกาสใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนั
และกนั ระหว่างสถานศึกษาประชาชนและส่วนกลาง ( = 3.25) มีระดบัการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
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 โดยขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือสถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ืองร่วมกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก( = 3.98) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 10 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งสถานศึกษา ประชาชน และส่วนกลาง ( = 3.23) 
 จากข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ท่ีได้จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) สถานศึกษาจดัสร้างระบบ และพฒันา
ระบบขอ้มูลสารสนเทศเพียงพอต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา(ค่าความถ่ี
เท่ากบั 294) 2) สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองร่วมกบัทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก (ค่าความถ่ีเท่ากบั 182)      
3) สถานศึกษารายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิบติังานของสถานศึกษาให้
ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 145 ) และ 4)สถานศึกษา
บริหารงบประมาณอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้(ค่าความถ่ีเท่ากบั 118)  
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ 
โรงเรียนมีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเห็นต่อสูงกวา่ครูผูส้อน 
เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาดคือ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษา
ขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัสูงกวา่สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางตามล าดบั 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 สามารถ
น ามาอภิปรายผลการวจิยั โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
 5.2.1 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลักการ
กระจายอ านาจ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 5.2.1.1 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอ านาจ ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ด้านหลกัการกระจาย สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
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 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีความเห็นต่อระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้น
หลกัการกระจายอ านาจ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก อาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษาและผูบ้ริหาร
สถานศึกษา มีการกระจายอ านาจงานท่ีรับผิดชอบไปสู่ผูบ้ริหารระดบัล่าง เปิดโอกาสให้ครูผูส้อน 
และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษามากข้ึน โดยอาศัย
คณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีได้ร่วมกนัวางแผน (Plan) ร่วมตดัสินใจด าเนินการ 
(Doing) ร่วมกนัตรวจสอบ (Checking) และร่วมกนัประเมินและปรับปรุง (Action) โดยมุ่งหวงัเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อคุณภาพและ
มาตรฐานของผูเ้รียนเป็นประการส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ ท่ีกล่าวไว้
ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปล่ียนอ านาจ
หน้าท่ีในการตดัสินใจจากส่วนกลางไปยงัแต่ละโรงเรียน โดยผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นกัเรียนและ
ผูป้กครอง มีอ านาจควบคุมกระบวนการจดัการศึกษามากข้ึน โดยให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ตดัสินใจ
เก่ียวกบังบประมาณ บุคลากร และหลกัสูตร และ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรีนวล กล้าหาญ กล่าว
วา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การจดัการศึกษาโดยกระจายอ านาจจากส่วนกลาง
ไปยงัหน่วยปฏิบติัคือสถานศึกษาโดยตรง สถานศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ มีความอิสระ 
มีความคล่องตวั ในการตดัสินใจ การบริหารจดัการ ทั้งในดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ
การบริหารทัว่ไป โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตวัแทนผูป้กครองและชุมชน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนพร มาใหม่ ได้
ท าการวิจยัเร่ืองการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน 
ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานทั้ง 6 หลกัการ ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก 
 5.2.1.2 การเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
ด้านหลกัการกระจายอ านาจ สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ครูผูส้อน มีความเห็นต่อระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลกัการกระจายอ านาจ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความเห็นต่อระดบั
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากกว่าครูผูส้อน อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษา มี
ความรู้ ความเขา้ใจ แนวการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ในรูปแบบการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เน่ืองจากไดเ้ขา้รับการอบรมและพฒันาเก่ียวกบัดา้นการบริหารโดยตรง ส่วน
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ครูผูส้อน เป็นผูป้ฏิบติั และเก่ียวขอ้งอาจยงัขาดความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้ง และสนับสนุนนโยบายของชาติในการจดัการศึกษา ให้สอดคล้องกบัสาระส าคญัตาม
มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงไดก้ าหนดให้การกระจายอ านาจการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป ไปยงัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และ
ใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษา ท าหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการ
ของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณรงค์ โภคสวัสดิ์ ไดท้  าการวิจยั เร่ือง สภาพการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็น ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และผูแ้ทนผูป้กครอง ต่อ
สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ยโสธร เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง และจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมเม่ือวิเคราะห์
รายคู่พบวา่ ผูบ้ริหารกบัผูแ้ทนผูป้กครอง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ยกเวน้ ภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน 
ท่ีมีความคิดเห็นระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษากับตวัแทนครู และผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูแ้ทน
ผูป้กครอง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัประดับศรี หุ่นทอง ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การ
รับรู้และความพร้อมเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของข้าราชการครูในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้เก่ียวกบัการบริหาร 
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น
เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ีย จากมากไปหาน้อยได้ดังน้ีด้าน
หลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการบริหารจดัการตนเอง ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล และดา้น
หลกัการกระจายอ านาจ และผลการเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 ท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ี
ต่างกนั พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
พบวา่ผูบ้ริหารมีการรับรู้มากกวา่ครูผูส้อน ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น 
 กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  จากผลการวิจัยพบว่า 
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 3 มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 อาจเน่ืองมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครูผูส้อน และผูบ้ริหารสถานศึกษา ไม่ได้ร่วมมือกนัในการจดัท านโยบายหรือมาตรการในการ
ปฏิบติังาน หรือวางแผนการพฒันาระดบัสถานศึกษา สอคลอ้งกบัประดับศรี หุ่นทอง ไดท้  าการวิจยั
เร่ือง การรับรู้และความพร้อมเก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของข้าราชการครูใน
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โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่นเขต 1 ในโรงเรียนขนาดต่างกัน พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่มีการรับรู้มากกว่า
โรงเรียนขนาดเล็กทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น และสอดคลอ้งกบัณรงค์ โภคสวัสดิ์ ไดท้  าการวิจยั 
เร่ือง สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษายโสธร เขต 1 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผูแ้ทนครู และผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่าง
กนั จ าแนกรายดา้น ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการกระจายอ านาจ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และ
ผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  
 5.2.2 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 5.2.2.1 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้าน
หลกัการมีส่วนร่วม สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีความเห็นต่อระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหาสถานศึกษาและครูผูส้อน 
ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ และสนใจในเร่ืองของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงในการด าเนินการ
ควรจดัโครงสร้างโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมก าหนดก าหนดนโยบาย และแผนการตดัสินใจก าหนด
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน ร่วมคิด ร่วมท า ตามบริบท ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุวิทย์ จันทร์คงหอม ไดท้  าการวิจยั
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในส านักงานเขตทวีว ัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา
ในส านกังานเขตทวีวฒันา โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม การมีภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน การพฒันาทั้งระบบ ความ
รับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้การกระจายอ านาจ และการบริหารตนเอง 
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 5.2.2.2 การเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
ด้านหลกัการมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อนมีความเห็นต่อระดบัการบริหารโดยใชโ้ดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการมีส่วน
ร่วม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยครูผูส้อนมีความเห็นต่อระดบัการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจเน่ืองมาจาก ครูผูส้อนเป็นผูป้ฏิบัติ
โดยตรง โดยท าตามนโยบายของฝ่ายบริหารเก่ียวกับความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงาน ใน
สถานศึกษาโดยร่วมกบัผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ขณะท่ีผูบ้ริหารสถานเป็นเพียง
ผูส้ั่งการเท่านั้น ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ กุหลาบ ปุริสาร ได้ท าการวิจยั เร่ือง บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบวา่ 1) หลกัดุลยภาพ บริการ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมสูงและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบไดข้องผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่โรงเรียนขนาดเล็กบริหารแบบครอบครัวสร้างสรรค ์2) หลกัการกระจายอ านาจ บริหารโดยการ 
กระจายอ านาจในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ 3) หลกัการจดัการตนเอง แต่ละโรงเรียนมุ่ง
การพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองโดยเช่ือมโยงกบัการประกนัคุณภาพ 4) หลกัการริเร่ิมสร้างสรรคท์รัพยากร
มนุษย ์ทุกโรงเรียนมุ่งพฒันาศกัยภาพวิชาชีพครู เป็นหลกั ในดา้นคุณลกัษณะของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานมุ่งพฒันาโรงเรียนสู่ความย ัง่ยืน โดยก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน จดักิจกรรมทาง
วิชาการให้สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน ผูบ้ริหารใช้ยุทธศาสตร์ภาวะผูน้ า การบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษามีความคุม้ค่า บทบาทครูเป็นลกัษณะหุ้นส่วนองคก์ร บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นลกัษณะผูส้นบัสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาทีมงานเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา จากผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการมี
ส่วนร่วม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 อาจเน่ืองมาจาก สภาพแวดลอ้ม จ านวน
ประชากรในแต่ละสถานศึกษา รวมทั้งงบประมาณท่ีไดรั้บแตกต่างกนั จึงท าให้ระดบัการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขนาดต่างๆ ไม่เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ       
เทพพทิกัษ์ โกยกอบเกยีรติ ไดศึ้กษาระดบัการด าเนินงานตามมาตรฐาน การบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจยั
พบว่า ระดบัการด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในภาพรวมและรายด้านมีการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมี
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ระดบัการด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 5.2.3 . ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลักการ
คืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กบัประชาชน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 3 และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 5.2.3.1 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้าน
หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีความเห็นต่อระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้น
หลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก อาจเน่ืองมาจาก 
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน ประสานงานกบัองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีการส่งเสริมให้มีการพิทกัษ์
สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้ไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็ม
ความสามารถ สอดคลอ้งกบั เจริญศักดิ์ ช านาญยง ไดศึ้กษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายการศึกษาท่ี 13 สังกดัส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า สภาพ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายการศึกษาท่ี 13 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงไปหาต ่า ดงัน้ี ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้น
การบริหารตนเอง ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุลและดา้นการคืนอ านาจการจดั
การศึกษาใหก้บัประชาชน ตามล าดบั  
 5.2.3.2 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้าน
หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
 กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ 
ครูผูส้อน มีความเห็นต่อระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดั
การศึกษาให้กับประชาชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความเห็นต่อระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากกว่าครูผู ้สอน อาจ
เน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีแนวความคิดและแนวปฏิบติัไม่เหมือนกนั ซ่ึงอาจ
ข้ึนอยู่กบัคุณวุฒิ วยัวุฒิประสบการณ์การท างานครูขาดความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองการ จดัการ
เรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความตระหนักในบทบาทของตนเอง การท างานของ
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ทีมงานไม่เป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประดับศรี หุ่นทอง ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การ
รับรู้และความพร้อมเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของข้าราชการครูในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบั การบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกนั พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.05  
 กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  จากผลการวิจัยพบว่า
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 3 มีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษา
ให้กับประชาชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา ขาดการประสานสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั การด าเนินงานตาม
โครงการต่างๆ เปล่ียนแปลงไปตามสถานท่ีท่ีจดักิจกรรม แต่ละแห่งมีส่ิงท่ีเอ้ือ ต่อการจดัการเรียนการ
สอนเป็นคนละรูปแบบ สอดคลอ้งกบั เทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติ ไดศึ้กษาระดบัการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและรายดา้นมีการด าเนินการอยูใ่นระดบั
มาก สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัการด าเนินงาน ตามมาตรฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 5.2.4 . ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลักการ
บริหารตนเอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
  5.2.4.1 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ด้านหลกัการบริหารตนเอง สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีความเห็นต่อระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้น
หลักการบริหารตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก อาจเน่ืองมาจาก ผู ้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู ้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักเห็นความส าคัญด้านการศึกษา 
ด าเนินงานตามนโยบายส่งครูและบุคลากรเขา้รับความรู้ อบรม จดัหาวิทยากรทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาครู 
พฒันานกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอรทัย ริมคีรี ไดศึ้กษาบทบาทการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 พบวา่ การบริหารโดย



 91 

ใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้น
การมีส่วนร่วม ดา้นการบริหารตนเอง ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล ดา้นการกระจายอ านาจ และ
ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน ตามล าดบั และสอดคลอ้งกบั ปัญญา แก้วกียูร 
กล่าววา่ การบริหาร และการจัดการศึกษาท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านหลักการพัฒนาตนเอง        
(Self-improvement) พฒันาไปสู่องคก์รการเรียนรู้ (Learning Organization) พฒันาวิชาชีพ พฒันา
บุคคล และพฒันาทีมงาน สร้างวิสัยทศัน์ และแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ท าให้การบริหาร
สถานศึกษาบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

  5.2.4.2 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ด้านหลักการบริหารตนเอง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
 กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน มีความเห็นต่อระดบัการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านหลกัการบริหารตนเอง
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนมีความเห็นต่อระดบัการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานมากกว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษามีอิสระในการ
บริหารงานดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป มี
อิสระในการบริหารงานทุกฝ่ายทุกดา้น ครูผูส้อนทั้งด าเนินการสอนปฏิบติังานตามโครงการกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีสถานศึกษาจดัข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวว่า ในระบบการจดัการศึกษา
ทัว่ไปนั้น มกัจะท าให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นปฏิบติัตามนโยบายของ ส่วนกลางเป็นหลกัใน
แทบทุกเร่ือง โรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงไม่มีอ านาจอยา่งแทจ้ริงในการบริหารจดัการ ดว้ยตนเอง
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้นมีความเช่ือวา่วิธี การท างานให้บรรลุเป้าหมายสามารถท าได้
หลายวธีิ เพียงส่วนกลางก าหนดแต่นโยบาย และให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการ
ดว้ยตนเอง โดยใหโ้รงเรียนหรือสถานศึกษามีอ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการด าเนินงาน 
 กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  จากผลการวิจัยพบว่า 
สถานศึกษา ขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 3 มีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดา้นหลกัการบริหารตนเอง แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 อาจเน่ืองมาจาก ปัจจุบนัแต่ละสถานศึกษามีจุดเนน้ นโยบายใน
การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีส่ิงอ านวยความสะดวกสร้างขวญัก าลงัใจ มีการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน หลายรูปแบบ ส่ิงแวดลอ้ม จ านวนประชากรจะมีผลส าคญัใน
การแปรผลดา้นต่างๆ ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค์ โภคสวัสดิ์ ไดท้  าการวิจยั เร่ือง สภาพการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษายโสธร เขต 
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1 ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมเม่ือวิเคราะห์รายคู่พบว่า ผูบ้ริหารกบัผูแ้ทนผูป้กครอง มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนั ยกเวน้ภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน ท่ีมีความคิดเห็นระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
ตวัแทนครู และผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูแ้ทนผูป้กครอง มีความคิดเห็นแตกต่างกนัจ าแนกรายดา้น
คือด้าน การบริหารแบบพึ่งตนเองพบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูแ้ทนผูป้กครองมีความคิดเห็น
แตกต่างกนั  
 5.2.5 . ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 5.2.5.1 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้าน
หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีความเห็นต่อระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้น
หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุวิทย์ จันทร์คงหอม ไดท้  า
การวิจยัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในส านกังานเขตทวีวฒันา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา
ในส านกังานเขตทวีวฒันา โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม การมีภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน การพฒันาทั้งระบบ ความ
รับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้การกระจายอ านาจ และการบริหารตนเอง 

 5.2.5.2 ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้าน
หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
 กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน มีความเห็นต่อระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลกัการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเห็นต่อ
ระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานสูงกวา่ครูผูส้อน อาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนัระหว่างสถานศึกษาประชาชน และส่วนกลาง
และผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจและเห็น
คุณค่าของการประกนัคุณภาพภายในและภายนอก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประดับศรี หุ่นทอง ไดท้  าการ
วจิยัเร่ือง การรับรู้และความพร้อมเก่ียวกบัการบริหาร โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการครูใน
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โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมเก่ียวกบั
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของข้าราชการครูในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่นเขต 1 ท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ผูบ้ริหารมีความพร้อมมากกวา่ครูผูส้อนทั้งโดยภาพรวม
และรายดา้น 
 กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  จากผลการวิจัยพบว่า
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต 3 มีระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษามีความชัดเจนและ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลา มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและผดุงไว้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั เทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติ ไดศึ้กษาระดบั การด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม 
เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการด าเนินงานตามมาตรฐาน การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและรายดา้นมีการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก สถานศึกษาท่ีมี
ขนาดต่างกนัมีระดบัการด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสอดคล้องกบั ณรงค์ โภคสวัสดิ์  ได้ท าการวิจยั เร่ือง 
สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ยโสธร เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ดา้นความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผูแ้ทนครู และผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็กกบั
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการคือ 1) ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
 5.3.1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการวจิยั เร่ือง การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงัน้ี  
 5.3.1.1 จากผลการวิจยัพบวา่ ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ มีระดบัการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีระดบั
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนอ้ยท่ีสุด คือสถานศึกษาก าหนดแนวทางวิธีการพฒันาบุคลากร
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ให้ให้สอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของบุคลากรในสถานศึกษา ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ควรก าหนดนโยบายและแนวทางในการพฒันาบุคลากรโดยมีการประชุมปรึกษาหารือ ในระดบัรอง
ผูอ้  านวยการ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานหลกัของโรงเรียน ขอค าแนะน าและความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5.3.1.2 จากผลการวิจยัพบว่า ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม มีระดบัการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนอ้ยท่ีสุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร 
จดัการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้ น สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ต้องเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ให้ความเห็นชอบและมี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจในแผนปฏิบติัการ งานระดมทรัพยากร งานวิชาการ งานบริหารงาน
ทัว่ไป  
 5.3.1.3 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านหลักการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กับ
ประชาชนมีระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้อยท่ีสุด คือ 
คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา ดังนั้ น
สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรก าหนดเป็นนโยบายหลกัให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้
ก ากบัดูแลงานและกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน จดัท าปฏิทินการปฏิบติัท่ีชดัเจนเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบติัการ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 
 5.3.1.4 จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นหลกัการบริหารตนเอง มีระดบัการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีระดบั
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนอ้ยท่ีสุด คือ สถานศึกษา จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศทั้งในดา้น
วชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทัว่ไปเป็นปัจจุบนั สามารถน าขอ้มูล
สารสนเทศใชง้านไดท้นัทีท่ีตอ้งการ ดงันั้น สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาบุคลากร
ดา้นความรู้เก่ียวกบัสารสนเทศ จดัท าระบบขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั โดยมีการมอบหมายเจา้หนา้ท่ีให้
ดูแลดา้นขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั มีศกัยภาพพร้อมท่ีจะร่วมมือกนัพฒันาองคก์รให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  
 5.3.1.5 จากผลการวิจยั พบว่า ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล มีระดบัการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้
ท่ีมีระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้อยท่ีสุด คือ  สถานศึกษาเปิดโอกาส ให้
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คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา ดงันั้น 
สถานศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษา  ควรเร่งปรับปรุงการบริหารงานของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลา มีการประกนัคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด น าผลการประเมินงานมาปรับปรุงและผดุงไวซ่ึ้ง
ประสิทธิภาพงานมีการนิเทศติดตามอยา่งต่อเน่ือง  
 5.3.1.6 เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 5 ดา้น คือ
ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบั
ประชาชน ด้านหลกัการบริหารตนเองและด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความเห็นต่อระดับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
ดา้นหลกัการบริหารตนเอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้นหลกัการคืน
อ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ฉะนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ควรร่วมกนั
วางแผนจดัท านโยบายหามาตรการร่วมกนัท่ีจะเป็นการส่งเสริมสนบัสนุน ร่วมผลกัดนัการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา เปิดโอกาสใหชุ้มชน นกัเรียน ผูป้กครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนและหลกัสูตรท่ีตั้งไว ้เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 5.3.1.7 เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน 5 ดา้น
คือ ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษา
ใหก้บัประชาชน ดา้นหลกัการบริหารตนเองและดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 3 ขนาดคือ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
พบวา่ ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ฉะนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ แสดงความ
คิดเห็น ปรับปรุงงานให้เป็นปัจจุบนั ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สถานศึกษาขนาดใหญ่ควรดูแล
และให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็กในเร่ืองท่ีไดรั้บการร้อง
ขอ พฒันางานในทุกๆ ดา้นใหมี้ประสิทธิภาพ 
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  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากขอ้คน้พบจากงานวิจยั เร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีข้อเสนอแนะในการ
น าไปใช ้ดงัน้ี 
 5.3.2.1ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ด้านหลักการกระจายอ านาจมี
ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้คือ สถานศึกษาควรปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างการบริหารงานของ
สถานศึกษาใหมี้การกระจายอ านาจ ควรมีการกระจายอ านาจในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา ให้บุคลากรไดมี้โอกาสในการตดัสินใจต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มท่ีโดยทัว่ถึง
กนั ปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานให้มีการกระจายอ านาจไปสู่บุคลากรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
มากข้ึน เร่งสร้างความตระหนกัให้บุคลากร และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ก าหนดและสร้างวฒันธรรมท่ีดี
ในการท างานร่วมกนั 
 5.3.2.2ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ด้านหลักการมีส่วนร่วมมี
ขอ้เสนอแนะในการน าไปใชคื้อ สถานศึกษาควรด าเนินงานตามหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน โดยใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆของสถานศึกษา เร่งด าเนินการปรับปรุง
การบริหารงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พฒันาบุคลากร และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้มี
ความรู้ ความสามารถ ในการด าเนินงาน และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถานศึกษา สร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของชุมชน และใหชุ้มชนเห็นความส าคญัของการศึกษาและพร้อม
ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา และผู ้บริหาร 
สถานศึกษาควรเร่งพฒันาภาวะผูน้ าของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถท่ีจะน าองค์การให้เกิด
ประสิทธิภาพ จดัเตรียม จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงานต่างๆให้พร้อมใชก้ระบวนการบริหาร 
และการนิเทศติดตามงานท่ีเหมาะสม เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
 5.3.2.3 ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลกัการคืนอ านาจการจดั
การศึกษาให้แก่ประชาชน มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใชคื้อ สถานศึกษาร่วมมือกบัคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา จดัท านโยบายและแผนปฏิบติัการประจ าปี แผนพฒันาการ
จดัการศึกษา หลักสูตรท้องถ่ินของสถานศึกษา และก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนของ
สถานศึกษา สนบัสนุนใหเ้ด็กในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงไดม้าตรฐาน ดูแล
เด็กพิการใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ จดัหาวทิยากรภายนอก และวิทยากรทอ้งถ่ิน ส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวทิยาการของชุมชน  
 5.3.2.4 ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ด้านหลกัการบริหารตนเองมี
ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้คือ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ควรจดั
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พัฒนาภาวะผู ้น าของผู ้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถท่ีจะน าองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ พฒันาบุคลากรให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง มีการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังาน ให้ชุมชนเห็นความส าคญัของการศึกษาและพร้อมท่ี
จะเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันา 
 5.3.2.5 ในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใชคื้อ สถานศึกษาควรบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบไดต้ลอดระยะเวลา ปรับปรุงและผดุงคุณภาพการศึกษา ทั้งมีการประกนัคุณภาพภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการน าผลการประเมินงานมาปรับปรุงและ
ผดุงไวซ่ึ้งประสิทธิภาพงาน ครู บุคลากร และนักเรียนให้ความร่วมมือในการติดตามผลการ
ปฏิบติังาน 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจยัเร่ือง การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี  
 5.3.3.1 ควรมีการศึกษาความพร้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขต
พื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ในการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 3 
 5.3.3.2 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
 5.3.3.3 ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 3 กบั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1, เขต 2, เขต 3และ
เขต 4 
 5.3.3.4 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานให้มีคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 3 
 
 



 

บรรณานุกรม 
 

1. ภาษาไทย 
            1) หนังสือทัว่ไป 
กิติมา ปรีดีดิลก. การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. เอกสารประกอบการสอนวิชา                            

บริหาร 300. กรุงเทพมหานคร  : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2529. 
ดิเรก วรรณเศียร. การประชุมปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารฐานโรงเรียนเชิงคุณภาพทั้งองค์กร.     

ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร : 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร2543, (อดัส าเนา), 
2543. 

ถวิล  มาตรเล่ียม. การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ.กรุงเทพมหานคร :  
ส านกัพิมพเ์สมาธรรม, 2549. 

นรินทร์ ภาระศรี การบริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์ 2545. 
ประเสริฐ เชษฐพนัธ์.การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริการการศึกษา    

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2542 . 
ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. การจัดการบริหารอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ื์อเสริม, 2542. 
ปัญญา แกว้กียรู. การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนหรือเขตพืน้ที่การศึกษาเป็นฐาน. 

กรุงเทพมหานคร  :  ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545. 
พิชยั เสง่ียมจิตต์. การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันการศึกษา. อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์  

สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, 2542. 
รุจิร์ ภู่สาระ และจนัทรานี สงวนนาม. การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค

พอยท,์ 2545. 
รัชพล คชชารุ่งโรจน์. โรงเรียนทนัสมัย. กรุงเทหมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2548. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.สถาบนัส่งเสริมการประเมินคูณภาพและมาตรฐาน    

การศึกษาแห่งชาติ.แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพร้อมรับการ
ประเมินภายนอก. กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2554. 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที ่
                เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพมหานคร   : องคก์ารรับสินคา้และพสัดุภณัฑ์, 2546. 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน  
พืน้ฐาน. กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพก์รมศาสนา, 2547.  

อุทยั บุญประเสริฐ. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน.  กรุงเทพมหานคร : ศูนย์
ต าราและเอกสารทางวชิาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546. 

                . การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบของการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2542. 

                . การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รงเรียนเป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร  : ศูนยต์  าราและ
เอกสารทางวชิาการ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546. 

 

            2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
กุหลาบ  ปุริสาร. “การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น : พหุ

กรณีศึกษา”. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั  :  มหาวิทยาลยัขอนแก่น
, 2547. 

เจริญศกัด์ิ  ช านาญยง. “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายการศึกษาท่ี 
13 สังกดัส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั :  มหาวทิยาลยับณัฑิตธุรกิจ, 2551. 

ณรงค ์โภคสวสัด์ิ. “สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร  เขต 1”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชานี, 2551. 

ธนพร  มาใหม่. “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
ล าพนู”. วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.บณัฑิตวิทยาลยั  :  มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง, 
2549. 

ประดบัศรี  หุ่นทอง. “การรับรู้และความพร้อมเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1”.วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, 2547. 

เทพพิทกัษ ์ โกยกอบเกียรติ.  “การด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2”.วิทยานิพนธ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550.  
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ศรีนวล กล้าหาญ . “การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามทศันะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 32” 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั :  มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี, 2549. 

สุวทิย ์ จนัทร์คงหอม. “การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในส านกังาน
เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั  : 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548. 

อรทยั  ริมคีรี. “บทบาทการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1”.ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั  :  มหาวทิยาลยับูรพา, 2547.  

ศรีเวียง พนัทะมนต์ . “การบริหารแบบมรส่วนร่วมในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการของขา้ราชการ
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 3) เวบ็ไซต์ 
ณัฐวุฒิ ประเสริฐศรี . การบริหารการศึกษา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา.   จาก 

http:/nattawoot20.wordpress.com/2008/09/09การบริหารการศึกษา . ค้นเม่ือ25 มกราคม 
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เลขที่แบบสอบถาม         
แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 

------------------------------------------- 
ค าช้ีแจงทัว่ไป 
 1.  แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 ใน 5 ดา้น 
คือ ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษา
ใหแ้ก่ประชาชน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 2.  แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  3  ตอน 
  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี  2  แบบสอบถามสภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 จ านวน  50  ขอ้ 
             ตอนท่ี  3  แบบสอบถามแนวทางในการพฒันาการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 
 3. การตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ตอนน้ี ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดตอบค าถาม
ทุกขอ้ตามสภาพความเป็นจริงให้มากท่ีสุด เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีจะใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 4. แบบสอบถามชุดน้ีใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเท่านั้ น การตอบ
แบบสอบถามของท่านคร้ังน้ี จะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และสภาพทางราชการหรือ
หน่วยงานของผูต้อบแบบสอบถามแต่ประการใด ขอ้มูลผูว้จิยัจะน าเสนอเป็นภาพรวม โดยจะปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณของการวิจยัอย่างเคร่งครัด และจะใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการศึกษา 
และพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  

ขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นอยา่งสูง 
 

 (นายวชัรพล  สุดสายเนตร) 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1   
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

……………………………………… 
ค าช้ีแจง  
 โปรดลงรายละเอียดเก่ียวกบัตวัท่าน โดยใส่เคร่ืองหมายถูก  ลงใน   หนา้ขอ้ความ 
ตรงกบัขอ้มูลทัว่ไป ตามความเป็นจริงของท่านในปัจจุบนั 

1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
    ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
    ครูผูส้อน 
2.  ขนาดของสถานศึกษา 
    ขนาดเล็ก    มีนกัเรียนต ่ากวา่    120  คน ลงมา 
    ขนาดกลาง  มีนกัเรียน ตั้งแต่    121 – 300  คน 
    ขนาดใหญ่   มีนกัเรียน  ตั้งแต่   301  คนข้ึนไป 
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ตอนที ่ 2 
แบบสอบถามระดับความคิดเห็น  

เกีย่วกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3  

 
ค าช้ีแจง   
 โปรดอ่านขอ้ค าถามและขอใหท้่านพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาใน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3 
แลว้ท าเคร่ืองหมาย   ในช่องระดบัความคิดเห็นเพียงขอ้ละหน่ึงเคร่ืองหมาย โดยใชเ้กณฑก์าร
พิจารณาจากความเป็นจริงในระดบัการด าเนินงาน  ดงัน้ี 

  5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  มาก 

         3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
         2  หมายถึง  มีการปฏิบติัปัญหาอยูใ่นระดบั  นอ้ย 
        1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 
ตวัอยา่งการตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องระดบัการปฏิบติั 

ขอ้ท่ี กิจกรรมท่ีปฏิบติั ระดบัการปฏิบติั 
5 4 3 2 1 

0 มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นฝ่าย งาน กลุ่ม
สาระ   พร้อมบทพรรณนางานท่ีชดัเจน ปฏิบติัได้ 

     

 
 จากตวัอยา่ง ขอ้ 0 ผูต้อบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมาย    ระดบัการปฏิบติั ลงในช่อง
หมายเลข  2 หมายถึง สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นฝ่าย งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พร้อมพรรณนางานท่ีชดัเจน ปฏิบติัได ้อยูใ่นระดบัการปฏิบติันอ้ย  
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ขอ้ท่ี ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ      

5 4 3 2 1 
1 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นฝ่ายงาน   กลุ่ม

สาระ   พร้อมบทพรรณนางานท่ีชดัเจน ปฏิบติัได้ 
     

2 สถานศึกษาก าหนดแนวนโยบายและวางแผนการจดัการเรียน
การสอน 

     

3 สถานศึกษามีอิสระในการก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน 

     

4 สถานศึกษาก าหนดแนวทาง วธีิการและหลกัเกณฑใ์นการนิเทศ
การจดัการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา 

     

5 สถานศึกษามีอิสระในการระดมทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการจดั
การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

     

6 คณะกรรมการสถานศึกษาก าหนดนโยบายและแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา 

     

7 สถานศึกษาก าหนดแนวทาง วธีิการ พฒันาบุคลากรให้
สอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของบุคลากรในสถานศึกษา 

     

8 สถานศึกษาก าหนดกรอบ แนวทางในการบริหารงบประมาณ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

     

9 สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการ
เรียนการสอนใหเ้พียงพอต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา 

     

10 สถานศึกษาก าหนดแนวทาง และวธีิการตรวจสอบการ รับ-จ่าย 
พสัดุ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบงานพสัดุ 
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ขอ้ท่ี ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม      

5 4 3 2 1 
11  

สถานศึกษาเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนด
แผน นโยบาย ภารกิจ เป้าหมาย และทิศทางการพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 

     

12 สถานศึกษามีระบบ กระบวนการจดัการ โดยยดึหลกัการใหทุ้ก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

     

13 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 

     

14 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าสาระส าคญัหลกัสูตรสถานศึกษา 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการกบับริบทของ
สถานศึกษา และบริบททอ้งถ่ิน 

     

15 ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา
ในกิจกรรมของสถานศึกษา 

     

16 สถานศึกษาร่วมกบัชุมชน ก าหนดแนวทางในการระดม
ทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาพฒันา
คุณภาพการศึกษา  

     

17 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม บริหารจดัการศึกษาดา้น
วชิาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารงานทัว่ไป 

     

18 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

     

19 ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษา มี
วสัดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรเพื่อจดัการศึกษา 

     

20 สถานศึกษาเปิดโอกาสให ้บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและชุมชน
ใหค้วามเห็นชอบสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
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ขอ้ท่ี ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน      

5 4 3 2 1 
21 คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบนโยบายและแผนพฒันาการ

จดัการศึกษาของสถานศึกษา 
     

22 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
แผนปฏิบติัการ ประจ าปีของสถานศึกษา 

     

23  สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วาม
เห็นชอบในการจดัท าหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 

     

24 คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากบัและติดตามการด าเนินงานตาม
แผนของสถานศึกษา 

     

25 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 

     

26 สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็ก
ดอ้ยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันา
เตม็ตามศกัยภาพ 

     

27 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ
แนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวชิาการ ดา้น
งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหาร
ทัว่ไปของสถานศึกษา 

     

28 สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ตลอดจนวทิยากรภายนอก และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

     

29 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน 
ประสานงานกบัองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหส้ถานศึกษา
เป็นแหล่งวทิยาการของชุมชน 

     

30 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วาม
เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา 
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ขอ้ท่ี ดา้นหลกัการบริหารตนเอง 5 4 3 2 1 
31 สถานศึกษาท าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของชุมชน 

ทอ้งถ่ินท่ีตั้งของสถานศึกษา 
     

32 สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณ ใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

     

33 ผูบ้ริหารสถานศึกษาประสานความร่วมมือในการด าเนินการจดั
การศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัสูตร ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และ
ชุมชน 

     

34 สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการบริหารงานดา้นวชิาการ ดา้น
งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงาน
ทัว่ไป ไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติั 

     

35 สถานศึกษาจดัหาวทิยากรจากภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
มาร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

     

36 สถานศึกษาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหมี้ความ
ยดืหยุน่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

     

37 สถานศึกษาจดัระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศทั้งในดา้นวชิาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป
ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สามารถน าขอ้มูล สารสนเทศ ใชง้านได้
ทนัทีท่ีตอ้งการ  

     

38 สถานศึกษากระตุน้ใหมี้การประชาสัมพนัธ์กิจการของ
สถานศึกษา เพื่อเป็นการสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน 

     

39 สถานศึกษาจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังาน
ประจ าปีและพฒันาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

40 สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การน ามติในท่ีประชุมไปสู่การปฏิบติั
จริง 
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ขอ้ท่ี ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล      
5 4 3 2 1 

41  
สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
ร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพภายในและ
การประกนัคุณภาพภายนอก 

     

42 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา และ
ชุมชน ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของสถานศึกษา  

     

43 สถานศึกษาสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังาน
ประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับทราบให้
ความเห็นชอบและรายงานต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 

     

44 สถานศึกษาบริหารงบประมาณอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้

     

45 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการใชจ่้าย
งบประมาณภายในสถานศึกษามีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 

     

46 สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
ร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพภายใน ปีละ 
1 คร้ัง และการประกนัคุณภาพภายนอก ทุกๆ 5 ปี 

     

47 สถานศึกษาวเิคราะห์ และประเมินค่าความเป็นไปไดใ้นการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

     

48 สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

     

49 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจและเห็นคุณค่าของการประกนั
คุณภาพภายในและภายนอก 

     

50 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ
ซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งสถานศึกษา ประชาชน และส่วนกลาง 
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ตอนที ่3 
แนวทางการพฒันาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3  
ค าช้ีแจง 
   โปรดบอกขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันา เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานเก่ียวกบั
การบริหารโดยใชโ้ดยโรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 3  ให้ท่านกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง   สามารถตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้ 
โดยอิสระ 
  1. ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ 
    ผูบ้ริหารควรมีการกระจายอ านาจการบริหาร และการตดัสินใจไปยงัผูบ้ริหาร
ระดบัล่างในการก าหนดนโยบายและการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
     สถานศึกษาควรให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน 
     สถานศึกษาควรระดมทรัพยากร จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาจากผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาการจดั
การศึกษา 
     สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสได้เขา้เรียนและ
ไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึงและเตม็ศกัยภาพ 
     อ่ืน ๆ...................................................................................................... 
 2. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม   
     สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย แผนภารกิจ เป้าหมายและทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าสาระส าคญัหลกัสูตร
สถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ บริบทของโรงเรียน และทอ้งถ่ิน 
    สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการระดม
ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    สถานศึกษาก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศึกษาดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทัว่ไป 
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 อ่ืนๆ ....................................................................................................................... 
3. ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน 

    สถานศึกษาใชห้ลกัประชาธิปไตยในการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา 
    คณะกรรมการสถานศึกษามาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆอย่างหลากหลาย และมี
องคป์ระกอบครบถว้น  
    สถานศึกษาก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ และแผนพฒันาการศึกษาสอดคลอ้งตรง
กบัความตอ้งการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    สถานศึกษาใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง
กบับริบทของสถานศึกษา และความตอ้งการของชุมชน 

 อ่ืนๆ .......................................................................................................................
 4. ดา้นหลกัการบริหารตนเอง 

    สถานศึกษามีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีตั้งของ
สถานศึกษา 

   ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูผู ้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา จัดระบบการ
บริหารงาน 

ดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทัว่ไป ร่วมกนั 
     สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการด าเนินการจัดการศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
    สถานศึกษาก าหนดนโยบาย เป้าหมายการพฒันาการศึกษาไวใ้นแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีของสถานศึกษา 

 อ่ืนๆ ....................................................................................................................... 
 5. ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
    สถานศึกษาจดัสร้างระบบ และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพียงพอต่อระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
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    สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองร่วมกบัทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก 
    สถานศึกษารายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิบติังานของ
สถานศึกษาใหผู้ป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
   สถานศึกษาบริหารงบประมาณอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

 อ่ืนๆ ....................................................................................................................... 
ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

 
 

  (นายวชัรพล  สุดสายเนตร) 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญทีต่รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1. นายถวลิ เติมรัมย์ 
            - วฒิุการศึกษา ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
  - ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม    

    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
 
2. นายโกวิทย์ วชัรินทรางกูร 
  - วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.) สาขาวชิาภาษาไทย 
  - การศึกษาดุษฎีบณัฑิต (กศ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา 
  - ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิต  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 
3. นายวชิิต อ่อนน า้ค า 
  - วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาหลกัสูตรและการสอน 
  - ต  าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง     

    ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว095 
 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ท่ี 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายถวลิ เติมรัมย ์

  ดว้ย นายวชัรพล  สุดสายเนตร นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205035 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารโรงเรียน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   
 

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว095 
 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ท่ี 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายโกวทิย ์วชัรินทรางกรู 

  ดว้ย นายวชัรพล  สุดสายเนตร นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205035 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารโรงเรียน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   
 

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว095 
 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ท่ี 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายวชิิต อ่อนน ้าค  า 

  ดว้ย นายวชัรพล  สุดสายเนตร นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205035 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารโรงเรียน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   
 

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก  ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษา 
บุรีรัมย ์ เขต 3 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 

1. ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 5 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 6 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 7 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 8 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 9 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 10 +1 +1 +1 3 1.00 
2. ดา้นลกัการมีส่วนร่วม 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 5 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 6 +1 +1 0 2 0.66 
ขอ้ท่ี 7 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 8 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 9 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 10 +1 +1 +1 3 1.00 
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รายการ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 
3. ดา้นหลกัการคืนอ านาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 0 2 0.66 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 5 +1 +1 0 2 0.66 
ขอ้ท่ี 6 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 7 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 8 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 9 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 10 +1 +1 +1 3 1.00 
4. ดา้นหลกัการบริหารดว้ยตนเอง 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 0 2 0.80 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 3 +1 0 +1 2 0.66 
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 5 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 6 +1 +1 0 2 0.66 
ขอ้ท่ี 7 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 8 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 9 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 10 +1 +1 +1 3 1.00 
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รายการ 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 
รวม IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 
5. ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 0 2 0.66 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 5 +1 +1 0 2 0.66 
ขอ้ท่ี 6 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 7 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 8 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 9 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 10 +1 +1 +1 3 1.00 
 
                   ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ 6012(2)/157 
 

     มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน 
   9/37 หมู่ท่ี 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
   อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

  2 เมษายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 

 ดว้ย นายวชัรพล  สุดสายเนตร นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วทิยาเขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205035 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารโรงเรียน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3” โดยมี รศ.ดร.วโิรจน์  สารรัตนะ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.สัมฤทธ์ิ  
กางเพง็ เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก  ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1           210.9333       704.9609        .1708           .9644 
A2           210.8000       672.7862        .7309           .9622 
A3           211.0333       684.9989        .4139           .9639 
A4           210.6667       669.9540        .7583           .9620 
A5           210.8333       691.2471        .4068           .9636 
A6           210.7667       671.6333        .6815           .9624 
A7           210.4333       688.3920        .6983           .9625 
A8           210.7667       675.7713        .6904           .9624 
A9           210.6000       683.7655        .7864           .9622 
A10          210.3333       697.0575        .4623           .9632 
B11          210.7667       698.5299        .2954           .9640 
B12          210.7667       687.6333        .5464           .9630 
B13          210.4667       694.9471        .4759           .9632 
B14          210.7000       689.6655        .4898           .9632 
B15          210.6000       705.0759        .1778           .9643 
B16          210.5000       690.1897        .5649           .9629 
B17          210.6667       687.1264        .4339           .9636 
B18          210.8000       680.0276        .5429           .9631 
B19          210.3333       704.0230        .3218           .9636 
B20          210.5667       706.4609        .1927           .9640 
C21          210.4667       688.1195        .7052           .9625 
C22          210.5333       693.4299        .6707           .9628 
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C23          210.7667       669.4954        .7387           .9621 
C24          210.7667       695.6333        .4387           .9633 
C25          210.5667       683.3575        .7420           .9623 
C26          210.7333       685.9954        .5284           .9631 
C27          210.7000       684.3552        .8014           .9622 
C28          210.7667       682.5299        .5258           .9631 
C29          210.6667       689.5402        .4877           .9632 
C30          210.7000       679.1828        .7153           .9623 
D31          210.7667       677.4954        .7369           .9622 
D32          210.7667       677.7023        .7655           .9621 
D33          210.7000       691.1138        .5354           .9630 
D34          210.4333       701.4264        .3989           .9634 
D35          210.8333       687.6609        .5375           .9630 
D36          210.7667       695.9092        .3497           .9637 
D37          210.6667       674.5057        .8464           .9618 
D38          210.5667       679.0816        .8037           .9620 
D39          210.5000       689.7069        .6609           .9627 
D40          210.6333       679.2057        .7025           .9623 
E41          210.7667       671.0126        .8411           .9617 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
E42          210.6000       679.2138        .7291           .9622 
E43          210.7000       685.8034        .7605           .9623 
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E44          210.7667       674.5299        .7142           .9622 
E45          210.4667       683.9126        .7214           .9624 
E46          210.6333       679.7575        .7990           .9621 
E47          210.8667       687.2920        .4563           .9634 
E48          210.7667       679.1506        .7333           .9622 
E49          210.4333       693.1506        .5633           .9629 
E50          210.7333       679.9264        .5675           .9629 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 50 
Alpha =    .9636 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ-สกุล    นายวชัรพล สุดสายเนตร 
 
วนั เดือน ปี เกดิ   3 มีนาคม 2503   
 
ภูมิล ำเนำ 211 หมู่ 2 บา้นหนองโดน ต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ 

จงัหวดับุรีรัมย ์31130 
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 152 หมู่ 11บา้นยาง ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดั
บุรีรัมย ์31130 

 
วุฒิกำรศึกษำ 
 พ.ศ. 2536   ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.)  วทิยาลยัครูบุรีรัมย ์  
     จงัหวดับุรีรัมย ์
 
ประวตัิกำรท ำงำน   

พ.ศ. 2530  รับราชการศูนยพ์ฒันาหนงัสือกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2532  รับราชการครู โรงเรียนบา้นโคกขามโนนสมบูรณ์ อ าเภอช านิ 

     สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1  
พ.ศ. 2547  รับราชการครู โรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม อ าเภอล าปลายมาศ 

     สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 
 
สถำนทีท่ ำงำน   โรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม อ าเภอล าปลายมาศ 
    สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต1 
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