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บทคัดย่อ 
 

สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ใน 5 ดา้น คือ 
ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน ดา้น
การบริหารตนเอง และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการบริหารงาน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน 5 ด้านนั้น จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ านวน 464 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซ่ึงมีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.83 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ การทดสอบค่าเอฟ 

  
ผลการวจัิยพบว่า 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มี

ระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน อยูใ่นระดบัมากในแต่ละดา้น เม่ือเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร พบว่ามีความแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้ง 5 ดา้น ในดา้นการกระจายอ านาจ ด้านการคืนอ านาจการจดั
การศึกษาให้กบัประชาชน และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยผูบ้ริหารเห็นว่าสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมากวา่ความเห็นของครูผูส้อน ส่วนในดา้นการมี
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ส่วนร่วม และดา้นการบริหารตนเอง โดยครูผูส้อนเห็นวา่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากวา่ความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และเม่ือเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จ าแนกตาม ขนาดสถานศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01ในดา้นการกระจายอ านาจ  และดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษา
ให้กบัประชาชน โดยบุคลากรเห็นวา่โรงเรียนขนาดกลาง มีระดบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับการบริหารงานมากกว่า
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนในดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการบริหารตนเอง และดา้นการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดบัการบริหารงานมากกวา่โรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเล็ก 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this thematic paper were to study the level of the school-based 
management of primary education school under supervision of Buriram Primary Educational 
Service Office Area 1 in 5 aspects consisting of the aspect of decentralization, participation, 
restoring the power to the people, self-management, and check and balance, and to compare the 
level of the school-based management in 5 aspects classified by status and school sizes. The 
samples were 464 personnel from primary education school under supervision of Buriram 
Primary Educational Service Office Area 1. The data were collected using questionnaire with the 
reliability of 0.83. The statistics used in the research to analyze data were percentage, mean, 
standard deviation, t-test and F-test.  
 

The results of research were as follows: 
 The level of the school-based management of primary educational school under 
Supervision of Buriram Primary Educational Service Office Area 1 was at the high level in each 
aspect. The comparison on the level of the school-based management of primary educational 
school classified by status expressed that the difference was statistically significant at 0.01 in 4 
aspects; the aspect of decentralization, restoring the power to the people and check and balance, 
the administrators’ opinions on the level of the school-based management were higher than those 
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of the teachers and in the aspect of participation and self-management, the teachers’ opinions 
were higher than those of administrators, and the comparison classified by school size showed 
that the difference was statistically significant at 0.01 in 5 aspects; in the aspect of 
decentralization, restoring the power to the people, the level of the school-based management of 
the medium-sized school was higher than the one of the small-sized school and the level of the 
large-sized school was higher than the one of the medium-sized school and the small-sized 
school. In the aspect of participation, self-management, and check and balance, the level of the 
school-based management of the large-sized school was higher than the level of the medium-
sized school and the small-sized school. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บความกรุณาอยา่งยิ่งจาก คณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ์ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษาแนะน า ตรวจสอบ และแกไ้ข จนท าให้การรายงานวิจยัคร้ังน้ีมี
ความถูกตอ้งสมบูรณ์  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน์ สารรัตนะ ดร.วงศว์ฤณ พิชยัลกัษณ์ ท่ีปรึกษา
สารนิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาให้แนวคิด ตรวจสอบ แกไ้ขขอ้บกพร่อง ช้ีแนะสารนิพนธ์ในคร้ังน้ี ให้ผูว้ิจยั
ไดน้ ามาปรับปรุงและพฒันางานวจิยัใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทั้ง 5 ท่าน ท่ีกรุณาตรวจสอบหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือ และให้ขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ให้มีความ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยั 

คุณค่าและประโยชน์ทั้งมวลของงานวิจยัฉบบัน้ี ขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทิตาแด่ บิดา  
มารดา บูรพาจารยแ์ละผูมี้พระคุณของผูว้จิยัทุกท่านท่ีใหโ้อกาสแก่ผูว้ิจยัไดภ้าคภูมิใจในความส าเร็จ
ตามศกัยภาพ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
การศึกษาเป็นพื้นฐานส าคญัของการพฒันาชาติบา้นเมือง ประเทศชาติจะเจริญกา้วหนา้ได้

นั้นตอ้งอาศยัการศึกษาเป็นส าคญัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในมาตรา 
49 ท่ีก าหนดให้บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สอบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดั
ให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพลภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาพ
ยากล าบาก ตอ้งไดรั้บสิทธิและการสนบัสนุนจากรัฐเพื่อให้ไดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคล
อ่ืน และมาตรา 80 ได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาไวว้่า “พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดั
การศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจดั
ใหมี้แผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมี
จิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินยั ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอ านาจ
เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องคก์รทางศาสนา และเอกชนจดัและมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกบัแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ” การบริหารกิจการใดๆท่ีเก่ียวกบัสาธารณะในยุคโลกาภิวฒัน์ มีความจ าเป็นตอ้ง
อาศยัผูบ้ริหารมืออาชีพ จึงจะท าให้ธุรกิจต่างๆ เหล่านั้นด าเนินการไปดว้ยดีและบรรลุจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไว ้ทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไร้พรมแดน และกระทบกระเทือนไปทุกประเทศทัว่โลก ในด้านการจัด
การศึกษาก็ไม่เวน้ มีความจ าเป็นตอ้งอาศยัผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึง
จะท าใหก้ารบริหารและการจดัการศึกษาประสบความส าเร็จ และเป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค์1 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายท่ีจะจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีพลงัและ
                                                 

1ธีระ รุญเจริญ, รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองสภำพและปัญหำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พืน้ฐำนของสถำนศึกษำในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545), หนา้ 1. 



 2 

มีประสิทธิภาพจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการกระจายอ านาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมซ่ึงสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ซ่ึงจดัให้มีระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของไทยมีเอกภาพ
เชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบติั มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถาบนัการศึกษา ดงัปรากฏในบทบญัญติัมาตรา 39 ท่ีว่า “มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจาย
อ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษาโดยตรง” การกระจายอ านาจดงักล่าวจะท าให้สถานศึกษามีความคล่องตวั อิสระในการ
บริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management: SBM) ซ่ึงจะเป็นการสร้างรากฐานและความเขม้แข็งให้กบัสถานศึกษา สามารถจดั
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและสามารถพฒันาอย่างต่อเน่ือง2 การปฏิรูปการศึกษาจะประสบ
ความส าเร็จย่อมต้องอาศัยปัจจัยหลักหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยในระดับปฏิบัติคือ 
สถานศึกษาซ่ึงมีผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนรวมทั้งทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการบริหารและการจดัการศึกษาเพื่อบรรลุจุดหมาย
ของการศึกษา ซ่ึงจ าเป็นต้องมีศกัยภาพ สมรรถภาพและคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษา
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อจดัด าเนินการให้
บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการบริหาร3  

หลักส าคัญของการจัดการศึกษาไทย คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ การศึกษาท่ีสร้างคุณภาพและสังคมบูรณาการอย่างสมดุล
ระหวา่งปัญญาธรรม คุณธรรม และวฒันธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้าง
พื้นฐานท่ีดีในวยัเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิก ท่ีดีของสังคมตั้งแต่วยัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
พฒันาความรู้ความสามารถเพื่อการท างานท่ีมีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาไดต้รงความตอ้งการของผูเ้รียน และสามารถตรวจสอบไดอ้ย่างมัน่ใจ การศึกษาเป็น
กระบวนการพฒันาชีวิตและสังคม เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน สามารถ
พึ่งตนเองและพึ่งกนัเองได ้ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดความมุ่งหมายและหลกัการในมาตรา 6 ไวว้่า “การจดัการศึกษา

                                                 
2
 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 4. 

3 ส านกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือกำรบริหำรสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำนที่เป็น
นิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 7. 
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ต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข” และแนวการจดัการศึกษาในมาตรา 22 ก าหนดไวว้่า “การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า 
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ”4 
การจดัการศึกษาของไทยท่ีผ่านมามีปัญหาต่างๆท่ีส่งผลให้การจดัการศึกษาขาดคุณภาพสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี การจดัการศึกษาของไทยมีโครงสร้างการจดัการท่ีรวมอ านาจเขา้สู่ส่วนกลางท าให้มี
การกระจายอ านาจงานทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และกาบริหารทัง่ไปสู่
โรงเรียนน้อยท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหารจดัการ การขาดการมีส่วนร่วมของครู อาจารย ์
ผูป้กครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารและจดัการศึกษา คุณภาพการจดั
การศึกษาโดยรวมค่อนขา้งต ่าโดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในรายวิชาต่างๆปัญหา
เก่ียวกบัหลกัสูตรคือ กระบวนการจดัการเรียนการสอนยงัไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนซ่ึง
มีหลากหลายได ้การวดัประเมินผลเน้นการวดัความรู้ความจ ามากกว่าการวดัความรู้ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติจริง ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้ งน้ีเพราะปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศท่ีก าลงัเผชิญอยู่ ความเขา้ใจผิดในบทบาทหน้าท่ีการจดัการศึกษาท่ีเคยให้
ความส าคญักบัสถานศึกษามากกวา่ผูป้กครองและชุมชน5 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เป็นหน่วยงานท่ีจดัการศึกษามี
สถานศึกษาในสังกดั จ  านวน 202 แห่ง ประกอบดว้ยสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาด
เล็ก กระจายอยูใ่นพื้นท่ี 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์อ าเภอบา้นด่าน อ าเภอล าปลายมาศ และ
อ าเภอช านิ จากสภาพปัจจุบนั พบปัญหาและอุปสรรคในการบริการจดัการท่ีตอ้งการด าเนินการ
พฒันาในด้านการบริการการศึกษา และด้านคุณภาพการศึกษา ซ่ึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

                                                 

 4ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำให้คณะกรรมกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำตำม
กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
พ.ศ.2550, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2550), 
หนา้ 78.  
 5ส านักงานปฏิรูปการศึกษา , พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2543), หนา้ 50.  
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ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ก าหนดเป้าหมายเพื่อให้ประชากรในวยัเรียนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อยา่งทัว่ถึง เป็นคนเก่ง คนดี สู่ความเป็นเลิศในระดบัสากลอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข และเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงแนวการจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 1 กลยุทธ์สร้างโอกาสการศึกษาให้กบัเด็กวยัศึกษาภาคบงัคบั และการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
ทัว่ถึงครอบคลุมทุกประเภท และทุกพื้นท่ีบริการ6  

นโยบายการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานเป็นแนวคิด และนวตักรรมใหม่ ท่ีสถานศึกษา
ตอ้งปรับเปล่ียนวฒันธรรมองค์การ หรือรูปแบบการท างานของสถานศึกษาจากท่ีเคยไดรั้บหรือรอ
ค าสั่งจากหน่วยงานระดบัสูงกวา่ มาเป็นการบริหารโดยเร่ิมท่ีตนเอง และสนองความตอ้งการของ
ชุมชน โดยสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการศึกษาโดยตรงมากข้ึน ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เพื่อ
สร้างคุณภาพการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน 5 ดา้น คือ 

ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน ดา้น
การบริหารตนเอง และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน 5 ดา้นนั้น จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
  จากผลการวิจยัของ เทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติ และของ มังกร ทัศวงษำ ซ่ึงไดศึ้กษา
ระดบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และมีการเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานจ าแนกตามสถานภาพ พบว่ามีความแตกต่างกนั และจากผลการวิจยัของ วัลภำ  

พูนชัย มีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่มีความแตกต่างกนั ดงันั้น การ
วิจยัคร้ังน้ีจึงตั้งสมมติฐานว่า การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน 5 ดา้น คือ ดา้นการ

                                                 
6ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1, คู่มือและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

, 2554, (อดัส าเนา), หนา้ 2-9.  
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กระจายอ านาจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน ด้านการ
บริหารตนเอง และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนและขนาดของสถานศึกษามีความแตกต่างกนั  
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
1.4.1. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ในปีการศึกษา 2555 จ  านวน 2,594 คน  
1.4.2. ขอบเขตด้ำนตัวแปร/เนือ้หำ 
ตวัแปรอิสระ(Independent Variables)ไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดของสถานศึกษ 

1. สถานภาพ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน 
2. ขนาดของสถานศึกษา ไดแ้ก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  
ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ  

1. ดา้นการกระจายอ านาจ  
2. ดา้นการมีส่วนร่วม  
3. ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน  
4. ดา้นการบริหารตนเอง  
5. ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 

1.4.3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ขอ้มูลระหวา่งช่วงเวลา ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2556 
1.4.4. ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

จ านวน 202 โรง อยูใ่นพื้นท่ี 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์อ าเภอบา้นด่าน อ าเภอล าปลายมาศ 
และอ าเภอช านิ  
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 กำรบริหำรโรงเรียน หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน โดยกลุ่มบุคคล

หลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาทั้งระบบโรงเรียน อนัท่ีจะพฒันาสมาชิกของสังคมไม่วา่จะ
เป็นเด็ก เยาวชน หรือประชาชน ให้มีทกัษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติท่ีดีงามท่ีสังคมตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 

กำรบริหำรงำนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  หมายถึง การบริหารจดัการท่ีโรงเรียนมีอ านาจ
อิสระในการด าเนินการ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบไปด้วยผูแ้ทน
ผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา และผูแ้ทน
ผูท้รงคุณวฒิุ ท าหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุน ซ่ึงสภาพกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการบริหารโรงเรียนยึด
หลกัการ 5 ดา้น ดงัน้ี 

ด้ำนกระจำยอ ำนำจ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามีอ านาจ มีอิสระในการตดัสินใจใน
การบริหารและจดัการศึกษาดว้ยตนเองในรูปแบบของคณะกรรมการ 

ด้ำนกำรมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดเ้ขา้มา
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ช่วยเหลือและมีอิทธิพลต่อการบริหารและจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

ด้ำนกำรคืนอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้กับประชำชน หมายถึง การบริหารจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารของคณะบุคคล ตามกรอบหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ด้ำนกำรบริหำรตนเอง หมายถึง การท่ีสถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบให้
โรงเรียนบริหารและจดัการศึกษาดว้ยตนเอง ตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา 

ด้ำนกำรตรวจสอบและถ่วงดุล หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจดั
การศึกษาเพื่อใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและนโยบายการจดัการศึกษา 

สถำนภำพ หมายถึง ฐานะหรือเกียรติภูมิของบุคคลกลุ่มหน่ึงท่ีได้รับความนับถือจาก
สาธารณชน  

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผูอ้  านวยการสถานศึกษาและรักษาราชการแทนผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  

ครูผู้สอน หมายถึง ครูท่ีปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  

ขนำดของสถำนศึกษำ หมายถึง การแบ่งโรงเรียนท่ีใช้นักเรียนเป็นตวัก าหนด โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ขนาด ดงัน้ี โรงเรียนขนาดเล็ก มีนกัเรียนจ านวน 120 คนลงมา โรงเรียนขนาดกลาง มี
นกัเรียนจ านวน 121-300 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป 
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สถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีอ านาจหน้าท่ีและวตัถุประสงคใ์นการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  

สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 หมายถึง เป็นหน่วยท่ีอยู่
ภายใตก้ารก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าท่ีด าเนินการให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา รับผิดชอบในการบริหารจดัการ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาตั้งอยูคื่อเขตการศึกษาท่ี 1 จงัหวดับุรีรัมย ์

 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
1.6.1. ท าให้ทราบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  
1.6.2. ท าให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา  

1.6.3. เป็นขอ้มูลส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 และเขต
การศึกษาอ่ืนน าไปใชเ้ป็นแนวทางแกปั้ญหาการด าเนินงานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจัยเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดและผลงานการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร 
2.2. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
2.4. การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.5. สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7. สรุปกรอบแนวคิดในการวจิยั  

 

2.1 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหาร 
2.1.1 ความหมายและความส าคัญของการบริหาร 
การบริหารเป็นสาขาวชิาท่ีมีการจดัระเบียบอยา่งเป็นระบบ คือ มีหลกัเกณฑแ์ละทฤษฎีท่ีพึง

เช่ือถือได ้อนัเกิดจากการคน้ควา้เชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารโดยลกัษณะน้ี การ
บริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซ่ึงอยู่กลุ่มเดียวกบัวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและ
รัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลกัษณะของการปฏิบติัท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และทกัษะของผูบ้ริหารแต่ละคน ท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงเป็นการประยุกต์
เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบติังานเพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และ
ส่ิงแวดลอ้ม การบริหารก็จะมีลกัษณะเป็นศิลป์ (Arts) การบริหารองคก์ารเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั 
เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานขององคก์ารท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตามเป้าหมายการบริหารจะเนน้ในเร่ืองของการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย และการน านโยบาย
ไปปฏิบติัซ่ึงมกัจะใชก้บัการบริหารงานทุกชนิดไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการ
บริหาร ไวด้งัน้ี 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ค าวา่ “การบริหาร” และ“การจดัการ” นั้น บางคร้ังอาจใชแ้ทน
กนัได ้เพราะค าสองค าน้ีเป็นกิจกรรมท่ีหวงัผลขั้นสุดทา้ยอย่างเดียวกนั คือ ความส าเร็จของงาน 
ส าหรับการบริหารใชก้นัมากในการบริหารรัฐกิจ ส่วนการจดัการ พบวา่ใชก้นัมากในทางธุรกิจหรือ
อีกนยัหน่ึงอาจกล่าวไดว้า่การบริหารนั้นมุ่งเนน้การก าหนดนโยบายและการวางแผน1 

บรรยงค์ โตจินดา กล่าววา่ การบริหารคือ การท่ีหนา้ท่ีขององคก์ารนั้นปฏิบติังานไดส้ าเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายท่ีก าหนด คือการท างานต่างๆเสร็จลุล่วงโดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผูท้  า2 

สมศักดิ์  คงเที่ยง กล่าวว่าการบริหาร หมายถึงกิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป
ร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายๆอยา่งท่ีบุคคลร่วมกนั
ก าหนดโดยใชก้ระบวนอยา่งมีระบบและใหท้รัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆอยา่งเหมาะสม3 

ประชุม รอดประเสริฐ กล่าว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการโดยให้มีการใชท้รัพยากร คน เงินและเคร่ืองมือเคร่ืองใชต้ลอดจนวสัดุ
อุปกรณ์ทุกชนิดอยา่งใหเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด4 

Carroll & Gillen ไดใ้ห้ความหมายของการบริหาร วา่เป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุจุดหมายขององคก์าร โดยอาศยัหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั คือ การวางแผน (Planning) การ
จดัองคก์าร (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) กล่าววา่ การบริหาร คือ 
กลุ่มของกิจกรรม ประกอบดว้ยการวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การสั่งการ 
หรือการช้ีน า (Directing leading) และการควบคุม (Controlling)5 

 

                                                 
1ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, องค์การและการจัดการม, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์

พฒันาศึกษา, 2549), หนา้ 15. 
2บรรยงค์ โตจินดา , องค์การและการจัดการ Organization and Management, 

(กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ,์ 2547), หนา้ 24.  
3สมศกัด์ิ คงเท่ียง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มิตรภาพการ

พิมพแ์ละสติวดิีโอ, 2542), หนา้ 1.  
4ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน หลักการและทฤษฎี , พิมพ์คร้ังท่ี 6,          

(กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ,์ 2543), หนา้ 216.  
5Carroll & Gillen อา้งใน วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการ 

ศึกษาและบทวเิคราะห์องค์การทางการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : ทิพยว์สุิทธ์ิ, 2545), หนา้ 3. 
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วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กล่าวว่า การบริหารจดัการ (Management administration) การบริหาร
การพัฒนา (Development administration)  แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (Service 
administration) แต่ละค ามีความหมายคลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกนัท่ีเห็นดา้ยอยา่งชดัเจนมีอยา่งนอ้ย 3 
ส่วน คือ หน่ึงลว้นเป็นแนวทางหรือวธีิการบริหารงานภาครัฐท่ีหน่วยงานของรัฐและ/หรือเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สองมี
กระบวนการบริหารงานท่ีประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน 
(Planning) การด าเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) และ สามมีจุดหมายปลายทาง 
คือ การพฒันาประเทศไปในทิศทางท่ีท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรวมทั้งประเทศชาติมี
ความเจริญกา้วหนา้และมัน่คงเพิ่มข้ึน6 

สรุปไดว้่า การบริหาร หมายถึง หน้าท่ีของผูน้ าในการน าหน่วยงานไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีวาง
ไวเ้ป็นการท างานกบับุคคลและกลุ่มบุคคล โดยอาศยัปัจจยัต่างๆอนัไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุส่ิงของและ
วธีิการปฏิบติังานเป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ซ่ึงมีหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั คือ การวางแผน
การจดัองคก์าร การน า และการควบคุม 

2.1.2 หลกัและกระบวนการบริหาร 
ในการบริหารงานขององค์การต่างๆนั้นตอ้งอาศยัแนวความคิดหรือหลกัการในการบริหาร ซ่ึงมี
นกัวชิาการหลายท่านกล่าวไว ้ดงัน้ี 

ปราชญา กล้าผจัญ ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารวา่ มีกิจการส าคญัอยู ่5 ประการ ไดแ้ก่ 
1. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดจุดประสงค์ว่าจะท าอย่างไร เพื่อให้บรรลุผล

ส าเร็จนั้น ไดแ้ก่ การวางแผนกลยทุธ์ และการวางแผนปฏิบติัการ 
2. การจดัองคก์าร (Organizing) เป็นการออกแบบและพฒันาองคก์ารข้ึนมา 
3. การอ านวยการ (Directing) เป็นการส่ือสาร จูงใจพนักงาน การตดัสินใจ และแก้ไข

ปัญหาในหน่วยงาน เพื่องานส าเร็จตามเป้าหมาย 
4. การควบคุม (Controlling) เป็นการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การวดัผลการ

ปฏิบติังาน และการแกไ้ขผลการปฏิบติังาน 

                                                 
6วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตาม

รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2548), หนา้ 5.  
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5. การจดับุคลากรลงสู่หน่วยงาน (Staffing) เป็นการสรรหา บรรจุบุคคลท่ีเหมาะสม ในการ
ปฏิบติังานขององคก์าร7 

เอด็เวร์ิด เดมมิ่ง ไดคิ้ดวงจรคุณภาพข้ึน โดยใชช่ื้อวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) หรือ P D C 
A ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. Plan (P) การวางแผน 
2. Do (D) การน าแผนท่ีวางไวไ้ปปฏิบติั 
3. Check (C) การตรวจสอบเม่ือปฏิบติัไประยะหน่ึงตอ้งมีการตรวจสอบว่ามีปัญหาหรือ

อุปสรรคอะไรแลว้แกไ้ข 
4. Action (A) การน าแผนซ่ึงแกไ้ขแลว้ไปปฏิบติัใหม่ 
ในการบริหารงานถา้วงจร P D C A หมุนไดห้ลายรอบ การบริหารจะมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน วงจรเดมม่ิงสามารถน ามาใชก้บัการบริหารการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี8 
สมชัย ศรีสุทธิยากร ไดเ้รียบเรียงแนวความคิดหลกัการบริหารไว้ในเอกสารประกอบค า

บรรยายวชิาสัมมนาทฤษฎีองคก์าร ร. 695 ดงัน้ี 
ผูน้ าทางความคิดในกกลุ่มทฤษฎีน้ี ไดแ้ก่ นกัอุตสาหกรรมชาวฝร่ังเศสช่ือ Henri Fayol ซ่ึง

อาศยัประสบการณ์ในการท างานในฐานะวิศวกร และนกับริหารระดบัสูงในหลายองค์การมาก่อน
เขียนหนงัสือหลกัการบริหารช่ือ General and industrial management เสนอถึงความส าคญัของการ
บริหารในฐานะเป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนด้านการผลิต โดยให้ความหมายของ “การบริหาร” 
(Administration) ว่า หมายถึง การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับ
บัญชา (Commanding)  การประสานงาน (Coordinating)  และการควบคุม (Controlling)  ซ่ึง
องค์ประกอบการบริหารทั้ง 5 ประการดังกล่าว ได้กลายเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีนักบริหารและ
นกัวิชาการในยุคต่อมาน าไปใชใ้นการพิจารณากระบวนการบริหารงานในองคก์ารในการน าเสนอ
ถึงหลกัการบริหาร Fayol ช้ีวา่ หลกัการท่ีเขาน าเสนอนั้นเป็นเร่ืองยดืหยุน่ ( Flexibility) และสามารถ
น าไปปรับปรุงใชก้บัองคก์ารทุกแห่งไดต้ามความตอ้งการ และไดเ้สนอหลกัการบริหารบางขอ้ท่ีเขา
ไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงานอยูเ่ป็นประจ ารวม 13 เร่ืองคือ 

                                                 
7ปราชญา กล้าผจัญ , หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2546), หนา้ 16-23.  
8เอ็ดเวิร์ด เดมม่ิง อา้งใน สมคิด บางโม, หลักการบริหารการศึกษา, (กรงเทพมหานคร : 

สถาบนัราชภฏัพระนคร, 2546), หนา้ 81.  
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1. หลักการแบ่งงานกันท า (Division of work) โดยค านึงถึงความช านาญเฉพาะ 
(Specialization) ซ่ึงจะน าไปสู่วตัถุประสงคก์ารใหผ้ลผลิตงานท่ีสูงข้ึนดว้ยความพยายามท่ีเท่าเดิม 

2. หลกัวนิยั (Discipline) หมายถึง การยอมรับเช่ือฟังในหลกัเกณฑ์ท่ีตกลงเบ้ืองตน้ระหวา่ง
งานกับองค์การ ทั้งน้ีหลักการดังกล่าวจะใช้ได้ผลก็ต่อเม่ือมีการปกครองท่ีดีในทุกระดับ วินัย
ดงักล่าวมีความชดัเจนยติุธรรม และมีการปรับใชเ้พื่อการลงโทษท่ีเหมาะสม 

3. เอกภาพของการบงัคบับญัชา (Unity of command) โดยเน้นให้คนงานหรือลูกจา้งคน
หน่ึงจะไดรั้บค าสั่งบงัคบับญัชาจากผูบ้งัคบับญัชาคนหน่ึงคนเดียวเท่านั้น 

4. หลกัเอกภาพทิศทาง (Unity of direction) หมายถึง การท่ีกลุ่มกิจกรรม การท างานหน่ึงๆ
จะมีแผนงาน วตัถุประสงค ์และทิศทางในการท างานท่ีชดัเจนแต่เพียงอยา่งเดียว 

5. หลกัผลประโยชน์ส่วนตวัข้ึนกบัผลประโยชน์ทัว่ไป (Subordination of individual 
interest to general interest) โดยเน้นความส าคัญของผลประโยชน์ขององค์การอยู่เหนือ
ผลประโยชน์ส่วนตวั 

6. หลกัผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration of personal) จะตอ้งเป็นไปโดยยุติธรรม
ท่ีสุดเท่าท่ีสามารถท าได ้และก่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ทั้งองคก์ารและบุคคล 

7. หลักการรวมอ านาจ (Centralization) ให้มีศูนย์รวมการตัดสินใจและการควบคุมท่ี
ส่วนกลางและใหมี้การกระจายอ านาจท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงลกัษณะของแต่ละองคก์ารดว้ย 

8. หลกัสายการบงัคบับญัชา (Scalar chain) หมายถึง สายของการปกครองบงัคบับญัชาท่ี
ลดหลัน่กนันบัแต่ผูมี้อ  านาจระดบัสูงลงมาถึงบุคคลระดบัต ่าสุดในองคก์าร ซ่ึงจะเป็นช่องทางในการ
ส่งผา่นขอ้มูล และการส่ือสารภายในองคก์าร 

9. หลกัการมีระเบียบแบบแผน (Order) ทั้ งในด้านแบบแผนทางวตัถุ อนัได้แก่ การจดั
ระเบียบภายในหน่วยงาน และแบบแผนทางสังคม อนัไดแ้ก่ การจดัคนให้เป็นระเบียบลงในจุดท่ี
เหมาะสม 

10. หลกัความเป็นธรรม (Equity) ตอ้งมีการให้ความเป็นธรรมเสมอภาคและยุติธรรมอยา่ง
ทัว่ถึงทั้งองคก์าร 

11. หลกัเสถียรภาพของการท างาน (Stability of tenure of personal) ตอ้งให้คนงานมีเวลา
เรียนรู้งานใหม่นานพอสมควรก่อนท่ีจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

12. หลกัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Initiative) ซ่ึงจะมีส่วนให้ผูป้ฏิบติังานทัว่ทั้งองคก์ารมี
ความกระตือรือร้น และมีพลงัในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 

13. หลกัความจงรักภกัดีต่อองคก์าร (Esprit de corps) โดยการสร้างบรรยากาศการร่วมมือ
ในองคก์าร ใชค้วามสามารถของบุคคลอยา่งเตม็ท่ีและการใหส่ิ้งตอบแทนอยา่งมีคุณธรรม 
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 การน าเสนอหลกัการบริหารทั้ง 13 ประการของ Fayol ได้กลายเป็นหลกัฐานของกลุ่มแนวคิด
ทฤษฎีการจดัการและการบริหารอีกหลายคน ในระยะเวลาต่อมา เช่น Luther Gulick and Lyndall 
Urwick) สองนกัวิชาการชาวอเมริกนัไดข้ยายหลกัการบริหารเพิ่มจากส่วนท่ี Fayol เสนอโดยสรุป
จากประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการบริหารงานในวงการอุตสาหกรรม และในภาครัฐบาลในหนงัสือ
เร่ือง Papers on the science of administration (1973) ซ่ึงเขาทั้งสองเป็นบรรณาธิการไดเ้สนอ
หลกัการบริหารท่ีเป็นท่ีแพร่หลาย เช่น 
 1. การก าหนดบุคคลลงในโครงสร้างขององคก์ารบงัคบับญัชา 
 2. การยอมรับบทบาทของผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ารในฐานะแหล่งท่ีมาแห่งอ านาจการสั่ง
ด าเนินการ 
 3. การยดึถือหลกัเอกภาพของการบงัคบับญัชา 
 4. การใชส้ายงานท่ีปรึกษาเฉพาะและทัว่ไป 
 5. การแบ่งส่วนงาน โดยยดึหลกั 4 P’s อนัไดแ้ก่ จุดมุ่งหมาย (Purpose) กระบวนการท างาน 
(Process) บุคคล (Person) และสถานท่ี (Place)  
 6. การมอบหมายงาน 
 7. การก าหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบใหส้ัมพนัธ์กบัอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ 
 8. การพิจารณาจ านวนขนาดการควบคุมท่ีเหมาะสม9 
 ลูเธอร์ กูลิค  ได้ก าหนดกระบวนการบริหารไว ้7 ขั้นตอน เป็นค าย่อว่า “พอสด์คอร์บ” 
(POSDCORB) คือ 
 1. การวางแผน (Planning)  
 2. การจดัหน่วยงาน (Organizing) 
 3. การจดัตวับุคคล (Staffing) 
 4. การอ านวยการ (Directing) 
 5. การประสานงาน (Co-ordinating) 
 
 
 
 

                                                 
9สมชัย ศรีสุทธิยากร, เอกสารประกอบค าบรรยายวิชา ร.695 สัมมนาทฤษฎีองค์การ , 

(กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545), หนา้ 121. 
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 6. การรายงาน (Reporting) 
 7. การงบประมาณ (Budgeting)10 
 Griffin  (กริฟริน) ไดก้ล่าววา่กระบวนการบริหาร ประกอบดว้ย 
 1. การวางแผนและการตดัสินใจ (Planning and decision making) 
 2. การจดัองคก์ร (Organization) 
 3. การเป็นผูน้ าหรือผูบ้ริหาร (Leading) 
 4. การควบคุมก ากบั (Controlling)11 

สรุปไดว้า่ ระบบการจดัการบริหารท่ีดีและมีคุณภาพ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีกระบวนการในการ
บริหารประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองค์กร การน าแผนท่ีวางไวไ้ปปฏิบติั การควบคุมก ากบั 
การรายงานผลการปฏิบติังานเพื่อน าไปปรับปรุงแผน และการน าแผนซ่ึงแกไ้ขแลว้ไปปฏิบติัใหม่ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2.2 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
2.2.1 บทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พระราชบัญญัติการ ศึกษาแ ห่งชา ติ  พุทธศักราช  2542  มาตรา  39  ก าหนดให้

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหาร 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป ไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ภารกิจการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน จากพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ทั้งฉบบังานวจิยัเร่ืองรูปแบบการบริหารและจดัการศึกษาแบบ
กระจายอ านาจ งานวิจยัเร่ืองโครงการปฏิรูปด้านระบบบริหารและการเงินทางการศึกษาภายใต้
โครงการน าร่องการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษาและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน12การวิจยั
เชิงนโยบายรูปแบบของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  

                                                 
10 ลูเธอร์ กลิูค อา้งใน คมกริช กองสินหลาก, การประเมินการบริหารงานของโรงเรียนโสต

ศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด,  การศึกษาค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2551, หนา้ 9. 

11
 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 11. 

12กมล สุดประเสริฐ , รูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจ , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทัพริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2544), หนา้ 104-116. 
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ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าววา่ภารกิจการบริหารโรงเรียน มีดงัน้ี 
1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 

1.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
1.3 การวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
1.4 การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
1.5 การพฒันาและใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
1.6 การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
1.7 การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
1.8 การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 

2. ดา้นการบริหารงบประมาณ 
2.1 การจดัตั้งงบประมาณ 
2.2 การจดัสรรงบประมาณ 

2.2.1 การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ 
2.2.2 การโอนและการเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
2.2.3 การรายงานผล 
2.2.4 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจ่้าย

งบประมาณ 
2.2.5 การตรวจสอบติดตามการใชง้บประมาณ 
2.2.6 การตรวจสอบติดตามการใชผ้ลผลิต 
2.2.7 การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
2.2.8 ทุนการศึกษา 
2.2.9 กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
2.2.10 กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 
2.2.11 การจดัการทรัพยากร 
2.2.12 การส่งเริมการบริหารการจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
2.3 การบริหารการเงิน 

2.3.1 การเบิกเงินจากคลงั 
2.3.2 การรับเงิน 
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2.3.3 การเก็บรักษาเงิน 
2.3.4 การจ่ายเงิน 
2.3.5 การน าส่งเงิน 

2.4 การบริหารบญัชี 
2.4.1 การจดัท าบญัชีการเงิน 
2.4.2 การจดัท าทะเบียนทางการเงิน 
2.4.3 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
2.4.5 การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 

2.5 การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
2.5.1 การวางแผนจดัหาวสัดุ 
2.5.2 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะ 
2.5.3 การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและ

จดัหาวสัดุ 
2.5.4 การจดัหาวสัดุ 
2.5.6 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 

2.6 การจดัหาผลประโยชน์สินทรัพย ์
3. ดา้นการบริหารบุคคล 

3.1 การวางแผนอตัราก าลงั 
3.2 การก าหนดต าแหน่งและวทิยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
3.3 การเกล่ียอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.4 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.5 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.6 การทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการและการเตรียมความพร้อมและการ

พฒันาอยา่งเขม้ 
3.7 การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.7.1 การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

3.7.2 การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
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3.8 การเปล่ียนแปลงสถานภาพวชิาชีพ 
3.9 เงินเดือนและค่าตอบแทน 
3.10 การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
3.11 การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.12 การลาศึกษาต่อ 
3.13 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
3.14 การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
3.15 มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
3.16 การส่งเสริมวนิยัส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการ

ด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.16.1 การด าเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผูก้ระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 
3.16.2 การด าเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผูก้ระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
3.17 การสั่งพกัราชการ การสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
3.18 การรายงานการด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
3.19 การอุทธรณ์ 
3.20 การร้องทุกข ์
3.21 การออกจากราชการ 
3.22 การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
3.23 งานทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.24 งานยกเวน้คุณสมบติั เช่น การยกเวน้การเกณฑท์หาร 
3.25 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

4. ดา้นการบริหารทัว่ไป 
4.1 การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
4.2 การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
4.3 การวางแผนการศึกษา 

4.3.1 แผนพฒันาการศึกษาหรือแผนกลยทุธ์ 
4.3.2 แผนพฒันาการศึกษาประจ าปีและแผนปฏิบติัการประจ าปี

4.4 งานวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน 
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4.5 การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
4.6 การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 
4.7 งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
4.8 การด าเนินงานธุรการ ดา้นการเงิน การคลงั บญัชีและพสัดุ 
4.9 การอ านวยการดา้นบุคลากร 
4.10 การดูแลอาคาร สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
4.11 การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
4.12 การรับนกัเรียน 
4.13 การจดัตั้ง ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
4.14 การอ านวยการและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบนอก

ระบบและตามอธัยาศยั 
4.15 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4.16 การทศันศึกษา 
4.17 การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
4.18 การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
4.19 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
4.20 งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน 
4.21 งานก ากบัดูแลสถานศึกษา: ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

รายงาน 
4.22 การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน13 

สรุปไดว้า่ ภารกิจการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ยงานหลกั 4 งาน 
คือ งานการบริหารงานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหาร
ทัว่ไป 
 
 

                                                 
13

 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, การวิจัยเชิงนโยบายรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานตามแนว พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, (กรุงเทพมหานคร : ส านกันโยบายและ
แผนการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หนา้ 129-136.  
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2.2.2 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใน

มาตรา 39 ท่ีก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และในการบริหารสถานศึกษานั้น มาตรา 40 บญัญติั
ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าหน้าท่ีก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา และผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์หรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืน
ในพื้นท่ี  และผู ้ทรงคุณวุฒิ และให้ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวด้งัน้ี 

1. ดา้นวชิาการ 
1.1 ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาให้มี

ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
1.2 ให้ขอ้เสนอแนะและส่งเสริม สนับสนุนในการจดับรรยากาศ กระบวนการ

เรียนรู้ สภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ 
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

1.3 รับทราบและให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัระบบและการด าเนินการตาม
ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. ดา้นงบประมาณ 
1.2 ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณ

ของสถานศึกษา 
1.3 ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะในการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และแนว

ปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาหรือปฏิบติั 
หนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 

3. ดา้นการบริหารบุคคล 
3.1 ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 
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3.2 เสนอความตอ้งการจ านวนและอตัราต าแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 

3.3 ให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลกรทาง
การศึกษาต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3.4 ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีท่ีกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษามอบหมาย 

4. ดา้นการบริหารทัว่ไป 
4.1 ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการจัดท านโยบายแผนพฒันา

การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการของชุมชน
และทอ้งถ่ิน 

4.2 รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจน
นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน และรายงานส านกังานเขตพื้นท่ี
เม่ือสถานศึกษาไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

4.3 ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเก่ียวกบัการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น
ของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 

4.4 ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ แนวปฏิบติั ฯลฯ ในการด าเนินงานดา้นต่างๆตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 

4.5 ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งใน
ชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืนๆในชุมชนและทอ้งถ่ิน 

4.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ ก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกรณีท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นวา่การด าเนินงานของสถานศึกษาไม่สอดคลอ้ง
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑ์ นโยบายให้คณะกรรมการสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐานเสนอความเห็นดงักล่าวให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบเพื่อพิจารณาสั่งการให้
สถานศึกษาปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ฯลฯ ต่อไป14 

สรุปไดว้่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหน้าท่ีให้ความร่วมมือในการ
ก ากบั ดูแล รับทราบ ใหค้วามเห็นชอบ เสนอแนะ ตลอดจนการใหค้  าปรึกษา ในการบริหารงานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกดา้น ทั้งในดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารบุคคล และดา้น
การบริหารทัว่ไป  

2.2.3 อ านาจหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษา 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พุทธศักราช 2546 มาตรา 35 

ก าหนดให้สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมาตรา 39 ก าหนดให้
สถานศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้นๆโดยมีผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชา
และมีอ านาจหนา้ท่ี  

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 
1. บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของทาง

ราชการและของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายละวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 
2. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พสัดุ 

สถานท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืนของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
3. เป็นผูแ้ทนของสถานศึกษาในกิจการทัว่ไป รวมทั้งการจดัท านิติกรรม สัญญาในราชการ

ของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขต

พื้นท่ีการศึกษา 
5. อ านาจหน้าท่ีในการอนุมติัประกาศนียบตัรและวุฒิบตัรของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปลดักระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ

                                                 
14ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์, 2547), 
หนา้ 13-16. 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย15 

จากบทบาทหน้าท่ีของคระกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
กล่าวมาแลว้น้ี จะเห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นตวัจกัรส าคญัในการบริหารงานของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกรอบภาระหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การก ากับ ส่งเสริม สนับสนุนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษานั้นๆดังนั้น การบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มรประสิทธิภาพนั้น จึงเป็นการท าให้สถานศึกษามีคุณลกัษณะสนองตามเจตนารมณ์ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ซ่ึง ไดก้ล่าวถึงไวด้งัน้ี 

1. สถานศึกษาควรมีบทบาทหลักเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นของทอ้งถ่ิน และควรเป็นหน่วยน าสังคมของชุมชนนั้น โดยอาศยักรอบนโยบายท่ี
ก าหนดในระดบัชาติเป็นแนวทาง ไม่ควรก าหนดบทบาทให้เป็นหน่วยงานรองรับนโยบายและ
สนองความตอ้งการของศูนยอ์  านาจส่วนกลางเพียงอยา่งเดียว 

2. สถานศึกษามีคุณภาพและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามวตัถุประสงค์ในการจดั
การศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีจะตอ้งพฒันา
สถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีคุณภาพ 
สถานศึกษาใดท่ีพฒันาไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน จ าเป็นตอ้งยุบ รวม หรือแปรสภาพเป็นแหล่ง
บริการการศึกษาในรูปแบบอ่ืน 

3. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการสถานศึกษาภายใตก้รอบนโยบายท่ีก าหนดดว้ย
ตนเอง ดงันั้น การตดัสินใจโดยสมบูรณ์ในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและ
บริหารทัว่ไป ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษาจึงควรเบด็เสร็จอยูท่ี่สถานศึกษา 

4. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถประกนัคุณภาพได ้ดงันั้น สถานศึกษาจึงมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย แผนการด าเนินงานและปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและดชันี ช้ีวดัคุณภาพท่ี
สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนได ้

5. สถานศึกษามีการรวมพลงักนัในการด าเนินงาน ดงันั้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กบัหน่วยงาน องคก์รและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน และการรวมกลุ่มสถานศึกษา จึงเป็นแนวทาง

                                                 
15ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่

ของการพฒันาระบบราชการ, (กรุงเทพมหานคร : วทิยาลยัผูบ้ริหาร, 2548), หนา้ 345-347.  
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หลกัในการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมพลงัให้สถานศึกษาสามารถจดับริการไดอ้ย่างกวา้งขวาง
หลายรูปแบบ16 

สรุปได้ว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และมีอิสระในการ
บริหารและจดัการศึกษาทั้งในดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทัว่ไปท่ี
สนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน ภายใตก้รอบนโยบายและแผนงานท่ีกระทรวง
และเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ ทั้งน้ี
ตอ้งด าเนินงานด้วยความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้สังคมตรวจสอบไดต้ลอดเวลาเพื่อให้การจดั
การศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงค ์
 

2.3 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2.3.1 ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School- Based-Management) หรือ ท่ีเรียกโดย

ยอ่วา่ SBM เป็นกลยุทธ์ส าคญัอีกรูปแบบหน่ึงในการปรับปรุงการศึกษา เน่ืองจากแนวคิดน้ีไดน้ า
วิธีการมาจากความเปล่ียนแปลงและความส าเร็จของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมมาบริหารองคก์ร
ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล น ามาสู่แนวคิดในการปรับกระบวนการและวิธีการท่ีเคยปฏิบติั
มาโดยปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารโดยกระจายอ านาจไปสู่โรงเรียน ซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบติัการคือ 
โรงเรียนซ่ึงมีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการตดัสินใจในการบริหารจดัการเร่ืองต่างๆโดยเป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นการกระจาย
อ านาจให้โรงเรียนและชุมชนมีอิสระในการบริหารและจดัการศึกษาให้มากท่ีสุด โดยมีหลกัความ
เช่ือท่ีว่า การตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดน่าจะเกิดจากการตดัสินใจของคณะบุคคลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีอยู่
ใกลชิ้ด และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนมากท่ีสุด ซ่ึงมีผูใ้ห้นิยามความหมายของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 

อุทัย บุญประเสริฐ กล่าววา่ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารท่ีให้
สถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีอิสระในการตดัสินใจบริหารจดัการ ทั้งดา้น
หลกัสูตร การเงิน การงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทัว่ไป ดว้ยระบบการมีส่วน

                                                 
16ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : บุญศิริการพิมพ,์ 2545), หนา้ 3. 
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ร่วมแบบหุ้นส่วนในรูปคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อบริหารให้สอดคล้องกับความตอ้งการของ
นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน17 

ถวิล มาตรเลี่ยม กล่าววา่ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารจดัการ
โรงเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะและความตอ้งการของโรงเรียนคือ สมาชิกโรงเรียนอนัไดแ้ก่
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู-อาจารย ์พ่อแม่ ผูป้กครองนกัเรียน ตลอดจน
สมาชิกชุมชนและองค์การอ่ืนๆมารวมพลังกันอย่างเต็มท่ีรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรและ
แกปั้ญหา ตลอดจนด าเนินการเพื่อพฒันากิจกรรมดา้นการจดัการศึกษาของโรงเรียนในระยะสั้นและ
ระยะยาว18 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้ให้ความหมายไวว้่าการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารและการจดัการศึกษาท่ีหน่วยปฏิบติั โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน
หรือเป็นองคก์รหลกัในการจดัการศึกษา ซ่ึงจะตอ้งมีการกระจายอ านาจบริหารและจดัการศึกษาจาก
ส่วนกลางไปโรงเรียนให้โรงเรียนมีอ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ มีความอิสระคล่องตวัในการ
บริหารจดัการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทัว่ไป ภายใต้กรรมการ
โรงเรียน (School Council) ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 
ผูแ้ทนนกัเรียน และผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปโดยมีส่วนร่วมและตรงตาม
ความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนมากท่ีสุด19 

นพพงษ์ บุญจิตราดุล กล่าวว่า การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน คือ การกระจายอ านาจ
การบริหาร และการจดัการศึกษาจากส่วนกลางไปยงัโรงเรียนให้โรงเรียนมีอ านาจมีหน้าท่ี ความ

                                                 
17อุทัย  บุญประเสริฐ , การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ,

(กรุงเทพมหานคร : ศูนยต์  ารา และเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , 
2546), หนา้ 2.  

 18ถวิล มาตรเล่ียม , การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ , 
(กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 2545), หนา้ 41.  

 
19ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สถาบนัส่งเสริมการประเมินคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา: เพื่อพร้อมรับการ
ประเมินภายนอก, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544), หนา้ 2.  
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รับผิดชอบ มีความอิสระคล่องตวัในการบริหารจดัการทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ
การบริหารทัว่ไป โดยคณะกรรมการโรงเรียน20 

บุญมี เณรยอด ไดก้ล่าวว่า เป็นการบริหารและจดัการศึกษาท่ีหน่วยปฏิบติัโดยมีโรงเรียน
เป็นฐานหรือเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา ซ่ึงต้องมีการกระจายอ านาจบริหารและจัด
การศึกษา จากส่วนกลางไปยงัโรงเรียนให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ีภายใตค้ณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา โดยมีผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์รชุมชนร่วมอยูด่ว้ย21 

สมหมาย สร้อยนาคพงษ์ กล่าวว่า การบริหารและการจดัการศึกษาท่ีหน่วยปฏิบติัโดยมี
โรงเรียนเป็นฐานหรือเป็นองค์กรหลกัในการจดัการศึกษา ซ่ึงตอ้งมีการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจดัการศึกษาจากส่วนกลางไปยงัโรงเรียน ให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ มีความ
อิสระคล่องตวัในการบริหารจดัการ ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหารทัว่ไป 
ภายใตค้ณะกรรมการโรงเรียน (School board) หรือ School committee หรือ School council ซ่ึง
ประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนนกัเรียน และ
ผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปโดยมีส่วนร่วม และตรงตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนมากท่ีสุด22 

สมุทร ช านาญ กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารโดยให้
สถานศึกษามีความรับผิดชอบและคล่องตวัในการตดัสินใจ ในการบริหารจดัการในการสั่งการ
เก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนทั้งดา้นหลกัสูตร การเงิน การบริหารบุคคล และการบริหารทัว่ไปโดยมี
คณะกรรมการโรงเรียนประกอบดว้ยผูบ้ริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตวัแทนผูป้กครองและชุมชน
ร่วมกนับริหารโรงเรียนให้สอดคลอ้ง และเป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียนของผูป้กครองและ
ชุมชนมากท่ีสุด23  

                                                 
20นพพงษ ์บุญจิตราดุล, หลกัการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : พิธการพิมพ,์ 2545),

หนา้ 6  
21บุญมี เณรยอด, รายงานผลการด าเนินงานโครงการน าร่องระดับชาติ เร่ือง การบริหารโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน :วิถีและวิธีไทย, (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545,              
(อดัส าเนา), หนา้ 1.  

 
22สมหมาย สร้อยนาคพงษ์, การบริหารและจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน, (ฉะเชิงเทรา : สถาบนัราชภฏัราชนครินทร์, 2545), หนา้ 2. 
 23สมุทร ช านาญ, “การพฒันารูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน”, วิทยานิพนธ์

ปริญญาการศึกษาดุษฎบีัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, หนา้ 5. 
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อาชว์ บุตรวงศ์ กล่าวว่า หลกัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ การกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางสู่สถานศึกษา หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างแนวคิดการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ทั้ งครู 
ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ศิษยเ์ก่า และตวัแทนนกัเรียน ใชห้ลกัในการบริหารตนเอง มีองคก์รอิสระ
ท าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริการและการจดัการศึกษา ซ่ึงหลักการน้ีสามารถท าให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร สร้างขวญัก าลังใจให้บุคลากรมีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
ประหยดัหากแต่เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาหลกัสูตร และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา24 

สรุปไดว้า่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน หมายถึง กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารโรงเรียน
เพื่อพฒันาสถานศึกษาโดยยดึหลกัการกระจายอ านาจ หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการคืนอ านาจการจดั
การศึกษาให้ประชาชน หลกัการบริหารตนเอง และหลกัการตรวจสอบถ่วงดุล เป็นการกระจาย
อ านาจ การจดัการศึกษาจากส่วนกลางให้โรงเรียน มีอ านาจ มีอิสระและคล่องตวัในการบริหาร
จดัการบริหารโรงเรียนทั้ งด้านหลักสูตร งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป ภายใต้การ
บริหารงานของคณะกรรมการท่ีร่วมกนับริหารโรงเรียนให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน 

2.3.2 หลกัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
อุทัย บุญประเสริฐ ได้สรุปหลักการส าคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5 

ประการ ดงัน้ี 
1. หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจการจดัการศึกษา

จากกระทรวงและส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาให้มากท่ีสุดโดยมีความเช่ือว่าโรงเรียนเป็นหน่วย
ส าคญัในการเปล่ียนแปลงและพฒันาการศึกษาเด็กนกัเรียน 

2. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) เปิดโอกาสให้
ผูเ้ก่ียวข้องและผูมี้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการบริหารตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษาทั้ งครู 
ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่า และตวัแทนนกัเรียน การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
จะเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ และจะรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากข้ึน 

                                                 

 24อาชว ์บุตรวงศ,์ “การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), 2550, หนา้ 18.  
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3. หลกัการคืนอ านาจจดัการศึกษาให้กบัประชาชน (Return power to people) ในอดีตการ
จดัการศึกษาจะท าหลากหลายทั้งวดัและองค์กรในท้องถ่ินเป็นผูด้  าเนินการซ่ึงไม่สนองความ
ต้อ งก ารของผู ้ เ รี ยนและ ชุมชนอย่ า ง แท้จ ริ ง ต่อมา จึ ง มีก ารรวมการจัดก าร ศึกษา ให้
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเอกภาพทางการศึกษาและมาตรฐานของการศึกษาจึงตอ้งมีการคืน
อ านาจใหท้อ้งถ่ิน และประชาชน ไดจ้ดัการศึกษาเอง 

4. หลกัการบริหารตนเอง (Self managing) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น มีความ
เช่ือวา่วิธีการท างานให้บรรลุเป้าหมายนั้นท าไดห้ลายวิธี โรงเรียนมีระบบการบริหารดว้ยตนเอง มี
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงแล้วแต่ความพร้อมและสภาพการณ์ของ
โรงเรียน โดยปฏิบติัตามนโยบายและเป้าหมายของส่วนกลาง 

5. หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and balance) โรงเรียนมีหน้าท่ีบริหารและจดั
การศึกษา ตามนโยบายของส่วนกลาง มีองค์กรอิสระท าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหาร
โรงเรียนและการจดัการศึกษา เพื่อใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน25 

ถวิล มาตรเลี่ยม ไดก้ล่าวถึง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีหลกัการเป็นกรอบใน
การด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. หลกัดุลยภาพ (Principle of equality) เป็นหลกัการท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งดุลยภาพ 
กล่าวคือ มีวิธีการหรือแนวทางมากมายหลากหลายท่ีจะน ามาใช้ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา การยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็น ซ่ึงทางโรงเรียนมีความชอบธรรม
เต็มท่ีท่ีจะขบัเคล่ือนพฒันา และการด าเนินงานดว้ยยุทธศาสตร์ของตนเองในการจดัการเรียนการ
สอนและการบริหารจดัการโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

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 

                                                 

 
25อุทยั บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ในรูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 
2543), หนา้ 154-156. 
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4. หลกัการริเร่ิม (Principle of human Initiative) ในความหลากหลายของกิจกรรม
การศึกษาจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของโรงเรียน ในการ
ท าหนา้ท่ีเพิ่มพนูคุณภาพการศึกษา26 

วรีะวฒัน์ อุทยัรัตน์ ไดส้รุปการส าคญัในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา
ไวด้งัน้ี 

1. หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ตอ้งเปล่ียนบทบาทในการ
ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและแผน ดา้นอ านวยการ ดา้นการก ากบัดูแลมาตรฐานดา้นการสนบัสนุน
วชิาการ และการจดัสรรงบประมาณ 

2. สถานศึกษาจะตอ้งเปล่ียนวฒันธรรมองคก์รจากเดิมคอยรับค าสั่งจากหน่วยงานระดบัสูง
มาเป็นบริหารโดยการริเร่ิมดว้ยตนเอง 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา จะตอ้งพฒันาทกัษะให้เป็นผูบ้ริการมืออาชีพมีภาวะผูน้ าสามารถ
ประสานความร่วมมือระหวา่งชุมชนและสถานศึกษา ในการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การจดัการศึกษา มีวสิัยทศัน์การบริหารจดัการเพื่อพฒันาการศึกษา 

4. ครูจะตอ้งพฒันาทกัษะในหน้าท่ีเป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการปรับกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

5. ผูป้กครองชุมชนจะตอ้งเขา้ใจบทบาทของการมีส่วนร่วม (Participation) ในการบริหาร
และจดัการศึกษาอย่างใกลชิ้ด ผูป้กครองนักเรียนและชุมชนถือเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการจดั
การศึกษาโดยตรง มีอ านาจหนา้ท่ีร่วมกนั ร่วมคิด (Plan) ร่วมตดัสินใจ (Decision Making) ร่วมท า 
(Implementation) และร่วมประเมิน (Evaluation) เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนจะได้
ตอบสนองและเป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชนใหม้ากท่ีสุด27 

กรมสามัญศึกษา ไดส้รุปการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความส าคญัต่อการบริหาร
และการจดัการศึกษาโดยรวม ไวด้งัน้ี 

1. เป็นการระดมผูเ้ช่ียวชาญและผูมี้ประสบการณ์เพื่อร่วมกนัจดัการศึกษาเปิดโอกาสให้ครู
เจา้หนา้ท่ีและชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของโรงเรียน 
 2. ขวญัก าลงัใจของครูดีข้ึน 

                                                 
26ถวิล  มาตร เ ล่ี ยม , การปฏิ รูปการศึกษาโรง เ รียนเ ป็นฐานการบริหาร จัดการ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพเ์สมาธรรม, 2549), หนา้ 42-43.  
27วรีะวฒัน์ อุทยัรัตน์, การจัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, ( กรุงเทพมหานคร : คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2544), หนา้ 75.  
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 3. เป็นการระดมทรัพยากรด้านการเงินและด้านวิชาการเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างและสนบัสนุนใหเ้กิดผูน้ าใหม่ๆในทุกระดบั 
5. เพิ่มปริมาณและคุณภาพการติดต่อส่ือสาร 
6. สร้างความยืดหยุ่นในการท างานท าให้เกิดการริเร่ิมจดัท าโครงการใหม่ๆเพื่อให้ตรงกบั

ความตอ้งการของผูเ้รียนมากข้ึน 
7. การท่ีครูและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณจึงเกิดแนวทางจะตอ้งใช้

งบประมาณโดยประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด 
8. เปิดโอกาสใหส้มาชิกทุกคนในโรงเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการปรับปรุงการศึกษา 
9. ชุมชนมีส่วนร่วมและมีสิทธ์ิในการบริหารจดัการศึกษา 
10. การบริหารและการตัดสินใจด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ท าให้เกิด

ความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนและโครงการใหม่ๆ28 
สรุปได้ว่า หลกัการและความส าคญัของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ มีการ

บริหารงานแบบกระจายอ านาจ การบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมการบริหารตนเองการคืนอ านาจ
การจดัการศึกษาให้ประชาชน และการตรวจสอบและถ่วงดุล การร่วมตดัสินใจตามความตอ้งการ
และจ าเป็นของสถานศึกษาโดยมีผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและ
ผูป้กครอง ในการท าหนา้ท่ีร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ และร่วมประเมินการปฏิบติังานการบริหาร
ของโรงเรียน และใหมี้การปฏิบติังานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบไดจ้ากทุกฝ่ายในโรงเรียน 

2.3.3 รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
รูปแบบการด าเนินงานท่ีสถานศึกษาอาจเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน ให้มี

ความสอดคล้องกบัความพร้อมของโรงเรียน ให้รับกับขั้นตอนและระดบัพฒันาในการบริหาร
จดัการแต่ละโรงเรียนหรือในแต่ละสถานศึกษา ซ่ึงมีผูก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 

อุทยั บุญประเสริฐ กล่าววา่ มีรูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย 
4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. รูปแบบท่ีมีผูบ้ริหารเป็นหลกั (Administration control SBM) ผูบ้ริหารเป็นประธาน
คณะกรรมการ ส่วนกรรมการอ่ืนๆได้มาจากการเลือกตั้งหรือคดัเลือกจากกลุ่มชุมชน ครูและ
ผูป้กครอง คณะกรรมการมีบทบาทใหค้ าปรึกษา แต่อ านาจการตดัสินใจยงัคงอยูท่ี่ผูบ้ริหารโรงเรียน 

                                                 
28กรมสามญัศึกษา, แนวทางสู่การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของกรมสามัญศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร : กองการมธัยมศึกษา กรมสามญัศึกษา, 2544), หนา้ 136. 



 30 

2. รูปแบบท่ีมีครูเป็นหลกั (Professional Control SBM) เกิดจากแนวคิดท่ีว่า ครูเป็นผู ้
ใกลชิ้ดนกัเรียนมากท่ีสุด ยอ่มรู้ปัญหาไดดี้กวา่และสามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุดตวัแทนคณะครูจะมี
สัดส่วนมากท่ีสุดในคณะกรรมการโรงเรียน บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะ
กรรมการบริหาร 

3. รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลกั (Community control SBM) แนวคิดส าคญั คือ การจดัการ
ศึกษาควรตอบสนองความตอ้งการและค่านิยมของผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด ตวัแทนของ
ผูป้กครองและชุมชนจึงมีสัดส่วนในคณะกรรมการโรงเรียนมากท่ีสุด ตวัแทนผูป้กครองและชุมชน
เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ บทบาทหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร 

4. รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลกั (Professional community control SBM) แนวคิด
เร่ืองน้ีเช่ือว่า ทั้งครูและผูป้กครองต่างมีความส าคญัในการจดัการศึกษาให้แก่เด็ก เน่ืองจากทั้ง 2 
กลุ่มต่างอยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากท่ีสุด สัดส่วนของครูและผูป้กครอง (ชุมชน) ในคณะกรรมการ
โรงเรียนจะมีเท่าๆกนั แต่มากกว่าตวัแทนกลุ่มอ่ืนๆผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นประธาน บทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร29 

Kuehn  กล่าววา่ SBM จ าแนกได ้4 รูปแบบ ดงัน้ี 
1. การบริหารแบบเบด็เสร็จโรงเรียน โดยคณะครูอาจารย ์ผูบ้ริหารในการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ โดยผา่นกระบวนการของคณะกรรมการสถานศึกษาเตม็รูปแบบ 
2. ยึดผูบ้ริหารเป็นหลกั (Principal directed) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาจาก

ฝ่ายต่างๆหรือผูป้กครอง เป็นตน้ 
3. มีคณะกรรมการหรือกลุ่มผูป้กครองท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง (A parent committee) เพื่อร่วม

ในการบริหารจดัการโรงเรียน 
4. โดยคณะกรรมการบริหารแบบ SBM ในระดบัพื้นท่ีจากหลายๆโรงเรียนท่ีรวมกนัเป็น

กลุ่มโรงเรียน30 

                                                 

 
29อุทยั บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ในรูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 
2543 ), หนา้ 10-44.  

30Kuehn อ้างใน สุรศกัด์ิ ปาเฮ, การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (แพร่ : 
ส านกังานศึกษาธิการ อ าเภอวงัช้ิน จงัหวดัแพร่. 2546), หนา้ 61. 
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Leithwood and Menzies ไดก้ล่าวถึง รูปแบบการบริหารโดยคณะกรรมการ เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นหลกั (Administrator central SBM) ผูบ้ริหารโรงเรียนจะ
เป็นประธานกรรมการจะเลือกตั้งจากกลุ่มผูป้กครอง ครูอาจารย์ และชุมชน คณะกรรมการมี
บทบาทใหค้ าปรึกษาแต่อ านาจการตดัสินใจอยูท่ี่ผูบ้ริหารโรงเรียน 

2. รูปแบบท่ีครูเป็นหลกั (Professional central SBM) โดยครูในฐานะเป็นผูใ้กลชิ้ดเด็กมาก
ท่ีสุดยอ่มรู้ปัญหาไดดี้กวา่และสามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุด ตวัแทนคณะครูจะเป็นกรรมการโรงเรียน
มากท่ีสุด และร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

3. รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลกั (Community central SBM) รูปแบบน้ีจะตอบความสนอง
ความต้องการของผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด โดยตวัแทนชุมชนจะเป็นประธานผูบ้ริหาร
โรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

4. รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลกั (Professional community central SBM) เป็น
รูปแบบท่ีเช่ือวา่ ครูและผูป้กครองต่างมีความส าคญัในการจดัการศึกษาให้แก่เด็ก การบริหารงานใน
รูปกรรมการจะมีสัดส่วนของครูและผูป้กครองมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยผูบ้ริหารโรงเรียนเป็น
ประธานคณะกรรมาร และคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร31 

สรุปได้ว่า รูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ รูปแบบท่ีมีผู ้บริหาร
โรงเรียนเป็นหลกั รูปแบบท่ีมีครูเป็นหลกั รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลกั รูปแบบท่ีครูและชุมชนมี
บทบาทหลัก ซ่ึงรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการบริหารโรงเรียนในการประยุกต์ใช้แนวคิดการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้น ไม่มีรูปแบบใดท่ีเป็นแบบเดียวท่ีตายตวั แต่ละโรงเรียนสามารถ
น ามาประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถเลือกใช้รูปแบบ
หรือวธีิด าเนินงานท่ีเห็นวา่เหมาะสมกบัสภาพของตนเองมากท่ีสุด 

2.3.4 กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก กล่าวถึง กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีกระบวนการ

บริหารและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

                                                 

 31Leithwood and Menzies อา้งใน ปัญญา แกว้กียรู และสุภทัร พนัธ์พฒันกุล, การบริหาร
จัดการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545), หนา้ 7. 
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1. สถานศึกษา สถานศึกษาจะมีพนัธสัญญาต่อผูเ้รียนและชุมชนในเร่ืองการปฏิรูปการเรียน
การสอนการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินการสร้างระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษารวมทั้ง
การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ผูป้กครองและชุมชน ความผกูพนัระหวา่งผูป้กครองชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา
ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีเพิ่มมากข้ึน ผูป้กครองจะตอ้งร่วมกนักบัสถานศึกษาในการดูแล
การเรียนของเด็กชุมชน รวมทั้งผูป้กครองจะเขา้มามีบทบาทในการร่วมพฒันาหลกัสูตรร่วมจดัการ
เรียนการสอนร่วมพฒันาสถานศึกษา รวมทั้งเขา้ร่วมในกระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

3. การบริหารจดัการ การตดัสินใจในการบริหารการศึกษาจะเปล่ียนไปเป็นรูปขององค์
คณะบุคคลตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ แทนการบริหารสถานศึกษา โดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษาแต่เพียงผู ้เ ดียว ผู ้แทนผู ้ปกครอง และผู ้แทนองค์กรชุมชนท่ีเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องรู้บทบาทอ านาจหน้าท่ีในการก ากบั สนับสนุน และส่งเสริม
กิจการของสถานศึกษาร่วมกนัก าหนดกฎกติกา และแนวปฏิบติั เพื่อประสานความร่วมมือระหวา่ง
ชุมชนและสถานศึกษาในการรวมพลงัความคิดและการใชท้รัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
จดัการศึกษา 

4. บุคลากรในสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ต้องได้รับการพัฒนาทกัษะใน
หน้าท่ีให้เป็นมืออาชีพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องปรับบทบาทเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนครูและ
บุคลากรในทอ้งถ่ินในการพฒันาการศึกษาเป็นผูน้ าท่ีสามารถประสานพลังของครูในโรงเรียน
รวมทั้ งชุมชนกลุ่มต่างๆได้เป็นอย่างดี เพื่อพฒันาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ท่ีตั้ งไว ้ครูต้องมี
ความสามารถในการปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางสามารถปรับปรุง
หลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและผูเ้รียนรู้จกัพฒันาตนเองและสามารถร่วมมือกบัคณะครูและ
ผูบ้ริหารในการปฏิบติังานเป็นกลุ่มได้32 

แนวทางการด าเนินงานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานจะประสบความส าเร็จไดอ้งคก์ร
ระดบันโยบายจะตอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดหน้าท่ี ขอบข่าย บทบาท และคู่มือแนวทางการด าเนินงาน และร่วมกนัพฒันา
การศึกษา มีการปรึกษาหารือระหวา่งผูท้รงคุณวุฒิและหน่วยปฏิบติั และให้มีโครงการน าร่องเพื่อ

                                                 
32เสาวนิตย ์ชยัมุสิก, การบริหารโดยใช้โรเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร : บุค๊ พอยท ์, 2544), หนา้ 8-9.  
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ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาให้เหมาะสมกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบติัร่วมกนั ก่อนท่ีจะน าไปขยายผล 

 2. พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาอยา่ง
เป็นระบบและต่อเน่ืองเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจปรับบทบาท และกระบวนการท างานแบบ
กระจายอ านาจของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 รวมทั้งสร้างระบบแรงจูงใจท่ีเป็นธรรม 

3. กระจายอ านาจให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช้การสร้างรากฐาน
แนวทางประชาธิปไตยร่วมกนัตดัสินใจ ร่วมใชสิ้ทธ์ิใชเ้สียงเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และ
ร่วมคิดร่วมท า 

4. สร้างระบบฐานข้อมูลในเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผน และการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม 
 

กระบวนการในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

ก ากบั สนบัสนุน ส่งเสริม 
 
 

บริหาร 
 
 

ปฏิบติัการ 
 
แผนภาพที ่2.1 แผนภูมิแสดงกระบวนการและข้ันตอนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 
จากแผนภาพท่ี  2  แสดงให้เ ห็นว่า  การบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนจะมี

คณะกรรมการโรงเรียนท าหน้าท่ีก ากบัดูแล สนบัสนุนและส่งเสริมโดยมีผูบ้ริหารโรงเรียน ซ่ึงเป็น
เลขานุการคณะกรรมการโรงเรียนในฐานะเป็นผูบ้ริหารจะน านโยบายไปสู่การปฏิบติั บงัคบับญัชา
ขา้ราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนให้จดัการศึกษาเป็นไปตามหลกัสูตร นโยบาย และเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนจะเป็นผูต้ดัสินใจสั่งการมอบอ านาจการปฏิบติัอ่ืนๆภายใต้ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน และในขั้นตอนการบริหารงานแต่ละเร่ืองควรส้ินสุดหรือแลว้

คณะกรรมการโรงเรียน 
 
 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 
 
 

ครูและบุคลากรโรงเรียน 
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เสร็จภายในโรงเรียนของขอบข่ายการบริหารทั้ง 5 ด้าน ซ่ึงได้แก่ การบริหารงานแบบกระจาย
อ านาจ การบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม การบริหารตนเอง การคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้
ประชาชน และการตรวจสอบและถ่วงดุล 

สรุปได้ว่า กระบวนการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกระบวนการบริหารท่ี
ประกอบดว้ย คณะกรรมการโรงเรียน ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนท าหน้าท่ีสนบัสนุน
และส่งเสริม การบริหารจดัการ และมีส่วนร่วมด าเนินการปฏิบติักิจกรรมของโรงเรียนท่ีมอบหมาย
ให้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลท่ีสนองต่อโรงเรียน หรือสถานศึกษามาก
ท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุด 

2.3.5 ประโยชน์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ประโยชน์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีมีต่อสถานศึกษา จากการทดลองด าเนินงาน
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในหลายๆประเทศท่ีประสบความส าเร็จมีผลดี ท่ีเกิดประโยชน์
ต่อสถานศึกษาหรือโรงเรียน มีดงัน้ี 

1. โรงเรียนมีอิสระในการด าเนินงานในดา้นงบประมาณ บุคลากรและหลกัสูตรมากข้ึนสืบ
เน่ืองมาจากการกระจายอ านาจการบริหารจดัการส่วนกลาง ท าให้โรงเรียนมีอ านาจในการจดัการ
เก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณและการระดมทุน เพื่อการใชจ่้ายท่ีเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด
ไดม้ากยิ่งข้ึน ส่วนในดา้นบุคลากร โรงเรียนจะสามารถด าเนินการสรรหาจดัจา้ง หรือเลิกจา้งโดย
ค านึงถึงความพอเพียง และความเหมาะสมต่อการด าเนินกิจการของสถานศึกษา นอกจากน้ีโรงเรียน
ยงัมีอิสระในการจดัท าหลกัสูตร เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนยิง่ข้ึน 

2. บุคลากรจะไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึง ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ี
บุคลากรจะตอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผน การตดัสินใจ ด าเนินการ และรับผิดชอบ บุคลากรทุกคน
ในองค์กรจึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพื่อท่ีจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ คือ ผูเ้รียนท่ีจะเป็น
ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและผูใ้ชบ้ริหาร ซ่ึงไดแ้ก่ ผูป้กครองและชุมชน จะไดรั้บความพึงพอใจต่อ
บริการใหม้ากท่ีสุด อนัจะท าใหโ้รงเรียนเป็นท่ียอมรับของผูค้นในสังคมโดยทัว่ไป 

3. โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือในการบริหารจากผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย มากยิ่งข้ึนดว้ย เหตุท่ี
จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการศึกษาจากการตดัสินใจของผูบ้ริหารเพียงคนเดียวไปสู่
การบริหารโดยคณะบุคคลในรูปของคณะกรรมการ ท่ีไดม้าจาก การสรรหา จึงท าให้เกิดระบบการ
ท างานเป็นหมู่คณะ ดงันั้นทุกฝ่ายจึงมีความส าเป็นตอ้งใหค้วามร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาท่ีตั้งไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด รวมทั้งเกิดความรู้สึกในความเป็นเจา้ของ
และจะตอ้งให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ร่วมด าเนินการและร่วมรับผิดชอบ 
ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ จึงเป็นแรงผลกัดนัใหทุ้กฝ่ายร่วมมือร่วมใจกนัอยา่งจริงจงัมากยิง่ข้ึน 
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4. มีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งในและนอกโรงเรียนมากยิ่งข้ึนทั้งน้ี
เพื่อให้ทุกฝ่ายไดรั้บรู้ถึงความกา้วหน้าของการด าเนินงานภายในองค์กร การเผยแพร่ข่าวสารและ
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากชุมชน ท าให้เกิดการรับรู้รับทราบและความเขา้ใจอนัดีต่อกนัดงันั้น จาก
รายงานผลการด าเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงการบริหารท่ีผ่านมาโรงเรียนท่ีมี
การด าเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ไดผ้ล ประสบความส าเร็จไดมี้การแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งรับฟังขอ้มูลจากชุมชนเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง
แกไ้ขการด าเนินงานของโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนดียิง่ข้ึน จากรายงายการด าเนินงานในหลายประเทศ
พบวา่มีโรงเรียนจ านวนไม่มากนกัท่ีแสดงให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่หากมีการด าเนินงานการบริหาร
จดัการโดยใชก้ารบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน แลว้จะน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งจริงจงั คือ
จะส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน แต่ก็มีรายงานอยู่ส่วนหน่ึงท่ีไดน้ าเสนอวา่ จาก
การประเมินผลผูเ้รียน โดยหน่วยงานส่วนกลางท าให้ทราบว่า นกัเรียนมีผลระดบัคะแนนจากการ
ทดสอบอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ ซ่ึงเช่ือว่าเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันจัด
การศึกษา จดัแหล่งการเรียนรู้ บรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอน บุคลากรไดรั้บการพฒันา
ดา้นวิชาการส่งผลให้บุคลากรมีการปรับปรุงการเรียนการสอน และส่งผลดีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนในท่ีสุด 

6. ผูใ้ช้เกิดความพึงพอใจและให้การยอมรับต่อโรงเรียนมากยิ่งข้ึน ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ใน
ตอนตน้วา่ การด าเนินงาน การบริหรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารจดัการโดยอาศยัการ
ร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผดิชอบและมีการบริหารจดัการโดยคณะบุคลากรท่ีไดม้าจากการสรรหาจากผู ้
ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงเป็นผูท่ี้อยู่ใกล้ชิดกบัสถานศึกษามากท่ีสุดจึงเป็นเหตุผลท่ีเช่ือได้ว่าจะได้
ผลลพัธ์ออกมาไดต้รงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการและชุมชนไดดี้ท่ีสุด33 

สรุปได้ว่า ประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ ท าให้
โรงเรียนมีอิสระในการด าเนินงานต่างๆของโรงเรียน บุคลากรมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองการ
ปฏิบติังานทุกอย่างท าเป็นรูปแบบของคณะกรรมการมีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ี
ถูกต้อง พร้อมทั้งมีการวดัผลประเมินผลของนักเรียน และการปฏิบติังานของทุกฝ่ายโปร่งใส
ตรวจสอบได ้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ และใหค้วามไวว้างใจในการบริหารจดัการ  

 

                                                 
33กรมสามัญศึกษา , แนวทางการด าเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ,

(กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2544), หนา้ 22-24. 
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2.4 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
2.4.1 ด้านการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
2.4.1.1 ความหมายของการกระจายอ านาจ 
อุทัย บุญประเสริฐ ไดก้ล่าวถึงการกระจายอ านาจของ SBM (School-Base Management) 

ว่าเป็นการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาจากกระทรวง และส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาให้มาก
ท่ีสุด โดยมีความเช่ือวา่โรงเรียนเป็นหน่วยส าคญัในการเปล่ียนแปลง และพฒันาการศึกษาของเด็ก34 
 ถวิล มาตรเลี่ยม ยงักล่าวถึงหลกัการกระจายอ านาจตามแนวทางของ SBM ว่าเม่ือสภาพแวดลอ้ม
เปล่ียนแปลงไปจะส่งผลกระทบให้การบริหารโรงเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
ยุง่ยากและเพิ่มปัญหามากข้ึน ดงันั้นการกระจายอ านาจให้โรงเรียนจะท าให้โรงเรียนมีพลงัอ านาจ
และรับผิดชอบในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเองให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
และส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ35 

รุ่ง แก้วแดง กล่าวถึง การกระจายอ านาจว่า ต้องสนองความตอ้งการของโรงเรียนและ
ทอ้งถ่ิน โรงเรียนตอ้งมีระบบบริหารท่ีคล่องตวัมีประสิทธิภาพ เนน้ความรับผิดชอบและตรวจสอบ
ซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลขององคก์ร36 

ธเนศ ข าเกดิ กล่าววา่ หลกัการกระจายอ านาจ เป็นการกระจายอ านาจการจดัการศึกษา จาก
ส่วนกลางไปยงัสถานศึกษา โดยมีความเช่ือว่าโรงเรียนเป็นหน่วยส าคญัในการเปล่ียนแปลงและ
พฒันาการศึกษาของเด็ก เป็นการบริหารแนวราบมากกวา่แนวตั้ง ตามทฤษฎี Y ของแมกเกรเกอร์ ท่ี
มองคนในแง่ดีเห็นธรรมชาติของคนชอบท างานมีความรับผิดชอบและใฝ่ดี จึงมอบอ านาจความ
ไวว้างใจใหบ้ริหารดว้ยตนเอง37 

                                                 

 34อุทยั บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในรูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 
2543), หนา้ 154-156.  

 35ถวิล  มาตรเ ล่ียม , การปฏิ รูปการศึกษาโรงเ รียนเป็นฐานการบริหารจัดการ ,
(กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 2545), หนา้.42.  

 36รุ่ง แก้วแดง, รวมบทความเชิงวิชาการเร่ืองการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน , 
(กรุงเทพมหานคร : กลุ่มวิจยัและประเมินคุณภาพการศึกษา กองการมธัยมศึกษา กรมสามญัศึกษา, 
2545), หนา้ 33.  

37ธเนศ ข าเกิด, “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี, (ฉบบัท่ี 
28 : 149 ; ธนัวาคม 44 – มกราคม 45, 2545), หนา้ 149.  
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 เมตต์ เมตต์การุณ์จิต กล่าววา่ การกระจายอ านาจ การบริหารการศึกษาเป็นการโอนอ านาจ
หน้าท่ีในดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยจะตอ้งสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์
ท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติบญัญติัไว้38 
จากแนวคิดของนกัวิชาการดงักล่าว สรุปไดว้่า การกระจายอ านาจ หมายถึง การถ่ายโอน หรือการ
จดัสรรอ านาจส่วนกลางหรือส่วนบนไปสู่ส่วนล่างหรือระดับปฏิบติั เช่น องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและสถานศึกษา ให้มีอ านาจในการตดัสินใจในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยให้อิสระใน
การบริหารและจดัการศึกษาดว้ยตนเองมากท่ีสุด 

2.4.1.2 วธีิการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้ น เป็นการบริหารท่ีมีการกระจายอ านาจอย่าง

กวา้งขวางทัว่ทั้ งองค์กร การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกานถ่ายโอนความรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการวางแผน การบริหารจดัการ การจดัสรรทรัพยากรจากส่วนกลางลงสู่หน่วยงานเครือข่าย
ในลกัษณะท่ีมีขอบข่ายของความรับผดิชอบทั้งหมด 

เสาวนิตย์ ชัยมุสิก กล่าวถึงรูปแบบการกระจายอ านาจทางการศึกษา ดงัน้ี 
1. การแยกอ านาจ (Deconcentration) เป็นการถ่ายโอนความรับผิดชอบ ภาระอ านาจการ

บริหารเพียงบางส่วนจากส่วนกลางลงสู่เครือข่ายระดบัล่าง ยึดนโยบาย และแผนงานและแนว
ทางการด าเนินงานท่ีก าหนดโดยส่วนกลาง สามารถปรับวิธีการด าเนินการให้เหมาะสมกบัสภาพ
งานของทอ้งถ่ิน 

2. การมอบอ านาจ (Delegation) เป็นการถ่ายโอนความรับผิดชอบเชิงบริหารจดัการในงาน
เฉพาะกิจท่ีไม่เป็นงานประจ าใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์ 

3. การถ่ายโอนอ านาจ (Devolution) การแต่งตั้งโดยถือเป็นอ านาจตกทอดเป็นการสร้าง
ความเขม้แข็งแก่หน่วยงานย่อยของรัฐบาลและมอบอ านาจให้ด าเนินงานด้วยตนเองอย่างอิสระ39

กล่าววา่ วธีิการกระจายอ านาจแบ่งเป็น 4 ประการ คือ 

                                                 

 
38เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  : ประชาชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการ, (กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์ 2547), หนา้ 192.  
39เสาวนิตย ์ชยัมุสิก, การบริหารโดยใช้โรเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร : บุค๊ พอยท ์, 2544), หนา้ 10-12.  
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1. การแบ่งอ านาจ (Decentralization) เป็นการจดัสรรหรือถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีในการ
ตดัสินใจจากส่วนกลาง หรือศูนยร์วมอ านาจไปสู่หน่วยงานระดบัล่างในสายการบงัคบับญัชาของ
รัฐบาลกลาง เพื่อสะดวกในการด าเนินกิจการ 

2. การมอบอ านาจ (Delegation) เป็นการท่ีผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจสูงสุดในหน่วยงานหรือใน
ส่วนกลางได้จัดสรร หรือถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีในการตัดสินใจไปยงัผูบ้ริหารระดับล่างของ
องคก์าร เพื่อตดัสินใจไดเ้ร็วมากข้ึน โดยไม่ตอ้งผา่นขั้นตอนตามล าดบัข้ึนไป เป็นการโอนอ านาจไป
ยงัหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในการควบคุมของรัฐ 

3. การโอนอ านาจหรือการให้อ านาจ (Devolution) เป็นการถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีในการ
ตดัสินใจจากส่วนกลาง หรือระดบันโยบายไปยงัระดบัล่างอยา่งสมบูรณ์ โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ
เก่ียวกับการโอนอ านาจอย่างชัดเจน ผูบ้ริหารระดับล่างจึงมีอ านาจในการก าหนดนโยบายและ
ควบคุมการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

4. การให้เอกชนด าเนินการ (Privatization) เป็นการโอนอ านาจให้เอกชนท่ีเป็นบุคคลหรือ
คณะด าเนินการแทนรัฐ เป็นการมอบอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอย่างใดอยา่งหน่ึงของทาง
ราชการไปให้เอกชนด าเนินการ หรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในการด าเนินการกล่าวโดย
สรุปไดว้า่ วธีิการกระจายอ านาจทางการศึกษา เป็นการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางไปสู่หน่วยงาน
หรือสถานศึกษาให้มีอ านาจในการตดัสินใจและบิหารด้วยตนเองอย่างมีอิสระและความเป็น
เอกภาพ40 

2.4.1.3 การกระจายอ านาจกบัการบริหารการศึกษาของไทย 
กมล สุดประเสริฐ ไดก้ล่าววา่ รูปแบบการบริหารและจดัการศึกษาแบบกระจายอ านาจของ

ไทยตามท่ีบญัญติัตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 และรูปแบบของประเทศต่างๆ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี พบวา่ทุกประเทศมีการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจดัการศึกษาให้คณะกรรมการการศึกษาทอ้งถ่ินด าเนินการบนพื้นฐานหลกัการ
ท่ีส าคญัหลายประการ ไดแ้ก่ หลกัการด้านนิติบญัญติั ท่ีก าหนดให้มีการกระจายอ านาจ หลกัการ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนหลกัการความเป็นกลางทางการเมือง หลกัการ
ความเป็นมืออาชีพทางด้านการบริหารและจดัการศึกษา หลกัการความเป็นอิสระปลอดจากการ

                                                 

 
40ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , การวิจัยเชิงนโยบายรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานตามแนว พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2544), หนา้ 10-11. 
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แทรกแซง หลักการประกันคุณภาพหรือความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้และหลักการด้าน
คุณประโยชน์ทางการศึกษา41 

ธีระ รุญเจริญ ได้กล่าวว่า มีการประมวลปัญหาท่ีส าคญัๆท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดั
การศึกษาท่ีท าใหต้อ้งน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหม่ไวว้า่จุดอ่อนและขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนใน
วงการศึกษา โดยเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวพนักบัเร่ืองการกระจายอ านาจบริหารจดัการศึกษาประกอบดว้ย
ส่ิงต่อไปน้ี มีการจดัตั้งงบประมาณเอาไวบ้ริหารในระดบักระทรวง ระดบักรม ระดบัเขตจงัหวดั 
และอ าเภอมากจนเกินไปท าใหง้บประมาณท่ีน ามาใชเ้พื่อการจดัการศึกษาจริงๆมีนอ้ย 

1. มีสายการบงัคบับญัชายาว เร่ิมจากการกระทรวงไปจนถึงผูรั้บบริการการศึกษาหรือ
นกัเรียนตอ้งผ่านขั้นตอนราวๆ 9-10 ขั้นตอน สถานศึกษาเป็นหน่วยท่ีอยู่ระดบัล่างสุด และถูกก
ควบคุมตรวจสอบและบงัคบับญัชาโดยส่วนกลางในทุกเร่ือง 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนไม่มีอ านาจการตัดสินใจ แต่ต้องท าหน้าท่ีเป็นเพียงตัวแทนของ
ส่วนกลางเป็นผูป้ระสานงานมากกวา่เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษามีอ านาจการตดัสินใจในการบริหารท่ี
จ ากดัมาก ตอ้งฟังจากส่วนกลางแทบทุกเร่ือง 

3. ผูบ้ริหารจะใหค้วามส าคญักบัผูบ้งัคบับญัชามากกวา่ให้แก่ผูเ้รียน ในอดีตเคยปรากฎวา่มี
ผูบ้ริหารเป็นจ านวนมากเดินทางเขา้กรมบ่อยและถือโอกาสพบปะผูบ้งัคบับญัชาเพราะกรมเป็นผูใ้ห้
ผลประโยชน์ตอบแทน 

4. ชุมชนและผูป้กครองไม่มีบทบาทในการจดัการศึกษา เน่ืองจากมีการบริหารแบบสั่งการ
ลงไปจากส่วนกลางเป็นหลกั งบประมาณทั้งหมดก็ไปจากส่วนกลาง โรงเรียนจึงไม่จ  าเป็นตอ้งเปิด
โอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งจริงจงั 

5. การเรียนการสอนไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนไทยในทอ้งถ่ิน กระทรวงศึกษาธิการ
ควบคุมทั้งในเร่ืองเน้ือหาหลกัสูตร การเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอน ระยะเวลาท่ีใชเ้รียน การวดัผล
เนน้จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเป็นหลกั เน้ือหาในหลกัสูตรไม่สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการ
ของชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ไดรั้บการเอาใจใส่ให้เขา้มาในระบบการศึกษา นกัเรียนไดเ้รียนส่ิง
ท่ีน าไปใชชี้วติประจ าวนัไม่ไดเ้ป็นอนัมาก42 

                                                 
41กมล สุดประเสริฐ ,รูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจ , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษทัพริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2544), หนา้ 20. 
42ธีระ รุญเจริญ, รายงานการวิจัยเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น

พืน้ฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย, ( กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545), หนา้ 88-89.  
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สรุปได้ว่า การกระจายอ านาจคือการท่ีผู ้บริหารสถานศึกษามีอ านาจ มีอิสระในการ
ตดัสินใจในการบริหารและจดัการศึกษาดว้ยตนเองในรูปแบบของคณะกรรมการ เนน้ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และมีประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการโดยให้ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม มี
บทบาทมากข้ึนในการบริหารจดัการ  

2.4.2 ด้านการมีส่วนร่วม (Particpation)  
2.4.2.1 ความหมายการมีส่วนร่วม 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Particpatory management) เป็นหลกัส าคญัของการบริหารโดย

ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เน่ืองจากเป็นวธีิการบริหารซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) 
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แสดงความคิดเห็น ร่วมจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบัหลกัการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีใหค้วามส าคญัของผูร่้วมงานทุกระดบัเป็นการท าใหเ้กิดความพอใจและเป็น
แรงจูงใจใหผู้ร่้วมงานเตม็ใจร่วมรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากข้ึน 

 ดิเรก วรรณเศียร ได้กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory management) คือวิธีการบริหารหรือรูปแบบการตดัสินใจ ซ่ึงเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานหรือการบริหารมีส่วนแสดงความคิดเห็น ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าใหเ้กิดการตดัสินใจของผูบ้ริหารมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูร่้วมงานจะ
เขา้ใจวา่งานท่ีปฏิบติัมีความเป็นมาอย่างไร และมีเหตุผลความจ าเห็นอะไรบา้ง เม่ือถึงขั้นตอนการ
ปฏิบติัผูร่้วมงานจะรับผดิชอบและเตม็ใจด าเนินการมากกวา่ท่ีจะปฏิบติัตามค าสั่งอยา่งเดียว43 

อัครนาค เผือกใจแก้ว กล่าวว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง การท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในการคิด
และตดัสินใจหรือร่วมด าเนินงาน โดยมีอ านาจอยา่งแทจ้ริง44 

ศรีนวล กล้าหาญ กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ี
ตอ้งการทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา หรือเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียได้เขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ทั้ งในด้านการวางแผนการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆเช่น 

                                                 

 43ดิเรก วรรณเศียร, การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารฐานโรงเรียนเชิงคุณภาพ
ทั้งองค์กร, (กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), (อดัส าเนา) ,หนา้ 
191.  

 44อคัรนาค เผือกใจแกว้, “การศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานตามทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนแกนน าปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,              
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา, 2548), หนา้ 17.  
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งบประมาณ หลกัสูตร การสนับสนุนส่ือต่างๆเพื่อการเรียนการสอน การร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า 
ร่วมกนัประเมินและร่วมปรับปรุง เพื่อให้รงเรียนสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามความตอ้งการ
ของชุมชน45 

สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารท่ีให้โอกาสผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Takeholders) ไดร่้วมในการบริหารและจดัการศึกษาและร่วมตดัสินใจซ่ึงจะท าให้เกิดความรู้สึก
เป็นเจา้ของและมีความรับผิดชอบ ความพึงพอใจในผลของการด าเนินงาน และเขา้มามีส่วนร่วม
รับผดิชอบในการจดัการศึกษามากข้ึน  

2.4.2.2 รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
มะลกิามาศ เสงี่ยมแก้ว กล่าววา่ ควรก าหนดรูปแบบของการบริหารแบบมี ส่วนร่วม ดงัน้ี 
1. การมีส่วนร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ก าหนดความตอ้งการของชุมชนร่วม

คิดในการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคใ์นการวางแผน การด าเนินงานรวมทั้งการใหข้อ้มูล 
2. การมีส่วนร่วมด าเนินการ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ให้แก่

สถานศึกษาโดยความช่วยเหลือดา้นทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือโดยการบริหารงาน
และประสานงานตลอดจนการด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นตน้ 

3. การมีส่วนร่วมประเมินผล มีความส าคญัมากเพราะประชาชนควรมีส่วนร่วมรับรู้ในการ
ประเมินผลเพื่อใหชุ้มชนไดท้ราบวา่การด าเนินงานนั้นบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ งานท่ีท าลงไปนั้น
ไดรั้บผลดี หรือไดรั้บผลประโยชน์อยา่งไรบา้ง 

4. ร่วมปรับปรุงพฒันา ประชาชนควรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ปรับปรุงแก้ไขและ
พฒันากิจกรรมต่างๆใหดี้ยิง่ข้ึน46 

2.4.2.3 อุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

                                                 
45ศรีนวล กล้าหาญ, “การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตาม

ทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 32”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี), 2549, หน้า 
20.  

46มะลิกามาศ เสง่ียมแกว้, “การน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3”,
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค)์, 2551, หนา้ 
21.  
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  สมยศ นาวีการ อ้างใน มะลิกามาศ เสงี่ยมแก้ว ไดช้ี้ประเด็นของส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้4 ประเด็น ดงัน้ี 

1. ดา้นองคก์าร แยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
1.1 ประเพณีขององคก์าร ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของการบริหารแบบเผด็จการและให้

ความส าคญัต่อการรักษาฐานะเดิมเอาไวม้ากกวา่การคิดคน้ส่ิงใหม่ 
1.2 ปัญหาและค่านิยมขององคก์าร ซ่ึงผูบ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจและปฏิบติังานท่ี

ส าคญั สามารถสังเกตได้จากการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และปรัชญาค่านิยมท่ีไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์จะเป็นอุปสรรคอยา่งมากต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

1.3 คุณภาพของนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงาน การยึดถือนโยบายและ
ระเบียบวธีิปฏิบติังานท่ีก าหนดข้ึนโดยไม่ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์จะเป็นอุปสรรคส าคญั 

1.4 คุณภาพของเจ้าหน้าท่ี การท่ีองค์การไม่มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมก็จะเป็นอุปสรรคส าคญัอยา่งหน่ึง 

1.5 โครงสร้างขององค์การ การจดัโครงสร้างขององค์การให้เป็นระบบราชการ
มากเกินไป โดยไม่ปรับเปล่ียนหรือยดืหยุน่ จะส่งผลให้เกิดความล่าชา้ มีความเป็นทางการ การรวม
อ านาจหนา้ท่ี ความไม่คล่องตวั และการใหค้วามส าคญักบัการควบคุม 

1.5 การขาดบรรยากาศสนับสนุน บรรยากาศท่ีบุคคลรู้สึกว่าองค์การสนบัสนุน
ความพยายามของพวกเขา และบุคคลท่ีสนบัสนุนความพยายามขององคก์าร การไม่รู้สึกถูกคุกคาม 
แต่ไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากมาก หากองคก์ารขาดส่ิงเหล่าน้ีการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมก็จะเกิดข้ึนได้47 

2. ดา้นการบริหาร แยกพิจารณาดงัน้ี 
2.1 นิสัยทางด้านการบริหาร ผูบ้ริหารบางคนท่ีบริหารงานบนพื้นฐานของนิสัย

กระท าส่ิงต่างๆตามแนวท่ีเคยกระท าอยูเ่สมอซ่ึงมกัจะมองไม่เห็นความจ าเป็นของการเปล่ียนแปลง 
2.2 ความไม่เข้าใจในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การท่ีจะท าให้บุคคลใน

องคก์ารสนบัสนุนหรือมีส่วนร่วมในการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเป็น
พื้นฐานเสียก่อน 

2.3 สมมติฐานของทฤษฎีเอกซ์ ซ่ึงเช่ือว่าผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาเกียจคร้านและไม่
ตอ้งการท างานจะตอ้งมีการควบคุมอยา่งใกลชิ้ด การมีความเช่ือเช่นน้ีถือวา่เป็นอุปสรรคอยา่งมาก 

                                                 
47

 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 29-31. 
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2.4 การขาดความมัน่คง การท่ีผูบ้ริหารกลวัส่ิงใหม่ๆจึงท าให้ไม่กลา้พอท่ีจะใชก้าร
บริหารแบบมีส่วนร่วม การขาดความมัน่คงอาจสัมพนัธ์กบับรรยากาศขององคก์าร 

2.5 ความกลวัส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัความรู้สึกไม่มัน่คง คือความ
กลวั ผูบ้ริหารกลวัวา่เม่ือใชว้ธีิการแบบมีส่วนร่วมแลว้จะท าให้ตนเองมีอ านาจนอ้ยลง กลวัจะถูกบด
บงัรัศมี กลวัการไม่มีระเบียบวินยัยากแก่การควบคุม กลวัจะถูกบดบงัโดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลวัว่า
งานจะไม่ส าเร็จ 
  3. ดา้นผูบ้งัคบับญัชา แยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 3.1 การขาดความสามารถในการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีขาด
ความสามารถในเร่ืองการบริหารแบบน้ีจะไม่เขา้ใจวา่ประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร 
 3.2 ขาดการติดตาม ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบางคนไม่ตอ้งการมีส่วนร่วมเพราะมองการมี
ส่วนร่วมวา่เป็นการเพิ่มงานและเพิ่มความรับผดิชอบมากข้ึน 
 3.3 การขาดความรู้ในเน้ือหาหรือความเช่ียวชาญ ท าให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาไม่
สามารถมีส่วนช่วยอยา่งแทจ้ริงในการมีส่วนร่วม 
 3 .4  การไม่ รู้ ว่ า ถูก คุกคามหวังให้ มี ส่ วน ร่วมขาดการติด ต่อ ส่ือสารกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็เป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึงต่อการใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมได ้
 3.5 ความกลัว ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาบางคนกลัวการมีส่วนร่วมด้วยเหตุผลหลาย
อยา่ง ไดแ้ก่ กลวัความลม้เหลว กลวัต่อการท างานหนกัข้ึน และกลวัต่อการยกเลิกงาน 
 4. ดา้นสถานการณ์ แยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 4.1 เวลาการมีส่วนร่วมในการบริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัเวลา ผูบ้ริหารบางคน
ผลกัดนัเวลาให้เป็นขอ้จ ากดั และบริหารงานตามความฉุกเฉิน ทุกส่ิงทุกอย่างเป็นความฉุกเฉินอยู่
เสมอ 
 4.2 งานบางอยา่งไม่เหมาะสมกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม เช่น การวาดภาพงาน
สร้างสรรคห์ลายอยา่งท่ีอาจท าไดดี้ท่ีสุดเม่ืออยูล่  าพงั 
 4.3 อิทธิพลดา้นสภาพแวดล้อม เช่น กฎหมายขอ้บงัคบัของรัฐบาลท่ีก าหนดให้
องคก์ารตอ้งปฏิบติัตามอยา่งรวดเร็ว หรือการท่ีผูแ้ข่งขนัก าลงัเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว48 
 1.  ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ธงชัย สันติวงษ์ กล่าววา่ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมมีหลายประการ ดงัน้ี 

                                                 
48 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 42.  
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 1. ไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงของปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน ณ จุดปฏิบติั จากผูป้ฏิบติัจริงท่ีใกลชิ้ด
กบัเหตุการณ์ ท าให้รับทราบรายละเอียดของปัญหาได้เร็วและถูกตอ้ง โอกาสท่ีจะแก้ปัญหาหรือ
ตดัสินใจด าเนินการต่างๆจะตรงกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริงมากยิง่ข้ึน 
 2. ไดรั้บขอ้คิดเห็นใหม่ๆเพราะผูบ้ริหารอาจถูกแวดลอ้มดว้ยงานประจ าท่ีจ  าเจท าให้การนึก
คิดต่างๆพลอยถูกจ ากดัไปโดยปริยาย ดงันั้นเม่ือเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในขบวนการ
ต่างๆยอ่มช่วยใหส้ามารถไดรั้บความเห็นใหม่ๆเขา้มา ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดแนวทางด าเนินการใหม่ๆ 
 3. ส่งเสริมขวญัและก าลงัใจในการท างาน เพราะผูท่ี้ท  างานย่อมหวงัท่ีจะให้ตนเองเป็นท่ี
ยอมรับพร้อมกบัอยากใหมี้โอกาสกา้วหนา้หรือเติบโตรวมทั้งแสดงออกต่างๆในฐานะท่ีเป็นสมาชิก
คนหน่ึงของกิจการ ดงันั้น เม่ือเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในความส าเร็จร่วมกนัยอ่มส่งผล
ใหผู้ป้ฏิบติังานมีขวญัและก าลงัใจดี 
 4. มีการติดต่อส่ือสารท่ีดีข้ึน เพราะล าพงัหากผูบ้ริหารไม่ไดมี้นโยบายท่ีจะท าให้ผูร่้วมงาน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆแลว้ สภาพและทิศทางการติดต่อมกัจะมีเพียงทิศทางเดียวคือ จากบนลง
ล่างใหเ้กือบหมด การถือเป็นนโยบายปฏิบติัใหมี้การบริหารแบบมีส่วนร่วม จึงเท่ากบัเป็นวิธีการให้
เกิดการส่ือสารติดต่อจากล่างข้ึนบนได ้ท าให้เกิดความเขา้ใจกนั ส่งผลให้เกิดความร่วมมือและช่วย
ใหป้ฏิบติังานสามารถท างานไดดี้ข้ึนดว้ยความสบายใจ49 
 สรุปไดว้า่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนได ้ส่วน
เสียไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ช่วยเหลือและมีอิทธิพลต่อการบริหารและจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ทั้งในดา้นการวางแผน การตดัสินใจเร่ืองต่างๆเช่น ดา้นงบประมาณ ดา้นหลกัสูตร การ
สนบัสนุนส่ือการเรียนการสอน ร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า ร่วมกนัประเมินแกไ้ข และปรับปรุง ท าให้มี
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
 2.4.3 ด้านการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People)  
 การจดัการศึกษาของประเทศไทยในอดีต เป็นการจดัการศึกษาในครอบครัวและในชุมชน
โดยครอบครัว วดั หรือองคก์รในทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการ ต่อมาเม่ือประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง
ประเทศให้ทันสมัย มีการพฒันารูปแบบการปกครองประเทศเป็นแบบศูนย์รวม โดยการตั้ ง
กระทรวง ทบวง กรม มาท าหน้าท่ีในการบริหารประเทศการจดัการศึกษาจึงถูกรวมศูนย์มาอยู่
ภายใตก้ารบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ต่อมาเม่ือประชากรมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน รวมทั้ง
ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยแีละการศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน ท าใหก้ารจดัการศึกษาโดยส่วนกลาง

                                                 
49ธงชยั สันติวงษ์, การบริหารเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2546), 

หนา้ 55.  
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เร่ิมมีขอ้จ ากดั เกิดความล่าชา้ และไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
จึงตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษา และคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและประชาชนไดมี้บทบาท
จดัการศึกษามากข้ึน ไดเ้ขา้มาร่วมคิดวางแผน ร่วมกนัก าหนดนโยบายบริหารจดัการเอง เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ี
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนองคก์รมหาชน 
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูท้รงคุณวฒิุ และผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539-2550 ไดเ้สนอแนวทางการปฏิรูปการบริหารการศึกษาโดยให้
มีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองค์กรในการบริหาร โดยก าหนดหลักการในเร่ืองของ
คณะกรรมการไวใ้ห้กระจายอ านาจให้กบัผูท่ี้อยู่ใกล้ชิดกบัเด็กเป็นผูใ้ช้อ  านาจในการบริหารเป็น
หลกั การท่ีเช่ือวา่จะท าใหส้ถานศึกษามีประสิทธิภาพและสร้างคุณภาพในการเรียนรู้ของเด็กไดเ้ป็น
อย่างดี จึงก าหนดให้การบริหารการศึกษาอยู่ภายใต้การบริหารของคณะบุคคลคือ กรรมการ
สถานศึกษาซ่ึงประกอบด้วย ผูป้กครอง ครู และผูบ้ริหารสถานศึกษา หน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ไวด้งัน้ี 
 1. ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาของสถานศึกษา 
 2. ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา 
 3. ใหค้วามเห็นชอบในการจดัท าสาระหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 4. ก ากบัและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
 5. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง
และมีคุณภาพ 
 6. ส่งเสริมใหมี้การพิทกัษสิ์ทธิเด็ก และเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษ ใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
 7. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ       
ดา้นการบริหารบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษา 
 8. ส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เพื่อเสริมสร้างพฒันาการของนกัเรียนทุกดา้น รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรม
ของทอ้งถ่ินและของชาติ 
 9. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานบนัศึกษากบัชุมชน ตลอดจนประสานงานกบั
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน 



 46 

 10. ใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอ 
 11. แต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือนุกรรมการ เพื่อการด าเนินงานตามระเบียบน้ีตามเห็นสมควร 
 12. ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษานั้น50  
 จากภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่เป็นการคืนอ านาจการ
บริหารจดัการศึกษาให้แก่ประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทุกดา้นมี
การสร้างแผนปรับปรุงสถานศึกษาจากสภาพจริงของสถานศึกษาเพื่อตดัสินในก าหนดส่ิงท่ีตอ้ง
ปรับปรุงและจดัล าดบัความตอ้งการ เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีให้ความส าคญัต่อสถานศึกษามาก
ท่ีสุด จึงกล่าวไดว้่าเป็นกลไกท่ีส าคญัในการเช่ือมโยงนโยบายของรัฐให้มีความสัมพนัธ์กบัความ
ต้องการของชุมชน และเป็นทั้งกรรมการบริหารและกรรมการท่ีปรึกษา ท่ีส่งผลให้เกิดความ
รอบคอบในการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ จะเป็นการศึกษาท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชนและสังคมอย่างเหมะสม รวดเร็ว ทนัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง 
 สรุปไดว้า่ การคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน หมายถึง การบริหารจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของคณะบุคคล ตามกรอบหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 2.4.4 ด้านการบริหารตนเอง (Self-managing)  
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารท่ีให้ความส าคญักบัโรงเรียนโดยยึด
โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการบริหารจดัการ ดงันั้นโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะตอ้งบริหารจดัการ
ดว้ยตนเองภายใตน้โยบายเดียวกนัท่ีเรียกวา่ มีความเป็นเอกภาพดา้นนโยบายแต่หลากหลายในการ
ปฏิบติัสถานศึกษาแต่ละแห่งจึงจ าเป็นตอ้งมีรูปแบบการบริหารท่ีเป็นของตนเอง ดงัท่ีไดก้ล่าวถึง 
หลกัการบริหารตนเองของสถานศึกษาไวว้า่ สถานศึกษาตอ้งมีอิสระในการตดัสินใจดว้ยตนเองมาก

                                                 
50อรทยั ริมคีรี, “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต1”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, หนา้ 29-30.  
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ข้ึน ภายใตก้ารบริหารในรูปแบบขององค์บุคคลคือ คณะกรรมการโรงเรียนหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา51 
 อุทยั บุญประเสริฐ กล่าววา่ ในระบบการศึกษาทัว่ไปมกัจะก าหนดให้โรงเรียนเป็นหน่วยท่ี
ปฏิบติัตามนโยบายส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอ านาจอยา่งแทจ้ริงส าหรับการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานนั้น ไม่ไดป้ฏิเสธเร่ืองการท างานให้บรรลุเป้าหมายนั้นท าไดห้ลายวิธี การท่ีส่วนกลางท า
หนา้ท่ีเพียงก าหนดนโยบายและเป้าหมาย แลว้ปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารดว้ยตนเอง โดย
ให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงอาจด าเนินการได้หลาย
แนวทาง ดว้ยบริการท่ีแตกต่างกนัแลว้แต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ผลท่ีไดน่้าจะมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เดิมท่ีทุกอยา่งก าหนดมาจากส่วนกลาง ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม52 
 ถวิล มาตรเลี่ยม กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดทฤษฎีหรือหลกัการเป็น
กรอบในการด าเนินการ ในส่วนของหลกัการบริหารตนเองใช้ค  าวา่ หลกัการบริหารจดัการตนเอง 
(Principle of self management) โรงเรียนจะตอ้งใช้ระบบบริหารจดัการตนเองเป็นหลกัในการ
ด าเนินงาน ภายใต้นโยบายหลักและโครงสร้างขององค์การพฒันาจุดประสงค์การสอนและ
ยทุธศาสตร์การพฒันา สร้างก าลงัคน ทรัพยากร การแกปั้ญหาท าให้จุดมุ่งหมายบรรลุผลส าเร็จดว้ย
ความสามารถของโรงเรียนเอง นอกจากน้ียงักล่าวอีกว่าโรงเรียนควรบริหารด้วยหลักดุลยภาพ 
(Principle of equifinallity) ซ่ึงวิธีการหรือแนวทางมากมายและหลากหลายท่ีจะน าไปใชด้ าเนินการ
เพื่อให้บรรลุจุดหมายการศึกษา การยืดหยุ่นเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็น โรงเรียนควรมีความชอบ
ธรรมเต็มท่ีในอนัท่ีจะขบัเคล่ือน พฒันา และด าเนินการดว้ยยุทธศาสตร์ของตนเองในการจดัการ
เรียนการสอน และบริหารจดัการโรงเรียนดว้ยพวกเขาอยา่งมีประสิทธิภาพ53 
 

                                                 
51ส านกัคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานการประชุมแนวคิดและประสบการณ์

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2544), 
หนา้ 3.  

52อุทยั บุญประเสริฐ, รายงานการวจัิยเร่ืองการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, อา้งแลว้, หนา้ 154. 

 53ถวลิ มาตรเล่ียม, การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ, อา้งแลว้,หนา้ 
42.  
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 เสาวนิตย์ ชัยมุสิก ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการตนเอง (Self-Management 
School) โดยถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจเร่ืองต่างๆไปจากส่วนกลาง การตดัสินใจจะเป็นการตดัสิน
เก่ียวกบัการเรียนการสอนดงัน้ี 
 1. ด้านความรู้ เป็นการตดัสินใจในเร่ืองหลกัสูตรการจดัโปรแกรมการเรียน การก าหนด
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา แนวทางการรับนกัเรียน การประเมินนกัเรียน การ
เตรียมขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 2. ดา้นเทคโนโลย ีเป็นการตดัสินใจเร่ืองกระบวนการการจดัการเรียนการสอน 
 3. ดา้นอ านาจหนา้ท่ี เป็นการตดัสินใจเร่ืองการบริหารบุคลากร 
 4. ดา้นวสัดุ ครุภณัฑ์ เป็นการตดัสินใจเร่ืองการใช้เคร่ืองอ านวยความสะดวกวสัดุอุปกรณ์
และครุภณัฑต่์างๆ 
 5. ดา้นบุคลากร เป็นการตดัสินใจเร่ืองการใชท้รัพยากรบุคคล การพฒันาบุคลากร 
 6. ดา้นเวลา เป็นการตดัสินใจเร่ืองการก าหนดแผนด าเนินงานและการบริหารเวลา 
 7. ด้านการเงิน เป็นการตัดสินใจเร่ืองการจัดงบประมาณ การจัดเก็บค่าเล่าเรียนของ
โรงเรียน54 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54เสาวนิตย ์ชยัมุสิก, การบริหารโดยใช้โรเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา, 

อา้งแลว้, หนา้ 11-12. 



 49 

สรุปได้ว่า การบริหารตนเอง หมายถึง การท่ีสถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบให้โรงเรียนบริหารและจดัการศึกษาด้วยตนเอง ตามความพร้อมและสถานการณ์ของ
สถานศึกษา  

2.4.5. ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล 
หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นหลกัการในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ท่ี

ส่วนกลางมีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย ควบคุมมาตรฐาน ส่วนการตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ
การจดัการศึกษาเพื่อใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเป็นหนา้ท่ีขององคก์รอิสระจะด าเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ดงันั้น จึงถือได้ว่า การประกนัคุณภาพ
การศึกษาเป็นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารจดัการศึกษา 

2.4.5.1 แนวคิดการตรวจสอบและถ่วงดุลกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าววา่ หลกัความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้

(accountability) โรงเรียนตอ้งพร้อมให้มีการตรวจสอบเพื่อให้การบริหาร และจดัการศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้55 

อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวว่า การตรวจสอบ หมายถึง การท่ีส่วนกลางมีหน้าท่ี
ก าหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานโดยมีองค์กรอิสระท าหน้าท่ีคอยตรวจสอบคุณภาพการ
บริการ และจดัการศึกษาเพื่อใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและเป็นไปตามนโยบาย
ของชาติ56 

ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและชมรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู 
กล่าววา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพเพราะเป็นระบบท่ีสร้าง 
 

                                                 
55ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , รายงานการพัฒนาบุคลากรทั้งโรงเรียนโครงการ

ปฏิรูปการเรียนรู้เพือ่พฒันาคุณภาพผู้เรียน, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2544) ,หนา้ 3.  

56อุทยั บุญประเสริฐ,รายงานการวจัิยเร่ืองการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, อา้งแลว้, หนา้ 156.  
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ความมัน่ใจวา่ สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีความ
รูความสามารถ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนด และสังคมตอ้งการ57 

สรุปได้ว่า หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ตอ้งมีการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นการ
บริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง และการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบจากภายนอกถือเป็นการตรวจสอบ
และถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งสถานศึกษา ประชาชน และส่วนกลาง 

2.4.5.2 หลกัการและกระบวนการการประกนัคุณภาพ 
ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและชมรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู 

กล่าววา่ การประกนัคุณภาพการศึกษามีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. การสร้างความมัน่ใจและความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษาของทุกฝ่ายทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ 
3. ความร่วมมือทางวชิาการขององคก์รบุคลากรในพื้นท่ี 
4. การด าเนินงานเนน้คุณภาพในการปฏิบติังานทุกระดบัทุกขั้นตอน 
5. การด าเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบได ้
6. การรายงานสู่สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง58 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  กล่าว่า กระบวนการประกนัคุณภาพ

การศึกษามี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนา

สถานศึกษาใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน 
2. การตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให้

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
3. การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานท่ี

ก ากบัดูแลในเขตพื้นท่ีและหน่วยงานตน้สังกดัในส่วนกลาง ซ่ึงแมจ้ะเป็นบุคคลภายนอกแต่ก็ยงัถือ
เป็นการประเมินภายใน เพราะด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีอยูใ่นสายการบิหารของสถานศึกษาซ่ึงจะ
ด าเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเป็นระยะๆตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงานท่ีสังกัด 

                                                 
57ชมรมพฒันาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและชมรมพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู , การ

พฒันาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ, (ชยันาท : ชยันาทโมเดิร์น
โฮม, 2545), หนา้ 3. 

58เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 4. 
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เพื่อใหค้วามช่วยเหลือและส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพ อนัเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนการรับการประเมินภายนอกจากส านกังาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาซ่ึงเป็นองคก์รมหาชน59 

2.4.5.3 กระบวนการด าเนินงานท่ีส าคญัของการประเมินคุณภาพการศึกษา 
1. การควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการหรือแนวปฏิบติัท่ีน าการศึกษาสู่

คุณภาพ ประกอบดว้ย 
1.1 การก าหนดมาตรฐานดา้นผลผลิต ปัจจยัและกระบวนการ 
1.2 การพฒันาเขา้สู่มาตรฐาน หมายถึง การพฒันาปัจจยัทางการศึกษา

ต่างๆได้แก่ การพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนและการสนับสนุนปัจจยัส่งเสริมการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

2. การตรวจสอบและการแทรกแซงคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการและแนว
ปฏิบติัในการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 

2.1 การประเมินความก้าวหน้าของโรงเรียน การจัดท ารายงานของ
โรงเรียนต่อประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีลักษณะเป็นการติดตามและตรวจสอบของ
โรงเรียน 

2.2 การติดตามและตรวจสอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3 มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนท่ีมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์

มาตรฐานท่ีก าหนดไวข้องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3. การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการหรือแนวป ฏิบัติในการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด ประกอบดว้ย 
  3.1 การทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  3.2 การประเมินเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  3.3 การประเมินผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม หรือการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

สรุปไดว้า่ การตรวจสอบและถ่วงดุล หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการ
จดัการศึกษาเพื่อใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและนโยบายการจดัการศึกษา  

 

                                                 
59ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่เป็น

นิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 7-8.  
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2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา  
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยั เร่ือง การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จึงขอ
น าเสนอบริบทและการบริหารจดัการของสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 1 เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการวิจยั ซ่ึงส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
ไดก้ล่าวถึงขอ้มูลพื้นฐานในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. สภาพทัว่ไปการจดัการศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มี
สถานศึกษาในสังกดั จ  านวน 202 โรงเรียน อยูใ่นพื้นท่ี 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์อ าเภอ
บา้นด่าน อ าเภอล าปลายมาศ และอ าเภอช านิ 

2. อ านาจหนา้ท่ีในการบริหารส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
2.1 จดัท านโยบายแผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
2.2 วเิคราะห์การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน

ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 และแจง้จดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้
หน่วยงานขา้งตน้รับทราบและก ากบัติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงาน 

2.3 ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

2.4 ก ากบั ติดตาม ดูแล และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

2.5 ศึกษา วเิคราะห์ วิจยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

2.6 ประสานระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรดา้นบุคคลเพื่อส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัการและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.7 จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

2.8 ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ินรวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัรูปแบบท่ีหลากหลายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.9 ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
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2.10 ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของอนุกรรมการ และคณะท างานด้า
การศึกษา 

2.11 ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.12 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกิจกรรมภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีไม่ไดร้ะบุให้เป็น
หนา้ท่ีของผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

3. วิสัยทศัน์ “สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เป็นองค์กร
หลกัในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทัว่ถึงมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็น
ผูน้ าทางเทคโนโลย”ี 

4. พนัธกิจ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 “ขยายโอกาสทาง
การศึกษาแก่ประชากรวยัเรียนทุกคน ไดรั้บการพฒันาให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
คุณลกัษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

5. กลยุทธ์การบริหารส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ยุทธศาสตร์
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ประกอบดว้ย 

กลยุทธ์ท่ี1 สร้างความเขม้แข็งให้ส านกังานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
และโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษาจากทุภาคส่วน 

1.1 พฒันาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นองค์กรมาตรฐานท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาคุณภาพ การจดัการศึกษาของโรงเรียน 

1.2 ส่งเสริม สนบัสนุนใหโ้รงเรียนบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจดัระบบประกันคุณภาพภายในให้ได้ตาม

มาตรฐาน 
1.4 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและพฒันาครูโดยเนน้โรงเรียนท่ี

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ 

1.5 ส่งเสริม สนบัสนุนโรงเรียนพฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

1.6 เร่งรัดพฒันาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้
โรงเรียน เพื่อการบริหารจดัการและการเรียนรู้ 
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1.7 พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาขนาดเล็ก โดย
ใชรู้ปแบบท่ีหลากหลาย 

1.8 สร้างความเข้มแข็งให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนวิถี
ประชาธิปไตย บ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคมและเสริมสร้างคุณธรรม ความรักชาติ 

1.9 สร้างความเขม้แขง็ให้องคก์รคณะบุคคลในส านกังานเขตพื้นท่ีศึกษา โรงเรียน
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาเชิงบูรณาการ
อยา่งเป็นระบบ 

1.10 ส่งเสริมสนบัสนุนให้โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังคุณธรรม หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกสาระ 

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบัเด็กวยัศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่งทัว่ถึง ครอบคลุมทุกประเภทและทุกพื้นท่ีบริการ 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจดัการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อ
เตรียมเด็กใหมี้ความพร้อมเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

2.2 ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาจดัการศึกษาภาคบงัคบั และการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหค้ลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และรณรงคใ์หมี้การศึกษาต่อเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ท่ี 3 เร่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียนสู่มาตรฐาน เน้นคุณธรรมน าความรู้และน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั 

3.1 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 ส่งเสริมสนบัสนุนให้โรงเรียนพฒันาสุขภาพพลานามยัของนกัเรียนให้ไดต้าม
เกณฑม์าตรฐาน มีบุคลิกภาพท่ีดี โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

3.3 ส่งเสริม สนบัสนุนให้โรงเรียนพฒันาและให้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้
นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้นตนเองรักการเรียนและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.4 เร่งพฒันานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์ 

3.5 เร่งรัดพฒันานกัเรียนให้มีความรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากการประเมินระดบัชาติสูงข้ึน 

3.6 ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ โดยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน 
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กลยุทธ์ท่ี 4 เร่งรัดพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โดยน า
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารการจดัการเรียนรู้มาใชเ้พื่อบริหารจดัการ และจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

4.1 เร่งรัดพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และเช่ียวชาญในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

4.2 เร่งรัดพฒันาครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4.3 เร่งรัดพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และทกัษะพื้นฐานใน

การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน และบริหารจดัการในโรงเรียนดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย60 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

ซ่ึงมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 202 โรงเรียน ไดเ้นน้ในเร่ืองของการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของผูเ้รียนทุกระดบั ผูบ้ริหารและครูผูส้อนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการศึกษามีนโยบายเพื่อ
การจดัการเรียนรู้และสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ให้บรรลุจุดประสงคแ์ละนโยบายท่ีวางไว ้อนั
จะน าไปสู่การพฒันาระบบการศึกษาและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนต่อไป 
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
นันทริก เทียงพนม ไดว้ิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน

วดัเขาฆอ้งชยั อ าเภอลานสัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทยัธานี พบปัญหาวา่ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบันอ้ย เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การบริหารตนเองมีปัญหาอยู่ในระดบัมาก ดา้นการกระจาย
อ านาจ ด้านการบริหารตนเอง และดา้นการตอบสนองความตอ้งการของชุมชนมีปัญหาในระดบั
นอ้ย61 

มังกร ทัศวงษา ไดว้ิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนินงานและความส าเร็จของการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สกลนคร เขต 3 พบวา่ สภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ความส าเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียน

                                                 
60ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1, คู่มือและแผนการบริหารการ

ปฏิบัติงาน, 2554, (อดัส าเนา), อา้งแลว้, หนา้ 2-9. 
61 นนัทริก เทียงพนม, “รูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานวดัเขาฆอ้งชยัอ าเภอลาน

สัก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทยัธานี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค)์, 2548, 102 หนา้.  
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เป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกนั การเปรียบเทียบความส าเร็จโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั62 

วิมล ปานาภรณ์ ได้วิจยัเร่ือง ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
การศึกษาปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน 
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกระจายอ านาจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการคืนอ านาจจดั
การศึกษาให้ประชาชน ด้านการบริหารตนเอง ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุลตามล าดับ เม่ือ
เปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีปัญหามากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรีทุกดา้นยกเวน้ ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน แต่เม่ือเปรียบเทียบตาม
ประสบการณ์การท างานในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีปัญหาการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ทั้งโดยรวมและทุกรายดา้นแตกต่างกนั63 

สุชน กันจู ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานตามทกัษะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบวา่ในภาพรวมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัญหาในภาพรวมและรายดา้น พบวา่มีปัญหาของการ
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน จ าแนกตามสถานะ พบว่า มีส่วนร่วมแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผลการเปรียบเทียบปัญหาพบว่ามีระดบัปัญหาการมี
ส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา พบว่ามีส่วนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับทางสถิติ ท่ีระดับ .01 และผลการ

                                                 
62มงักร ทศัวงษา, “ความสัมพนัธ์ระหว่างการด าเนินงานและความส าเร็จของการบริหาร 

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนครเขต 
3”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร), 2548, 115
หนา้.  

63 วมิล ปานาภรณ์, “ปัญหาการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยับูรพา), 2548, 107 หนา้.  
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เปรียบเทียบปัญหาพบวา่ระดบัปัญหาการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบสภาพการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่ามีส่วนร่วมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 
.01 และผลการเปรียบเทียบปัญหาพบว่ามีระดับปัญหาการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ผลการ
เปรียบเทียบปัญหาพบวา่มีระดบัปัญหาการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบสภาพการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน จ าแนกตามอาชีพ พบวา่มีส่วนร่วมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 และผลของการเปรียบเทียบปัญหา พบวา่มีระดบัปัญหาการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั64 

สุวิทย์ จันทร์คงหอม  ได้วิจัยเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
ประถมศึกษาในส านักงานเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในส านักงานเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี หลกัการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม การมีภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน การพฒันาทั้งระบบ ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้การกระจาย
อ านาจ และการบริหารตนเอง แนวทางการพฒันาการบิหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในส านกังานเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ดา้น คือ การกระจายอ านาจ ควร
มอบหมายอ านาจการตดัสินใจใหผู้รั้บผดิชอบงาน การบริหารตนเอง ควรใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในทุก
ดา้น การบริหารแบบมีส่วนร่วม ควรใหค้วามส าคญักบัคณะกรรมการ การมีภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน 
ควรกระตุน้ส่งเสริมในการท างาน การพฒันาทั้งระบบ ควรพฒันาในทุกด้าน ทั้งครู ผูป้กครอง 
ชุมชน การบริการ และการเรียนการสอน ส่วนความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ให้มีคณะกรรมการ
ทุกฝ่ายไดรั้บรู้ในกระบวนการด าเนินงาน รายงายผลต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งพร้องทั้งสามารถตรวจสอบได้65 

ธนพร มาใหม่ ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน อ าเภอ
เมือง จังหวดัล าพูน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้ง 6 หลักการ ใน
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัการปฏิบติั คือ หลกัการมีภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน 
หลกัการพฒันาทั้งระบบ หลกัการบริหารตนเอง หลกัการความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้หลกัการ

                                                 
64สุชน กนัจู, “การศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยใชโ้รงเรียน

เป็นฐานตามทศันะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคคัรู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม), 2548, 98 หนา้.  

65สุวิทย ์จนัทร์คงหอม, “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาในส านกังานเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2548, 114 หนา้.  
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กระจายอ านาจ และหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม คณะกรรมการอ านวยการท่ีมีระดบัการศึกษา 
การด ารงต าแหน่ง และประสบการณ์อบรมแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานทั้ง 6 หลกัการ คือ หลกัการมีภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน หลกัการพฒันาทั้งระบบ หลกัการ
บริหารตนเอง หลักการความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ หลกัการกระจายอ านาจ และหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกนั66 

ศรีนวล กล้าหาญ ไดว้ิจยัเร่ือง การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ตามทรรศนะของผูบ้ริหารและครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผลการวิจยั
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย โดยมีต าแหน่งเป็นครูมากกว่า
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีอายุระหวา่ง 41-50 ปี มากท่ีสุด ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมา
คือ ปริญญาโท ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 20 ปี ปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนขนาด
ใหญ่มากท่ีสุด มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีพอมีพอใช้ มีความเครียดในการปฏิบติัหน้าท่ีในระดบัปาน
กลางมากท่ีสุด การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ การปฏิบติัด้านการมีภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ด้านการกระจาย
อ านาจ ดา้นความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้ดา้นการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบดา้นการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม และดา้นการบริหารตนเอง ตามล าดบั การเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติั ตามแนวทางการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการปฏิบติัท่ีแตกต่างจากครู ในดา้นการ
กระจายอ านาจ ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดา้นการบริหารตนเอง ดา้นการพฒันาโรงเรียนทั้ง
ระบบ ดา้นความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้และดา้นการมีภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า ผู ้บริหารมักจะไม่เปิดโอกาสให้ผู ้บริหารระดับล่างช่วยตัดสินใจ 
คณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร การก าหนดกิจกรรมการเรียนการ 
 

                                                 
66ธนพร มาใหม่, “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง 

จงัหวดัล าพนู”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง), 
2549, 112 หนา้.  
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สอนและติดตามประเมินผล โรงเรียนไม่มีอิสระในการสรรหาบุคลากร โรงเรียนไม่มีระบบการ
วเิคราะห์ศกัยภาพ SWOT โรงเรียนไม่มีการปรับปรุงการบริหารจดัการ ตามผลการประเมินและการ
ประกนัคุณภาพภายใน และผูบ้ริหารไม่มีวธีิการกระตุน้ใหทุ้กคนร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษา67 

สุทธิรักษ์ ศรีวรรณ ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพ ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั แผนกประถม จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบวา่ โดยภาพรวมผูบ้ริหารและครูมีความเห็นตรงกนัวา่การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานทั้ง 5 
หลกัการ คือ หลกัการกระจายอ านาจ หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการประสานงาน หลกัการริเร่ิม 
หลกัการตรวจสอบได ้มีการด าเนินงานเป็นจริงอยูใ่นระดบัมาก68 

อาทิตย์ อยู่เป็นสุข ได้วิจยัเร่ือง รูปแบบ สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา และแนวทางการ
พฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนหางดง -รัฐราษฎร์
อุปถมัภ ์จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูช่้วยผูบ้ริหาร ครูอาจารย ์
นักเรียน ผูป้กครอง บุคลากรหลักในชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปี
การศึกษา 2544 จ านวน 30 คน ท่ีถูกสุ่มมาแบบจ าเพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสังเกต และเอกสารหลกัฐานต่างๆน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาวิเคราะห์แลว้
สรุปผลการวจิยัโดยวธีิการบรรยาย ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นรูปแบบและสภาพการบริหารสถานศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนหางดง-รัฐราษฎร์อุปถมัภ ์ไดน้ าหลกัการกระจายอ านาจการมีส่วน
ร่วม การคืนอ านาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน การบริหารตนเองและการตรวจสอบและถ่วงดุลมาใช้
ในการบริหารโรงเรียน โดยให้บุคลากรท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียแสดงความคิดเห็นและปฏิบติัหน้าท่ี
ตามท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย มีการกระจายอ านาจและใหบุ้คลากรท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมใน
งานดา้นต่างๆเช่น งานวชิาการ งานจดังบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทัว่ไป โรงเรียนได้
เปล่ียนรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาจากผู ้บริหารเพียงคนเดียวเป็นการบริหารรูปแบบ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีร่วมเสนอนโยบาย แผนกลยุทธ์และแนวปฏิบติัแก่โรงเรียน 

                                                 
67ศรีนวล กล้าหาญ, “การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตาม

ทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3”, 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, 117 หนา้.  

68 สุทธิรักษ์ ศรีวรรณ, “การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตาม
ทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั  : มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี), 2549, 109
หนา้.  
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ตลอดจนร่วมประเมินผลการบริหารและการด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน รวมถึงไดน้ าแนวคิด
ทฤษฎีมาใชใ้นการบริหารอยา่งหลากหลาย ดา้นปัญหาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน ไดพ้บปัญหาในแต่ละดา้นตามสภาพและรูปแบบในการน าไปปฏิบติั ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหาร ครู
อาจารย ์นกัเรียน และบุคลากรอ่ืนๆท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโรงเรียน แมโ้รงเรียนไดจ้ดัท าโครงสร้าง
ทางการกระจายอ านาจและมีธรรมนูญของโรงเรียนท่ีก าหนดให้บุคลากรท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียร่วมใน
การแสดงบทบาทและหน้าท่ีไวช้ดัเจน แต่ปัญหาท่ีพบ เช่น ทางโรงเรียนไม่ได้สร้างความรู้ความ
เข้าใจหรือให้การอบรมขยายสู่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับหลักการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานอย่างแทจ้ริง ดา้นแนวทางการพฒันา ท าให้ไดข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการ
พฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จหลาย
ประการ เช่น แนวทางและขอ้เสนอแนะการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม การบริหารตนเอง การ
คืนอ านาจการจดัการศึกษาใหป้ระชาชน และการตรวจสอบประเมินผลและถ่วงดุล เป็นตน้69 

ศิริพงษ์ พุ่มภักดี ได้วิจยัเร่ืองความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อ การบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระแกว้ พบว่า ความพึง
พอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก 
ระหว่างขา้ราชการครูชายและข้าราชการครูหญิงไม่แตกต่าง ระหว่างข้าราชการครูในโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร โรงเรียนประถมศึกษา ไม่
แตกต่างกนั70 

วัลภา พูนชัย ไดว้ิจยัเร่ือง ศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า โรงเรียนเอกชนในจงัหวดั
นครราชสีมา มีปัญหาการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่นอ้ยทุกดา้น โรงเรียนเอกชนในจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีขนาดต่างกนัมีปัญหาการ

                                                 
69อาทิตย ์อยูเ่ป็นสุข, “การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน กรณีศึกษาโรงเรียน

หางดงรัฐราษฎร์อุปถมัภ ์จงัหวดัเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่), 2549, 121 หนา้.  

70ศิริพงษ์ พุ่มภักดี, “ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระแกว้”, วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2546, 96 หนา้. 
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บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่71 

จารุณี ฐานวิเศษ ไดว้ิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีต่อบทบาท
ของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ตามหลักการกระจายอ านาจ หลกัการมีส่วนร่วมหลกัการบริหาร
ตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูท่ีมีบทบาทของผูบ้ริหาร ในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นถานของสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูมีระดบัความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยมีระดับความ
คิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตามหลกัการกระจายอ านาจ 
สูงสุด รองลงมาคือหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล และหลกัการบริหารตนอง ส าหรับหลกัการมี
ส่วนร่วม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีต่อบทบาทของผูบ้ริหาร ในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง 
ประสบการณ์ การท างาน และขนาดของสถานศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ แตกต่างกนั72  

อภินันท์ เลยีบใย ไดศึ้กษาและท าการวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 โดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 โดยใช้กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 50 ของประชากร 
ผลการวจิยัปรากฏวา่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารงานโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 เม่ือวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียรวม อนัดบัท่ีของ

                                                 
71วลัภา พูนชยั, “การศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานของโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา), 2550, 114 หนา้.  

72จารุณี ฐานวิเศษ, “บทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั :  มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี), 2551, 115 หนา้.  
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การบริหารโรงเรียนทั้งหกดา้น ปรากฏว่าครูมีความพึงพอใจ โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่แต่ละดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั73 

 

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั เร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผู ้วิจ ัยได้น าแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ74มา
ประยกุตใ์ชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ตวัแปรตาม จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระจายอ านาจ 
ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน ดา้นการบริหารตนเอง และดา้น
การตรวจสอบและถ่วงดุล ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพ จ าแนกเป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผู ้สอน และขนาดของสถานศึกษา จ าแนกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่                  
ดงัแผนภาพท่ี 2.2 ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73อภินันท์ เลียบใย ,“ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู ้บริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32”, วิทยานิพนธ์การบริหาร
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2540 , 148 หนา้.                 

74อุทยั บุญประเสริฐ, รายงานการวจัิยเร่ืองการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, อา้งแลว้, หนา้ 154-156.  

 



 63 

         ตัวแปรอสิระ                 ตัวแปรตาม 
  
  
  
  
  
  

 
  

 
แผนภาพที ่2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  5  ด้าน 
  1. ดา้นการกระจายอ านาจ 
  2. ดา้นการมีส่วนร่วม 
  3. ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษา 
     ใหก้บัประชาชน 
  4. ดา้นการบริหารตนเอง 
  5. ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 
 

สถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 

1. สถานภาพ 
   1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   1.2 ครูผูส้อน 
2. ขนาดของสถานศึกษา 
   2.1 ขนาดเล็ก 
   2.2 ขนาดกลาง 
   2.3 ขนาดใหญ่ 

 
 
 
 



 

บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

  
การวิจัยเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 โดยมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน 5 ดา้น คือ ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้น
การมีส่วนร่วม ด้านการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน ดา้นการบริหารตนเอง และดา้น
การตรวจสอบและถ่วงดุล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน 
5 ด้านนั้น จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) เพื่อให้การวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ผูว้ิจยัก าหนดวิธีการด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ในปีการศึกษา 2555 จ  านวน 2,594 
คน (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1)  

3.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 
จากประชากรท่ีใช้ในการวิจยั จ  านวน 2,594 คน ผูว้ิจยัใช้ตารางส าเร็จรูปของเคร็จซีและ

มอร์แกน (Krejcie and Morgan) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
0.95 จ านวน 464 คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรใน
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สถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างในสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา ดงัตารางท่ี 3.1 และ
วิธีการให้ได้มาซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในสถานศึกษาและขนาด ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ในแต่ละกลุ่ม แบบวธีิจบัสลาก 

 
ตารางที ่3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
  

ขนาดของสถานศึกษา 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวม ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวม 
ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

 65 
129 
 8 

 424 
1,661 
 307 

 489 
1,790 
 315 

43 
85 
 5 

 59 
230 
 42 

102 
315 
 47 

รวม 202 2,392 2,594 133 331 464 
 

   

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัจดัสร้าง

ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนต่อการบริหารงานโดยโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Cheklist) 

ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ประกอบด้วย ดา้นการ
กระจายอ านาจ ด้านการมีส่วนร่วม ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชน ดา้นการ
บริหารตนเอง และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล จ านวน 50 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ใน 5 ระดบั ตามวธีิของ ลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั1 คือ 

                                                 
1บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2543), หนา้ 74-77. 
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5  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
3  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด  
ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวการพฒันาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) 4 ดา้น คือดา้นการกระจาย
อ านาจ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการคืนอ านาจจดัการศึกษาให้ประชาชน ดา้นการบริหารดว้ยตนเอง 
และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล  
  

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบั ดงัน้ี 
1. ศึกษาคน้ควา้แนวคิดและหลกัการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารโดยโรงเรียนเป็นฐาน 
2. ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสร้างแบบสอบถามจากต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดขอบข่ายของเคร่ืองมือใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา 
3. สร้างแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีครอบคลุมเน้ือหาตามกรอบแนวคิด เพื่อหาคุณภาพ 
4. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

เหมาะสม และขอ้เสนอแนะ 
5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
6. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ

คุณภาพของขอ้ค าถามดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จ  านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ชียว
ชาญด้านการบริหารการศึกษา ด้านภาษาไทย และด้านการวดัและประเมินผลทางการศึกษา            
โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item-Objective Congruence : IOC) ซ่ึงค่า IOC ของแบบสอบถามท่ี
ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีโดยภาพรวมเท่ากบั 0.95 ส่วนค่า ICO ของรายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.66-1.00  แสดง
ใหเ้ห็นวา่ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัมีค่ามากกวา่ 0.50 ทุกขอ้ค าถาม สามารถสรุปได้
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วา่ทุกขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัค านิยามหรือความตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึงม่ีค่า IOC ทั้ง 5 
ดา้น แสดงดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที ่3.2 แสดงค่า IOC ของแบบสอบถามรายด้าน 
 

ด้านที่ เร่ือง ค่า IOC 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ดา้นการกระจายอ านาจ 
ดา้นการมีส่วนร่วม 
ดา้นการคืนอ านาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน 
ดา้นการบริหารดว้ยตนเอง 
ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 

0.97  
0.97  
0.93  
0.97  
0.93  

 รวม 0.95 
 

 7. ผูว้จิยัไดน้ าแบบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน แลว้น า
ข้อมูลท่ีได้ไปหาค่าความเช่ือมั่น(Reliabitity)ของแบบสอบถามเป็นรายด้านและรายรวม โดย
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั .83 และไดค้่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยู่
ระหวา่ง 0.80-1.00โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00 แสดงวา่ค่าความ
เช่ือมัน่ท่ีวเิคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด จึงสามาระน าไปใชไ้ด ้ดงัในตารางท่ี 3.3  
 
ตารางที ่3.3 แสดงค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในรายด้าน 
 

ด้านที่ เร่ือง ความเช่ือมั่น 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ดา้นการกระจายอ านาจ 
ดา้นการมีส่วนร่วม 
ดา้นการคืนอ านาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน 
ดา้นการบริหารดว้ยตนเอง 
ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 

0.12 
 0.12 
0.12 
 0.12 
 0.12 

รวม 0.62 
 



 68 

 8. จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา
ต่อไป 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 1.ขอหนังสือบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต1  
 2. ขอหนังสือจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เพื่อขอความ
ร่วมมือไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. จดัเตรียมแบบสอบถามใหเ้พียงพอกบัจ านวน กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบค าถามในแต่ละคร้ัง 
โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือน เมษายน 2556 โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน464ชุด 
 4. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยขอความกรุณาให้เพื่อนผูบ้ริหารและครูผูส้อนเก็บให้ จาก
การส่งแบบสอบถามไปจ านวน 464 ชุด ไดรั้บกลบัคืนมา จ านวน 444 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.68 ใช้
เวลา 45 วนั 
 5. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูลไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 444 ชุด 
 6. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะห์ และสรุปผลการวจิยั   
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปโดย
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษาของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์การด าเนินงานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ทั้งโดยภาพรวม รายดา้นและรายขอ้
โดยหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปล
ความหมาย ดงัน้ี 
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 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
 1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3. วเิคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 โดยใชค้่าที (t-test แบบ Independent 
samples) 
 4. วเิคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA) เม่ือพบวา่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 5. วิเคราะห์เก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 โดยหาความถ่ี
และร้อยละวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1.1 ความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม (Ioc:Index of consistency) 
1.2 ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability ) 

2. สถิติพื้นฐาน 
2.1 ค่าความถ่ี (Frequency) 
2.2 ค่าร้อยละ(Percentage) 
2.3 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
2.4 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 t-test (Independent samples) 
3.2 F-test แบบ One way ANOVA) และค่าความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 



 

 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัย เร่ืองการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน 5 ดา้น คือ ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้น
การมีส่วนร่วม ด้านการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน ดา้นการบริหารตนเอง และดา้น
การตรวจสอบและถ่วงดุล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน 
5 ด้านนั้น จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา โดยผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์
ตามล าดบัดงัน้ี  

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  

  

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยได้ก าหนด
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
     แทน ค่าเฉล่ีย 
 S.D.  แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of squares) 
 MS  แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean squares) 
 t  แทน ค่าสถิติในการแจกแจงแบบที (t-Distribution) 
 F  แทน    ค่าสถิติทดสอบท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัตามวธีิการทดสอบดว้ย  

          F-test (F-distribution) 
 df  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
 p   แทน ค่าความน่าจะเป็น 
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 *   แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 **  แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจ ัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 

จ  านวน 464 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 444 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.68 ของแบบสอบถาม
จากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ แสดงสถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
  
ตารางที ่4.1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1.สถานภาพ 
 1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 1.2 ครูผูส้อน 

 
125 
319 

 
26.93 
68.75 

2. ขนาดของสถานศึกษา 
 2.1 ขนาดเล็ก 
 2.2 ขนาดกลาง 
 2.3 ขนาดใหญ่ 

 
96 

306 
42 

 
20.69 
65.94 
9.05 

  

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็น 
กลุ่มตวัอยา่ง 444 คน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 26.93) นอ้ยกวา่
ครูผูส้อน (ร้อยละ 68.75) และเม่ือจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ สถานศึกษาขนาดกลาง
มากท่ีสุด (ร้อยละ65.94) รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 20.69) นอ้ยสุดคือสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ (ร้อยละ 9.05) 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 3.1 ระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และเปรียบเทยีบจ าแนกตาม
สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และ
เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา เพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั
แบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ 1) ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
2) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามสถานภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
ดงัน้ี 
 3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการ
กระจายอ านาจ 
 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานดา้นการ
กระจายอ านาจ ในส่วนน้ี เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการกระจายอ านาจ 

 

ที่ ด้านการกระจายอ านาจ 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นฝ่ายงาน กลุ่ม

สาระ ท่ีชดัเจน ปฏิบติัได ้
3.93 0.75 มาก 

2. สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัในการตดัสินใจสั่งการ
ดา้นต่างๆมากข้ึน 

3.77 0.58 มาก 

3. สถานศึกษามีอิสระในการก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน 

3.77 0.60 มาก 

4. สถานศึกษามี อิสระและความคล่องตัวในการตัดสินใจ
ด าเนินการบริหารงานดา้นวชิาการ 

3.76 0.51 มาก 

5. สถานศึกษามีอิสระในการระดมทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการจดั
การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.77 0.53 มาก 

6. คณะกรรมการสถานศึกษาก าหนดนโยบายและแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา 

3.73 0.71 มาก 

7. สถานศึกษามี อิสระและความคล่องตัวในการตัดสินใจ
ด าเนินการบริหารงานดา้นบุคลากร 

3.48 0.76 ปาน
กลาง 

8. สถานศึกษาก าหนดกรอบ แนวทางในการบริหารงบประมาณ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

3.73 0.58 มาก 

9. สถานศึกษามี อิสระและความคล่องตัวในการตัดสินใจ
ด าเนินการบริหารงานดา้นบริหารทัว่ไป 

3.65 0.63 มาก 

10. ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจการบริหารและการตดัสินใจไปยงั
ผูบ้ริหารระดบัล่างและผูป้ฏิบติั 

3.70 0.69 มาก 

รวม 3.73 0.42 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นการกระจายอ านาจ โดยภาพรวม 
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อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.73) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้านหลักการกระจายอ านาจ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเวน้ ด้านสถานศึกษามีอิสระและความ
คล่องตวัในการตดัสินใจด าเนินการบริหารงานดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น
ฝ่ายงาน กลุ่มสาระ ท่ีชดัเจน ปฏิบติัได ้ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นสถานศึกษามีอิสระและความ
คล่องตวัในการตดัสินใจด าเนินการบริหารงานดา้นบุคลากร 

 และจากขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาการบริหารการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดา้นกระจายอ านาจ ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ี
ส าคญัดงัน้ี 1) ดา้นสถานศึกษาควรให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถ่ินตามความต้องการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน (ค่าความถ่ีเท่ากับ 210)            
2) ดา้นผูบ้ริหารควรมีการกระจายอ านาจการบริหาร และการตดัสินใจไปยงัผูบ้ริหารระดบัล่างใน
การ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 198)  3) สถานศึกษาควรระดมทรัพยากร จดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินงานของสถานศึกษาจากผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาการ
จดัการศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 174) 

 3.1.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1จ าแนก
ตามสถานภาพ ด้านการกระจายอ านาจ  

 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธีทดสอบค่าท่ี (t-test)             
ผลวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1จ าแนกตามสถานภาพ ด้านการกระจายอ านาจ 

 

การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  
t 

 
p-value   S.D.   S.D. 

ดา้นการกระจายอ านาจ 4.15 0.29 3.88 0.45 15.68** 0.00 
 ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมากกวา่ครูผูส้อน 
 3.1.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา ด้านการกระจายอ านาจ  
 ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการกระจายอ านาจ ท่ีมีขนาดของสถานศึกษา
แตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) ขนาดกลาง (จ านวน
นกัเรียน 121- 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดงั
ตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการกระจายอ านาจ จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา แตกต่างกนั 

 

การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

ดา้นการกระจายอ านาจ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

15.05 
37.87 

2 
291 

7.52 
0.13 

57.83** 0.00 

รวม 52.92 293  
 ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ตารางที ่4.5 การทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบระดับการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษา 

และครูผู้สอนต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ด้านการกระจายอ านาจ 

 

ขนาด
สถานศึกษา 

 เลก็ กลาง ใหญ่ 

  3.49 3.77 4.11 
ขนาดเล็ก 3.49 - 0.27** 0.62** 
ขนาดกลาง 3.77 - - 0.34** 
ขนาดใหญ่ 4.11 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

  จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ระดบัการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนต่อการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการกระจายอ านาจ จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาทั้ง 3 ขนาด มีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลาง
และสถานศึกษาขนาดเล็กตามล าดบั 
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 3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการมี
ส่วนร่วม และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 3.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วม  
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายขอ้ ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.6  
 
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วม 

 

ที่ ด้านการมีส่วนร่วม 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดมี้

ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารงานดา้นต่างๆ 
3.74 0.77 มาก 

2. สถานศึกษามีระบบ กระบวนการจดัการ โดยยดึหลกัการ
ใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม 

3.71 0.64 มาก 

3. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.41 0.63 ปานกลาง 

4. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาทุกฝ่ายมีความเขา้ใจใน
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 

3.47 0.58 ปานกลาง 

5. ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอแนะแนวทาง
แกปั้ญหาในกิจกรรมของสถานศึกษา 

3.59 
 

0.56 มาก 

6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของโรงเรียน 

3.85 0.59 มาก 

7. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม บริหารจดัการศึกษา
ดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารงานทัว่ไป 

3.46 
  

0.53 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

8. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการ
สอน 

3.44 0.53 ปานกลาง 

9. ชุมชนมี ส่ วน ร่วมในการ ส่ ง เส ริม  สนับส นุน  ให้
สถานศึกษา มีว ัสดุ  อุปกรณ์ และทรัพยากรเพื่อจัด
การศึกษา 

3.53 0.57 มาก 

10. ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.71 0.64 มาก 

 รวม 3.59 0.36 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ดา้นการมีส่วนร่วม โดยภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก ( = 3.59) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ ดา้นคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาทุกฝ่ายมีความเขา้ใจใน
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ด้านคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม บริหารจัดการศึกษาด้าน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารงานทั่วไป และด้านสถานศึกษาเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของโรงเรียนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้น
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
  และจากขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาการบริหารการใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วม ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ี
ส าคญัดงัน้ี 1) ดา้นสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย แผนภารกิจ เป้าหมายและทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา (มีค่าความถ่ี
เท่ากบั 205) 2) ดา้นสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าสาระส าคญัหลกัสูตร
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สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ บริบทของโรงเรียน และท้องถ่ิน             
(มีค่าความถ่ีเท่ากบั194) 3) ดา้นสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง
ในการระดมทรัพยากรทั้ งภายในและภายนอกท้องถ่ิน เพื่อน ามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
(มีค่าความถ่ีเท่ากบั 188) 
 3.2.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ด้านการ
มีส่วนร่วม จ าแนกตามสถานภาพ 
 ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้าน
หลกัการมีส่วนร่วม ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจ าแนกตามสถานภาพท่ีแตกต่างกนั 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าท่ี (t-test) ผลวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วม จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  
t 

 
p-value   S.D.   S.D. 

ดา้นการมีส่วนร่วม 3.75 0.29 3.77 0.42 6.98** 0.00 
 ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมี
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัความคิดเห็นเก่ียวการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้อยกว่า
ครูผูส้อน 
 3.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการ
มีส่วนร่วม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
 ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวการบริหารงานโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการมีส่วนร่วม ของผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนท่ีมีขนาด
สถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) ขนาด
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กลาง (จ านวนนกัเรียน 121- 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวิธีการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นเกี่ยวการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

ดา้นการมีส่วนร่วม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.350 
34.356 

2 
291 

2.17 
0.11 

18.42** 0.00 

รวม 38.70 293  
 ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
บริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ตารางที ่4.9 การทดสอบรายคู่เพือ่เปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และ  

 ครูผู้สอนต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ด้าน 
 การมีส่วนร่วม 

 

ขนาด
สถานศึกษา 

 เลก็ กลาง ใหญ่ 

  3.54 3.52 3.84 
ขนาดเล็ก 3.54 - .016 .298** 
ขนาดกลาง 3.52 - - .314** 
ขนาดใหญ่ 3.84 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

  จากตารางท่ี 4.9 แสดงวา่ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นการมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบติัไม่แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดกลางแต่ 
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แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีผู ้บริหาร
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็ก
ตามล าดบั 
 3.3 ผลการวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการคืนอ านาจการ
จัดการศึกษาให้แก่ประชาชน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 3.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน  
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายข้อ         
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10  
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต 1 ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน 

 

ที่ ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 
1. คณะกรรมการสถานศึกษามาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆอย่าง

หลากหลายและมีองคป์ระกอบครบถว้น 
3.74 0.69 มาก 

2. สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และชุมชนระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆเพื่อพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษา 

3.90 0.79 มาก 

3. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบในการจดัท าหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 

3.58 0.69 มาก 

4. คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากบัและติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนของสถานศึกษา 

3.35 0.63 ปาน
กลาง 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการ
ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 

3.74 0.71 มาก 

6. คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้าใจในเป้าหมายการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจนตรงกนั และมีความสามคัคีในการท างาน
ร่วมกนั 

3.76 0.75 มาก 

7. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ
แนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ ดา้น
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทัว่ไปของสถานศึกษา 

3.39 0.54 ปาน
กลาง 

8. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ตลอดจนวทิยากรภายนอก และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

3.80 0.57 มาก 

9. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความ
คิดเห็น มีเหตุผล และใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

3.65 0.80 มาก 
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต 1 ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน (ต่อ) 
 

10. สถานศึกษารับฟังค าแนะน าในการบริหารงบประมาณการเงิน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

3.79 .51 มาก 

รวม 3.67 0.41 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.67) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดั
การศึกษาใหแ้ก่ประชาชน อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ ดา้นคณะกรรมการสถานศึกษา ก ากบัและ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา และดา้นสถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้น
การบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่ าสุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของ
สถานศึกษา 
 และจากขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาการบริหารการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนท่ีได้จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ด้านคณะกรรมการสถานศึกษามาจาก
ตวัแทนกลุ่มต่างๆอย่างหลากหลาย และมีองค์ประกอบครบถ้วน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 210) 2)ด้าน
สถานศึกษาก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ และแผนพฒันาการศึกษาสอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 184 ) 3)ดา้นสถานศึกษาใชห้ลกัประชาธิปไตยใน
การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 152 ) 
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 3.3.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ด้านการ
คืนอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน จ าแนกตามสถานภาพ 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชน ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนจ าแนกตามสถานภาพท่ีแตกต่างกนั โดยใช้วิธีทดสอบค่าท่ี (t-test) ผล
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน ด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน  
t 

 
p-value 

  S.D.   S.D. 

ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดั
การศึกษาใหแ้ก่ประชาชน 

3.77 
 

.36 
 

3.73 
 

.48 
 

5.627* 
 

.018 
 

 * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากกว่า
ครูผูส้อน 
 3.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐาน 
ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้าน
หลกัการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวการบริหารงานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชนส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อนท่ีมีขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวน
นกัเรียน 120 คนลงมา) ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121- 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 
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301 คนข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น 

ฐานของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชน จ าแนกตามขนาดของ สถานศึกษา 

 

การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

ดา้นหลกัการคืนอ านาจการ
จดัการศึกษาใหแ้ก่

ประชาชน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 

12.78 
37.23 

 

2 
291 

 

6.39 
0.12 

49.97** 0.00 

รวม 50.01 293  
 ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
บริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ตารางที ่4.13 การทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และ

ครูผู้สอนต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการคืน
อ านาจ การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน 

 

ขนาด
สถานศึกษา 

 เลก็ กลาง ใหญ่ 

  3.47 3.67 4.05 
ขนาดเล็ก 3.47 - 0.20** 0.58** 
ขนาดกลาง 3.67 - - 0.37** 
ขนาดใหญ่ 4.05 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.13 แสดงว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านหลักการคืนอ านาจการจดั
การศึกษาให้แก่ประชาชน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาทั้ง 3 ขนาด มีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลาง
และสถานศึกษาขนาดเล็กตามล าดบั 
 3.4 ผลการวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารตนเอง 
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 3.4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้าน
การบริหารตนเอง ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายข้อ         
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14  
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ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้าน การบริหารตนเอง ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

 

ที่ ด้านการบริหารตนเอง 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษาท าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของชุมชน 

ทอ้งถ่ินท่ีตั้งของสถานศึกษา 
3.69 0.63 มาก 

2. สถานศึกษาสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาดว้ยตนเอง 
โดยไม่ตอ้งรอการตดัสินใจจากหน่วยงานท่ีสูงกวา่ 

3.77 0.42 มาก 

3. สถานศึกษามีอิสระและอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานภายในสถานศึกษา 

3.76 0.53 มาก 

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

3.89 0.58 มาก 

5. สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างชดัเจนและเป็นระบบสามารถ
จดัองคก์รในสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.86 0.40 มาก 

6. สถานศึกษาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้มีความยืดหยุ่น 
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

3.94 0.55 มาก 
 

7. สถานศึกษาสามารถด าเนินการบริหารจัดการตนเองได้อย่าง
หลากหลายวธีิตามสภาพของสถานศึกษานั้นๆ 

3.53 0.74 มาก 

8. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู ้ปกครองนักเรียนเพื่อรายงาน
ความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นต่างๆของสถานศึกษา 

3.71 0.47 มาก 

9. สถานศึกษามีอ านาจในการจดัซ้ือ จดัจา้งดว้ยตนเองตามระเบียบ
ขอ้ปฏิบติั 

3.57 0.50 มาก 

10. สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างชดัเจนและเป็นระบบสามารถ
จดัองคก์รในสถานศึกษาไดเ้หมาะสม 

3.78 0.42 มาก 

รวม 3.75 0.25 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหารตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.75) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานดา้นหลกัการบริหารตนเองอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้มี
ความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการบริหารจดัการตนเองไดอ้ยา่งหลากหลายวธีิตามสภาพของสถานศึกษานั้นๆ 
 และจากขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาการบริหารการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านหลักการบริหารตนเองท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ดา้นสถานศึกษาประสานความร่วมมือในการด าเนินการจดัการศึกษา
ร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 
ผูป้กครองชุมชนและท้องถ่ิน (ค่าความถ่ีเท่ากับ 151 ) 2)ด้านผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน 
คณะกรรมการสถานศึกษา จดัระบบการบริหารงาน ดา้นวิชาการ  งบประมาณ บุคคล และบริหาร
ทัว่ไป ร่วมกนั(ค่าความถ่ีเท่ากบั 136 ) 3) ดา้นสถานศึกษามีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั
ของชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีตั้งของสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 124)  
 3.4.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ด้านการ
บริหารตนเอง จ าแนกตามสถานภาพ 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานดา้น
การบริหารตนเอง ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพท่ีแตกต่างกนั 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าท่ี (t-test) ผลวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ด้านการบริหารตนเอง จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  
t 

 
p-value   S.D.   S.D. 

ดา้นหลกัการบริหารตนเอง 3.65 0.31 3.79 0.53 7.94** 0.00 
 ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวการ
บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมี
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดับการแสดงออกการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้อยกว่า
ครูผูส้อน 
 3.3.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้านการบริหารตนเอง ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
 ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการบริหารตนเอง ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีขนาดของ
สถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) ขนาด
กลาง (จ านวนนกัเรียน 121- 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวิธีการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ด้านการบริหารตนเอง ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

การบริหารโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

ดา้นการบริหารตนเอง 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.151 
16.49 

2 
291 

1.07 
0.05 

18.97** 0.00 

รวม 18.64 293  
** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นกบัการ
บริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ตารางที ่4.17 การทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และ 

ครูผู้สอนต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหาร
ตนเอง 

 

ขนาด
สถานศึกษา 

 เลก็ กลาง ใหญ่ 

  3.71 3.71 3.92 
ขนาดเล็ก 3.71 - 0.00 0.21** 
ขนาดกลาง 3.71 - - 0.21** 
ขนาดใหญ่ 3.92 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

  จากตารางท่ี 4.17 แสดงวา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นการบริหารตนเอง ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ สถานศึกษา
ขนาดเล็กมีการปฏิบติัไม่แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดกลาง แต่ ทั้งสองขนาดมีการปฏิบติัแตกต่าง
จากสถานศึกษาขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาด
ใหญ่มีการปฏิบติัมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็ก 
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 3.5 ผลการวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 3.5.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายข้อ          
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18  
 
ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ในด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 

ที่ ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล  
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมเสมอในการรอรับ

การประเมินจากองคก์รภายนอก 
3.98 0.79 มาก 

2. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
และชุมชน ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของ
สถานศึกษา  

3.32 0.51 ปานกลาง 

3. สถานศึกษาสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังาน
ประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับทราบ
ใหค้วามเห็นชอบและรายงานต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 

3.74 0.92 มาก 

4. ผลสัมฤท ธ์ิของการด า เ นินงานตามแผนกลยุท ธ์
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

3.94 0.79 มาก 

5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณภายในสถานศึกษามีความสมบูรณ์และ
ถูกตอ้ง 

3.86 0.36 มาก 
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ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
(ต่อ) 
 

6. สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพ
ภายใน ปีละ 1 คร้ัง และการประกันคุณภาพภายนอก 
ทุกๆ 5 ปี 

3.86 0.48 มาก 

7. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณภายในสถานศึกษามีความสมบูรณ์และ
ถูกตอ้ง 

3.60 0.52 มาก 

8. ผลสัมฤท ธ์ิของการด า เ นินงานตามแผนกลยุท ธ์
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

3.64 0.48 มาก 

9. สถานศึกษาจัดให้มีการประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาสู่สาธารณชน 

3.70 0.50 มาก 

10. สถานศึกษามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได ้

3.25 0.43 ปานกลาง 

รวม 3.69 0.36 มาก 
  

 จากผลผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4 .18 พบว่า ระดับความคิดเห็นการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.69) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดา้น
หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล อยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้น สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของสถานศึกษา และดา้น
สถานศึกษามีการบริหารงานดว้ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมเสมอในการรอ
รับการประเมินจากองคก์รภายนอก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ สถานศึกษามีการบริหารงานดว้ยความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
 และจากขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาการบริหารการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) มี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ด้านสถานศึกษาจดัสร้างระบบ และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ
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เพียงพอต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากับ 294) 2) ด้าน
สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการ
ประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก (ค่าความถ่ีเท่ากบั 182 ) 3) ดา้นสถานศึกษา
รายงานความกา้วหนา้การด าเนินการตามแผนการปฏิบติังานของสถานศึกษาให้ผูป้กครอง ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 145) 
 3.5.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจ าแนกตามสถานภาพ 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานดา้น
การตรวจสอบและถ่วงดุล ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามสถานภาพท่ีแตกต่าง
กนั โดยใชว้ธีิทดสอบค่าท่ี (t-test) ผลวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.19 
 
ตารางที ่4.19 ผลการเปรียบเทียบระดับความเห็นกับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานจ าแนก
ตามสถานภาพ 

 

การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน  
t 

 
p-value 

  S.D.   S.D. 

ดา้นการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล 

3.80 .38 3.65 0.36 4.97* 0.02 

 * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดับการแสดงออกด้านการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มากกวา่ครูผูส้อน 
 3.5.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา  
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 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกดา้นการบริหารงานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีขนาด
ของสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) 
ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121- 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดย
วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)    
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.20 
 
ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนจ าแนกตาม ขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

ดา้นการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 

1.70 
37.07 

 

2 
291 

 

0.85 
0.12 

6.66** 0.00 

รวม 38.77 293    
 ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการแสดงออกดา้นการ
บริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ตารางที ่4.21 การทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 การตรวจสอบ
และถ่วงดุล 

 

ขนาด
สถานศึกษา 

 เลก็ กลาง ใหญ่ 

  3.69 3.62 3.83 
ขนาดเล็ก 3.69 - 0.06 0.14* 
ขนาดกลาง 3.62 - - 0.20** 
ขนาดใหญ่ 3.83 - - - 

 *มีนียส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.21 แสดงว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนต่อการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบติั
ไม่แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดกลาง แต่แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัมากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็ก 
ส่วน สถานศึกษาขนาดกลางมีการปฏิบติั แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติั มากกวา่สถานศึกษาขนาดกลาง  



 

 

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เร่ืองการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 โดยมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาระดบัการ
บริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน 5 ดา้น คือ ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้น
การคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน ด้านการบริหารตนเอง และดา้นการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน 5 ด้านนั้น จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู ้บริหารสถานศึกษา และครูผู ้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 2,594 คน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งในสถานศึกษาและขนาด ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย 

(Simple Random Sampling) ในแต่ละกลุ่ม แบบวิธีจบัสลาก ซ่ึงไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยั จ  านวน 464 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีสุ่ม แบบแบ่งชั้น และไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 
444 คน คิดเป็นร้อยละ 95.68 ของแบบสอบถามทั้งหมด ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้ตวัแปร
อิสระ คือ สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ดงัน้ี 1) สถานภาพ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน 2) ขนาดของสถานศึกษา ไดแ้ก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และตวัแปรตาม
ไดแ้ก่ การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5 ดา้นคือ 1) ดา้นกระจายอ านาจ 2) ดา้นการมีส่วน
ร่วม 3) ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน 4)ดา้นการบริหารตนเอง 5) ดา้นการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนท่ี1 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Cheklist) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และขนาดของสถานศึกษา ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
แบบเป็นประเมินค่า (Rating scale) ตามวธีิของ ลิเคิร์ท (Likert) ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวการ
พฒันาพฒันาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด (Open ended) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.83 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)และสถิติท่ีใช้ใน
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การทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว(F-test แบบ One way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดย
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน คือ วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ(Percntage) 
วิเคราะห์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งโดยภาพรวมรายดา้น
และรายขอ้ โดยหาค่าเฉล่ีย ( )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
และแปลความหมาย วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา โดยการทดสอบที t- test, 
F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(0n-way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe)               
ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ  
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 การสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละ
ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 5.1.1. สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 เป็นกลุ่มตวัอย่าง 464 คน ผูว้ิจยัได้รับแบบสอบถามตอบ
กลบัคืนมา 444 คน คิดเป็นร้อยละ 95.68 ส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 68.75 และปฏิบติั
ราชการในสถานศึกษาขนาดกลาง ร้อยละ 65.94 
 5.1.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการกระจายอ านาจ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 
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 การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการกระจายอ านาจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก              
( = 3.73) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านหลกัการ
กระจายอ านาจ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ ดา้นสถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัในการ
ตดัสินใจด าเนินการบริหารงานดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงาน
แบ่งเป็นฝ่ายงาน กลุ่มสาระ ท่ีชดัเจน ปฏิบติัได ้ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นสถานศึกษามีอิสระและ
ความคล่องตวัในการตดัสินใจด าเนินการบริหารงานดา้นบุคลากร 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1 
จ าแนกตามสถานภาพ ด้านการกระจายอ านาจ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานมากกวา่ครูผูส้อน เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า แตกต่างกนั โดยท่ีสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็กตามล าดบั 
 5.1.3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา  
 การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ดา้นการมีส่วนร่วม โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.59) 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดา้นหลกัการมีส่วนร่วม อยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ ดา้นคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา ดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาทุกฝ่ายมีความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง ดา้นคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม บริหารจดัการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและบริหารงานทัว่ไป และดา้นสถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของโรงเรียนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ       
ดา้นคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1 
จ าแนกตามสถานภาพ ดา้นการมีส่วนร่วม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
น้อยกว่าครูผูส้อน และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า แตกต่างกนั โดยท่ีสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็กตามล าดบั 
 5.1.4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้กับประชาชน และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการคืนอ านาจการจดั
การศึกษาให้แก่ประชาชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.67) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มี
ระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชน 
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ ดา้นคณะกรรมการสถานศึกษา ก ากบัและติดตามการด าเนินงานตาม
แผนของสถานศึกษา และดา้นสถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา เสนอแนวทาง
และมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และ
ดา้นการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่ าสุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของ
สถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1 
จ าแนกตามสถานภาพ ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน พบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการแสดงความคิดเห็นการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการแสดงความ
คิดเห็นการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมากกวา่ครูผูส้อน และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า มีการปฏิบติั
แตกต่างกัน โดยท่ีสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและ
สถานศึกษาขนาดเล็กตามล าดบั 
 5.1.5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารตนเอง และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 
 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดา้นการบริหารตนเอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.75) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มี
ระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานดา้นหลกัการบริหารตนเองอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้
มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการบริหารจดัการตนเองไดอ้ยา่งหลากหลายวธีิตามสภาพของสถานศึกษานั้นๆ  
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1 
จ าแนกตามสถานภาพ ดา้นการบริหารตนเอง พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการ
แสดงความคิดเห็นการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการแสดงความคิดเห็นการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานนอ้ยกวา่ครูผูส้อน และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบติัไม่แตกต่างจากสถานศึกษา
ขนาดกลาง แต่ ทั้งสองขนาดมีการปฏิบติัแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยท่ีสถานศึกษา
ขนาดใหญ่มีการปฏิบติัมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็ก  
 5.1.6 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของ ผู้บริการ
สถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา  
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 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการบริหารตนเอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.75) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานดา้นหลกัการบริหารตนเองอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้
มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการบริหารจดัการตนเองไดอ้ยา่งหลากหลายวธีิตามสภาพของสถานศึกษานั้นๆ 
   

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 การอภิปรายผลการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี  
 1. ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 1 ด้านการกระจายอ านาจ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 
 1.1 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการกระจายอ านาจ 
 ผลการวจิยั พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จาก
การเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ีดา้นสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นฝ่ายงาน 
กลุ่มสาระ ท่ีชดัเจน ปฏิบติัได ้ดา้นสถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัในการตดัสินใจสั่งการดา้น
ต่างๆมากข้ึนและท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือสถานศึกษามีอิสระและความคล่องตัวในการตดัสินใจ
ด าเนินการบริหารงานดา้นบุคลากร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน มี
บทบาทหน้าท่ีในด้านการบริหารจดัการศึกษา มีการบริหารจดัการตามความตอ้งการและความ
จ าเป็นของสถานศึกษา โดยอาศยัคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีไดร่้วมกนัวางแผน
(Plan)ร่วมตดัสินใจด าเนินการ (Doing) ร่วมกนัตรวจสอบ (Checking) และร่วมกนัประเมินและ
ปรับปรุง(Action) โดยมุ่งหวงัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อคุณภาพและมาตรฐานของผูเ้รียนเป็นประการส าคญั รับรู้นโยบายและแนว
ปฏิบติัต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง มีการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาไปยงัผูป้ฏิบติั
โดยตรง มีการจดัการอบรม สัมมนา และจากกการพฒันาตนเองของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน
ในดา้นต่างๆ ท าใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตามหลกัการ 5 
หลักการ ด้านหลักการกระจายอ านาจ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักการคืนอ านาจการจดั
การศึกษาให้แก่ประชาชน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อุทยั บุญประเสริฐ ท่ีกล่าวไวว้า่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็น
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กลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปล่ียนอ านาจหน้าท่ีในการตดัสินใจจากส่วนกลางไปยงัแต่
ละโรงเรียน โดยผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผูป้กครอง มีอ านาจควบคุมกระบวนการจดั
การศึกษามากข้ึน โดยให้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ตดัสินใจเก่ียวกบังบประมาณ บุคลากร และหลกัสูตร 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิมล ปานาภรณ์ ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า การศึกษาปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกระจายอ านาจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการคืนอ านาจจดั
การศึกษาให้ประชาชน ด้านการบริหารตนเอง ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุลตามล าดับ เม่ือ
เปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีปัญหามากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรีทุกดา้นยกเวน้ ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน แต่เม่ือเปรียบเทียบตาม
ประสบการณ์การท างานในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีปัญหาการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ทั้งโดยรวมและทุกรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
 1.2  เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีผู ้บริหารสถานศึกษามีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมากกวา่ครูผูส้อน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความรู้ ความเขา้ใจแนวการบริหารและจดัการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานเน่ืองจากไดเ้ขา้รับการอบรมและพฒันาเก่ียวกบัดา้นบริหารโดยตรง ส่วนครูผูส้อน
เป็นผูป้ฏิบติัและเก่ียวขอ้งยงัอาจขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารศึกษา ยิ่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พุทธศกัราช 2546 มาตรา 35 ไดก้ าหนดให้สถานศึกษาท่ีจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมาตรา 39 ก าหนดให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีอ านาจ
หน้าท่ีบริหารกิจการของสถานศึกษา การบริหารจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั เพราะเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานขององค์การท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ประชุม รอดประเสริฐ กล่าวา่ การบริหาร คือ การด าเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการโดยให้มีการใช้ทรัพยากร คน เงินและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจนวสัดุ
อุปกรณ์ทุกชนิดอย่างให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกบังานวิจยัของ
จารุณี ฐานวิเศษ ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีต่อบทบาทของผูบ้ริหารใน
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์
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ธานี เขต 3 ตามหลกัการกระจายอ านาจ หลกัการมีส่วนร่วมหลกัการบริหารตนเอง และหลกัการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีบทบาท
ของผูบ้ริหาร ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นถานของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีระดบัความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผูบ้ริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 3 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีระดบัความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารใน
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักการกระจายอ านาจ สูงสุด รองลงมาคือหลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล และหลกัการบริหารตนอง ส าหรับหลกัการมีส่วนร่วม มีระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีต่อ
บทบาทของผูบ้ริหาร ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์ การท างาน และขนาดของ
สถานศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ แตกต่างกนั 
 1.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการกระจายอ านาจ แตกต่างกนั โดยท่ีสถานศึกษาขนาด
ใหญ่มีการปฏิบติัมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็กตามล าดับ อาจเป็น
เพราะว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษากลยุทธ์ส าคญัอีกรูปแบบหน่ึงในการ
ปรับปรุงการศึกษา สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความพร้อมในดา้นต่างๆไม่เท่ากนักระบวนการ
บริหาร อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบในการตดัสินใจในการบริหารจดัการเร่ืองต่างๆเป็นหน้าท่ี
ของสถานศึกษานั้นๆ ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการกระจายอ านาจให้โรงเรียนและชุมชนมีอิสระในการบริหารและจดั
การศึกษาใหม้ากท่ีสุด โดยมีหลกัความเช่ือท่ีวา่ การตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดน่าจะเกิดจากการตดัสินใจของ
คณะบุคคลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีอยูใ่กลชิ้ด และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การ
บริหารท่ีให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีอิสระในการตดัสินใจบริหาร
จดัการ ทั้งด้านหลกัสูตร การเงิน การงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทัว่ไป ด้วย
ระบบการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนในรูปคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อบริหารให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน 
 2. ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วม และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 
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 2.1 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วม  
 ผลการวจิยั พบวา่โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากโดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จาก
การเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของโรงเรียน ด้านสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารงานด้านต่างๆ ส่วนท่ีมีค่าต ่าสุดคือ
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ผูบ้ริหาสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความรู้ ความเขา้ใจ และสนใจในเร่ืองของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงในการด าเนินการควรจดัโครงสร้างโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมก าหนดก าหนด
นโยบาย และแผนการตดัสินใจก าหนดหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ร่วมคิด ร่วมท า ตามบริบท และความ
ตอ้งการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจดัการศึกษา ก็จะท าให้ทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกเป็น
เจา้ของ ร่วมด าเนินงานใหส้ัมฤทธ์ิผลตามแผนกลยทุธ์ หรือการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน
ด้านต่างๆ ให้ผลงานเป็นท่ีพึงพอใจของชุมชน พฒันากระบวนการบริหารงานให้มีความพร้อม
เหมาะสม ด าเนินงานพฒันางานให้ผลงานเป็นท่ียอมรับ และสร้างวฒันธรรมท่ีดีในการท างาน
ร่วมกนั ก็จะท าให้ การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ    
ดิเรก วรรณเศียร ไดก้ล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมวา่การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
management) คือวิธีการบริหารหรือรูปแบบการตดัสินใจ ซ่ึงเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานหรือการบริหารมีส่วนแสดงความคิดเห็น ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดการตดัสินใจของผูบ้ริหารมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูร่้วมงานจะเขา้ใจว่า
งานท่ีปฏิบติัมีความเป็นมาอย่างไร และมีเหตุผลความจ าเห็นอะไรบา้ง เม่ือถึงขั้นตอนการปฏิบติั
ผูร่้วมงานจะรับผิดชอบและเต็มใจด าเนินการมากกวา่ท่ีจะปฏิบติัตามค าสั่งอยา่งเดียว ยงัสอดคลอ้ง
แนวคิดของ อคัรนาค เผอืกใจแก้ว กล่าววา่ การมีส่วนร่วมหมายถึง การท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในการคิด
และตดัสินใจหรือร่วมด าเนินงาน โดยมีอ านาจอยา่งแทจ้ริง และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศรีนวล 
กล้าหาญ กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีต้องการทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา หรือเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้เขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการศึกษา ทั้งในดา้นการวางแผนการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆเช่น งบประมาณ หลกัสูตร 
การสนบัสนุนส่ือต่างๆเพื่อการเรียนการสอน การร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า ร่วมกนัประเมินและร่วม
ปรับปรุง เพื่อใหร้งเรียนสามารถด าเนินการใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน 
 2.2 การเปรียบเทียบ จ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกนัอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีผู ้บริหารสถานศึกษามีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากกวา่ครูผูส้อน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหาสถานศึกษามี
ความรู้ ความเขา้ใจ และสนใจในเร่ืองของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงในการด าเนินการควรจดั
โครงสร้างโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมก าหนดก าหนดนโยบาย และแผนการตัดสินใจมากกว่า
ครูผูส้อน ในการสร้างวฒันธรรมท่ีดีในการท างานร่วมกนั ก็จะท าให้ การบริหารแบบมีส่วนร่วมมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อุทยั บุญประเสริฐ กล่าวไวว้า่ หลกัการมีส่วนร่วม
และการให้ความร่วมมือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดมี้ส่วนร่วมในการ
บริหาร การตดัสินใจและร่วมจัดการศึกษา ผูท่ี้เก่ียวข้องและผูมี้ส่วนได้เสียท่ีส าคญั ได้แก่ ครู 
ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ตวัแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตวัแทนศิษย์เก่า และ
ตวัแทนนกัเรียน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิมล ปานาภรณ์ ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้ เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ การศึกษาปัญหาการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นกระจายอ านาจ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้น
การคืนอ านาจจดัการศึกษาให้ประชาชน ด้านการบริหารตนเอง ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล
ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบตามวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีปัญหามากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีทุกด้านยกเว้น ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน แต่เม่ือ
เปรียบเทียบตามประสบการณ์การท างานในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั
มีปัญหาการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ทั้งโดยรวมและทุกรายดา้น แตกต่างกนั  
 2.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วม แตกต่างกนั โดยท่ีสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัมากกวา่
สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็กตามล าดบั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีขอ้จ ากดัในดา้นทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัส าหรับการบริหาร บุคลากร 
งบประมาณ และมีวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีจ านวนไม่เท่ากนั 
การบริหารจดัการดา้นงบประมาณต่างกนั ซ่ึงส่งผลไปยงัการพฒันาดา้นอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพได้
ไม่เท่ากนัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุทธิรักษ์ ศรีวรรณ ไดศึ้กษาสภาพ ปัญหาและขอ้เสนอแนะใน
การด าเนินงานบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกประถม จงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมผูบ้ริหารและครูมีความเห็นตรงกนัวา่การบริหารโดยใช้
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โรงเรียนเป็นฐานทั้ ง 5 หลักการ คือ หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
ประสานงาน หลักการริเร่ิม หลักการตรวจสอบได้ มีการด าเนินงานเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 
สอดคลอ้งงานวิจยั อาทิตย์ อยู่เป็นสุข ไดศึ้กษารูปแบบ สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา และแนวทาง
การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนหางดง-รัฐราษฎร์
อุปถมัภ ์จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูช่้วยผูบ้ริหาร ครูอาจารย ์
นักเรียน ผูป้กครอง บุคลากรหลักในชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปี
การศึกษา 2544 จ านวน 30 คน ท่ีถูกสุ่มมาแบบจ าเพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสังเกต และเอกสารหลกัฐานต่างๆน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาวิเคราะห์แลว้
สรุปผลการวจิยัโดยวธีิการบรรยาย ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นรูปแบบและสภาพการบริหารสถานศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนหางดง-รัฐราษฎร์อุปถมัภ ์ไดน้ าหลกัการกระจายอ านาจการมีส่วน
ร่วม การคืนอ านาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน การบริหารตนเองและการตรวจสอบและถ่วงดุลมาใช้
ในการบริหารโรงเรียน โดยให้บุคลากรท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียแสดงความคิดเห็นและปฏิบติัหน้าท่ี
ตามท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย มีการกระจายอ านาจและใหบุ้คลากรท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมใน
งานดา้นต่างๆเช่น งานวชิาการ งานจดังบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทัว่ไป โรงเรียนได้
เปล่ียนรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาจากผู ้บริหารเพียงคนเดียวเป็นการบริหารรูปแบบ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีร่วมเสนอนโยบาย แผนกลยุทธ์และแนวปฏิบติัแก่โรงเรียน 
ตลอดจนร่วมประเมินผลการบริหารและการด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน รวมถึงไดน้ าแนวคิด
ทฤษฎีมาใชใ้นการบริหารอยา่งหลากหลาย ดา้นปัญหาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน ไดพ้บปัญหาในแต่ละดา้นตามสภาพและรูปแบบในการน าไปปฏิบติั ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหาร ครู
อาจารย ์นกัเรียน และบุคลากรอ่ืนๆท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโรงเรียน แมโ้รงเรียนไดจ้ดัท าโครงสร้าง
ทางการกระจายอ านาจและมีธรรมนูญของโรงเรียนท่ีก าหนดให้บุคลากรท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียร่วมใน
การแสดงบทบาทและหน้าท่ีไวช้ดัเจน แต่ปัญหาท่ีพบ เช่น ทางโรงเรียนไม่ได้สร้างความรู้ความ
เข้าใจหรือให้การอบรมขยายสู่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับหลักการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานอย่างแทจ้ริง ดา้นแนวทางการพฒันา ท าให้ไดข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการ
พฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จหลาย
ประการ เช่น แนวทางและขอ้เสนอแนะการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม การบริหารตนเอง การ
คืนอ านาจการจดัการศึกษาใหป้ระชาชน และการตรวจสอบประเมินผลและถ่วงดุล เป็นตน้ 
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 3. ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 1 ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ 
และขนาดของสถานศึกษา 
 3.1 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กับ
ประชาชน 
 ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้ดงัน้ี ด้านสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ด้าน
สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ด้านคณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มี
ความรู้ ความเขา้ใจ แนวการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดย
โรงเรียนเป็นฐาน มีความเจริญก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและการศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้การจดั
การศึกษาโดยส่วนกลางเร่ิมมีขอ้จ ากดั เกิดความล่าชา้ และไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 
และชุมชนอยา่งแทจ้ริง จึงตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษา และคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและ
ประชาชนได้มีบทบาทจดัการศึกษามากข้ึน ได้เข้ามาร่วมคิดวางแผน ร่วมกันก าหนดนโยบาย
บริหารจัดการเอง เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของโรงเรียนในรูปแบบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีประกอบดว้ย ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนองคก์รมหาชน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูท้รงคุณวุฒิ และผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดเ้สนอแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
การศึกษาโดยใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองคก์รในการบริหาร โดยก าหนดหลกัการในเร่ือง
ของคณะกรรมการไวใ้หก้ระจายอ านาจใหก้บัผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบัเด็กเป็นผูใ้ชอ้  านาจในการบริหารเป็น
หลกั การท่ีเช่ือวา่จะท าใหส้ถานศึกษามีประสิทธิภาพและสร้างคุณภาพในการเรียนรู้ของเด็กไดเ้ป็น
อย่างดี จึงก าหนดให้การบริหารการศึกษาอยู่ภายใต้การบริหารของคณะบุคคลคือ กรรมการ
สถานศึกษาซ่ึงประกอบด้วย ผูป้กครอง ครู และผูบ้ริหารสถานศึกษา หน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 3.2 การเปรียบเทียบ จ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อนมีระดบัการแสดงความคิดเห็นการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการแสดงความคิดเห็นการ
บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากกว่าครูผูส้อน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ภายหลงัประเทศไทย
ไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
เป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา ท่ีน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญ่ในเวลาต่อมา ไดก่้อให้เกิด
กระแสการต่ืนตวัคร้ังใหญ่ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดมี้ความรู้ในดา้นการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน มากกว่าครูผูส้อน ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน มีบทบาทหนา้ท่ีในดา้นการบริหาร
จดัการศึกษาต่างกนั ซ้ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นันทริก เทียงพนม ไดศึ้กษารูปแบบการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนวดัเขาฆอ้งชัย อ าเภอลานสัก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุทยัธานี พบปัญหาวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การบริหารตนเองมี
ปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้นการบริหารตนเอง และดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนมีปัญหาในระดบันอ้ย และยงัสอดคลอ้งงานวจิยัของ ธนพร มาใหม่ไดท้  าการวิจยั
เร่ือง การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน ผลการวิจยั
พบวา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ทั้ง 6 หลกัการ ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล าดบัการปฏิบติั คือ หลกัการมีภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน หลกัการพฒันาทั้งระบบ หลกัการ
บริหารตนเอง หลักการความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ หลกัการกระจายอ านาจ และหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม คณะกรรมการอ านวยการท่ีมีระดับการศึกษา การด ารงต าแหน่ง และ
ประสบการณ์อบรมแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานทั้ง 6 หลกัการ 
คือ หลกัการมีภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน หลกัการพฒันาทั้งระบบ หลกัการบริหารตนเอง หลกัการ
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ หลักการกระจายอ านาจ และหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
แตกต่างกนั  
 3.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน มีการปฏิบติัแตกต่างกนั โดย
ท่ีสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็ก
ตามล าดบั ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีขอ้จ ากดัในดา้น
ทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัส าหรับการบริหาร บุคลากร งบประมาณ และมีวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีจ านวนไม่เท่ากนั การบริหารจดัการดา้นงบประมาณต่างกนั ซ่ึง
ส่งผลไปยงัการพฒันาดา้นอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพได้ไม่เท่ากนัซุ้งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ              
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ศิริพงษ์ พุ่มภักดี ได้วิจยัเร่ืองความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อ การบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระแกว้ พบวา่ ความพึงพอใจของ
ข้าราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก ระหว่าง
ขา้ราชการครูชายและขา้ราชการครูหญิงไม่แตกต่าง ระหว่างขา้ราชการครูในโรงเรียน ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร โรงเรียนประถมศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
 4. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารตนเอง และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 
 4.1 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการบริหารตนเอง 
 ผลการวจิยั พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จาก
การเรียงค่าเฉล่ียระดับปฏิบติัได้ดังน้ี ด้านสถานศึกษาก าหนดแนวทางในการบริหารงานด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ไว้ใน
แผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติั ดา้นสถานศึกษามีการบริหารงาน
อย่างชัดเจนและเป็นระบบสามารถจดัองค์กรในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ ดา้นสถานศึกษาสามารถด าเนินการบริหารจดัการตนเองไดอ้ยา่งหลากหลายวิธีตามสภาพ
ของสถานศึกษานั้นๆ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนโดยมีขอ้สังเกตจาก
การวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ีดา้นสถานศึกษาปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานใหมี้ความยดืหยุน่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัดา้นสถานศึกษาก าหนดแนวทาง
ในการบริหารงานดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงาน
ทัว่ไป ไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติั ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด
คือ ดา้นสถานศึกษาสามารถด าเนินการบริหารจดัการตนเองไดอ้ยา่งหลากหลายวิธีตามสภาพของ
สถานศึกษานั้นๆ อาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน มีบทบาทหนา้ท่ีในดา้นการ
บริหารจดัการศึกษา มีการบริหารจดัการตามความตอ้งการและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดย
อาศยัคณะกรรมการสถานศึกษา ดงันั้นโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะตอ้งบริหารจดัการดว้ยตนเอง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ถวลิ มาตรเลีย่ม กล่าววา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานยึดทฤษฎีหรือ
หลกัการเป็นกรอบในการด าเนินการ ในส่วนของหลกัการบริหารตนเองใช้ค  าว่า หลกัการบริหาร
จดัการตนเอง (Principle of self management) โรงเรียนจะตอ้งใชร้ะบบบริหารจดัการตนเองเป็น
หลกัในการด าเนินงาน ภายใตน้โยบายหลกัและโครงสร้างขององคก์ารพฒันาจุดประสงคก์ารสอน
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และยทุธศาสตร์การพฒันา สร้างก าลงัคน ทรัพยากร การแกปั้ญหาท าให้จุดมุ่งหมายบรรลุผลส าเร็จ
ดว้ยความสามารถของโรงเรียนเอง 
 4.2 การเปรียบเทียบ จ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการแสดงออกการบริหารงานโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐานน้อยกวา่ครูผูส้อน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน มี
บทบาทหน้าท่ีในดา้นการบริหารจดัการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการด้านการจดั
การศึกษาด้วยตนเอง สอดคล้องกบัแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวว่า ในระบบการศึกษา
ทัว่ไปมกัจะก าหนดใหโ้รงเรียนเป็นหน่วยท่ีปฏิบติัตามนโยบายส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอ านาจอยา่ง
แท้จริงส าหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น ไม่ได้ปฏิเสธเร่ืองการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายนั้นท าไดห้ลายวธีิ การท่ีส่วนกลางท าหนา้ท่ีเพียงก าหนดนโยบายและเป้าหมาย แลว้ปล่อย
ให้โรงเรียนมีระบบการบริหารดว้ยตนเอง โดยให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบใน
การด าเนินงาน ซ่ึงอาจด าเนินการไดห้ลายแนวทาง ดว้ยบริการท่ีแตกต่างกนัแลว้แต่ความพร้อมและ
สถานการณ์ของโรงเรียน ผลท่ีได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมท่ีทุกอย่างก าหนดมาจาก
ส่วนกลาง ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 4.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็กมีการ
ปฏิบติัไม่แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดกลาง แต่ ทั้งสองขนาดมีการปฏิบติัแตกต่างจากสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ สถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีขอ้จ ากดัในดา้น
ทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัส าหรับการบริหาร บุคลากร งบประมาณ และมีวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีจ านวนไม่เท่ากนั การบริหารจดัการดา้นงบประมาณต่างกนั ซ่ึง
ส่งผลไปยงัการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพได้ไม่เท่ากัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ       
มังกร ทัศวงษา ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการด าเนินงานและความส าเร็จของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 
พบว่า สภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความส าเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั การ
เปรียบเทียบความส าเร็จโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั 
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 5. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 
 5.1 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 ผลการวจิยั พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จาก
การเรียงค่าเฉล่ียระดับปฏิบติัได้ดังน้ี ด้านสถานศึกษาก าหนดแนวทางในการบริหารงานด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ไว้ใน
แผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติั ดา้นสถานศึกษามีการบริหารงาน
อยา่งชดัเจนและเป็นระบบสามารถจดัองคก์รในสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมและท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
คือดา้นสถานศึกษาสามารถด าเนินการบริหารจดัการตนเองไดอ้ย่างหลากหลายวิธีตามสภาพของ
สถานศึกษานั้นๆ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า การบริหารเป็นศาสตร์ และศิลป์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ครูผูส้อน ตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทกัษะการบริหารแต่ละคน ท่ีจะท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลกัการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบติังาน
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม ท่ีจะท าให้การจดัการศึกษามีคุณภาพและได้
มาตรฐานเป็นหน้าท่ีขององค์กรอิสระท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า 
หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (Accountability) โรงเรียนต้องพร้อมให้มีการตรวจสอบ
เพื่อให้การบริหาร และจดัการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด 
อุทัย บุญประเสริฐ กล่าววา่ การตรวจสอบ หมายถึง การท่ีส่วนกลางมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและ
ควบคุมมาตรฐานโดยมีองค์กรอิสระท าหน้าท่ีคอยตรวจสอบคุณภาพการบริการ และจดัการศึกษา
เพื่อใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและเป็นไปตามนโยบายของชาติ 
 5.2 การเปรียบเทียบ จ าแนกตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่าพบว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดับการ
แสดงออกด้านการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากกว่าครูผูส้อน ทั้งน้ีอาจเป็นเพระว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวการบริหารและจดัการศึกษาของสถานศึกษาใน
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน่ืองจากได้เขา้รับการอบรมและพฒันาเก่ียวกบัด้าน
บริหารโดยตรง ส่วนครูผูส้อนเป็นผูป้ฏิบติัและเก่ียวขอ้งยงัอาจขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
บริหารศึกษาสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุวิทย์ จันทร์คงหอม ได้ท าการวิจยัการบริหารโดยใช้
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โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในส านกังานเขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในส านักงานเขตทวีวฒันา 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม การมีภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน การพฒันาทั้งระบบ ความรับผิดชอบ
ท่ีตรวจสอบได้ การกระจายอ านาจ และการบริหารตนเอง แนวทางการพฒันาการบิหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา ในส านกังานเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ดา้น 
คือ การกระจายอ านาจ ควรมอบหมายอ านาจการตดัสินใจให้ผูรั้บผิดชอบงาน การบริหารตนเอง 
ควรให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกด้าน การบริหารแบบมีส่วนร่วม ควรให้ความส าคัญกับ
คณะกรรมการ การมีภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน ควรกระตุน้ส่งเสริมในการท างาน การพฒันาทั้งระบบ 
ควรพฒันาในทุกด้าน ทั้ งครู ผูป้กครอง ชุมชน การบริการ และการเรียนการสอน ส่วนความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ให้มีคณะกรรมการทุกฝ่ายไดรั้บรู้ในกระบวนการด าเนินงาน รายงายผล
ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งพร้องทั้งสามารถตรวจสอบได ้
 5.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการแสดงออกดา้นการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานแตกต่าง
กนั โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบติัไม่แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดกลาง แต่แตกต่างจาก
สถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยท่ีสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบติัมากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็ก ส่วน 
สถานศึกษาขนาดกลางมีการปฏิบติั แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดใหญ่
มีการปฏิบติั มากกวา่สถานศึกษาขนาดกลาง อาจเป็นเพราะวา่ สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางมี
ขอ้จ ากดัในดา้นทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัส าหรับการบริหาร บุคลากร งบประมาณ และมีวสัดุ อุปกรณ์
ส าหรับใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีจ านวนใกลเ้คียงกนั แต่สถานศึกษาขนาดใหญ่มี
ขอ้จ ากดัในดา้นทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัส าหรับการบริหาร บุคลากร งบประมาณ และมีวสัดุ อุปกรณ์
ส าหรับใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีจ านวนจึงมีการปฏิบติัมากกวา่สถานศึกษาทุกขนาด
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วัลภา พูนชัย ท่ีศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบวา่ โรงเรียนเอกชนใน
จงัหวดันครราชสีมา มีปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าน้อยทุกดา้น โรงเรียนเอกชนในจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีขนาดต่างกนัมี
ปัญหาการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จารุณี ฐานวิเศษ ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมี
ต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
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พื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ตามหลกัการกระจายอ านาจ หลกัการมีส่วนร่วมหลกัการบริหาร
ตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูท่ีมีบทบาทของผูบ้ริหาร ในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นถานของสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูมีระดบัความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยมีระดับความ
คิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตามหลกัการกระจายอ านาจ 
สูงสุด รองลงมาคือหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล และหลกัการบริหารตนอง ส าหรับหลกัการมี
ส่วนร่วม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีต่อบทบาทของผูบ้ริหาร ในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง 
ประสบการณ์ การท างาน และขนาดของสถานศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ แตกต่างกนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ 1) ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจัย 
2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใชแ้ละ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั คร้ังต่อไป  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1. จากการวิจยั การบริหารงานใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นกระจายอ านาจ พบวา่ สถานศึกษา
ควรให้ครูและผูเ้ก่ียวข้องร่วมกันก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ินตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน และผูบ้ริหารควรมีการกระจายอ านาจการบริหาร และการ
ตดัสินใจไปยงัผูบ้ริหารระดบัล่างในการ 
 2. จากการวิจยั การบริหารงานใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วม พบวา่ สถานศึกษา
เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนภารกิจ 
เป้าหมายและทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา และ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจดัท าสาระส าคญัหลกัสูตรสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ บริบท
ของโรงเรียน และทอ้งถ่ิน 
 3. จากการวจิยั การบริหารงานใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษา
ใหแ้ก่ประชาชน พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษามาจากตวัแทนกลุ่มต่างๆอยา่งหลากหลาย และมี
องค์ประกอบครบถ้วน และสถานศึกษาก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ และแผนพฒันาการศึกษา
สอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการของคณะกรรมการสถานศึกษา  
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 4. จากการวิจยั การบริหารงานใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง พบว่า 
สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการด าเนินการจดัการศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษา
ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองชุมชนและทอ้งถ่ิน และ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษา จดัระบบการบริหารงาน ดา้นวิชาการ  
งบประมาณ บุคคล และบริหารทัว่ไป ร่วมกนั 
 5. จากการวิจยั การบริหารงานใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล พบว่า
สถานศึกษาจดัสร้างระบบ และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพียงพอต่อระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และสถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
ร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ สถานศึกษาควรปรับปรุงแกไ้ขโครงสร้างการบริหารงาน
ของสถานศึกษาให้มีการกระจายอ านาจ ปรับปรุงระบบบริหารงานของโรงเรียนให้มีลกัษณะการ
กระจายอ านาจ ทั้งในดา้นทกัษะการคิด ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ และดา้นการปฏิบติังานให้เหมาะสม
และเร่งสร้างความตระหนกัให้บุคลากร และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ก าหนดและสร้างวฒันธรรมท่ีดีใน
การท างานร่วมกนั 
 2. ดา้นการมีส่วนร่วม สถานศึกษาควรด าเนินงานตามหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน โดยให้ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆของสถานศึกษา และจดัเตรียม จดัหา
วสัดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงานต่างๆให้พร้อมใชก้ระบวนการบริหาร และการนิเทศติดตามงานท่ี
เหมาะสม เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
 3. ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน สถานศึกษาควรให้บทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทเป็นกรรมการบริหารสถาน มากกวา่บทบาทแบบคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการจดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี แผนพฒันาการจดัการศึกษา หลักสูตรทอ้งถ่ินของสถานศึกษา และก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา เสนอแนวทาง
และมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และ
ดา้นการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา 
  4. ดา้นหลกัการบริหารตนเอง สถานศึกษาควรเร่งปรับปรุงการบริหารงานของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรด าเนินการพฒันาภาวะผูน้ าของตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถท่ีจะน าองค์การให้มีประสิทธิภาพ และด าเนินการพฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้ มี
ศกัยภาพพร้อมท่ีจะร่วมมือกนัพฒันาองคก์าร  
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 5. ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล สถานศึกษาควรเร่งปรับปรุงเร่งการบริหารงานของ
สถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดต้ลอดระยะเวลา มีการบนัทึกท่ีชดัเจน 
ติดตามและน าผลการประเมินทุกกิจกรรมมาปรับปรุงแกไ้ข มีการนิเทศติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในงานแต่ละฝ่าย เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการบริหารโรงเรียน 
 2. ควรศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเชิง
คุณภาพ โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลท่ีสามารถหาข้อมูลเชิงลึกได้ เช่นการสัมภาษณ์ การ
สังเกตเป็นตน้  
 3. ควรศึกษาวิจยัเชิงลึกแบบกรณีศึกษา หรือการวิจยัปฏิบติัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ใชก้ารบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัความส าเร็จในการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยรวม 
 4. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

 

บรรณานุกรม 
 

 1. หนังสือภาษาไทย 
1) หนังสือทัว่ไป 

กมล สุดประเสริฐ. รูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจ. กรุงเทพมหานคร : 
บริษทัพริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2544. 

กรมสามญัศึกษา. แนวทางสู่การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของกรมสามัญศึกษา. กรุงเทพมหา-
นคร : กองการมธัยมศึกษา  กรมสามญัศึกษา, 2544. 

               . แนวทางการด าเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน.  กรุงเทพมหานคร : หน่วย
ศึกษานิเทศก ์กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2544. 

ชมรมพฒันาความรู้ดา้นระเบียบกฎหมายและชมรมพฒันามาตรฐานวชิาชีพครู. การพฒันาโรงเรียน
เข้าสู่มาตรฐานการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ. ชยันาท : ชยันาทโมเดิร์นโฮม, 
2545. 

ถวลิ มาตรเล่ียม. การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ. กรุงเทพมหานคร :  เสมา
ธรรม, 2544. 

                .  การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์
เสมาธรรม, 2545.  

ธงชยั สันติวงษ.์  การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร  :  ไทยวฒันาพานิช, 2546. 
ธีระ  รุญเจริญ.  รายงานการวิจัยเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ของสถานศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545. 

รุ่ง แกว้แดง. รวมบทความเชิงวิชาการเร่ืองการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน . กรุงเทพมหานคร : 
กลุ่มวจิยัและประเมินคุณภาพการศึกษา กองการมธัยมศึกษา กรมสามญัศึกษา, 2545. 

นพพงษ ์บุญจิตราดุล. หลกัการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : พธิการพิมพ,์ 2545. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวจัิยเบือ้งต้น. กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2545.  
บรรยงค ์โตจินดา.  องค์การและการจัดการ Organization  and Management. กรุงเทพมหานคร : 

อมรการพิมพ,์ 2547. 
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บุญมี เณรยอด. รายงานผลการด าเนินงานโครงการน าร่องระดับชาติ เร่ือง  การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน : วิถีและวิธีไทย. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.  
(อดัส าเนา) 

ประชุม รอดประเสริฐ.  นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี. พิมพ์คร้ังที่ 6 .
กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ,์ 2543. 

ปราชญา กล้าผจญ. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2546. 

ปัญญา แกว้กียูร และสุภทัร พนัธ์พฒันกุล. การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนหรือ
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาเป็นฐาน.  กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545. 

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต. การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : ประชาชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและราชการ.  กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์  2547. 

วโิรจน์ สารรัตนะ. การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห์องค์การทาง
การศึกษาไทย.  กรุงเทพมหานคร : ทิพยว์สุิทธ์ิ, 2545. 

วีระวฒัน์  อุทนัรัตน์.  การจัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน.   กรุงเทพมหานคร : เอกสาร
ประกอบการสัมมนานักศึกษาปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง,  2544.  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2548. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร :  ส านกัพิมพพ์ฒันาศึกษา
,2539. 

สมคิด บางโม. หลกัการบริหารการศึกษา.  กรงเทพมหานคร  :  สถาบนัราชภฎัพระนคร, 2544. 
สมชัย  ศ รี สุทธิยกร .  เอกสารประกอบค าบรรยายวิชา  ร .695  สัมมนาทฤษฎี องค์การ . 

กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545. 
สมศกัด์ิ คงเท่ียง. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มิตรภาพการพิมพ ์และ

สติวดิีโอ, 2542. 
สุรศกัด์ิ  ปาเฮ. การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน.  แพร่ :  ส านกังานศึกษาธิการอ าเภอวงัช้ิน  

จงัหวดัแพร่.  2546. 
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก . การบริหารโดยใช้โรเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา. 

กรุงเทพมหานคร : บุค๊ พอยท ์,  2544. 
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สมหมาย  สร้อยนาคพงษ์.  การบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน.  ฉะเชิงเทรา  : สถาบนัราชภฏัราชนครินทร์, 2545. 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1. คู่มือและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554, 
(อดัส าเนา). 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติ
บุคคล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546. 

 .  แนวทางการด า เ นินงานระบบการ ดูแล ช่วย เหลือ นัก เ รียนในสถานศึกษา . 
กรุงเทพมหานคร: องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์, 2547. 

               . คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
กรมศาสนา, 2547. 

               . แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2550. 

ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.  รายงานการประชุมแนวคิดและประสบการณ์บริหารโดย  
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2544. 

               . สถาบนัส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แห่งชาติ.  แนวทางการ
ประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา   : เพื่ อพ ร้อมรับการประ เมินภายนอก . 
กรุงเทพมหานคร : ส านกัคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2543. 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  การวิจัยเชิงนโยบายรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามแนว พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.  กรุงเทพมหานคร :  ส านัก
นโยบายและแผนการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ , 
2544, (อดัส าเนา)  

               .การบริหารการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการ. 
กรุงเทพมหานคร  :  วทิยาลยัผูบ้ริหาร, 2548. 

ส านักงานปฏิรูปการศึกษา.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร  :  
ส านกังานปฏิรูปการศึกษา,  2543. 

              . การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพมหานคร 
: บุญศิริการพิมพ,์  2545. 
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ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  รายงานการพัฒนาบุคลากรทั้งโรงเรียนโครงการปฏิรูปการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.  กรุงเทพมหานคร  :  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2544. 

อุทยั  บุญประเสริฐ.  การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบ
ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน.  กรุงเทพมหานคร  :  คุรุสภาลาดพร้าว, 2543. 

              . การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-based management).   กรุงเทพมหานคร :  ครุสภา
ลาดพร้าว, 2543. 

อุทัย  บุญประเสริฐ. รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน.  กรุงเทพมหานคร  :  ครุสภา
ลาดพร้าว, 2544. 

              . การบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-based management.  
กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545. 

 

2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวจิัย 
คมกริช  กองสินหลาก.  “การประเมินการบริหารงานของโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัร้อยเอ็ด”.

การศึกษาค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม, 2551. 

จารุณี  ฐานวเิศษ.  “บทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นรากฐานของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี, 2551. 

ดิเรก  วรรณเศียร.  “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” . วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2544.  

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

นันทริก  เทียงพนม.  “รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานวดัเขาฆอ้งชัยอ าเภอลานสัก 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทัยธานี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2548. 



120 
 

มะลิกามาศ เสง่ียมแก้ว.  “การน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3”.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์, 
2551. 

มงักร  ทศัวงษา.  “ความสัมพนัธ์ระหว่างการด าเนินงานและความส าเร็จของการบริหาร โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร
เขต 3”.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั  : มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร, 2548. 

ฤทยัวรรณ  หาญกลา้.  “การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี”.  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต .
บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี, 2547. 

วลัภา  พูนชยั.  “การศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนเอกชนในจงัหวดันครราชสีมา”.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา, 2550. 

วิมล  ปานาภรณ์.  “ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1”.งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต ,  
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับูรพา,  2548. 

ศรีนวล  กล้าหาญ.  “การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามทศันะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3”. 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี, 2549. 

ศิริพงษ์ พุ่มภักดี. “ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระแกว้”. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2546. 

สมุทร  ช านาญ. “การพฒันารูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน”. งานนิพนธ์การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยับูรพา, 2549.  

สุชน  กนัจู.   “การศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานตามทศันะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาภาค
บงัคบัครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม, 2548. 



121 
 

สุทธิรักษ์  ศรีวรรณ.  “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั  แผนก
ประถม จงัหวดัเชียงใหม่”.  การค้นค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549. 

สุวทิย ์ จนัทร์คงหอม.  “การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา
ในส านกังานเขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร”.  วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.  บณัฑิต
วทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548. 

อรทยั  ริมคีรี.  “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1”.งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยับูรพา, 2547. 

อคัรนาถ  เผือกใจแกว้.  “การศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม
ทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนแกนน าปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา”.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา, 2548. 

อาชว์  บุตรวงศ์.  “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหนองคาย เขต 2”.   วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2550. 

อาทิตย ์ อยูเ่ป็นสุข.  “การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน กรณีศึกษาโรงเรียนหางดงรัฐ
ราษฎร์อุปถมัภ ์จงัหวดัเชียงใหม่”.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั :  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่,  2548. 

 

3) บทความในวารสาร 
ธเนศ  ข าเกิด   “การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน” วารสารส่งเสริมเทคโนโลย.ี  ฉบบัท่ี 28 : 149 ; 
 ธนัวาคม 44 – มกราคม 45, 2545. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 

 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
------------------------------------------- 

ค าช้ีแจงทัว่ไป 
 1.  แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ใน 5 ดา้น 
คือ ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชน 
ดา้นการบริหารตนเอง และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 2.  แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  3  ตอน 
  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี  2  แบบสอบถามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 จ านวน  50  ขอ้ 
             ตอนท่ี  3  แบบสอบถามแนวทางในการพฒันาการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 
 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 
 

         (นายเวยีงชยั  จนัทะคาม) 
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 ( จ  านวนนกัเรียน 120 ลงมา)   
         ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121-300 คน) 

    ขนาดใหญ่  (จ  านวนนกัเรียน ตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป) 
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ตอนที ่ 2 
แบบสอบถามระดับความคิดเห็น  

เกีย่วกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1 

.................................................................... 
 

ค าช้ีแจง   
 โปรดอ่านขอ้ค าถามและขอใหท้่านพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาใน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 
 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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ข้อที่ กจิกรรมปฏิบัติด้านหลกัการกระจายอ านาจ ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นฝ่าย

งาน   กลุ่มสาระ   ท่ีชดัเจน ปฏิบติัได ้
     

2 สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัในการตดัสินใจ
สั่งการดา้นต่างๆมากข้ึน 

     

3 สถานศึกษามีอิสระในการก าหนดหลกัสูตร
สถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการ
ของชุมชน 

     

4 สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัในการตดัสินใจ
ด าเนินการบริหารงานดา้นวชิาการ 

     

5 สถานศึกษามีอิสระในการระดมทรัพยากรเพื่อ
สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

     

6 คณะกรรมการสถานศึกษาก าหนดนโยบายและ
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

     

7 สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัในการตดัสินใจ
ด าเนินการบริหารงานดา้นบุคลากร 

     

8 สถานศึกษาก าหนดกรอบ แนวทางในการบริหาร
งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจดั
การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

     

9 สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัในการตดัสินใจ
ด าเนินการบริหารงานดา้นบริหารทัว่ไป 

     

10 ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจการบริหารและการ
ตดัสินใจไปยงัผูบ้ริหารระดบัล่างและผูป้ฏิบติั 
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ข้อที่ กจิกรรมด้านหลกัการมีส่วนร่วม ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
11 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายได้

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารงานดา้น
ต่างๆ 

     

12 สถานศึกษามีระบบ กระบวนการจดัการ โดยยดึ
หลกัการใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม 

     

13 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการศึกษาของสถานศึกษา 

     

14 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาทุกฝ่ายมีความเขา้ใจ
ในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 

     

15 ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอแนะ
แนวทางแกปั้ญหาในกิจกรรมของสถานศึกษา 

     

16 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของ
โรงเรียน 

     

17 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม บริหารจดั
การศึกษาดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากรและ
บริหารงานทัว่ไป 

     

18 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียน
การสอน 

     

19 ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุน ให้
สถานศึกษา มีวสัดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรเพื่อจดั
การศึกษา 

     

20 ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อพฒันา
การศึกษาของสถานศึกษา 
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ข้อที่ กจิกรรมปฏิบัติด้านหลกัการคืนอ านาจการจัดการศึกษา
ให้แก่ประชาชน 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
21 คณะกรรมการสถานศึกษามาจากตวัแทนกลุ่มต่างๆ

อยา่งหลากหลายและมีองคป์ระกอบครบถว้น 
     

22 สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
เพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

     

23  สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบในการจดัท าหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

     

24 คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากบัและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

     

25 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขต
บริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ 
ไดม้าตรฐาน 

     

26 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเขา้ใจในเป้าหมายการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจนตรงกนั และมีความสามคัคีในการ
ท างานร่วมกนั 

     

27 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา 
เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้น
วชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล 
และดา้นการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา 

     

28 สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา ตลอดจนวทิยากรภายนอก และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  

     

29 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเป็นประชาธิปไตย รับฟัง
ความคิดเห็น มีเหตุผล และใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

     

30 สถานศึกษารับฟังค าแนะน าในการบริหารงบประมาณ
การเงินของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ข้อที่ กจิกรรมปฏิบัติด้านหลกัการบริหารตนเอง ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
31 สถานศึกษาท าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั

ของชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีตั้งของสถานศึกษา 
     

32 สถานศึกษาสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา
ดว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งรอการตดัสินใจจากหน่วยงานท่ี
สูงกวา่ 

     

33 สถานศึกษามีอิสระและอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ในการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานภายใน
สถานศึกษา 

     

34 สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการบริหารงานดา้น
วชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล 
และดา้นการบริหารงานทัว่ไป ไวใ้นแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติั 

     

35 สถานศึกษามีการบริหารงานอยา่งชดัเจนและเป็น
ระบบสามารถจดัองคก์รในสถานศึกษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

     

36 สถานศึกษาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหมี้
ความยดืหยุน่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

     

37 สถานศึกษาสามารถด าเนินการบริหารจดัการตนเองได้
อยา่งหลากหลายวธีิตามสภาพของสถานศึกษานั้นๆ 

     

38 สถานศึกษามีการจดัประชุมผูป้กครองนกัเรียนเพื่อ
รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นต่างๆของ
สถานศึกษา 

     

39 สถานศึกษามีอ านาจในการจดัซ้ือ จดัจา้งดว้ยตนเอง
ตามระเบียบขอ้ปฏิบติั 

     

40 สถานศึกษามีการบริหารงานอยา่งชดัเจนและเป็น
ระบบสามารถจดัองคก์รในสถานศึกษาไดเ้หมาะสม 
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ข้อที่ กจิกรรมปฏิบัติด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
41 สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมเสมอในการรอรับการ

ประเมินจากองคก์รภายนอก 
     

42 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ชุมชน ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของสถานศึกษา  

     

43 สถานศึกษาสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังาน
ประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับทราบให้
ความเห็นชอบและรายงานต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 

     

44 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชน 

     

45 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการใชจ่้าย
งบประมาณภายในสถานศึกษามีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 

     

46 สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ืองร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพ
ภายใน ปีละ 1 คร้ัง และการประกนัคุณภาพภายนอก ทุกๆ 5 
ปี 

     

47 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการใชจ่้าย
งบประมาณภายในสถานศึกษามีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 

     

48 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชน 

     

49 สถานศึกษาจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาสู่สาธารณชน 

     

50 สถานศึกษามีการบริหารงานดว้ยความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้
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ตอนที ่3 
แนวทางการพฒันาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1 
.................................. 

ค าช้ีแจง 
   โปรดบอกขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันา เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานเก่ียวกบั
การบริหารโดยใช้โดยโรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ใหท้่านกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง   สามารถตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้โดยอิสระ 
  1. ดา้นการกระจายอ านาจ 
    ผูบ้ริหารควรมีการกระจายอ านาจการบริหาร และการตดัสินใจไปยงัผูบ้ริหาร
ระดบัล่างในการก าหนดนโยบายและการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
     สถานศึกษาควรให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน 
     สถานศึกษาควรระดมทรัพยากร จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาจากผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาการจดั
การศึกษา 
     สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสได้เขา้เรียนและ
ไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึงและเตม็ศกัยภาพ 
     อ่ืนๆ
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 2. ดา้นการมีส่วนร่วม   
     สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย แผนภารกิจ เป้าหมายและทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าสาระส าคญัหลกัสูตร
สถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ บริบทของโรงเรียน และทอ้งถ่ิน 
    สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการระดม
ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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    สถานศึกษาก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศึกษาดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทัว่ไป 

 อ่ืน........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 3. ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน 
    สถานศึกษาใชห้ลกัประชาธิปไตยในการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา 
    คณะกรรมการสถานศึกษามาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆอย่างหลากหลาย และมี
องคป์ระกอบครบถว้น  
    สถานศึกษาก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ และแผนพฒันาการศึกษาสอดคลอ้งตรง
กบัความตอ้งการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    สถานศึกษาใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง
กบับริบทของสถานศึกษา และความตอ้งการของชุมชน 

 อ่ืน........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 4. ดา้นการบริหารตนเอง 
    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 
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 อ่ืน........................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

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

 อ่ืน........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 

(นายเวยีงชยั  จนัทะคาม) 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญทีต่รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในวจัิย 
 
1. นายดนัย มนเพยีรจันทร์ 
      - วฒิุการศึกษา  การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  
         สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
      - ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองปลิง 
         ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
 
2. นางถาวร ชุนไธสง 
      - วฒิุการศึกษา  การศึกษาครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม)   
         สาขาวชิาภาษาไทย มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์
      - ต  าแหน่ง  ครู ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวดัข้ีตุ่น   
         ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต  1 
 
3. นายธัญญวชิ ตรัยรัตน์ 
      - วฒิุการศึกษา  การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  
              สาขาการวดัผลและประเมินผล มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
      - ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองครก    
         ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต  1 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ  
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ท่ี ศธ 6012(2)/103  
 

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

  13 มีนาคม 2556 
เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร   นายดนยั มนเพียรจนัทร์ 

  ดว้ย นายเวียงชัย  จนัทะคาม นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205043 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
การวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/103  
 

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

  13 มีนาคม 2556 
เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร   นางถาวร ชุนไธสง 

  ดว้ย นายเวียงชัย  จนัทะคาม นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205043 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
การวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/103  
 

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

 13 มีนาคม 2556 
เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร   นายธญัญวชิ ตรัยรัตน์ 

  ดว้ย นายเวียงชัย  จนัทะคาม นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205043 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
การวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ รวม IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3   

1. ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ   
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 +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. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม   
ขอ้ท่ี 11 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 12 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 13 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 14 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 15 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 16 +1 0 +1 2 0.66 
ขอ้ท่ี 17 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 18 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 19 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 20 +1 +1 +1 3 1.00 
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รายการ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ รวม IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3   

3. ดา้นหลกัการคืนอ านาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน   
ขอ้ท่ี 21 +1 +1 0 2 0.66 
ขอ้ท่ี 22 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 23 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 24 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 25 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 26 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 27 +1 0 +1 2 0.66 
ขอ้ท่ี 28 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 29 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 30 +1 +1 +1 3 1.00 
4. ดา้นหลกัการบริหารดว้ยตนเอง   
ขอ้ท่ี 31 0 +1 +1 2 0.66 
ขอ้ท่ี 32 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 33 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 34 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 35 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 36 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 37 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 38 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 39 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 40 +1 +1 +1 3 1.00 
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รายการ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ รวม IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3   

5. ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล   
ขอ้ท่ี 41 0 +1 +1 2 0.66 
ขอ้ท่ี 42 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 43 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 44 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 45 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 46 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 47 +1 0 +1 2 0.66 
ขอ้ท่ี 48 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 49 +1 +1 +1 3 1.00 
ขอ้ท่ี 50 +1 +1 +1 3 1.00 
 

 

                   แบบสอบถาม จ านวน 50 ขอ้ ค่า IOC เท่ากบั 0.952 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ 6012(2)/165 
 

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

  2 เมษายน 2556 
เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

 ด้วย นายเวียงชัย  จนัทะคาม นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตอีสาน  รหัสประจ าตวันกัศึกษา 5514205043 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1” โดยมี รศ.ดร.วโิรจน์  สารรัตนะ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.วงษว์ฤณ พิชยัลกัษณ์ 
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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Reliability 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 
ดา้น1ขอ้1 4.53 0.507 30 
ดา้น1ขอ้2 4.17 0.834 30 
ดา้น1ขอ้3 4.53 0.507 30 
ดา้น1ขอ้4 4.30 0.794 30 
ดา้น1ขอ้5 4.53 0.507 30 
ดา้น1ขอ้6 4.70 0.466 30 
ดา้น1ขอ้7 4.43 0.504 30 
ดา้น1ขอ้8 4.53 0.507 30 
ดา้น1ขอ้9 4.50 0.509 30 
ดา้น1ขอ้10 4.57 0.504 30 
ดา้น2ขอ้1 4.53 0.507 30 
ดา้น2ขอ้2 4.17 0.834 30 
ดา้น2ขอ้3 4.53 0.507 30 
ดา้น2ขอ้4 4.30 0.794 30 
ดา้น2ขอ้5 4.53 0.507 30 
ดา้น2ขอ้6 4.70 0.466 30 
ดา้น2ขอ้7 4.43 0.504 30 
ดา้น2ขอ้8 4.53 0.507 30 
ดา้น2ขอ้9 4.50 0.509 30 
ดา้น2ขอ้10 4.57 0.504 30 
ดา้น3ขอ้1 4.53 0.507 30 
ดา้น3ขอ้2 4.17 0.834 30 
ดา้น3ขอ้3 4.53 0.507 30 
ดา้น3ขอ้4 4.30 0.794 30 
ดา้น3ขอ้5 4.53 0.507 30 
ดา้น3ขอ้6 4.70 0.466 30 
ดา้น3ขอ้7 4.43 0.504 30 
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ดา้น3ขอ้8 4.53 0.507 30 
ดา้น3ขอ้9 4.50 0.509 30 
ดา้น3ขอ้10 4.57 0.504 30 
ดา้น4ขอ้1 4.47 0.507 30 
ดา้น4ขอ้2 4.43 0.504 30 
ดา้น4ขอ้3 4.43 0.504 30 
ดา้น4ขอ้4 4.57 0.504 30 
ดา้น4ขอ้5 4.37 0.615 30 
ดา้น4ขอ้6 4.47 0.507 30 
ดา้น4ขอ้7 4.57 0.504 30 
ดา้น4ขอ้8 4.30 0.596 30 
ดา้น4ขอ้9 4.27 0.521 30 
ดา้น4ขอ้10 4.37 0.556 30 
ดา้น5ขอ้1 4.53 0.507 30 
ดา้น5ขอ้2 4.17 0.834 30 
ดา้น5ขอ้3 4.53 0.507 30 
ดา้น5ขอ้4 4.30 0.794 30 
ดา้น5ขอ้5 4.53 0.507 30 
ดา้น5ขอ้6 4.70 0.466 30 
ดา้น5ขอ้7 4.43 0.504 30 
ดา้น5ขอ้8 4.53 0.507 30 
ดา้น5ขอ้9 4.50 0.509 30 
ดา้น5ขอ้10 4.57 0.504 30 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 
.825 .802 50 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ – สกุล       นายเวยีงชยั จนัทะคาม 
  
วนัเดือนปีเกดิ       5 เมษายน 2504 
 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน      134 หมู่ 6 บา้นเข่ือน ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ 
        จงัหวดับุรีรัมย ์33110  
 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน       ครู ครูช านาญการพิเศษ  
 
สถานทีท่ างานปัจจุบัน   โรงเรียนบา้นหนองปลิง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ  
       ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  
 
ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2514    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นหนองโดนรกฟ้า 
       จงัหวดันครราชสีมา 

พ.ศ. 2517    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7 โรงเรียนวดัโพธ์ิศรีบรรจง 
       จงัหวดันครราชสีมา 
 พ.ศ. 2520     ชั้นมธัยมศึกษา(ม.ศ. 3) โรงเรียนล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์
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