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บทคัดย่อ 
 

  สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
ใน 5 ดา้น คือ  ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการคืนอ านาจ
การจดัการศึกษาให้กบัประชาชน ด้านหลกัการบริหารตนเอง และดา้นการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32 
และเปรียบเทียบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ใน 5 ด้าน นั้น จ  าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา และเพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการ
พฒันาการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32   ในแต่ละดา้น  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั
ไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 164  คน และครูผูส้อน จ านวน 2,363  คน  รวมทั้งส้ิน
จ านวน  2,527  คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling)  โดยวิธี
เปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน(Krejcie  and  Morgan) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า มีความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  การแจกแจง
ความถ่ี(Frequency)  ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ทดสอบความแตกต่างโดยทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียวทดสอบค่าเอฟ (F-test แบบ One way ANOVA)  
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 ผลการวจัิย  พบว่า 

1) การจดัระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน      ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมากทุกด้านบุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  2) ผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการพฒันาการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ สถานศึกษาควรให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดหลกัสูตร
สถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน  มีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการตดัสินใจไปยงัผูบ้ริหารระดบัล่างในการก าหนดนโยบายและวางแผนอยา่ง
เป็นระบบ   ควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในโรงเรียนและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  
แผนภารกิจ  เป้าหมาย และทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษามาจาก
ตวัแทนกลุ่มต่างๆ อยา่งหลากหลาย และมีองคป์ระกอบครบถว้น และสถานศึกษาควรจดัสร้างระบบ
และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพียงพอต่อระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพร้อม
ทั้งรายงานความกา้วหนา้การด าเนินการตามแผนปฏิบติังานของสถานศึกษาให้ผูป้กครอง ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
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          ABSTRACT 
 
 The  purposes  of this thematic paper were as follows: to study the level the school-based 
management in 5 sizes, such as decentralization, participation, return power to people,                 
self-managing  and check and balance of basic educational institutes  under supervision of 
Secondary Educational Service Office Area 32 to compare the level the school-based management 
classified by status and size of education, and  to study suggestions and ways to enhance the   
school-based management of basic educational institutes under supervision of Secondary 
Educational Service Office Area 32. The populations  were 164  administrators and  2,363 teachers, 
totals  446  selected by Stratified Random Sampling using table of Krejcie and Morgan. The  tool  
used in this  research was  a questionnaire with realibility at 0.82. The  statistics  used  in  this  
research  were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation., t-test, and F-test (One way 
ANOVA)  
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 The  results  of  the  research  were  as  follows : 
1) In overall and each aspect, the school-based management of basic educational 

institutes  under  supervision  of   Secondary  Educational Service Office Area 32 was in high level.  
The  comparison of  the school-based management of basic educational institutes under supervision 
of Secondary Educational Service Office Area 32, according to  the status, the different opinions 
were statistically significant at  .05 and in  different  school  sizes were statistically significant        
at  .01 

2) Guideline for the school-based management of basic educational institutes under 
supervision of Secondary Educational Service Office Area 32 were as follows: educational institutes 
should give teachers and others concerned people to specified the curriculum and local curriculum 
to meet the needs of students and parents; decentralized management and decision making to the 
lower levels in the policy and planning system; should provide an opportunity for staff in schools 
and the community to participate in the policy plan, mission, goals and direction for the 
development of quality education; educational institutions should create and develop adequate 
information systems for quality assurance of education and progress reports on the implementation 
of the action plan of the school, parents and community agencies concerned. 
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ขอขอบคุณสถาบนั องคก์ร และบุคคลท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือดงัต่อไปน้ี 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานและคณาจารยทุ์กท่านท่ีได้
ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้แนะแนวทางการเขียนสารนิพนธ์แก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าช่วยเติมเต็มให้สาร
นิพนธ์น้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบคุณ พระมหาสมัย  ผาสุโก. ดร.  อาจารย์ท่ีปรึกษา และ ดร.จรูญ  บุญธรรม          
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน า  สละเวลาตรวจ แกข้อ้บกพร่องต่างๆ เพื่อให้ไดส้ารนิพนธ์
ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 และผูอ้  านวยการ
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ทุกท่าน ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์อนุญาตใหเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจยั 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีท่ีอ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผูว้ิจ ัยด้วยดี
ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะและอ่ืนๆ ในการท าสารนิพนธ์ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์  
 ขอขอบพระคุณ อาจารยส์มเดช  ดวงจ าปา  คุณกญัญาวีร์  ติวงษา  ผูข้บัรถรับส่งในการเรียน
และคุณแม่ผม  ปะโพทะพงั ผูเ้ป็นมารดา  ท่ีท าให้วิจยัคร้ังน้ีส าเร็จได้ด้วยดีจากก าลังใจของท่าน 
รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและญาติมิตร  ขอบคุณเพื่อนๆ สมาชิกปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา  รุ่นท่ี 5 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ท่ีใหก้ าลงัใจและช่วยเหลือดว้ยดีเสมอมา คุณงาม
ความดีและประโยชน์ทั้งหลายท่ีเกิดจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบบูชาแด่พระคุณของบิดา
มารดา ครูอาจารยผ์ูป้ระสาทวชิาความรู้ ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน  ขอจงไดรั้บส่วนแบ่งแห่งความดี
น้ีเทอญ    
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การปฏิรูปการศึกษา  มีความมุ่งหมายท่ีจะจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ เป็นคนดี  มีความสามารถ และมีความสุข การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลงั  
และมีประสิทธิภาพจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการกระจายอ านาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมซ่ึงสอดคลอ้ง
และเป็นไปตามหลกัการของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม      
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.  2553 ซ่ึงจดัให้มีระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของไทยมีเอกภาพ
เชิงนโยบาย  และมีความหลากหลายในทางปฏิบติั  มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา  
และสถาบนัการศึกษา  ดงัปรากฏในบทบญัญติั    มาตรา  39  ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจ
การบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นวชิาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหาร
ทัว่ไป  ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
โดยตรง”1  การกระจายอ านาจดงักล่าวจะท าให้สถานศึกษา มีความคล่องตวั  อิสระในการบริหาร
จดัการเป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน   (School  Based  Management  :  
SBM)  ซ่ึงจะเป็นการสร้างรากฐานและความเขม้แข็งให้กบัสถานศึกษา  สามารถจดัการศึกษาได้
อยา่งมีคุณภาพและสามารถพฒันาอยา่งต่อเน่ือง    และในการบริหารสถานศึกษานั้น ในมาตรา 40 
ได้บญัญติั ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อท าหน้าท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุน
กิจการของสถานศึกษา ให้ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา  ผูท้รงคุณวุฒิ  และให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ  เพราะรัฐมองเห็นวา่การจดัการศึกษาเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุก
ฝ่ายตอ้งร่วมมือกนั2 

                                         
1
 กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทำงกำรพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ตำม

พระรำชบัญญตัิกำรศึกษำแห่งชำติ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2543),หนา้ 12 

 
2
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.คู่มือกำรบริหำรสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำนที่

เป็นนิติบุคคล,(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์2546),หนา้ 7   
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 จากการประชุมทางวิชาการ  การวิจัยทางการศึกษาคร้ังท่ี 11(The 11th National  
Symposium on Education Research) เร่ือง การมีส่วนร่วมของครอบครัว  ภาคเอกชนและชุมชนใน
การด าเนินงานของสถานศึกษา ผูว้ิจยั  รศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิชและศ.ดร.นงลกัษณ์ วิรัชชัย  ซ่ึง
ผลการวิจยั คือ ผูป้กครองและชุมชนมีโอกาสเขา้ร่วม ด าเนินงานบริหารกบัสถานศึกษาในฐานะ
กรรมการสถานศึกษา แต่ยงัไม่เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมากนกั ยงัไม่มี
โอกาสเขา้มาร่วมท างานในฐานะเป็นเจา้ของผูมี้หุน้ส่วนกบัสถานศึกษา3 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 เลือกใช้กลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางและกลยทุธ์ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1) พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และตามมาตรฐานสากลเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 2) ปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม   ความส านึกในความเป็นชาติ     และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
3) ให้ประชากรในวยัเรียนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ถึง และครอบคลุม 4)พฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้ งระบบ   ให้สามารถจัดการเ รียนการสอนได้อย่าง มี คุณภาพ                                 
5) พฒันาระบบบริหารจดัการองคก์รให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซ่ึงจาก
กลยุทธ์ในขอ้ท่ี 5 น้ี โรงเรียนในเขตส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ทั้งขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 66 โรงเรียน จะตอ้งบริหารจดัการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ.2545 ท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐานและด าเนินการ
บริหารโดยเฉพาะมีส่วนร่วมของครู ผูน้  าชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
ใช้อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการตดัสินใจใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ด าเนินการแก้ปัญหาและจดั
กิจกรรมการศึกษา น ารูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐานไปใชแ้ละปรับปรุงพฒันาจนเป็นลกัษณะ
ของตนเอง พฒันาความรู้ความสามารถเพื่อการท างานท่ีมีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาและสามารถตรวจสอบได ้
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน           
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ในอนัท่ีบ่งช้ี
เป้าหมายในนโยบาย จุดเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษา การจดัการศึกษาท่ีมีบุคคลทางการศึกษา 
ผูป้กครอง ชุมชน   เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยตรง โดยเฉพาะผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารโดยตรงและครูผูส้อนท่ีมีส่วนสนบัสนุนผลกัดนัให้การ
บริหารจดัการประสบความส าเร็จได ้  ซ่ึงบุคลากรทั้งสองน้ีเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งใน

                                         
 

3 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,กำรประชุมทำงวชิำกำร กำรวจัิยทำงกำรศึกษำ 
คร้ังที ่11,(กรุงเทพมหานคร  :  สกศ.,2548), หนา้ 254 
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การพฒันาการศึกษาท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายปลายทางตามความคาดหวงัไดว้า่มีความคิดเห็นต่อสภาพ
และปัญหาในการบริหารอย่างไร และบริบท ภาวะแวดล้อม วฒันธรรมองค์กรท่ีเกิดจากความ
แตกต่างกนัของขนาดสถานศึกษาจะมีผลต่อความคิดเห็นหรือไม่อย่างไร อนัจะเป็นขอ้มูลและ
สารสนเทศส าหรับการบริหารสถานศึกษา   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   เพื่อผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียนเป็นส าคญัต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
               1.2.1  เพื่อศึกษาระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน 5 ดา้น คือ ดา้น
หลกัการกระจายอ านาจ  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบั
ประชาชน  ดา้นหลกัการบริหารตนเอง และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล  ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32 และเปรียบเทียบระดบัการบริหาร
โรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน 5 ดา้นนั้น  จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
              1.2.2 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพฒันาการบริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
ในแต่ละดา้น 

 
1.3  สมมติฐำนของกำรวจิัย 

 จากผลการวจิยัของ จารุณี  ฐานวเิศษ(2551)และ ประดบัศรี  หุ่นทอง(2547) จึงศึกษาระดบั
การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   และมีการเปรียบเทียบ
ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ามีความแตกต่างกันและจาก
ผลการวิจยัของ ณรงค์  โภคสวสัด์ิ (2550) มีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
พบวา่ มีความแตกต่างกนั  ดงันั้นการวิจยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานวา่  การบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน ใน 5 ดา้น คือ ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ดา้นหลกัการคืน
อ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน  ดา้นหลกัการบริหารตนเอง และดา้นหลกัการตรวจสอบ
และถ่วงดุล  ของสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32 เม่ือจ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 
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1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
             การวิจยัเร่ือง  การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32  ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 
               1.4.1  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
             ประกอบด้วย  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านกังาน   เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32   ปีการศึกษา  2555 จ  านวนทั้งส้ิน 2,527 คน 
    1.4.2  ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
 ประกอบดว้ย  ตวัแปรอิสระ คือ  สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  และตวัแปรตาม 
ศึกษาการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32   จ  าแนกเป็น  5  ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ  ดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม  ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน   ดา้นหลกัการบริหาร
ตนเอง   และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 1.4.3  ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 ประกอบดว้ยโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32  
จ านวน 66 โรงเรียน 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
  การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดนิยามศพัทด์งัต่อไปน้ี คือ 
        กำรบริหำร  หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่จดัการ   
ใหเ้กิดกิจกรรมทางการศึกษาแก่นกัเรียนในสถานศึกษา เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
             กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน   หมายถึง  การบริหารจดัการท่ีโรงเรียนมีอ านาจอิสระ
ในการด าเนินการ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง  
ผู ้แทนครู  ผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผู ้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และผู ้แทน
ผูท้รงคุณวุฒิ   ท าหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุน ซ่ึงสภาพกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการบริหารโรงเรียน
ยดึหลกัการ 5 ดา้น ดงัน้ี  
 ด้ำนหลักกำรกระจำยอ ำนำจ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามีอ านาจ  มีอิสระในการ
ตดัสินใจในการบริหารและจดัการศึกษาดว้ยตนเองในรูปแบบของคณะกรรมการ 
 ด้ำนหลกักำรมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ช่วยเหลือและมีอิทธิพลต่อการบริหารและจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา  
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   ด้ำนหลักกำรคืนอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้กับประชำชน หมายถึง การบริหารการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของคณะบุคคล  ตามกรอบหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ด้ำนหลักกำรบริหำรตนเอง  หมายถึง การท่ีสถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบให้โรงเรียนบริหารและจดัการศึกษาดว้ยตนเอง   ตามความพร้อมและสถานการณ์ของ
สถานศึกษา  
  ด้ำนหลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุล หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการ
จดัการศึกษาเพื่อใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและนโยบายการจดัการศึกษา  
   คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้ นพื้นฐำน  หมายถึง  บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้ งจาก
ผูบ้ ังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาข้ึนไปอีกหน่ึงระดับ ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ี 12 ข้อ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 
                 ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32  หมายถึง หน่วยงานท่ีอยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหนา้ท่ี  ของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา รับผดิชอบในการบริหารจดัการการศึกษา ของ
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่คือ เขตจงัหวดับุรีรัมย ์     

                 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  หมายถึง ผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการ ในต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 32 
              ครูผู้สอน หมายถึง ครูผูช่้วย  ครู ท่ีปฏิบติัการสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32  
                 ขนำดของสถำนศึกษำ  หมายถึง  การแบ่งโรงเรียนท่ีใชน้กัเรียนเป็นตวัก าหนดโดยจ าแนก
เป็น  3 ขนาด 
               โรงเรียนขนำดเลก็ หมายถึง มีนกัเรียนจ านวน 499 คน ลงมา   
               โรงเรียนขนำดกลำง หมายถึง มีนกัเรียนจ านวน  500 -1,499 คน  
              โรงเรียนขนำดใหญ่   หมายถึง  มีนกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 1,500 คนข้ึนไป  
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1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
               1.6.1  เพื่อให้ทราบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา    ได้
น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานและแนวทางในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
               1.6.2. เพื่อใหท้ราบผลระดบัการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ส าหรับ
น าไปเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
               1.6.3 เพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 น าแนวทางในการก าหนด
นโยบายวางแผนส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
               1.6.4 เพื่อใช้เป็นขอ้มูลสารสนเทศให้หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงผูส้นใจน าไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  การวางแนวปฏิบติัหรือ
การตดัสินใจการบริหารจดัการต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการวิจยัเร่ือง การบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาตามล าดบั  ดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
   2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3  หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 2.4. การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.5  สภาพพื้นท่ีท่ีใชใ้นการวจิยั 
 2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7  สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
 2.1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา  
 การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนหรือหลายฝ่ายร่วมมือ
ด าเนินการ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมทุกๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ
พฤติกรรมและคุณธรรมเพื่อให้บุคคลนั้นเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมายการบริหาร
การศึกษา ในทศันะต่างๆกนัดงัน้ี 

  ศรีเวียง พนัทะมนต์ การบริหารการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีมีการจดัโครงสร้าง  มีระบบ
ระเบียบ  กฎเกณฑข์อ้บงัคบั  แนวปฏิบติั  เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด  
กระบวนการบริหารสถานศึกษา  เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน  การจดัคนเขา้ท างาน  
การสั่งการ  การประสานงาน  และการควบคุมงานใหเ้ป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ1 

                                                 
1

 ศรีเวยีง  พนัทะมนต ์ ,การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการของ
ขา้ราชการครูโรงเรียนเผอืกอนุสรณ์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร,วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา,(บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร),2549, หนา้ 11 
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ประเสริฐ เชษฐพนัธ์  ไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารการศึกษาหรือการบริหารโรงเรียน ควร
จะตอ้งประกอบดว้ย 5 งาน คือ 
 1. งานวชิาการ 
 2. งานธุรการ 
 3. งานบริหารบุคคล 
 4. งานกิจการนกัเรียน 
 5. งานสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน2 
 เกยีรติพงศ์ ค าไทย ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริหารการศึกษาไว ้3 ประการ คือ 
 1. การบริหารการศึกษาเป็นการแนะน า ควบคุม และการจดัการทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการส่ือสารของโรงเรียน หรือการบริหารธุรกิจต่างๆ โดยกิจการต่างๆ เหล่าน้ีจะน าไปสู่
จุดมุ่งหมายสุดทา้ยของการศึกษา 
 2. เป็นการแนะน า ควบคุม และการจดัการทุกๆ ดา้นในการบริหารโรงเรียน ซ่ึงจะเก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการเรียนการสอน แต่ไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรการต่างๆ กล่าวคือ เป็นการบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัครู บทเรียน การเรียน หลกัสูตรหรือการแนะแนว ทกัษะ เจตคติ พฤติกรรมและคุณธรรมเพื่อให ้
บุคคลไดพ้ฒันาตรงตามเป้าหมายของการจดัการต่อบุคคล เพื่อให้บุคคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมาย
ของสังคมท่ีตนด าเนินชีวติอยู ่        
 3. เป็นกิจกรรมทางการศึกษา ท่ีท าเพื่อพฒันาในทุกๆ ดา้น ซ่ึงในกระบวนการจดักิจกรรม
นั้นมีการใชท้รัพยากรของการบริหาร คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และวธีิการ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด3 

กิติมา ปรีดีดิลก ได้ให้ความหมายการบริหารการศึกษาว่า หมายถึง ความพยายามท่ีจดั
ด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของการศึกษา อนัได้แก่ โรงเรียน หลกัสูตร ครู นักเรียน วสัดุอุปกรณ์ 
ต าราเรียนและอาคารสถานท่ี ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ4 

                                                 
2 ประเสริฐ เชษฐพนัธ์,การบริหารการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร : ภาควชิาการบริการ

การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,2542), หนา้ 88 
3

 เกียรติพงศ ์ค าไทย, การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนศูนย์ปฏิรูป
การศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจังหวดันครราชสีมา, 23 พฤษภาคม 2548 ,
(http://www.arc.rin.ac.th) (20 มีนาคม 2556) . 

4กิติมา ปรีดีดิลก,การบริหารและนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น,(กรุงเทพมหานคร :  อกัษร
บณัฑิต,2549),หนา้ 332.  

http://www.arc.rin.ac.th/
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วิจิตร วรุตบางกูร ให้ความหมายการบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคล
หลายคนร่วมกนัใชท้รัพยากรการบริหารเพื่อใหก้ารบริการทางการศึกษาเยาวชนและผูส้นใจ เพื่อให้
เกิดการพฒันาทางดา้นความรู้ ความสามารถ ทศันคติ ค่านิยม  พฤติกรรมและคุณธรรมเพื่อให้เป็น
สมาชิกท่ีดีแก่สังคมและแก่ประเทศชาติ5  

จากความหมายของการบริหารการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้่าการบริหารการศึกษา  
หมายถึง  การจดักระบวนบริหารงานและการเรียนการสอน  เพื่อพฒันาคนให้เป็นคนท่ีดีมีคุณภาพ  
โดยด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและใชท้รัพยากรท่ีมีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็น
คนเก่ง  ดี  และมีความสุข 
 2.1.2 ภารกจิการบริหารงานในสถานศึกษา 
 การบริหารงานในสถานศึกษา  มีขอบข่ายภารกิจงานท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งรับผิดชอบ
ดูแล   จดัการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของโรงเรียนท่ีวางไว  ้  ท าให้นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีประสบการณ์ มีบุคลิกภาพ มี
ความประพฤติ และมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี ประกอบดว้ย 

 1) ภารกจิการบริหารงานด้านวชิาการ 
 ในการบริหารงานวชิาการ โรงเรียนมีภารกิจงานท่ีจะตอ้ง ดูแลบริหารให้การเรียนการสอน

ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการจดัท าหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การนิเทศ การพฒันา
ส่ิงแวดล้อม การนิเทศและตรวจเยี่ยม การพฒันาส่ิงแวดล้อมทางการเรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล การสนับสนุนงานวิชาการเป็นงานท่ีให้การสนบัสนุนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาทั้งหลาย โดยเฉพาะโรงเรียนไดมี้โอกาสบริหารงานวิชาการไดค้รบถว้น ลึกซ้ึง ถูกตอ้ง
และตรงเป้าหมายของการจดัการศึกษาอยา่งกวา้งขวางยิง่ข้ึน6  นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการ  ได้
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีงานดา้นวิชาการ คือ พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ินจดัให้มีระบบการ

                                                 
5 วจิิตร วรุตบางกรู,การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น,(สมุทรปราการ : 

ขนิษฐก์ารพิมพ,์2534) หนา้ 3. 
6สมศกัด์ิ  คงเท่ียง. หลกัการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั

รามค าแหง,2545),หนา้ 193-200 . 
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการสถานศึกษา
รับทราบ7 
 โดยสรุป ภารกิจการบริหารงานดา้นวิชาการ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ วางแผนเก่ียวกบังาน
วชิาการ โดยจดัท าหลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตร การจดัท าโครงการสอน การรับสมคัรและคดัเลือก
นกัเรียนเขา้เรียน งานจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน ใหบ้ริการทางวชิาการ  
 2) ภารกจิการบริหารงานด้านกจิการนักเรียน 

งานกิจการนกัเรียนมีความส าคญั  สมศักดิ์ คงเทีย่ง  ไดก้ล่าววา่ การบริหารกิจการนกัเรียนก็
คืองานท่ีเก่ียวกบันกัเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียนเป็นกระบวนการท่ีเร่ิม
ตั้งแต่  การสรรหาบุคลากรดา้นนกัเรียน การผลิตและพฒันา ขอบข่ายของการบริหารกิจการนกัเรียน
ข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบหลายๆความตอ้งการของนกัเรียน เช่นพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหาร
โรงเรียน รวมถึงทรัพยากรการบริหารต่างๆ ท่ีมีอยูข่องโรงเรียนดว้ย8 
 3) ภารกจิการบริหารงานบริหารและธุรการ 
 ประกอบดว้ย งานสารบรรณ เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการโตต้อบ ร่าง พิมพ ์ หนงัสือ งานเก็บ
หลกัฐาน จดัท าประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ขอ้บงัคบั บนัทึกการประชุม  งานการเจา้หนา้ท่ี เป็นงานท่ี
เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีลงนามปฏิบติัราชการ สรุปวนัลาต่างๆ ฯลฯ  งานการเงินและพสัดุ  การเบิก
เงิน การจ่ายเงิน  การส่งเงิน    การลงบญัชีเอกสารทางการเงิน การควบคุม การจ าหน่ายพสัดุ และ
เก่ียวกบัเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตลอดจนถึงเงินรายไดแ้ผน่ดิน 
 โดยสรุป ภารกิจการบริหารงานบริหารและธุรการ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบดูแลงานสาร
บรรณท่ีเก่ียวกบังานผลิตเอกสาร งานรับ – ส่งหนงัสือราชการ งานคลงัและพสัดุ รับผิดชอบดูแล 
การรับ – จ่ายเงินของโรงเรียน งานยานพาหนะ งานซ่อมบ ารุง อาคารสถานท่ี ครุภณัฑ์และ
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน ดูแลทรัพยสิ์นและความปลอดภยัของนกัเรียนและบุคลากรของ ฯลฯ 
 4) ภารกจิการบริหารงานด้านนโยบายและแผน 
  งานนโยบายและแผน ซ่ึงในระดบัโรงเรียนท่ีส าคญัมี 3 แผนคือ ธรรมนูญโรงเรียน แผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการ การเงิน แบ่งกระบวนการปฏิบติัการเป็นช่วง ๆ งบประมาณของ
โรงเรียน ควรจะพิจารณาตามแผนงานการศึกษาของโรงเรียนในระยะ 5 ปี หรือ 1 ปี (ถา้เป็นไปได)้ 

                                                 

 
7
 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานทีเ่ป็นนิติบุคคล, 

(กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.), 2550), หนา้ 97 
 8สมศกัด์ิ  คงเท่ียง. หลกัการบริหารการศึกษา,อา้งแลว้, หนา้ 31.   
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ไม่ควรก าหนดเพียงแต่พิจารณาเพื่อความตอ้งการของการศึกษาของชุมชน9 นอกจากนั้นก็มีงาน
พฒันาบุคลากร งานประกนัคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั สถานศึกษาจึงตอ้งจดัให้มีการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา  ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
และสถานศึกษาจะตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และต่อสาธารณชน ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
สถานศึกษา10  รวมทั้ง งานระบบบริหารและขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน  เป็นระบบท่ีจดัตั้งข้ึน
เพื่อรวบรวม จดัเก็บ และใชส้ารสนเทศสนองความตอ้งการของหน่วยงาน เป็นเคร่ืองช้ีน าในการ
ด าเนินงานต่างๆ ไดต้ามวตัถุประสงค์11  
 โดยสรุป ภารกิจการบริหารงานดา้นนโยบายและแผน มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ดูแลการ
จดัท าแผนยทุธศาสตร์ จดัท าแผนกรอบอตัราก าลงั  งานพฒันาบุคลากร ดูแลจดัท าโครงการสัมมนา
วิชาการหรือฝึกอบรมบุคลากรของโรงเรียน สัมมนาวิชาการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก และ
การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ  งานประกนัคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบดูแลการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ร่วมเป็นกรรมการในการจดัท าเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อเตรียมการรับการประเมิน
คุณภาพภายในจากหน่วยประกนัคุณภาพภายใน และจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศของโรงเรียนซ่ึงเป็นขอ้มูลทุกประเภทของทุกหน่วยงาน 
 5) ภารกจิการบริหารงานด้านสวสัดิการ 
 กิติมา ปรีดีดิลก  ไดก้ล่าวถึงงานการบริการต่างๆ ท่ีให้บริการแก่นกัเรียน เช่น ห้องสมุด 
การแนะแนว สุขภาพอนามยั อาหารกลางวนั ความปลอดภยันกัเรียน รถรับส่งนกัเรียน12 

                                                 
9 นรินทร์ ภาระศรี,การบริหารโรงเรียน, อา้งแลว้, หนา้ 163. 
10 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สถาบนัส่งเสริมการประเมินคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพือ่พร้อมรับการ
ประเมินภายนอก,(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2543),หนา้ 59 

11 รุจิร์ ภู่สาระ และจนัทนี สงวนนาม,การบริหารหลกัสูตรในสถานศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 73  
12กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น,เอกสารประกอบการสอน

วชิาการบริหาร300,(กรุงเทพมหานคร  :  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2529), หนา้ 167.  



 

 

12 

 ประเสริฐ เชษฐพันธ์  ไดก้ล่าวถึงงานดา้นบริการหรือสวสัดิการนกัเรียนวา่ ไดแ้ก่ บริการ
รับ-ส่งนกัเรียน บริการอาหารกลางวนั บริการสุขภาพอนามยั บริการร้านคา้โรงเรียนบริการให้ความ
ปลอดภยั บริการช่วยเหลือดา้นการเงิน บริการแนะแนวและให้ค  าปรึกษา บริการสอนพิเศษ บริการ
หอ้งสมุด13 
 โดยสรุปแลว้ ภารกิจการบริหารงานดา้นสวสัดิการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดูแลงาน
สวสัดิการแก่นกัเรียนและบุคลากรของโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการหาทุนการศึกษา  การจดัท าประกนั
อุบติัเหตุให้แก่นกัเรียนและบุคลากร จดัหาแบบเรียนต าราเรียน  ดูแลโภชนาการของนกัเรียนและ
บุคลากร ดูแลงานการรักษาพยาบาลของโรงเรียน บริการตรวจสุขภาพนกัเรียน และดูแลบริหาร
กิจกรรมร้านคา้สหกรณ์โรงเรียน 
 6) ภารกจิการบริหารงานด้านกจิการพเิศษ 
 การบริหารงานดา้นกิจการพิเศษ เป็นงานบริหารท่ีมีภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเป็นงาน
นอกเหนือจากงานการจดัการเรียนการสอนแต่มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัเพราะเป็นงานท่ีส่งเสริม
และสนบัสนุนใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุตามวตัถุประสงค ์
 ประเสริฐ เชษฐพันธ์ ไดก้ล่าวถึงงานสัมพนัธ์ชุมชนว่าจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัก็คือเป็นการ
สร้างประโยชน์ให้ทั้ งทางโรงเรียน ทางบ้านและชุมชน และร่วมมือกันท างานเพื่อความ
เจริญกา้วหนา้ของโรงเรียนและชุมชน  เป็นภารกิจท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีสัมพนัธภาพ
อนัดีให้เกิดข้ึนระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  ซ่ึงการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน
ควร   ใชก้ระบวนการ 2 ทาง คือ การน าโรงเรียนออกสู่ชุมชน เช่น ให้ชุมชนเขา้มาช่วยเหลือกิจการ
งานของโรงเรียนเช่นหาเงิน วสัดุ หรือการร่วมจดังานวฒันธรรมประเพณี และการน าชุมชนมาสู่
โรงเรียน เช่น  เชิญชุมชนมาเป็นวทิยากรแนะแนวอาชีพหรือฝึกอบรม14 
 พชัิย เสงี่ยมจิตต์  ไดใ้หค้วามหมายของการประชาสัมพนัธ์วา่ หมายถึง ภารกิจขององคก์าร
ในการสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะน าไปสู่ความเขา้ใจอนัดี สนบัสนุน
ร่วมมือซ่ึงกันให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย วิธีการ
ประชาสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนมีวิธีปฏิบติั    2 วิธีคือ การน าสถาบนัออกสู่ชุมชน เช่น 

                                                 
13 ประเสริฐ เชษฐพนัธ์,การบริหารการศึกษา,อา้งแลว้,หนา้ 129.  
14

 ประเสริฐ เชษฐพนัธ์, การบริหารการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 136-138  
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การให้โรงเรียนเป็นศูนยก์ารศึกษาวฒันธรรม และการน าชุมชนเขา้สู่สถาบนัเช่นเชิญผูเ้ช่ียวชาญมา
เป็นวทิยากร การจดัตั้งสมาคมครูผูป้กครอง สมาคมศิษยเ์ก่า15 
 สรุป ภารกิจการบริหารงานดา้นกิจการพิเศษ มีหน้าท่ีดูแลงานกิจกรรมและโครงการท่ี
จัดเป็นประจ าของโรงเรียนนักเรียนสมาคมศิษย์เก่าสมาคมผู ้ปกครองและครู ดูแลงาน
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนและการสัมพนัธ์กบัชุมชน จดัท าข่าวประชาสัมพนัธ์โรงเรียน  และรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปีของโรงเรียน ใหบ้ริการส่ือการเรียนการสอนทางโสตทศันูปกรณ์  
 จากรายละเอียดต่างๆเก่ียวกับการบริหารงานสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่ามี        
ภารงานท่ีระบบการบริหารจดัการสถานศึกษาต้องด าเนินประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทัว่ไป 
 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   พุทธศกัราช  2542        และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 
พุทธศกัราช  2545  มาตรา  39  ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจบริหารและจดั
การศึกษาทั้งดา้นวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทัว่ไปไปยงั
คณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 
และมาตรา  40 ก าหนด ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อท าหนา้ท่ีก ากบั และส่งเสริม 
สนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู  ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูแ้ทนภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์ร
ศาสนาอ่ืนในพื้นท่ีและผูท้รงคุณวุฒิ โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พุทธศกัราช  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พุทธศกัราช  2545   
 2.2.1  โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  2.2.1.1 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวด้งัน้ี 
  
 

                                                 
15พิชยั เสง่ียมจิตต,์ การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันการศึกษา,(อุบลราชธานี :         

คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี,2542),หนา้ 253-282 
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   ด้านวชิาการ 
  1)ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะ      ในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาใหมี้ความ 
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
  2)ให้ขอ้เสนอแนะและส่งเสริมสนับสนุนในการจดับรรยากาศกระบวนการเรียนรู้  
สภาพแวดลอ้ม  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ  เพื่อการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดั  
การศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
   3) รับทราบและให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัระบบและการด าเนินการตามระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        ด้านงบประมาณ 
   1)ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้ งและการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา 
   2) ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั ประกาศและแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการเงิน และการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาหรือปฏิบติั  
หนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ  ก าหนด 
   ด้านการบริหารบุคคล 
   1)  ก ากบั  ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกบันโยบาย          
กฎ ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ี  ก.ค.ศ.  และ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษา
ก าหนด 
   2)  เสนอความตอ้งการจ านวนและอตัราต าแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
   3) ให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   4) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีท่ีกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี
การศึกษามอบหมาย 
   ด้านการบริหารทัว่ไป 
   1) ให้ความเห็น  เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการจดัท านโยบายแผนพฒันา
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  รวมทั้งความตอ้งการของชุมชน
และทอ้งถ่ิน 
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   2) รับทราบ  ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง  พฒันาคุณภาพการศึกษา
และกิจการของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง ตลอดจนนโยบาย
และแผน  และรายงานส านกังานเขตพื้นท่ี  เม่ือสถานศึกษาไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ประกาศ  ค าสั่ง  ตลอดจนนโยบาย  และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
   3)  ให้ความเห็น  ขอ้เสนอแนะ  ประสาน  ส่งเสริม  สนบัสนุนเก่ียวกบัการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งปกครอง ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้ และจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
   4) ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการออกระเบียบ ขอ้บงัคบัประกาศ 
แนวปฏิบติั  ฯลฯ  ในการด าเนินงานดา้นต่าง  ๆ   ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ  ก าหนด 
   5)  ให้ความเห็น  เสนอแนะ  และให้ค  าปรึกษาในการส่งเสริมความเขม้แข็งในชุมชน
และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน  ๆ  ในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
   6)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบประกาศ  
ฯลฯ  ก าหนด   
   2.2.1.2  อ านาจหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษา 
   พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาพุทธศกัราช2546 มาตรา 35
ก าหนดใหส้ถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และมาตรา  39      ก าหนดให ้
สถานศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้น ๆ  โดยมีผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชา
และมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
  1)  บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัของ
ทางราชการและของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 
  2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน
พสัดุ สถานท่ี  และทรัพยสิ์นอ่ืนของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
  3)  เป็นผูแ้ทนของสถานศึกษาในกิจการทัว่ไป  รวมทั้งการจดัท านิติกรรม  สัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  4)  จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  5)  อ านาจหนา้ท่ีในการอนุมติัประกาศนียบตัรและวุฒิบตัรของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
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 6) ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย         จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลดักระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และผูอ้  านวยการส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา  รวมทั้งงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย 
  จากบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีกล่าวมาแลว้
น้ี  จะเห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นตวัจกัรส าคญัในการบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบภาระหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตก้ารก ากบั  ส่งเสริม  สนบัสนุน  ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษานั้น  ๆ  ดงันั้น  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพนั้น  จึงเป็นการท าให้สถานศึกษามีคุณลกัษณะท่ีจะสนองเจตนารมณ์พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ   พุทธศกัราช  2542 ซ่ึงส านกังานปฏิรูปการศึกษา ไดก้ล่าวถึงไวด้งัน้ี 
  1. สถานศึกษาควรมีบทบาทหลกัเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นของทอ้งถ่ิน และควรเป็นหน่วยน าสังคมของชุมชนนั้นโดยอาศยักรอบนโยบายท่ี
ก าหนดในระดบัชาติเป็นแนวทาง  ไม่ควรก าหนดบทบาทให้เป็นหน่วยงานรองรับนโยบายและ
สนองความตอ้งการของศูนยอ์  านาจส่วนกลางเพียงอยา่งเดียว 
  2.  สถานศึกษามีคุณภาพและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการจดั
การศึกษาไดด้ว้ยตนเอง  ดงันั้น  จึงเป็นหนา้ท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา        ท่ีจะตอ้ง 
พฒันาสถานศึกษาทุกแห่งใหมี้คุณภาพและศกัยภาพเพียงพอ       ท่ีจะด าเนินการไดด้ว้ยตนเองอยา่ง 
มีคุณภาพ สถานศึกษาใดท่ีพฒันาไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน  จ าเป็นตอ้งยบุ  รวม  หรือแปรสภาพ 
เป็นแหล่งบริการการศึกษาในรูปแบบอ่ืน 
  3.  สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการสถานศึกษา     ภายใตก้รอบนโยบายท่ีก าหนด
ดว้ยตนเอง  ดงันั้น  การตดัสินใจโดยสมบูรณ์ในการบริหารงานวชิาการ  งบประมาณ  บริหารบุคคล
และบริหารทัว่ไป  ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษาจึงควรเบด็เสร็จอยูท่ี่สถานศึกษา 
  4.  สถานศึกษาทุกแห่งสามารถประกนัคุณภาพได ้   ดงันั้น        สถานศึกษาจึงมีวสิัยทศัน์ 
พนัธกิจ  เป้าหมาย      แผนการด าเนินงานและการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและดชันี 
ช้ีวดัคุณภาพท่ีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนได ้
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  5. สถานศึกษามีการรวมพลงักนัในการด าเนินงาน ดงันั้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กบัหน่วยงาน  องคก์รและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน  และการรวมกลุ่มสถานศึกษา  จึงเป็น
แนวทางหลกัในการเพิ่มประสิทธิภาพ  และเสริมพลงัให้สถานศึกษาสามารถจดับริการได้อย่าง
กวา้งขวางหลายรูปแบบ16 
  สรุปได้ว่า การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงสร้างงานท่ีเป็นระบบ
เดียวกันทุกแห่ง ทั้ งกฎระเบียบการบริหารงานและภาระงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง นอกเหนือจาก
แผนงานกิจกรรม โครงการในระดบัปฏิบติัการเท่านั้น ท่ีมีความหลากหลายตามลกัษณะเฉพาะและ
บริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
 

2.3 หลกัการ  แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน  
  อุทัย บุญประเสริฐ ได้กล่ าวถึงนักวิชาการหลายท่ านและองค์การต่างๆ หลาย
องค์การก าหนดนิยามให้ความหมายและลกัษณะส าคญัของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School - Based Management)  ไวแ้ตกต่างกนั เช่น American  Association  of  School 
Administration       ไดใ้หค้วามหมายวา่  เป็นกลยุทธ ในการปรับปรุงการศึกษาโดยเปล่ียนอ านาจ
หน้าท่ีในการตดัสินใจไปจากระดบัรัฐหรือเขตการศึกษาไปยงัแต่ละโรงเรียน โดยให้ผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูนกัเรียนและผูป้กครองมีอ านาจควบคุมกระบวนการจดัการศึกษามากข้ึนซ่ึงใหมี้หนา้ท่ี
และรับผิดชอบ ตดัสินใจเก่ียวกบังบประมาณ บุคลากร และหลกัสูตร จากความหมายในความ
หลากหลายของนกัการศึกษา 
  สรุปไดว้า่  การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน  หมายถึง  กระบวนการบริหารจดัการท่ี
กระจายอ านาจการจดัการศึกษาไปสู่สถานศึกษาใหมี้อิสระและคล่องตวั ในการตดัสินใจในรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของบุคคล ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน เช่น ผูบ้ริหาร ครูผู ้สอน นักเรียน และ
ผูป้กครอง พฒันาตามศกัยภาพของโรงเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตนเองตามความตอ้งการ และ
สอดคล้ องกบัชุมชนทอ้งถ่ิน17  
 
 

                                                 
16

 ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,2543, หนา้ 3. 
17 อุทยั บุญประเสริฐ,การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน,

(กรุงเทพมหานคร : ศูนยต์  าราและเอกสารทางวชิาการ คณะครุศาสตร์,จุฬาลงกรณมหวิทยาลยั, 
2546),หนา้ 13. 
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  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้กล่าวถึงหลักการการบริหารโดย            
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดงัน้ี  
  1.  หลกัการกระจายอ านาจ  (Decentralization)    เป็นการกระจายอ านาจการจดัการศึกษา  
จากกระทรวงและส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาโดยตรง  
  2.  หลกัการบริหารตนเอง (Self-management)       สถานศึกษาจะมีอิสระในการตดัสินใจ  
ด้วยตนเองมากข้ึน  ภายใตก้ารบริหารในรูปองค์คณะบุคคล  คือ  คณะกรรมการโรงเรียน  หรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา  

3. หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม  (Participation)    เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีส่วนได ้
ส่วนเสีย  (Stakeholders)  เช่นผูป้กครอง  ชุมชน  ศิษย์เก่า  ซ่ึงสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและแผน การตดัสินใจ การก าหนดหลกัสูตรทอ้งถ่ิน การร่วมคิดร่วมท า จะเกิดความรู้สึก
เป็นเจา้ของและจะรับผดิชอบร่วมกนัในการจดัการศึกษาใหม้ากข้ึน  

4. หลกัการมีภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน   เป็นภาวะผูน้ าท่ีเนน้การสนบัสนุน   และอ านวย  
ความสะดวก มากกว่ าภาวะผูน้ าแบบช้ีน าหรือสั่งการ 
     5. หลกัการพฒันาทั้งระบบ    (Whole  School  Approach)            มีการปรับโครงสร้าง
และวฒันธรรมขององคก์ร โดยในการเปล่ียนแปลงตอ้งใหท้ั้งระบบเห็นดว้ยและสนบัสนุน  

  6. หลกัการความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้(Accountability)เม่ือโรงเรียนได้รับอิสระ 
และอ านาจมาก็ตอ้งแสดงความรับผดิชอบท่ีจะใหมี้การตรวจสอบ เพื่อให้การบริหารและการจดัการ 
วฒันธรรมขององคก์ร โดยในการเปล่ียนแปลงตอ้งใหท้ั้งระบบเห็นดว้ยและสนบัสนุนศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้18 
  ปั ญญา   แก วกียูร  การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน มี
หลกัการ  และกรอบแนวคิดดงัน้ี  
  1.  หลกัการกระจายอ านาจ   (Decentralization)       เป็นการกระจายอ านาจการจดั
การศึกษา จากส่วนกลางไปยงัสถานศึกษา      ให้สามารถตดัสินใจด าเนินการ ให้สอดคล้องกบั
แนวทางพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพสูงสุด  
   2. หลกัการใชโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลาง (School  Center)โรงเรียนจะเป็นหน่วยงานบริหาร  

                                                 
18สถาบนัแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้,รายงานการประชุมแนวคิดและประสบการณ์

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน,(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  
2544), หนา้ 3. 
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ไม่ใช่ผูถู้กบริหาร  โรงเรียนจะเป็นหน่วยส าคญัในการเปล่ียนแปลงและพฒันาศกัยภาพ ของเด็ก  
สามารถก าหนดจุดมุ่ งหมาย  เป้าหมาย  ทิศทางการวางแผนการจัดการศึกษาของตนเองท่ี
สอดคลอ้งกนัทั้งในระดบัส่วนกลาง เขตพื้นท่ีการศึกษา ทอ้งถ่ินและชุมชน  
  3.  หลกัการมีส่วนร่วม  (Collaboration  Participation)           ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย
ไดมี้ส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกบัการบริหารการตดัสินใจ          และการจดัการศึกษาท าใหเ้กิด
ความตระหนกัและความรู้สึกเป็นเจา้ของ  
  4.  หลกัพึ่งตนเอง  (Self  Management)  เนน้ให้โรงเรียนมีระบบบริหารตนเองมีอ านาจ   
หน้ าท่ีและความรับผดิชอบการด าเนินงานตามความพร้อม   แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ข อ ง
โรงเรียนผูมี้ส่วน  
เก่ียวขอ้งมองเห็นจุดหมายตรงกนั บูรณาการสภาวการณ์ของทอ้งถ่ินกบัโรงเรียน   ส่งเสริมการเรียน  
ของผูเ้รียน  
  5. หลกัประสานงาน (Coordination) สามารถประสานงานได้ทุกระดบัเนน้ความเขม้แข็ง
สร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกบับุคคลภายนอก แสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ ทั้ง
ทรัพยากรและเทคนิควธีิการใหม่ ๆ  
  6. หลกัความต่อเน่ืองและหลากหลาย  (Continuity  and  Diversity)  การบริหารตอ้งมี
ความต่อเน่ืองใชเ้วลารวมทั้งการใชเ้ทคนิคการบริหารตอ้งมีความหลากหลายสอดคล้องกนัมุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกนั 
  7. หลกัการพฒันาตนเอง (Self-improvement) พฒันาไปสู่องคก์รการเรียนรู้  (Learning 
Organization) พฒันาวิชาชีพ พฒันาบุคคล และพฒันาทีมงาน สร้างวิสัยทศัน์และแผนกลยุทธ์
ของ สถานศึกษา  
    8. หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล  (Check  and  Balance)    ส่วนกลางและเขตพื้นท่ี
การศึกษาจะก าหนดนโยบาย และควบคุมมาตรฐาน และมีการตรวจสอบคุณภาพ 

  หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดังกล่าวจะต้องค านึงถึงหลักธรรมรัฐหรือ      
ธรรมาภิบาล (Good   Governance) ทั้ง 6   ประการมาประกอบดว้ย คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม    
หลกัความรับผดิชอบ  หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร วม และหลกัความคุม้ค่า โดยจะตอ้งมี 
อ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัการพฒันาครูในโรงเรียน  ในดา้นความรู้  ความสามารถและการจดั
ทรัพยากรในโรงเรียน19  

                                                 
19

 ปั ญญา   แก้ วกียรู,การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนหรือเขตพืน้ที่
การศึกษาเป็นฐาน ,(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปฏิรูปการศึกษา,2545), หนา้ 5  
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 อุทยั บุญประเสริฐ ไดส้รุปหลกัการส าคญัในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 5 ประการ 
ดงัน้ี 

1. หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจการจดัการศึกษา 
จากกระทรวงศึกษาธิการและส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาใหม้ากท่ีสุดโดยมีความเช่ือวา่โรงเรียนเป็น
หน่วยส าคญัในการเปล่ียนแปลงและพฒันาการศึกษาเด็กนกัเรียน 

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

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

4. หลกัการบริหารตนเอง (Self-managing) การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้นมีความ 
เช่ือวา่สิทธิการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายนั้นท าไดห้ลายวธีิ โรงเรียนมีระบบการบริหารดว้ยตนเอง มี
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบการด าเนินงาน ซ่ึงแล้วแต่ความพร้อมและสภาพการณ์ของ
โรงเรียน โดยปฏิบติัตามนโยบายและเป้าหมายของส่วนกลาง 

5. หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and balance) โรงเรียนมีหนา้ท่ีบริหารและจดั 
การศึกษาตามนโยบายของส่วนกลาง มีองคก์รอิสระท าหนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหารโรงรียน
และการจดัการศึกษา เพื่อใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน20 
  สรุปไดว้า่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นการกระจายอ านาจไปยงัโรงเรียน โดย
ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารในดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรดา้น
วตัถุและบุคคลไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 

                                                 
20

 อุทยั  บุญประเสริฐ,ศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
รูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว
,2543),หนา้154-156  
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2.4 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   (School – Based  Management :  SBM)  เป็น
ยุทธศาสตร์หน่ึงของการพฒันาการศึกษาโดยการถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจจากรัฐหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ไปยงัสถานศึกษาต่าง  ๆ นกัวิชาการกล่าวถึงหลกัการส าคญัในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน 5 ดา้น 
ดงัน้ี 
 1.ด้านหลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 การกระจายอ านาจการบริการการศึกษาไทย ได้ด าเนินตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงให้ความส าคัญในเร่ืองการกระจายอ านาจและให้ความส าคัญต่อการ
เสริมสร้างการบริหารจดัการท่ีดี โดยเนน้ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
 เมตต์  เมตต์การุณ์จิต  กล่าวว่า การกระจายอ านาจ การบริหารการศึกษา  เป็นการโอน
อ านาจหน้าท่ีในดา้นวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไปไปยงั
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยจะตอ้งสอดคลอ้งตาม
เจตนารมณ์ท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติบญัญติัไว้21 
 ธเนศ  ข าเกิด  กล่าววา่ หลกัการกระจายอ านาจ เป็นการกระจายอ านาจการจดัการศึกษา
จากส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาโดยมีความเช่ือวา่โรงเรียนเป็นหน่วยส าคญัในการเปล่ียนแปลงและ
พฒันาการศึกษาของเด็ก  เป็นการบริหารแนวราบมากกวา่แนวตั้ง ตามทฤษฎี Y ของแมกเกรเกอร์  
ท่ีมองคนในแง่ดีเห็นธรรมชาติของคนชอบท างานมีความรับผิดชอบและใฝ่ดี จึงมอบอ านาจความ
ไวว้างใจใหบ้ริหารดว้ยตนเอง22 
 สรุปไดว้า่ ดา้นการกระจายอ านาจ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามีอ านาจ  มีอิสระ
ในการตดัสินใจในการบริหารและจดัการศึกษาดว้ยตนเองในรูปแบบของคณะกรรมการ 

2. ด้านหลกัการมีส่วนร่วม (Participation) 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม  (participatory  management)     เป็นหลกัส าคญัของการบริหาร 

                                                 
21

 เมตต ์ เมตตก์ารุณ์จิต .การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : ประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการ.(กรุงเทพมหานคร :  บุค๊พอยท,์2547),หนา้ 192.  

22
 ธเนศ  ข าเกิด. การบริหารโดยใชโ้รงรียนเป็นฐาน.  วารสารส่งเสริมเทคโนโลย.ี ฉบบัท่ี   

28 : 149 : ธนัวาคม 2544-มกราคม 45,2545),หนา้ 149 
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โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เน่ืองจากเป็นวิธีการบริหารซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholders) มีส่วร่วมในการตดัสินใจ  แสดงความคิดเห็น ร่วมจดัการศึกษา สอดคล้องกับ
หลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีให้ความส าคญัของผูร่้วมงานทุกระดบัเป็นการท าให้
เกิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจใหผู้ร่้วมงานเตม็ใจร่วมรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากข้ึน 

 อุทัย  บุญประเสริฐ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารการตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษา ทั้ งครู 
ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่าและตวัแทนนกัเรียน การท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาจะเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ และรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากข้ึน23 

 ศรีนวล  กล้าหาญ  กล่าวว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง  รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ี
ตอ้งใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา หรือเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ทั้ งในด้านการวางแผนการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ เช่น 
งบประมาณ หลกัสูตร การสนับสนุนส่ือต่างๆ เพื่อการเรียนการสอน การร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า 
ร่วมกนัประเมินและร่วมปรับปรุง เพื่อให้โรงเรียนสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามความตอ้งการ
ของชุมชน24 
 สรุปไดว้า่  ดา้นการมีส่วนร่วม หมายถึง การ เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย  ((stakeholders)ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ช่วยเหลือและมีอิทธิพลต่อการบริหารและ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา 

3.  ด้านหลกัการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้กบัประชาชน (Return Power to People) 
การจดัการศึกษาของประเทศไทยในอดีต   เป็นการจดัการศึกษาในครอบครัวและในชุมชน  

โดยครอบครัว วดั หรือองคก์รในทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการ ต่อมาเม่ือประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง
ประเทศให้ทนัสมยั  มีการพฒันารูปแบบการปกครองประเทศไทยเป็นแบบศูนยร์วม โดยการตั้ง
กระทรวง  ทบวง  กรม มาท าหน้าท่ีในการบริหารประเทศ การจดัการศึกษาจึงถูกรวมศูนยม์าอยู่
ภายใตก้ารบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ต่อมาเม่ือประชากรมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน รวมทั้ง

                                                 
23

 อุทยั  บุญประเสริฐ.การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-

Based Management,(กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2545),หนา้ 154-156. 
 

24
 ศรีนวล  กลา้หาญ.การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตามทศันะ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3,วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัราช
ภฎัเทพสตรี),2549,หนา้ 20.   
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ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยแีละการศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน ท าใหก้ารจดัการศึกษาโดยส่วนกลาง
เร่ิมมีขอ้จ ากดั เกิดความล่าชา้ และไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
จึงตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาและคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและประชาชนไดมี้บทบาท
จดัการศึกษามากข้ึน ไดเ้ขา้มาร่วมคิดวางแผน ร่วมกนัก าหนดนโยบายบริหารจดัการเอง เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของโรงเรียนในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษาท่ี
ประกอบดว้ยผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนองคก์รมหาชน 
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูท้รงคุณวฒิุ และผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539-2550 ไดเ้สนอแนวทางการปฏิรูปการบริหารการศึกษา โดยให้
มีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองค์กรในการบริหาร โดยก าหนดหลักการในเร่ืองของ
คณะกรรมการไวใ้ห้กระจายอ านาจให้กบัผูท่ี้อยู่ใกล้ชิดกบัเด็กเป็นผูใ้ช้อ  านาจในการบริหารเป็น
หลกัการท่ีเช่ือวา่จะท าให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพและสร้างคุณภาพในการเรียนรู้ของเด็กไดเ้ป็น
อย่างดี จึงก าหนดให้การบริหารการศึกษาอยู่ภายใต้การบริหารของคณะบุคคล คือกรรมการ
สถานศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยผูป้กครอง ครู และผูบ้ริหารสถานศึกษา25 
 สรุปได้ว่า ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชน หมายถึง การบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของคณะบุคคล  ตามกรอบหน้า ท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4. ด้านหลกัการบริหารตนเอง (Self-managing) 

การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน      เป็นการบริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัโรงเรียนโดยยดึ 
โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการบริหารจดัการ ดงันั้นโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะตอ้งบริหารจดัการ
ดว้ยตนเองภายใตน้โยบายเดียวกนัท่ีเรียกวา่ มีความเป็นเอกภาพดา้นนโยบายแต่หลากหลายในการ
ปฏิบติั สถานศึกษาแต่ละแห่งจึงจ าเป็นตอ้งมีรูปแบบการบริหารท่ีเป็นของตนเอง 
 อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวว่า  ในระบบการศึกษาทัว่ไปมกัจะก าหนดให้โรงเรียนเป็น
หน่วยท่ีปฏิบติัตามนโยบายส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอ านาจอยา่งแทจ้ริง ส าหรับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานนั้น ไม่ได้ปฏิเสธเร่ืองการท างานให้บรรลุเป้าหมายนั้น ท าให้หลายวิธีการท่ี
ส่วนกลางท าหน้าท่ีเพียงก าหนดนโยบายและเป้าหมาย แลว้ปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหาร

                                                 
25อรทยั  ริมคีรี.บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาการศึกษาจนัทบุรี เขต 1,ปรืญญา
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ,(บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยับูรพา),
2547,หนา้29-30 
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ดว้ยตนเอง โดยให้โรงเรียนมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงอาจด าเนินได้
หลายแนวทาง ดว้ยบริการท่ีแตกต่างกนัแลว้แต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ผลท่ีได้
น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมท่ีทุกอย่างถูกก าหนดมาจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม26 
 เจริญศักดิ์  ช านาญยงค์ กล่าววา่  การบริหารตนเอง หมายถึง สถานศึกษามีอิสระในการ
บริหารและจดัการศึกษาท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน ภายใตก้าร
บริหารของคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มต่างๆ ท่ีมี
บทบาทในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ทั้งการเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และการเป็นท่ี
ปรึกษาแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยมีบทบาทหนา้ท่ีทัว่ไป และบทบาทในการบริหารสถานศึกษา
ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคคล ธุรการ อาคารสถานท่ี บริการ แผนงานและโครงงาน รวมทั้ง
ศาสนาและวฒันธรรมและเป็นผูเ้ช่ือมโยงนโยบายรัฐบาลให้เขา้กบัความตอ้งการของชุมชน โดย
ก าหนดทิศทางในการจดัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ครู หลกัสูตร และการบริหารเพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ27 
 สรุปไดว้่า ด้านการบริหารตนเอง หมายถึง การท่ีสถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบให้โรงเรียนบริหารและจดัการศึกษาดว้ยตนเอง   ตามความพร้อมและสถานการณ์ของ
สถานศึกษา  

5. ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล  
หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล    เป็นหลกัการในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ี 

ส่วนกลางมีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย ควบคุมมาตรฐาน ส่วนการตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ
การจดัการศึกษาเพื่อใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน เป็นหนา้ท่ีขององคก์รอิสระจะด าเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ดังนั้นจึงถือว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารจดัการศึกษา 

                                                 
26

 อุทยั บุญประเสริฐ.รายงานการวจัิยเร่ืองการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน,(กรุงเทพมหานคร : คุรุ
สภาลาดพร้าว,2544),หนา้154 

27 เจริญศกัด์ิ  ช านาญยงค.์ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายการศึกษาท่ี 13 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2,วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา,(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับณัฑิตธุรกิจ),
2551,หนา้ 33 
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 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กล่าวถึงการตรวจสอบและถ่วงดุลกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษา ว่า หลกัความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารและจดัการศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด28 
 ชมรมพฒันาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและชมรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู กล่าววา่ 
การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพ เพราะเป็นการศึกษามีความรู้
ความสามารถ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนดและสังคมตอ้งการ29 
   สรุปไดว้า่ ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ
การจดัการศึกษาเพื่อใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและนโยบายการจดัการศึกษา 

 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา             

 โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จ านวน 
66 โรงเรียน 
             บริบทของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32  ตั้งอยูท่ี่  อ  าเภอเมืองบุรีรัมย ์ประกอบดว้ย
ทอ้งท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ มีโรงเรียนในสังกดั  9  สหวทิยาเขต  ดงัน้ี 
 1. สหวทิยาเขตกระสัง ประกอบดว้ย  6  โรงเรียน   คือ  โรงเรียนกระสังพิทยาคม  โรงเรียน
ชุมแสงพิทยาคม โรงเรียนพลบัพลาชยัพิทยาคม โรงเรียนล าดวนพิทยาคม  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม  
และโรงเรียนหว้ยราชพิทยาคม 
 2. สหวทิยาเขตนางรอง  ประกอบดว้ย 9 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนนางรอง  โรงเรียนนางรอง
พิทยาคม  โรงเรียนสิงหวิทยาคม  โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม  โรงเรียนถนนหักพิทยาคม  
โรงเรียนพิมพรั์ฐประชาสรรค ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง  โรงเรียนพนมรุ้ง     และโรงเรียน
เหลืองพนาวทิยาคม 

                                                 
28

 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการพฒันาบุคลากรทั้งโรงเรียนโครงการ
ปฏิรูปความรู้เพือ่พฒันาคุณภาพผู้เรียน,(กรุงเทพมหานคร :  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ,2544),หนา้ 3 

29
 ชมรมพฒันาความรู้ดา้นระเบียบกฎหมายและชมรมพฒันามาตรฐานวชิาชีพครู.การ

พฒันาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ,(ชยันาท : ชยันาทโมเดิร์น
โฮม,2545),หนา้  3 
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 3. สหวิทยาเขตประโคนชยั  ประกอบดว้ย  7 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม 
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ ์ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม  โรงเรียนไพศาลพิทยาคม      โรงเรียน
บา้นบุวทิยาสรรค ์ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  และโรงเรียนบา้นกรวดวทิยาคาร 
 4. สหวิทยาเขตพุทไธสง ประกอบดว้ย  7 โรงเรียน คือ โรงเรียนพุทไธสง โรงเรียนคูเมือง
วทิยาคม  โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม  โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม  โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา  โรงเรียน
มธัยมพรส าราญ  และโรงเรียนอุดมอกัษรพิทยาคม 
 5. สหวิทยาเขตล าปลายมาศ  ประกอบด้วย  7  โรงเ รียน     คือ  โรงเรียนล าปลายมาศ  
โรงเรียนธารทองพิทยาคม  โรงเรียนตลาดโพธ์ิพิทยาคม    โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม       โรงเรียน
เมืองแฝกพิทยาคม  โรงเรียนทะเมนชยัพิทยาคม  และโรงเรียนช านิพิทยาคม 

6. สหวทิยาเขตสตึก ประกอบดว้ย 8โรงเรียน คือโรงเรียนสตึก       โรงเรียนสะแกพิทยาคม 
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์  โรงเรียนแคนดงพิทยาคม  โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  
โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม  โรงเรียนดงพลองพิทยาคม  และโรงเรียนสมเสม็ดวทิยา 

7.สหวทิยาเขตหนองก่ี  ประกอบดว้ย  6  โรงเรียน คือ  โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม  โรงเรียน 
หนองหงส์พิทยาคม โรงเรียนหว้ยหินพิทยาคม โรงเรียนเมืองโพธ์ิชยัพิทยาคมโรงเรียนโนนสุวรรณ
พิทยาคม  และโรงเรียนสามคัคีวทิยา 
 8.สหวิทยาเขตละหานทราย  ประกอบด้วย  7  โรงเรียน คือ โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก โรงเรียนละหานทรายวิทยา  โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา  โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค ์ 
โรงเรียนร่มเกลา้ โรงเรียนไทยเจริญวทิยา  และโรงเรียนปะค าพิทยาคม 
 9. สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย ์ ประกอบดว้ย  10  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม  
โรงเรียนภทัรบพิตร  โรงเรียนบวัหลวงวิทยาคม  โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม  โรงเรียนสองห้อง
พิทยาคม  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  โรงเรียนรมยบุ์รี  รัชมงัคลาภิเษก  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  
โรงเรียนหนองตาดพิทยาคมและโรงเรียนกลนัทาพิทยาคม30 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32   ไดก้  าหนดภารกิจ  วสิัยทศัน์   พนัธกิจ 
เป้าประสงคแ์ละกลยทุธ์ในการด าเนินงานไวด้งัน้ี 
 1. ภารกิจ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32     เป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

                                                 
30กระทรวงศึกษาธิการ,ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การปรับปรุงแก้ไขก าหนดพืน้ที่

การศึกษาและก าหนดเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเพิม่เติม พ.ศ. 2550,กรุงเทพมหานคร : 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ), 
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ในการบริหารจดัการ ก ากบัดูแลส่งเสริมสนบัสนุน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษา จ านวน  66 แห่ง ในเขตบริการทั้งจงัหวดั 
  2. วิสัยทศัน์ “ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 "องค์กรยุคใหม่ สร้าง
เด็กไทยสู่สากล" 
 3.  พนัธกิจ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32           ไดก้  าหนดพนัธกิจใน 
การบริหารจดัการศึกษาไวด้งัน้ี  “พฒันาและส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
โดยพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานสู่มาตรฐานสากล” 

4. เป้าประสงค ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32   ไดก้  าหนดเป้าประสงค ์
ในการด าเนินงานไวด้งัน้ี   
  4.1 ประชากรวยัเรียนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และเท่าเทียม 
  4.2 ผูเ้รียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล 
  4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.4 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความเขม้แข็ง เป็นกลไกขบัเคล่ือน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล  
  5. กลยุทธ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ไดก้ าหนดกลยุทธ์ไวเ้พื่อ
น าไปสู่การพฒันาองคก์ร ดงัน้ี 
      5.1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และตามมาตรฐานสากล
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
               5.2 ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม   ความส านึกในความเป็นชาติ     และวถีิชีวติตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      5.3 ใหป้ระชากรในวยัเรียนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึง และครอบคลุม                                                                                                                                                   
      5.4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ   ให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้
อยา่งมีคุณภาพ 
    5.5 พฒันาระบบบริหารจดัการองคก์ร  ใหมี้ประสิทธิภาพ         โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 31 

                                                 
31 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา,นโยบาย จุดเน้น การพฒันาคุณภาพการจัด

การศึกษา ปีการศึกษา 2552,(มัธยมศึกษา : โรงพิมพบ์า้นเหล่า, 2552) 
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 สรุปไดว้่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา โดยขบัเคล่ือนการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการ พฒันาคุณภาพนกัเรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล 
 

2.6.งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 ในส่วนของการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 ประเวช บุญหนัก ได้ศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 
พบว่าสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอ 
วงัสะพุง จงัหวดัเลย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 มีการปฏิบติัตามหลกัการบริหาร
ท่ียึดโรงเรียนเป็นฐาน ระดบั มาก โดยมีการตรวจสอบได้ หลกัการริเร่ิม และ หลกัประสานงาน 
ตามล าดบั  เม่ือพิจารณาดา้นการกระจายอ านาจ พบว่า มีการให้อิสระแก่ครูในการจดัเน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน มีการปฏิบติัตามหลักการบริหารท่ียึดโรงเรียนเป็นฐาน ระดับมาก 
รองลงมา คือ มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ อยา่งชดัเจน สามารถปฏิบติัไดม้ากท่ีสุด 
และมีการจดัให้บุคลากรมีการปรับเปล่ียนหนา้ท่ีตามความเหมาะสม ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมมีการ
สนบัสนุน พบวา่ การส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้ร่วมกิจกรรมสัมพนัธ์กบัชุมชน สังคม มีการปฏิบติัตาม 
หลักการบริหารท่ียึดโรงเรียนเป็นบาน ระดับมากท่ีสุด และมีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
ผูป้กครองระดบัชั้น มีส่วนร่วมในการวางแผน ดา้นหลกัการประสานงาน  ดา้นหลกัการตรวจสอบ
ได ้มีสภาพการปฏิบติัมาก32 
 ศักดิ์จิต มาศจิตต์  ไดท้  าวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการท่ี 11  ผลการวิจยัพบวา่  รูปแบบการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ในเขตตรวจราชการท่ี11ประกอบด้วย
ส่วนประกอบส าคญั4 ส่วน คือ  องคป์ระกอบพื้นฐาน ครอบคลุม  ก าหนดจุดมุ่งหมายของการ
ปฏิบติังาน  อาศยัหลกัการกระจายอ านาจการบริหารจดัการตนเอง  การมีส่วนร่วมและการบริหาร

                                                 
32

 ประเวช  บุญหนกั ,สภาพการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2,
สารนิพนธ์ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั),     
2552, 115 หนา้ 
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จดัการท่ีดี และก าหนดแนวทางการน ารูปแบบไปใช้  องค์ประกอบโครงสร้างระบบการบริหาร 
ครอบคลุม  14 ปัจจยั  งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณและงานบริหารทัว่ไป  มีการวาง
แผนการจดัองคก์ร การอ านวยการและการควบคุม  ใชก้ารประกนัคุณภาพ การนิเทศภายในการ
บริหารบุคคลและงบประมาณแบบเน้นผลงาน  ระบบสารสนเทศในการบริหารและการพฒันา
ทีมงาน องค์ประกอบกระบวนการการด าเนินงาน คือ มีการเตรียมการ การด าเนินการ การ
ประเมินผลและการสรุปรายงานผลและ  องคป์ระกอบดา้นการสนบัสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เครือข่ายโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียและชุมชน33 
 ณรงค์  โภคสวัสดิ์    ไดท้  าการวิจยั เร่ือง สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของ
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่   
 1. สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน   
   1.1 สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และผูแ้ทน
ผูป้กครอง พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกกลุ่ม ส าหรับรายดา้นส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก 
ยกเวน้ภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน ของกลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
   1.2 สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และผูแ้ทน
ผูป้กครอง จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกกลุ่ม ส าหรับ        
รายดา้นส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน ของกลุ่มโรงเรียนขนาดกลางมี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด     
   1.3 สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และผูแ้ทน
ผูป้กครอง เม่ือจ าแนกรายดา้นพบวา่  
    1.3.1 ด้านการกระจายอ านาจ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบติัมาก ยกเวน้
สถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ในวชิาชีพ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

                                                 
33 ศกัด์ิจิต มาศจิตต ์, การพฒันารูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานส าหรับ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการท่ี 11, วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา,(บณัฑิตศึกษา : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์),2550 , 124 หนา้ 
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    1.3.2  ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยภาพรวมและรายขอ้มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก   
    1.3.3  ดา้นการบริหารแบบพึ่งตนเอง โดยภาพรวมและรายขอ้มีระดบัการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมาก   
    1.3.4  ดา้นภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน โดยภาพภาพมีระดบัการปฏิบติัมาก ยกเวน้ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความมุ่งมัน่พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง สนใจใฝ่รู้ เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 
และผูบ้ริหารสถานศึกษาประสานความร่วมมือ และเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาในรูปของคณะกรรมการ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
    1.3.5  ดา้นความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้โดยภาพรวมและรายขอ้มีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก   
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และผูแ้ทนผูป้กครอง 
ต่อสภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ยโสธร เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง และจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน   
  2.1 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมเม่ือวิเคราะห์รายคู่พบว่า ผูบ้ริหารกบัผูแ้ทน
ผูป้กครอง มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ยกเวน้ภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน ท่ีมีความคิดเห็นระหว่าง
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัตวัแทนครู และผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูแ้ทนผูป้กครอง มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั จ าแนกรายดา้นไดด้งัน้ี   
   2.1.1 ด้านการกระจายอ านาจ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูแ้ทนผูป้กครอง มี
ความคิดเห็นแตกต่างกนั   
   2.1.2 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษากับผูแ้ทน
ผูป้กครอง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  
    2.1.3 ด้านการบริหารแบบพึ่ งตนเอง พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษากับผูแ้ทน
ผูป้กครอง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั   
   2.1.4 ด้านภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูแ้ทนครู ระหว่าง
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัผูแ้ทนผูป้กครอง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั   

  2.1.5 ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั   
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  2.2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู 
และผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั จ าแนก
รายดา้นไดด้งัน้ี   
   2.2.1 ดา้นการกระจายอ านาจ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และผูแ้ทน
ผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั   
   2.2.2 ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และ
ผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั   
   2.2.3 ดา้นการบริหารแบบพึ่งตนเอง พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และ
ผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั   
   2.2.4 ด้านภาวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และ
ผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั   
 2.2.5  ดา้นความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และ
ผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาด
ใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกนั34 
             ก้องภัค กุลสุทธิเสถียร  ไดท้  าวิจยัเร่ือง   การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน          
นวมินทราชูทิศ พายพั อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการวิจยัพบวา่  การบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ ตามขอบข่ายของการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ทั้ง 5 ดา้น  โดยภาพรวมมีการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ส่วนการบริหาร ตนเอง และการตรวจสอบและถ่วงดุลอยูใ่นระดบัมาก   ความ
คิดเห็นต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจ าแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการ โรงเรียน
และครู ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ี และประสบการณ์ในการฝึกอบรม ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนปัญหาการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นการบริหารงานแบบการกระจายอ านาจเก่ียวกบั
บริหารงานวิชาการพบวา่วิสัย ทศัน์และพนัธกิจยงัไม่สอดคลอ้งกบันโยบาย การจดัการศึกษา การ
จดัหลกัสูตรยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน เก่ียวกบัการบริหารงานงบประมาณการ
เบิกจ่ายเงินยงัคงมีความล่าชา้ไม่คล่องตวั และมีขั้นตอนมาก เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลยงัคงมี
การจดับุคลากรท่ีไม่เหมาะสมกบังาน เก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไปยงัขาดระบบการประสานงาน 

                                                 
34

 ณรงค ์ โภคสวสัด์ิ ,สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา.(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี) ,2550, 110 หนา้ 
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และขาดระบบ การท างานเป็นทีม ดา้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม บุคลากรในองคก์รยงัเขา้มามี
ส่วนร่วมนอ้ย การพฒันาระบบเครือข่าย และการปฏิบติังานส่วนใหญ่เป็นการก าหนดรูปแบบจาก
กลุ่มบริหารแลว้ด าเนินงานตาม แนวปฏิบติั   ดา้นการบริหารตนเองมีมาตรฐานการปฏิบติังานแต่ยงั
ไม่มีการน าไปปฏิบติัและการนิเทศติดตามอยา่งจริงจงั การประเมินผลการปฏิบติังานยงัขาดระบบ 
และความรัดกุมตามมาตรฐาน ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน ยงัคงมีนอ้ย   ดา้น
การตรวจสอบ และการถ่วงดุล       โรงเรียนมีความพร้อมในดา้นต่างๆ   เพื่อรับการตรวจสอบอยูใ่น 
ระดับหน่ึง และการบริหารคุณภาพการศึกษายงัไม่มีรูปแบบการบริหารท่ีจะท าให้บงัเกิดผล         
เชิงปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน35 
             ศรีนวล  กล้าหาญ  ไดท้  าการวิจยัเร่ือง  การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน  ตามทรรศนะของผูบ้ริหารและครู  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สุพรรณบุรี  เขต 32  
ผลการวจิยัพบวา่   ปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่มากท่ีสุด มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีพอมีพอใช ้ 
มีความเครียดในการปฏิบติัหน้าท่ีในระดบัปานกลางมากท่ีสุด  การปฏิบติัตามแนวทางการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  คือ  การปฏิบติั
ดา้นการมีภาวะ-ผูน้ าของผูบ้ริหาร  ดา้นการกระจายอ านาจ  ดา้นความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  
ดา้นการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และด้านการบริหารตนเอง 
ตามล าดบั   การเปรีบบเทียบระดบัการปฎิบติั  ตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการปฎิบติัท่ีแตกต่างจากครู  ในดา้นการกระจายอานาจ  ดา้นการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม  ด้านการบริหารตนเอง  ดา้นการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ  ดา้นความ
รับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้ และดา้นการมีภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร    ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  พบว่าผูบ้ริหารมกัจะไม่เปิดโอกาสให้
ผูบ้ริหารระดบัล่างช่วยตดัสินใจ  คณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร  
การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและติดตามประเมินผล  โรงเรียนไม่มีอิสระในการสรรหา
บุคลากร โรงเรียนไม่มีระบบการวิเคราะห์ศกัยภาพโดยใช้  SWOT  โรงเรียนไม่มีปรับปรุงการ

                                                 
35 กอ้งภคั กุลสุทธิเสถียร, การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

พายพั อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่,วทิยานิพนธ์มหาบัณฑิต,ครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหาร
การศึกษา(บณัฑิตวทิยาลยั :  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่),2549, 96 หนา้ 
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บริหารจดัการ ตามผลการประเมินและการประกนัคุณภาพภายใน  และผูบ้ริหารไม่มีวิธีการกระตุน้
ใหทุ้กคนร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษา36 

สุธรรม ภุมรินทร์ ได้ท าการวิจยั  เร่ือง  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยั พบวา่ การมีส่วนของชุมชนและ
ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน ภาพรวม ทั้ง 4 ดา้น ของโรงเรียน
ทั้ง 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กซ่ึงอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น คือ  ดา้นการ
ตดัสินใจ  ดา้นการด าเนินการ  ดา้นการรับผลประโยชน์ และ  ดา้นการประเมินผล   ส่วนปัญหาการ
มีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดบัปานกลางและน้อย  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของปัญหาแต่ละดา้น 
ปรากฏวา่  ดา้นการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การก าหนดแนวทางในการบริหารโรงเรียน  ส่วนปัญหา ไดแ้ก่ 
ชุมชนมองวา่เร่ืองนโยบายเป็นเร่ืองของโรงเรียน  ชุมชนส่วนใหญ่มีภาระทางอาชีพไม่มีเวลาเขา้ร่วม
ในการบริหารจดัการ  ขาดความรู้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการบริหารจดัการศึกษา37  
 สมศักดิ์  รอบคอบ  ไดท้  าการวิจยั เร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่   
 1. ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นการบริหารตนเองอยู่ในระดบัสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่
การกระจายอ านาจ ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชน และด้านการมีส่วนร่วม
ตามล าดบั โดยดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล อยูใ่นระดบัสุดทา้ย   
 2. การเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 สรุปไดด้งัน้ี   
   2.1  สถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  มีประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานไม่แตกต่างกนั   

                                                 
36 ศรีนวล  กลา้หาญ, การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ตาม

ทรรศนะของผูบ้ริหารและครู  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สุพรรณบุรี  เขต 32,วทิยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต,(การบริหารการศึกษา),สุพรรณบุรี,2549, 112 หนา้ 

37 สุธรรม ภุมรินทร์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร,วทิยานิพนธ์มหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา
(บณัฑิตวยิาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์),2548, 124 หนา้ 
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   2.2  สถานศึกษาอยูใ่นเขตเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีประสิทธิภาพ 
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไม่แตกต่างกนั   
 3. แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีเหมาะสมกบั
บริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 สรุปไดด้งัน้ี   
   3.1  ควรมีการพฒันาผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม   
   3.2  ควรปรับปรุงระบบการวางแผน สร้างทีมงาน การมอบหมายงาน การตดัสินใจ 
การระดมทรัพยากรทางการศึกษา การประเมินผล การประกนัคุณภาพงบการศึกษา การตรวจสอบ
ภายใน และการประชาสัมพนัธ์   
   3.3  ควรมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายและสร้างเครือข่ายการบริหารจดัการ เพื่อ
ช่วยเหลือกนั ดา้นการบริหารงบประมาณ-การเงิน โดยเนน้บุคลากรในทอ้งถ่ินเป็นล าดบัแรก   
   3.4  สถานศึกษาตน้แบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ควรมีลกัษณะเด่น 
ดงัน้ี 
        3.4.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวิสัยทศัน์ มีความรู้ ความสามารถและทกัษะดา้น
การบริหารจดัการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการพฒันาตนเองตลอดเวลา   
    3.4.2 ครูผูส้อนตอ้งใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นผูย้อมรับการเปล่ียนแปลง มีความสามารถ
ในการจดัการเรียนการสอน และเป็นท่ีเล่ือมใส ศรัทธาของชุมชน   
    3.4.3 สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการท่ีดี มีระบบประกนัคุณภาพภายใน มี
การสร้างเครือข่ายการท างานระหวา่งโรงเรียน   
    3.4.4 ผูป้กครองนกัเรียน กรรมการสถานศึกษา และชุมชน มีความพร้อมท่ีจะมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการ หรือท าตามบทบาทหนา้ท่ี   
    3.4.5 นกัเรียนไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ และตรงตามความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี คุณภาพนกัเรียนตอ้งดี เก่ง และมีความสุข38   
 จารุณ ี ฐานวเิศษ  ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีต่อบทบาทของ
ผูบ้ริหารในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3 ตามหลกัการกระจายอ านาจ หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการบริหารตนเอง และ

                                                 
38 สมศกัด์ิ  รอบคอบ , ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1,วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร
บัณฑิต การบริหารการศึกษา (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม),2548, หนา้ 92-95. 
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หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ี
มีต่อบทบาทของผูบ้ริหาร ในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีระดบัความ
คิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีระดบัความ
คิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตามหลกัการกระจายอ านาจ 
สูงสุด คณะกรรมการสถานศึกษาขน้พื้นฐาน มีส่วนร่วมบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ดา้นการบริหารงานบุคคล 
ดา้นวิชาการและด้านงบประมาณ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา การประกอบอาชีพ ระยะเวลาท่ี
อาศยัอยู่ในชุมชน ต าแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและความเช่ือถือศรัทธาในคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ อายุ รายได ้และการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม39 
 คณิต ไชยลังการ์ ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมจดัท าแผนพฒันาโรงเรียนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ในดา้น
การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการ ส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมประชุมปรึกษาหารือ
เก่ียวกบัปัญหา ความตอ้งการของโรงเรียน และให้ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมแก่โรงเรียน 
ส่วนในดา้นการจดัท าแผน ส่วนใหญ่ไดมี้ส่วนร่าวมก าหนดนโยบายเป้าหมาย วตัถุประสงค์ แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการก าหนดโครงการตามแผนของโรงเรียน ส าหรับในดา้นการด าเนินงานตาม
แผนส่วนใหญ่ไดมี้ส่วนร่วมสนบัสนุนการปฏิบติังานตามแผนของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง เสนอแนะ
แหล่งงบประมาณเพื่อสนบัสนุนในการปฏิบติังานตามแผนและประชาสัมพนัธ์การปฏิบติังานตาม
แผนอยา่งสม ่าเสมอ ส่วนในดา้นการติดตามประเมินผลและการรายงานผล ส่วนใหญ่ไดมี้ส่วนร่วม

                                                 
39

 ฉลุวทิย ์ดีวงศ,์การมีส่วร่วมบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัมุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต,(บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์), 2546,  
208 หนา้   
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แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั การน าผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาโรงเรียนมาใชใ้นการวางแผน
พฒันาโรงเรียนในปีต่อไป40 
 รศ.ดร.สุวมิล ว่องวาณิชและศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ภาคเอกชนและชุมชนในการด าเนินงานของสถานศึกษา ซ่ึงผลการวิจยั คือ ผูป้กครอง
และชุมชนมีกาสเขา้ร่วม ผลการด าเนินงานวจิยั คือ ผูป้กครองและชุมชนมีโอกาสเขา้ร่วมด าเนินงาน
บริหารกบัสถานศึกษาในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษา  แต่ยงัไม่เขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนมากนกั ยงัไม่มีโอกาสเขา้มาร่วมท างานในฐานะเป็นเจา้ของผูมี้หุ้นส่วน
กบัสถานศึกษา41 
 จารุณี  ฐานวิเศษ  ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีต่อบทบาท
ของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ตามหลกัการกระจายอ านาจ หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการบริหาร
ตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูท่ีมีต่อบทบาทของผู ้บริหาร ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูมีระดบัความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตาม
หลกัการกระจายอ านาจ สูงสุด รองลงมาคือหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล และหลกัการบริหาร
ตนเอง  ส าหรับหลกัการมีส่วนร่วม  มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง  การเปรียบเทียบ
ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู   ท่ีมีต่อบทบาทของผูบ้ริหาร ในการบริหารโดย 
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 คณิต ไชยลงัการ์, “การมีส่วนร่วมจดัท าแผนพฒันาโรงเรียนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่”,การค้นคว้าแบบ
อสิระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่),2546, 119 หนา้ 

41ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,การประชุมทางวชิาการ การวจัิยทางการศึกษา        
คร้ังที ่11 (The 11th National Symposium on Education Research),อา้งแลว้, หนา้ 254 



 

 

37 

ใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จ าแนก
ตามต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน และขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจยัพบว่าไม่แตกต่าง
กนั42 
 ประดับศรี  หุ่นทอง ไดท้  าการวิจยัเร่ือง  การรับรู้และความพร้อมเก่ียวกบัการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี            
 1. การรับรู้เก่ียวกบัการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการครูในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการบริหารจดัการตนเอง ดา้น
หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล และดา้นหลกัการกระจายอ านาจ 
 2. ความพร้อมเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการครูในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นหลกัการบริหารจดัการตนเอง ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้น
หลกัการกระจายอ านาจ  และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 3. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการ
ครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 ท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั พบว่า 
โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยพบวา่ผูบ้ริหารมีการ
รับรู้มากกว่าครูผูส้อน ทั้ งโดยภาพรวมและรายด้าน ยกเวน้ด้านการสีส่วนร่วมท่ีผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั 
 4. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการ
ครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 ในโรงเรียนขนาดต่างกนั พบว่า
โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โรงเรียนขนาดกลาง
และโรงเรียนขนาดใหญ่มีการรับรู้มากกวา่โรงเรียนขนาดเล็กทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น 
 5. . ผลการเปรียบเทียบความพร้อมเก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 ท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ี
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 จารุณี  ฐานวเิศษ, บทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา,(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎร์
ธานี),2551,124 หนา้ 
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ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยพบว่า
ผูบ้ริหารมีความพร้อมมากกวา่ครูผูส้อน  ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น 
 6. ผลการเปรียบเทียบความพร้อมเก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 ในโรงเรียนขนาด
ต่างกนั ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยพบว่า
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความพร้อมมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  ทั้งโดย
ภาพรวมและรายดา้น43 
 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  สรุปไดว้า่  การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นการตดัสินใจ
โดยการบริหารท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐานจะช่วยให้การจดัโปรแกรมการศึกษามีความเขม้แข็งและช่วย
พฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรียน  โดยภาพรวม  ขั้นตอนท่ีจะช่วยให้การตดัสินใจมีความส าเร็จ
โดยการบริหารท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  การมีส่วนร่วมของครูและครูใหญ่จะอยู่ในลกัษณะการเป็น
เจา้ของร่วมกนัและมีส่วนร่วมทั้งในดา้นการเตรียมการการวางแผนของโรงเรียน  การฝึกอบรม  การ
น าไปปฏิบติัและการธ ารงรักษาไวใ้ห้มัน่คง  และในการปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  ต้องมีองค์ประกอบคือ   มุ่งมัน่การเปล่ียนแปลง  ถ่ายโอนอ านาจสู่โรงเรียน  
ร่วมกนัท าความกระจ่างในภารกิจ   ตรวจสอบได ้ มีการฝึกบุคลากรในการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน  การสร้างทีมบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ทีมบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมาจากทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน  มีความผกูพนัร่วมกนัของ ผูมี้ส่วน  มีการก าหนดระยะเวลาในการวาง
แผนการบริหารและการวดัผลประเมินผลชดัเจน  นิยามและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิสัยทศัน์  พนัธ
กิจ  หรือเป้าหมายของโรงเรียน  จดัให้มีสารสนเทศเพื่อ การตดัสินใจ    มีเวลาส าหรับการคิดอยา่ง
ระมดัระวงั มีการวางแผนและน าร่องการปฏิบติั   มีงบประมาณเพียงพอ มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทีม
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานทั้งในและนอกโรงเรียน    กระตุน้และมีระบบการให้รางวลัส าหรับ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลการปฏิบติังานดี  
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 ประดบัศรี  หุ่นทอง, การรับรู้ความพร้อมเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1, วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา,(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย),
2547,141 หนา้ 
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2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 กรอบแนวคิดเก่ียวกบัเร่ือง การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต32 ผูว้ิจยัได้น าเอาแนวคิดของ                        
“อุทัย บุญประเสริฐ”44 ซ่ึงไดส้รุปหลกัการส าคญัไว ้5 ดา้น คือ “ ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ  ดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน  ดา้นหลกัการบริหาร
ตนเอง  และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล ”  มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดของการวจิยั 

 
 

                          ตวัแปรอิสระ                                                                          ตวัแปรตาม 

              (Independent  Variables)                                                         (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 

 
 
 

           2.  ขนาดสถานศึกษา 
      2.1  ขนาดเล็ก 
      2.2  ขนาดกลาง 
 
 
              แผนภาพที ่2.1  แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

                                                 
44อุทยั  บุญประเสริฐ,ศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน

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

ศึกษาระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32   มี 5 ดา้น คือ 
1. ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ 
2. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
3. ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดั  
    การศึกษาใหก้บัประชาชน 
4. ดา้นหลกัการบริหารตนเอง 
5.  ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 

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



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง  การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัและ
เปรียบเทียบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32 จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
และเพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ซ่ึงเป็นการวิจยั
เชิงปริมาณ ((Quantitative  Research)  มีขั้นตอนและวธีิการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
             3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
                  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32  ซ่ึงจากสถิติในปีการศึกษา 2555  
มีจ  านวน  2,527 คน  
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย   
        จากประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัจ านวน 2,527 ราย ผูว้จิยัใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan)1  เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง(sample  size) ระดบัความเช่ือมัน่ 
0.82  ไดจ้  านวน 446  ราย  และเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรใน

                                                 
1 พิสณุ ฟองศรี,  วจัิยทำงกำรศึกษำ, พิมพค์ร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร :  พรอพเพอร์ต้ีพร้ิน

จ ากดั,2550), หนา้ 109. 
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สถานศึกษาแต่ละขนาด  ผูว้จิยัไดใ้ชว้ิธีการจบัสลาก  ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งแต่ละขนาดดงัตารางท่ี  
3.1  และวธีิการใหไ้ดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในสถานศึกษาแต่ละขนาด   ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
(simple  random  sampling) แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
 

ตำรำงที ่3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

             ขนำด
สถำนศึกษำ 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริหำร ครูผู้สอน รวม ผู้บริหำร ครูผู้สอน รวม 

          ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

35                   
82 
47           

359 
1,050 
954 

394 
1,132 
954 

25 
57 
33 

50 
147 
134 

75 
204 
167 

รวม 164 2,363 2,527 115 331 446 
 

 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัสร้าง

ข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32  แบ่งเป็น 3 ตอน ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีต่อระดับการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32    ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั   มีจ  านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่    
ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม   ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษา
ใหก้บัประชาชน    ดา้นหลกัการบริหารตนเองและดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
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ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั ตามวิธีการ
ของ Likert 2ดงัน้ี 
 5   หมายถึง มีการปฏิบติัมากท่ีสุด  
 4   หมายถึง มีการปฏิบติัมาก  
 3   หมายถึง มีการปฏิบติัปานกลาง 
 2   หมายถึง มีการปฏิบติันอ้ย  

 1   หมายถึง มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 แบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Open  Ended) 
   

3.3  กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมอื 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1. ศึกษาเอกสาร เก่ียวกบัความคิดเห็นและทศันคติดา้นต่างๆ และงานวจิยั  
2. ศึกษาวธีิสร้างเคร่ืองมือแบบตรวจรายการ (Checklist) 

 3.  ศึกษาวธีิสร้างเคร่ืองมือแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating  Scale)  ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท  (Likert)  
 4. ก าหนดกรอบแนวคิดและสร้างเคร่ืองมือ 
   4.1 จดัท าแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended question) ตามกรอบแนวคิดท่ีผูว้ิจยั
น าไปส ารวจปัญหา 
   4.2 น าผลการส ารวจปัญหามาศึกษาวเิคราะห์และสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น  
3 ตอน 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ สถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
32 ทั้ง 5 ดา้น คือดา้นหลกัการกระจายอ านาจ   ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม    ดา้นหลกัการคืนอ านาจ

                                                 
2บุญชม  ศรีสะอาด , กำรวจัิยเบือ้งต้น,อา้งแลว้,หนา้ 163. 
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การจดัการศึกษาให้กบัประชาชน ด้านหลกัการบริหารตนเองและด้านหลกัการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 
  4.3 น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์แก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกตอ้งและชดัเจนเหมาะสมทั้งเน้ือหาสาระและการใชถ้อ้ยค าส านวนภาษาแลว้น ามา
จดัท าเป็นแบบสอบถาม 
  4.4 น าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีให้ผู ้เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของขอ้ค าถาม ดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ
แบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 3 กลุ่มๆ ละ 1 คน รวม 3 คน ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การบริหารการศึกษา  กลุ่มผู ้เ ช่ียวชาญด้านภาษาไทย และกลุ่มผู ้เ ช่ียวชาญด้านการว ัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา (ดูรายนามผูเ้ช่ียวชาญในภาคผนวก ข) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความ
ตรงของขอ้ค าถาม  โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ 
(item –objective  congruence : IOC) 
  ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี โดยรวมเท่ากบั 0.50 ข้ึนไป ส่วนค่า IOC 
ของรายตวัแปรอยู่ในช่วง  .60 -1.00 (ดูผลการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ  ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือในภาคผนวก ง  แสดงให้เห็นวา่ค่า IOC  ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัมีค่ามากกว่า 
0.50 ทุกข้อค าถาม ) สามารถสรุปได้ว่าทุกข้อค าถามมีความสอดคล้องเหมาะสมกับนิยามเชิง
ปฏิบติัการ  ดงันั้นจึงสามารถตดัสินไดว้า่ ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกนัหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา 
(สุวมิล  ถิรกานนท,์2548) 
 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้  (try  out)  กบัผูบ้ริหารสถานและ
ครูผูส้อนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32ท่ีไม่ใช่ 
จ  านวน  30   คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็น
รายดา้นและโดยรวมโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา(Alpha Coefficient) โดยวธีิการของ  
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Cronbach3   ไดค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 และไดค้่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง  0.34 
– 0.78  โดยเกณฑค์่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00  แสดงวา่ความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์
ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  จึงสามารถน าไปใชไ้ด ้(ดงัตาราง ) 
 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 50 

 

 
                       Alpha =    .9766 

 

3.4  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือนมีนาคม2556     
ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยัมีหนงัสือถึงรองอธิการบดี  มหาวิทยามหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  เพื่อ
ขอให้มีหนังสือขอความร่วมมือให้ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย  ต่อ
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32  
              2.  ผูว้ิจยัน าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเสนอต่อ
ผู ้อ  านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต32 พร้อมกับ
แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยด าเนินการในช่วงเดือน มีนาคม  2556 
 3.  คดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 446 ชุด 
 4.    ผูว้ิจยัด าเนินการได้เก็บรวบรวมขอ้มูลให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และใชแ้บบสอบถาม
ทั้งหมด 446 ชุด ไดคื้น 446  ชุด คิดเป็นร้อยละ 100   
 5.    ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 446 ชุด 
 6.  ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะห์ และสรุปผลการวจิยั 
 
 
 
 
                                                 

3
 บุญชม  ศรีสะอาด, กำรวจัิยเบือ้งต้น,พิมพค์ร้ังท่ี 7,(กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น

,2545),หนา้ 99 
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3.5  กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจยัได้วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยท าการ

วเิคราะห์ขอ้มูลขั้นตอนตามขั้นตอนดงัน้ี  
1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามโดยวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี (frequency ) และค่าร้อยละ(Percentage)  
2. วิเคราะห์ การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 โดยรวมรายดา้นและรายขอ้โดยหา     ค่าเฉล่ีย 
(X ) และ ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี    

ค่าเฉล่ียคะแนน ท่ีได้ จากการปฏิบติัแต่ละขอ้มาหาค่าเฉล่ีย (X ) และแปลความหมาย
ดงัน้ี  

  4.51 - 5.00  หมายถึง มีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด  
  3.51 - 4.50  หมายถึง มีการปฏิบติัระดบัมาก  
  2.51 - 3.50  หมายถึง มีการปฏิบติัระดบัปานกลาง 
  1.51 - 2.50  หมายถึง มีการปฏิบติัระดบันอ้ย  

  1.00 - 1.50  หมายถึง มีการปฏิบติัระดบันอ้ยท่ีสุด  
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 โดยใช้ค่า t-test  
แบบ independent Samples 
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จ  าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(F-test  แบบ  One  way  ANOVA)  
เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 5. วิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาการบริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 
32    โดยหาความถ่ีและน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
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3.6  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  ไดแ้ก่   
  1.1  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
ระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Consistency) 
  1.2  ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั  โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha  
Coefficient)  ตามวธีิของครอนบาค  (Cronbach)   
 2.  สถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่   
  2.1  ค่าความถ่ี  (Frequency)   
                    2.2  ค่าร้อยละ  (Percentage)   
                    2.3  ค่าเฉล่ีย (Mean)   
  2.4  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  
 3.  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  ไดแ้ก่  
      3.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32  จ  าแนกตาม
สถานภาพ  โดยการทดสอบที   (t – test  แบบ  Independent  samples)   
         3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบับริหารโรงเรียนโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test  แบบ  One  way  ANOVA)  
เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่    โดย
วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
    
 



บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1)เพื่อศึกษาระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน 5 ดา้น คือ ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ดา้นหลกัการ
คืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน  ด้านหลักการบริหารตนเอง และด้านหลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 32 และเปรียบเทียบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน 5 ดา้นนั้น  จ  าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ในแต่ละดา้น 
 ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ คือ  แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามดว้ยวิธีการสุ่ม
อยา่งง่าย(Simple  random  sampling) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน  446  คน  แลว้น าแบบสอบถามมา
ด าเนินการวิเคราะห์    ก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  และล าดบัในการน าเสนอ
ขอ้มูล  ดงัน้ี  

4.1 สัญลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผูว้ิจยัได้ก าหนด
สัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
                          แทน ค่าเฉล่ีย 

 S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum  of  squares) 
 MS แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean  squares) 
 t  แทน ค่าสถิติในการแจกแจงแบบที (t-Distribution) 
 df  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
 p  แทน ค่าความน่าจะเป็น 
 *  แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  **  แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี  
จ  านวน 446  คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน 441 คิดเป็นร้อยละ  98.87    ของแบบสอบถามจาก
จ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป  ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่ 4.1  ความถี่และร้อยละของข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
สถานภาพ                 
        1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
        2. ครูผูส้อน 

 
           115 
           331 

 
25.80 
74.20 

ขนาดของสถานศึกษา    
          1. ขนาดเล็ก (นกัเรียน 499 คน ลงมา) 
          2. ขนาดกลาง (นกัเรียน 500-1,499 คน 
          3.ขนาดใหญ่ (นกัเรียนตั้งแต่ 1,500 คน ข้ึนไป) 

 
75 

204 
167 

 
16.80 
45.70 
37.50 

 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี  4.1  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 446 คนจ าแนกตามสถานภาพ  พบว่าเป็นครูผูส้อน (ร้อยละ 74.20) มากกว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษา (ร้อยละ 25.80) และเม่ือจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่สถานศึกษาขนาดกลาง
มากท่ีสุด (ร้อยละ 45.70) รองลงมาสถานศึกษาขนาดใหญ่ (ร้อยละ 37.50) และน้อยท่ีสุดคือ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 16.80) 
 

 4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 4.3.1 ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาด้านหลกัการกระจายอ านาจ 

1) ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียน      โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา   
ขั้นพืน้ฐาน  ด้านหลกัการกระจายอ านาจ 
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  ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านหลักการกระจายอ านาจ  เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ใน
ภาพรวมและรายขอ้  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
   
ตารางที่  4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา  

ขั้นพืน้ฐาน   ด้านหลกัการกระจายอ านาจ   
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นด้านหลกัการกระจายอ านาจ 

ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 

10. 

สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัตดัสินใจสั่งการดา้น
ต่างๆ มากข้ึน 
สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัในการตดัสินใจ
ด าเนินการบริหารงานดา้นวชิาการ ดา้นการบริหารทัว่ไป 
สถานศึกษามีอิสระในการก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน 
สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัในการตดัสินใจ
ด าเนินการบริหารงานดา้นบุคลากรและงบประมาณ 
สถานศึกษามีอิสระในการระดมทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการ
จดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจการบริหารและการตดัสินใจไป
ยงัผูบ้ริหารระดบัล่างและผูป้ฏิบติั 
สถานศึกษามีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการ
บริหารงานในแต่ละฝ่าย 
สถานศึกษามีการแบ่งอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการทรัพยากร
ทางการศึกษาอยา่งชดัเจน 
ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากข้ึนในการ
บริหารจดัการดา้นการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถตดัสินใจด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบั
แนวทางพฒันาผูเ้รียน 

3.97 
 

3.89 
 

4.15 
 

3.89 
 

3.95 
 

4.18 
 

3.77 
 

4.12 
 

3.91 
 

4.19 

.58 
 

.69 
 

.66 
 

.74 
 

.54 
 

.67 
 

.48 
 

.53 
 

.52 
 

.65 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม 4.00 .22 มาก 
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             จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดบั
การบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก         ( = 4.00) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   
 มีขอ้สังเกตวา่ขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 10 สถานศึกษาสามารถตดัสินใจด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางพฒันาผูเ้รียน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ 7 สถานศึกษามีการแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบในการบริหารงานในแต่ละฝ่าย  
 และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ท่ีได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open  ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1)สถานศึกษาควรให้ครูและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
ผูป้กครองและชุมชน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 301) 2) ผูบ้ริหารควรมีการกระจายอ านาจการบริหาร และ
การตดัสินใจไปยงัผูบ้ริหารระดับล่างในการก าหนดนโยบายและการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั276) 3) สถานศึกษาควรระดมทรัพยากร จดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาจากผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาการจดั
การศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 258) และ 4)สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้เด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาสไดเ้ขา้เรียนและไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึงและเตม็ศกัยภาพ(ค่าความถ่ีเท่ากบั 192) 
 

2)  ผลการวเิคราะห์ระดับ การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน  ด้านหลกัการกระจายอ านาจ   จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นหลกัการกระจายอ านาจ จ าแนกตามสถานภาพ   โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที
(t-test) ผลการวเิคราะห์  ดงัตารางท่ี 4.3 
ตารางที ่4.3 ผล การเปรียบเทยีบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน     ด้านหลกัการกระจายอ านาจ  จ าแนกตามสถานภาพ  
 

สถานภาพ n   S. D. t Sig. 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน 

115 
331 

3.96 
4.02 

0.22 
0.21 

      -2.54      .01** 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จากตารางท่ี 4.3  พบว่า  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการ
บริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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 3)  ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน  ด้านหลกัการกระจายอ านาจ   จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือขนาดเล็ก(นกัเรียนจ านวน 499 คน 
ลงมา)  ขนาดกลาง(นกัเรียนจ านวน  500 -1,499 คน ) และขนาดใหญ่ (นกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 1,500 
คนข้ึนไป )โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
 

ตารางที่ 4.4  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านหลกัการกระจายอ านาจ  ทีม่ีขนาดสถานศึกษา 

  แตกต่างกนั 
 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.67 
21.40 

2 
443 

0.33 
0.04 

 
6.92 

 
0.00** 

รวม 22.07 445 - 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01                                                    
 
 จากตารางท่ี  4.4   พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้น
หลกัการกระจายอ านาจ    แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   จึงท าการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่  (Scheffe')  ดงัตารางท่ี 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

ตารางที ่4.5  การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่    ความคิดเห็นทีม่ีต่อระดับการบริหารโรงเรียน 
   โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน       ด้านหลกัการกระจายอ านาจ  
   จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา      ด้วยวธีิการของเชฟเฟ่  (Scheffe')   

 

ขนาดสถานศึกษา เลก็ 
( =3.93) 

กลาง 
( =4.04) 

ใหญ่ 
( =3.99) 

ขนาดเล็ก     ( =3.93 ) 
ขนาดกลาง     ( =4.04 ) 
ขนาดใหญ่     ( =3.99 ) 

- 
- 
- 

.27** 
- 
- 

.62** 

.34** 
- 

 **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  
 

             จากตารางท่ี 4.5   พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาด
กลาง ,ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่และผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และครูผูส้อน สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  มีความคิดเห็นต่อระดบัการ
บริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 
 4.3.2 ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 

1) ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียน      โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน  ด้านหลกัการหลกัการมีส่วนร่วม 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐานดา้นหลกัการมีส่วนร่วม เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ในภาพรวม
และรายขอ้  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่  4.6  ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียน      โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา  
      ขั้นพืน้ฐาน    ด้านหลกัการมีส่วนร่วม  
 

 
ความคิดเห็นด้านหลกัการมีส่วนร่วม 

ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 

10. 

สถานศึกษาเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผน นโยบาย ภารกิจ เป้าหมาย และทิศทางการ
พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
สถานศึกษามีระบบ กระบวนการจดัการ โดยยดึหลกัการให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าสาระส าคญัหลกัสูตร
สถานศึกษา ไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
กบับริบทของสถานศึกษา และบริบททอ้งถ่ิน 
ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอแนะแนวทาง
แกปั้ญหาในกิจกรรมของสถานศึกษา 
สถานศึกษาร่วมกบัชุมชน ก าหนดแนวทางในการระดม
ทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาพฒันา
คุณภาพการศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม บริหารจดัการศึกษา
ดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารงานทัว่ไป 
สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษา 
มีวสัดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรเพื่อจดัการศึกษา 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให ้บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและ
ชุมชนใหค้วามเห็นชอบสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

3.80 
 
 

4.16 
 

4.06 
 

3.76 
 
 

4.11 
 

4.23 
 
 

4.06 
  

3.83 
 

4.08 
 

4.21 

.48 
 
 

.51 
 

.57 
 

.58 
 
 

.78 
 

.73 
 
 

.57 
 

.61 
 

.74 
 

.70 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

        ภาพรวม 4.03 .30 มาก 
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 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลกัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 4.03) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   
 มีขอ้สังเกตวา่  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ขอ้ 6 สถานศึกษาร่วมกบัชุมชน ก าหนดแนวทาง
ในการระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาพฒันาคุณภาพการศึกษา  ส่วนขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ    ขอ้  4 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าสาระส าคญัหลกัสูตรสถานศึกษา ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการกบับริบทของสถานศึกษา และบริบททอ้งถ่ิน  
 และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ท่ีได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open  ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนภารกิจ เป้าหมายและ
ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา(ค่าความถ่ีเท่ากบั 276) 2) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าสาระส าคัญหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ตอ้งการ บริบทของโรงเรียน และทอ้งถ่ิน(ค่าความถ่ีเท่ากบั 235) 3).สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อน ามา
พฒันาคุณภาพการศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 188) และ4) สถานศึกษาก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศึกษาดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ
การบริหารทัว่ไป(ค่าความถ่ีเท่ากบั 149) 
 
 2) ผลการวเิคราะห์ระดับ การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน  ด้านหลกัการมีส่วนร่วม   จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านหลกัการมีส่วนร่วม จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร   โดยใช้วิธี
ทดสอบค่าที  (t-test) ผลการวเิคราะห์  ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน     ด้านหลกัการมีส่วนร่วม  จ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ N   S. D. T Sig. 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน 

115 
331 

4.09 
4.01 

0.25 
0.31 

     2.60      .05* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 

 จากตารางท่ี 4.7  พบว่า  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการ
บริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัความคิดเห็นมากกวา่ครูผูส้อน 
 3) ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน   ด้านหลกัการมีส่วนร่วม   จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือขนาดเล็ก(นกัเรียนจ านวน 499 คน 
ลงมา)ขนาดกลาง(นกัเรียนจ านวน500 -1,499 คน ) และขนาดใหญ่ (นกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 1,500 คน
ข้ึนไป )โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ  (F-test)  จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
 

ตารางที่ 4.8  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ด้านหลกัการมีส่วนร่วม   ทีม่ีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.82 
40.49 

2 
443 

0.41 
0.09 

 
4.52 

 
  0.01** 

รวม 41.31 445 - 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01                                                      
 จากตารางท่ี  4.8   พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม    แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01   จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่(Scheffe') ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9  การวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่       ความคิดเห็นทีม่ีต่อระดับการบริหารโรงเรียน 
   โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน   ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ด้านหลักการมีส่วนร่วม   

จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา   ด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 

ขนาดสถานศึกษา เลก็ 
( =4.11) 

กลาง 
( =4.04) 

ใหญ่ 
( =3.98) 

ขนาดเล็ก     ( =4.11 ) 
ขนาดกลาง     ( =4.04 ) 
ขนาดใหญ่     ( =3.98 ) 

- 
- 
- 

.01 
- 
- 

.29** 

.31** 
- 

 **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
              จากตารางท่ี 4.9 พบว่า  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่  และผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สถานศึกษาขนาดกลางและขนาด
ใหญ่มีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ดา้นการมีส่วนร่วม  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกนั้นไม่พบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ 
 
 4.3.3 ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและ
เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ด้านหลักการคืนอ านาจการจัด
การศึกษาให้กบัประชาชน 

1) ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน  ด้านหลกัการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กบัประชาชน 
  ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน  เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ในภาพรวมและรายขอ้  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 
 
 
 
 
 



 57 

ตารางที่  4.10   ผลการวเิคราะห์ดับการบริหารโรงเรียน                โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถาน                           
      ศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กบัประชาชน 
 

 
ขอ้ท่ี 

ความคิดเห็นด้านหลกัการคืนอ านาจ 
การจัดการศึกษาให้กบัประชาชน 

ระดบัปฏิบติั 

  S.D. แปล
ผล 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 

6. 
 
 

7. 

คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบนโยบายและแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
แผนปฏิบติัการ ประจ าปีของสถานศึกษา 
สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วาม
เห็นชอบในการจดัท าหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากบัและติดตามการด าเนินงานตาม
แผนของสถานศึกษา 
สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็ก
ดอ้ยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็
ตามศกัยภาพ 
สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ
แนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวชิาการ ดา้น
งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป
ของสถานศึกษา 

3.79 
              

4.06 
 

4.18 
 
 

4.17 
 

4.00 
 

3.99 
 
 

4.05 
 

 

.52 
 

.59 
 

.69 
 
 

.70 
 

.71 
 

.69 
 
 

.67 
 
 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
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ข้อ
ที่ 

ความคิดเห็นด้านหลกัการคืนอ านาจ 
การจัดการศึกษาให้กบัประชาชน 

ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 
8. 
 
9. 
 
 
10. 
 

สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ตลอดจนวทิยากรภายนอก และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบั
ชุมชน ประสานงานกบัองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
สถานศึกษาเป็นแหล่งวทิยาการของชุมชน 
สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วาม
เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา 

3.87 
 

4.08 
 
 

4.04 

.69 
 

.69 
 
 

.70 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

ภาพรวม 4.02 .28 มาก 
  
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบั
ประชาชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   ( = 4.02) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   
 มีขอ้สังเกตวา่  ขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ขอ้ 3  สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบในการจดัท าหลกัสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ   ขอ้ 1 คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบนโยบายและแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา    
 และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ท่ีได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open  ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1)คณะกรรมการสถานศึกษามา
จากตวัแทนกลุ่มต่างๆอย่างหลากหลาย และมีองค์ประกอบครบถ้วน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 317) 2)
สถานศึกษาก าหนด นโยบาย วิสัยทศัน์ และแผนพฒันาการศึกษาสอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการ     
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  (ค่าความถ่ีเท่ากบั 275) 3)สถานศึกษาใชห้ลกัประชาธิปไตยในการ
สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา. (ค่าความถ่ีเท่ากบั 231) และ4)สถานศึกษาให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา และความตอ้งการ
ของชุมชน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 216) 
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 2) ผลการวเิคราะห์ระดับ การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ด้านหลกัการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กบัประชาชน   จ าแนกตามสถานภาพ 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน จ าแนกตาม
สถานภาพของบุคลากร   โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที(t-test) ผลการวเิคราะห์  ดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน     ด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน  จ าแนกตาม
สถานภาพ  

 

สถานภาพ n   S. D. t Sig. 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน 

115 
331 

4.12 
3.99 

0.25 
0.28 

     2.60      .00** 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.11  พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน  
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัความคิดเห็น
มากกวา่ครูผูส้อน 
 

2) ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน  ด้านหลกัการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กบัประชาชนจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือขนาดเล็ก(นกัเรียนจ านวน 499 คน 
ลงมา)  ขนาดกลาง(นกัเรียนจ านวน  500 -1,499 คน ) และขนาดใหญ่ (นกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 1,500 
คนข้ึนไป )โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12  ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นต่อระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน   
ทีม่ีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.58 
33.66 

2 
443 

0.79 
0.07 

 
10.43 

 
  0.00** 

รวม 35.24 445 - 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
          จากตารางท่ี 4.12   พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน
หลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน    แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01   จึง
ท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่(Scheffe') ดงัตารางท่ี 4.13 
ตารางที ่4.13 การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ความคิดเห็น     ทีม่ีต่อระดับการบริหารโรงเรียน 
   โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้านหลกัการคืนอ านาจ     จ าแนก 
   ตามขนาดของสถานศึกษา ด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 

ขนาดสถานศึกษา เลก็ 
( =4.14) 

กลาง 
( =4.03) 

ใหญ่ 
( =3.96) 

ขนาดเล็ก     ( =4.14 ) 
ขนาดกลาง     ( =4.03 ) 
ขนาดใหญ่     ( =3.96 ) 

- 
- 
- 

.20** 
- 
- 

.58** 

.37** 
- 

 **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  

             จากตารางท่ี 4.13  พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สถานศึกษาขนาดเล็กกบั
สถานศึกษาขนาดกลาง ,ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ 
และผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อ
ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นการคืนอ านาจ
การจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 
 



 61 

 4.3.4 ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ด้านหลกัการบริหารตนเอง 

1) ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน      ของสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน  ด้านหลกัการบริหารตนเอง 
  ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านหลักการบริหารตนเอง  เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ใน
ภาพรวมและรายขอ้  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 
 

ตารางที ่ 4.14   ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียน                    โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ                      
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน    ด้านหลกัการบริหารตนเอง 

 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นด้านหลกัการบริหารตนเอง 

ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
5. 

สถานศึกษาท าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของ
ชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีตั้งของสถานศึกษา 
สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณ ใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาประสานความร่วมมือในการด าเนินการ
จดัการศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบัหลกัสูตร ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง 
และชุมชน 
สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการบริหารงานดา้นวชิาการ 
ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการ
บริหารงานทัว่ไป ไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติั 
สถานศึกษาจดัหาวทิยากรจากภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
มาร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
สถานศึกษาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหมี้ความ
ยดืหยุน่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

4.41 
 
4.28 
 
 
4.08 
 
 
 
4.20 

 
 
 

4.15 
 
 

4.16 

.72 
 

.63 
 
 

.60 
 
 
 

.80 
 
 
 

.69 
 
 

.64 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นด้านหลกัการบริหารตนเอง 

ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 
7. 
 
 
 
8. 
 
9. 
 
 

10. 
 

สถานศึกษาจดัระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศทั้งในดา้น
วชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทัว่ไปถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สามารถน าขอ้มูล 
สารสนเทศ ใชง้านไดท้นัทีท่ีตอ้งการ  
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรบุคคล  วสัดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ เพื่อการพฒันาสถานศึกษาตนเองไดอ้ยา่งอิสระ 
สถานศึกษาจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังาน
ประจ าปีและพฒันาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การน ามติในท่ีประชุมไปสู่การ
ปฏิบติัจริง 

4.10 
 
 
 

4.06 
 

3.80 
 
 

3.64 

.75 
 
 
 

.81 
 

.64 
 
 

.93 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

 
 
 

ภาพรวม 4.09 .26 มาก  

 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก   ( = 4.09) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   
 มีขอ้สังเกตว่า  ขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 1 สถานศึกษาท าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั
สภาพปัจจุบันของชุมชน ท้องถ่ินท่ีตั้ งของสถานศึกษา ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุดคือข้อ 10  
สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การน ามติในท่ีประชุมไปสู่การปฏิบติัจริง    
 และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ท่ีได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open  ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1)สถานศึกษาประสานความ
ร่วมมือในการด าเนินการจดัการศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
ตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน ผูป้กครองชุมชนและท้องถ่ิน (ค่าความถ่ีเท่ากับ 243) 2)
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษา จดัระบบการบริหารงาน ดา้นวิชาการ  
งบประมาณ บุคคล และบริหารทัว่ไป ร่วมกนั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 200) 3)สถานศึกษามีการศึกษา
ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีตั้งของสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 172) และ   
4)สถานศึกษาก าหนดนโยบาย เป้าหมายการพฒันาการศึกษาไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปีของ
สถานศึกษา(ค่าความถ่ีเท่ากบั 164) 
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2) ผลการวเิคราะห์ระดับ การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน  ด้านหลกัการบริหารตนเอง   จ าแนกตามสถานภาพ 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นหลกัการบริหารตนเอง จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร   โดยใชว้ิธี
ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์  ดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน     ด้านหลกัการบริหารตนเอง  จ าแนกตามสถานภาพ 
 
 

สถานภาพ n   S. D. t Sig. 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน 

115 
331 

4.11 
4.08 

0.26 
0.26 

     1.20      .23 

 
 

 จากตารางท่ี 4.15  พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการ
บริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง  ไม่แตกต่างกนั  
 

3) ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน  ด้านหลกัการบริหารตนเอง   จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือขนาดเล็ก(นกัเรียนจ านวน 499 คน 
ลงมา)ขนาดกลาง(นกัเรียนจ านวน500 -1,499 คน)และขนาดใหญ่ (นกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 1,500 คน
ข้ึนไป )  โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ  (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16  ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นต่อระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ด้านหลักการ
บริหารตนเอง   ทีม่ีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 
 

สถานภาพ SS Df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.87 
30.33 

2 
443 

0.43 
0.06 

 
6.38 

 

 
  0.00** 

รวม 31.20 445 - 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
                                                             
 จากตารางท่ี  4.16  พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้น
หลักการบริหารตนเอง    แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .01   จึงท าการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe')  ดงัตารางท่ี 4.17 
ตารางที ่4.17  การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่    ความคิดเห็นทีม่ีต่อระดับการบริหารโรงเรียน 
   โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน      ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน       สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 
   การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32              ด้านหลกัการบริหารตนเอง  จ าแนกตามขนาด 
   ของสถานศึกษา     ด้วยวธีิการของเชฟเฟ่  (Scheffe') 
  
 

ขนาดสถานศึกษา เลก็ 
( =4.06) 

กลาง 
( =4.13) 

ใหญ่ 
( =4.04) 

ขนาดเล็ก     ( =4.06 ) 
ขนาดกลาง     ( =4.13 ) 
ขนาดใหญ่     ( =4.04 ) 

- 
- 
- 

.00 
- 
- 

.21** 

.21** 
- 

 **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  

             จากตารางท่ี 4.17  พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สถานศึกษาขนาดเล็กกบั
สถานศึกษาขนาดใหญ่  และผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สถานศึกษาขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ มีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ดา้นหลกัการบริหารตนเอง  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกนั้นไม่
พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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 4.3.5 ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 

1) ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน  ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
  ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดา้นหลกัการตรวจสอบแลถ่วงดุล  เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ใน
ภาพรวมและรายขอ้  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18                            
ตารางที ่ 4.18   ผลการวเิคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ 
                        สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน        ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ขอ้
ท่ี 

ความคิดเห็นดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ระดบัปฏิบติั 

  S.D. แปลผล 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
8. 

สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
ร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพภายในและการ
ประกนัคุณภาพภายนอก 
สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 
ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของสถานศึกษา  
สถานศึกษาสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังานประจ าปี
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับทราบใหค้วามเห็นชอบ
และรายงานต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา 
สถานศึกษาบริหารงบประมาณอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการใชจ่้าย
งบประมาณภายในสถานศึกษามีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 
สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
ร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพภายใน ปีละ 1 
คร้ัง และการประกนัคุณภาพภายนอก ทุกๆ 5 ปี 
สถานศึกษาวเิคราะห์ และประเมินค่าความเป็นไปไดใ้นการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน
อยา่งต่อเน่ือง 

3.95 
 
 

3.92 
 

3.91 
 
 
 

3.91 
 

4.05 
 

3.96 
 
 

3.82 
 

4.10 

.64 
 
 

.70 
 

.63 
 
 
 

.67 
 

.56 
 

.62 
 
 

.72 
 

.70 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
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ตารางที ่4.18  (ต่อ) 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 

ระดับปฏิบัติ 

  
S.D

. 
แปลผล 

9. 
 
 
10. 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจและเห็นคุณค่าของการประกนัคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
สถานศึกษาเปิดโอกาสใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซ่ึง
กนัและกนั ระหวา่งสถานศึกษา ประชาชน และส่วนกลาง 

3.85 
 
 

3.73 

.77 
 
 

.52 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

ภาพรวม 3.92 .28 มาก 
 
 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.18 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก   ( = 3.92) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   
 มีข้อสังเกตว่า  ข้อมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือข้อ 8 สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ 10 สถานศึกษาเปิดโอกาส
ใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งสถานศึกษา ประชาชน และส่วนกลาง 
และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open  ended)  
 มีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ ดังน้ี 1)สถานศึกษาจัดสร้างระบบ และพฒันาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพียงพอต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 359)        
2) สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก(ค่าความถ่ีเท่ากับ 310) 3)สถานศึกษา
รายงานความกา้วหนา้การด าเนินการตามแผนการปฏิบติังานของสถานศึกษาให้ผูป้กครอง ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 242) และ4)สถานศึกษาบริหารงบประมาณอยา่ง
เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได(้ ค่าความถ่ีเท่ากบั 174) 
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 2)ผลการวเิคราะห์ระดับ การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล   จ าแนกตามสถานภาพ 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร   
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที(t-test) ผลการวเิคราะห์  ดงัตารางท่ี 4.19 
 
ตารางที ่4.19 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน  ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล   จ าแนกตามสถานภาพ  
 

สถานภาพ n   S. D. t Sig. 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน 

115 
331 

3.81 
3.96 

0.28 
0.27 

-4.96     .00** 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

 จากตารางท่ี 4.19  พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการ
บริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล  แตกต่างกนั  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยครูผูส้อนมีความคิดเห็นมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

3) ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน   ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล   จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือขนาดเล็ก(นกัเรียนจ านวน 499 คน 
ลงมา)  ขนาดกลาง(นกัเรียนจ านวน  500 -1,499 คน ) และขนาดใหญ่ (นกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 1,500 
คนข้ึนไป )โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่4.20  ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นต่อระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล   ทีม่ีขนาดสถานศึกษา
แตกต่างกนั 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.27 
32.74 

2 
443 

1.63 
0.07 

 
22.13 

 
  0.00** 

รวม  445 - 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01                                                
 จากตารางท่ี  4.20  พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล    แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   จึงท าการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') ดงัตารางท่ี 4.21                      
 
ตารางที ่4.21 การวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่                   ความคิดเห็นทีม่ีต่อระดับการบริหาร 
   โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ด้านหลกัการตรวจสอบ 
   และถ่วงดุล    จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา    ด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 
 

ขนาดสถานศึกษา เลก็ 
( =3.73) 

กลาง 
( =3.96) 

ใหญ่ 
( =3.96) 

ขนาดเล็ก     ( =3.73 ) 
ขนาดกลาง     ( =3.96 ) 
ขนาดใหญ่     ( =3.96 ) 

- 
- 
- 

.06 
- 
- 

.14* 
.20** 

- 
 **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
             จากตารางท่ี 4.21 พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาด
ใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
สถานศึกษา ขนาดกลางกบัขนาดใหญ่  ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล  แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 



บทที ่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
             การวิจยัเร่ือง การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32   เพื่อศึกษาระดบัและเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 
ตลอดจนขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน     ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต 32  ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยพิจารณา 5 ดา้น คือ 1)ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ  2) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  3) ดา้น
หลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน4)ดา้นหลกัการบริหารตนเองและ 5) ดา้น
หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด เอกสารและงานวิจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
น ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั   

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32  ปีการศึกษา 2555 จ านวน  2,527 คน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยั จ  านวน  446  คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน 
จ านวน 441 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 98.87 ของแบบสอบถามทั้งหมด 
  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการศึกษา ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย สถานภาพ และ
ขนาดของสถานศึกษา  ซ่ึงสถานภาพ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32  และขนาดของสถานศึกษา ได้แก่ ขนาดเล็ก  
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32  
ผูว้จิยัไดส้งัเคราะห์จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจึงประกอบดว้ย ตวัแปรตาม คือ ดา้นหลกัการกระจาย
อ านาจ  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน  ดา้น
หลกัการบริหารตนเอง และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม  แบ่งเป็น 3 ตอน  ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check  list ) ไดแ้ก่  สถานภาพ  และขนาดของสถานศึกษา ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
ต่อระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 ลกัษณะเคร่ืองมือ เป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า (rating scale)  
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ตามแบบของลิเคอร์ท  (Likert)          ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม แนวทางการพฒันาการบริหารโดยใช ้
โรงเรียนเป็นฐาน มีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check  list ) และขอ้ค าถามแบบ
ปลายเปิด โดยแบบสอบถามทั้งฉบบั ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.97 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล  ใชส้ถิติพรรณนาเพื่อหาค่าแจกแจงความถ่ี   และค่าร้อยละ     ค่าเฉล่ีย  
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน       ส่วนสถิติอา้งอิงใชใ้นการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ 
เพียร์สัน  ค่าสถิติ t-test, F-test  และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   (One-way  ANOVA)  
ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี  
  

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละ
ส่วนต่อไปน้ี 
 

 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 446 คน ผูว้ิจ ัยได้รับ
แบบสอบถามตอบกลบัคืนมา จ านวน 441 คน คิดเป็นร้อยละ 98.87 ส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน  คิดเป็น
ร้อยละ 74.20 และปฏิบติัราชการในโรงเรียนขนาดกลาง (ร้อยละ 45.70)    
 

 5.1.2 ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา   ด้านหลกัการกระจายอ านาจ    
              ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีระดบัการปฏิบติัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    ( = 4.00) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   
 มีขอ้สังเกตวา่ขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 10 สถานศึกษาสามารถตดัสินใจด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางพฒันาผูเ้รียน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ 7 สถานศึกษามีการแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบในการบริหารงานในแต่ละฝ่าย และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open  ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี     
1)สถานศึกษาควรให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ตามความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 301) 2) ผูบ้ริหารควรมีการ
กระจายอ านาจการบริหาร และกรตดัสินใจไปยงัผูบ้ริหารระดบัล่างในการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ (ค่าความถ่ีเท่ากับ276) 3)สถานศึกษาควรระดมทรัพยากรจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาจากผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า หน่วยงาน
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ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาการจดัการศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 258) และ 4)สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้
เด็กพิการและเด็กดอ้ยโอกาสไดเ้ขา้เรียนและไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึงและเต็มศกัยภาพ(ค่าความถ่ี
เท่ากบั 192) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้าน
หลกัการกระจายอ านาจ จ าแนกตามสถานภาพ  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
โดยครูผูส้อนมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา  เม่ือเปรียบเทียบ จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 3 ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01    
 

 5.1.3 ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา   ด้านหลกัการมีส่วนร่วม    
  ผูบ้ริหารและครูผูส้อน มีระดบัการปฏิบติัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    ( = 4.03) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   
 มีขอ้สังเกตวา่  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ขอ้ 6 สถานศึกษาร่วมกบัชุมชน ก าหนดแนวทาง
ในการระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาพฒันาคุณภาพการศึกษา  ส่วนขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ    ขอ้  4 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าสาระส าคญัหลกัสูตรสถานศึกษา ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการกับบริบทของสถานศึกษา และบริบทท้องถ่ิน และจาก
ขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open  ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน และ
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนภารกิจ เป้าหมายและทิศทางการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา(ค่าความถ่ีเท่ากับ 276) 2) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
สาระส าคญัหลกัสูตรสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ บริบทของโรงเรียน 
และทอ้งถ่ิน(ค่าความถ่ีเท่ากบั 235) 3).สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางในการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาพฒันาคุณภาพการศึกษา 
(ค่าความถ่ีเท่ากับ 188) และ4) สถานศึกษาก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศึกษาดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทัว่ไป
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 149) 
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 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้าน
หลกัการมีส่วนร่วม  จ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  
โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน  เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 3 ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01    
  
 5.1.4 ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและ
เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา   ด้านหลักการคืนอ านาจการจัด
การศึกษาให้กบัประชาชน    
   ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการปฏิบติัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน ด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก       
( = 4.02) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   
 มีขอ้สังเกตว่า  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ขอ้ 3  สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบในการจดัท าหลกัสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ   ขอ้ 1 คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบนโยบายและแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา   และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน  ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open  ended) มีข้อเสนอแนะท่ีส าคญั ดังน้ี                    
1)คณะกรรมการสถานศึกษามาจากตวัแทนกลุ่มต่างๆอยา่งหลากหลาย และมีองคป์ระกอบครบถว้น 
(ค่าความถ่ีเท่ากับ 317)    2)สถานศึกษาก าหนด นโยบาย วิสัยทศัน์ และแผนพฒันาการศึกษา
สอดคล้องตรงกับความต้องการ     ของคณะกรรมการสถานศึกษา  (ค่าความถ่ีเท่ากับ 275)              
3)สถานศึกษาใช้หลกัประชาธิปไตยในการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา . (ค่าความถ่ีเท่ากบั 
231) และ4)สถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรท่ีสอดคล้องกบั
บริบทของสถานศึกษา และความตอ้งการของชุมชน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 216) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้าน
หลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน  จ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน  เม่ือ
เปรียบเทียบ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    
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 5.1.5 ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา   ด้านหลกัการบริหารตนเอง    
  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการปฏิบติัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   ( = 4.09) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   
 มีขอ้สังเกตว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 1 สถานศึกษาท าการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ
สภาพปัจจุบันของชุมชน ท้องถ่ินท่ีตั้ งของสถานศึกษา ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุดคือข้อ 10  
สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการน ามติในท่ีประชุมไปสู่การปฏิบติัจริง    และจากขอ้เสนอแนะแนว
ทางการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด (Open  ended) มี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1)สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการด าเนินการจดัการศึกษา
ร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 
ผู ้ปกครองชุมชนและท้องถ่ิน (ค่าความถ่ี เท่ากับ 243)  2)ผู ้บ ริหารสถานศึกษา ครูผู ้สอน 
คณะกรรมการสถานศึกษา จดัระบบการบริหารงาน ดา้นวิชาการ  งบประมาณ บุคคล และบริหาร
ทัว่ไป ร่วมกนั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 200) 3)สถานศึกษามีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของ
ชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีตั้งของสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 172) และ4)สถานศึกษาก าหนดนโยบาย 
เป้าหมายการพฒันาการศึกษาไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา(ค่าความถ่ีเท่ากบั 164) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้าน
หลกัการบริหารตนเอง จ าแนกตามสถานภาพ  ไม่แตกต่างกนั  เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา 3 ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    
 

 5.1.6 ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา   ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล    
   ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนมีระดับการปฏิบัติการบริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   ( = 3.92) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   
 มีข้อสังเกตว่า  ข้อมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือข้อ 8 สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ 10 สถานศึกษาเปิดโอกาส
ใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งสถานศึกษา ประชาชน และส่วนกลาง 
และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open  ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1)สถานศึกษาจดัสร้างระบบ และพฒันา
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ระบบขอ้มูลสารสนเทศเพียงพอต่อระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 359)        2) สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองร่วมกบัทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก(ค่าความถ่ีเท่ากบั 310) 3)
สถานศึกษารายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้
ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 242) และ4)สถานศึกษาบริหาร
งบประมาณอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได(้ ค่าความถ่ีเท่ากบั 174) 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้าน
หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล  จ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยครูผูส้อนมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา  เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
  การวิจยัเร่ือง การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32  การอภิปรายผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได
แบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
  5.2.1 ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา       ขั้นพืน้ฐาน       
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  ด้านหลกัการกระจายอ านาจ 
  ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 32  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษามีอิสระและมีความ
คล่องตวัตดัสินใจสั่งการดา้นต่างๆ  มากข้ึน  มีอิสระในการระดมทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการจดั
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
จารุณี  ฐานวิเศษ (2551)  ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีต่อบทบาทของ
ผูบ้ริหารในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3 ตามหลกัการกระจายอ านาจ หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการบริหารตนเอง และ
หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีระดบัความคิดเห็น
ต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อบทบาท
ของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตามหลกัการกระจายอ านาจ สูงสุด 
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 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ  ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา นั้น 
อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาให้ครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดหลกัสูตร  มีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการตดัสินใจไปยงัผูบ้ริหารระดบัล่าง ซ่ึงสอดคล้องกบัประเวช บุญหนัก 
(2552) ไดก้ล่าวว่าการให้อิสระแก่ครูในการจดัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน มีการปฏิบติั
ตามหลกัการบริหารท่ียึดโรงเรียนเป็นฐาน ระดบัมาก รองลงมา คือ มีโครงสร้างการบริหารงาน
แบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติได้มากท่ีสุด และมีการจัดให้บุคลากรมีการ
ปรับเปล่ียนหนา้ท่ีตามความเหมาะสม ในขณะท่ีงานวิจยัของ    สุธรรม ภุมรินทร์ (2548) ไดท้  าการ
วิจยั  เร่ือง  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยั พบวา่ การมีส่วนของชุมชนและปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหาร
แบบใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน ภาพรวม ทั้ง 4 ดา้น ของโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็กซ่ึงอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น คือ  ดา้นการตดัสินใจ  ดา้นการด าเนินการ  ดา้นการ
รับผลประโยชน์ และ  ดา้นการประเมินผล   ส่วนปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนอยูใ่นระดบัปาน
กลางและนอ้ย   
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติัราชการในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ มี
ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
อาจเน่ืองมาจาก  ขนาดของสถานศึกษาท าให้แต่ละโรงเรียนมีการกระจายอ านาจในการปฏิบติังาน
หรือการตดัสินใจไม่เหมือนกนั สอดคลอ้งกบั ณรงค ์ โภคสวสัด์ิ (2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง  สภาพ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร 
เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทน
ครูและผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 
              5.2.2 ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  ด้านหลกัการมีส่วนร่วม  
 ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 32  โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก  สถานศึกษาร่วมกบัชุมชน
ก าหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาพฒันาคุณภาพ
การศึกษา สถานศึกษามีระบบกระบวนการจัดการ โดยยึดหลักการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมบริหารจดัการศึกษา ดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ
บริหารงานทัว่ไป  สอดคล้องกบัจารุณี  ฐานวิเศษ (2551) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูท่ีมีต่อบทบาทของผู ้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ตามหลกัการกระจายอ านาจ 
หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการบริหารตนเอง และหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล และเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีต่อบทบาทของผูบ้ริหาร ในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีระดบัความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตามหลกัการกระจายอ านาจ สูงสุด 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนมีระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน นั้น อาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตระหนกัเห็นความส าคญัของการบริหารงานตามหลกัการมีส่วนร่วม ชุมชน  
ผูป้กครอง ครู ฯลฯ มีโอกาสร่วมด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ท าให้เกิดความผกูพนั ความเช่ือถือ 
ไวใ้จซ่ึงกนัและกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศกัด์ิจิต มาศจิตต ์(2550) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการท่ี 11  
ผลการวิจยัพบวา่  รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ใน
เขตตรวจราชการท่ี11ประกอบดว้ยส่วนประกอบส าคญั4 ส่วน คือ  องคป์ระกอบพื้นฐาน ครอบคลุม  
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการปฏิบติังาน  อาศยัหลกัการกระจายอ านาจการบริหารจดัการตนเอง การมี
ส่วนร่วมและการบริหารจัดการท่ีดี และก าหนดแนวทางการน ารูปแบบไปใช้ องค์ประกอบ
โครงสร้างระบบการบริหารครอบคลุม4 ปัจจยั  และคณิต ไชยลงัการ์ (2546)ไดศึ้กษาเร่ือง การมี
ส่วนร่วมจดัท าแผนพฒันาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา       ขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียน
ไตรมิตร อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ในดา้นการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความ
ตอ้งการ ส่วนใหญ่ไดมี้ส่วนร่วมประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกบัปัญหา ความตอ้งการของโรงเรียน 
และใหข้อ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนในดา้นการจดัท าแผน ส่วนใหญ่ไดมี้ส่วนร่วมก าหนดนโยบาย
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์
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 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติัราชการในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ มี
ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
อาจเน่ืองมาจาก ขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนั การบริหารงานตามหลกัการมีส่วนร่วมจะไม่เห็นชดัเจน 
ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กบัสภาพท่ีตั้งของชุมชน  การมอบหมายหรือการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน และสอดคลอ้งกบัรศ.ดร.สุวิมล วอ่งวาณิชและศ.ดร.นงลกัษณ์ วิรัชชยั(2548) ไดศึ้กษาวิจยั 
เร่ือง การมีส่วนร่วมของครอบครัว ภาคเอกชนและชุมชนในการด าเนินงานของสถานศึกษา ซ่ึง
ผลการวิจยั คือ ผูป้กครองและชุมชนมีโอกาสเขา้ร่วม ผลการด าเนินงานวิจยั คือ ผูป้กครองและ
ชุมชนมีโอกาสเขา้ร่วมด าเนินงานบริหารกบัสถานศึกษาในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษา  แต่ยงั
ไม่เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมากนกั ยงัไม่มีโอกาสเขา้มาร่วมท างานใน
ฐานะเป็นเจา้ของผูมี้หุน้ส่วนกบัสถานศึกษา  
              5.2.3 ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน       
และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  ด้านหลักการคืนอ านาจการจัด
การศึกษาให้กบัประชาชน  
 ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 32  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก  สถานศึกษาเปิดโอกาส ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา  สถานศึกษาส่งเสริม 
สนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
คระกรรมการสถานศึกษาก ากบัและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539-2550 ไดเ้สนอแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการศึกษา โดยให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองค์กรในการบริหาร โดย
ก าหนดหลกัการในเร่ืองของคณะกรรมการไวใ้ห้กระจายอ านาจให้กบัผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบัเด็กเป็นผูใ้ช้
อ  านาจในการบริหารเป็นหลกัการท่ีเช่ือวา่จะท าให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพและสร้างคุณภาพใน
การเรียนรู้ของเด็กไดเ้ป็นอย่างดี จึงก าหนดให้การบริหารการศึกษาอยู่ภายใตก้ารบริหารของคณะ
บุคคล คือกรรมการสถานศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยผูป้กครอง ครู และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนมีระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน นั้น อาจเน่ืองมาจาก  
ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการบริหารงานโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผูส้อน  
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ผูป้กครองนักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรของสถานศึกษา  กรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการจดัท าหลกัสูตร  สามารถติดตามการด าเนินงานตามแผนของ
สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ฉลุวิทย ์ ดีวงศ ์(2546) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรม
สามญัศึกษา จงัหวดัมุกดาหาร ผลการศึกษาพบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเช่ือถือศรัทธาในคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขน้พื้นฐาน มีส่วนร่วม
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติัราชการในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ มี
ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความพร้อมในดา้นต่างๆไม่เหมือนกนั สถานศึกษา
ขนาดเล็กมีความขาดแคลนมากกวา่ทั้งดา้นอุปกรณ์ งบประมาณ จ านวนบุคลากร  เป็นสาเหตุให้การ
บริหารจดัการไม่มีประสิทธิภาพเท่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
สมปอง  สารักษ ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการบริหารงาน
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั ในภาพรวม มีระดบัปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
               5.2.4 ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา       ขั้นพืน้ฐาน       
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  ด้านหลกัการบริหารตนเอง  
  ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 32  โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก  สถานศึกษาประสานความ
ร่วมมือในการด าเนินการจดัการศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนผูป้กครองชุมชน สถานศึกษามีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพ
ปัจจุบนัของชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีตั้งของสถานศึกษา และสถานศึกษาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
ใหมี้ความยดืหยุน่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ศรีนวล  กลา้หาญ(2549)  ได้
ท าการวิจยัเร่ือง  การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ตามทรรศนะของ
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ผูบ้ริหารและครู  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สุพรรณบุรี  เขต 32  ผลการวิจยัพบว่า   
ปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่มากท่ีสุด มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีพอมีพอใช ้ มีความเครียดใน
การปฏิบติัหน้าท่ีในระดบัปานกลางมากท่ีสุด  การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  คือ  การปฏิบติัดา้นการมีภาวะ-
ผูน้ าของผูบ้ริหาร  ดา้นการกระจายอ านาจ  ดา้นความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  ดา้นการพฒันา
โรงเรียนทั้งระบบ  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และด้านการบริหารตนเอง  ตามล าดับ  
เช่นเดียวกนักบั สมศกัด์ิ  รอบคอบ (2548) ได้ท าการวิจยั เร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 
ผลการวิจยัพบว่า   ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นการบริหารตนเองอยูใ่นระดบัสูงสุด รองลงมา
ไดแ้ก่การกระจายอ านาจ ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชน และดา้นการมีส่วน
ร่วมตามล าดบั โดยดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล อยูใ่นระดบัสุดทา้ย   
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ  ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนมีระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ไม่แตกต่างกนั นั้น อาจเน่ืองมาจาก  
ทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารงานในสถานศึกษาท่ีเป็นไป
ในแนวเดียวกนั ทั้งหลกัสูตร โครงสร้างการบริหารงาน การประสานความร่วมมือกบัชุมชน การ
จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ สอดคลอ้งกบั   กอ้งภคั กุลสุทธิเสถียร(2549)ไดท้  าวิจยัเร่ืองการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนวมินทรา    ชูทิศ พายพั อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
ผลการวจิยัพบวา่  การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั อ าเภอแม่
ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ ตามขอบข่ายของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ทั้ง 5 ดา้นโดยภาพรวมมี
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนการบริหารตนเองและการตรวจสอบ
และถ่วงดุลอยูใ่นระดบัมาก 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติัราชการในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ มี
ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
อาจเน่ืองมาจาก  ขนาดของสถานศึกษาท่ีต่างกนั มีความแตกต่างในการบริหารตนเองหรือ
ด าเนินงานตามโครงการต่างต่างๆ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางตอ้งพึ่งพาองคก์ร ชุมชน หรือการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษา  ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดใหญ่สามารถพึ่งพาตนเองในทุกๆดา้นและ
สอดคลอ้งกบั  ณรงค์  โภคสวสัด์ิ(2550)   ไดท้  าการวิจยั  เร่ือง  สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียน
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เป็นฐาน  ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า  
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และผูแ้ทนผูป้กครอง ต่อสภาพการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า ผูบ้ริหารกบัผูแ้ทนผูป้กครอง มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั  
 5.2.5  ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน     
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา  ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล  
 ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 
32  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก อาจเน่ืองมาจาก    สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้งการประกนัคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอก สถานศึกษาจดัสร้างระบบ และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพียงพอต่อระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษารายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตาม
แผนการปฏิบติังานของสถานศึกษาให้ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ  และ
สถานศึกษาบริหารงบประมาณอยา่งเป็นระบบโปร่งใสสามารถตรวจสอบไดส้อดคลอ้งกบักอ้งภคั  
กุลสุทธิเสถียร(2550)  ไดท้  าวจิยัเร่ือง   การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน  นวมินทรา
ชูทิศ พายพั อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการวิจยัพบว่า  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ ตามขอบข่ายของการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ทั้ง 5 ดา้น  โดยภาพรวมมีการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ส่วนการบริหาร ตนเอง และการตรวจสอบและถ่วงดุลอยูใ่นระดบัมาก    
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนมีระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 โดยครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นมากกว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา นั้น อาจเน่ืองมาจาก 
สถานศึกษามีการประชุมช้ีแจงครูและบุคลากรในการด าเนินงานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ การ
บริหารงานท่ีโปร่งใส มีสารสนเทศท่ีเป็นหลกัฐานอา้งอิงสามารถตรวจสอบได้ ท าให้บุคลากรมี
ความเขา้ใจเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศรีนวล  กล้าหาญ (2549) ไดก้ล่าวว่า  การ
ปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ตามทรรศนะของผูบ้ริหารและครู  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สุพรรณบุรี  เขต 32  ผลการวิจยัพบว่า   ปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียน
ขนาดใหญ่มากท่ีสุด มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีพอมีพอใช ้ มีความเครียดในการปฏิบติัหนา้ท่ีในระดบั
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ปานกลางมากท่ีสุด  การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  คือ  การปฏิบติัดา้นการมีภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  ดา้นการ
กระจายอ านาจ  ดา้นความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ และ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2544) กล่าวถึงการตรวจสอบและถ่วงดุลกบัการ
ประกันคุณภาพการศึกษาว่า หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารและจัด
การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติัราชการในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ มี
ระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
อาจเน่ืองมาจาก  สถานศึกษาแต่ละขนาดมีความพร้อมในด้านเอกสาร  สารสนเทศ ส่ือ อุปกรณ์ 
งบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบ สอดคลอ้งกบั ณรงค ์ โภคสวสัด์ิ(2550)   ได้
ท าการวิจยั  เร่ือง  สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผูแ้ทนครู และผูแ้ทนผูป้กครอง ต่อสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ดา้นความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบ
ได ้ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม พบวา่ ผูบ้ริหารกบัผูแ้ทนผูป้กครอง มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั ประดบัศรี  หุ่นทอง(254) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง  การรับรู้และความ
พร้อมเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1ผลการวจิยัพบวา่  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 
ในโรงเรียนขนาดต่างกนั พบว่าโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05   
 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย เร่ือง  การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32   ผูว้ิจยัจึงสรุปขอ้เสนอแนะ โดย
แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 
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 5.3.1.   ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการวิจยั  การบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใน5ดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก การก าหนดแนวทางเพื่อพฒันาควรให้ความส าคญักบัตวัแปรท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ โดยเฉพาะดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล  มีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ย ผูว้ิจยัจึง
เสนอแนะแต่ละดา้น ดงัน้ี  
 1) ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ สถานศึกษาควรปรับปรุงแกไ้ขโครงสร้างการบริหารงาน
ของสถานศึกษาใหมี้การกระจายอ านาจ ปรับปรุงสายงานตามความสามารถของแต่ละคนในการจดั
โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา มีการกระจายอ านาจในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา  ให้บุคลากรไดมี้โอกาสในการตดัสินใจต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มท่ีโดย
ทัว่ถึงกนั  

2) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม            สถานศึกษาควรด าเนินงานตามหลกัการบริหารโดยใช ้
โรงเรียนเป็นฐาน โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆของสถานศึกษา เร่ง
ด าเนินการปรับปรุงการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พฒันาบุคลากร และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้มีความรู้ ความสามารถ ในการด าเนินงาน และมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา สร้างความรู้ ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของชุมชน และให้ชุมชนเห็นความส าคญั
ของการศึกษาและพร้อมท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
สถานศึกษา และผูบ้ริหาร   จดัเตรียม จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงานต่างๆให้พร้อมใช้
กระบวนการบริหาร และการนิเทศติดตามงานท่ีเหมาะสม เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

3) ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน    สถานศึกษาควรใหบ้ทบาท 
ของคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทเป็นกรรมการบริหารจัดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพฒันาการจดัการศึกษา หลกัสูตรทอ้งถ่ินของสถานศึกษา และก ากบัติดตามการด าเนินงานตาม
แผนของสถานศึกษา   สนับสนุนให้เด็กในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึงได้
มาตรฐาน มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และวิทยากรทอ้งถ่ิน เห็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน 
              4) ดา้นหลกัการบริหารตนเอง  สถานศึกษาควรเร่งปรับปรุงการบริหารงานพฒันางาน
บุคลากรของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   จดัหาสวสัดิการ  และส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน รวมทั้งขวญัก าลังใจท่ีดีในการปฏิบติังาน มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบติังาน และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรด าเนินการ
พฒันาภาวะผูน้ าของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถท่ีจะน าองค์การให้มีประสิทธิภาพ และ
ด าเนินการพฒันาครูผูส้อนใหมี้ความรู้ มีศกัยภาพพร้อมท่ีจะร่วมมือกนัพฒันาองคก์าร 
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 5) ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล  สถานศึกษาควรเร่งปรับปรุงเร่งการบริหารงาน
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดต้ลอดระยะเวลา  มีการประกนั
คุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด น าผลการประเมินงานมา
ปรับปรุงและผดุงไวซ่ึ้งประสิทธิภาพงานมีการนิเทศติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  จากผลการวิจยั พบว่า การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน  มีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ดงัน้ี 

1) ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
รวมทั้งสถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นผูดู้แลและมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจดัการศึกษาพื้นฐาน 
ควรตระหนักและให้ความส าคญักบันโยบายการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาในเร่ืองการบริหาร
โรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงเม่ือผูบ้ริหารสถานศึกษายึดมัน่ต่อ
องคก์รและเกิดความรักหวงแหนภาพลกัษณ์และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสถานศึกษาใหเ้จริญยิง่ๆ ข้ึนไป 

2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นผูมี้วสิัยทศัน์ในการจดัการศึกษา  เห็นความส าคญัในการ 
บริหารงานในทุกๆ ดา้น เห็นผูเ้รียนเป็นหวัใจส าคญั  มุ่งมัน่ในการจดัการศึกษาและส่ิงต่างๆ ท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด 
  3 ) ผูบ้ริหารควรน าหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานทั้ง 5 ดา้น ให้ชดัเจนอยา่งเป็น
ระบบ ใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรในการด าเนินงาน และ ควรให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาอยา่งแทจ้ริง 

4 )การบริหารจะมีประสิทธิภาพ เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน ผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสถานศึกษามีความพร้อมทั้ง
ระบบสารสนเทศ  บุคลากรท่ีพฒันาตนเองอยู่เสมอ และท่ีส าคญัการบริหารด้านงบประมาณ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ 
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5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจัยท่ีศึกษาย ังมีประเด็นท่ีน่าสนใจอีกมากมายท่ีจะท าการวิจัยได้  จึงมี
ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั  ดงัน้ี 
 1)  ควรท าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32    
 2)  ควรท าการวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 32    
 3)  ควรท าการวิจยัเร่ือง  การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 
32  กบั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1, เขต 2 , เขต 3 และเขต 4 
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สถาบนัแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้. รายงานการประชุมแนวคิดและประสบการณ์บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2544. 

สมศกัด์ิ  คงเท่ียง. หลกัการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง
,2545. 

---------------------. หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มิตรภาพการพิมพ์
และสติวดิโอ, 2542.. 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา. นโยบาย จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี
การศึกษา 2552. มัธยมศึกษา : โรงพิมพบ์า้นเหล่า,  2552. 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา       คร้ังที่ 11 
(The 11th National Symposium on Education Research) 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สถาบนัส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ.  แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก.
กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543. 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติ
บุคคล. กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546.   

-------------------------------------------------------. คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รมศาสนา, 2547. 

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

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา คร้ังที่ 11.
กรุงเทพมหานคร  :  สกศ, 2548. 

สุรัสวดี ราชกุลไชย. การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2547. 

สุรศกัด์ิ  ปาเฮ.  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based  Management). แพร่  : 
ส านกังานศึกษาธิการอ าเภอวงัขนั จงัหวดัแพร่, 2546. (เอกสารอดัส าเนา) 

เสนาะ ติเยาว.์ หลกัการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2544. 
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อุทยั บุญประเสริฐ. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์
ต าราและเอกสารทางวชิาการ คณะครุศาสตร์,จุฬาลงกรณมหวทิยาลยั, 2546. 

-----------------------. ศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบของ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2543.  
 
 
                        2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 กอ้งภคั  กุลสุทธิเสถียร. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม.่ วทิยานิพนธ์มหาบัณฑิต,ครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา. บณัฑิต
วทิยาลยั :  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2549. 

คณิต  ไชยลงัการ์. การมีส่วนร่วมจดัท าแผนพฒันาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546. 

จารุณี  ฐานวเิศษ. บทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3.  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา.บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี,2551 
 ฉลุวิทย ์ ดีวงศ์. การมีส่วร่วมบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัมุกดาหาร.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2546.   

ณรงค์  โภคสวสัด์ิ. สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2550. 

ประดบัศรี  หุ่นทอง. การรับรู้ความพร้อมเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของขา้ราชการ
ครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต . วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
การบริหารการศึกษา,(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย),2547. 

ประเวช  บุญหนกั. สภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2. สารนิพนธ์ ศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, 2552. 
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ศรีเวียง  พนัทะมนต ์.การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการของขา้ราชการครู
โรงเรียนเผือกอนุสรณ์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร, 2549 

ศกัด์ิจิต มาศจิตต์. การพฒันารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส าหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตตรวจราชการท่ี 11. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา. บณัฑิตศึกษา : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2550. 

ศรีนวล  กลา้หาญ. การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ตามทรรศนะของ
ผูบ้ริหารและครู  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สุพรรณบุรี  เขต 32. วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต,การบริหารการศึกษา.สุพรรณบุรี, 2549. 

สมศกัด์ิ  รอบคอบ. ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การบริหาร
การศึกษา. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, 2548. 

สุธรรม  ภุมรินทร์.  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา . บัณฑิตวิยาลัย             
: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548. 

 

            
          3)  เวบ็ไซต์ 

เกียรติพงศ ์  ค  าไทย.  การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนศูนย์ปฏิรูปการศึกษา 
สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจังหวดันครราชสีมา, 23 พฤษภาคม 2548 . http://www.arc.rin.ac.th)      

 

http://www.arc.rin.ac.th/
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
เร่ือง  การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
------------------------------------------- 

ค าช้ีแจงทัว่ไป 
 1.  แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ใน 5 ดา้น 
คือ ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษา
ใหก้บัประชาชน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 2.  แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  3  ตอน 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความคิดเห็นของการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32  จ  านวน  50  ขอ้ 
             ตอนท่ี  3  แบบสอบถามแนวทางในการพฒันาการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
 3. การตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ตอนน้ี ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดตอบค าถามทุก
ขอ้ตามสภาพความเป็นจริงใหม้ากท่ีสุด เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลต่อไป 
 4. แบบสอบถามชุดน้ีใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย เท่านั้ น การตอบ
แบบสอบถามของท่านคร้ังน้ี จะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และสภาพทางราชการหรือ
หน่วยงานของผูต้อบแบบสอบถามแต่ประการใด ขอ้มูลผูว้จิยัจะน าเสนอเป็นภาพรวม โดยจะปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณของการวิจยัอย่างเคร่งครัด และจะใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการศึกษา 
และพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  
 

ขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นอยา่งสูง 
 

 

นางพฒันา  ยิง่นอก  
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
ตอนที ่1   

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
……………………………………… 

ค าช้ีแจง  
 โปรดลงรายละเอียดเก่ียวกบัตวัท่าน โดยใส่เคร่ืองหมายถูก  ลงใน   หนา้ขอ้ความ 
ตรงกบัขอ้มูลทัว่ไป ตามความเป็นจริงของท่านในปัจจุบนั 

1.  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
    ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
    ครูผูส้อน 
2.  ขนาดของสถานศึกษา 

    ขนาดเล็ก ( จ  านวนนกัเรียน 499 ลงมา  )   
    ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 500-1499 คน  ) 

    ขนาดใหญ่  (จ  านวนนกัเรียน ตั้งแต่ 1500 คนข้ึนไป ) 
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ตอนที ่ 2 

แบบสอบถามระดับความคิดเห็น  
เกีย่วกบัการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
.................................................................... 

 
ค าช้ีแจง   
 โปรดอ่านขอ้ค าถามและขอใหท้่านพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียน
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาใน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
 แลว้ท าเคร่ืองหมาย   ในช่องระดบัความคิดเห็นเพียงขอ้ละหน่ึงเคร่ืองหมาย โดยใชเ้กณฑก์าร
พิจารณาจากความเป็นจริงในระดบัการด าเนินงาน  ดงัน้ี 

 5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  มาก 

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

5 4 3 2 1 
0 มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นฝ่าย งาน กลุ่ม

สาระ   พร้อมบทพรรณนางานท่ีชดัเจน ปฏิบติัได้ 
     

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

5 4 3 2 1 
1 สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัตดัสินใจสั่งการดา้น

ต่างๆ มากข้ึน 
     

2 สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัในการตดัสินใจ
ด าเนินการบริหารงานดา้นวชิาการ ดา้นการบริหารทัว่ไป 

     

3 สถานศึกษามีอิสระในการก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน 

     

4 สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัในการตดัสินใจ
ด าเนินการบริหารดา้นบุคลากรและงบประมาณ 

     

5 สถานศึกษามีอิสระในการระดมทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการ
จดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

     

6 ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจการบริหารและการตดัสินใจไป
ยงัผูบ้ริหารระดบัล่างและผูป้ฏิบติั 

     

7 สถานศึกษามีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการ
บริหารงานแต่ละฝ่าย 

     

8 สถานศึกษามีการแบ่งอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการทรัพยากร
ทางการศึกษาอยา่งชดัเจน 

     

9 ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากข้ึนในการ
บริหารจดัการดา้นการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

     

10 สถานศึกษาสามารถตดัสินใจในการด าเนินการใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวทางพฒันาผูเ้รียน 

     

11 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผน นโยบาย ภารกิจ เป้าหมาย และทิศทางการพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 

     

12 สถานศึกษามีระบบ กระบวนการจดัการ โดยยดึหลกัการให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

     

13 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
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ขอ้ท่ี กจิกรรมปฏิบัติด้านหลกัการกระจายอ านาจ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
14 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าสาระส าคญัหลกัสูตร

สถานศึกษา ไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการกบั
บริบทของสถานศึกษา และบริบททอ้งถ่ิน 

     

15 ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอแนะแนวทาง
แกปั้ญหาในกิจกรรมของสถานศึกษา 

     

16 สถานศึกษาร่วมกบัชุมชน ก าหนดแนวทางในการระดม
ทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาพฒันา
คุณภาพการศึกษา  

     

17 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม บริหารจดัการศึกษา
ดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารงานทัว่ไป 

     

18 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

     

19 ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษา มี
วสัดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรเพื่อจดัการศึกษา 

     

20 สถานศึกษาเปิดโอกาสให ้บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและ
ชุมชนใหค้วามเห็นชอบสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

     

21 คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบนโยบายและแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

     

22 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
แผนปฏิบติัการ ประจ าปีของสถานศึกษา 

     

23  สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วาม
เห็นชอบในการจดัท าหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 

     

24 คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากบัและติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนของสถานศึกษา 

     

25 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการ
ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
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ขอ้ท่ี กจิกรรมปฏิบัติด้านหลกัการกระจายอ านาจ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
26 สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ 

เด็กดอ้ยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการ
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

     

27 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ
แนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวชิาการ 
ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการ
บริหารทัว่ไปของสถานศึกษา 

     

28 สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ตลอดจนวทิยากรภายนอก และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

     

29 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบั
ชุมชน ประสานงานกบัองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
สถานศึกษาเป็นแหล่งวทิยาการของชุมชน 

     

30 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วาม
เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา 

     

31 สถานศึกษาท าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของ
ชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีตั้งของสถานศึกษา 

     

32 สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณ ใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

     

33 ผูบ้ริหารสถานศึกษาประสานความร่วมมือในการด าเนินการ
จดัการศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบัหลกัสูตร ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง 
และชุมชน 

     

34 สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการบริหารงานดา้นวชิาการ 
ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการ
บริหารงานทัว่ไป ไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติั 
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ขอ้ท่ี กจิกรรมปฏิบัติด้านหลกัการกระจายอ านาจ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
35 สถานศึกษาจดัหาวทิยากรจากภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

มาร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

     

36 สถานศึกษาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหมี้ความ
ยดืหยุน่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

     

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

     

38 สถานศึกษากระตุน้ใหมี้การประชาสัมพนัธ์กิจการของ
สถานศึกษา เพื่อเป็นการสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน 

     

39 สถานศึกษาจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังาน
ประจ าปีและพฒันาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

40 สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การน ามติในท่ีประชุม 
ไปสู่การปฏิบติัจริง 

     

41 สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
ร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพภายในและ
การประกนัคุณภาพภายนอก 

     

42 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา และ
ชุมชน ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของสถานศึกษา  

     

43 สถานศึกษาสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังาน
ประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับทราบให้
ความเห็นชอบและรายงานต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 

     

44 สถานศึกษาบริหารงบประมาณอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้
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ข้อที่ กจิกรรมปฏิบัติด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

45 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการใชจ่้าย
งบประมาณภายในสถานศึกษามีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 

     

46 สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
ร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพภายใน ปีละ 
1 คร้ัง และการประกนัคุณภาพภายนอก ทุกๆ 5 ปี 

     

47 สถานศึกษาวเิคราะห์ และประเมินค่าความเป็นไปไดใ้นการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

     

48 สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

     

49 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจและเห็นคุณค่าของการประกนั
คุณภาพภายในและภายนอก 

     

50 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ
ซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งสถานศึกษา ประชาชน และส่วนกลาง 
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ตอนที ่4 
แนวทางการพฒันาการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
.................................. 

ค าช้ีแจง 
   โปรดบอกขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันา เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานเก่ียวกบั
การบริหารโดยใชโ้ดยโรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32ใหท้่านกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง   สามารถตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้โดยอิสระ 
  1. ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ 
    ผูบ้ริหารควรมีการกระจายอ านาจการบริหาร และการตดัสินใจไปยงัผูบ้ริหารระดบั
ล่างในการก าหนดนโยบายและการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
   สถานศึกษาควรให้ครูและผูเ้ก่ียวข้องร่วมกันก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน 
   สถานศึกษาควรระดมทรัพยากร จดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาจากผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาการจดัการศึกษา 
   สถานศึกษาควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กพิการ และเด็กดอ้ยโอกาสไดเ้ขา้เรียนและไดรั้บการ
พฒันาอยา่งทัว่ถึงและเตม็ศกัยภาพ 
   อ่ืน ๆ.......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 2. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม   
   สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย แผนภารกิจ เป้าหมายและทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
   สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าสาระส าคัญหลักสูตร
สถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ บริบทของโรงเรียน และทอ้งถ่ิน 
    สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการระดม
ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    สถานศึกษาก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศึกษาดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทัว่ไป 
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 อ่ืนๆ ........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 3. ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน 
    สถานศึกษาใชห้ลกัประชาธิปไตยในการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา 
    คณะกรรมการสถานศึกษามาจากตวัแทนกลุ่มต่างๆอยา่งหลากหลาย และมี
องคป์ระกอบครบถว้น  
    สถานศึกษาก าหนดนโยบาย วสิัยทศัน์ และแผนพฒันาการศึกษาสอดคลอ้งตรงกบั
ความตอ้งการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    สถานศึกษาใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทของสถานศึกษา และความตอ้งการของชุมชน 

 อ่ืนๆ ........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 4. ดา้นหลกัการบริหารตนเอง 
    สถานศึกษามีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีตั้งของ
สถานศึกษา 

  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษา จดัระบบการบริหารงาน 
ดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทัว่ไป ร่วมกนั 
   สถานศึกษาประสานความร่วมมือในการด าเนินการจดัการศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการ
สถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนผูป้กครองชุมชนและทอ้งถ่ิน 
    สถานศึกษาก าหนดนโยบาย เป้าหมายการพฒันาการศึกษาไวใ้นแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีของสถานศึกษา 

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

 อ่ืนๆ ........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

 
 

             (นางพฒันา  ยิง่นอก ) 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญทีต่รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
การวจัิย เร่ือง  การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 
1. นายไพบูลย์  หว่างเค็ง 
        วฒิุการศึกษา  การศึกษามหาบณัฑิต(ก.ศม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
  ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคกสวา่ง    

  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  1 
  เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 

2.  นางมาลนีิ  ผลประเสริฐ 
  วฒิุการศึกษา  การศึกษาครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย 
  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   

  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  1 
       เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทย 
3.  นายวรีะพนัธ์  พรมบุตร 
  วฒิุการศึกษา  การศึกษามหาบณัฑิต(ก.ศม.) สาขาการวดัผลและประเมินผล 
  ทางการศึกษา 
  ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองบวับาน    

  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  1 
  เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
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ภาคผนวก   ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

ขอ้ท่ี กิจกรรมปฏิบติัดา้นหลกัการกระจายอ านาจ 
คะแนนความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R  IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1. ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ 
1 สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัตดัสินใจ

สั่งการดา้นต่างๆ มากข้ึน 
+1 +1 0 2 0.80 

2 สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัในการ
ตดัสินใจด าเนินการบริหารงานดา้นวชิาการ ดา้น
การบริหารทัว่ไป 

+1 +1 +1 3 1.00 

3 สถานศึกษามีอิสระในการก าหนดหลกัสูตร
สถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความ
ตอ้งการของชุมชน 

+1 +1 +1 3 1.00 

4 สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัในการ
ตดัสินใจด าเนินการบริหารดา้นบุคลากรและ
งบประมาณ 

+1 +1 +1 3 1.00 

5 สถานศึกษามีอิสระในการระดมทรัพยากรเพื่อ
สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 

6 ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจการบริหารและการ
ตดัสินใจไปยงัผูบ้ริหารระดบัล่างและผูป้ฏิบติั 

+1 +1 +1 3 1.00 

7 สถานศึกษามีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบใน
การบริหารงานแต่ละฝ่าย 

+1 +1 +1 3 1.00 

8 สถานศึกษามีการแบ่งอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการ
ทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 3 1.00 

9 ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากข้ึน
ในการบริหารจดัการดา้นการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

10 สถานศึกษาสามารถตดัสินใจในการด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางพฒันาผูเ้รียน 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

ขอ้ท่ี กิจกรรมปฏิบติัดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
คะแนนความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R  IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
2. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 

11 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การก าหนดแผน นโยบาย ภารกิจ เป้าหมาย และทิศ
ทางการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

12 สถานศึกษามีระบบ กระบวนการจดัการ โดยยดึ
หลกัการใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 3 1.00 

13 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการศึกษาของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

14 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าสาระส าคญัหลกัสูตร
สถานศึกษา ไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการกบับริบทของสถานศึกษา และบริบททอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 3 1.00 

15 ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอแนะ
แนวทางแกปั้ญหาในกิจกรรมของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

16 สถานศึกษาร่วมกบัชุมชน ก าหนดแนวทางในการ
ระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน เพื่อ
น ามาพฒันาคุณภาพการศึกษา  

+1 +1 0 2 0.60 

17 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม บริหารจดั
การศึกษาดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากรและ
บริหารงานทัว่ไป 

+1 +1 +1 3 1.00 

18 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียน
การสอน 

+1 +1 +1 3 1.00 

19 ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุน ให้
สถานศึกษา มีวสัดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรเพื่อจดั
การศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

ขอ้ท่ี กิจกรรมปฏิบติัดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R  IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
2. ดา้นการมีส่วนร่วม (ต่อ) 
20 สถานศึกษาเปิดโอกาสให ้บุคลากรท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งและชุมชนใหค้วามเห็นชอบสาระ
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 3 1.00 

3.ดา้นหลกัการคืนอ านาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน 
21 คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบนโยบาย

และแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 

+1 +1 0 2 0.80 

22 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาเห็นชอบแผนปฏิบติัการ ประจ าปี
ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

23 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบในการจดัท า
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน 

+1 +1 +1 3 1.00 

24 คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากบัและติดตาม
การด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

25 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนใน
เขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่ง
ทัว่ถึง มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 

+1 +1 0 3 0.80 

26 สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การพิทกัษสิ์ทธิเด็ก 
ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาส และเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ตาม
ศกัยภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

ขอ้ท่ี 
กิจกรรมปฏิบติัดา้นหลกัการคืนอ านาจจดั

การศึกษาใหป้ระชาชน 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R  IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
3.ดา้นหลกัการคืนอ านาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน (ต่อ) 
27 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการ

สถานศึกษา เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ 
ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหาร
ทัว่ไปของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

28 สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา ตลอดจนวทิยากรภายนอก และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

+1 +1 +1 3 1.00 

29 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สถานศึกษากบัชุมชน ประสานงานกบัองคก์ร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งวทิยาการของชุมชน 

+1 +1 +1 3 1.00 

30 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

4. ดา้นหลกัการบริหารตนเอง 
31 สถานศึกษาท าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพ

ปัจจุบนัของชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีตั้งของสถานศึกษา 
+1 +1 0 2 0.80 

32 สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณ 
ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
 
 



114 

 

 

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

ขอ้ท่ี กิจกรรมปฏิบติัดา้นหลกัการบริหารตนเอง 
คะแนนความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R  IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
4. ดา้นหลกัการบริหารดว้ยตนเอง (ต่อ) 
33 ผูบ้ริหารสถานศึกษาประสานความร่วมมือในการ

ด าเนินการจดัการศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการ
สถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน 

+1 0 +1 2 0.60 

34 สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการบริหารงาน
ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน
บุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป ไวใ้น
แผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติั 

+1 +1 +1 3 1.00 

35 สถานศึกษาจดัหาวทิยากรจากภายนอกและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งเตม็
ศกัยภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 

36 สถานศึกษาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้
มีความยดืหยุน่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

+1 +1 +1 3 1.00 

37 สถานศึกษาจดัระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศทั้งใน
ดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทัว่ไปถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 
สามารถน าขอ้มูล สารสนเทศ ใชง้านไดท้นัทีท่ี
ตอ้งการ  

+1 +1 +1 3 1.00 

38 สถานศึกษากระตุน้ใหมี้การประชาสัมพนัธ์กิจการ
ของสถานศึกษา เพื่อเป็นการสร้างสัมพนัธ์อนัดี
กบัชุมชน 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

ขอ้ท่ี 
กิจกรรมปฏิบติัดา้นหลกัการตรวจสอบและ

ถ่วงดุล 

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R  IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
4. ดา้นหลกัการบริหารดว้ยตนเอง (ต่อ) 
39 สถานศึกษาจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานตาม

แผนปฏิบติังานประจ าปีและพฒันาปรับปรุงการ
ด าเนินการตามแผนใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

+1 +1 +1 3 1.00 

40 สถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การน ามติในท่ีประชุม
ไปสู่การปฏิบติัจริง 

+1 +1 +1 3 1.00 

5. ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
41 สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา

อยา่งต่อเน่ืองร่วมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการ
ประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพ
ภายนอก 

+1 +1 0 2 0.80 

42 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษา และชุมชน ติดตาม ตรวจสอบ การ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  

+1 +1 +1 3 1.00 

43 สถานศึกษาสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติั
งานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อรับทราบใหค้วามเห็นชอบและรายงานต่อ
สาธารณชนเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

44 สถานศึกษาบริหารงบประมาณอยา่งเป็นระบบ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

+1 +1 +1 3 1.00 

45 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ
การใชจ่้ายงบประมาณภายในสถานศึกษามีความ
สมบูรณ์และถูกตอ้ง 

+1 +1 0 3 0.80 

 



116 

 

 

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

ขอ้ท่ี 
กิจกรรมปฏิบติัดา้นหลกัการ 

ตรวจสอบและถ่วงดุล 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R  IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
5. ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
46 สถานศึกษาด าเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองร่วมกบัทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งการประกนัคุณภาพภายใน ปีละ 1 
คร้ัง และการประกนัคุณภาพภายนอก ทุกๆ 5 ปี 

+1 +1 +1 3 1.00 

47 สถานศึกษาวเิคราะห์ และประเมินค่าความ
เป็นไปไดใ้นการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1.00 

48 สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 3 1.00 

49 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจและ
เห็นคุณค่าของการประกนัคุณภาพภายในและ
ภายนอก 

+1 +1 +1 3 1.00 

50 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหมี้การตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนั ระหวา่ง
สถานศึกษา ประชาชน และส่วนกลาง 

+1 +1 +1 3 1.00 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

****** METHOD 1 (SPACE SAVER) WILL BE USED FOR THIS ANALYSIS ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

                             MEAN        STD DEV       CASES 

 

  1.     A1                4.0333         1.0334        30.0 

  2.     A2                4.1667         1.0199        30.0 

  3.     A3                3.9333         1.2576        30.0 

  4.     A4                4.2667         1.0807        30.0 

  5.     A5                4.3333          .9223        30.0 

  6.     A6                4.2667         1.1725        30.0 

  7.     A7                4.5000          .6823        30.0 

  8.     A8                4.2000         1.0306        30.0 

  9.     A9                4.3667          .7184        30.0 

 10.     A10               4.7000          .4661        30.0 

 11.     B11               4.4333          .6789        30.0 

 12.     B12               3.9667         1.2172        30.0 

 13.     B13               4.5667          .7279        30.0 

 14.     B14               4.5000          .6823        30.0 

 15.     B15               4.6000          .6215        30.0 

 16.     B16               4.2667         1.0483        30.0 

 17.     B17               4.4000          .9322        30.0 

 18.     B18               4.1000         1.2134        30.0 

 19.     B19               4.5667          .6261        30.0 

 20.     B20               4.5000          .6823        30.0 

 21.     C21               4.5000          .6823        30.0 

 22.     C22               4.4333          .5683        30.0 

 23.     C23               4.1333         1.1366        30.0 

 24.     C24               4.3667          .6149        30.0 

 25.     C25               4.4000          .7701        30.0 

 26.     C26               4.2333          .9714        30.0 

 27.     C27               4.3000          .7022        30.0 

 28.     C28               4.2333         1.1043        30.0 

 29.     C29               4.4000          .6747        30.0 

 30.     C30               4.3000          .9154        30.0 

 31.     D31               4.2667          .9072        30.0 

 32.     D32               4.2667          .7849        30.0 

 33.     D33               4.3667          .6687        30.0 

 34.     D34               4.6333          .4901        30.0 

 35.     D35               4.1333          .8996        30.0 

 36.     D36               4.2667          .7397        30.0 

 37.     D37               4.2667          .9444        30.0 

 38.     D38               4.3667          .8087        30.0 

 39.     D39               4.5000          .6823        30.0 

 40.     D40               4.3333          .9223        30.0 



 41.     E41               4.2000          .9613        30.0 

 42.     E42               4.3667          .8899        30.0 

 43.     E43               4.3667          .6687        30.0 

 44.     E44               4.3000          .9154        30.0 

 45.     E45               4.4333          .7739        30.0 

 46.     E46               4.3667          .8087        30.0 

 47.     E47               4.3000          .8769        30.0 

 48.     E48               4.3000          .9154        30.0 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

                             MEAN        STD DEV       CASES 

 

 49.     E49               4.4667          .9371        30.0 

 50.     E50               4.2667         1.0807        30.0 

 

                                                   N OF 

STATISTICS FOR       MEAN   VARIANCE    STD DEV  VARIABLES 

      SCALE      216.7333   890.7540    29.8455         50 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

ITEM-TOTAL STATISTICS 

 

               SCALE          SCALE      CORRECTED 

               MEAN         VARIANCE       ITEM-            ALPHA 

              IF ITEM        IF ITEM       TOTAL           IF ITEM 

              DELETED        DELETED    CORRELATION        DELETED 

 

A1           212.7000       880.7690        .1454           .9778 

A2           212.5667       844.5299        .7622           .9759 

A3           212.8000       853.2000        .4896           .9770 

A4           212.4667       841.8437        .7613           .9759 

A5           212.4000       860.1793        .5495           .9765 

A6           212.4667       839.2920        .7373           .9760 

A7           212.2333       861.7713        .7119           .9761 

A8           212.5333       847.3609        .7055           .9761 

A9           212.3667       856.8609        .7936           .9759 

A10          212.0333       874.8609        .5685           .9765 

B11          212.3000       886.1483        .1025           .9773 

B12          212.7667       849.7023        .5576           .9767 

B13          212.1667       867.8678        .5213           .9765 

B14          212.2333       863.0816        .6787           .9762 



B15          212.1333       870.1195        .5523           .9764 

B16          212.4667       849.9126        .6502           .9762 

B17          212.3333       863.4713        .4821           .9767 

B18          212.6333       840.1023        .6992           .9762 

B19          212.1667       868.8333        .5833           .9764 

B20          212.2333       863.2885        .6734           .9762 

C21          212.2333       862.5989        .6909           .9762 

C22          212.3000       862.6310        .8327           .9760 

C23          212.6000       834.7310        .8333           .9757 

C24          212.3667       862.9989        .7577           .9761 

C25          212.3333       855.4023        .7716           .9759 

C26          212.5000       859.1552        .5383           .9765 

C27          212.4333       855.0816        .8566           .9758 

C28          212.5000       848.3966        .6395           .9763 

C29          212.3333       867.1264        .5832           .9764 

C30          212.4333       848.9437        .7681           .9759 

D31          212.4667       845.3609        .8449           .9757 

D32          212.4667       855.8437        .7467           .9760 

D33          212.3667       858.3092        .8167           .9759 

D34          212.1000       874.2310        .5618           .9765 

D35          212.6000       860.1103        .5654           .9764 

D36          212.4667       855.2920        .8070           .9759 

D37          212.4667       843.4989        .8451           .9757 

D38          212.3667       850.9299        .8302           .9758 

D39          212.2333       862.5989        .6909           .9762 

D40          212.4000       851.6966        .7098           .9760 

E41          212.5333       840.1885        .8908           .9755 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

ITEM-TOTAL STATISTICS 

 

               SCALE          SCALE      CORRECTED 

               MEAN         VARIANCE       ITEM-            ALPHA 

              IF ITEM        IF ITEM       TOTAL           IF ITEM 



              DELETED        DELETED    CORRELATION        DELETED 

 

E42          212.3667       853.2057        .7070           .9761 

E43          212.3667       853.9644        .9299           .9757 

E44          212.4333       845.0816        .8424           .9757 

E45          212.3000       855.0448        .7758           .9759 

E46          212.3667       850.9299        .8302           .9758 

E47          212.4333       848.2540        .8170           .9758 

E48          212.4333       845.0816        .8424           .9757 

E49          212.2667       860.8230        .5283           .9766 

E50          212.4667       843.7057        .7308           .9760 

 

 

 

RELIABILITY COEFFICIENTS 

 

N OF CASES =     30.0                    N OF ITEMS = 50 

 

ALPHA =    .9766 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 

 ช่ือ – นามสกุล   :     นางพฒันา  ยิง่นอก 
 
 วนั เดือน  ปีเกดิ   :      17  ตุลาคม  พ.ศ. 2502 
 
 ภูมิล าเนา   :     บา้นเลขท่ี 253  หมู่ท่ี 6  บา้นโนนรังใหญ่  ต าบลตลาดไทร 

                    อ าเภอชุมพวง  จงัหวดันครราชสีมา 
 

 ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   :     บา้นเลขท่ี 110  หมู่ท่ี 1 บา้นกะทิง  ต าบลหินโคน 
                 อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์31130 
 
 การศึกษา 
  พ.ศ. 2556  :     ส าเร็จหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
                 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
                        มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
  พ.ศ. 2525  :     ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี  ครุศาสตรบณัฑิต 

             วชิาเอกภาษาองักฤษ 
                    วทิยาลยัครูนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 

 
 ประวตัิการท างาน 
 
 ต าแหน่งงานปัจจุบัน  :     ต าแหน่ง ครู  วทิยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
 
 สถานทีท่ างาน   :     โรงเรียนล าปลายมาศ  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์
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