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 วดีลดา  เขียวพรม : แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ บุคลากรโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ปีการศึกษา 2557 จ านวน 9 
คน ท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม ข้อมูลได้รับการ
แยกแยะให้เป็นหมวดหมู่ ท าการวิเคราะห์และน าเสนอโดยวิธีบรรยาย  

 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
มีการด าเนินตามกระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการกระจายอ านาจ สภาพและ
ปัญหาในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการพบว่าขาดการ
ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย ไม่มีการวิจัยในชั้นเรียน การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษายังไม่เหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
พบว่าขาดการจัดตั้งกองทุนโรงเรียน การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา การบริหารงานพัสดุไม่มีคณะกรรมการเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การ ฝ่ายบริหารงานบุคคลพบว่าขาดการจัดระบบเครือข่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณาให้ประโยชน์ตอบแทน การจัดสวัสดิการ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทาง
ทางการศึกษา และฝ่ายบริหารงานทั่วไปพบว่าขาดการสร้างระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา ไม่มีการ
วางแผนด าเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา    

 แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ประสบผลส าเร็จ คือ การบริหาร
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง โดยผู้บริหารสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้เกิดในตัวผู้บริหาร ครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จนถึงขั้นสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม จะท าให้การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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 The objectives of this thematic paper were 1) to study the state and 
problems of school-based management of Wiang Haeng Wittayakom School, Wiang 
Haeng District, Chiang Mai Province, and 2) to study guidelines for the development 
of school-based management of Wiang Haeng Wittayakom School, Wiang Haeng 
District, Chiang Mai Province. The key informants were the personnel of Wiang Haeng 
Wittayakom School in academic year 2557, totally 9. Data collection was made 
through studying documents, interview, observation and focus group discussion. The 
obtained data were then classified, analyzed, and presented in descriptive manner.   
 The research findings showed that the state of school-based management 
of Wiang Haeng Wittayakom School was run in conformity to school-based 
management according to the principles of decentralization, state and problems in 
administration, and the fourfold school management in four aspects. That is, in terms 
of academic affair administration, it was found that there was lacking the use of 
modern educational innovation and technology media, there was no in-classroom 
research activity, and school curriculum preparing was not corresponding to the 
nature and needs of the learners; in terms of budget administration, it was found 
that there was lacking the school funds establishment and the funds raising from 
various sources for developing the quality of educational management, including the 
material supply administration having no finance committee responsible for financial 
affair and approving the budget according to the action plan; in terms of personnel 
administration, it was found that there was a shortage of the personnel resource 
network, no determination of consideration rules for giving fringe benefits, and no 
welfare provision to create morale and incentives for the teachers and school 
personnel; and in terms of general affair administration, it was found that there was 
lacking a buildup of educational database system, no operation planning as well as 
improving public relations for communities to have participation in educational 
development.   
 The guidelines for making successful the school-based management were 
the educational administration to be actively participated by those who were truly 
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concerned. In this regard, the authority should stimulate the administrator, teacher, 
school administrative committee, and those concerned to be aware of the school-
based management in such a way that they would be able to properly put it into 
practice. As a consequence, it would enable the school-based management to 
achieve more efficiency and effectiveness.   
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ   
ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และ
ให้ค าชี้แนะแนวทางในการท าสารนิพนธ์   
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยที่มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา ที่ให้สถานที่ในการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้ต่างๆ 
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน 
 ขอกราบนมัสการ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกรูป/คน ทีไ่ด้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และ
ให้ค าชี้แนะแนวทางในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนให้ข้อคิด ให้ก าลังใจในการเรียนจนประสบ
ผลส าเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระปริยัติสารเวที,ดร. ที่ได้กรุณาเป็นประธานกรรมการสอบ และ
ขอกราบขอบพระคุณพระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี,ดร., พระครูวิทิตศาสนาทร,ดร., ดร.ฉัตรชัย  ศิริกุลพันธ์  
และ ดร.ชาลี ภักดี ที่ให้ค าแนะน าตรวจแก้ไข และชี้แนะข้อบกพร่องในการท าสารนิพนธ์นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงจวง ที่ปรึกษาหลักสารนิพนธ์ และ     
ดร.พิมพฤทธิ์  เที่ยงภักดิ์ ที่ปรึกษาร่วมสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละดูแลเอาใจใส่ ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ
แนวทาง จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ นายศักดิ์ชีวิน  วัฒโล, นายสิทธิพงษ์  ศรีหล้า และนายบุญเสริญ  สุริยา 
ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาในเรื่องเครื่องมือการวิจัย และขอบคุณผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่                      
ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการร่วมสนทนากลุ่มในการท าวิจัยครั้งนี้ 
 ขอกราบระลึกถึงพระคุณคุณบิดา มารดา และบุพการีผู้มีพระคุณทุกท่าน ขอขอบคุณ
ก าลังใจในครอบครัวและความเอ้ืออาทรจากครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่ง ได้แก่ คุณวิทัศน์  เขียวพรม  
และลูกๆทั้งสองคน (เด็กชายวสวัตติ์  เขียวพรม และเด็กหญิงวรินดา  เขียวพรม) ที่ให้การสนับสนุน
และเป็นพลังส าคัญให้ผู้วิจัยมีจิตใจที่เข้มแข็งจนสามารถประสบความส าเร็จในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ 
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บทท่ี  1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

การจัดการศึกษาในอดีต เป็นระบบรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง และเป็นภาระหน้าที่โดยตรง
ของข้าราชการ โดยกลุ่มบุคลากรภายนอก ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานธุรกิจเอกชน ตลอดจนถึง
องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มปฏิรูป
การศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยเน้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน 
การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและการปฏิรูประบบบริหารและ
การจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 4) การปฏิรูปการศึกษา มีความมุ่งหมายจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องกระจายอ านาจและให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การจัดการ
ศึกษาของประเทศนับเป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหา
สังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการส าคัญในการพัฒนาบุคคลทุกๆ  ด้าน ตั้งแต่
การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิต การพัฒนาศักยภาพและความสามารถที่จะด ารงชีพและประกอบ
อาชีพได้อย่างเป็นสุข สามารถร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศได้ ดังนั้นการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคคลในสังคมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 ก าหนดให้รัฐจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 12 ปี ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (มาตรา 49) และให้จัดการศึกษาอบรมให้
เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม(มาตรา 81) จึงมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งถือว่าเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของไทยในหมวด 1 ความมุ่งหมาย และหลักการ มาตรา 9 
ว่าด้วยเรื่องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา โดยให้ยึดหลัก 6 ประการ สรุปได้
ดังนี้ 1) มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 2) มีการกระจายอ านาจไปสู่
ท้องถิ่นและสถานศึกษา 3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 4) มีการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5) การ
ระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา และ 6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ซึ่งหลักการดังกล่าวได้ครอบคลุมหมวดต่างๆ โดยเฉพาะหมวดที่ 5  การบริหารและการจัด
การศึกษาที่เป็นการปฏิรูประบบและโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาใหม่ให้เกิดเอกภาพ
และมีคุณภาพในการบริหารการจัดการศึกษา เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งปรากฏ
ชัดในมาตรา 39 ที่ระบุว่า “ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง” ซึ่งหมายความว่าทั้งเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จะมีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาของตนเองมากขึ้นตามที่
กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะสถานศึกษาจะมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เบ็ดเสร็จในตนเอง 
(บุญมี  เดิมกะยอม, 2551, หน้า 2) 
 โดยหลักการการกระจายอ านาจดังกล่าวท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัว  อิสระในการ
บริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management  :  SBM)  ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา  สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 7)  
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นรูปแบบการบริหารที่มีการกระจายอ านาจการบริหารจาก
ส่วนกลางหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการบริหารโรงเรียน มีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจในการบริหารในทุก
ด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถานศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล  
และด้านการบริหารทั่วไป  เป็นการบริหารจัดการที่เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนโดยอยู่บน
พ้ืนฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5 ด้าน คือ 1) หลักการกระจายอ านาจ 2) หลักการมีส่วน
ร่วม 3) หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน 4) หลักการบริหารตนเอง และ 5) หลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและให้มีการบริหารในรูป
คณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน  ตัวแทนครู ผู้แทนชุมชน โดยมีความเชื่อ
ว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกิดจากการตัดสินใจของคณะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดและมี่ส่วนเกี่ยวข้องกับ
นักเรียนมากท่ีสุด (อุทัย บุญประเสริฐ, 2542, หน้า 1-3) 
 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจ านวน 777 
คน มีเขตพ้ืนที่บริการ 20 หมู่บ้าน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลเมืองแหง ต าบลแสนไห และต าบลเปียงหลวง 
ปัจจุบันมีผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน โรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารงาน ออกเป็น 4 ฝ่าย 
ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  และฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ด้วยสภาพบริบทของโรงเรียน คือ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล มีข้อจ ากัดในการเดินทาง
ติดต่อราชการ การคมนาคมไม่สะดวก ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน (เนื่องจากเป็นครูบรรจุใหม่) จึงท าให้การบริหารงาน
ตามโครงสร้างและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง จาก
ข้อเสนอแนะรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2557, หน้า 5) 
พบว่า โครงสร้างการบริหารจัดการของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยตามวิถีประชาธิปไตย โดยใช้กระบวนการบริหารและ
การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ท าให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารและ
จัดการทั้งทางด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป สนองตอบความ
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ต้องการของผู้รับบริการและชุมชนภายใต้กรอบนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการและเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนด ซึ่งมีแนวคิดคล้ายกันกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามที่กล่าวมาข้างต้น จากการ
สัมภาษณ์ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง จ านวน 20 คน ในวันที่ 12 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในงานวันแม่แห่งชาติ ณ  ห้องประชุมเอ้ืองค า โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พบว่า
ในทางปฏิบัติผู้บริหารและครูในโรงเรียนยังไม่มีการด าเนินการอย่างจริงจังมากนัก ยังคงด าเนินการไป
ตามปกติเพราะยังไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ แต่ได้ยอมรับว่าการกระจายอ านาจเป็นสิ่งดี การน า
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาเป็นหลักในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ  มีการ
กระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรงให้สถานศึกษามี
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระและมีความคล่องตัวในการตัดสินใจ ทั้ง 4 ฝ่าย โดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันบริหารให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  จะเป็น
ทางเลือกท่ีโรงเรียนจะพัฒนาการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  

สภาพปัญหาในกระบวนการบริหารงานโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมที่เป็นอยู่ยังไม่ให้
ความส าคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาที่จะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
โรงเรียน  การลดบทบาทของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตลอดจนชุมชนและท้องถิ่นในการเข้ามามี
บทบาทในงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป การจัดการด้าน
งบประมาณของโรงเรียน และการตรวจสอบในด้านต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งการก าหนด
นโยบายในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง
และชุมชนในท้องถิ่นเท่าที่ควร การปรับเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนและการโยกย้ายของข้าราชการครู 
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้บริหาร
ที่มารับต าแหน่งใหม่ จึงขาดทักษะภาวะผู้น าและประสบการณ์ทางการบริหาร อีกทั้งผู้บริหารขาดการ
เชื่อมโยงและการประสานงานกับชุมชนและผู้น าในท้องถิ่น ส่งผลท าให้โรงเรียนมีการด าเนินงานที่
ต่อเนื่องเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนางานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพและปัญหา การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียง ใหม่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง และแนวทาง
พัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  

1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
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1.3 กรอบแนวในคิดการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียง

แหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องต่างๆท่ีได้ยกมากล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ (2545) 

การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้อาศัยกรอบแนวคิดของทองสุข วันแสน 
(ม.ป.ป., หน้า 1-10) โดยที่ผู้วิจัยก าหนดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
เขียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และครอบคลุมถึงกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ช่วย
ให้ผู้วิจัยเข้าใจสิ่งที่ตนเองก าลังศึกษามากขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวิธีการ 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ คือ 

1. ศึกษาเกี่ยวกับสภาพ บริบท ปัญหา การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ดังนั้น จึงแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1.1 
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แผนภูมิที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

สภาพบริบท  ปัญหา  ปัจจัย
เงื่อนไข หรือสภาพการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
และแนวทางการพัฒนาการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  
อ า เภอเวี ย งแหง   จั งหวั ด
เชียงใหม่ 
 

สภาพ 
ปัญหา 

 

การวิเคราะห์ 
ปัญหา 

 

แนวทาง 
การพัฒนา 

 

ศึ กษาจ าก เ อกส า ร 
การสังเกต และการ
สัมภาษณ์  กลุ่มผู้ ให้
ข้ อ มู ล   จ า น ว น  3  
กลุ่ม 
 

วิเคราะห์โดยวิธี  
SWOT Analysis 

การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group 
Discussion) 

 

แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.4.1 ผลการศึกษาท าให้ทราบสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนต่อไป  
 1.4.2 ผลการศึกษาท าให้ได้แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนต่อไป  
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.5.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 9 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย คือ ฝ่าย
บริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน 4 คน 
หัวหน้างานแผนงาน จ านวน 1 คน หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 คน   
      1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการ
กระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่าย
บริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553               
 1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่    

พ้ืนที่การวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปีการศึกษา 2557 
 
1.6 ข้อจ ากัดของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเลือกศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  ตามแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้อาจไม่สามารถอ้างอิง
ถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปได้ แต่อาจใช้ได้เฉพาะกับโรงเรียนที่มีขนาดเดียวกัน อยู่ ในชุมชนที่มี
สภาพแวดล้อมหรือบริบทที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการ
ด าเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของหน่วยงานทางการศึกษาได้ต่อไป 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ   
การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่ส าคัญ ดังนี้ 
แนวทาง หมายถึง การวางแผน หาวิธีการต่างๆมาแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง เพ่ือให้บรรลุผล มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

การพัฒนา หมายถึง แนวทางการปฏิบัติหรือกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบของ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
 แนวทางการพัฒนาการบริหาร หมายถึง แนวทางการท างานอย่างเป็นระบบของโรงเรียน
เวียงแหงวิทยาคม โดยการวางแผน แก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 4 ฝ่าย 
คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน ให้ค าปรึกษา การส่งเสริม
สนับสนุนและเสนอแนวทางให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา มีเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูและบุคคลกรทางการศึกษาและมีการส่งเสริมให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์การจัดและ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีการวางแผนกลยุทธ์ จัดท าข้อมูลทรัพยากร มีการก ากับ ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้งบประมาณของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผนและเสนอแนะ การ
แต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ จัดท าทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างานให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายถึง ภารกิจเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบ ระบบงานธุรการ 
จัดระบบฐานข้อมูล ระบบกิจการนักเรียน และระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา มีการ
ประสานงานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือให้บริการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง กลยุทธ์ในการปฏิรูปการศึกษาโดยกระจาย
อ านาจหน้าที่ การตัดสินใจจากส่วนกลางไปสู่โรงเรียนโดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้ทรงคุณวุฒิ จะมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดแก่นักเรียน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความพึงพอใจ ซึ่งอาศัยหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการกระจายอ านาจ
ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  



8 
 

หลักการกระจายอ านาจ หมายถึง การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษาจาก
ส่วนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยให้สถานศึกษามีอิสระ  มีความคล่องตัว มีอ านาจในการ
ตัดสินใจในการจัดการศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนโดยให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับโรงเรียนให้มากที่สุดในฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่าย
บริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม 
 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตั้งอยู่เลขที่ 288 หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ ปัจจุบันมีบุคลากรจ านวน 49 คน เป็นผู้บริหาร 1 คน ครูประจ าการ 35 คน พนักงาน
ราชการ 1 คน อัตราจ้าง 8 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 3 คน มีนักเรียนจ านวน 
777 คน 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหง

วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า และรวบรวม ผลงาน
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน และได้เสนอหัวข้อตามล าดับต่อไปนี้  

2.1 แนวคิดการบริหารสถานศึกษา 
2.1.1 ขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษา 

  2.1.1.1 ด้านการบริหารวิชาการ 
      2.1.1.2 ด้านการบริหารงบประมาณ 
      2.1.1.3 ด้านการบริหารบุคคล 
       2.1.1.4 ด้านการบริหารทั่วไป 
2.2 แนวคิดและหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 2.2.1 ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 2.2.2 ความเป็นมาและประโยชน์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 2.2.3 รูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 2.2.4 แนวทางการน าการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้  
2.3 การสนทนากลุ่ม  
2.4 บริบทของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

2.1 แนวคิดการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง (Profession) และนัก

บริหารการศึกษาถือว่าเป็นผู้มีวิชาชีพชั้นสูง (Professionals) เพราะเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมและเรียน
มาโดยตรง อีกทั้งเป็นผู้มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของตน ได้มีผู้ให้ความหมายของการ
บริหารการศึกษา ไว้ดังนี้ 

วิบูลย์ โตวณะบุตร (2542, หน้า 6) กล่าวถึงแนวคิดการบริหารการศึกษาว่า หมายถึง 
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่ 
บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความ
ต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัย
ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่
ตนด าเนินชีวิตอยู่ 

วิโรจน์  สารรัตนะ (2546, หน้า 12) กล่าวถึงแนวคิดการบริหารการศึกษาว่า หมายถึง 
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนหรือสมาชิกของ
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สังคมทุกด้าน เช่น ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรมทั้งในด้านสังคม 
การเมืองและเศรษฐกิจ เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้
กระบวนการต่างๆ ทั้งที่เป็นระเบียบแบบแผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผน ทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 

ภารดี  อนันต์นาวี (2551, หน้า 7) กล่าวถึงแนวคิดการบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรม
ต่างๆ ที่กลุ่มบุคคลร่วมมือกันจัดการ หรือด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคม เพ่ือให้เป็นก าลังคน 
(Man Power) ที่มีประสิทธิภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณค่าความเป็นมนุษย์ (Manhood) โดย
กระบวนการต่างๆ ทั้งที่เป็นระเบียบแบบแผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผนทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน อันเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ธร  สุนทรายุทธ์ (2551, หน้า 2) กล่าวถึงแนวคิดการบริหารการศึกษา หมายถึง การใช้
ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินการ หรือให้บริการด้านการปกครอง การจัดการเรียนการสอนและการ
ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยดีมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  

วรุณยุพา  วิโนทพรรษ์ (2546, หน้า 9)   กล่าวถึงแนวคิดการบริหารการศึกษา หมายถึง 
ความพยายามที่ผู้บริหารการศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ร่วมกันกระท าเพ่ือพัฒนาบุคคลให้
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในทุกๆ ด้าน โดยมีการใช้ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ และวิธีการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 สัมมา  รธนิธย์ (2553, หน้า 93) กล่าวถึงแนวคิดการบริหารการศึกษา หมายถึง การ
ด าเนินการของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มีการสั่งการ 
ควบคุม และจัดการ เพ่ือใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ 
ผลผลิตหรือผู้เรียนต้องมีคุณภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์ (2547, หน้า 4) กล่าวถึงแนวคิดการบริหารการศึกษา หมายถึง 
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน 
นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกับความ
ต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัย
ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่
ตนด าเนินชีวิตอยู่ 

จึงสรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆที่บุคคลหลายคน
ร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม  โดย
กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆต้องอาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีต่อบุคคล เพ่ือให้บุคคลพัฒนา
ตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

2.1.1 ขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ในมาตรา 39 ว่า ให้กระทรวงกระจาย
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อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยแบ่งขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน 
(ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2553 หน้า 14) คือ  

 2.1.1.1 ด้านการบริหารวิชาการ 
 2.1.1.2 ด้านการบริหารงบประมาณ 
 2.1.1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 
 2.1.1.4 ด้านการบริหารทั่วไป 
กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 30–32) ได้ก าหนดว่า การบริหารจัดการของสถานศึกษา

ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐจึงน าหลักการว่าด้วยบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งที่เรียกทั่วไปว่า ธรรมาภิบาล มาบูรณาการในการบริหารและจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล หลักการดังกล่าว ได้แก่ 

 1.  หลักนิติธรรม 
 2.  หลักคุณธรรม 
 3.  หลักความโปร่งใส 
 4.  หลักการมีส่วนร่วม 
 5.  หลักความรับผิดชอบ 
 6.  หลักความคุ้มค่า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดโครงสร้างในการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
(สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า, 2547, หน้า 65) ซึ่งขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัด
การศึกษา มีดังต่อไปนี้ คือ 

ด้านการบริหารวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 7. การนิเทศการศึกษา 
 8. การแนะแนวการศึกษา 
 9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนๆ 
 12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
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 ด้านการบริหารงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
 1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
 2. การจัดสรรงบประมาณ 
 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน และผลการด าเนินงาน 
 4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 5. การบริหารการเงิน 
 6. การบริหารบัญชี 

ด้านการบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
 1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 4. วินัยและการรักษาวินัย 
 5. การออกจากราชการ 

ด้านการบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
 1. การด าเนินงานธุรการ 
 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
  5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์การ 
 6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
 8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 9. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
  10. การรับนักเรียน 
 11. การส่งเสริมประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 12. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 13. งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
 14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
 15. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

16.  งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
17.  การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน 
18.  การบริการสาธารณะ 
19.  งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
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 2.1.1.1 ด้านการบริหารวิชาการ 
เป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มุ่งให้กระจายอ านาจใน
การบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดย
อิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนวัดผล ประเมินผล 
รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่ างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 หน้า 35-39) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายและความส าคัญกับการ
บริหารวิชาการ ดังนี้ 

สมศักดิ์  แก้วสม (2549, หน้า 6) ได้กล่าวถึง การบริหารวิชาการ หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามก าหนดไว้ในจุดหมาย
ของการพัฒนาผู้เรียน โดยให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตามที่
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  

บุญส่ง  เจริญศรี (2550, หน้า16) ได้ให้ความคิดเห็นว่า การบริหารงานวิชาการโดย
สถานศึกษาจะต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานภาพ และความต้องการของชุมชน
และสังคมโดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งการจัดการศึกษาจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน 

สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน ให้ค าปรึกษามีการ
ส่งเสริมสนับสนุนและเสนอแนวทางให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา และกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา มีเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีการ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  

2.1.1.2 ด้านการบริหารงบประมาณ  
มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการระบบ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึด

หลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้บริหารจัดการ 
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ,  2550 
หน้า 40-51) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายกับการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 

พุทธา  โพธิ์มะฮาด (2548, หน้า 8) ได้กล่าวถึง การบริหารงบประมาณ หมายถึง การมีส่วน
ร่วมในการจัดหาทรัพยากร การจัดท างบประมาณ การจัดท าบัญชีและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผล  
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ศิลป์ชัย  อวงตระกูล (2553, หน้า 6) ให้ความหมายว่า งบประมาณ หมายถึง การจัดท าและ
เสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้เงิน 
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์  

สรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์การจัด
และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีการวางแผนกลยุทธ์ จัดท าข้อมูลทรัพยากร จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลสินทรัพย์ และจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา มีการก ากับ ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการใช้งบประมาณของสถานศึกษา  

2.1.1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล  
ในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญ ที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน เพ่ือ

ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัวอิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้ าในวิชาชีพ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้ เ รี ยน เป็นส าคัญ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 หน้า 52-64) โดยมีผู้ให้ความหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

ปกรณ์กฤช  อินทร์มงคล (2550, หน้า 20) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารงานบุคคล 
หมายถึง กระบวนการในการบริหารก าลังคนขององค์กรผ่านทางการวางนโยบาย กฎ ระเบียบ และ
ขั้นตอนการท างาน เป็นงานที่เกี่ยวกับสมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์กร เพ่ือให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสม 

พรพรรณ  อินทรประเสริฐ (2550, หน้า 75) ได้สรุปไว้ว่า การบริหารงานด้านบุคคลใน
สถานศึกษา มีความส าคัญมากเพราะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารองค์กร หากสถานศึกษา
ใดประกอบไปด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง คือ มีความรู้ความสามารถ มี
สมรรถนะในงานหลัก มีคุณธรรมและจรรยาบรรณที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา ย่อมส่งผลให้
สถานศึกษาแห่งนั้นมีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผนและ
เสนอแนะ การแต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีเกณฑ์การประเมินผลงาน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ จัดท าทะเบียน
ประวัติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการท างานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2.1.1.4 ด้านการบริหารทั่วไป  

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการบริหารองค์การให้บริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผล
ตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุน
และการอ านวยการความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการ การศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การศึกษามี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 หน้า 65-74)  โดยมีผู้ให้ความหมายและ
ความ ส าคัญเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป ดังนี้ 

ศิรินารถ  นันทวัฒนภิรมย์ (2547, หน้า 37) ได้แสดงความคิดเห็นว่า การบริหารทั่วไปเป็น
งานที่มีบทบาทหลักในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และ
เป้าหมายที่ก าหนด มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อสาธารณชน 

บุญจันทร์  จันทร์เจียม (2548, หน้า 23) ได้กล่าวถึง งานบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาว่า
มีความส าคัญเนื่องจากเป็นงานที่ให้การบริการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นยัง
เป็นงานการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 

สรุปได้ว่า การบริหารงานทั่วไป หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการวางแผน และออกแบบ
ระบบงานธุรการ จัดระบบฐานข้อมูล และระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา มีการประสานงาน
ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือให้บริการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่สาธารณชน 
รวมถึงการจัดระบบส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารงานทั้ง 4 ด้านใน
สถานศึกษา  
 
2.2 แนวคิดและหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้รับอิทธิพลมาจากวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม  ที่
ประสบผลส าเร็จจากหลักการ วิธีการและกลยุทธ์ในการท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการท างาน ท า
ให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สร้างก าไร สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 
แนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่กล่าวถึง เป็นเรื่องของการกระจายอ านาจ การบริหาร 
การจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม  

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ดังนี้  
1. การกระจายอ านาจให้กับโรงเรียนเพ่ือให้มีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเรียน

การสอนทั้งหมดในโรงเรียน รวมถึงการจัดบุคลากร การบริหารงบประมาณ และแผนงานโครงการ 
การตรวจสอบ และรายงาน  

2. กระบวนการตัดสินใจต้องยึดหลักการตัดสินใจร่วม (Shared decision making) โดย
ทีมงานบริหาร ได้แก่ ผู้บริหาร คร ูผู้ปกครอง และบางครั้งรวมนักเรียน และสมาชิกชุมชนด้วย  

3. คาดหวังว่าโรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการจะเสริมสร้างภาวะผู้น าในระดับโรงเรียน
เพ่ือรวมพลังในการพัฒนา Reynolds (อ้างใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2546, หน้า 3)  

การบริหารจัดการโรงเรียนและสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School – Based 
Management) หรือ SBM จึงเป็นนวัตกรรมการบริหารการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นมาจากการจัดการศึกษา
แบบตะวันตก ซึ่ง Noble (อ้างใน สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2546, หน้า 53) เสนอแนวความคิดส าคัญเกี่ยวกับ 
SBM ดังตอ่ไปนี้  
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1. เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (Improved Student 
Academic Achievement) โดยการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง และมีทักษะในการคิดระดับสูง  

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ (Increased Accountability) 
โดยเกิดจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการจัดการศึกษา  ที่เน้นให้โรงเรียน
และสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาดังกล่าว  

3. เป็นการมอบอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา (Empowerment) โดยมอบให้โรงเรียน
และสถานศึกษามีอ านาจในการจัดการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน  

4. เป็นการใช้ประโยชน์จากระบบการปกครองด้วยตนเอง (Political Utility) โดยเกิดจาก
การตัดสินใจ การมีส่วนร่วม การวางแนวปฏิบัติโดยชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละชุมชน/
ท้องถิ่นนั้นๆ เป็นส าคัญ  

แนวคิดของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยมีโรงเรียนเป็นหน่วยส าคัญส าหรับการ
ตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจสั่งการที่ดีควรอยู่ที่หน่วยปฏิบัติ การที่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนให้ความ
ร่วมมือกันในการตัดสินใจ เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้เกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของ การบริหารและการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ได้ท าให้โรงเรียนและ
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  

นอกจากนี้ Cheng (อ้างใน ถวิล มาตรเลี่ยม, 2544, หน้า 42) ได้กล่าวถึงหลักการที่เป็น
กรอบในการด าเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนี้  

1. หลักดุลยภาพ (Principle of Equifinality) หลักการของ SBM ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลัก
แห่งดุลยภาพ กล่าวคือ มีวิธีการหรือแนวทางมากมาย หลากหลายที่จะน ามาใช้ด าเนินการ เพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายการศึกษาการยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็น โรงเรียนมีความชอบ
ธรรมเต็มที่ในอันที่จะขับเคลื่อน และด าเนินงานด้วยยุทธศาสตร์ของตนเองในการจัด การเรียนการ
สอน และบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. หลักการกระจายอ านาจ (Principle of Decentralization) สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
ไปจะส่งผลกระทบให้การบริหารจัดการโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความยุ่งยากและ
เพ่ิมปัญหามากขึ้น ดังนั้นการกระจายอ านาจให้โรงเรียนจะท าให้โรงเรียนมีพลังอ านาจและรับผิดชอบ
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  และส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

3. หลักระบบบริหารจัดการตนเอง (Principle of Self - Management System) ด้วย
หลักการทั้งสองข้างบนจึงจ าเป็นที่โรงเรียนจะใช้ระบบบริหารจัดการตนเองมาเป็นหลักในการ
ด าเนินงานภายใต้นโยบายหลักและโครงสร้างขององค์การ การพัฒนาจุดประสงค์การสอน และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างก าลังคนและทรัพยากร การแก้ปัญหา และท าให้จุดมุ่งหมายบรรลุผล
ส าเร็จด้วยความสามารถของโรงเรียนเอง  

4. หลักการริเริ่ม (Principle of Human Initiative) ท่ามกลางความหลากหลายและความ
ซับซ้อนของกิจกรรมการศึกษาจึงจ าเป็นจะต้องอาศัยการริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิก
โรงเรียนในการท าหน้าที่และเพ่ิมพูนคุณภาพการศึกษา ฉะนั้นเป้าหมายของ SBM ก็เพ่ือสร้าง



17 

 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สมาชิกของโรงเรียนจะมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ 
ความริเริ่ม และความสามารถเพ่ือเป็นพลังสร้างคุณภาพการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน  

ส่วน อุทัย บุญประเสริฐ (2543, หน้า 154 - 156) ได้กล่าวถึงหลักการส าคัญของ การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไว้ 5 ประการ ซึ่งประกอบด้วย  

1. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา
จากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยเชื่อว่าโรงเรียนเป็นหน่วยส าคัญ ในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก  

2. หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหาร  ร่วมตัดสินใจและร่วมจัด
การศึกษา ทัง้คร ูผู้บริหาร ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนศิษย์
เก่า และตัวแทนนักเรียน ฯลฯ การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น  

3. หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People) ในอดีต        
การจัดการศึกษาจะท ากันหลากหลายโดยครอบครัวและชุมชน บางแห่งก็ให้วัดหรือองค์กรในท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการ ต่อมามีการรวมการจัดการศึกษาไปให้กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้เกิดเอกภาพและ
มาตรฐานทางการศึกษา เมื่อประชากรเพ่ิมมากข้ึนความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว การ
จัดการศึกษาโดยส่วนกลางเริ่มมีข้อจ ากัดเกิดความล่าช้า และไม่ตอบสนอง ความต้องการของผู้เรียน
และชุมชนอย่างแท้จริง จึงต้องมีการคืนอ านาจให้ท้องถิ่นและประชาชน ได้จัดการศึกษาเองอีกครั้ง  

4. หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) ในระบบการศึกษาโดยทั่วไปมักจะ
ก าหนดให้โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลาง  โรงเรียนไม่มีอ านาจอย่างแท้จริง 
ส าหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการท างานให้บรรลุเป้าหมายและ
นโยบายของส่วนรวม แต่มีความเชื่อว่าวิธีการท างานให้บรรลุเป้าหมายนั้นท าได้หลายวิธี ดังนั้น การที่
ส่วนกลางท าหน้าที่เพียงก าหนดนโยบายและเป้าหมาย แล้วปล่อยให้โรงเรียนมีการบริหารด้วยตนเอง 
โดยให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินงานซึ่งอาจด าเนินการได้หลากหลาย
แนวทางด้วยวิธีการที่แตกต่างกันแล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ผลที่ได้น่าจะมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมที่ทุกอย่างถูกก าหนดมาจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
เพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและเป็นไปตามนโยบายของชาติ  

เช่นเดียวกับ ปัญญา แก้วกียูร และสุภัทร พันธ์พัฒนกุล (2545, หน้า 5 - 6) ได้กล่าวถึง
หลักการส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐานมีหลักการและกรอบแนวความคิด ดังนี้  

1. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา
จากส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้สามารถตัดสินใจด าเนินการได้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพสูงสุด  

2. หลักการใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School Center) โรงเรียนจะเป็นหน่วยงานบริหาร
ไม่ใช่ถูกบริหาร โรงเรียนจะเป็นหน่วยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพของเด็กสามารถ
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ก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเองที่สอดคล้องกันทั้งในระดับ
ส่วนกลาง เขตพ้ืนที่การศึกษา ท้องถิ่น และชุมชน  

3. หลักการมีส่วนร่วม (Collaboration, Participation) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วน
ร่วมและให้ความร่วมมือในการบริหาร การตัดสินใจ และการจัดการศึกษา ท าให้เกิดความตระหนัก
และความรู้สึกเป็นเจ้าของ  

4. หลักการพ่ึงตนเอง (Self Management) เน้นให้โรงเรียนมีระบบการบริหารตนเอง มี
อ านาจหน้าที่และรับผิดชอบการด าเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมองเห็นจุดหมายเป้าหมายของโรงเรียนตรงกัน สามารถบูรณาการสภาวการณ์ของท้องถิ่น
กับโรงเรียนมาส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ด้วยความภาคภูมิใจ  

5. หลักการประสานงาน (Coordination) สามารถประสานงานกันได้ทุกระดับทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน เป็นกิจกรรมที่ต้องเน้นความเข้มแข็ง ทั้งการสร้างความเข้าใจระหว่างบุคลากรในโรงเรียน
และบุคคลภายนอก รวมทั้งการประสานงาน แสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือทั้งทรัพยากรและ
เทคนิควิธีการใหม่ๆ  

6. หลักความต่อเนื่องและหลากหลาย (Continuity and Diversity) การบริหารจ าเป็นต้องมี
ความต่อเนื่อง ใช้เวลารวมทั้งการใช้เทคนิคการบริหารจะต้องมีความหลากหลายและสอดคล้องกัน มุ่ง
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สามารถปรับใช้การบริหารตามสถานการณ์ที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้  

7. หลักการพัฒนาตนเอง (Self-Improvement) โรงเรียนจะต้องพัฒนาไปสู่องค์กรการ
เรียนรู้ (Learning Organization) พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้เกิดการพัฒนา ทั้งการพัฒนาองค์กร 
พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน โดยน าองค์ประกอบเหล่านี้มาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็น
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ส าหรับสถานศึกษานั้น ๆ  

8. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางและเขตพ้ืนที่การศึกษา
จะก าหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน และจะมีองค์กรตรวจสอบคุณภาพ ทั้งนี้จะเป็นการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

จากศึกษาและการสังเคราะห์แนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาได้สรุปหลักการที่น ามาใช้ศึกษา
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  
ที่ท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะเป็นการบริหารที่ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการจัดการศึกษาอ่ืนที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้  

1. หลักการกระจายอ านาจ มีการกระจายอ านาจจากการบริหารระดับบนลงมาสู่ระดับล่าง 
การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจและร่วมกันจัด
การศึกษาซึ่งได้แก่ ครู ผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนศิษย์เก่าและตัวแทนชุมชน จะเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและพร้อมจะรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ในรูปคณะกรรมการท าให้เกิดข้อผูกมัด
หรือผูกพันสิ่งที่ตกลงใจร่วมกัน 

2. หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกฝ่าย
ได้แก่ผู้บริหาร คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน 
ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน ฯลฯ อีกท้ังมีสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครูตลอดจน
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องคก์รต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการบริหารการตัดสินใจและการจัดการศึกษา ท าให้
เกิดความตระหนัก มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เต็มใจและยินดีร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน  

3. หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน การบริหารจัดการตนเอง โดยให้โรงเรียน   
มีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่จะคิดหรือ
ก าหนดการด าเนินงานในโรงเรียนได้ด้วยตนเอง   

4. หลักการบริหารตนเอง หมายถึง การบริหารจัดการตนเอง โดยให้โรงเรียนมีอิสระในการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่จะคิดหรือก าหนดการ
ด าเนินงานในโรงเรียนได้ด้วยตนเอง 

5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล โรงเรียนมีระบบการบริหารแบบ Balanced Scorecard มี
การตรวจสอบคุณภาพ ทั้งการประเมินภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้จะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2.2.1 ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ได้รับความสนใจใน

วงการบริหารสถานศึกษามากในปัจจุบัน เพราะเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารที่เชื่อว่าจะน าโรงเรียนไปสู่
คุณภาพ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้  

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 105) ได้ให้ความหมายของการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไว้ว่า เป็นการบริหารและการจัดการศึกษาโดยมีสถานศึกษาเป็นองค์กรหลักใน
การจัดการศึกษา โดยต้องมีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาส่วนกลางไปยัง
สถานศึกษา ให้มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบมีความอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาด้าน
ต่างๆ เช่น ทางด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป ภายใต้คณะกรรมการ
สถานศึกษาที่ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปโดยการมีส่วนร่วมและคุณภาพของ
ผู้เรียนตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด  

กรมสามัญศึกษา (2544, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของการใช้โรงเรียนเป็นฐานไว้ว่า เป็น
แนวคิดทางการบริหารและการจัดการศึกษา ที่มุ่งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจที่จะพัฒนา
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมมือด าเนินการทั้งทางด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากรและการบริหารทั่วไป โดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียน
เป็นส าคัญภายใต้การมีส่วนร่วมตลอดท้ังการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ดิเรก  วรรณเศียร (2544, หน้า 131) ได้สรุปความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานไว้ว่า เป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรงให้โรงเรียน
มีอ านาจได้ด าเนินการตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระ และมีความคล่องตัวในการตัดสินใจการ
บริหารจัดการทั้งทางด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหารทั่วไป  

อุทัย บุญประเสริฐ (2542, หน้า 39) ได้สรุปความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็น
ฐานไว้ว่า เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปลี่ยนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจจากส่วนกลาง
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ไปยังแต่ละโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครู สมาชิกในชุมชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า และผู้บริหารโรงเรียนได้มีอ านาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณบุคลากรและวิชาการโดยให้
เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  

สรุปได้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การกระจายอ านาจการจัดการศึกษา
จากส่วนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง ให้โรงเรียน มีอ านาจหน้าที่ สามารถด าเนินงานรับผิดชอบ    
มีอิสระ มีความคล่องตัว ในการตัดสินใจด าเนินงาน การบริหารงานทั้ง 4 งาน คือ งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป  

2.2.2 ความเป็นมาและประโยชน์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
ค าว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) หรือ SBM เป็น

รูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการใช้ค านี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้ง
แรกในช่วงทศวรรษที่ 1980 แต่ในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการบัญญัติศัพท์เฉพาะใช้ที่แน่นอน ส่วนมาก
จะเรียกทับศัพท์ว่า School Based Management หรือเรียกย่อๆ ว่า SBM แต่ได้พบว่า เสริมศักดิ์ วิ
ศาลาภรณ์ และคณะ (2542, หน้า 95) ได้เริ่มใช้ค าว่า การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในการ
วิจัยเรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา เมื่อปีพุทธศักราช 2541  

ต่อมา อุทัย บุญประเสริฐ (2542, หน้า 9) ได้ใช้ค าว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในปีพุทธศักราช 2542  

จากการศึกษาการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานของส านักงานคณะกรรมการ               
การประถมศึกษาแห่งชาติ (2546, หน้า 108) และการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า มีประโยชน์ต่อ 
การบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้  

   1. สามารถสนองความต้องการของโรงเรียนและท้องถิ่นได้ดี  
 2. เป็นการระดมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์มาช่วยเหลือได้มากขึ้นในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ชุมชนมีส่วนร่วม และการตัดสินใจท าด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้ง
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และโครงการใหม ่ๆ  
 3. ขวัญและก าลังใจดีขึ้น เพราะได้คิดเอง ท าเองและแสดงออกได้มากข้ึน  
 4. เป็นการระดมทรัพยากรด้านการเงินและวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน  
 5. สร้างและสนับสนุนให้เกิดผู้น าใหม่ ๆ ในทุกระดับ  
 6. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพในการติดต่อสื่อสาร  
 7. สร้างความยืดหยุ่นในการท างานท าให้เกิดการริเริ่มท าโครงการใหม่ ๆ เพ่ือให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียนมากข้ึน  
 8. การที่ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณจึงเกิดแนวทางที่จะต้องใช้
งบประมาณอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 9. เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียน ได้เสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุง
การศึกษา  
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 10. ชุมชนมีส่วนร่วมและมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการศึกษา  
11. การบริหารและการตัดสินใจท าด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
12. ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและโครงการ

ใหม ่ๆ  
13. แก้ปัญหาความขัดแย้งได้ดี เพราะครูมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  
14. เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของจากการร่วมตัดสินใจ  

สรุปได้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเมื่อน ามาบริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียน  
น่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากมายทั้งด้านการท างานให้มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของบุคคลหลาย
ฝ่าย การท างานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และที่ส าคัญที่สุดคือ จะท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและผู้เรียน  

2.2.3 รูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
รูปแบบการด าเนินงานที่สถานศึกษาอาจเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนให้มีความ

สอดคล้องกับความพร้อมของโรงเรียน ให้รับกับขั้นตอนและระดับพัฒนาในการบริหารจัดการของแต่
ละโรงเรียนหรือในแต่ละสถานศึกษา ที่เสนอไว้ มีดังนี ้ 

ซ่ึง Kuehn (อ้างใน สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2546, หน้า 61) กล่าวว่า SBM จ าแนกได้ 4 รูปแบบ ดังนี้  
1. การบริหารแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียน โดยคณะครูอาจารย์ ผู้บริหารในการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจโดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสถานศึกษาเต็มรูปแบบ  
2. ยึดผู้บริหารเป็นหลัก (Principal - Directed) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่

ปรึกษาจากฝ่ายต่างๆ หรือผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น  
3. มีคณะกรรมการหรือกลุ่มผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้ง (A parent committee) เพ่ือ

ร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน  
4. โดยคณะกรรมการบริหารแบบ SBM ในระดับพ้ืนที่จากหลาย ๆ โรงเรียนที่รวมกัน

เป็นกลุ่มโรงเรียน  
นอกจากนี้ Leithwood and Menzies (อ้างใน ปัญญา แก้วกียูร และสุภัทร พันธ์พัฒนกุล, 

2545, หน้า 7) ได้กล่าวถึง รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ คือ  

 1. รูปแบบที่ผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก (Administrator Central SBM) ผู้บริหาร
โรงเรียนจะเป็นประธาน กรรมการจะเลือกตั้งจากผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และชุมชน คณะกรรมการมี
บทบาทให้ค าปรึกษาแต่อ านาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน  

 2. รูปแบบที่ครูเป็นหลัก (Professional Central SBM) โดยครูในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดเด็ก
มากที่สุดย่อมรู้ปัญหาได้ดีกว่าและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด  ตัวแทนคณะครูจะเป็นกรรมการ
โรงเรียนมากที่สุด และร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

3. รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Central SBM) รูปแบบนี้จะตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด โดยตัวแทนชุมชนจะเป็นประธานผู้บริหารโรงเรียน
เป็นกรรมการและเลขานุการ  
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 4. รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional Community Central SBM) 
เป็นรูปแบบที่เชื่อว่า ครูและผู้ปกครองต่างมีความส าคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก การบริหารงาน
ในรูปแบบนี้กรรมการจะมีสัดส่วนของครูและผู้ปกครองมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็น 
ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร  

ในขณะเดียวกัน เสาวนิตย์ ชัยมุสิก (2544, หน้า 25 - 26) ได้กล่าวว่า ภายใต้การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management : SBM) โรงเรียนยังจะต้องเป็นหน่วยงานหลัก
ในการตัดสินใจในเรื่องงบประมาณ หลักสูตร และบุคลากร โดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มคน 4 ประเภท ได้แก่ ผู้ปกครอง ครู ชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน
ดังนั้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจึงมีรูปแบบที่แตกต่างกันในมิติต่างๆ 4 รูปแบบ ได้แก่  

1. การบริหารที่มีผู้บริหารเป็นผู้ชี้น า เป็นรูปแบบที่มีการปรึกษาหารือกับบุคลากรใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน แต่การตัดสินใจเป็นอ านาจชี้ขาดของผู้บริหารแต่ผู้เดียว 
(Administrative Control School - Based Management : Principal Decides)  

2. การบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ เป็นรูปแบบที่มีตัวแทนครูเป็นคณะกรรมการ ใน
สัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มอ่ืน ให้มีส่วนร่วมและมีอ านาจในการตัดสินใจในด้านงบประมาณบุคลากรและ
หลักสูตรการบริหาร รูปแบบนี้มีความเชื่อว่า ครูเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากกว่าผู้อ่ืนย่อมรู้ปัญหา
ต่างๆได้ดีกว่า (Professional Control School-Based Management : Teachers Decide)  

3. การบริหารโดยคณะผู้ปกครองและครู  เป็นรูปแบบที่ใช้เพ่ือลดบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นการบริหารสถานศึกษาในก ากับของรัฐ  (Charter Schools) เป็น
รูปแบบของการตัดสินใจจากความคิดพ้ืนฐานของความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานให้เกิดผลดีกับบุตรหลานของตน (Balanced Control School-Based Management : 
Parents and Teachers, as Equals Decide)  

4. การบริหารโดยคณะกรรมการในพ้ืนที่สถานศึกษา  เป็นรูปแบบที่มอบอ านาจ               
การตัดสินใจอย่างมีขอบข่ายจ ากัดให้กับคณะกรรมการในพ้ืนที่สถานศึกษา ในเรื่องการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับจากเขตพ้ืนที่ให้แก่สถานศึกษา การจัดการศึกษาเฉพาะทาง (Community 
Control School - Based Management : Parent / Community Member Decide)  

ในท านองเดียวกัน อุทัย บุญประเสริฐ (2545, หน้า 192-200) ได้กล่าวถึงรูปแบบที่เหมาะสม
ส าหรับการบริหารในประเทศไทย ดังนี้คือ  

 1. รูปแบบที่มีการบริหารจัดการโดยมีชุมชนเป็นหลัก จุดประสงค์ของรูปแบบการบริหาร 
ที่มีชุมชนเป็นหลัก คือ การคืนอ านาจการบริหารจัดการสถานศึกษาให้แก่ชุมชน ในทางปฏิบัติ จะเป็น
การเพ่ิมความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนและผู้ปกครอง โดยมีความเชื่อว่าแนวทาง
ดังกล่าวน่าจะท าให้ผู้รับบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาที่จัดให้  มากที่สุด 
หลักสูตรของโรงเรียนจะตอบสนองความต้องการและค่านิยมของผู้ปกครอง  ตอบสนองชุมชนและ
ท้องถิ่นมากท่ีสุด ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีสัดส่วนจ านวนตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด   

คณะกรรมการโรงเรียนควรประกอบด้วย กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
เป็นหลัก ได้แก่ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรในชุมชน ผู้แทนองค์กรอิสระเพ่ือพัฒนา
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
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ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 2 คน และควรให้มีจ านวนเท่ากัน ในทุกกลุ่ม โดยให้
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานและอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานโดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็น
กรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง 

รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control) มีจุดประสงค์ของรูปแบบอยู่ที่การ
เพ่ิมความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนและผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้รับบริการการศึกษาได้รับ
ความพึงพอใจในการศึกษาที่จัดให้มากที่สุด และให้มีบทบาท มีส่วนร่วมโดยตรง ในการบริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการโรงเรียนจึงต้องมีสัดส่วนจ านวนตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด  
บทบาทท่ีส าคัญของคณะกรรมการโรงเรียนก็คือ การท าหน้าที่คณะกรรมการบริหาร  

 2. รูปแบบโรงเรียนในก ากับของรัฐ รูปแบบโรงเรียนในก ากับของรัฐนี้มีลักษณะเป็น
โรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ แต่มีฐานะเป็นองค์กรนิติบุคคล ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ โดย
อิสระ (Deregulation) จากกฎระเบียบตามปกติที่ใช้บังคับกับโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนที่บริหารในแบบ
นี้สามารถออกกฎระเบียบของตนเองได้โดยเฉพาะ มีความเป็นอิสระในเรื่องการจัดการ ด้านวิชาการ 
การเงิน และบุคคล แต่โรงเรียนจะต้องรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานตามพันธะสัญญา (Charter) 
หรือข้อตกลงตามท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กับหน่วยงานที่มีอ านาจอนุมัติให้เป็นโรงเรียน ในก ากับของรัฐ  

โรงเรียนในก ากับของรัฐนี้จะมีสถานภาพเป็นองค์กรนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
รัฐ ไม่เป็นส่วนราชการหรือไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ โดยอาจเป็นโรงเรียนที่
ตั้งขึ้นใหม่ หรือเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชนที่มีอยู่เดิมแล้วปรับให้เป็นโรงเรียนในก ากับ
ของรัฐก็ได้ ผู้เสนอขอจัดตั้งอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรของรัฐ หรือเอกชน เช่น ครูผู้ปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบล มูลนิธิ สมาคม บริษัท ก็ได้  

คณะกรรมการโรงเรียนมักจะประกอบด้วย ตัวแทนผู้ขอจัดตั้ง ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง 
ตัวแทนจากเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารโรงเรียน ผู้เสนอขอจัดตั้งเป็นผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียน ผู้ขอจัดตั้งและผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง
คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมและ
ก ากับการบริหารงาน การจ้างและเลิกจ้างผู้บริหารโรงเรียน  

ส่วนผู้บริหารโรงเรียนรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
โรงเรียนให้ดูแลการจ้างและเลิกจ้าง บังคับบัญชาครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียน 

 3. รูปแบบที่บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารสถานศึกษาตามรูปแบบ
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด หรือมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ ดังนั้นในอนาคตหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความ
พร้อมก็สามารถจัดการศึกษาเองได้ทุกระดับและทุกประเภท  

ในการจัดการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะจัดเอง
ทั้งหมด จัดเองบางส่วนหรือมอบให้หน่วยอ่ืนบางส่วน หรือมอบหมายให้หน่วยงาน องค์การอ่ืนจัดใน
รูปแบบใด หรือจะจัดให้เป็นแบบโรงเรียนในก ากับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ได้  จะมีการ
กระจายอ านาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาโดยตรง กระทรวงจะท าหน้าที่ และ
บทบาทส าคัญอยู่ที่การก าหนดนโยบายระดับชาติ ก าหนดมาตรฐาน และการสนับสนุนงบประมาณ
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บางส่วน แต่งบประมาณส่วนใหญ่ ส าหรับการด าเนินงานทางการศึกษาจะได้มาจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง  

การก าหนดลักษณะและรูปแบบของคณะกรรมการโรงเรียน จะเป็นอ านาจโดยตรงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครึ่งหนึ่ง อีก
ครึ่งหนึ่งมาจากตัวแทนผู้ปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการโรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการคัดเลือกผู้บริหารมีอ านาจในการจ้างหรือเลิกจ้าง
ผู้บริหารโรงเรียน ส่วนผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารโรงเรียนมีอ านาจหน้าที่ในการ
บังคับบัญชา การจ้างและการเลิกจ้างครู และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งมักจะให้เป็นอ านาจโดยตรงของ
ผู้บริหารโรงเรียน  

 4. รูปแบบที่ให้เอกชนด าเนินการหรือด าเนินการแบบเอกชน แนวคิดส าคัญของการให้
เอกชนเข้ามาด าเนินการ เนื่องจากเห็นว่ามีความสามารถในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และในประเทศที่เน้นรูปแบบเศรษฐกิจแบบการตลาดและเศรษฐกิจแบบเสรีนั้น การส่งเสริมให้เอกชน
เข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาไม่ใช่เป็นเรื่องของการแบ่งเบาภาระของรัฐแต่เป็นหลักการ
ส าคัญของระบบการตลาดและเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนที่
มีประสิทธิภาพสูง เห็นได้จากการที่ผู้ปกครองและนักเรียนจ านวนมากมีความประสงค์เข้าเรียนใน
โรงเรียนเอกชนเป็นประจ าทุกปี และนักเรียนที่จบจากโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพและ มีชื่อเสียง ก็มี
ความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี และเป็นที่พึงปรารถนาของสังคมปกติ และเอกชนที่จัดการศึกษาอาจ
จัดในรูปของบุคคล บริษัท มูลนิธิ องค์กรทางศาสนา เป็นต้น โดยการควบคุมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาเอกชน  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการบริหารโรงเรียนในการประยุกต์ใช้แนวคิด
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น  จากการศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินงานที่คาดว่าน่าจะเป็นไป
ได้และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทย และสังคมไทย ก็พบว่าไม่มีรูปแบบใดที่เป็นแบบเดียวที่
ตายตัว หรือสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานศึกษาของไทยทุกแบบทุกระดับทุกประเภท 
และสถานศึกษาแบบ SBM แต่ละแห่งควรมีอิสระที่จะเลือกใช้รูปแบบหรือ วิธีด าเนินงานที่เห็นว่า
เหมาะสมกับสภาพของตนเองมากที่สุดได้  

2.2.4 แนวทางการน าการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้  
การบริหารโรงเรียนตามแนวทางใหม่ที่มีการกระจายอ านาจบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ  

งบประมาณ บริหารบุคคล การบริหารทั่วไป รวมทั้งการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษามากขึ้น โดยมีแนวทางการด าเนินงานคือ การสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนเอกชน องค์กร
เอกชน ส่วนราชการอ่ืนมากขึ้น ให้ความส าคัญและความจ าเป็นของระบบฐานข้อมูล โรงเรียนส่วน
ใหญ่น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน มีแผนและกล
ยุทธ์ในการพัฒนา มีแผนปฏิบัติการและน ากิจกรรมไปปฏิบัติตามหน้าที่ มีการสร้างสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ที่ดี มีการพัฒนาครูและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของตนให้สูงขึ้น มีการเรียนรู้และแก้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
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Oswald (1995, อ้างใน อรพรรณ พรสีมา, 2546, หน้า 9) ได้ให้ความเห็นว่าการท างานเป็น
ทีมในโรงเรียน เป็นกุญแจส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประสบ
ความส าเร็จผู้บริหารต้องไม่รวบอ านาจไว้แต่เพียงผู้เดียว  ต้องแบ่งปันอ านาจไปยังผู้ช่วยครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนตามความเหมาะสม 
นอกจากนั้นแล้วการที่จะน าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้ในโรงเรียนควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  

 1. สร้างความเข้าใจแก่คณะครูทุกคน และผู้ปกครอง ชุมชนว่า SBM คืออะไร ท าไมต้อง
เอา SBM มาใช้แทนรูปแบบการบริหารที่มีอยู่เดิม  

 2. ศึกษาจุดเด่น จุดด้อย ของ SBM ที่มีการทดลองใช้แล้วน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
บริบทของตนเอง  

 3. ผู้บริหารและครูต้องสื่อสารกับผู้ปกครองและชุมชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าใจว่ามีส่วนในการตัดสินใจ หรือร่วมกันใช้อ านาจในเรื่องใด  

4. ผู้บริหารต้องให้ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  

 5. ผู้บริหารต้องติดตามผลการด าเนินงานโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนางานทุกด้าน  

จะเห็นได้ว่า แนวทางในการด าเนินงานบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น ผู้บริหารต้องเข้าใจ
บทบาทและสร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง  และ
ความร่วมมือของทุกฝ่ายจะสามารถท าให้การบริหารงานเป็นไปตามที่คาดหวังไว้  
 
2.3 การสนทนากลุ่ม  
 การสนทนากลุ่ม คือการสัมภาษณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) เป็นผู้คอย
จุดประเด็นในการสนทนา เพ่ือชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนว
ทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซ้ึง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน 
ซึ่งเลือกมาจากประชากรเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ ซึ่งการสนทนากลุ่มเหมาะส าหรับการศึกษาที่มี
จุดมุ่งหมายหลากหลาย เช่น การค้นหาประเด็นของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีความรู้มาก่อน 
(Exploratory) การหาค าอธิบายส าหรับปรากฏการณ์บางอย่าง (Explanatory) การประเมิน
สถานการณ์ (Assessment)  การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กลุ่ม ต่างก็เป็นวิธีการที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย  แต่ความต่างอยู่ตรงไหน  เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยควรรู้เพ่ือจะได้เลือกวิธีเก็บข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยของตน  มีสาระที่รวบรวมมาฝากดังนี้ 
การสัมภาษณ์ หรือการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Group Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
บางต าราใช้ค าว่า การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นั้นเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth 
Interview) แบบหนึ่ง เป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็นด้วยการเชิญผู้ร่วมสนทนามา
รวมเป็นกลุ่มอย่างเจาะจง ตามคุณสมบัติที่นักวิจัยก าหนด แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนา โต้ตอบ
ถกปัญหา อภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย
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เฉพาะเจาะจง เพ่ือที่จะหาข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นส าหรับตอบค าถามวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ (วรรณี  แกมเกตุ, 2551, หน้า 254-255) 
 อรุณี  อ่อนสวัสดิ์ (2551, หน้า 146) ได้อธิบายความหมายของการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ไว้ว่า หมายถึง การร่วมพูดคุยกันอย่างสนิทสนมระหว่างผู้น าการสนทนาและผู้ร่วมสนทนา 
หรือระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญหรือผู้รู้ (Key Informants) การสนทนากลุ่มควรมีสมาชิกในวง
สนทนา 7-8 คน เพื่อให้มีการโต้แย้งได้พอเหมาะ ผู้น าการสนทนาต้องก าหนดประเด็นค าถามล่วงหน้า 
โดยมีค าถามหลักหรือค าถามประเด็นหลักของการศึกษา การเตรียมประเด็นค าถาม ค าถามทุกข้อต้อง
ประกอบด้วยตัวแปร น าตัวแปรมาสร้างค าถามที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ชัดเจน ค าถามแต่ละข้อ
ต้องตั้งสมมุติฐานย่อยๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้ค าตอบในเชิงเหตุผล 
 รัตนะ บัวสนธ์ (2551, หน้า 112-113) ให้ความหมายว่า การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
หมายถึง การให้บุคคลกลุ่มหนึ่งที่นักวิจัยคัดเลือกมา สนทนาโต้ตอบ แสดงความรู้สึกนึกคิดซึ่งกันและ
กันในประเด็นต่างๆที่นักวิจัยก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การสนนทนากลุ่มจัด 
เป็นการรวบรวมข้อมูล ที่เป็นการผสมเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(participant observation) และการสัมภาษณ์รายบุคคล(individual interview) กล่าวคือ นักวิจัย
สามารถที่จะท าการสังเกตพฤติกรรมอากัปกิริยาของบุคคลในกลุ่มสนทนาได้ และในขณะเดียวกัน
นักวิจัยก็อาจจะท าการซักถามบุคคลใดบุคคลหนึ่งในประเด็นใดๆที่สงสัยก็ได้ การสนทนากลุ่มมิใช่การ
สัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview)  แม้ว่าลักษณะการด าเนินงานจะอาศัยการสัมภาษณ์พูดคุยกัน
ระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มบุคคลก็ตาม ทั้งนี้ เพราะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างน้อยสามประการ
ใหญ่ๆ  คือ 
 ประการแรก คือ การสัมภาษณ์กลุ่มจะเป็นการซักถามบุคคลต่างๆในกลุ่ม ตามประเด็นที่
นักวิจัยก าหนดไว้ และมุ่งให้บุคคลโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับนักวิจัยเป็นหลัก ซึ่งรัตนะ บัวสนธ์ (2551, 
หน้า 123) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า การสัมภาษณ์กลุ่ม เป็นการอาศัยความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มให้
ร่วมกันตอบและตรวจสอบซึ่งกันและกันตามประเด็นค าถามของผู้สัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์กลุ่ม ค่อนข้างเป็นข้อมูลที่มีความตรงน่าเชื่อถือได้มาก เพราะผ่านการตรวจสอบจากสมาชิก
ในกลุ่มมาแล้วนั่นเอง 
 ประการที่สอง คือ กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมในการสนทนากลุ่มนั้น มิได้เป็นการจัดกลุ่มที่เกิดขึ้น
เองตามปกติ กลุ่มบุคคลที่ร่วมสนทนานั้นเป็นกลุ่มบุคคลที่นักวิจัยคัดเลือกก าหนดให้เข้าร่วมกลุ่มโดย
พิจารณาตามคุณสมบัติต่างๆ แล้วให้บุคคลเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กันให้มากที่สุด หรือมุ่งให้บุคคลในกลุ่ม
ได้มีการอภิปรายโต้แย้งกัน 
 ประการที่สาม ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจะไม่ใช้เวลายาวนาน ดังเช่นการสัมภาษณ์กลุ่ม ซึ่ง
ผู้วิจัยจะต้องเข้าไปอยู่ร่วมในสนามวิจัยเพ่ือสร้างความคุ้ยเคยกับสมาชิก แต่การสนทนากลุ่มจะใช้
ช่วงเวลาสั้น ซึ่งใช้เฉพาะการเก็บข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการและเมื่อได้แล้วก็ยุติการสนทนา 
 นอกจากนั้น  การสนทนากลุ่ มยั งแตกต่างจากการประชุมสัมมนาอิงผู้ เชี่ ยวชาญ
(Connoisseurship) หรือการประชุมระดมสมอง (brain storming) เพราะมิได้มุ่งหาค าตอบที่เป็น
ข้อสรุป หรือความคิดเห็นร่วมกันที่มีต่อประเด็นต่างๆของบุคคลในกลุ่มดังเช่นวิธีการทั้งสองนี้  แต่การ
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สนทนากลุ่มนั้น ความคิดเห็นที่ได้จากการสนทนาอาจจะหลากหลายขึ้นอยู่กับมุมมองและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 สุภางค์  จันทวานิช (2553, หน้า 91) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ในการสัมภาษณ์ เป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการสัมภาษณ์ทุกรูปแบบ  เราต้องท าให้ผู้ที่จะให้สัมภาษณ์นั้นพอใจที่จะพูดกับเรา และยินดีให้
ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จึงจะมีทางให้ข้อมูลอย่างลึกซึ้งได้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้
สัมภาษณ์  มีขั้นตอน คือ มีท่าทีเป็นมิตร เช่น การพูดจาเป็นกันเอง  การยิ้ม และการแสดงความเอา
ใจใส่ในค าพูดของเขาตลอดเวลา ไม่แสดงที่ท่าดูถูกหรือท าท่าว่าเขาไม่รู้อะไร แล้วจึงอธิบายถึง
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ให้เป็นที่เข้าใจในกรณีที่เขาพูดนอกเรื่องบางครั้งควรปล่อยบ้าง มิใช่ตัด
บทอย่างกะทันหันจนเกินไป 
 ประโยชน์ของการสนทนากลุ่ม 
 1. ใช้ในการศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรม 
 2. ใช้ในการก าหนดสมมติฐานใหม่ๆ 
 3. ใช้ในการก าหนดค าถามต่างๆ ที่ใช้ในแบบสอบถาม 
 4. ใช้ค้นหาค าตอบที่ยังคลุมเครือ หรือยังไม่แน่ชัดของการวิจัยแบบส ารวจ เพ่ือช่วยให้
งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 ขั้นตอนการจัดสนทนากลุ่ม 
 สุภางค์  จันทวานิช (2553, หน้า 91) ได้กล่าวว่า การสนทนากลุ่มไม่ได้จัดท าได้ในระยะเวลา
อันสั้น ก่อนที่จะมีการประชุมควรมีการเตรียมการไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์บางครั้งกว่าที่จะปฏิบัติได้จริง
อาจใช้เวลาถึง 6-8 สัปดาห์ ก่อนที่จะมีการด าเนินงานผู้ร่วมงานควรมีการตกลง ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับหัวข้อการสนทนาและทดสอบค าถามเพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน เพ่ือให้การสนทนาที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งมีขั้นตอนในการจัดสนทนากลุ่มดังนี้ 
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ 
 2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูล 
 3. ตัดสินใจว่าจะท ากี่กลุ่ม 
 4. วางแผนเรื่องระยะเวลาและตารางเวลา 
 5. ออกแบบแนวค าถาม ควรเรียงค าถามจากค าถามที่เป็นเรื่องทั่วๆไป เบาๆ ง่ายต่อการ
เข้าใจ และสร้างบรรยากาศให้คุ้นเคยกันระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วมสนทนาแล้วจึงวกเข้าสู่ค าถาม
หลัก หรือค าถามหลักของประเด็นที่ท าการศึกษาแล้วจึงจบลงด้วยค าถามเบาๆ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผ่อน
คลายบรรยากาศในวงสนทนาและสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ในช่วงท้ายอาจเติมค าถามเสริมเข้าไป
แต่ต้องเป็นค าถามสั้นๆ อาจเป็นค าถามที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน แต่เป็นค าถามที่ปรากฏขึ้นมาระหว่าง
การสนทนา 
 6. ทดสอบแนวค าถามท่ีสร้างข้ึน 
 7. ท าความเข้าใจกับผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) และผู้จดบันทึก (Note taker) 
   7.1 ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ต้องสร้างบรรยากาศในการสนทนา และ
ควบคุมเกมได้เป็นอย่างดีให้เกิดความเป็นกันเองมากที่สุด Moderator จะต้องไม่แสดงความคิดเห็น
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ของตนเอง ควรจะปล่อยให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่  อิสรเสรีและเป็นธรรมชาติมาก
ที่สุด ผู้ด าเนินการสนทนาที่ดีจะต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
    7.2 ผู้จดบันทึก (Note taker) จะต้องอยู่ร่วมตลอดเวลาและควรท าหน้าที่ในการจด
บันทึกเพียงอย่างเดียวไม่ควรร่วมสนทนาด้วย เพราะจะท าให้การจดบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้ วน และ
จะต้องเป็นผู้ถอดเทปด้วยตนเอง เพ่ือความเข้าใจในสิ่งที่ได้บันทึกและเนื้อหาสาระในเทปที่ตรงกัน  
ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) มีหน้าที่คอยควบคุมเครื่องบันทึกเสียงและเปลี่ยนเทปขณะที่ก าลังด าเนินการ
สนทนา และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ด าเนินการสนทนาและผู้จดบันทึก เพ่ือให้แต่ละคนท าหน้าที่ได้
อย่างเต็มที ่
 8. คัดเลือกผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา 
 9. การจัดการเพ่ือเตรียมการท าสนทนากลุ่ม เป็นการเตรียมสถานที่ ก าหนดวัน เวลา และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น เครื่องบันทึกเทป ม้วนเทป ถ่าน สมุด ดินสอ เครื่องดื่ม อาหาร
ว่าง หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสนทนา เป็นต้น 
 10. จัดกลุ่มสนทนา 
 11. ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  11.1 ถอดเทปออกมาเป็นบทสนทนา ควรถอดเทปออกมาอย่างละเอียดเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนและต้องไม่ใส่ความคิดของตนเองที่ถือเป็นข้อสรุปลงไปด้วย 
  11.2 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการตีความหมายในรูปของการวิเคราะห์เนื้อหา ถ้าจะให้ดีควร
ท าการวิเคราะห์ร่วมกันหลายๆคนเพ่ือเป็นการอภิปรายร่วมกัน ถ้ามีความเห็นไม่ตรงกันควร กลับไป
ฟังรายละเอียดจากเทปใหม่ แล้วกลับมาอภิปรายด้วยกันอีก 
   12. การเขียนรายงานการวิจัยควรเริ่มต้นโดยการเขียนเค้าโครงเรื่องก่อน แล้วเขียนผล
การศึกษาแยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและหัวข้อของแนวค าถามโดยพรรณนาในเชิงอธิบาย 
 การด าเนินการสนทนากลุ่ม 
 1. แนะน าตนเองและทีมงาน ประกอบด้วย พิธีกร ผู้จดบันทึก และผู้บริการทั่วไป โดยปกติ
ไม่ควรให้มีผู้สังเกตการณ์ อาจมีผลต่อการแสดงออก 
 2. อธิบายถึงจุดมุ่งหมายในการมาท าสนทนากลุ่ม วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 3. เริ่มเกริ่นน าด้วยค าถามอุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง 
 4. เมื่อเริ่มคุ้นเคย เริ่มค าถามในแนวการสนทนาที่จัดเตรียมไว้ทิ้งช่วงให้มีการถกประเด็น 
และโต้แย้งกันให้พอสมควร 
 5. สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน ควบคุมเกมไม่ให้หยุดนิ่ง อย่า
ซักคนใดคนหนึ่งจนเกินไป ค าถามท่ีถามไม่ควรถามคนเดียว อย่าซักรายตัว 
 6. ในการนั่งสนทนา พยายามอย่าให้เกิดการข่มทางความคิด หรือชักน าผู้อ่ืน ให้เห็นคล้อย
ตามกับผู้ที่พูดเก่ง (Dominate) สร้างบรรยากาศให้คนที่ไม่ค่อยพูดให้แสดงความคิดเห็นออกมาให้ได้ 
 7. พิธีกรควรเป็นผู้คุยเก่งซักเก่ง มีพรสวรรค์ในการพูดคุย จังหวะการถามดี ถามช้าๆ 
ละเอียดควรมีการพูดแทรกตลกอย่างเหมาะสมด้วย 
 และในการด าเนินการสนทนากลุ่มยังมีปัจจัยที่จ าเป็น ดังนี้ 
 1. กระดาษส าหรับจดบันทึกและดินสอ 
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 2. ชาร์ทหรือกระดานด า 
 3. บทสคริปการสนทนากลุ่ม 
 4. รายชื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 
 5. ผู้จดบันทึกการสนทนา 
 6. เครื่องบันทึกเสียง 
 7. ป้ายชื่อ 
 8. การสร้างบรรยากาศให้สดชื่น  
 9. นาฬิกาจับเวลา 
 ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดสนทนากลุ่ม 
 ข้อดีของการจัดสนทนากลุ่ม 
 1. ผู้เก็บข้อมูล เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 
 2. เป็นการนั่งสนทนาระหว่างนักวิจัยกับผู้รู้ผู้ให้ข้อมูลหลายคนที่เป็นกลุ่ม จึงก่อให้เกิดการ
เสวนากันในเรื่องที่สนใจ ไม่มีการปิดบัง ค าตอบที่ได้จากการถกประเด็นซึ่งกันและกันถือว่าเป็นการ
กลั่นกรองซึ่งแนวความคิดและเหตุผล โดยไม่มีการตีประเด็นปัญหาผิดไปเป็นอย่างอ่ืน 
 3. การสนทนากลุ่ม เป็นการสร้างบรรยากาศเสวนาให้เป็นกันเองระหว่างผู้น าการสนทนา
ของกลุ่มกับสมาชิกกลุ่มสนทนาหลาย ๆ คนพร้อมกัน จึงลดภาวการณ์เขินอายออกไปท าให้สมาชิก
กลุ่มกล้าคุยกล้าแสดงความคิดเห็น 
 4. การใช้วิธีการสนทนากลุ่ม ได้ข้อมูลละเอียดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาได้ส าเร็จหรือได้ดียิ่งขึ้น 
 5. ค าตอบจากการสนทนากลุ่ม มีลักษณะเป็นค าตอบเชิงเหตุผลคล้าย ๆ กับการรวบรวม
ข้อมูลแบบคุณภาพ 
 6. ประหยัดเวลาและงบประมาณของนักวิจัยในการศึกษา  
 7. ท าให้ได้รายละเอียด สามารถตอบค าถามประเภทท าไมและอย่างไรได้อย่างแตกฉาน 
ลึกซึ้งและในประเด็นหรือเรื่องที่ไม่ได้คิดหรือเตรียมไว้ก่อนก็ได้  
 8. เป็นการเผชิญหน้ากันในลักษณะกลุ่มมากกว่าการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว ท าให้มีปฏิกิริยา
โต้ตอบกันได้ 
 9. การสนทนากลุ่ม จะช่วยบ่งชี้อิทธิพลของวัฒนธรรมและคุณค่าต่าง ๆ ของสังคมนั้นได้ 
เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มมาจากวัฒนธรรมเดียวกัน 

10. สภาพของการสนทนากลุ่ม ช่วยให้เกิดและได้ข้อมูลที่เป็นจริง 
ข้อจ ากัดของการสนทนากลุ่ม 

 1. ถ้าการก าหนดประเด็นต่าง ๆ ยังคลุมเครือไม่ชัดเจน ก็ยากต่อการก าหนดตัวแปรหรื อ
ปัจจัยและการสร้างแนวค าถาม 
 2. การสร้างแนวค าถาม จะต้องเรียบเรียงแนวค าถามให้ดีไม่วกวน โดยอาจจะเรียงล าดับ
ตามประเภทของประเด็นตามความยากง่ายหรือตามล าดับความตรงไปตรงมาและซับซ้อนของเหตุผล
ดังนั้นควรจะต้องมีการทดสอบ (Pretest) 
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 3. การคัดเลือกสมาชิกผู้เข้าร่วมวงสนทนา จะต้องได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยต้องมี
ลักษณะต่างๆ ที่เหมือนกัน (Homogeneous) ไม่ข่มซึ่งกันและกัน 
 4. ค าตอบในวงสนทนาบางค าตอบ อาจจะไม่ได้จากการสนทนากลุ่ม 
 5. เหตุการณ์หรือพฤติกรรมหรือค าตอบในบางประเด็นค าถามที่สมาชิกกลุ่มคิดว่าเป็น
ประเด็นธรรมดาและเคยชินอยู่แล้ว บางทีสมาชิกกลุ่มนึกไม่ถึงลืมหยิบยกมาตอบ ท าให้ไม่ได้ค าตอบ
ในเรื่องค าถามในประเด็นดังกล่าว 
 6. การสนทนากลุ่มจะให้ผลดีมากในการศึกษาหลาย ๆ เรื่องแต่ไม่ใช่ทุกเรื่อง 
 7. ภาษาในการพูดคุยนับว่าเป็นสิ่งส าคัญมาก ควรจะพูดภาษาท้องถิ่นของสมาชิกในกลุ่ม
สนทนาหรือในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา 
 8. เทปบันทึกข้อมูล ถ้าไม่พร้อมหรือสภาพไม่เหมาะแก่การบันทึก ถ้าใช้ในการบันทึกข้อมูล
แล้วเสีย บันทึกไม่ติดจะท าให้เสียข้อมูลไปเลย 
 9. ถ้าพิธีกรไม่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ด าเนินการสนทนาที่ดี เตรียมตัวไม่พร้อม คุมเกม
ไม่ได้ ก็จะท าให้วงสนทนาด าเนินไปได้ไม่ราบรื่น 
 10. ถ้าในการสนทนากลุ่ม มีผู้ร่วมสนทนาเพียงไม่กี่คนที่แสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา
จะท าให้ข้อมูลที่ได้เป็นเพียงความคิดเห็นของคนส่วนน้อยเหล่านั้น ดังนั้นจึงต้องระวังไม่ให้มีการ
ผูกขาดการสนทนาขึ้น 
 11. พฤติกรรมบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับในชุมชนอาจไม่ได้รับการเปิดเผยในกลุ่ม
สนทนา ในกรณีนี้ใช้การสัมภาษณ์ตัวต่อตัวจะดีกว่า 
 สิ่งท่ีต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 1. การเลือกผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มนั้นควรเป็นผู้ที่พูดและฟังภาษาท้องถิ่นได้ และต้องมี
ความเหมาะสมกับหัวข้อเรื่องท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม 
 2. ควรให้ผู้เข้าร่วมอยู่ร่วมกลุ่มโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ 
 3. เนื่องจากการจัดการสนทนากลุ่มนี้ไม่สามารถใช้กับการศึกษาวิจัยได้ทุกเรื่อง หากผู้ที่จะ
น ามาใช้ได้พิจารณาให้รอบคอบ โดยค านึงถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดก่อนที่จะเลือกวิธีการเก็บข้อมูล
โดยใช้วิธีการนี้ก็จะท าให้งานวิจัยที่ออกมามีคุณภาพและน่าเชื่อถือ 
 ข้อควรระวังในการสนทนากลุ่ม 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น จะต้องใช้อย่างระมัดระวัง โดยต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 1. วิธีการศึกษาแบบการจัดสนทนากลุ่มนี้ ผู้ด าเนินการสนทนาจะต้องพูดและฟังภาษา
ท้องถิ่นได้และเรื่องที่จะท าการศึกษาวิจัยก็มีส่วนในการที่จะก าหนดผู้ด าเนินการสนทนาว่าควรเป็น
หญิงหรือชาย เช่น การอนามัยแม่และเด็กควรใช้ผู้ด าเนินการสนทนาที่เป็นหญิง ถ้าเป็นการท าหมัน
ชาย ควรเป็นชาย เป็นต้น 
  2. วิธีการจัดสนทนากลุ่ม เป็นวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่มี ตัวเลขหรือ
สถิติที่จะน าไปใช้ในการอธิบายในเชิงปริมาณ หากแต่เป็นเพียงการอธิบายในเชิงคุณภาพ ซึ่งแสดงให้
เห็นทัศนคติ ความคิดเห็นและแบบแผนพฤติกรรมที่อยู่เบื้องหลัง ที่ผู้วิจัยไม่สามารถจะหาได้จากการ
ไปสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม ดังนั้นจึงเป็นการน ามาใช้ในลักษณะเสริมงานวิจัยแบบส ารวจหรือเสริม
งานเชิงคุณภาพวิธีอ่ืนๆ หรือเป็นการทดสอบมติฐานใหม่ๆ เพ่ือน าไปใช้กับงานวิจัยแบบส ารวจต่อไป 



31 

 

 จากความหมาย และค าอธิบายข้างต้น สรุปได้ว่า การสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เป็นการให้ผู้ร่วมสนทนาได้พูดแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ความ
แตกต่าง ก็คือ การสนทนากลุ่มผู้ร่วมสนทนาจะมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆตามความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ของผู้ร่วมสนทนา ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มนั้น ไม่ได้เน้นให้มีการอภิปรายแต่เป็นการตอบ
ค าถามเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การสนทนากลุ่มนั้นเหมาะที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลที่เป็นเรื่องที่ต้องมีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆเพ่ือให้ได้ค าตอบในประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา จึงเหมาะ
กับการวิจัยที่ต้องการหารูปแบบโครงสร้าง หรือ แนวคิดใหม่ๆ 
 
2.4 บริบทของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  ตั้งอยู่ที่ 288 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงใหม่-เปียงหลวง ต าบลเมืองแหง 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
โทรศัพท์ 053 – 477053 โทรสาร053 – 477053 e-mail:wkwit@hotmail.com website :  
www.wksc.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 64 ไร่ 
1 งาน  มีเขตพ้ืนที่บริการ 10  หมู่บ้าน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลเมืองแหง  ต าบลแสนไห และต าบลเปียง
หลวง ปัจจุบันนางสุริยา ชุ่มมะโน ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  มีรอง
ผู้อ านวยการ - คน จ านวนครูทั้งหมด 44  คน  นักเรียน 777 คน 
 การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร
วิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  และฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 วิสัยทัศน์ 

“โรงเรียนจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีพลานามัยสมบูรณ์ มีคุณธรรม  เลิศล้ าวิชา  
รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  ใส่ใจในเทคโนโลยี  มีความพอเพียง  สู่ประชาคมอาเซียนและสากล
ภายในปี พ.ศ. 2559” 

 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเน้นรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
4. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนรวมถึง

การผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และน าเทคโนโลยีมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แก่ผู้เรียน 

5. ส่งเสริมประสานงาน  มีส่วนร่วมชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาระบบการ
บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

http://www.wksc.ac.th/
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7. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาและชุมชน 
8. เตรียมความพร้อม เพ่ือสู่ประชาคมอาเซียน 
9. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
3. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง   
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียน

การสอน การผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และน าเทคโนโลยีมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
6. สถานศึกษาส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
7. สถานศึกษาส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาและชุมชน 
8. สถานศึกษามีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
9. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่

สอง 
 เป้าประสงค์ 

“พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถในด้านวิชาสามัญและวิชาชีพที่เหมาะสม เป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข นักเรียนต้องเป็นคนด ีมีปัญญา มีความสุข” 

ปณิธาน 
  “อนุรักษ์ภูมิปัญญา สถานศึกษาพอเพียง” 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “อนุรักษ์ภูมิปัญญา มารยาทงาม” 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 “ชนเผ่าเด่น เน้นพอเพียง” 
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา มีประชากรประมาณ 
1,220 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแหง สถาน
ฌาปนกิจหมู่บ้านกองลม ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว
ต่อปี 54,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน และโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
สมาคมผู้ปกครองและครู ด้านข้อจ ากัดของโรงเรียน คือ ห่างไกลจากจังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง
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คมนาคมล าบาก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง ผู้ปกครองและนักเรียนบางส่วนไม่มีสัญชาติ
ไทย  ผู้ปกครองบางส่วนสื่อสารภาษาไทยไม่ได้และมีฐานะยากจน 
 ข้อมูลนักเรียน 
 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 777 คน นักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 777 คน นักเรียนที่มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 774 คน คิดเป็นร้อยละ 98  นักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
774คน คิดเป็นร้อยละ 98  นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 นักเรียน
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 2.98 นักเรียนที่จบหลักสูตรในระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 124 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 อัตราส่วนครู : นักเรียน  1 : 26  
 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 โรงเรียนห้องสมุดมีขนาด 96 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 1,500 เล่ม การสืบค้น
หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ Public Library Service จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด
ในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 200 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
จ านวน 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ จ านวน 100 เครื่อง ใช้เพ่ือการเรียนการสอน 100 เครื่อง จ านวน
นักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 50 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 6 
ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 5 เครื่อง 
 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่สวนสมุนไพร สวนคณิตศาสตร์ พิพิธภัณฑ์โรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคม  บ้านชนเผ่า ห้องสมุด ห้องเรียนสีเขียว แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ข่วงพระ
นเรศวร วัดในอ าเภอเวียงแหง น้ าตกแม่หาด โครงการพระราชด าริดอยด า โครงการพระราชด าริบ้าน
แปกแซม โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ สถานธรรมปลีกวิเวก โรงไฟฟ้าพลังน้ าแม่หาด  
 ข้อมูลงบประมาณ 
 ตาราง 2.1 แสดงงบประมาณรายรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2557 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 4,286,539.- งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 422,176.- 
เงินนอกงบประมาณ 2,070,195.- งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5, 900,000.- 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - งบอ่ืน ๆ  - 
รวมรายรับ 6,356,734.- รวมรายจ่าย 6,322,176.- 

   งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ  6.64 ของรายรับ 
   งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 92.81 ของรายรับ 
  

ข้อมูลอาคารสถานที่  
อาคารเรียนจ านวน 2 หลัง อาคารประกอบจ านวน 7 หลัง ส้วม 4 หลัง สนามฟุตบอล 1 

สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม   
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 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

จึงสรุปได้ว่า โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปัจจุบันนางสุริยา  ชุ่มมะโน  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มีรองผู้อ านวยการ 
- คน จ านวนครูทั้งหมด 44 คน นักเรียน 777 คนมีเขตพ้ืนที่บริการ 10 หมู่บ้าน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบล
เมืองแหง  ต าบลแสนไห และต าบลเปียงหลวง  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
บริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป และจัดการ
ศึกษาโดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีพลานามัยสมบูรณ์ มีคุณธรรม เลิศล้ าวิชา รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  
ใส่ใจในเทคโนโลยี มีความพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียนและสากล อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
มีความสุข 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานไว้ดังนี้  

จากการศึกษาของอุทัย บุญประเสริฐ (2545, หน้า 50) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยเอกสารแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ทั้ง
ต่างประเทศและในประเทศไทย ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นอันเนื่องมาจากการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยจากแหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
และInternet รวมทั้งการสอบถาม สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รู้และผู้มีประสบการณ์
โดยตรง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ร่างรูปแบบ และแนวทางการบริหารและจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแล้วน าเสนอในการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหาร และจัดการศึกษา โดยมุ่ง
กระจายอ านาจไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยแต่ละโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ปกครอง ครู สมาชิกในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษา มีอ านาจในการ
บริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน
แนวความคิดพ้ืนฐานนั้นเป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษา โดยมีหลักการส าคัญ 
คือ หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 
หลักการบริหารตนเอง หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยรูปแบบการบริหารที่ส าคัญมีอย่างน้อย 4 
รูปแบบได้แก่ รูปแบบที่ผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก รูปแบบที่ครูเป็นหลัก รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเป็น
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หลักและรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก ผลกระทบที่ส าคัญในการกระจายอ านาจได้แก่ 
ด้านการเมือง การปกครอง นโยบาย การจัดโครงสร้างองค์การวัฒนธรรมองค์การ งบประมาณ การ
ต่อต้านของคนบางกลุ่ม ความพร้อมของหน่วยงานระดับต่างๆคณะกรรมการสถานศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนและเวลา รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 
คือ รูปแบบที่มีการบริหารจัดการโดยมีชุมชนเป็นหลัก (Community Control)ซึ่งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กร ผู้แทนผู้ปกครอง ชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
จะท าหน้าที่คณะกรรมการบริหารมากกว่าคณะกรรมการที่ปรึกษา 

ในขณะที่ วิโรจน์ สารรัตนะ (2546, หน้า 61-77) ศึกษาผลจากการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบราชการไทย ว่าการพัฒนาโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน ต้อง
สร้างความสุขและความดีงามให้โรงเรียนน่าอยู่ ครูน่ารัก นักเรียนน่าชม ชุมชนร่วมพัฒนาให้โรงเรียน
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ และผู้บริหารต้องเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นผู้จูงใจให้บุคคลปฏิบัติงานเกินกว่าความคาดหวัง สร้างความตระหนัก สร้างความ
ศรัทธาบารมีย่อมส่งผลให้การด าเนินงาน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประสบความส าเร็จส่วน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าควรเป็นผู้ร่วมคิดในการก าหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาโรงเรียน เป็นผู้ร่วมท าให้กิจกรรมประโยชน์ของโรงเรียนหรือนักเรียนเป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะเรื่องการระดมทุน จากแหล่งต่างๆมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และเป็นผู้ร่วมตัดสินใจในงานทั้ง 4 ด้าน  

ส่วน เสรี พุทธปวน (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองล าพูน พบว่า การบริหารทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
การบริหาร ผู้บริหารชี้แจงบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนให้เข้าใจอย่างชัดเจน ผู้บริหาร และครู
ร่วมกันสรุปผลการพัฒนาโรงเรียนตามแผนการด าเนินงาน ด้านวิชาการ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยยึดหลักผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้และผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด มีการก าหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมและตอบสนองจุดเน้น ของสถานศึกษา ด้าน
กิจการนักเรียน มีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในเรื่องการจัดอาหารกลางวัน การจัดบริการให้กับ
นักเรียนในเรื่องการบริการสุขภาพ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ผู้บริหารได้จัดประชุมคณะครู และ
คณะกรรมการโรงเรียนเพ่ือระดมสมองในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ที่เหมาะสม ผู้บริหารมี
การรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนต่อคณะกรรมการโรงเรียน  

 ในทัศนะของ ชนาธิป ข่าขันมะลี (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่ามี
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ซึ่งได้ให้อิสระ
แก่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดท าแผนปฏิทินด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับระบบโรงเรียน ให้คณะครูร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ชุมชนทราบ เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่น เป็น
เจ้าของ เป็นผู้รับผิดชอบสถานศึกษาในท้องถิ่นของตนเอง รายงานผลการเรียนต่อผู้ปกครอง ให้ชุมชน
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เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ในการด าเนินงานของสถานศึกษา ส่วนปัญหาที่พบคือ ประชาชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา ไม่เข้าใจระบบการท างานและบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ ขาดการนิเทศ และ การตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง 

ในลักษณะที่คล้ายกัน สุทธิรักษ์ ศรีวรรณ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยภาพรวม
ผู้บริหารและครูมีความเห็นตรงกันว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทั้ ง 5 หลักการ คือ หลักการ
กระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการประสานงาน หลักการริเริ่ม และหลักการตรวจสอบได้ มี
การด าเนินงานเป็นจริงอยู่ในระดับมาก ด้านปัญหาของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ การ
กระจายอ านาจยังขาดกฎระเบียบที่ชัดเจน และไม่ทั่วถึง โครงสร้างบางงานยังใช้การบริหารงานโดย
รับค าสั่งจากเบื้องบน กลุ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมต่อนโยบายของโรงเรียนค่อนข้างน้อย การ
ประสานงานไม่ทั่วถึง ล่าช้าและขาดความชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง มีแต่การสั่งการ แล้วขาด การ
ประสานงาน และติดตามผล บุคลากรไม่กล้าที่จะแสดงออกในการมีส่วนร่วม หรือเสนอ ความคิดเห็น
ใหม่ๆ ที่จะน ามาพัฒนาโรงเรียน การริเริ่มของบุคลากรมีน้อย เพราะงานที่ได้รับผิดชอบมาก ท าให้ ไม่
ค่อยมีเวลาเท่าท่ีควร ระบบการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบยังท าได้ไม่เต็มที่ ท าให้ขาดความต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีหลักในการกระจายอ านาจที่ชัดเจน ทั่วถึง สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับ
ทุกฝ่าย มีการประสานงานให้ทั่วถึง รวดเร็ว ชัดเจน และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็นหรือคิดกิจกรรมใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ จัดระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบอย่างโปร่งใส ชัดเจน  

ในปีต่อมา นิเวช อินสุวอ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านวิชาการปัญหาที่พบคือ การจัดท าหลักสูตรสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนกับชุมชน  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
สาเหตุมาจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร มีแนวทางแก้ไขคือ การประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้กับคณะครู ชุมชน 2) งบประมาณ ปัญหาที่พบคือ การ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกับบริจาคและจัดหาแหล่งเงินบริจาค  มีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง สาเหตุมาจากโรงเรียนอยู่ในเขตชนบท ยากจน การระดมทรัพยากรท าได้ยาก มีแนวทางแก้ไข 
คือ การจัดท าโครงสร้างการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและผู้เรียน 3) การบริหารงาน
บุคคล ปัญหาที่พบคือ การก าหนดหลักเกณฑ์ การสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียนและชุมชน ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุมาจากโรงเรียนไม่สามารถสรรหาบุคลากรเอง
ได้ รวมทั้งกฎหมายระเบียบต่างๆ ยังไม่เอ้ือต่อสถานศึกษา มีแนวทางแก้ไขคือ โรงเรียนก าหนด
กฎเกณฑ์สรรหาครูให้สอดคล้องกับความต้องการ 4) การบริหารทั่วไป ปัญหาที่พบคือ การบ ารุง ดูแล
และพัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัยเหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ มีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุมาจากขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุง มีแนวทางแก้ไขคือ ใช้วิธีการ
ระดมทุนจากผู้ปกครอง คณะครู และชุมชน 
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ในลักษณะที่คล้ายกัน มนัสชนม์  มูลเมือง (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน : ศึกษากรณีเฉพาะโรงเรียนบ้านสันป่าสัก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่  
เขต  4  โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) เพ่ือ
ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เป็น
งานวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ปีการศึกษา 2549  
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันป่าสักส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 50 ปี
ขึ้นไป ต าแหน่งเป็นครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไป 
การปฏิบัติงานตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวมของโรงเรียนบ้ านสันป่าสัก มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยแต่ละด้านมีผลการปฏิบัติงานดังนี้  ด้านการบริหารวิชาการมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ด้านการบริหารบุคคลมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการบริหารแผนและ
งบประมาณมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารอ านวยการ(บริหารทั่ วไป) มีการปฏิบัติใน
ระดับมาก ปัญหาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได้แก่ ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  
ปัญหางบประมาณที่หน่วยงานตันสังกัดจัดสรรให้แต่ละปีไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน   
ข้อเสนอแนะในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่าควรมีการจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนา
คุณภาพทางการเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ควรจัดท าแผนพัฒนาและแผนการ
นิเทศ ตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานด้านวิชาการเป็นระยะๆในเรื่องต่างๆ ทางหน่วยงานต้นสังกัด
ควรจัดสรรครูที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของโรงเรียนมาให้ ควรจัดให้มีการอบรม
สัมมนาแก่บุคลากรในกลุ่มสาระวิชาที่สอน ตัวบุคลากรเองควรแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ  โรงเรียนต้องสรรหาปัจจัยเพ่ือบริหารจัดการโรงเรียนหลายวิ ธี เช่น จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง ผู้มีอุปการคุณ ควรก าหนดแผนงาน/โครงการที่แน่นอน สามารถ
ปฏิบัติได้และชี้แนะให้ค าปรึกษาวิธีการจัดท าแผนงาน/โครงการแก่บุคลากร ควรจัดสรรบุคลากรที่มี
ความช านาญเฉพาะด้านหรือผู้สนับสนุนการสอนให้พอกับความต้องการผู้บริหารควรให้ความส าคัญ
กับชุมชนมากขึ้น  โดยเข้าไปร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกครั้งเพ่ือแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ระหว่างโรงเรียน
และชุมชน 

ในท านองเดียวกัน บุญม ีเดิมกะยอ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ ปัญหา
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชัยภูมิเขต 2 โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมี
ค่าเฉลี่ยมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืนๆ คือด้านการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร รองลงมา
คือด้านการสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจใน SBM ด้านการบริหารการจัดการที่เป็นระบบ
ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการให้รางวัล ด้านการมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานที่เป็นระบบ ด้านการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารหลักสูตร ส่วนด้านที่มี
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ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุกด้านคือ ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ปัญหาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านมีค่าเฉลี่ยน้อยทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืนๆ คือการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมในเรื่องการบริหารหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการมีวิธีคิดและปฏิบัติงานที่เป็นระบบ ด้านการให้รางวัล ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการ
สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจใน SBM ด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุกด้าน คือ ด้านการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร 

ในปีต่อมา ดาวเรือง กินาวงศ์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าได้ปฏิบัติทุกกิจกรรมในเรื่องของการกระจายอ านาจ 
การมีส่วนร่วมการบริหารตนเอง การตรวจสอบและถ่วงดุล มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้ 
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ละฝ่ายงานมีส่วนร่วมในการ
น าเสนองานและโครงการ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน เป็นโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ การปฏิบัติงาน จัดท าสรุปรายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  

ส าหรับ  ธนัส วิชาเจริญ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ได้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งได้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการ
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ก าหนดแนวทาง การปฏิบัติงานเพ่ือเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จัดท าระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ก ากับงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย ส าหรับปัญหาที่พบเป็นส่วนน้อย คือ การกระจายอ านาจไม่ทั่วถึง บุคลากรในแต่ละ
ฝ่ายไม่ได้ท างานร่วมกันอย่างแท้จริง และบทบาทร่วมการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการผู้ปกครอง
ของโรงเรียนยังไม่ชัดเจน  

ส่วน พรทิพภา แก่นเมือง (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี ต่อความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และขนาดของ
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 139 คน ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อันดับ 1 คือ ด้านการกระจายอ านาจมีระดับความพร้อมมากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุลด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษา ให้ประชาชน ตามล าดับ 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นความพร้อม
ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ส่วนครูที่มีประสบการณ์การท างานประสบการณ์การอบรม และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

นอกจากนี้  กนกพิชญ์   ศิริสุข (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องสภาพ ปัญหา และแนวทาง
การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนฐานของ
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สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 2) เพ่ือศึกษาปัญหา
การบริหารโดยใช้โรงเรียนฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน่ เขต 5 3) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดสถาน
ของสถานศึกษา 4) เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จ าแนกตามสถานภาพ และขนาด
สถานของสถานศึกษา 5) เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนฐานของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 361 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA)  ผลการศึกษาสรุป ดังนี้ 1) สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย คือ หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน หลักการบริหารตนเอง หลักการ
กระจายอ านาจ หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 2) ปัญหาในการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต  5 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษา
ให้แก่ประชาชน หลักการกระจายอ านาจ หลักการบริหารตนเอง หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 3) การเปรียบเทียบสถานภาพต าแหน่งในโรงเรียนและขนาดของ
สถานศึกษากับสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น พบว่าสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
เมื่อเปรียบเทียบกับสถานภาพในโรงเรียนภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเฉพาะในด้านหลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ หลักการกระจายอ านาจ หลักการบริหาร แบบมีส่วนร่วม และ
หลักการบริหารตนเอง และเมื่อน าไปทดสอบรายคู่จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ตามหลักการ
กระจายอ านาจ หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และหลักการบริหารตนเอง จะพบว่าสถานศึกษาที่มี
ขนาดใหญ่ มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการกระจายอ านาจ หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม และหลักการบริหารตนเองมากกว่าสถานศึกษาที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง 4) การ
เปรียบเทียบสถานภาพต าแหน่งในโรงเรียนและขนาดของสถานศึกษากับสภาพปัญหาการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่าสภาพปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับ
สถานภาพในโรงเรียน และขนาดของโรงเรียนภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเฉพาะในด้านหลักการคืนอ านาจการศึกษาให้แก่ประชาชน ส่วน
การเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพปัญหาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาภาพรวมไม่แตกต่างกันส่วนรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 คือด้านบริหารแบบมีส่วนร่วม และเมื่อทดสอบความแตกต่างของสภาพปัญหาในการ
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บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็น
รายคู่ พบความแตกต่างกันจ านวน 3 คู่ สรุปผลได้ว่า สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่มีปัญหาในการ
บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากกว่าสถานศึกษาที่มีขนาด
เล็ก และขนาดกลาง โดยสรุป การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ต้องค านึงถึงคือ แนวทางการบริหารจัดการศึกษา ต้องใช้
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจังโดยเปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมคิด  
รว่มตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตาม ประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ จะท าให้การบริหารโดยใช้โรง 
เรียนเป็นฐานประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ในท านองเดียวกัน ชญานี  ภัทรวารินทร์ (2556, หน้า 314-315) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างองค์กร ได้แก่ 
การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 2) ด้านการบริหารวิชาการ 
ได้แก่ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน   
3) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การพัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน 4) ด้านการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การก าหนดแผนงานและ
งบประมาณของโรงเรียน การรายงานผลการด าเนินงาน การจัดซื้อ จัดจ้างในโรงเรียน 5) ด้านการ
บริหารทั่วไป ได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน การจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน การก าหนด
นโยบายของโรงเรียน และการจัดท าธรรมนูญโรงเรียน 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการ
เปลี่ยนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ จากส่วนกลางไปยังแต่ละโรงเรียนและชุมชน ตลอดทั้งให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามาจัดการศึกษาพร้อมทั้งมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
งานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป 

 
 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง“แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ข้อ ประกอบด้วย   
1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
และเก็บข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย 
 3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  
3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิควิธีการวิจัย 4 วิธี ได้แก่
 3.1.1 การศึกษาเอกสารและรวบรวมข้อมูลเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การด าเนินการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แนวคิดและเทคนิคการ
สนทนากลุ่ม บริบทของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 3.1.2 การสังเกต ผู้วิจัยได้สังเกตสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเก็บรวบรวมเป็นข้อมูล เพ่ือจะน ามาใช้วิเคราะห์
ต่อไป 
 3.1.3 การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และจัดท าแบบสัมภาษณ์ขึ้นเอง
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลั กและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ประกอบด้วย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่าย 
4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป 
จ านวน 4 คน หัวหน้างานแผนงาน จ านวน 1 คน หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 คน   
    3.1.4 การสนทนากลุ่มผู้ร่วมสนทนากลุ่มจ านวน 9 คน 
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ขั้นตอนการวิจัย กระบวนการ แหล่งข้อมูล ผลที่ได้รับ 
3.1 ขั้นศึกษาสภาพ
แ ล ะ ปั ญ ห า ก า ร
บ ริ ห า ร โ ด ย ใ ช้
โรง เรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนเวียง
แ ห ง วิ ท ย า ค ม 
อ า เ ภ อ เ วี ย ง แ ห ง  
จังหวัดเชียงใหม่   

1) ศึกษาเอกสาร ศึกษา
บ ริ บ ท ข อ ง พ้ื น ที่   
สภาพการบริหาร และ
ปัญหาการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โ ร ง เ รี ย น เ วี ย ง แ ห ง
วิทยาคม อ าเภอเวียง
แหง จังหวัดเชียงใหม่  
ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
เพ่ือประมวลเป็นกรอบ
เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ 
2) การสังเกต 
3) การสัมภาษณ์ 
4)  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 
SWOT 
 

1)  เอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการ 
2) เอกสาร SAR 
3) เอกสารแผนกลยุทธ์    
สถานศึกษา 
4) รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบ 3 
ของ สมศ. 
5 )  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง
โ ร ง เ รี ย น เ วี ย ง แ ห ง
วิทยาคม 
6) หลักสูตรสถานศึกษา 
7) เอกสารการเงินพัสดุ 
8 ) ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล 
ประกอบด้วย 
   8.1)  คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา และนายก
สมาคมผู้ปกครองและครู
จ านวน 2 คน 
  8.2) ผู้บริหารสถานศึกษา 
ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน
เวียงแหงวิทยาคม จ านวน 1 
คน 
  8.3) ครูโรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคม จ านวน 6 
ค น  คื อ  หั ว ห น้ า ฝ่ า ย
บริหารงาน 4  ฝ่าย 
หั ว ห น้ า ง า น แ ผ น ง า น   
และหัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 
 

ท าให้ทราบบริบท
ข อ ง พ้ื น ที่ ส ภ า พ
ปัจจุบันและปัญหา
การบริหารโดยใช้
โรง เรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนเวียง
แ ห ง วิ ท ย า ค ม 
อ า เ ภ อ เ วี ย ง แ ห ง  
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ขั้นตอนการวิจัย กระบวนการ แหล่งข้อมูล ผลที่ได้รับ 
3.2 ขั้นศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการ
บ ริ ห า ร โ ด ย ใ ช้
โรง เรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนเวียง
แ ห ง วิ ท ย า ค ม 
อ า เ ภ อ เ วี ย ง แ ห ง 
จังหวัดเชียงใหม่   

การสนทนากลุ่ม 
 

1 ) ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล 
ประกอบด้วย 
   1.1) คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาและนายก
สมาคมผู้ปกครองและครู
จ านวน 2 คน 
  1.2) ผู้บริหารสถานศึกษา  
ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน
เวียงแหงวิทยาคม จ านวน 1 
คน 
   1.3) ครูโรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคม จ านวน 6 
ค น  คื อ  หั ว ห น้ า ฝ่ า ย
บริหารงาน 4 ฝ่าย 
หั ว ห น้ า ง า น แ ผ น ง า น   
และหัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ท าให้ทราบแนวทาง 
ก า ร พั ฒ น า ก า ร
บ ริ ห า ร โ ด ย ใ ช้
โรง เรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนเวียง
แ ห ง วิ ท ย า ค ม 
อ า เ ภ อ เ วี ย ง แ ห ง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 3 กลุ่ม คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้บริหาร และครู 
 ทั้งนี้ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแต่ละส่วนโดยคัดเลือกจากตัวบุคคลที่สามารถเป็นผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 3.2.1 กลุ่มที่ท าการสัมภาษณ์ จ านวน 9 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน 2 คน ผู้บริหาร จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่าย
บริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน 4 คน หัวหน้างานแผนงาน 
จ านวน 1 คน หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 คน   
  3.2.2 กลุ่มที่ท าการสนทนากลุ่ม จ านวน 9 คน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน 2 คน ผู้บริหาร จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่าย
บริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน 4 คน หัวหน้างานแผนงาน 
จ านวน 1 คน หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 คน   
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลจากการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง  
จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 3.3.1 ลักษณะของเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ ประเด็นค าถาม
การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สัมภาษณ์ใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 3.3.2 การสนทนากลุ่มเป็นการร่วมพูดคุยกันอย่างสนิทสนมระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เพ่ือให้มีการโต้แย้งได้พอเหมาะ ผู้น าการสนทนาต้องก าหนดประเด็นค าถามล่วงหน้าประกอบไปด้วย
ประเด็นส าคัญ คือ แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยใช้วัสดุอุปกรณ์ในระหว่างการสนทนากลุ่ม ได้แก่ 
เทปบันทึกเสียง แบบบันทึกข้อมูล และกล้องถ่ายรูป 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของ    
การวิจัย ดังนี้ 
 3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยสรุปแบบบรรยายพรรณนา  
 3.4.2 การวิเคราะห์ผลของการสนทนากลุ่ม โดยน าข้อมูลที่ได้มาเขียนสรุปแบบบรรยาย
พรรณนา 



 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง“แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่” ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ข้อ ประกอบด้วย  
1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และ2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้จ าแนกผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ โดยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร จากการสังเกต จากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์
ผลของการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
 4.1 สภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
 4.1.2 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555 – 2557 
 4.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่   
  4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
 
4.1 สภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมจากการศึกษาเอกสาร การ
สังเกต และการสัมภาษณ์ 
  4.1.1.1 บริบทของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ 288 หมู่ที่ 2 ถนน เชียงใหม่-เปียงหลวง ต าบลเมือง
แหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
โทรศัพท์ 053–477053 โทรสาร053–477053 e-mail:wkwit@hotmail.com website :  
www.wksc.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 64 ไร่ 
1 งาน มีเขตพ้ืนที่บริการ 10 หมู่บ้าน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลเมืองแหง ต าบลแสนไห และต าบลเปียง
หลวง ปัจจุบันนางสุริยา ชุ่มมะโน ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  มีรอง
ผู้อ านวยการ - คน จ านวนครูทั้งหมด 44 คน นักเรียน 777 คน มีการกระจายอ านาจบริหารจัด
การศึกษาในโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ  
ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นเทือกเขา มีประชากรประมาณ 1,220 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ 

http://www.wksc.ac.th/
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแหง สถานฌาปนกิจหมู่บ้านกองลม ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 54,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 
และโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองและครู ด้านข้อจ ากัดของโรงเรียน คือ 
ห่างไกลจากจังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางคมนาคมล าบาก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง 
ผู้ปกครองและนักเรียนบางส่วนไม่มีสัญชาติไทย ผู้ปกครองบางส่วนสื่อสารภาษาไทยไม่ได้และมีฐานะ
ยากจน ผู้บริหารควรพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษา  
และควรน าผลการประเมินมาใช้วางแผนในการพัฒนาต่อไป และควรเน้นให้ครูใช้สื่อประกอบการสอน
มากขึ้น โรงเรียนควรพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โดยโรงเรียนควรพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยความเข้าใจว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่เป็นงานหลัก ท า
ประจ าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอตามระบบ PDCA พิจารณาจัดท าข้อตกลงในการพัฒนาสถานศึกษากับ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนเพ่ือน าข้อตกลงไปสู่การปฏิบัติ สถานศึกษาควรเร่ง
ด าเนินการที่จะต้องยกระดับมาตรฐานเพ่ือสู่ระดับมาตรฐาน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนควรพัฒนา
ให้ครูมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนควรให้ครูได้ร่วมพิจารณาจุดเด่น 
จุดด้อย โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษาที่เกิดจากครูและการจัดการเรียนการสอน และออกแบบ
การเรียนรู้ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนเพ่ือแก้ปัญหาในภาพรวมได้ ครูควรจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการสอนรายกลุ่มสาระ เช่น สื่อต่างๆ ไม่ควรเน้นการสอนบรรยาย
เพียงอย่างเดียว และสภาพปัญหาในกระบวนการบริหารงานโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมที่เป็นอยู่ยัง
ไม่ให้ความส าคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาที่จะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของโรงเรียน  การลดบทบาทของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตลอดจนชุมชนและท้องถิ่นในการเข้า
มามีบทบาทในงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป การจัดการด้าน
งบประมาณของโรงเรียน และการตรวจสอบในด้านต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งการก าหนด
นโยบายในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง
และชุมชนในท้องถิ่นเท่าที่ควร การปรับเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนและการโยกย้ายของข้าราชการครู 
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้บริหาร
ที่มารับต าแหน่งใหม่ จึงขาดทักษะภาวะผู้น าและประสบการณ์ทางการบริหาร อีกทั้งผู้บริหารขาดการ
เชื่อมโยงและการประสานงานกับชุมชนและผู้น าในท้องถิ่น ส่งผลท าให้โรงเรียนมีการด าเนินงานที่
ต่อเนื่องเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนางานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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ตารางท่ี 4-1 แสดงจ านวนครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2555-2557 
 

ปี พ.ศ. 2555 2556 2557 
คร ู ชาย (คน) 13 14 18 

หญิง (คน) 17 17 26 
รวม 30 31 44 

นักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ชาย (คน) 145 154 132 
หญิง (คน) 226 213 214 

รวม 371 367 346 

นักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชาย (คน) 162 199 180 
หญิง (คน) 271 297 251 

รวม 433 497 431 
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 804 864 777 

 
 จากตารางที่ 4-1 จ านวนครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2555-2557 โรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับอ าเภอขนาดกลาง  และเป็นโรงเรียนเดียวที่สังกัดส านักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มีจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ต่ ากว่าเกณฑ์  ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีจะต้องมีครู จ านวน 47 คน อันเนื่องมาจากโรงเรียนอยู่ไกลจากตัวจังหวัด และจะเห็น
ได้ว่าจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในแต่ละปีการศึกษา 2555-2557 จะมีจ านวน
น้อยกว่าจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสาเหตุเกิดจากเด็กนักเรียนย้ายตาม
ผู้ปกครองเข้าไปเรียนในเมือง และอีกหนึ่งสาเหตุคือนักเรียนไม่จบตามหลักสูตรที่กระทรวงก าหนด ซึ่ง
เด็กเหล่านี้ออกไปเรียนต่อในระบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และนอกจากนั้นจากตาราง
ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าจ านวนนักเรียนกับจ านวนของครูที่ท าการสอนไม่สัมพันธ์กัน ครูจะสอนใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่า 20 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งตามเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาระการสอนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษ าขั้นพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  โรงเรียนอยู่ห่างไกลเมือง ครูส่วนมากมี
ครอบครัวอยู่ในเมือง จึงท าให้ต้องเดินทางและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง การคมนาคมไม่สะดวก
และไม่มีความปลอดภัยในการเดินทาง จึงท าให้ไม่มีครูบุคลากรทางการศึกษาย้ายเข้า มีแต่บรรจุใหม่
และย้ายออกจากสถานศึกษาเนื่องจากต้องการกลับไปยังภูมิล าเนาของตัวเอง 
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 4.1.2 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2555 – 2557 
 จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 
– 2557 ประกอบไปด้วย แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) รายงานการปฏิบัติงานประจ าปี และ
การสัมภาษณ์ของผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย และหัวหน้า
งานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคม วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพ่ือเป็นข้อมูลน าไปก าหนดเป้าหมายใน
การด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ปีการศึกษา 2555-2557 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ตารางที่ 4-2 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ปีการศึกษา 2555-
2557 แสดงว่าโรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารงานตามหลักการกระจายอ านาจในการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่าย
บริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 
39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553                

 คณะกรรมการสถานศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นางสุริยา  ชุ่มมะโน 

 

 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 

 คณะกรรมการศิษย์เก่า 

 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 

นางณภัทร    จองเซ 
 

นางสุริยา  ชุ่มมะโน 
 

นายประวัติ   พรหมนิล 
 

นางสุริยา   ชุ่มมะโน 
 

- พัฒนาหลักสูตร 
- งานวิจัยทางการศึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

(ตามกลุ่มสาระ) 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานทะเบียนและเทียบโอนผลการ

เรียน 
- งานจัดท าส ามะโนนักเรียน 
- งานพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
- งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานส่ ง เ สริ มและบริ ก ารทาง

วิชาการ 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานส่งเสริมและบริหารวิชาการ 
- งานรับนักเรียน 
- งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนฯ 

 

- งานระดมทรัพยาการ
เพื่อการศึกษา 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานบริ หารพั ส ดุแล ะ

สินทรัพย์ 
- งาน จัดระบบควบคุ ม

ภายใน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงาน
ผล 

- งานจัดท าและเสนอขอบ
ประมาณ 

- งานจัดสรรประมาณ 

 

- งานวางแผนอัตราก าลังและ
การก าหนดต าแหน่งว่าง 

- งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง 
ย้าย ลา และการออกจาก
ราชการ 

- งานวินัยและรักษาวินัย 

- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

- งานส่งเสริมและยกย่องเชิด
ชูเกียรติ 

- งานส่งเสริมการประเมินครู
ผู้ช่วยและวิทยฐานะ 

- งานเลื่อนข้ันเงินเดือน 

- งานเครื่องราชอิสริยภรณ์ 

 

- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานระบบดูและช่วยเหลือ 
- งานป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
- งานสารวัตรนักเรียน 
- งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดและ

โรคเอดส์ 
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานระดับช้ันและครูประจ าช้ัน 
- งานรักษาความปลอดภัยและเวร

ยาม 
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
- ง า น สุ ข ภ า พอ น ามั ย แ ล ะ ก า ร

พยาบาล 
- งานโภชนาการ 
- งานชุมชนสัมพันธ์และราชการ 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานสวัสดิการ  งานยานพาหนะ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ตารางท่ี 4-3 แสดงผลการ SWOT Analysis ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษา / หลักสูตรท้องถิ่น 
2. มีสื่อและเทคโนโลยี ครบทุกห้องเรียน 
3 .คณะครูท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
งานครบทุกปี 
4. มีการเข้าค่ายทักษะทางวิชาการ (O-NET) 
จากหน่วยงานภายนอก 
5. ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น  
พ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (LAS) และ  
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT)  
สูงขึ้น 
6. เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งเดียวในเขตอ าเภอ 

1. ครูขาดการวิจัยในชั้นเรียนและเทคนิคการ
สอนใหม่ๆ 
2. ไม่มีการจัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม เพ่ือ
การเผยแพร่ 
3. ทรัพยากรและเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ ขาด    
การซ่อมแซม บ ารุง รักษา 
4.การท างานยังไม่เป็นระบบ ขาดความต่อเนื่อง   
รวมทั้งการติดตาม 
5. บุคลากรน้อย ท าให้งานไม่ต่อเนื่อง 
6. ครูในกลุ่มสาระบางกลุ่มสาระมีไม่เพียงพอ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การ   
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. มีห้องเรียนคุณภาพครบทุกห้อง 
 

1. ขาดวิทยากร / ปราชญ์ ความรู้จากท้องถิ่น 
2. ผู้ปกครองขาดความรู้ด้านวิชาการไม่สามารถ
ช่วยเหลือบุตรที่มีปัญหาครอบครัว 
3. บุคลากรมีจ านวนจ ากัด  
4.ครูขาดเทคนิคการสอนและอ่อนประสบการณ์ 
5. ขาดการดูและนิเทศ ติดตามจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
6. การสื่อสารระหว่างโรงเรียนและนักเรียนมี   
ข้อจ ากัด 

ที่มา : ผลการท า SWOT Analysis ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม         
(26-12-57) 
 

 จากตารางที่ 4-3 ผลการ SWOT Analysis ฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม แสดงว่ามีจุดแข็ง (Strengths) และ โอกาส (Opportunities) คือ โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนั้นแล้วยังมีการสอดแทรกเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น
เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอนทุก
ห้องเรียน การจัดทักษะการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ มีการจัดค่ายทักษะ
ทางวิชาการ (O-NET) จากหน่วยงานภายนอก นอกจากนั้นแล้วสภาพบริบทของโรงเรียน คือ เป็น
โรงเรียนมัธยมแห่งเดียวในเขตอ าเภอ จึงท าให้ไม่ต้องแย่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อเหมือนกันโรงเรียนที่อยู่
ในเมือง 
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 ส่วนจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) เกี่ยวกับการบริหารงานในฝ่าย
บริหารงานวิชาการ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ครูขาดการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้  ครูขาดทักษะและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ไม่มีการจัดท า
ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม เพ่ือการเผยแพร่ ทรัพยากรและเทคโนโลยี มีไม่เพียงพอและขาดการซ่อมแซม 

บ ารุง รักษา การท างานยังไม่เป็นระบบ ขาดความต่อเนื่อง ขาดติดตามและประเมินผลรวม ขาดการใช้
วิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งผู้ปกครองขาดความรู้ในเรื่อง
ของผลการเรียน และ ไม่สามารถให้ความดูแลได้อย่างเต็มที่เนื่องจากประกอบอาชีพอยู่ในเมือง 
  จากจุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) อุปสรรค(Threats) และโอกาส 
(Opportunities) ที่ได้จากการ SWOT Analysis สามารถสรุปได้ว่า โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็น
โรงเรียนแห่งเดียวที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ
อ าเภอ เป็นโรงเรียนที่ ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ส่วนปัจจัยที่ต้อง ปรับปรุง
ในส่วนของฝ่ายบริหารงานวิชาการ คือ ส่วนมากจะเป็นเรื่องของบุคคลากรครูเนื่องจากครูที่มาสอนที่
โรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นครูบรรจุใหม่และย้ายบ่อย จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง รวมทั้ง
ขาดการประสานงานจากปราชญ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 
 
ตารางท่ี 4-4 แสดงผลการ SWOT Analysis ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สมาคม ผู้ปกครองและชุมชน 
2.ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโครงการ
เรียนฟรี    
3. งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานมีเพียงพอ 
4. ง า น บั ญ ชี เ ป็ น ปั จ จุ บั น ส า ม า ร ถ
ตรวจสอบได ้

1. ขาดการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและ ประเมินผลบาง
โครงการที่ตั้งไว้และโครงการไม่ รองรับกับงบประมาณและ
ไม่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของงานพัสดุ 
3. ระบบเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นไปตามระบบของงานพัสดุ 
4. ขาดการรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละ โครงการ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนและ
ชุมชน 
2. ไ ด้ รั บ กา รสนั บสนุ นจ ากอ งค์ ก ร
ภายนอก 
3. ได้รับการนิเทศ ติดตาม จากหน่วยงาน 
ต้นสังกัดด้านงบประมาณ 

1. บุ คลากรขาดความ เข้ า ใจ ใน เ รื่ อ ง พัสดุ และ    
สินทรัพย์ 
2. ผู้ปกครองรายได้น้อยท าให้การระดม ทรัพยากรไม่
ตรงเวลา 
3. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศไม่เสถียร 
4. ห่างไกลจากแหล่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินงานด้าน
ต่างๆ 

ที่มา : ผลการท า SWOT Analysis ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม (26-12-57) 
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 จากตารางที่ 4-4 ผลการ SWOT Analysis ฝ่ายบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม แสดงว่ามีจุดแข็ง (Strengths) และ โอกาส (Opportunities) คือ โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและชุมชน ในด้านการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และ
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโครงการเรียนฟรีของรัฐบาล โดยสนับสนุนค่าหนังสือ และชุดนักเรียน 
และระบบงานบัญชีสามารถตรวจสอบและเป็นปัจจุบัน 
  ส่วนจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) เกี่ยวกับฝ่ายบริหารงบประมาณ ตาม
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ขาดการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลในโครงการที่ตั้งไว้และ
โครงการไม่รองรับกับงบประมาณ  ไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของงานพัสดุ ระบบเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นไปตามระบบของงานพัสดุ ขาดการรายงานผลการ
ด าเนินงานของแต่ละโครงการตามระบบท่ีตั้งไว้ นอกจากนั้นบุคลากรขาดความเข้าใจในเรื่องพัสดุและ
สินทรัพย์ เนื่องจากผู้ท าหน้าที่เป็นบุคลากรครู ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศไม่เสถียรเนื่องจาก
ไฟฟ้าดับบ่อย และผู้ปกครองรายได้น้อยท าให้การระดมทรัพยากรไม่ตรงเวลา 
 จากจุ ดแข็ ง ( Strengths) จุ ด อ่ อน ( Weaknesses)  อุป สร รค (Threats)  แ ละ โอกาส 
(Opportunities) ที่ได้จากการ SWOT Analysis สามารถสรุปได้ว่า โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็น
โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น หนังสือ ชุดนักเรียน จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และการระดมทรัพยากรทางด้านการศึกษา
ต่างๆ ภายในโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและ
ผู้ปกครองเป็นอย่างดี ส่วนปัจจัยที่ต้องปรับปรุงในส่วนของฝ่ายบริหารงบประมาณ คือโครงการที่ท าไม่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ท าตามขั้นตอนของพัสดุและขาดการรายงานผล
การท าโครงการ ผู้ที่ท าหน้าที่งานงบประมาณไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุเพราะต้องใช้บุคลากร
ครูท าหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนั้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้น คือผู้ปกครองรายได้น้อยจึงท าให้การระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  
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ตารางท่ี 4-5 แสดงผลการ SWOT Analysis ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรครูมีความรู้ความสามารถตรงตาม    
วิชาเอก 
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ มี    
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีการเลื่อน    
วิทยฐานะ 
3. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพและวินัยในตนเอง 
4. ครูมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามเกณฑ์ 

1. บุคลากรครูมีการโยกย้ ายบ่อยและขาด   
ประสบการณ์การท างาน 
2. ขาดการต่อเนื่องของงาน (กรณีครูลา) 
3. บุคลากรครูขาดขวัญและก าลังใจ 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือใช้ใน  
การจ้างบุคลากร 
2.ครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงาน 
 

1. ขาดวิทยากรจากภายนอกที่มาใช้ความรู้แก่  
บุคลากร 
2. ข า ด โ อ ก า ส ใ น ก า ร รั บ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก
ประสบการณ ์
3.อัตราก าลังไม่เพียงพอ 

ที่มา : ผลการท า SWOT Analysis ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม (26-12-57) 
 

 จากตารางที่ 4-5 ผลการ SWOT Analysis ฝ่ายบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคมแสดงว่ามีจุดแข็ง (Strengths) และ โอกาส (Opportunities) คือ โรงเรียนมีบุคลากรครูที่
ปฏิบัติหน้าที่การสอนมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ บุคลากรครูมีการ
พัฒนาตนเองด้านวิชาการโดยศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ของ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก .ค.ศ.) มีการระดมทรัพยากรจากภายนอก
เพ่ือใช้ในการจ้างบุคลากร 
  ส่วนจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) เกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล ตาม
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น คือ บุคลากรครูมีการโยกย้ายบ่อยและขาดประสบการณ์การท างานเนื่องจาก
เป็นครูบรรจุใหม่  ขาดวิทยากรจากภายนอกที่มาใช้ความรู้แก่บุคลากรเนื่องจากอยู่ไกล อัตราก าลัง
ตามกรอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งไม่มี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์มาปฏิบัติงานในโรงเรียนเนื่องจากอยู่ไกล 
 จ า ก จุ ด แ ข็ ง ( Strengths)จุ ด อ่ อ น ( Weaknesses) อุ ป ส ร ร ค ( Threats) แ ล ะ โ อ ก า ส 
(Opportunities) ที่ได้จากการ SWOT Analysis สามารถสรุปได้ว่า โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้ท า
การบรรจุครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา  บุคลากรครูมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก .ค.ศ.) ส่วนปัจจัยที่ต้อง
ปรับปรุงในส่วนของฝ่ายบริหารงานบุคคล คือ  ครูย้ายบ่อยเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง และเมื่อ
ครูลากิจหรือลาป่วยไม่มีการสอนแทน ขาดวิทยากรมาให้ค าแนะน า อบรมครู  
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ตารางท่ี 4-6 แสดงผลการ SWOT Analysis ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. งานสารบรรณท าเป็นปัจจุบันสามารถ    
ตรวจสอบได ้
2. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การเยี่ยม   
บ้านนักเรียน  การบันทึกข้อมูลนักเรียนราย   
บุคคล  สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่าง   
เป็ นระบบ  และประสานงานผู้ ปกครอง   
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
3. ผู้ปกครองรับทราบ ระเบียบ กฎเกณฑ์   
ข้อบังคับอย่างทั่วถึง  
4. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น การ   
เลื อกตั้ งสภานัก เรี ยน ,การจัดค่ าย พัฒนา   
ศักยภาพผู้น านักเรียน 
5. โรงเรียนสนับสนุนและร่วมมือกับชุมชนอย่าง   
เต็มที่ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ สถานที่
ในการจัดกิจกรรม  

1. ระบบดูแลไม่มีสารวัตรนักเรียน เพ่ือควบคุม 
    ติดตามพฤติกรรมและช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงและไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องพยาบาล 
2. นักเรียนขาดวินัยและจิตส านึก ดูแล รักษา   
สาธารณะสมบัติของโรงเรียน เช่น ห้องน้ า    
โรงอาหาร อาคารเรียน ห้องเรียน   
3. ค รู แล ะบุ คล ากรทา งกา รศึ กษ า ได้ รั บ
สวัสดิการค่อนข้างจ ากัด  เช่น บ้านพักไม่
เพียงพอ คับ แคบ ไม่เป็นสัดส่วน 
4. ระบบแสงสว่างเพ่ือความปลอดภัยภายใน   
โรงเรียนยังไม่ทั่วถึง   
5. ยานพาหนะ หมดสภาพการใช้งานและ ไม่
ปลอดภัย 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.ได้ รับความร่วมมือ ช่ วย เหลือ และการ  
สนับสนุน จากผู้ปกครอง องค์กรทั้งภายในและ  
ภายนอก 
2. ได้รับการสนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ 
    จากหน่วยงานภายนอก เช่น เครื่องมือ    
เลือกตั้งอิเล็กทอร์นิกส์  สนามกีฬา  อุปกรณ์    
กีฬา ฯลฯ 
3.ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ร้ า ง  
สาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ าประปา สนาม  ฟุต
ซอล จากหน่วยงานภายนอก 

1. อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนยังไม่ครอบคลุม 
2. การติดต่อ ประสานงานกับผู้ปกครองไม่   
สะดวกเนื่องจากไกล  และมีปัญหาสื่อสาร   
ภาษาในกลุ่มชาติพันธุ์ 
3. การพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษา   
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่มีข้อจ ากัดเนื่องจาก   
อยู่ไกล  
5. คณะกรรมการสถานศึกษาขาดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างโรงเรียน 
 

ที่มา : ผลการท า SWOT Analysis ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม (26-12-57) 
 จากตารางที่ 4-6 ผลการ SWOT Analysis ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคมแสดงว่ามีจุดแข็ง (Strengths) และ โอกาส (Opportunities) คือ โรงเรียนมีระบบงานสาร
บรรณของโรงเรียนท าเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการ
ประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับทราบระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับอย่างทั่วถึง ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน การบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล    
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สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ โรงเรียนจัดขึ้น มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่น การเลือกตั้งสภานักเรียน การจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น านักเรียน  
นอกจากนั้นโรงเรียนให้การสนับสนุน ร่วมมือกับชุมชน ด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ เมื่อมี
กิจกรรมภายในชุมชน โรงเรียนได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือ และการสนับสนุน จากผู้ปกครอง 
องค์กรทั้งภายในและภายนอก เช่น การจัดสรรงบประมาณสร้างสาธารณูปโภค  
 ส่วนจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) เกี่ยวกับฝ่ายบริหารทั่วไป ตามสภาพ
ปัญหาที่เกิดข้ึน คือ โรงเรียนไม่มีโครงการกิจกรรมเก่ียวกับการต่อต้านยาเสพติด ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องพยาบาลเพ่ือท าการรักษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนขาดวินัยและจิตส านึก ดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ
ของโรงเรียน เช่น ห้องน้ า โรงอาหาร อาคารเรียน ห้องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
สวัสดิการค่อนข้างจ ากัด เช่น บ้านพักไม่เพียงพอ คับแคบ ไม่เป็นสัดส่วน ระบบแสงสว่างเพ่ือความ
ปลอดภัยภายในโรงเรียนยังไม่ทั่วถึง ยานพาหนะหมดสภาพการใช้งานและไม่ปลอดภัย  อินเตอร์เน็ต
ในโรงเรียนยังไม่ครอบคลุม การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองไม่สะดวกเนื่องจากไกลและมีปัญหา
สื่อสารภาษาในกลุ่มชาติพันธุ์ การพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่มี
ข้อจ ากัดเนื่องจากอยู่ไกล คณะกรรมการสถานศึกษาขาดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างโรงเรียน 
 จากจุ ดแข็ ง  ( Strengths) จุ ด อ่ อน (Weaknesses)  อุ ปส รรค ( Threats) แ ละ โอกาส 
(Opportunities) ที่ได้จากการ SWOT Analysis สามารถสรุปได้ว่า โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหา นอกจากนั้นโรงเรียนมีการ
ร่วมมือช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น การแสดง วงดุริยางค์ บุคลากร สถานที่ ในการ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน และโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการสร้างระบบ
สาธารณูปโภคในโรงเรียน ส่วนปัจจัยที่ต้องปรับปรุงในส่วนของฝ่ายบริหารงานทั่วไป คือ ไม่มีสารวัตร
นักเรียนที่ท าการควบคุมดูแลนักเรียนที่มีปัญหาการหนีเรียน เล่นเกมส์ ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้อง
พยาบาลเพ่ือท าการปฐมพยาบาลขั้นต้น ไม่มีระบบแสงสว่างในบางจุดของโรงเรียน ระบบอินเทอร์เน็ต
ช้าและไม่ทั่วถึง นักเรียนขาดสิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน มีปัญหาในเรื่องของการ
น านักเรียนไปทัศนะศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ เนื่องจากอยู่ไกลและค่าใช้จ่ายแพง ยานพาหนะของ
โรงเรียนไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากเก่า หมดสภาพและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง     
 
4.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่   
 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมตามหลักการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในฝ่าย
บริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานบริหาร
ทั่วไป จากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ดังนี้ 
 4.2.2.1 หลักการกระจายอ านาจ 

ผู้ร่วมสนทนากลุ่มทั้ง 3 กลุ่มได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า แนวทางการพัฒนาการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมด้านหลักการกระจายอ านาจที่ควรเป็น
คือ ควรมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายในการด าเนินงานด้าน
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งบประมาณ-การเงิน-พัสดุ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองด้านการบริหารงบประมาณ-
การเงินให้ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาตนเองและบุคลากรตามความสามารถและความ
ต้องการของสถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหารด้านงบประมาณ-การเงิน-พัสดุ โดยการสร้าง
คณะท างานที่เข้มแข็งและมีการบูรณาการกับงานด้านอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม เน้นการประกันคุณภาพ
ภายในที่ผู้บริหารและครูทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ มีการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม รายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรที่
ได้รับมอบหมายในการด าเนินงานด้านวิชาการ ได้แก่ สถานศึกษาควรมีโครงสร้าง คณะท างานที่
เข้มแข็ง และมีปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน คณะท างานฝ่ายวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ มีความ
รับผิดชอบ มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา  บุคลากรควร
จะพัฒนาตนเองตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ  มีการติดตามความก้าวหน้างานด้าน
วิชาการ สรุปผล และน าไปปรับปรุงแก้ไข มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการบริหารบุคลากร ได้แก่ การแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายงานบริหาร
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ จัดท าโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบ การเลือกบุคลากรที่มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ รู้และเข้าใจหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ  การประเมินสมรรถนะ
ก่อนส่งไปอบรม เพ่ือเป็นพื้นฐานการอบรม 
 สรุปได้ว่า  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมควรมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากร
ที่ได้รับมอบหมายในการด าเนินงานด้านงบประมาณ-การเงิน-พัสดุ มีการกระจายอ านาจในการ
ตัดสินใจให้แก่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายในการด าเนินงานด้านวิชาการ และมีการก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการบริหารบุคลากร 

1.2.2.1.1 หลักการกระจายอ านาจฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มทั้ง 3 กลุ่มได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าแนวทางการพัฒนาการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมฝ่ายบริหารงานวิชาการที่ควรเป็น คือ มี
การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนจัดซื้อ จัดหาสื่อ 
พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดอบรมการใช้สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและใช้สื่อได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ น าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน และให้นักเรียนได้ค้นหาข่าวสารความรู้จาก
อินเตอร์เน็ต มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่  ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าการวิจัย
ในชั้นเรียน โดยเข้ามามีบทบาทส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน และน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิเช่น การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท า
วิจัยในชั้นเรียน การแนะน าอย่างละเอียดในการท าวิจัยชั้นเรียนของครู และน าผลการวิจัยไปใช้แบบ
จริงจัง  มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน  
ได้แก่ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการจัดท าหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
พ.ศ.2551 โดยครูและบุคลากรภายในและภายนอกทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนในการจัดท าหลักสูตร ดังนี้ 1) หน่วยงานภาครัฐ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  34 จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 2) ผู้บริหารเป็นผู้น าในการกระตุ้น ส่งเสริม จัด
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บรรยากาศ ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  3) มี
การปรับปรุงหลักสูตร และประเมินผลการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา มีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเป็นหน่วยการเรียนสอดคล้อง
กับธรรมชาติวิชาและความต้องการของผู้เรียน จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แผนที่ความคิด สาธิต 
ทดลอง ฯลฯ โดยน าหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาว่าแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจะจัดกิจกรรมอย่างไร  โดยผ่าน
กระบวนการคิด การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากครูผู้สอนและผู้บริหาร จัดการเรียนรู้โดยให้
นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนอกโรงเรียน  เช่น พิพิธภัณฑ์ 
แหล่งโบราณสถาน วัด ฯลฯ  มีการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน ได้แก่ คณะกรรมการนิเทศและ
พัฒนาคุณภาพการสอน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการนิเทศว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้เป็นอย่างด ีมีการออกแบบการนิเทศเป็นขั้นตอนที่จะปฏิบัติให้ทุกฝ่ายทราบ เริ่มจากการ
ให้ความรู้ด้านการนิเทศ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร การนิเทศการสอน การเยี่ยมห้องเรียน ตรวจงาน 
การนิเทศโดยการประชุม ศึกษาเอกสารวิชาการ โดยปฏิบัติตามปฏิทินการนิเทศ เมื่อนิเทศเสร็จแล้ว
คณะกรรมการนิเทศจะต้องให้ค าปรึกษารวมทั้งช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้รับการนิเทศได้  และน าผลการ
นิเทศแจ้งให้ผู้รับการนิเทศทราบ เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น    และมี
การวัดผลประเมินผล ได้แก่ โรงเรียนจัดอบรมเรื่องการวัดผลประเมินผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ 
จัดท าระเบียบการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนโดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน   มีการ
จัดท าคลังข้อสอบ 

 สรุปได้ว่า โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมควรมีการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา  มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยครู
และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน มีการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน และมีการวัดผล
ประเมินผล 

1.2.2.1.2 หลักการกระจายอ านาจฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มทั้ง 3 กลุ่มได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าแนวทางการพัฒนาการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  ที่ควรเป็น
คือ มีการจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งเป็นความต้องการของโรงเรียน
ที่จะจัดตั้งกองทุนโรงเรียนและมีคณะกรรมการบริหารกองทุน เป็นการน าเอาผลก าไรส่วนหนึ่งจาก
การด าเนินกิจการของโรงเรียน (ไม่เกิน 3-5 %) มาเก็บไว้ในกองทุนโรงเรียน เพ่ือเป็นกองทุนโรงเรียน
ส าหรับใช้จ่ายต่างๆเวลาฉุกเฉิน และเป็นเงินสนับสนุนส่งเสริมขวัญก าลังใจให้แก่ครู โดยจ่ายเป็นเงิน
ให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีตามที่ตั้งไว้ โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนร่วมกันรับผิดชอบและบริหาร
จัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีส่วนร่วมในพิจารณาให้เงินโบนัสแก่ลูกจ้างผู้ที่มีผลงานดีด้วย 
มีการจัดหารายได้จากการบริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  ได้แก่ 
โรงเรียนสามารถจัดหารายได้จากการบริหารสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน โรงเรียนหารายได้เพ่ิมจากร้านค้าสวัสดิการ โรงอาหาร ค่าเช่าสถานที่ และค่าอ่ืน ๆ ที่
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โรงเรียนด าเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้แก่ การระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถของโรงเรียน ความมีชื่อเสียง และการยอมรับของ
ผู้ปกครอง/ชุมชน การระดมทรัพยากรในเรื่องเงินบริจาค การรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิต่างๆ 
สมาคมผู้ปกครอง การรับการสนับสนุนสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือเข้าห้องสมุด คอมพิวเตอร์ แต่ต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีการบริหารงานพัสดุ ได้แก่ ควรมีการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงาน จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ จัดท าเอกสารแบบ
รายการที่ต้องปฏิบัติเป็นประจ าให้ผู้ปฏิบัติงานต่อน าไปใช้ได้ทันที  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่าย
และอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้แก่ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอ านาจใน
การเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เมื่อมีการกระจายอ านาจจึงควรมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือสะดวกรวดเร็ว
ในการท างาน แต่ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

สรุปได้ว่า  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมควรมีการจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการ
บริหารกองทุน มีการจัดหารายได้จากการบริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการ
บริหารงานพัสดุ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

1.2.2.1.3 หลักการกระจายอ านาจฝ่ายบริหารงานบุคคล   
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มทั้ง 3 กลุ่มได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าแนวทางการพัฒนาการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมฝ่ายบริหารงานบุคคลที่ควรเป็น คือ  มี
การจัดระบบเครือข่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัดการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนมีความต้องการที่จะ
จัดระบบเครือข่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัดการศึกษามากที่สุด โดยมีแนวการด าเนินงานร่วมกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประสานโรงเรียนในพ้ืนที่/กลุ่มดอยให้มีการ
รวมกลุ่มกัน สร้างเครือข่ายร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพสาขาอ่ืนๆในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันเพ่ือ
ช่วยเหลือกัน มีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ ให้ครูรับทราบระเบียบการปฏิบัติงานของครู มีเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ชัดเจน และมีการจัดสวัสดิการ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
ได้แก่ ควรสนับสนุนเงินช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย การคลอดบุตร การแสดงความยินดี การ
แสดงความเสียใจให้กับครู และครอบครัว รวมทั้งบิดามารดา (สายตรง) 

สรุปได้ว่า โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมควรมีการจัดระบบเครือข่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัด
การศึกษา มีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และมีการจัดสวัสดิการ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

1.2.2.1.4 หลักการกระจายอ านาจฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มทั้ง 3 กลุ่มได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าแนวทางการพัฒนาการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ที่ควรเป็น คือ   
โรงเรียนมกีารสร้างระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ โรงเรียนต้องมีการ
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สร้างระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีอยู่ จึงควรมีบุคลากรเฉพาะที่มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และจัดระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาที่สามารถเชื่อมต่อ
ได้ทั้งโรงเรียน เป็นการบูรณาการงานต่างๆเชื่อมต่อกัน ทุกคนสามารถน าข้อมูลจากฐานข้อมูลทาง
การศึกษาภายในโรงเรียน เช่น โปรแกรมการจัดตารางสอน โปรแกรมการวัดผล/ตรวจสอบผลการ
เรียน โปรแกรมห้องสมุด โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และข้อมูลจากกล้องวงจรปิด มา
ใช้ได้พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน
ได้แก่ การสร้างระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีอยู่ จึงควรมีบุคลากร
เฉพาะที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้ความรู้กับทุกคนที่เก่ียวข้องจนสามารถน า
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยจัดระบบสารสนเทศแยกเป็นประเภท เช่น สารสนเทศด้าน
ข้อมูลโรงเรียน ด้านนักเรียน ด้านครูและบุคลากร ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทรัพยากรและ
อาคารสถานที่ มีการชี้แจงให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโดยใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ เฟสบุ๊ค สาร
สัมพันธ์ของโรงเรียน การประชุมหน่วยงานในอ าเภอเวียงแหง  เพ่ือชี้แจงให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา โดยผู้ปกครองให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ส่วนชุมชนผู้บริหารโรงเรียนจะเข้าไปมีบทบาท ร่วมกับชุมชนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และได้มีโอกาส
ชี้แจงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยการสนับสนุนเงิน สนับสนุนสื่อการเรียน
การสอนและอ่ืนๆ ส่งวิทยากรเข้ามาให้ความรู้เฉพาะด้านแก่ครูและนักเรียน มีการวางแผนด าเนินงาน
และปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ โรงเรียนด าเนินการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน
รูปแบบวารสาร/สารสัมพันธ์ของโรงเรียน มีการจัดท าเว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในด้านวิชาการ กิจกรรมเด่นของโรงเรียนและข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียนให้
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายชุมชนด้วย และมีการด าเนินงาน
กิจการนักเรียนซึ่งงานกิจการนักเรียนมีผลโดยตรงกับนักเรียน โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่จะจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ
ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตร และนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

สรุปได้ว่า โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมควรมีการสร้างระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน มีการชี้แจงให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา มีการวางแผนด าเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ 
และมีการด าเนินงานกิจการนักเรียน  
 

สรุปแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่   
 จากข้อมูลพื้นฐานที่ศึกษาสามารถสรุปและน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ตามหลักการ
กระจายอ านาจในฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่าย
บริหารงานบริหารทั่วไป  ดังนี้ 
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 1) โรงเรียนต้องสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการ
กระจายอ านาจในฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่าย
บริหารงานบริหารทั่วไป ให้เกิดในตัวผู้บริหาร ครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง จนถึงขั้นสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม   
 2) พัฒนาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด   
 3) จัดประชุมสัมมนาร่วมกันเพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนสู่การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการกระจายอ านาจในฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป   
 4) จัดท าคู่มือการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการกระจายอ านาจในฝ่าย
บริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานบริหาร
ทั่วไปเพ่ือให้โรงเรียน ผู้บริหาร คร ูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาและ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม   
 5) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการกระจาย
อ านาจในฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่าย
บริหารงานบริหารทั่วไป 
 6) แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการ
กระจายอ านาจในฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่าย
บริหารงานบริหารทั่วไป 
 7) ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

8) ประชุมสรุปงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการกระจายอ านาจในฝ่าย
บริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานบริหาร
ทั่วไป เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือพัฒนาปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้น  

9) ด าเนินการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม 
หลักการกระจายอ านาจในฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล  และฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและประเมินผลอย่างต่อเนื่องพร้อม
รายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ  

10) หน่วยงานต้นสังกัด คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และถอดบทเรียนโรงเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็จ เพ่ือช่วยเหลือ แนะน า โรงเรียนที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนสู่การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ให้น ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม สามารถวัดผลประเมินผลได้ 
 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
 การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ข้อ ประกอบด้วย 1) เพ่ือศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง  
จังหวัดเชียงใหม่ และ2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
เวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ เป็น
การศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสาร 3 ปีย้อนหลัง      
(ปีการศึกษา 2555-2557) ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โดยการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 9 คน สรุปผล ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง  
จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักการกระจายอ านาจพบว่าโรงเรียนยังไม่ได้มอบหมายงานและภารกิจ
โครงการต่าง ๆ ให้ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบมีอ านาจในการตัดสินใจ โรงเรียนกระจายงานเป็นฝ่าย 
ๆ และปรับโครงสร้างการจัดองค์กรภายในโรงเรียนเพียงบางส่วน เนื่องจากผู้บริหารมีความล่าช้าไม่มี
ความชัดเจน โรงเรียนแบ่งกลุ่มการท างานตามฝ่ายต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจได้เพียงบางกลุ่มเพราะ
บุคลากรไม่เพียงพอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนไม่สามารถตัดสินใจพัฒนางานและแก้ไขปัญหา
งานวิชาการด้วยตนเอง โรงเรียนยังไม่ได้ให้งาน/กลุ่มงานในโรงเรียนตัดสินใจบริหารงบประมาณได้
ด้วยตนเอง และโรงเรียนยังไม่ได้รับอิสระและมีความคล่องตัวในการตัดสินใจสั่งการในด้านต่าง ๆ 
ตามที่ต้องการ สภาพการกระจายอ านาจฝ่ายบริหารวิชาการพบว่ามีการใช้สื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการ
ของผู้เรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน การวัดผลประเมินผล มีการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน และมีการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สภาพการกระจายอ านาจฝ่ายบริหารงบประมาณพบว่า
โรงเรียนมีการจัดตั้งกองทุนโรงเรียนและมีคณะกรรมการบริหารกองทุน โรงเรียนมีการจัดหารายได้
จากการบริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  โรงเรียนมีการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีการบริหารงานพัสดุ  
และโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
สภาพการกระจายอ านาจฝ่ายบริหารงานบุคคลพบว่าโรงเรียนมีการจัดระบบเครือข่ายทรัพยากร
บุคคลเพื่อการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการประเมินความต้องการอัตราก าลังและจัดท าแผนอัตราก าลัง
ด้วยตนเอง โรงเรียนมีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา โรงเรียนมีการด าเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ด้วยตนเอง  และ
โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และ
สภาพการกระจายอ านาจฝ่ายบริหารงานทั่วไปพบว่าโรงเรียนมีการมีการสร้างระบบฐานข้อมูลทาง
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียน
การสอน โรงเรียนมีการชี้แจงให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  โรงเรียนมีการวางแผน
ด าเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมีการจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณได้
เอง และโรงเรียนมีการด าเนินงานกิจการนักเรียน  

ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง  
จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักการกระจายอ านาจพบว่าโรงเรียนไม่มีการประชาสัมพันธ์ และไม่มีการเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โรงเรียนยัง
ไม่ให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารโรงเรียนขาดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกรักและเป็นเจ้าของโรงเรียน  โรงเรียนยังไม่ให้ผู้ปกครองและ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบางฝ่าย
เท่านั้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการบริหารงานของโรงเรียน และโรงเรียนขาดการบริหารงานแบบ
ร่วมคิด ร่วมท าจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คร ูชุมชน   

ปัญหาการกระจายอ านาจฝ่ายบริหารวิชาการพบว่าโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนจัดซื้อจัดหา
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษายังไม่เพียงพอกับการใช้งาน โรงเรียนยังไม่มีการนโยบาย
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่มีการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเป็นหน่วย
การเรยีน สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและความต้องการของผู้เรียน จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แผนที่
ความคิด สาธิต ทดลอง ฯลฯ คณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอนไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการนิเทศ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการจัดท าหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา พ.ศ.2551 โดยครูและบุคลากรภายในและภายนอกทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรเป็นเพียงบางคน/บางกลุ่มเท่านั้น และผู้บริหารเป็นผู้น าการวิจัยในชั้นเรียนและส่งเสริมให้ครู
ท าวิจัยในชั้นเรียนน้อย ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   

ปัญหาการกระจายอ านาจฝ่ายบริหารงบประมาณพบว่าโรงเรียนมีการจัดตั้งกองทุนโรงเรียน
และมีคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่ไม่ได้น าเอาผลก าไรที่เป็นเงินมาสนับสนุนส่งเสริมขวัญก าลังใจ
ให้แก่ครูและผู้ที่มีผลงานดีเด่นตามที่ตั้งเงื่อนไขไว้  โรงเรียนมีการจัดหารายได้จากการบริหาร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา แต่ไม่มีการสรุปชี้แจงการใช้จ่ายเงินที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง โรงเรียนมีการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแต่ไม่มีการสรุปชี้แจงการใช้จ่ายเงิน
ที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องให้คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนควรมีการบริหารงานพัสดุที่ชัดเจน  
ต่อเนื่อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุแก่
ผู้ปฏิบัติงาน และโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี แต่ควรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสถานศึกษา   
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ปัญหาการกระจายอ านาจฝ่ายบริหารงานบุคคลพบว่าโรงเรียนขาดความชัดเจนและยังไม่
สนับสนุนการจัดระบบเครือข่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการประเมินความ
ต้องการอัตราก าลังและจัดท าแผนอัตราก าลังด้วยตนเองแต่โรงเรียนด าเนินการคัดเลือกและสรรหา
อัตราก าลังเข้าสู่โรงเรียนที่ไม่ชัดเจน ไม่โปร่งใส ไม่สามารถตรวจสอบได้ โรงเรียนไม่มีความชัดเจน
เกณฑ์การพิจารณาให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เงนิเดือนและการให้ผลตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับลูกจ้าง  
โรงเรียนมีการปฏิบัติการด าเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการที่ยังไม่ชัดเจนและเด็ดขาด และโรงเรียนมีการจัดสวัสดิการ เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ไม่ชัดเจนและเอ้ือผลประโยชน์กับบุคคลบางกลุ่ม
เท่านั้น   

และปัญหาการกระจายอ านาจฝ่ายบริหารงานทั่วไปพบว่าโรงเรียนขาดบุคลากรเฉพาะทางที่มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และโรงเรียนขาดการจัดระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาที่
สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งโรงเรียนให้ใช้ได้พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอนแต่ไม่มีบุคลากรเฉพาะมาจัดระบบสารสนเทศและให้
ความรู้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องจนสามารถน าสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด  โรงเรียนมีการชี้แจงให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาแต่ไม่มีความชัดเจนในการน าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาใช้อย่างจริงจัง  โรงเรียนมีการวางแผนด าเนินงานและ
ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์แต่ขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและชัดเจนในด้านกิจกรรมเด่นของ
โรงเรียนและข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน โรงเรียนมีการจัดระบบงาน
ธุรการและงานสารบรรณได้เองแต่มีความล่าช้าเป็นบางครั้งเนื่องจากภาระงานเยอะจนเกินไป  
โรงเรียนมีการด าเนินงานกิจการนักเรียนแต่ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การพิจารณาลงโทษการกระท าผิดในกรณีต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตรไม่หลากหลายและไม่มี
ประสิทธิภาพ  
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
เวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอ
เวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักการกระจายอ านาจประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 3 ข้อ คือ 
1) มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายในการด าเนินงานด้าน
งบประมาณ-การเงิน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองด้านการบริหารงบประมาณ -
การเงิน ให้ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาตนเองและบุคลากรตามความสามารถและความ
ต้องการของสถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหารด้านงบประมาณ-การเงิน โดยการสร้างคณะท างานที่
เข้มแข็งและมีการบูรณาการกับงานด้านอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม เน้นการประกันคุณภาพภายในที่
ผู้บริหารและครูทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ มีการตรวจ ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ 2) การกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมาย ในการด าเนินงานด้านวิชาการ ได้แก่ สถานศึกษาควรมีโครงสร้าง คณะท างานที่เข้มแข็ง 
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และมีปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน คณะท างานฝ่ายวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ 
มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือคุณภาพการศึกษา บุคลากร ควรจะพัฒนาตนเอง
ตามความสนใจ มีการติดตามความก้าวหน้างานด้านวิชาการ สรุปผล และน าไปปรับปรุงแก้ไข 3) มี
การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการบริหาร
บุคลากร ได้แก่ การแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายงานบริหารบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ จัดท า
โครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบ การเลือกบุคลากรที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ รู้
และเข้าใจหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ   
 ด้านการกระจายอ านาจฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 3 ข้อ คือ 
1) มีการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 2) มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของ
โรงเรียน และ3) มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน    

ด้านการกระจายอ านาจฝ่ายบริหารงานงบประมาณประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา 3 ข้อ 
คือ 1) มีการจัดตั้งกองทุนโรงเรียนและมีคณะกรรมการบริหารกองทุนและน าเอาผลก าไรที่เป็นเงินมา
สนับสนุนส่งเสริมขวัญก าลังใจให้แก่ครูและผู้ที่มีผลงานดีเด่นตามที่ตั้งเงื่อนไขไว้ 2) โรงเรียนสรุปชี้แจง
การใช้จ่ายเงินที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง และ3) โรงเรียนมีการบริหารงานพัสดุที่ชัดเจน ต่อเนื่อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ด้านการกระจายอ านาจฝ่ายบริหาร งานบุคคลประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา 3 ข้อ คือ   
1) มีความต้องการที่จะจัดระบบเครือข่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัดการศึกษา  เพ่ือโรงเรียนจะได้มี
เครือข่ายทรัพยากรบุคคลมาช่วยเหลือโรงเรียนได้  2) มีสวัสดิการเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และ3) มีความชัดเจนเกณฑ์การพิจารณาให้ประโยชน์ตอบแทน
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล เงินเดือนและการ
ให้ผลตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับลูกจ้าง      

ด้านการกระจายอ านาจฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยทางการพัฒนา 3 ข้อ คือ 1) มี
ความต้องการสร้างระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพ่ือช่วยให้ครู ผู้บริหาร
สามารถน าข้อมูลจากฐานข้อมูลทางการศึกษาภายในโรงเรียนมาใช้งานได้อย่างสะดวก  และทุกคน
สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 2) มีการชี้แจงให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
และ 3) มีการด าเนินงานกิจการนักเรียนทั้งกิจกรรมการป้องกัน แก้ไข และส่งเสริม   
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่” มีประเด็นส าคัญท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 1. สภาพปัจจุบันของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักการกระจายอ านาจ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของอุทัย  บุญประเสริฐ (2545, หน้า 50) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเอกสารแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทั้ง
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ต่างประเทศและในประเทศไทย ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยจากแหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์ต่างๆ
และ Internet รวมทั้งการสอบถามสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รู้และผู้มีประสบการณ์
โดยตรง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาร่างรูปแบบและแนวทางการบริหารและจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแล้วน าเสนอในการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษา
พบว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารและจัดการศึกษาโดยมุ่งกระจายอ านาจ
ไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยแต่ละโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย
ผู้ปกครอง ครู  สมาชิกในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจในการบริหารจัด
การศึกษาในโรงเรียนให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน  แนวความคิด
พ้ืนฐานนั้นเป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษา โดยมีหลักการส าคัญคือหลักการ
กระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหาร
ตนเอง หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยรูปแบบการบริหารที่ส าคัญมีอย่างน้อย 4 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก รูปแบบที่ครูเป็นหลัก รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก  และ
รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก ผลกระทบที่ส าคัญในการกระจายอ านาจ ได้แก่ด้าน
การเมืองการปกครอง นโยบายการจัดโครงสร้างองค์การวัฒนธรรม องค์การงบประมาณ การต่อต้าน
ของคนบางกลุ่ม ความพร้อมของหน่วยงานระดับต่างๆ คณะกรรมการสถานศึกษาการจัดการเรียน
การสอนและเวลา รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยคือ
รูปแบบที่มีการบริหารจัดการโดยมีชุมชนเป็นหลัก (Community Control)ซึ่งคณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้แทนองค์กร ผู้แทนผู้ปกครองชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ผู้ แทนศิษย์ เก่า  ผู้ทรงคุณวุฒิ   โดยมีผู้ บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ   
คณะกรรมการจะท าหน้าที่คณะกรรมการบริหารมากกว่าคณะกรรมการที่ปรึกษา   ซ่ึงสอดคล้องกับ 
พรทิพภา แก่นเรือง (2553) ได้ศึกษาเรื่องเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมือง จังหวัดปทุมธานี ต่อความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมือง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างมี
จ านวนทั้งสิ้น 139 คน ผลการศึกษา พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
อันดับ 1 คือด้านการกระจายอ านาจมีระดับความพร้อมมากที่สุด รองลงมาคือด้านการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล ด้านการบริหารตนเองด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษา 
ให้ประชาชน ตามล าดับ 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัด
ปทุมธานีที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนครูที่มีประสบการณ์การท างาน
ประสบการณ์การอบรมและขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นความพร้อมในการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 2. สภาพปัญหาของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักการกระจายอ านาจ ซึ่ง
สอดคล้องกับบุญมี เดิมกะยอ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหาร
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โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีค่าเฉลี่ยมากทุก
ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืนๆ คือด้านการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร รองลงมาคือด้านการสร้าง
ความตระหนักความรู้ความเข้าใจใน SBM ด้านการบริหารการจัดการที่เป็นระบบ ด้านการมีวิสัยทัศน์ 
ด้านการให้รางวัล ด้านการมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานที่เป็นระบบ ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารหลักสูตร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุก
ด้านคือ ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ปัญหาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชัยภูม ิเขต 2 โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมี
ค่าเฉลี่ยน้อยทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืนๆ คือการพัฒนาการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริหาร
หลักสูตร รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการมีวิธี
คิดและปฏิบัติงานที่เป็นระบบ ด้านการให้รางวัล ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการสร้างความตระหนัก 
ความรู้ความเข้าใจใน SBM ด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุกด้าน คือ 
ด้านการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพิชญ์  ศิริสุข (2556, บทคัดย่อ)
ที่ได้ศึกษาเรื่องสภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ผลการศึกษาสรุป
พบว่าสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น
เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ หลักการกระจายอ านาจ  
หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน หลักการบริหารตนเอง หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล   
 3. การกระจายอ านาจการตัดสินใจและแบ่งความรับผิดชอบไปยังฝ่ายต่าง ๆ และก าหนด
นโยบายตามภารกิจการบริหารสถานศึกษา 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหารวิชาการ พบว่า ต้องมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอกับการใช้งาน  
และครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเป็นอย่างดี มีการวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน  มี
การนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพสอนโดยคณะกรรมการ  2) ฝ่ายบริหารงบประมาณพบว่า ควรมีการ
จัดตั้งกองทุนโรงเรียนและมีคณะกรรมการการบริหารกองทุน  และเป็นเงินสนับสนุนส่งเสริมขวัญ
ก าลังใจครู มีการจัดหารายได้จากการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งมีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 3) ฝ่ายบริหารบุคคล พบว่า ควรมีการจัดระบบเครือข่ายทรัพยากรบุคคลให้มีการ
รวมกลุ่มกัน มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือกัน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  
มีการสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ   และ4) ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป พบว่า ควรมีการสร้างระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน และต้องส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตร ตามมาตรฐานการศึกษา กระบวนการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานที่กล่าวมานี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญานินทร์ ภัทรวรินทร์ (2556 ,หน้า 314-315) 
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ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน  ผลการศึกษา
พบว่ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ประกอบด้วย 1) ด้าน
โครงสร้างองค์กร ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์       
2) ด้านการบริหารวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน 3) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การพัฒนาบุคคล การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน 4) ด้านการบริหารงบประมาณ ได้แก่ 
การก าหนดแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน การรายงานผลการด าเนินงาน การจัดซื้อ จัดจ้างใน
โรงเรียน 5) ด้านการบริหารทั่วไป ได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน การจัดท าแผนพัฒนา
โรงเรียน การก าหนดนโยบายของโรงเรียน และการจัดท าธรรมนูญโรงเรียน  และสอดคล้องกับ     
สุทธิรักษ์  ศรีวรรณ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหารและครูมีความเห็นตรงกัน
ว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทั้ง 5 หลักการ คือ หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม 
หลักการประสานงาน หลักการริเริ่ม และหลักการตรวจสอบได้ มีการด าเนินงานเป็นจริงอยู่ในระดับ
มาก ด้านปัญหาของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ การกระจายอ านาจยังขาดกฎระเบียบที่
ชัดเจน และไม่ทั่วถึง โครงสร้างบางงานยังใช้การบริหารงานโดยรับค าสั่งจากเบื้องบน กลุ่มบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมต่อนโยบายของโรงเรียนค่อนข้างน้อย การประสานงานไม่ทั่วถึง ล่าช้าและขาด
ความชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง มีแต่การสั่งการ แล้วขาด การประสานงาน และติดตามผล บุคลากรไม่กล้าที่
จะแสดงออกในการมีส่วนร่วม หรือเสนอ ความคิดเห็นใหม่ๆ ที่จะน ามาพัฒนาโรงเรียน การริเริ่มของ
บุคลากรมีน้อย เพราะงานที่ได้รับผิดชอบมาก ท าให้ ไม่ค่อยมีเวลาเท่าที่ควร ระบบการนิเทศ ติดตาม
และตรวจสอบยังท าได้ไม่เต็มที่ ท าให้ขาดความต่อเนื่อง 
 4. แนวทางการพัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานควรมีการพัฒนา
ตนเองโดยการไปอบรมหลักสูตรใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ พัฒนาครู ระดมทรัพยากร
ท้องถิ่น หรือครูอาสาเป็นวิทยากร เพ่ือช่วยเหลือสาระการเรียนรู้ที่ไม่ถนัด หรือสาขาที่ขาดแคลน      
มีกลวิธี/ วิธีการส่งเสริมความสามัคคี จัดบุคลากรไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บุญมี เดิมกะยอ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ บริหารควรมีการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน 4 งานจึงจะน ามาปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างถูกต้อง ด้าน
การตรวจสอบและถ่วงดุล จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนัส วิชาเจริญ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ได้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งได้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการ
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ก าหนดแนวทาง การปฏิบัติงานเพ่ือเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จัดท าระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ก ากับงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย ส าหรับปัญหาที่พบเป็นส่วนน้อย คือ การกระจายอ านาจไม่ทั่วถึง บุคลากรในแต่ละ
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ฝ่ายไม่ได้ท างานร่วมกันอย่างแท้จริง และบทบาทร่วมการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการผู้ปกครอง
ของโรงเรียนยังไม่ชัดเจน 

สรุปแนวทางการพัฒนา คือ สถานศึกษาต้องมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
เหมาะสมเป็นปัจจุบัน ตั้งคณะท างานด้านคุณภาพการศึกษา ให้ค าปรึกษาที่ดีและถูกต้อง  ส่งบุคลากร
ในหน่วยงานอบรมเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้เข้าใจ มีทีมงานติดตามตรวจสอบ  
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่สาธารณะชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลภา พูนชัย(2550) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครู ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    สรุปการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง  
จังหวัดเชียงใหม่ จะประสบผลส าเร็จ สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ แนวทางการบริหารจัดการศึกษา ต้องใช้
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง โดยเปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตาม ประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ จะท าให้การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. โรงเรียนต้องสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้เกิดในตัว
ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จนถึงขั้นสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 

2. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด โดยผู้บริหารต้องปรับ
กระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับแนวทางบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

3. ให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

4. สร้างสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงกับองค์กรต่าง ๆภายนอก
สถานศึกษา และให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกระจายอ านาจบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนต่างๆที่สังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
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ชื่อเรื่องสารนิพนธ์ แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

……………………………………. 
ค าชี้แจง 

1. แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  หัวหน้าฝ่ายบริหาร
บุคคล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานแผนงาน  และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา   

2.  แบบสัมภาษณ์ชุดนี้มีทั้งหมด 3 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหง

วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหง

วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์ของท่านในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการ  น าไป

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง  
จังหวัดเชียงใหม่ และผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์สรุปประเด็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป 

4. การตอบแบบสัมภาษณ์ชุดนี้จะไม่เกิดผลเสียใดๆต่อการปฏิบัติงานของท่าน เนื่องจากข้อมูล
ที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะใช้ประโยชน์ส าหรับการวิจัย
โดยการวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 
นางวดีลดา   เขียวพรม 

นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 

ชื่อ – สกุลของผู้ถูกสัมภาษณ์ ……………………………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง …………...………………….………อายุ ……ปี  วุฒิการศึกษา ……………………………………………….. 
รับผิดชอบงานด้าน......................................................................ประสบการณ์ในการท างาน..........ปี  
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ …………….. เดือน …………………………………………. พ.ศ. ………..….............................. 
สถานที่สัมภาษณ์ ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหง
 วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพอย่างไรในแต่ละด้าน 

1. สภาพบริบททั่วไป จุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จั งหวัด
เชียงใหม่ ตามหลักการกระจายอ านาจ มีสภาพเป็นอย่างไร   

2.1 หลักการกระจายอ านาจ 
  2.1.1 หลักการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการสถานศึกษาฝ่ายบริหาร
วิชาการ มีสภาพเป็นอย่างไร   

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.1.2 หลักการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการสถานศึกษาฝ่ายบริหาร
งบประมาณ มีสภาพเป็นอย่างไร   

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1.3 หลักการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการสถานศึกษาฝ่ายบริหาร
บุคคล มีสภาพเป็นอย่างไร   

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.1.4 หลักการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการสถานศึกษาฝ่ายบริหาร
ทั่วไป มีสภาพเป็นอย่างไร   

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3 ท่านคิดว่าปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มี

ปัญหาอะไรบ้างและแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
เวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร ในแต่ละด้าน 
3.1 หลักการกระจายอ านาจ 
ปัญหาที่ส าคัญ  คือ …………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการแก้ปัญหา  คือ ………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ ตามหลักการกระจายอ านาจ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่าย
บริหารบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป ควรเป็นอย่างไร ในแต่ละฝ่าย 
 3.1.1 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

ปัญหาที่ส าคัญ  คือ …………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 แนวทางการแก้ปัญหา  คือ ……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.1.2 ฝ่ายบริหารงบประมาณ   
ปัญหาที่ส าคัญ  คือ …………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 แนวทางการแก้ปัญหา  คือ ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.1.3 ฝ่ายบริหารบุคคล 

ปัญหาที่ส าคัญ  คือ …………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 แนวทางการแก้ปัญหา  คือ …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.1.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ปัญหาที่ส าคัญ  คือ …………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 แนวทางการแก้ปัญหา  คือ ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ภาพถ่ายระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาพถ่ายระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการสัมภาษณ์ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน  9 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1) สัมภาษณ์นายชินโชติ     ปานันท์ 
ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) สัมภาษณ์เหรียญชัย   อ้วนค า 
ต าแหน่ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2558 

 

 



92 
 

ภาพถ่ายระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการสัมภาษณ์ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 9 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) สัมภาษณ์นางสุริยา   ชุ่มมะโน 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ, หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  และหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4) สัมภาษณ์นางณภัทร   จองเซ 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ   เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2558 
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ภาพถ่ายระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการสัมภาษณ์ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 9 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) สัมภาษณ์นายประวัติ   พรหมนิล 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) สัมภาษณ์นางสาวสุธาสินี   ก้อนใจ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2558 
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ภาพถ่ายระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการสัมภาษณ์ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 9 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       

7) สัมภาษณ์นายอภิวัฒน์   ดวงแก้วปัน 
ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้างานแผนงาน   เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 
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ภาพถ่ายระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

ณ  ห้องประชุมเอื้องค า  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  อ าเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การด าเนินการ SWOT Analysis 
ณ  ห้องประชุมเอื้องค า  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  อ าเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2557   เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์, รายช่ือบุคคลผู้เข้าร่วมสนทนากลุม่ 
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รายช่ือบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน  7  คน 
 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง วัน/เดือน/ปี 
1. นางสุริยา  ชุ่มมะโน ผู้อ านวยการโรงเรียน 8 พฤษภาคม 2558 
2. นางสุริยา  ชุ่มมะโน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 8 พฤษภาคม 2558 
3. นางสุริยา  ชุ่มมะโน หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 8 พฤษภาคม 2558 
4. นายประวัติ  พรหมนิล หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล 12 พฤษภาคม 2558 
5. นางณภัทร  จองเซ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 8 พฤษภาคม 2558 
6. นางสาวสุธาสิน ี ก้อนใจ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 12 พฤษภาคม 2558 
7. นายอภิวัฒน์  ดวงแก้วปัน หัวหน้างานแผนงาน 12 พฤษภาคม 2558 
8. นายชินโชต ิ ปานันท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 13 พฤษภาคม 2558 
9. นายเหรียญชัย  อ้วนค า นายกสมาคมผู้ ปกครองและครู

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
13 พฤษภาคม 2558 
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รายช่ือบุคคลผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม   (Focus Group Discussion)  
ณ  ห้องประชุมเอื้องค า  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  อ าเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่  9  มิถุนายน พ.ศ. 2558   เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 

ล าดับที่ ชื่อผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง 
กลุ่มคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

1 นายชินโชติ  ปานันท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
2 นายเหรียญชัย  อ้วนค า นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียง

แหงวิทยาคม 
กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา 

3 นางสุริยา  ชุ่มมะโน ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
กลุ่มหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน  4  ฝ่าย 

3 นางสุริยา  ชุ่มมะโน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  และหัวหน้าฝ่าย
บริหารงบประมาณ 

4 นายประวัติ  พรหมนิล หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล 
5 นางณภัทร  จองเซ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
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ชื่อ – สกุล  :  นางวดีลดา  เขียวพรม    
วัน เดือน  ปีเกิด  :  วันศุกร์ที่  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 
ชาติภูมิ   :  68 หมู่ 10 ต าบลเมืองแหง  อ าเภอเวียงแหง   จังหวัดเชียงใหม่  
ที่อยู่ปัจจุบัน  :  199 หมู่ 10 ต าบลเมืองแหง  อ าเภอเวียงแหง   จังหวัดเชียงใหม่ 
การศึกษา 

พ.ศ. 2542 :  ครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
   สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หน้าที่การงาน   
พ.ศ. 2543 :  บรรจุรับราชการต าแหน่ง  อาจารย์ 1 ระดับ 3  
     โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
 พ.ศ. 2547 :  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  อาจารย์ 1 ระดับ 4  
     โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2553 :  ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะช านาญการ 
     โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  อ าเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 
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