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  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตาม

สถานภาพท่ีแตกตางกัน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 196 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคนควา คือ 

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย ความถ่ี รอย

ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา (f- test)) 

  ผลการศึกษาพบวา 1) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานพบวา มี

ความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานหลักการกระจายอํานาจ รองลงมาคือ ดานหลักการมี

สวนรวม ดานหลักการตอบสนองความตองการของชุมชน และดานหลักการบริหารตนเอง  2) ผลการ

เปรียบเทียบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ด พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพตางกัน มีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับ

สมมุติฐานท่ีตั้งไว 
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This research served the purposes: 1) to study states of school-based 

administrations of schools attached to Roi Et Provincial Municipality, 2) to compare 

opinions on school-based administrations of Roi Et Provincial Municipality’s schools 

with different variables of their statuses. The sampling groups comprised school 

administrators, teachers and basic education commissions of the schools, numbering 

196 individuals. The research instrument was the rating scale questionnaire. The 

statistics used for data analyses embraced frequencies, percentages, arithmetic 

means, standard deviations and t-tests.  

Results of findings have been found as follows: 1) School-based 

administrations of schools attached to Roi Et Provincial Municipality have been rated 

at the high scales in both of the overall aspect and each one. When taking the last 

aspect into consideration, their arithmetic means have also been placed at the high 

scales. With all aspects ranked in the descending order of arithmetic means, they 

include rules of: decentralization, participation, responses to requirements, and self-

administrations. 2) Comparative results of school-based administrations at Roi Et 

Provincial Municipality’s schools with different statuses have revealed that their 

different statuses show no differences in such administrations in the overall aspect 

and a single one. Accordingly, they have not been in conformity with the established 

hypothesis.   
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในการดํารงชีวิตของมนุษยนั้นมีปจจัยสําคัญอยางยิ่งคือการเรียนรูเพ่ือการดํารงชีวิตใหอยูรอด

และเพ่ือการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพท่ีดีกวา การแสวงหาปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต คืออาหาร 

เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค สิ่งตางๆ เหลานี้มนุษยตองอาศัยการศึกษาเรียนรูเพ่ือให

ไดมา นอกจากนั้นในการจะพัฒนาคุณภาพของการดํารงชีวิตใหสูงข้ึนก็ตองอาศัยการศึกษาเรียนรู

ท้ังสิ้น ท้ังนี้เพราะการศึกษานั้นเปนเครื่องมือในการพัฒนามนุษยใน 3 ดาน คือ ดานสมองการเรียนรู 

(Cognitive Domain) ดานคุณธรรมและจริยธรรม (Affective Domain) และดานทักษะการปฏิบัติ 

(Psychomotor Domain) (Bloom, 1976, p. 863) ดังนั้น แนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ

ประชากรดวยการพัฒนาการศึกษาจึงเปนนโยบายท่ีสําคัญของทุกประเทศในโลก 

สําหรับการจัดการศึกษาในประเทศไทยในอดีตกอนท่ีจะมีการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน

ข้ึนนั้นเปนการจัดการศึกษาในบาน ในวัด และในวัง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537, หนา 

387) ซ่ึงการศึกษาในชวงนั้นสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน แตเม่ือรัฐมีความตองการสรางรัฐ

ชาติและความเปนอารยะใหกับสังคมไทย ทําใหรัฐตองดึงอํานาจในการจัดการศึกษามารวมศูนยอยูท่ี

รัฐและไดสรางระบบโรงเรียนข้ึน แตการรวมอํานาจเขาสูสวนกลางของระบบการศึกษาทําให

สวนกลางตองปฏิบัติในรายละเอียดทุกเรื่อง ทําใหดูแลหนวยงานท่ัวประเทศไมท่ัวถึง งานลาชาเกิด

การทุจริต ประชาชนไมมีสวนรวมในการตรวจสอบ ผูบริหารไมมีอํานาจในการตัดสินใจทําหนาท่ีเปน

เพียงตัวแทนของสวนกลาง นอกจากนี้การบริหารงานบุคคล ก็ถูกกําหนดมาจากสวนกลางท้ังสิ้น อาจ

กลาวไดวาการจัดการศึกษาของไทยในอดีตจนถึงปจจุบันรัฐยังเปนผูท่ีกําหนดแทบทุกดาน นับตั้งแต

นโยบาย รูปแบบ วิธีการ เนื้อหาสาระและงบประมาณ จากสภาพปญหาดังกลาวนี้ จึงตองกระจาย

อํานาจการบริหารการศึกษาใหผูอยูใกลชิดกับเด็กคือ โรงเรียน ใหคิดเองทําเอง วางแผนการบริหาร 

แกไขปญหา ตัดสินใจ และตองรับผิดชอบตอการเรียนของเด็กเองดวยขณะเดียวกันก็ใหผูมีประโยชน

ไดเสียรวมกัน ไดแก นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ครู อาจารย  ผูบริหารสถานศึกษาเขามามีสวนรวมใน

การวางแผนและรับผิดชอบรวมกัน (รุง แกวแดง, 2541, หนา 16) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปพุทธศักราช 2540 ไดกําหนดเก่ียวกับเรื่องการจัด

การศึกษาและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนไวใน

มาตรา 43 วาการจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน และมาตรา 81 ไดกําหนดหนาท่ีของรัฐในการสนับสนุนใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา และการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2540, หนา 25)

จากหลักการดานการมีสวนรวมและกระจายอํานาจจึงมีการตรากฎหมายการศึกษาแหงชาติข้ึน

เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542” สําหรับใชเปนกรอบการดําเนินงานเพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบและโครงสรางการศึกษาของไทย โดยในหมวด 5 ท่ีวาดวย

การบริหารและจัดการศึกษานั้นไดบัญญัติเก่ียวกับเรื่องของการกระจายอํานาจไวในมาตรา 39ท่ี

กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณการ

บริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง และในการบริหารสถานศึกษานั้นในมาตรา 40 ไดบัญญัติให

มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของ

สถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ และใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและ

เลขานุการ เพราะรัฐมองเห็นวา การจัดการศึกษาเปนสิ่งสําคัญท่ีทุกฝายตองรวมมือกันเพ่ือใหการจัด

การศึกษาของประเทศไทยเปนไปอยางมีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542, 

หนา 21) 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(School-Based Management) เปนแนวคิดท่ีเกิดข้ึน

ในชวงทศวรรษ 1980 เม่ือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจนเกิดความสําเร็จในการพัฒนา

องคการทางอุตสาหกรรมและการพาณิชย กลยุทธในการทําใหองคการมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

เนนการกระจายความรับผิดชอบ ทําใหไดผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและไดรับความพึงพอใจจาก

ลูกคาและผูท่ีเก่ียวของเปนอยางมาก ความสําเร็จจากภาคอุตสาหกรรมเหลานี้ทําใหนักการศึกษาเห็น

วาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีข้ึน จําเปนตองปรับกระบวนการ และวิธีการทางการศึกษาโดยนํา

แนวคิดนี้มาใชในการจัดการศึกษา ตอมาแนวคิดนี้ไดแพรหลายไปใชในการดําเนินการในประเทศตางๆ 

เชน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ฮองกง เดนมารก อิสราเอล ฯลฯ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, 

หนา 2-3) 

การกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

มาตรา 39 และมาตรา 40 นั้นเปนไปตามแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(อุทัย บุญ

ประเสริฐ,2545, หนา189-190) ซ่ึงเปนแนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจการบริหารและจัด

การศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง อํานาจท่ีเคยรวมศูนยไวท่ีสวนกลางตองกระจายไป

ยังโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรประชาชน ชุมชน และเขตพ้ืนท่ี หนวยงานสวนกลางท่ี

เคยทําหนาท่ีเปนท้ังผูจัด และผูสนับสนุนการศึกษาอยางเบ็ดเสร็จ จะตองมีการปรับบทบาทและ

อํานาจหนาท่ีใหม เพ่ือใหการศึกษามีคุณภาพมากข้ึน (ยุวดี ศันสนียรัตน, 2542, หนา 35) ท้ังนี้อาจ



 

3 

กลาวโดยสรุปไดวามีการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 2 ประการ คือ 1) สถานศึกษา และหนวยงานท่ีดูแล

สถานศึกษาจะเปนหนวยท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติใหไดตามมาตรฐาน และตองจัดการศึกษาให

ตอบสนองตอแผนการศึกษาและความตองการของประชาชน 2) เปนการคืนอํานาจการจัดการศึกษา

ใหประชาชน โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ิมบทบาท อํานาจหนาท่ีความ

รับผิดชอบใหสถานศึกษาและหนวยงานในพ้ืนท่ี (วิจิตร ศรีสอาน, 2542, หนา 5-8) 

แตในการดําเนินงานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ดท่ีผานมาพบวา การบริหารงาน

ของโรงเรียนยังนําหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชไมเต็มรูปแบบ ประชาชนยัง

เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย บุคลากรแตละฝาย ยังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาท

และหนาท่ีไมชัดเจน รวมท้ังการดําเนินงานยังไมสนองตอบเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542เทาใดนักซ่ึงสงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนยังไมพัฒนาเทาท่ีควร 

เพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ดสนองตอเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพสูความเปนเลิศ ผูวิจัย

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการและรูปแบบของการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานตาม

หลักการ 4ประการเพ่ือนํามาใชในการจัดการศึกษาของของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

   

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดจําแนกตามสถานภาพท่ีแตกตางกัน 

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

 บุคลากรท่ีมีสถานภาพ ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดแตกตางกัน 

  

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชน  ดังนี้ 

  1. ไดขอมูลเก่ียวกับผลการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามสถานภาพ ซ่ึงจะใชเปนแนวทางในการดําเนินการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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  2. โรงเรียนไดนําผลการศึกษาสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

สามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานและนําไปสูการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตอไป 

 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

  1.1ศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ดตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยศึกษาใน

หลักการ 4 ดาน คือ  

   1) หลักการกระจายอํานาจ  

   2) หลักการมีสวนรวม  

   3) หลักการบริหารตนเอง   

   4) หลักการตอบสนองความตองการของชุมชน   

 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 400 คน 

  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 196คน โดยไดจากการสุมอยางงาย ซ่ึงใชตารางกลุมตัวอยางของเครซ่ี

และมอรแกน (Krejcieand Morgan.1970:608-609, อางถึงใน รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2542, หนา 

111) 

 3.ขอบเขตดานตัวแปร 

  3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพ 

 3.1.1 สถานภาพ จําแนกเปน 3 กลุม ประกอบดวย 

3.1.1.1 ผูบริหาร 

3.1.1.2 ครู 

3.1.1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ดในปการศึกษา 2559 มี 4ดาน ดังนี้ 
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    3.2.1 ดานหลักการกระจายอํานาจ 

    3.2.2 ดานหลักการมีสวนรวม 

    3.2.3 ดานหลักการบริหารตนเอง 

    3.2.4 ดานหลักการตอบสนองความตองการของชุมชน 

 4.  ขอบเขตดานระยะเวลาการวิจัย 

   ระหวางเดือน พฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. 2559 

 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ      

ในการวิจัยครั้งนี้มีนิยามศัพทเฉพาะท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยดังตอไปนี้ 

1. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานหมายถึงการบริหารโรงเรียนท่ียึดหลักกระจายอํานาจ

จากสวนกลางสูการตัดสินใจดําเนินงานตางๆ รวมกันในระดับโรงเรียน ระหวางกลุมผูใหบริการ

ทางการศึกษา ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ผูแทนครู บุคลากรทางการศึกษา และ กลุมผูรับบริการทาง

การศึกษา ไดแก ผูแทนผูปกครอง ผูแทนนักเรียน ผูแทนองคกรประเภทตางๆ ในชุมชน โดยโรงเรียน

มีอิสระในการตัดสินใจมากข้ึน มีความรับผิดชอบตอบทบาทและภารกิจของโรงเรียนมากข้ึน ท้ัง

ทางดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารท่ัวไปใน 4 ดานไดแก 

1.1หลักการกระจายอํานาจ หมายถึง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไป

ยังสถานศึกษาใหมากท่ีสุด โดยมีความเชื่อวาโรงเรียนเปนหนวยสําคัญในการจัดการศึกษา ในการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 

1.2 หลักการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมี

สวนรวมในการบริหาร รวมตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ผูท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ

ไดแกครู ผูบริหาร ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตัวแทนศิษยเกา และ

ตัวแทนนักเรียน ฯลฯ การท่ีบุคคลผูท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

จะเกิดความรูสึกเปนเจาของ และจะเต็มใจและยินดีรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน 

1.3. หลักการบริหารจัดการตนอง หมายถึง การกําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตาม

นโยบายของสวนกลางเปนหลักในแทบทุกเรื่อง มีความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําได

หลายวิธี และถาสวนกลางทําหนาท่ีเพียงแตกําหนดนโยบายและเปาหมาย แลวปลอยใหโรงเรียนมี

ระบบการบริหารดวยตนเอง โดยใหโรงเรียนมีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินงานได 

สามารถดําเนินการไดดวยวิธีการท่ีแตกตางกันได แลวแตความพรอมและสถานการณของโรงเรียน ผล

ท่ีไดนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมท่ีทุกอยางถูกกําหนดมาจากสวนกลาง ไมวาจะโดยทางตรงหรือ

ทางออม 
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1.4 ดานหลักการตอบสนองความตองการของชุมชน หมายถึง หลักการคืนอํานาจการจัด

การศึกษาใหกับประชาชน ในอดีตตลอดระยะเวลาท่ีผานมา การจัดการศึกษาจะเปนแบบมีการรวม

การจัดการศึกษาไปไวท่ีสวนกลางเพ่ือใหเกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษาแตเม่ือความ

เจริญกาวหนาตางๆ รุดหนาไปอยางรวดเร็ว คนมีการศึกษามากข้ึน สังคมเปลี่ยนแปลงไปมากและ

คอนขางรวดเร็วการจัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด เกิดความลาชา และไมตอบสนองความ

ตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองใหอํานาจคืนสูทองถ่ิน สูผูท่ีเก่ียวของและผูมีสวนได

สวนเสียและประชาชนใหไดมีบทบาท และมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน 

2. สถานภาพ หมายถึง ประเภทงานท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้จําแนก

อาชีพเปน 3 อาชีพคือ 

   2.1 ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาและ

รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ดปการศึกษา 2559 

   2.2 ครู หมายถึง ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดป

การศึกษา 2559 

   2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึงคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ปการศึกษา 2559 

 3. โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด หมายถึง สถานศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดท่ีรับผิดชอบดานการจัดการศึกษาตามนโยบายของเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  มีจํานวน 8 โรงเรียน

ประกอบดวย โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง, โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม, โรงเรียนเทศบาลวัด

เหนือ, โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร, โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา(โรงเรียนกีฬาทองถ่ินจังหวัด

รอยเอ็ด), โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน, โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด 



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยครั ้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  ซ่ึงไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดนําเสนอตาม

หัวขอตอไปนี้ 

2.1แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 

2.2แนวคิด ทฤษฎีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

2.3สภาพพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 

การท่ีจะบริหารการศึกษาเพ่ือใหบรรลุผลสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายของรัฐท่ี

กําหนดไวไดนั้น(สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2543, หนา 3) กลาววาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีบทบาท

สําคัญในการบริหารการศึกษาเพราะจะเปนผูกําหนดนโยบายของการศึกษากําหนดจุดหมายตลอดจน

วางแผนวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุผลดังกลาวภาพลักษณของผูบริหารสถานศึกษายุคใหมตองมี

ความเปนผูนําทางวิชาการท่ีเขมแข็งและเปนผูจัดการท่ีเฉียบแหลมซ่ึงการท่ีจะปฏิบัติไดตามท่ีกลาวมา

นั้นผูบริหารมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาแนวคิดการบริหารการศึกษาเพ่ือท่ีจะไดนําความรูไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 

      นักการศึกษาตางก็ใหความหมายของการบริหารการศึกษาไวซ่ึงมีท้ังแตกตางและ

คลายคลึงกันดังนี้ 

สมาน  อัศวภูมิ (2541, หนา 1) กลาววาการบริหารการศึกษาหมายถึงการควบคุมและการ

จัดการดานบริหารโรงเรียนซ่ึงเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนงานธุรการท่ีเก่ียวกับตัวครูและ

นักเรียนตลอดจนบุคลากรอ่ืนๆการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติตามหลักสูตรการ

จัดวิธีสอนการจัดบริหารวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนและการแนะแนวการบริหารการศึกษาเปน

ศาสตรในการปฏิบัติและสาขาวิชาในการศึกษาท่ีมีขอบเขตกวางขวาง 
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จินตนา  นันทปรีชา (2544, หนา 18) กลาววาการบริหารการศึกษาหมายถึงการแสดงออก

ในการกระทําหรือในทางความคิดเรื่องงานทุกดานในสถานศึกษาเพ่ือใหงานในความรับผิดชอบและท่ี

เก่ียวของไดบรรลุจุดมุงหมายตามท่ีกําหนดไวโดยใหนักเรียนมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรตองการ 

ชุมศักดิ์  อินทรรักษ (2546, หนา 12) ใหความหมายไววาการบริหารการศึกษาหมายถึงการ

อํานวยความสะดวกเพ่ือจัดการเรียนการสอนซ่ึงควรพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

คํานึงถึงความสะดวกท่ีใหแกครูในดานอุปกรณเครื่องมือและบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการเรียนการ

สอน 

สรุปไดวาการบริหารการศึกษาหมายถึงการปฏิบัติภารกิจของผูบริหารสถานศึกษาอยางเปน

ระบบในดานการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไปให

บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไว 

1.2 ความสําคัญของการบริหารการศึกษา 

      การบริหารการศึกษาเปนภารกิจหลักของผูบริหารท่ีจะตองกําหนดแบบแผนวิธีการและ

ข้ันตอนตางๆในการปฏิบัติงานไวอยางเปนระบบ 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 8) กลาววาถาระบบการบริหารงานไมดีจะมี

ผลกระทบตอสวนอ่ืนๆของหนวยงานนักบริหารท่ีดีตองรูจักเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะใหงานนั้นบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไวซ่ึงการบริหารการศึกษานั้นจะตองใชท้ัง

ศาสตรและศิลปทุกประการเพราะวาการดําเนินงานตางๆมิใชเพียงกิจกรรมท่ีผูบริหารจะกระทําเพียง

ลําพังคนเดียวแตยังมีผูรวมงานอีกหลายคนท่ีมีสวนทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จไดเพราะเปนเรื่อง

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานขององคการท่ีมุงไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายและ

เพ่ือความอยูรอดขององคการ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 8) กลาววาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญใน

การบริหารการศึกษาเพราะจะเปนผูกําหนดนโยบายของการศึกษากําหนดจุดหมายตลอดจนวางแผน

วิธีการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุผลดังกลาวภาพลักษณของผูบริหารสถานศึกษายุคใหมตองมีความเปน

ผูนําทางวิชาการท่ีเขมแข็งและเปนผูจัดการท่ีเฉียบแหลมซ่ึงการท่ีจะปฏิบัติไดตามท่ีกลาวมานั้น

ผูบริหารมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาแนวคิดการบริหารการศึกษาเพ่ือท่ีจะไดนําความรูไปประยุกตใช

ใหเกิดประโยชน 

จากขอความขางตน ผูวิจัยกลาวโดยสรุปไดวาการบริหารการศึกษามีความสําคัญเพราะเปน

เรื่องท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาโดยมุงไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตาม

เปาหมายของรัฐ 
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1.3 ขอบขายของการบริหารการศึกษา 

        จากความหมายและความสําคัญของการบริหารการศึกษาดังกลาวมาแลวขางตนจะ

เห็นไดวางานการบริหารการศึกษานั้นเปนงานท่ีมีขอบเขตกวางขวางมากซ่ึงนักการศึกษาหลายทานได

ใหทัศนะและแบงงานออกเปนหมวดหมูตามลักษณะของงานมีท้ังท่ีมีลักษณะใกลเคียงและแตกตางกัน

ออกไปดังนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 9) ไดแบงขอบขายงานการบริหารการศึกษาไว 4 งานคือ 

1) งานบริหารวิชาการ 2) งานบริหารงบประมาณ 3) งานบริหารบุคคลและ 4) งานการบริหารท่ัวไป 

บุญจันทร  จันทรเจียม (2548, หนา 13-14) ไดทําการศึกษาถึงงานบริหารการศึกษาไวและมี

ความเห็นวางานการบริหารการศึกษามีงานสําคัญๆอยู 6 ประการคือ 1) งานดานหลักสูตรและการ

สอน 2) งานบริหารบุคลากร 3) งานกิจกรรมนักเรียน 4) งานอาคารสถานท่ี 5) งานงบประมาณและ

ธุรการและ 6) งานสัมพันธชุมชน 

สรุปไดวาการบริหารการศึกษาเปนงานท่ีผูบริหารตองรับผิดชอบซ่ึงมีท้ังงานหลักและงาน

สนับสนุนงานหลักคืองานการบริหารวิชาการสวนงานรองเปนงานสนับสนุนซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวพอจะ

สรุปงานบริหารการศึกษาได 4 ดานคือ 1) การบริหารงานวิชาการ2) การบริหารงานงบประมาณ 3) 

การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานท่ัวไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตามหมวด 5 มาตรา 39ซ่ึงแตละงานมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ดานการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารการศึกษาตามบทบาทภาระหนาท่ีและงานของผูบริหารสถานศึกษานั้นการ

บริหารงานวิชาการถือเปนงานหลักเปนงานท่ีเก่ียวของกับคุณภาพของผูเรียนท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพสวนงานอ่ืนๆถือเปนงานท่ีมีความสําคัญรองลงมาและเปนงานสนับสนุน (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547, หนา 163) 

1.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการหมายถึงการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา

ซ่ึงเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลตามเปาหมายของหลักสูตรอยางมี

ประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

2547, หนา 163) 

พวงรัตน  วิเวกานนท (2526, หนา 13) ไดกลาววาการบริหารงานวิชาการหมายถึงการ

บริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวของกับการจัดมวลประสบการณใหเด็กและปรับปรุงการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 16) ไดใหความหมายวาการบริหารงานวิชาการ

หมายถึงการบริหารสถานศึกษาโดยจัดใหมีกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนการสอนใหไดผลดียิ่งข้ึนและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

สรุปไดวาการบริหารงานวิชาการคือการบริหารงานกิจกรรมในสถานศึกษาเพ่ือการปรับปรุง

และพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

1.2 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของการบริหารการศึกษาและเปน

สวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของการ

บริหารการศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานการบริหารวิชาการ (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547, หนา 163) 

จากการศึกษาของปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 1) ไดจัดลําดับ

ความสําคัญของงานวิชาการไวเปนอันดับแรกจากงานอ่ืนๆของผูบริหารสถานศึกษาโดยใหน้ําหนักถึง

รอยละ 40 

สรุปไดวาการบริหารงานวิชาการคือเปนงานท่ีมีความสําคัญและเปนหัวใจของการ

บริหารการศึกษา 

1.3 ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 

เม่ือพิจารณาขอบขายของการบริหารงานวิชาการ(ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน ,2544, 

หนา 3) ไดกลาวไววาการบริหารงานวิชาการจะประกอบดวยงานดังตอไปนี้ 1) การวางแผนเก่ียวกับ

การบริหารงานวิชาการ 2) การจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน 3) การบริหารจัดการเก่ียวกับ

การเรียนการสอนและ 4) การวัดและประเมินผล 

จันทรานี  สงวนนาม (2545, หนา 145) กลาวถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

วิชาการไววาควรประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้ 1) หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 2) การวิจัยใน

ชั้นเรียน 3) การสอนซอมเสริม 4) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5) การนิเทศภายในสถานศึกษาและ 

6) การประกันคุณภาพการศึกษา 

สรุปไดวาการบริหารงานวิชาการประกอบดวยกิจกรรมท่ีสําคัญๆดังนี้การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาประกอบดวยสถานศึกษารวมกับชุมชนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการติดตามและ

ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรูประกอบดวยการสงเสริมใหครู

จัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียนการสงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสมการวัดผลและ

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรูประกอบดวยการรวมกับชุมชนกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษามีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน
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อยางหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการ

สอนโดยใชวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกอบดวยสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเผยแพรผลงานการวิจัยการพัฒนาแหลงการเรียนรู

ประกอบดวยสงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรู ท้ังในและนอกสถานศึกษาในการจัด

กระบวนการเรียนรูการนิเทศการศึกษาประกอบดวยการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาใน

สถานศึกษาแนะแนวการศึกษาโดยความรวมมือของผูปฏิบัติการสอนทุกคนในสถานศึกษาและการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบดวยการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของสถานศึกษา 

2. ดานการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษา

สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาและการท่ีจะบริหารงานบุคคลใหเกิดความ

คลองตัวอิสระภายใตกฎหมายระเบียบและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการบริหารงาน

บุคคลเปนอยางดีซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาและไดนําเสนอไวพอสังเขปดังนี้ 

2.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

ธงชัย  สันติวงษ (2546, หนา 247) กลาววาการบริหารงานบุคคลหมายถึงภารกิจ

ของผูบริหารทุกคนท่ีมุงปฏิบัติในกิจกรรมท้ังปวงท่ีเก่ียวกับบุคลากรเพ่ือใหปจจัยดานบุคลากรของ

องคการเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ 

ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน และฉัตยาพร  เสมอใจ (2547, หนา 152) กลาววาการ

บริหารงานบุคคลหมายถึงกระบวนการในการบริหารกําลังคนขององคกรผานทางการวางนโยบาย

กฎระเบียบและข้ันตอนการทํางานเปนงานท่ีเก่ียวกับสมาชิกท่ีปฏิบัติงานในองคกรเพ่ือใหไดบุคลากรท่ี

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานท้ังในดานปริมาณคุณภาพและระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยการจัดบุคลากร

เขาทํางานจะเปนสวนหนึ่งในการบริหารงานบุคคลซ่ึงจะประกอบดวยงานท่ีสําคัญๆคือการสรรหาการ

คัดเลือกคาตอบแทนและสิ่งจูงใจการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนตําแหนงและการโยกยายเพ่ือ

จัดคนใหเหมาะสมกับความตองการของงาน 

บุญจันทร  จันทรเจียม (2548, หนา 20) กลาววาการบริหารงานบุคคลคือศิลปะใน

การเลือกสรรคนใหมและใชคนเกาในลักษณะท่ีจะใหไดผลงานและบริการจากการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเหลานั้นมากท่ีสุด 

สรุปไดวาการบริหารงานบุคคลหมายถึงกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ

สถานศึกษาท่ีเก่ียวกับบุคลากรท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานภายในองคการนั้นๆ 
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2.2 ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 51) ท่ีกลาววาการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของ

สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยท่ีเปาหมายสูงสุดของการมีความรับผิดชอบในการบริหารงาน

บุคคลนี้ก็เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนเปนสําคัญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 234) กลาวถึงความ 

สําคัญของการบริหารงานบุคคลไววาการบริหารงานบุคคลคือปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานโดยตรงผูบริหารท่ีดีคือผู ท่ีใชความรูความสามารถในการ

บริหารงานบุคคลใหทุกคนรวมมือกันปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

สรุปไดวาการบริหารงานบุคคลมีความสําคัญเพราะเปนภารกิจท่ีผูบริหารจะใช

ความรูความสามารถในการบริหารใหทุกคนรวมมือกันปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสงเสริมให

สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวโดยท่ีเปาหมายสูงสุดของการมีความรับผิดชอบในการ

บริหารงานบุคคลนี้ก็เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนเปนสําคัญ 

2.3 ขอบขายของการบริหารงานบุคคล 

สถานศึกษาโดยผูบริหารสถานศึกษาตองเก่ียวของกับการจัดบุคลากรใหเหมาะสม

กับงานและความตองการของสถานศึกษาโดยอาจเลื่อนตําแหนงโยกยายลดตําแหนงหรือใหออกจาก

งานขณะเดียวกันก็ตองฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูทักษะความสามารถและทัศนคติท่ีดี

ตองานท้ังในปจจุบันและอนาคตเพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่นและ

บรรลุเปาหมายท่ีตองการ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 38 - 40) ไดกําหนดขอบขายการงานในการ

บริหารงานบุคคลไวประกอบดวยงาน 5 งานไดแก 

1. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 

3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

4. วินัยและการรักษาวินัย 

5. การออกจากราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 236) กําหนดขอบขาย

การบริหารงานบุคคลไว 6 งานประกอบดวย 1) การวางแผนกําลังคน 2) การสรรหา 3) การบรรจุ

แตงตั้ง 4) การพัฒนา 5) การธํารงรักษาและ 6) การใหพนจากงาน 

สรุปไดวาในการบริหารงานบุคคลนั้นมีภารงานท่ีสําคัญๆท่ีสถานศึกษาควรปฏิบัติ

ประกอบดวย 1) การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงโดยมีการวิเคราะหภารกิจและประเมิน
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สภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษามีการจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและแจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑการประเมินผลงานแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากอนมีการ

มอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติงาน 2) การสรรหาและการบรรจุแตงตั้งโดยมีการดําเนินการสอบแขงขัน

สอบคัดเลือกและคัดเลือกในกรณีจําเปนหรือมีเหตุพิเศษในตําแหนงครูผูชวยครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอ่ืนในสถานศึกษามีการดําเนินการบรรจุแตงตั้งและมีการจัดทําทะเบียนประวัติของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 3) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการโดย

มีการกําหนดหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของ

ขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษามีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามท่ีกําหนด

หลักสูตรไวมีการดําเนินการพิจารณาความดีความชอบและมีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางขวัญ

กําลังใจใหแกบุคลากรในสถานศึกษา 

3. ดานการบริหารงานงบประมาณ 

เปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวาการบริหารงานงบประมาณมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหการ

บริหารสถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมายและในทํานองเดียวกันการบริหารงานงบประมาณจะ

สัมฤทธิ์ผลไดดวยการมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพดังนั้นเพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษา

ประสบผลสําเร็จตามเจตนารมณท่ีตั้งไวก็ควรท่ีจะมีระบบการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและ

ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณเพ่ือเปนแนวทางใน

การดําเนินงานซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอไวพอสังเขปดังนี้ 

3.1 ความหมายของการบริหารงานงบประมาณ 

ณรงคสัจพันโรจน (2537, หนา 23) กลาวไววางบประมาณหมายถึงแผนเบ็ดเสร็จซ่ึง

แสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการดําเนินงานท้ังหมดในระยะเวลาหนึ่งแผนนี้จะรวมถึงการกะ

ประมาณบริหารกิจกรรมโครงการและคาใชจาย 

ประพันธสุริหาร (2542, หนา 47) การบริหารงานงบประมาณหมายถึงการจัดทํา

แผนการใชทรัพยากรการบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่งเงินซ่ึงแสดงออกในรูปตัวเลขไมวาจะเปน

งบประมาณของรัฐบาลหรือธุรกิจเอกชน 

สรุปไดวาการบริหารงานงบประมาณหมายถึงการจัดการใชทรัพยากรการบริหารการ

จัดทําแผนเบ็ดเสร็จและจัดทําใหเปนเครื่องมือในการบริหารในการวางแผนหรือกําหนดแผนงานท่ีวาง

ไว 

3.2 ความสําคัญของการบริหารงานงบประมาณ 

จากสาระบัญญัติในหมวด 8 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 

2542แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 60 และ 61 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
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การบริหารจัดการงบประมาณของประเทศไทยเปนอยางมากกลาวคือการจัดสรรงบประมาณทางการ

ศึกษาแตเดิมจนถึงปจจุบันนี้เปนการจัดสรรใหกับหนวยงานท่ีจัดการศึกษาตามแผนงานโครงการและ

หมวดเงินซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545

ท่ัวๆไปมิใชรายหมวดเหมือนเดิมและยังกําหนดไวดวยวาใหจัดเงินสมทบแกผูเรียนท่ีมีความจําเปนใน

สังคมอีกดวยซ่ึงแตเดิมไมเคยจัดสรรให (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543, หนา 59) 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญและเปนสวนหนึ่งของนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีใหมีการกระจายอํานาจการศึกษาไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

โดยการกระจายอํานาจดังกลาวตองรวมท้ังเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณการเงิน

เพราะมิฉะนั้นการกระจายอํานาจจะไมมีประโยชนการกระจายอํานาจการบริหารงานงบประมาณใหมี

การจัดสรรคาใชจายรายหัวตรงไปยังสถานศึกษาจะเปนการกระจายอํานาจใหสถานศึกษามีอิสระใน

การตัดสินใจเรื่องการบริหารงานงบประมาณโดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุน (Block Grant)ใหเปนคาใชจาย

รายบุคคลตามจํานวนนักเรียนสถานศึกษาจะมีอํานาจและอิสระในการใชเงินมากและถามีเงินเหลือ

สถานศึกษาก็สามารถเก็บงบประมาณและทรัพยากรไวตอไปได (รุงแกวแดง, 2546, หนา 127) 

สรุปไดวาการบริหารงานงบประมาณหมายถึงการบริหารงานงบประมาณไปยัง

สถานศึกษาใหสถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจในเรื่องการบริหารงานงบประมาณโดยรัฐจัดสรรเงิน

อุดหนุนให 

3.3 ขอบขายของการบริหารงานงบประมาณ 

จะเห็นไดวางานการบริหารงานงบประมาณนั้นเปนงานท่ีมีความสําคัญและ

มีกระบวนการและแนวปฏิบัติท่ีคอนขางจะยุงยากซับซอนผลการปฏิบัติงานดานนี้จะกระทบกระเทือน

ตอสถานศึกษาและผูบริหารเองเพราะการเงินเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงานทุก

ชนิด 

ณรงค สัจพันโรจน (2537, หนา 25-27) ไดกลาววาการดําเนินงานบริหารงาน

งบประมาณนั้นมีขอบขายการดําเนินงานเก่ียวกับ 1) เงินนอกงบประมาณ 2) เงินงบประมาณ3) เงิน

รายไดแผนดิน 4) รายงาน 5) การรับเงิน 6) การจายเงิน 7) การเก็บรักษาเงิน 8) การควบคุมและการ

ตรวจสอบและ 9) การประเมินผลการใชจายเงินตามแผนการใชจาย 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 39) กําหนดขอบขายการบริหารงบประมาณไว7 

งานประกอบดวย 

1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

3. การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการ

ดําเนินงาน 
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4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

5. การบริหารการเงิน 

6. การบริหารบัญชี 

7. การบริหารพัสดุและสินทรัพยโดยจัดทําระเบียบการใชทรัพยสินท่ีเกิด

จากการจัดหาของสถานศึกษาดวยความเห็นชอบของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 225) ไดกําหนด

ขอบขายการบริหารงบประมาณซ่ึงประกอบดวย 1) การบริหารงานการเงิน 2) การบริหารงานการ

บัญชี3) การบริหารงานพัสดุและ 4) การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

สรุปไดวาการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาประกอบดวยกิจกรรมท่ีสําคัญ

ดังนี้ 1) การจัดทําและเสนอของบประมาณโดยการศึกษาวิเคราะหการจัดและพัฒนาการบริหาร

งบประมาณของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและตามความตองการของ

สถานศึกษาการจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษาการกําหนดกลยุทธและมีแผนกลยุทธใน

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาการกําหนดผลผลิตผลลัพธและตัวชี้วัดความสําเร็จในการ

บริหารงบประมาณโดยจัดทําเปนสารสนเทศ 2) การจัดสรรงบประมาณโดยการจัดทําแผนการใช

งบประมาณรายไตรมาสโดยกําหนดปฏิทินงานรายเดือนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณแลวสรุปแยกเปนรายไตรมาสอยางถูกตองและเปนปจจุบัน3) การตรวจสอบติดตาม

ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงานโดยการจัดทําแผนการกํากับตรวจสอบ

ติดตามและปองกันความเสี่ยงสําหรับโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูงและปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดและการ

ประเมินแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาและจัดทํารายงานประจําปการศึกษา 

4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาโดยประชาสัมพันธใหหนวยงานทราบรายการ

สินทรัพยของสถานศึกษาเพ่ือใชทรัพยากรรวมกันและการวิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษาท่ี

ดําเนินการจัดการรายไดและสินทรัพยและจัดทําทะเบียนขอมูล 5) การบริหารพัสดุและสินทรัพยโดย

การจัดทําระเบียบการใชสินทรัพยท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษาดวยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 

การบริหารงานท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระเบียบบริหารองคการใหบริการ

บริหารงานอ่ืนๆบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยมีบทบาทหลักในการ

ประสานสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตางๆในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบผูวิจัยได

ศึกษาแนวทางการบริหารงานการบริหารท่ัวไปไวพอสังเขปดังนี้ 
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4.1 ความหมายของดานการบริหารงานท่ัวไป 

การบริหารงานท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระเบียบบริหารองคการ

ใหบริการบริหารงานอ่ืนๆบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยมีบทบาทหลัก

ในการประสานสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตางๆในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 64) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา197) กลาววาการ

บริหารงานท่ัวไปหมายถึงงานการบริหารสถานศึกษาอ่ืนๆท่ีสนับสนุนการบริหารวิชาการบริหาร

งบประมาณการบริหารงานบุคคลใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

สรุปไดวาการบริหารท่ัวไปหมายถึงการบริหารงานอ่ืนๆเพ่ือสงเสริมสนับสนุนและ

อํานวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการงบประมาณและการบริหารงานบุคคลใหบรรลุ

เปาหมายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4.2 ความสําคัญของการบริหารงานท่ัวไป 

งานการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษามีความสําคัญเนื่องจากเปนงานท่ีใหบริการ

สนับสนุนสงเสริมประสานงานและอํานวยการใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความ

เรียบรอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนั้นยังเปนงานการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล

ขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชนซ่ึงจะกอใหเกิดความรูความเขาใจเจตคติท่ีดีเลื่อมใส

ศรัทธาและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 หนา 64) 

นอกจากนี้งานการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของการกระจาย

อํานาจทางการศึกษาตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.254ซ่ึงกําหนดใหงานการบริหารท่ัวไปเปนกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน

ของสถานศึกษาท่ีเก่ียวกับงานการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคลให

เกิดความคลองตัวสามารถดําเนินงานไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2547หนา 198) 

สรุปไดวาการบริหารงานท่ัวไปมีความสําคัญเนื่องจากเปนกิจกรรมสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีเก่ียวกับการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณและการบริหารงาน

บุคคลใหเกิดความคลองตัวสามารถดําเนินงานไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.3 ขอบขายของดานการบริหารงานท่ัวไป 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546,หนา38-40) ไดกําหนดขอบขายภาระงานในการ

บริหารงานท่ัวไปไวดังนี ้

1. การดําเนินงานธุรการ 

2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



17 

 

3. การจัดทําสํามะโนผูเรียนประกอบดวยการประสานงานกับชุมชนและ

ทองถ่ินในการสํารวจขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีจะเขารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของ

สถานศึกษา 

4. การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามผลการประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศ

ของสถานศึกษาแลวนําผลท่ีไดรับไปดําเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสม 

6. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรศึกษาวิเคราะหขอมูลสภาพ

ปจจุบันปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนาองคกรของสถานศึกษา 

7. การจัดระบบควบคุมภายในประกอบดวยการวางแผนการจัดระบบการ

ควบคุมภายในสถานศึกษาและปฏิบัติตามแผนอยางเปนระบบ 

8. งานบริการสาธารณะ 

9. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

10. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการงบประมาณบุคคลและบริหารท่ัวไป

ประกอบดวยการจัดระบบสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป 

11. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

12. การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

13. การรับนักเรียน 

14. การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ

ตามอัธยาศัย 

15. การสงเสริมกิจการนักเรียน 

16. การประชาสัมพันธ 

17. งานท่ีไมไดระบุไวในงานอ่ืน 

สรุปไดวาการบริหารงานท่ัวไปเปนการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาท่ีเก่ียวกับงานวิชาการงานงบประมาณและงานบุคคลใหเกิดความคลองตัวสามารถ

ดําเนินงานไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีใหมีการกระจายอํานาจท้ัง 4 ดานสู

สถานศึกษาก็เพ่ือเปาหมายสูงสุดคือคุณภาพผูเรียนดังนั้นการบริหารงานวิชาการการบริหาร

งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไปตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเขาใจในเปาหมายนี้และใชอํานาจท่ีไดรับมอบหมายมาใหเกิดคุณภาพกับ

ผูเรียนใหได 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

1. ความหมายและความเปนมา 

     คําวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานหรือ SBM นั้นเปนรูปแบบในการบริหารและ

จัดการท่ีริเริ่มข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษท่ี1980’s (Wohlstetter, 1995, Cheng, 

1996, อางถึงในอุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หนา 7) ในภาษาไทยยังไมมีการบัญญัติศัพทท่ีแนนอน 

สวนมากนิยมเรียกทับศัพทวา School-Based Management หรือเรียกยอๆ วา SBM แตเสริมศักดิ์ 

วิศาลาภรณและคณะไดเริ่มใชคําวา “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” ในการวิจัยเรื่องการ

กระจายอํานาจจัดการศึกษา เม่ือป พ.ศ.2541 (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ, 2541, อางถึงใน

อุทัย บุญประเสริฐ, 2545 หนา 7) 

สําหรับการวิจัยในครั้งนี้เลือกใชคําวา “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” เพราะเปนคําท่ี

นักวิชาการนิยมใชมากท่ีสุด ซ่ึงความหมายของคําวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีผูให 

ความหมายไวหลายความหมาย ดวยกัน ดังนี้ 

อุทัย  บุญประเสริฐ. (2545, หนา 13) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปน

แนวทางหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา โดยการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมาก

ข้ึน โดยมีสมมติฐานวา การใหโรงเรียนมีอํานาจหนาท่ีมากข้ึน จะทําใหประสิทธิภาพของโรงเรียน

สูงข้ึน มีความยืดหยุนมากข้ึน และมีผลผลิตดีข้ึน และไดสรุปคุณลักษณะของการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานออกเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ 

   1. โรงเรียนเปนหนวยหลักในการตัดสินใจ การตัดสินใจใดๆ ควรเกิดข้ึนในขอบเขต

ของหนาท่ีโรงเรียน ดังนั้น การตัดสินใจดานการเงิน และการจัดการจึงเปนหนาท่ีของโรงเรียนโดยตรง

อํานาจจากสวนกลางมีสวนนอย หรือลดลง 

   2. “ความรูสึกเปนเจาของ” เปนหลักสําคัญในการปฏิรูปโรงเรียน การปฏิรูปท่ีมี

ประสิทธิผลไมไดข้ึนอยูกับการกํากับควบคุมจากอํานาจภายนอก หรือการดําเนินการจากภายนอก

โรงเรียน แตตองการความรวมมืออยางจริงจังจากสมาชิกท่ีเก่ียวของมารวมตัดสินใจดําเนินการ 

อุทัย บุญประเสริฐ (2545, หนา 14) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการให

ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ผูมีอํานาจตัดสินใจในระดับโรงเรียนไมไดมีเพียงแตผูบริหาร

เทานั้น แตยังมีตัวแทนคณะครู และผูปกครองรวมอยูดวย คณะบุคคลเหลานี้มีอํานาจหนาท่ี และ

ความรับผิดชอบเก่ียวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนกําหนดการและตารางเวลาตางๆ การ

ควบคุมวินัยนักเรียน งานบุคลากร และงบประมาณ 

ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หนา 41) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไววา “เปน

การกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนใหตัดสินใจเก่ียวกับทรัพยากร (ไดแกความรู เทคโนโลยี อํานาจ

หนาท่ี วัสดุครุภัณฑ บุคลากร เวลา และงบประมาณ) เปนการกระจายอํานาจทางการบริหารจัดการ
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มากกวาจะเปนอํานาจทางการเมือง และใหเกิดการตัดสินใจในระดับโรงเรียนภายใตกรอบนโยบาย

ของทองถ่ินและของรัฐ ในขณะเดียวกันโรงเรียนยังมีความรับผิดชอบท่ีจะตรวจสอบไดในทรัพยากรท่ี

จัดสรรให” 

สําหรับนักวิชาการไทย ไดใหความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไว ดังนี้ 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2541, หนา 40) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปน

การบริหารแบบหนึ่งท่ีใหโรงเรียนเปนอิสระมากข้ึนเปนการบริหารท่ีอยูบนพ้ืนฐานการวิจัยท่ียืนหยัด

ประโยชนของการตัดสินใจแบบมีสวนรวม โดยมุงใหอํานาจแกคณะกรรมการโรงเรียนใน 3 เรื่องคือ

งบประมาณ หลักสูตร หรือโปรแกรมการศึกษา 

ยุวดี  ศันสนียรัตน (2542, หนา 2-4) กลาววา เปนการบริหารจัดการท่ีสถานศึกษา เปนการ

ถายโอนอํานาจของสถานศึกษาไปสูชุมชนเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารอยางมีความหมาย

สถานศึกษาสามารถกําหนดความตองการไดดวยตนเอง สมาชิกฝายตางๆ ของสถานศึกษาจึงมีอิสระ

และความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรมากข้ึน และสงผลดีตอการพัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว 

วิจิตร  ศรีสอาน (2542, หนา 2) ไดกลาวไวในการอภิปรายเพ่ือวิพากษงานวิจัย เรื่อง

การศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานยังไมมีคําในภาษาไทย จึงเสนอคําวา “การบริหารฐาน

โรงเรียน”เทียบกับคําในภาษาอังกฤษ โดยมีความหมายตรงกับกับท่ีบัญญัติไวในมาตรา 39 และ 40 

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จากคํากลาวนี้ การบริหารฐานโรงเรียน จึงหมายถึง โรงเรียนท่ี

ใหบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีการบริหารในรูปคณะกรรมการ 

อุทัย บุญประเสริฐ (2545, หนา ข) กลาวไววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปน

รูปแบบและแนวคิดในการบริหารท่ีมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลาง หรือจากเขต

การศึกษาไปยังสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษามีอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ และมีความอิสระและ

คลองตัวในการบริหารจัดการในการตัดสินใจสั่งการเก่ียวกับบริหารโรงเรียน ท้ังดานหลักสูตรการเงิน

การงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไปของโรงเรียนเอง โดยมีคณะกรรมการ

โรงเรียน ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผูปกครอง องคกรและชุมชนรวมกัน

บริหารโรงเรียนใหสอดคลองและตอบสนองความตองการของผูเรียน ของผูปกครอง และชุมชนมาก

ท่ีสุด 

ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หนา 41) กลาวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง การ

บริหารจัดการโรงเรียนท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะและความตองการของโรงเรียน นั่นคือ สมาชิกใน

โรงเรียนอันไดแก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู-อาจารย พอแมผูปกครอง 

นักเรียน ตลอดจนสมาชิกชุมชน และองคกรอ่ืนๆ มารวมพลังกันอยางเต็มท่ี รับผิดชอบตอการใช
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ทรัพยากรและแกปญหา ตลอดจนดําเนินการเพ่ือพัฒนากิจกรรมดานการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน

ระยะสั้นและระยะยาว 

นอกจากความหมายตามท่ีนักวิชาการทานตางๆ ใหไวแลวนั้น ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ก็มีบทบัญญัติท่ีสอดคลองกับหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

กลาวคือ ในมาตรา 40 ระบุวา ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแตละสถานศึกษาทํา

หนาท่ี 1) กํากับ 2) สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา โดยประกอบดวยบุคคล 7 ประเภท ไดแก 

ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา

ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 หนา 21) 

สรุปไดวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง การบริหารโรงเรียนท่ียึดหลักกระจาย

อํานาจจากสวนกลางสูการตัดสินใจดําเนินงานตางๆ รวมกันในระดับโรงเรียน ระหวางกลุมผูใหบริการ

ทางการศึกษา ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ผูแทนครู บุคลากรทางการศึกษา และ กลุมผูรับบริการทาง

การศึกษา ไดแก ผูแทนผูปกครอง ผูแทนนักเรียน ผูแทนองคกรประเภทตางๆ ในชุมชน โดยโรงเรียนมี

อิสระในการตัดสินใจมากข้ึน มีความรับผิดชอบตอบทบาทและภารกิจของโรงเรียนมากข้ึน ท้ัง

ทางดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารท่ัวไป 

2. ความเปนมาของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงเปนวัฏจักร กลาวคือ เริ่มตนดวยการ

กระจายอํานาจ ตอมารวมอํานาจ แลวหวนกลับมาสูการกระจายอํานาจ คือในชวงปการศึกษา1931-

1932 มีการกระจายอํานาจ โดยแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออกเปน127,531เขต เพ่ือบริหารจัดการ

โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษารวมกันประมาณ 153,940 แหง (กมล สุดประเสริฐ, 2544, 

หนา 23) ครั้นตอมาการบริหารการศึกษาของรัฐเริ่มโนมเอียงไปทางการรวมอํานาจ ท้ังนี้ เนื่องจาก

นักการศึกษามองวาการกระจายอํานาจทําใหมีการเลือกปฏิบัติ และมีการทุจริต ทําใหตองการปฏิรูป

การศึกษา โดยรวมเอาพ้ืนท่ีขนาดเล็กเขาไวภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ี

แนวโนมการรวมอํานาจดังกลาวดําเนินมาจนกระท่ังถึงจุดเปลี่ยนแปลง คือในทศวรรษท่ี 1960ในชวง

เวลาดังกลาว พลเมืองอเมริกันเริ่มมีความตื่นตัวดานสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานมากข้ึน และจุดนี้เองท่ี

เปนตนกําเนิดของการเรียกรองใหกระจายอํานาจการศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนท่ีตั้งอยูในแตละทองถ่ิน

รับผิดชอบตอความตองการของชุมชนมากข้ึน ถึงแมวากระแสดังกลาว จะไมแพรหลายไปใน

ระดับประเทศ แตก็มีการตอบสนองตอแรงกดดันดังกลาว ดวยการเริ่มตนท่ีจะกระจายอํานาจารศึกษา 

และไดดําเนินเรื่อยมา จนถึงปจจุบัน 

ในปจจุบัน สหรัฐอเมริกามีเขตการศึกษาประมาณ 15,500 เขต ในจํานวนนี้ มีโรงเรียน

จํานวนไมมากนักท่ีไดนําการบริหารแบบกระจายอํานาจไปใชอยางเปนทางการเต็มรูปแบบ (Neal, 

1991, p. 1) ในป 1990 มีเขตพ้ืนท่ีท่ีนําการบริหารรูปแบบนี้ไปใช จํานวน 1 ใน 4 ของเขตพ้ืนท่ี



21 

 

ท้ังหมด (Brooks, 1991, p. 117) แตอยางไรก็ตาม การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานก็เปน

รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจท่ีไดรับความสนใจจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษามากข้ึนโดยลําดับใน

ป 1993 มีมลรัฐตางๆ ท่ีนําการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใช 44 มลรัฐ ปจจุบันมีเกือบ

ครบทุกมลรัฐแลวแตยังไมครอบคลุมทุกเขตพ้ืนท่ี (Herman and Herman. อางถึงใน อุทัย บุญ

ประเสริฐ, 2545, หนา 77) ตัวอยางของมลรัฐท่ีนําการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใช 

จากประสบการณของสหรัฐอเมริกา พบวา การรวมอํานาจมิไดชวยใหการศึกษาบรรลุตาม

เจตนารมณท่ีตั้งไว อีกท้ังไมมีแนวโนมใดท่ีแสดงใหเห็นวาจะทําใหการศึกษาใหผลลัพธท่ีดี การรวม

อํานาจทําใหระบบการศึกษาเคลื่อนตัวอยางเชื่องชา เปนระบบท่ีมีขนาดใหญโต เฉ่ือยชา ไมมี

ประสิทธิภาพ อีกท้ังไดรับการตําหนิจากฝายอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกวงการศึกษา เพราะมีการตัดสินใจท่ี

เชื่องชา แมในเรื่องเล็กนอย จุดออนอีกประการหนึ่งของการรวมอํานาจ คือ ไมสามารถโนมนาวให

บุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีจะปรับปรุงการศึกษา แรงผลักดันและอํานาจจาก

ภายนอกท่ีกดดันใหมีการปรับปรุงโรงเรียน ไมทําใหบุคลากรมีความผูกพันท่ีจะปรับปรุงโรงเรียนอยาง

ยั่งยืน สภาพการณเชนนี้ นักวิชาการในขณะนั้นเชื่อวาสามารถแกไขไดดวยการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน โดยปจจัยท่ีผลักดันใหตองมีการกระจายอํานาจสืบเนื่องมาจากมีรายงานการวิจัยหลายเรื่องท่ี

ชี้วา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสามารถใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาได ท้ังนี้เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 

1. โรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติการในการเปลี่ยนแปลงการศึกษา 

   2. บุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงทํางานคลุกคลีอยูกับนักเรียนมีความนาเชื่อถือวามีความ

รอบรูเก่ียวกับการจัดการศึกษาใหบังเกิดผลดีตอนักเรียนมากท่ีสุด 

   3. การปรับปรุงการศึกษาตองใชเวลายาวนาน โรงเรียนในชุมชนจึงเปนหนวยงานท่ี

เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะดําเนินการปรับปรุงตนเองเพ่ือใหสามารถพัฒนาการศึกษาไดอยางยั่งยืน 

   4. ผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญตอการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียน 

   5. ความเปลี่ยนแปลงในประเด็นสําคัญๆ เกิดจากความรวมมือระหวางบุคลากรใน

โรงเรียนกับชุมชนในการวางแผนและนําแผนไปปฏิบัติ 

   6. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สงเสริมใหอาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูง และชวย

ทําใหโรงเรียนจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล 

   7. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มุงเนนใหจัดการศึกษาแกชุมชนท่ีโรงเรียน

ตั้งอยูเพ่ือยกระดับพัฒนาการดานตางๆ ของนักเรียน 

   8. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทําใหการบริหารงบประมาณตอบสนองตอ

งานดานการเรียนการสอนมากข้ึน (Mojkowski and Flaming, 1988, pp. 2, English, 1988, p. 

11, Cuban, 1990, cited in Cheng, 1996) 
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จากขอความขางตนจะเห็นไดวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนรูปแบบการบริหารท่ี

จะสงผลใหเกิดการพัฒนาในทุกดานท้ังดานผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียน ซ่ึงการพัฒนาเหลานี้จะ

สงผลใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. แบบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

การบริหารโดยใช โรงเรียนเปนฐานในภาคปฏิบัติจริ งนั้น เปนการบริหารงานโดย

คณะกรรมการโรงเรียน (School council) โดยคณะกรรมการโรงเรียนจะมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจ

เก่ียวกับเรื่องการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน วิชาการ งบประมาณ และบุคลากร คณะกรรมการ

โรงเรียนโดยท่ัวไปจะประกอบไปดวย ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนครู ตัวแทนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตัวแทนองคกรชุมชน ตัวแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารโรงเรียน จากการศึกษาแบบ

ของคณะกรรมการโรงเรียนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวามีแบบท่ีสําคัญอยางนอย 4 

แบบ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หนา 65) ซ่ึงไดแก 

   1. แบบท่ีมีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (Administrative control) เกิดจากแนวคิด

ในการกระจายอํานาจหนาท่ีในการบริหารการเงิน บุคลากร และวิชาการใหแกผูบริหารโรงเรียน 

เพ่ือใหการบริหารโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในระยะแรกๆ ผูบริหารมักใชวิธีขอคําปรึกษา

อยางไมเปนทางการจากครู ผูปกครองนักเรียน หรือผูแทนชุมชน ดังนั้น คณะกรรมการโรงเรียนท่ี

ตั้งข้ึนมักจะมีบทบาทสําคัญอยูท่ีการเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาของผูบริหารโรงเรียนนั่นเอง ผูบริหาร

โรงเรียนจะเปนประธานและเจาหนาท่ีเขตการศึกษาเปนกรรมการโดยตําแหนง สวนคณะกรรมการ

อ่ืนๆ มาจากการเลือกตั้งของกลุมบุคคลแตละประเภทในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การหา

แนวทางแกปญหา และการดําเนินงานของโรงเรียน คณะกรรมการจะมีบทบาทในการรวมเสนอความ

คิดเห็น แตอํานาจในการตัดสินใจข้ันสุดทายยังคงอยูท่ีผูบริหารโรงเรียน 

   2. แบบท่ีมีครูเปนหลัก (Professional control) การบริหารตามแนวนี้ ตัวแทน

คณะครูจะมีสัดสวนมากท่ีสุดในคณะกรรมการโรงเรียน การจัดคณะกรรมการแบบนี้ เกิดจากแนวคิด

ท่ีวาครูเปนผูอยูใกลชิดนักเรียนมากท่ีสุด ครูเปนผูปฏิบัติจึงยอมจะรับรูปญหาทุกอยางไดดีกวา และถา

มีโอกาสตัดสินใจก็สามารถแกปญหาไดตรงตามจุดมากท่ีสุด 

   3. แบบท่ีมีชุมชนมีบทบาทหลัก (Community control) จุดประสงคของแบบการ

บริหารท่ีควบคุมโดยชุมชน คือการเพ่ิมความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกชุมชนและผูปกครอง

และเพ่ือใหผูรับบริการทางการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษามากท่ีสุด แนวคิดสําคัญก็คือ

หลักสูตรของโรงเรียนควรตอบสนองความตองการและคานิยมของผูปกครองและชุมชนทองถ่ินมาก

ท่ีสุด คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีสัดสวนจํานวนตัวแทนผูปกครอง และชุมชนมีมากท่ีสุดใน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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   4. รูปแบบท่ีมีครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional-community control )

แนวคิดของคณะกรรมการโรงเรียนลักษณะนี้ มีความเชื่อวาท้ังครูและผูปกครองตางมีความสําคัญใน

การ จัดการศึกษาใหแกเด็ก ครูจะไดรับรูคานิยมและความตองการของผูปกครอง ในขณะเดียวกัน

ผูปกครองก็มีโอกาสชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูดวย สัดสวนของผูแทนครู และ

ผูแทนผูจากปกครอง/ชุมชน จะมีเทาๆ กันในคณะกรรมการโรงเรียนสําหรับประเทศไทย 

คณะกรรมการโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 เรียกเปนภาษาอังกฤษวา 

“School Board” (Office of the National Education Commissions, 1999, p.17-18, อางถึง

ใน บุญมี เณรยอด, 2546, หนา 12-15) เปนคณะกรรมการโรงเรียนท่ีชุมชนมีบทบาทเปนหลัก 

(Community control) โดยมีสัดสวนคณะกรรมการท่ีมาจากชุมชนมากท่ีสุด (ผูแทนผูปกครอง 

ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ) 

4. ความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

จากการศึกษาเรื่องการนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชในการบริหารโรงเรียน 

ไดพบวามีประโยชนตอการบริหารและการจัดการศึกษา โดยรวม ดังนี้ (Myers and Stonehill, 

1993, p. 2-3, Herman and Herman, 1992, p. 261-263,Floilida Department of Education, 

1998, p. 1-4, อางถึงใน ดิเรก  วรรณเศียร, 2546, หนา 11) 

   1. เปนการระดมผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณเพ่ือรวมกันจัดการศึกษาเปด

โอกาสใหครู เจาหนาท่ี และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของโรงเรียน 

   2. ขวัญและกําลังในของครูดีข้ึน เนื่องจากมีสวนรวมและรับผิดชอบในการบริหารและ

จัดการเรียนการสอนมากข้ึน ครูเกิดความภาคภูมิใจในงานของโรงเรียนเพราะไดมีโอกาสรวมคิดรวมทํา

มากข้ึน 

   3. เปนการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพ่ือจัดการศึกษา ท้ังดานบุคลากร การเงิน 

และดานวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยอาศัยเครือขายผูแทนองคกร

ตางๆและเครือขายผูปกครองท่ีเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา 

   4. สรางภาวะผูนําใหกับบุคลากรในโรงเรียน การกระจายความรับผิดชอบใหทีมงาน

ตางๆในโรงเรียนจะทําใหเกิดผูนํากลุม และสมาชิกในโรงเรียนจะผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนําในทีมงาน 

   5. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการติดตอสื่อสาร การบริหารแบบมีสวนรวมและการ

ทํางานเปนทีมทําใหตองมีการสื่อสารภายในทีมงาน และระหวางหนวยงานภายในโรงเรียนมากข้ึน 

และทําใหบุคลากรในโรงเรียนรับรูและเขาใจนโยบายและแนวทางของโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

   6. เกิดความริเริ่มสรางสรรค การใหโรงเรียนรับผิดชอบบริหารจัดการดวยตนเอง ทํา

ใหเกิดริเริ่มจัดทําโครงการใหมๆ เพ่ือใหตรงกับความตองการของผูเรียนและชุมชนมากข้ึน 
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   7. เพ่ิมประสิทธิภาพ การท่ีครูและผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ จึง

เกิดแนวทางท่ีจะตองใชงบประมาณโดยประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

   8. เกิดความรูสึกมีสวนรวมและความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเปด

โอกาสใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอความคิดในการบริหารและจัดการศึกษา รวมท้ังการ

ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

   9. โรงเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนมากข้ึน เนื่องจากชุมชนไดเขามามีสวนรวมใน

การบริหารและจัดการศึกษา 

   10. การบริหารและการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

เนื่องจากเปนการบริหารในรูปองคคณะบุคคล 

สรุปไดวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนรูปแบบของการบริหารท่ีมีความสําคัญตอ

คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนและการจัดการศึกษา โดยมีหลักการ

สําคัญอยูท่ีการเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวมในการปรับปรุงการศึกษา และเปด

โอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

5. หลักการสําคัญสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

สําหรับหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไดมีนักการศึกษาหลายทานสรุปไว

ใกลเคียงกัน ดังนี้อุทัย บุญประเสริฐ (2545, หนา 189-191) ไดสรุปหลักการสําคัญในการบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานไว 4 ประการ คือ 

   1. หลักการกระจายอํานาจ เปนการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา

ไปยังสถานศึกษาใหมากท่ีสุด โดยมีความเชื่อวาโรงเรียนเปนหนวยสําคัญในการจัดการศึกษา ในการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 

   2. หลักการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมี

สวนรวมในการบริหาร รวมตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ผูท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ

ไดแกครู ผูบริหาร ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตัวแทนศิษยเกา และ

ตัวแทนนักเรียน ฯลฯ การท่ีบุคคลผูท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

จะเกิดความรูสึกเปนเจาของ และจะเต็มใจและยินดีรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน 

   3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน ในอดีตตลอดระยะเวลาท่ีผานมา 

การจัดการศึกษาจะเปนแบบมีการรวมการจัดการศึกษาไปไวท่ีสวนกลางเพ่ือใหเกิดเอกภาพและ

มาตรฐานทางการศึกษา แตเม่ือความเจริญกาวหนาตางๆ รุดหนาไปอยางรวดเร็ว คนมีการศึกษามาก

ข้ึน สังคมเปลี่ยนแปลงไปมากและคอนขางรวดเร็ว การจัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด เกิด

ความลาชา และไมตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองใหอํานาจคืนสู

ทองถ่ิน สูผูท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน ใหไดมีบทบาทจัดการศึกษามากข้ึน 
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   4. หลักการบริหารจัดการตนอง เนื่องจากในระบบการศึกษาโดยท่ัวไปนั้น มักจะ

กําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลางเปนหลักในแทบทุกเรื่อง โรงเรียนไมมี

อํานาจอยางแทจริงในการบริหารจัดการดวยตนเองเลย การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้นมีความ

เชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดหลายวิธี และถาสวนกลางทําหนาท่ีเพียงแตกําหนด

นโยบายและเปาหมาย แลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเอง โดยใหโรงเรียนมีอํานาจ 

หนาท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินงานได สามารถดําเนินการไดดวยวิธีการท่ีแตกตางกันได 

แลวแตความพรอมและสถานการณของโรงเรียน ผลท่ีไดนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมท่ีทุกอยางถูก

กําหนดมาจากสวนกลาง ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม (ถวิล มาตรเลี่ยม 2545, หนา 42) ไดสรุป

หลักการสําคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไว 4 ประการ ประกอบดวย 

   1. หลักดุลยภาพ (Principle of equifinality) หลักการของ SBM ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของหลักแหงดุลยภาพ กลาวคือ มีวิธีการหรือแนวทางมากมาย และหลากหลายท่ีจะนํามาใช

ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายการศึกษา การยืดหยุน (Flexibility) เปนเรื่องสําคัญและจําเปน 

โรงเรียนมีความชอบธรรมเต็มท่ีในอันท่ีจะขับเคลื่อนพัฒนา และดําเนินงานดวยยุทธศาสตรของตนเอง

ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการโรงเรียนดวยพวกเขาเองอยางมีประสิทธิภาพ 

   2. หลักการกระจายอํานาจ (Principleofdecentralization) เม่ือสภาพแวดลอม

เปลี่ยนแปลงไป จะสงผลกระทบใหการบริหารจัดการโรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี

ความยุงยากและเพ่ิมปญหามากข้ึน ดังนั้น การกระจายอํานาจใหโรงเรียน จะทําใหโรงเรียนมีพลัง

อํานาจและรับผิดชอบในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยตนเองใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไป

ได และสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

   3. หลักระบบบริหารจัดการตนเอง (Principle of self-management) ดวย

หลักการของ2 ขอท่ีกลาวมา จึงจําเปนท่ีโรงเรียนจะใชระบบบริหารจัดการตนเองมาเปนหลักในการ

ดําเนินงานภายใตนโยบายหลักและโครงสรางขององคการพัฒนา จุดประสงคการสอน และ

ยุทธศาสตรการพัฒนา สรางกําลังคนและทรัพยากร การแกปญหา และทําใหจุดมุงหมายบรรลุผล

สําเร็จดวยความสามารถของโรงเรียนเอง 

   4. หลักการริเริ่ม (Principle of human initiative) ทามกลางความหลากหลาย

และความซับซอนของกิจกรรมการศึกษา จําเปนจะตองอาศัยการริเริ่มและความคิดสรางสรรคของ

สมาชิกโรงเรียนในการทําหนาท่ีและเพ่ิมพูนคุณภาพการศึกษา ฉะนั้น เปาหมายของ การบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐาน ก็เพ่ือสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมท่ีสมาชิกของโรงเรียนจะมีสวนรวมอยาง

กวางขวาง รวมกันพัฒนาศักยภาพ ความริเริ่มและความสามารถเพ่ือเปนพลังสรางคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาโรงเรียน 
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สวนสํานักงาคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545, หนา 104) สรุปวา หลักการสําคัญใน

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประกอบดวย 

   1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) โดยการคืนอํานาจการจัด

การศึกษาใหกับประชาชน โดยยอมรับวาการปรับปรุงการศึกษาของสถานศึกษาจะเกิดผลสําเร็จได

ตองทําท่ีสถานศึกษา โดยการกระจายอํานาจจากสวนกลางและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปยังสถานศึกษา

ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาต ิ

   2. หลักการบริหารตนเอง (Self - management) สถานศึกษาจะมีอิสระในการ

ตัดสินใจดวยตนเองมากข้ึน ภายใตการบริหารในรูปขององคคณะบุคคล คือ คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

   3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation) ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) เชน ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา ซ่ึงสามารถมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ

แผน การตัดสินใจ การกําหนดหลักสูตรทองถ่ิน การรวมคิดรวมทําฯลฯ โดยเนนการกระจายโอกาสไป

ใหท่ัวถึงท้ังองคกร เพ่ือโยงใยใหทุกคนไดเขามามีสวนรวมมากท่ีสุด 

   4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเก้ือหนุน ไมใชภาวะผูนําแบบชี้นําหรือสั่งการ แตเปน

นภาวะผูนําท่ีเนนการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 

   5. หลักการพัฒนาท้ังระบบ (Wholeschoolapproach) มีการปรับท้ังโครงสราง

และวัฒนธรรมขององคกรท้ังระบบ 

   6. หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) โรงเรียนตองแสดงความ

รับผิดชอบท่ีจะใหมีการตรวจสอบ เพ่ือใหการบริหารและจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

ไว (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543, หนา 20) 

จากหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของนักการศึกษาท่ีกลาวมา จะเห็นวามี

แนวคิดใกลเคียงกัน ดังนั้นจากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ

เอกสารงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของผูวิจัยจึงนําหลักการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชใน

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 4 ประการ ดังนี้ 

1. หลักการกระจายอํานาจ 

2. หลักการมีสวนรวม 

3. หลักการบริหารตนเอง 

4. หลักการตอบสนองความตองการของชุมชน 

โดยแตละหลักการมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1. หลักการกระจายอํานาจ ประเทศไทยไดมีความพยายามท่ีจะปฏิรูประบบบริหาร 

การศึกษาเพ่ือใหการศึกษามีเอกภาพดานนโยบายและการบริหาร มีประสิทธิภาพในการจัดการ และ
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กระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหกับทองถ่ินและสถานศึกษา เพราะการกระจายอํานาจทาง

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะเพ่ิมประสิทธิผลในการจัดการศึกษาเพ่ือใหตอบสนองความตองการ

ของผูรับบริการ 

ความหมายของการกระจายอํานาจ 

การกระจายอํานาจคือ การโอนกิจการบริการสาธารณะบางเรื่องจากรัฐ หรือองคกรปกครอง

สวนกลางไปใหชุมชน ซ่ึงตั้งอยูในทองถ่ินตางๆ ของประเทศ หรือหนวยงานบางหนวยรับผิดชอบจัดทํา

อยางเปนอิสระจากองคกรปกครองสวนกลาง (วรพจน วิศรุตพิชญ, 2537, หนา 11) 

ปรัชญา เวสารัตน (อางถึงใน ปยะนุช เงินคลาย, 2540, หนา 24) กลาวไววา การกระจาย

อํานาจทางการบริหาร หมายถึง การมอบหมายหนาท่ี ความรับผิดชอบ และอํานาจดําเนินการใหแก

หนวยงานระดับรอง ๆ ลงไปท้ังนี้โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ ท่ีจะใหหนวยงานแตละระดับมีขีด

ความสามารถตัดสินใจ และดําเนินการท่ีจําเปนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สถาบันภาษาศาสตร (อางถึงในพิณสุดา สิริธรังศรี, 2541, หนา 30) กลาวไววา ความหมาย

ของการกระจายอํานาจตามนัยการบริหาร หมายถึง การมอบอํานาจในการบริหารงานใหผูปฏิบัติงาน

หรือใหบุคลากรไปปฏิบัติงานในทุกระดับชั้นขององคการ การกระจายอํานาจในทางราชการนั้นไดมอบ

อํานาจการตัดสินใจสั่งการจากสวนกลางไปสูทองถ่ิน เพ่ือใหแตละทองถ่ินมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานโดยการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังหนวยงานตางๆ ท่ัวประเทศ 

ภาณุวฒัน ภักดีวงศ, (อางถึงในสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก, 2541, หนา29)

ซ่ึงการกระจายอํานาจในลักษณะนี้เห็นไดชัดเจนใน “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 “ 

โดยเฉพาะในมาตรา 39 ท่ีระบุวา “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ัง

ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง 

และในมาตรา 9 (2) ระบุวา “มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน”ในเรื่องการกระจายอํานาจทางการศึกษาของไทยในปจจุบัน 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณและคณะ (อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หนา 136) ไดเสนอวา

วิธีการกระจายอํานาจทางการศึกษากระทําไดหลายวิธี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเคมเมอเรอร 

(Kemmerer, 1994 ,อางถึงในอุทัยบุญประเสริฐ, 2545, หนา 136) ท่ีอธิบายวา การกระจายอํานาจ

ทางการศึกษาเปนการถายโอน(Transfer)อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบจากสวนกลาง หรือจาก

ศูนยรวมอํานาจไปสูสวนตางๆขององคกรการถายโอนอํานาจทางการศึกษาโดยท่ัวๆ ไปอาจทําไดโดย 

1) การแบงอํานาจ (Deconcentration) ซ่ึงเปนการจัดสรรหรือถายโอนอํานาจหนาท่ี ในการตัดสินใจ

จากสวนกลางหรือศูนยรวมอํานาจไปสูหนวยงานระดับลางในสายการบังคับบัญชาของรัฐบาลกลาง 

เพ่ือความสะดวกในการดําเนินกิจการ 2) การมอบอํานาจ (Delegation) เปนการท่ีผูบริหารท่ีมีอํานาจ
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สูงสุดในหนวยงานหรือในสวนกลางจัดสรรหรือถายโอนอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจไปยังผูบริหาร

ระดับลางขององคกรเพ่ือใหการตัดสินใจเปนไปไดเร็วข้ึน ไมตองผานข้ันตอนตามลําดับข้ันข้ึนไป โดยผู

มอบอํานาจยังคงเปนผูรับผิดชอบตอผลของการตัดสินใจท่ีไดมอบอํานาจไปแลว 3) การโอนอํานาจ

หรือการใหอํานาจ (Devolution) การโอนอํานาจหรือการใหอํานาจ เปนการถายโอนอํานาจหนาท่ีใน

การตัดสินใจจากสวนกลาง หรือจากระดับบนไปยังระดับลางอยางสมบูรณโดยมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ

เก่ียวกับการโอนอํานาจอยางชัดเจน ผูบริหารระดับลางมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุม

การปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย ผูโอนอํานาจไดตัดตัวเองขาดออกจากอํานาจท่ีโอนไปแลว ดังนั้นจึง

ไมมีอํานาจ หรือมีแตเพียงเล็กนอยในการควบคุมการดําเนินการในภารกิจท่ีไดโอนอํานาจไปแลวและ 

4) การใหเอกชนดําเนินการ (Privatization) เปนการยกหรือมอบอํานาจใหเอกชนท่ีเปนบุคคลหรือ

คณะบุคคลดําเนินการแทนรัฐ เปนการมอบอํานาจใหเอกชนดําเนินการแทน หรือสนับสนุนให

ภาคเอกชนลงทุนดําเนินการ เชน ขายกิจการของรัฐใหเอกชน สนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา เปนตน 

กลาวโดยสรุปการกระจายอํานาจตามนัยการบริหาร หรือเชิงการบริหาร ก็คือการกระจาย

อํานาจในทางนิติศาสตรนั่นเอง เปนการมอบอํานาจหนาท่ีจากหนวยงานราชการสวนกลางใหแก

หนวยงานใตสังกัดระดับรองๆ ลงไปในทุกระดับชั้น โดยกระจายอํานาจใน 3 รูปแบบ คือ การมอบ

อํานาจ การแบงอํานาจและการใหอํานาจ  

2. หลักการมีสวนรวม มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายและนิยามไว ดังนี้ 

ยุวัฒน วุฒิเมธี (2532, หนา 15-16) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง การท่ี

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ และ

การเขามารวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบตอตัวประชาชนเอง การท่ีจะสามารถทําให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชนบท เพ่ือการแกไขปญหาและนํามาซ่ึงสภาพความเปนอยู

ของประชาชนใหดีข้ึนไดนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองยอมรับในปรัชญาการพัฒนาชุมชนท่ีวา

มนุษยทุกคนตางมีความปรารถนาท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม

และเปนท่ียอมรับของผูอ่ืน พรอมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันจะตองยอมรับ

ดวยความบริสุทธิ์ใจวามนุษยนั้นสามารถพัฒนาไดถามีโอกาสและการชี้แนะท่ีถูกทาง 

แพทริเซีย (Patricia, 1999, p. 2, อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543, หนา 

137) กลาววาการใหโอกาสประชาชนเปนฝายตัดสินใจกําหนดความตองการของตนเองเปนการเสริม

พลังอํานาจใหประชาชนระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจและควบคุม

กิจกรรมตางๆ มากกวาท่ีจะตั้งเปนฝายรับ 

คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ (2544, อางถึงใน ธวัชชัย รัตนเจียมรังสี, 2547, หนา 14) ให

ความหมายในทางวิชาการวา “ประชามติ” คือ รูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชนท่ีเปด
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โอกาสใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือตัดสินใจปญหาสําคัญๆ ของประเทศหรือกิจการตางๆ 

ท่ีรัฐไดกระทําลง หรือคาดวาจะกระทํา โดยวิธีการใหประชาชนลงคะแนนคลายกับการเลือกตั้งท่ัวไป

วายอมรับหรือปฏิเสธในเรื่องท่ีขอความเห็นนั้น  

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2543, หนา110) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนเปน

รูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในเรื่องการกระจายอํานาจจากสวนกลางมาสูทองถ่ิน เพราะประชาชน

ในทองถ่ินคือ ผูท่ีรูปญหาและความตองการของตนเองดีกวาผูอ่ืน การมีสวนรวมของประชาชนยังเปน

การเปดกวางในความคิดเห็นโดยการสื่อสารสองทาง 

สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2545, หนา 15) กลาวถึงการมีสวนรวมวา เปนการเปดโอกาสให

ผูปฏิบัติงาน หรือผูเก่ียวของมีสวนในการทํางาน จะทําใหรูสึกผูกพันกับงานหรือองคการ ความรูสึก

ผูกพันหรือเก่ียวของหากมีการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งรวมกันแลว จะเปนผลใหเกิดขอ

ผูกมัดหรือผูกพันสิ่งท่ีตกลงใจรวมกัน 

สรุปไดวา การมีสวนรวมคือ การเปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการทํางาน ตั้งแตการ

รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ ซ่ึงจะทําใหเกิดขอผูกมัดหรือผูกพัน

สิ่งท่ีตกลงใจรวมกัน 

รูปแบบของการมีสวนรวม 

ม.ร.ว. อคิน ระพีพัฒน (2525, หนา 19) ไดกลาวถึงรูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนา วาประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ 

   1. รูปแบบของการมีสวนรวม อาทิเชน เปนการเขารวมกิจกรรมเพราะเกรงใจใคร 

หรือถูกบังคับเขามาทํางานเพราะมีสิ่งจูงใจเฉพาะหนา หรือเขาใจวัตถุประสงค และอยากเขารวม

กิจกรรมเพราะเห็นวามีประโยชนในระยะยาว 

   2. ชวงในจังหวะใดท่ีคนในชุมชนเขารวมกิจกรรมในงานท่ีรัฐบาลจัดข้ึน เชน 

โครงการสรางงานชนบทท่ีเคยทํารวมกัน สามารถแบงการมีสวนรวมของคนในชุมชนเปนการคนหา

ปญหาสาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข การตัดสินใจเลือกแนวทาง การวางแผนพัฒนาเพ่ือ

แกไขปญหา การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผนการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนาการ

ลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหนวยงานท่ีรวมปฏิบัติตาม

นโยบายแผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวรวมควบคุม ติดตามประเมินผลและ

รวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีไดทําไว โดยท้ังเอกชนและรัฐบาลไดใหใชประโยชนไดตลอดป 

ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน 

ม.ร.ว. อคิน ระพีพัฒน (2527, หนา 101) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวม ดังนี้ 

   1. บุคคลและกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเม่ือกิจกรรมนั้น

สอดคลองกับความเชื่อ พ้ืนฐานทัศนคติ และคานิยมของตน 



30 

 

   2. บุคคลและกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเม่ือกิจกรรมนั้นมี

คุณคาสอดคลองกับผลประโยชนของตน 

   3. บุคคลและกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเม่ือกิจกรรมนั้นมี

เปาหมายท่ีจะสงเสริมและปกปองรักษาผลประโยชน 

   4.บุคคลและกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเม่ือตนเองเคยมี

ประสบการณท่ีเปนอคติตอกิจกรรมนั้นมาแลว 

   5. บุคคลและกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเม่ือกิจกรรมนั้น

สอดคลองกับสิ่งท่ีตนเองไดมาหรือหวังเอาไว 

   6. บุคคลและกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ยอมข้ึนอยูกับความคิดเห็น

ของตนเองเปนสวนใหญ 

   7. การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคลและกลุมบุคคลจะกระทําการโดย

บีบบังคับหาไดไม 

   8. การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคลและกลุมบุคคลยอมข้ึนอยูกับ

อุปนิสัยและจารีตประเพณี 

   9. การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคลและกลุมบุคคลยอมข้ึนอยูกับ

โอกาสท่ีจะเอ้ืออํานวย 

   10.การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคลและกลุมบุคคลยอมข้ึนอยูกับ

ความสามารถ 

ถวิล  มาตรเลี่ยม (2545, หนา 195) ไดกลาวสรุปวา การมีสวนรวมเกิดผลดี และเปนประโยชนตอ

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธหลายประการ ไดแก 

   1. การมีสวนรวมเปนการระดมสรรพกําลังจากทรัพยากรมนุษยสามารถนําเอา

ประสบการณความรู และทักษะของแตละคนมาใชในการวางแผน ทําใหแผนงานท่ีดีสมบูรณข้ึน และ

การนําไปปฏิบัติจะประสบผลสําเร็จไดดีข้ึนเชนกัน 

   2. การมีสวนรวมทําใหคุณภาพการตัดสินใจสูงข้ึน ทําใหไดแผนงานท่ีเกิดจากหลายๆ

ทรรศนะ และหลากหลายผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญ การมีสวนรวมอยางเต็มท่ีสงเสริมใหเกิดความ

รับผิดชอบอยางเต็มท่ี ทําใหเกิดพันธะสัญญาพรอมท่ีจะใหตรวจสอบ ตลอดจนชวยใหเกิดการ

สนับสนุนในการนําไปปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในผลลัพธ 

   3. การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ เปนมรรควิธีหนึ่งในการพัฒนา หรือ

เปนการสรางวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในทีมงาน และสรางความเปน

น้ําหนึ่งใจเดียวกันในองคกร 
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   4. การมีสวนรวมในการบริหารเปดโอกาสใหแตละบุคคล กลุมบุคคลเพ่ิมพูน

ประสบการณในวิชาชีพ และเสาะแสวงหาแนวทางพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 

   5. การมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจ เปนการเปดโอกาสอันยิ่งใหญ

สําหรับโรงเรียนท่ีจะลดการตอตาน และปรับเปลี่ยนไปสูแนวปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวมถือ

เปนความชอบธรรม หรือเปนสิทธิของผูรวมงานทุกคน 

จะเห็นไดวา การมีสวนรวมของประชาชนเปนแนวคิดทางยุทธศาสตรของหลักการพัฒนา

ชุมชน ท่ีจะนําประชาชนใหบังเกิดความศรัทธาในตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเอง ความรูสึกเปน

เจาของในการดําเนินโครงการตางๆ ในชุมชน ซ่ึงจะนําไปสูความสามารถและประสิทธิภาพในการ

ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย สาระสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนนั้นเปนการ

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน ตั้งแตการคนหาปญหา การวิเคราะหปญหาการ

วางแผนพิจารณาตัดสินใจแกไขปญหา การรวมปฏิบัติและการรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆอันมี

ผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง การท่ีจะสามารถทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเพ่ือ

แกไขปญหาและนํามาเพ่ือสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึนไดนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองยอมรับใน

ปรัชญาการพัฒนาชุมชนท่ีวามนุษยทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนสุข ไดรับการ

ปฏิบัติอยางเปนธรรม และเปนท่ียอมรับของคนอ่ืน และพรอมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของชุมชน 

ขณะเดียวกันจะตองยอมรับดวยความบริสุทธิ์ใจวา มนุษยนั้นสามารถพัฒนาไดถามีโอกาสและการ

ชี้แนะท่ีถูกทาง 

3. หลักการบริหารตนเอง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้นมีความเชื่อวาวิธีการทํางาน

ใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดหลายวิธี และถาสวนกลางทําหนาท่ีเพียงแตกําหนดนโยบายและเปาหมาย 

แลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเอง โดยใหโรงเรียนมีอํานาจ หนาท่ี และความ

รับผิดชอบในการดําเนินงานได สามารถดําเนินการไดดวยวิธีการท่ีแตกตางกันได แลวแตความพรอม

และสถานการณของโรงเรียน 

จากแนวความคิดเรื่องการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงกําหนดใหมีการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาใหสถานศึกษามีอิสระใน

การตัดสินใจดําเนินงานตางๆ ไดตามสภาพปญหาและความตองการ สําหรับการยึดหลักการบริหาร

ตนเอง(Self - managing) นั้นโรงเรียนจะมีอิสระในการบริหารจัดการ คิดเอง ทําเอง แกปญหาเอง

อยางเปนระบบโดยโรงเรียนจะตองมีดําเนินการตั้งแต 

1. กําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพของตนเอง 

2. สํารวจสภาพตนเองเพ่ือทราบจุดเดนและจุดท่ีจะตองพิจารณาเขาสูมาตรฐาน 

3. กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน และเปาหมายความสําเร็จ 

4. กําหนดวิธีการดําเนินงานอยางเปนระบบโดยใชวงจรคุณภาพเดม่ิง 



32 

 

5. กําหนดหลักเกณฑในการทํางานของบุคลากรของโรงเรียนใหเปนทิศทางเดียวกัน 

เชนการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของในโรงเรียนใน 3 ระดับ คือ ระดับโรงเรียน ฝาย/หมวด และ

บุคคล 

6. กําหนดวิธีการประเมินผลการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานของตนเอง (เสาวนิตย ชัย

มุสิก, 2544, หนา 83) 

4. หลักการตอบสนองความตองการของชุมชน หลักการตอบสนองความตองการของชุมชน 

ก็คือหลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับประชาชน ในอดีตตลอดระยะเวลาท่ีผานมา การจัดการ

ศึกษาจะเปนแบบมีการรวมการจัดการศึกษาไปไวท่ีสวนกลางเพ่ือใหเกิดเอกภาพและมาตรฐานทาง

การศึกษาแตเม่ือความเจริญกาวหนาตางๆ รุดหนาไปอยางรวดเร็ว คนมีการศึกษามากข้ึน สังคม

เปลี่ยนแปลงไปมากและคอนขางรวดเร็วการจัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด เกิดความลาชา 

และไมตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองใหอํานาจคืนสูทองถ่ิน สูผูท่ี

เก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนใหไดมีบทบาท และมีสวนรวมในการจัดการศึกษามาก

ข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหการจัด 

การศึกษาเปนไปตามความตองการของชุมชน สามารถแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

วิภพ  จันทรา (2540, หนา 55) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารโครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนา

หมูบานในเขตชนบทของโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีสงเสริมการบริหารโครงการมากท่ีสุด ไดแก บุคลากรเขาใจบทบาทและ

หนาท่ี การวางแผนการจัดองคการ การงบประมาณ การประสานงาน มีความสอดคลองและของ

โรงเรียนสัมพันธกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปจจัยท่ีเปนปญหามากท่ีสุดจะเก่ียวของกับดาน

งบประมาณท่ีไดรับ และหนวยมีการนิเทศกํากับติดตามไมตอเนื่อง ดานการวางแผนพบวาควรให

ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน จากการสัมภาษณผูนําหมูบานพบวาสวนใหญไมทราบนโยบายและ

แผนงานโครงการท่ีมีตอชุมชน ชุมชนควรมีสวนรวมและใหความชวยเหลือเทาท่ีจะทําได และ

ดําเนินการใหจริงจังสดคลองกับความตองการของชุมชน 

จิณณภัทร  สัยศรี (2545, หนา 68) ไดวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความตองการท่ีจะไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของคณะกรรมการโรงเรียนท่ีมี

ขอเสนอแนะวาควรใหกรรมการมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดกรอบของเนื้อหาในการอบรมจึง

จะทําใหการอบรมเปนไปตามความตองการและมีประสิทธิภาพ 
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2.3 สภาพพ้ืนที่ที่ทําการวิจัย 

การปกครองรูปแบบเทศบาล เปนการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถ่ินให

ประชาชนไดมีโอกาสในการปกครองตนเองตามรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เริ่ม

จัดการสุขาภิบาลทาฉลอม ในป พ.ศ.2448 จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ในป  

พ.ศ. 2475 ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข การกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองเริ่ม

มีการวิวัฒนาการเรื่อยมาจวบจนถึงปจจุบันนี้(การปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบ ดวย องคการบริหาร

สวนจังหวัดเทศบาล สุขาภิบาล ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  (กรุงเทพมหานครและ

เมืองพัทยา) และการปกครองสวนทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมา ในป พ.ศ.2540  รัฐบาลไดแถลงตอรัฐสภา

เก่ียวกับการปฏิรูประบบราชการโดย เรงรัดใหมีการออกกฎหมายเพ่ือกระจายอํานาจการปกครอง

สวนทองถ่ินใหเหลือเพียง 4 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล องคการบริหารสวน

ตําบล การปกครองรูปแบบพิเศษ ซ่ึงไมมีสุขาภิบาลเนื่องจากไดยกระดับสุขาภิบาลเปนเทศบาล    

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และทีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2545  

มีเนื้อหาสําระซ่ึงไดจําแนกออกเปน 9 หมวด ไดแก บทท่ัวไป สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา ระบบ

การศึกษา แนวการจัดการศึกษา การบริหารและจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพทาง

การศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดการศึกษามีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีมีความ

สมบูรณท้ังรางกาย และจิตใจ สติปญญา มีความรู ความสํามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และสํามารถ

อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข หรืออาจกลาวโดยสรุปไดวา เปนการพัฒนาใหคนไทยมีคุณลักษณะ  

เกง ดี มีความสุข ในการจัดการศึกษาและการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึด

หลัก ความมีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ การกระจายอํานาจไปสูองค

ปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบประกัน

คุณภาพทางการศึกษามีหลักการสงเสริมวิชาชีพครูและพัฒนาครูอยางตอเนื่องระดมทรัพยากรจาก

แหลงตางๆมาใชในการจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบุคคล ครอบครัว องคกรปกครองทองถ่ิน องคกร

เอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ มีสวนรวมในการจัดการศึกษา และสิ่งสําคัญท่ีสุด คือ  การ

ใหคนไทยไดรับการศึกษาสูงข้ึน คือ มีสิทธิรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปโดยจะตองเรียนในภาคบังคับ 

9 ป โดยไมเก็บคาใชจาย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนการจัดการศึกษา 12 ป ท่ีรัฐจัดใหทุกคนเรียนฟรี  

และมีคุณภาพ โดยจะตองรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถาบันตางๆตามท่ีกฎหมายกําหนด  

สํามารถจัดได 3 รูปแบบ คือในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย สํามารถนําผลการเรียนมาเทียบ

โอนระหวางกันไดสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดในระบบโรงเรียนนั้น จะจัดโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กระทรวงมหาดไทย 

              องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาลองคการบริหาร

สวนตําบลกรุงเทพมหานครพัทยาและองคกรปกครองทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกําหนดดังนั้น การจัดการ

ศึกษาของเทศบาลเปนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เปนผูรับผิดชอบซ่ึงจะมีการกระจายอํานาจทางการศึกษาสูทองถ่ินสถานศึกษาเพ่ือมุงเนนให

สถานศึกษามีอํานาจเบ็ดเสร็จมากท่ีสุด ดังนั้น ในอนาคตโรงเรียนสังกัดเทศบาลจึงเปนฐานสําคัญท่ี

จะตองรับการกระจายอํานาจการบริหาร  ดานวิชาการ  งบประมาณการบริหารบุคคล และการ

บริหารงานท่ัวไป (มาตรา 39 พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 2542) โดยการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

อยางม่ีคุณภาพตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

 ภารกิจหลักของสถานศึกษาคืองานวิชาการหรือการปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติ  ซ่ึง

ตองใหความสําคัญเปนอันดับหนึ่งใหเปนศูนยกลางของภารกิจท้ังหลาย  สวนภารกิจอ่ืนๆท่ีจะ

สนับสนุนการเรียนรู ก็ยังคงไวอยางเดิมเพ่ิมงานท่ีสําคัญข้ึนมาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติคืองานเก่ียวกับแหสงการเรียนรูท่ีจะสื่อเทคโนโลยีทางภาษาท่ีจะเขามามีบทบาท

สําคัญสนับสนุนใหผูเรียนสํามารถสืบคนและแสวงหาความรูดวยตัวเองแตท่ีสําคัญท่ีสุดทุกงานตอง

เปนไปเพ่ือการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และผูบริหารจะตองทุมเทเวลาไปท่ีภารกิจทางวิชาการไม

นอยกวารอยละ 50 ของเวลาท้ังหมด นอกจากนั้น ผูบริหารยุคใหมจะตองเปนผูนําทางวิชาการ 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. งานวิจัยในประเทศ 

วสันต สัตยคุณ (2554, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้การบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผลการวิจัยพบวา1) ความ

เหมาะสมของตัวบงชี้การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวาคาเฉลี่ยความเหมาะสมและคาสัมประสิทธิ์การกระจายของตัวบงชี้ทุกตัว

บงชี้ผานเกณฑท่ีกําหนดไวกลาวคือมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมเทากับหรือมากกวา 3.0 และมีคา

สัมประสิทธิ์การกระจายนอยกวาหรือเทากับรอยละ 20 2) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

อันดับหนึ่งของแตละองคประกอบยอยท้ัง 4 โมเดลพบวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษดีมากและคานาหนักของตัวบงชี้ท้ัง 68 ตัวบงชี้ในแตละองคประกอบยอยมีคาเปนบวกซ่ึง

เกินเกณฑท่ีกําหนดคือ 0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคา 3) การตรวจสอบความ

สอดคลองกลมกลืนของโมเดลเพ่ือคัดเลือกตัวบงชี้ท่ีแสดงวามีคาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางหรือคา

นาหนักองคประกอบตามเกณฑ 
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อภิรดี  กลกิจ (2554, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับมาตรฐาน

ดานผลผลิตในโรงเรียนเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก      2) 

มาตรฐานดานผลผลิตโรงเรียนเทศบาลกลุมการศึกษาท่ี 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก3) การบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐานกับมาตรฐานดานผลผลิตในโรงเรียนเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 มี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ปยะพร  ดาวกระจาง (2555, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องผลสําเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต

1พบวา1) ผลสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก 2) เปรียบเทียบผลสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานจําแนกตามสถานภาพคือผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีผลสําเร็จในการบริหาร

สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมไมแตกตางกันเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาไมแตกตาง

กันจําแนกตามวุฒิการศึกษาคือปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีมีผลสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมไมแตกตางกันเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาแตกตางกันจําแนกตาม

ประสบการณการทํางานคือประสบการณนอยและประสบการณมากมีผลสําเร็จในการบริหาร

สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมไมแตกตางกันเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาแตกตางกัน 

อภิชาภร  หนุมภักดี (2555 ,บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนศูนยเครือขายกลุมกรมหลวงชุมพรฯอําเภอเมืองจังหวัดตราด

พบวา 1) ปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนศูนยเครือขายกลุมกรมหลวงชุมพรฯ

อําเภอเมืองจังหวัดตราดโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 2) ผลเพ่ือเปรียบเทียบปญหาการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนศูนยเครือขายกลุมกรมหลวงชุมพรฯอําเภอเมืองจังหวัด

ตราดจําแนกตามเพศโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติจําแนกตาม

ประสบการณโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติจําแนกตามวุฒิการศึกษา

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) ผลการวิเคราะหแนวทางการ

พัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของของโรงเรียนศูนยเครือขายกลุมกรมหลวงชุมพรฯอําเภอ

เมืองจังหวัดตราดโดยรวมเรียงจากมากหานอยไดแกดานการบริหารงานบุคคลดานการบริหารงาน

วิชาการดานการบริหารท่ัวไปและดานการบริหารงานงบประมาณตามลําดับ 

กาญจนา  วัธนสุนทร (2555 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวา 1) สภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนใน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินจะประสบความสําเร็จหรือไมจะข้ึนอยู

กับปจจัยท่ีใชในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานการพัฒนาทองถ่ินและข้ึนอยูกับกระบวนการ
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บริหารโรงเรียน 2) แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให

ความรูความเขาใจในเรื่องบทบาทและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เสริมสรางใหเกิดความตระหนักละความรูสึกในการเปนเจาของสถานศึกษาเปดโอกาสใหมีสวนรวมใน

การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 3) แนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให

โรงเรียนมีความคลองตัวในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพไดนั้นควรท่ีจะมีการจัดระบบ

การบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเสียใหมโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชน 4) การบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา

คุณภาพคนในทองถ่ินองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองสนับสนุนใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรู ท่ี

หลากหลายและครบวงจรโรงเรียนจะกลายเปน “ศูนยรวมแหลงเรียนรู Learning Complex” ท่ีมี

คุณคาสาหรับประชาชนทุกคนในทองถ่ินท่ีสามารถเขาไปเรียนรูไดทุกเรื่องทุกเวลาและทุกรูปแบบท้ัง

การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

นภาพร  ปราบพาล (2556, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภูเขต 2พบวา 1) 

ประสิทธิผลการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) การบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก3)ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจําแนกตามตําแหนง

หนาท่ีมีความคิดเห็นในภาพรวมไมแตกตางกันและเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีดานท่ีมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อยู 1 ดานคือดานวัสดุอุปกรณ 4) ผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลในการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีมีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกันและเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวามีดานท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อยู 1 ดานคือการพัฒนาท้ัง

ระบบ 

เปรมใจ  จิตตวิบูลย (2556, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องสภาพปญหาและสภาพการปฏิบัติการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 2 

พบวา 1) สภาพปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีปญหาในภาพรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด 2) 

สภาพการปฏิบัติการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในภาพรวมอยูในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบ

สภาพปญหาจําแนกตามสภาพพบวาสถานภาพท่ีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4) การเปรียบเทียบสภาพปญหาจําแนกตามขนาดพบวาสถานภาพท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .055) การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจําแนกตามสถานภาพท่ีแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 6) การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจําแนกตามขนาดสถานภาพท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ภัทราวุธ  มีทรัพยม่ัน (2556, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับ

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรีเขต 2 พบวา1) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) คุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก 3) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 มีความสัมพันธ

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกัน

ในลักษณะท่ีคลอยตามกัน 

ยุวรี  จีนทองหลาง (2556,บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องสภาพปญหาและสภาพการปฏิบัติการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

พบวา 1) สภาพปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของในภาพรวมอยูในระดับนอย 2) สภาพ

การปฏิบัติการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในภาพรวมอยูในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนตอสภาพปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยภาพรวมมี

ปญหาท่ีไมแตกตางกัน 4) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนตอสภาพการ

ปฏิบัติการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยภาพรวมมีการปฏิบัติท่ีไมแตกตางกัน5) การเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนท่ีอยูในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันตอสภาพปญหาการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมและรายดานพบวาไมแตกตางกัน6) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ผูบริหารและครูผูสอนท่ีอยูในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันตอสภาพการปฏิบัติการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานโดยรวมพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

วิโรจน  ลอดทอง (2556, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องสภาพปญหาแนวทางแกไขและแนวทาง

พัฒนาสถานศึกษาท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทรเขต 2 พบวา 1) โรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียนท่ัวไปตําแหนงครูมีอายุมากกวา 50 ปจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีอยูในโรงเรียนขนาดกลาง 2) ผลการศึกษาสภาพและปญหาตามความ

คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาครูและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวาสภาพโดยรวมอยูใน

ระดับมากและรายดานอยูในระดับมากท่ีสุดพบวาปญหาโดยรวมอยูในระดับนอยและรายดานอยูใน

ระดับปานกลาง 3) ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาจําแนกตามประเภทโรงเรียนท่ีตางกันพบวา

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันจําแนกตามตําแหนงท่ีตางกันพบวาโดยรวมและรายดานไม

แตกตางกันจําแนกตามอายุท่ีตางกันพบวาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันจําแนกตามระดับ

การศึกษาท่ีตางกันโดยรวมและรายดานไมแตกตางจําแนกตามขนาดโรงเรียนท่ีตางกันพบวาโดยรวม

และรายดานไมแตกตางกัน 4) แนวทางแกไขและแนวทางพัฒนาสถานศึกษาท่ีบริหารโดยใชโรงเรียน
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เปนฐานควรกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากกระทรวงและเขตพ้ืนท่ีมายังสถานศึกษาอยางแทจริง

ใหสถานศึกษาทุกแหงจัดบุคลากรเขารับการอบรมทุกสายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการอบรม

สัมมนาศึกษาดูงานจัดระบบเครือขายสมาคมศิษยเกาสมาคมผูปกครองการสรางสารสัมพันธกับชุมชน 

อรัญญา  บรรณกิจ (2556, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

พบวา 1) ปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก2) การ

เปรียบเทียบปญหาจําแนกตามความคิดเห็นของผูอํานวยการและครูผูสอนโดยรวมไมแตกตางกัน

จําแนกตามขนาดโรงเรียนแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานโดยรวมและเปนรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .053) 

ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 9 คนสรุปไดดังนี้ดานการกระจายอํานาจโรงเรียนขาดอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจ

สั่งการในการบริหารจัดการดานตางๆดานการมีสวนรวมโรงเรียนไมเปดโอกาสใหทุกฝายท่ีเก่ียวของมี

สวนรวมในการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดานการคืนอํานาจจัดการศึกษาให

ประชาชนควรใหผูเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสียในการจัดการศึกษาไดแสดงความคิดเห็นหรือมีสิทธิ์มี

โอกาสในการจัดการศึกษาตรงตามความตองการของทองถ่ินดานการบริหารตนเองการกําหนดวิธีการ

ดาเนินงานอยางเปนระบบโดยใชวงจรเดมม่ิง (Deming) ควรพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานโดยเลือกใช

วิธีการท่ีเปนเลิศสาหรับตนเองใหไดหรือตอยอดทฤษฎีใหเปนรูปแบบเฉพาะของตนเองใหไดดานการ

ตรวจสอบและถวงดุลองคกรอิสระทาหนาท่ีตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาตองประสานงานและเตรียมความพรอมในการตรวจสอบคุณภาพจาก

องคกรภายในและภายนอกและใชหลักธรรมาภิบาล 

จุรีรัตน  ภาจันทรคู (2558, บทคัดยอ) วิจัยเรื่องแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุพบวา 1) สภาพปจจุบันในการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุโดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง 2) สภาพท่ีพึงประสงคในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 3) พบวาในภาพรวมของการบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุมีความตองการในการ

พัฒนาหลักการกระจายอํานาจมากท่ีสุด 

ทัดตะวัน  นามจุงจัง (2558, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 พบวา 

1)สภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 จําแนกตามสถานภาพพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก 2) สภาพการ
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บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ

เขต 3 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก 3) ปญหาการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 จําแนก

ตามสถานภาพพบวาโดยรวมอยูในระดับนอย 4) ปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 จําแนกตามขนาดของ

สถานศึกษาพบวาโดยรวมอยูในระดับนอย 5) การยกรางแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 โดย

ผูทรงคุณวุฒิพบวาความเหมาะสม 

พัชรี  บุญคา (2559, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินสําหรับโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคามพบวา 

1)องคประกอบและตัวชี้วัดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินสําหรับโรงเรียนใน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคามประกอบดวย 4 ดาน 17 ตัวบงชี้และพบวาผลการ

ประเมินความเหมาะสมขององคประกอบและตัวชี้วัดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา

ทองถ่ินโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 2)สภาพปจจุบันสภาพท่ีพึงประสงคการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินสําหรับโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคามพบวา

สภาพปจจุบันโดยรวมอยูในระดับมากสภาพท่ีพึงประสงคโดยรวมอยูในระดับมาก 3)ความตองการ

จําเปนในการพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินสําหรับโรงเรียน

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคามเรียงลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย

ไดแกดานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดานการจัดการศึกษานอกระบบดานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและดานการจัดการศึกษาในระบบตามลําดับ 4)การพัฒนาแนวทางการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐานการพัฒนาทองถ่ินสําหรับโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

มหาสารคามมีวิธีการดําเนินงานประกอบดวย 4 ดาน 50 ตัวบงชี้ 5) ผลการประเมินความเหมาะสม

และความเปนไปไดการพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินสาหรับ

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคามพบวามีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับ

มากความเปนไปไดโดยรวมอยูในระดับมาก 

2. งานวิจัยตางประเทศ 

สตริบลิง (Stribling, 1992,p.72) ไดวิจัยเรื่องการริเริ่มการนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานมาใชในโรงเรียน RockPrairieซ่ึงเปนโรงเรียนประถมศึกษาตั้งใหมในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

CollegeStationรัฐเท็กซัส เพ่ือศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติงานของโรงเรียนในดาน 1) บุคลากร2) 

ผูปกครอง 3) ขวัญและกําลังใจของครู และ 4) การบริหารจัดการโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา1) ครู

และผูปกครองมีความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนรวมกัน โดยเฉพาะในแงภารกิจของโรงเรียน2) ระดับ
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การมีสวนรวมของครูสูงข้ึน ทําใหครูมีขวัญและกําลังใจสูงข้ึน 3) การท่ีครูมีสวนรวมตัดสินใจมากข้ึน 

และการท่ีความเชี่ยวชาญของครูถูกใชไปในทางบวกมากข้ึน ทําใหความเปนวิชาชีพของครูสูงข้ึน และ

ความตองการของโรงเรียนไดรับการกลาวถึงมากข้ึน 4) การท่ีผูปกครองกลายมาเปนสวนหนึ่งใน

กระบวนการบริหารโรงเรียนรูปแบบนี้ เปนการเปดโอกาสใหผูปกครองมีชองทางในการใหความ

รวมมือมากข้ึน 5) แมการบริหารแบบนี้จะทําใหครูมีความเปนวิชาชีพสูงข้ึนชวยใหผูปกครองมีสวน

รวมมากข้ึน แตนักเรียนก็ยังเปนคนกลุมแรกท่ีไดรับประโยชน กลาวคือบรรยากาศทางบวกของ

โรงเรียน ความสามัคคี ของครู และความรูสึกวาตนเองมีสวนเก่ียวของของผูปกครอง นําพาไปสูการ

สอนท่ีมีประสิทธิผล 6) การมีสวนรวมของครูในการคัดสรรบุคลากรกระบวนการงบประมาณ และ

กระบวนการปรับปรุงโรงเรียนสามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนไดมากข้ึน 

ฟลอเรส (Flores, 1994,p.57) ไดวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนท่ีมีการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการรับรูของครูเก่ียวกับผลกระทบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ท่ีมีตอการพัฒนาโรงเรียน โดยศึกษาในโครงการทดลองใชการบริหารโดยใชโรงเรียน เปนฐานของ

โรงเรียนของรัฐ ในดาน 1) การวางแผนและการตัดสินใจ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การพัฒนา

หลักสูตร 4) การบริหารงานบุคคล 5) การมีสวนรวมของชุมชนในกิจการของโรงเรียน นอกจากนี้ยัง

ศึกษาการรับรูของครูและครูใหญวามีผลตอการปรับปรุงหรือพัฒนา โรงเรียนใหดีข้ึนหรือไมวิธี

การศึกษามี 2 วิธี คือ วิธีแรกเปนการสํารวจความคิดเห็นของกลุมครูและครูใหญของโรงเรียนท่ีบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในโครงการทดลองท่ี 1 จํานวน 27 คน ผลการวิจัยพบวาครูและครูใหญเชื่อ

วาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสงผลดีตอโรงเรียนจริง วิธีการท่ีสอง เลือกครูใหญ 2 คน จาก

โรงเรียนท่ีมีครูใหความรวมมือมากท่ีสุด และเลือกครูใหญอีก 2 คน จากโรงเรียนท่ีมีครูใหความรวมมือ

นอยท่ีสุดมาสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา 1) ครูใหญมีความเห็นสนับสนุนขอคนพบจากการสํารวจ

ความคิดเห็นตามวิธีแรก 2) ความรวมมือของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสูงกวาโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตอนกลาง และ 3) ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนกลางใหความรวมมือมากกวาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 4) เหตุผลหลักท่ีครูไมใหความรวมมือในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานคือมีเวลาไมเพียงพอ 

5) การรับรูของครูไมมีความสัมพันธกับผลของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และไมวาการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะมีผลอยางไรก็ตาม จะมีครูกลุมหนึ่งท่ีไมใหความรวมมือเสมอ 6) การ

ฝกอบรมครูใหรูจักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีความสําคัญ และเรื่องท่ีคนสวนใหญใหความ

สนใจเขาฝกอบรมไดแก การวางแผนและการตัดสินใจ 7) ครูและครูใหญใหคะแนนการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในระดับ B หรือสูงกวา อนึ่งขอจํากัดของการวิจัยนี้คือไดรับแบบสํารวจกลับคืนมา

นอยเพียง 507 ฉบับ จาก 1,500 ฉบับ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 34 ดังนั้นการสรุปขอคนพบดังกลาวไปยัง

กลุมประชากรจึงสามารถทําไดเฉพาะในการวิจัยครั้งนี้เทานั้น 
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เวส (West,1994,p.62)ไดวิจัยเรื่องการรับรูของครูท่ีมีผลตอภาวะผูนําของครูใหญ จาก

กรณีศึกษาท่ีเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนกลาง ท่ีเขารวมโครงการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน2 

โรงเรียน โดยมุงศึกษาภาวะผูนําทางการสอนของครูใหญในโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

และตามการรับรูของครู การรวบรวมขอมูลอาศัยการสํารวจ การสัมภาษณ และ การสังเกตจาก

การศึกษาทําใหคนพบปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโรงเรียนท้ัง 

2 แหงมีท้ังปจจัยท่ีคลายกันและปจจัยท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมของแตละแหงผลการวิจัย

พบวา 1) ปจจัยดานโครงสราง กับ ปจจัยดานวัฒนธรรมมีอิทธิพลสูงสุด และอาจเปนอุปสรรคขัดขวาง

การพัฒนาโรงเรียนหากมิไดนํามาศึกษา วิเคราะหอยางเปดเผยตรงไป ตรงมา และไมไดบรรจุเขาไว

เปนสวนหนึ่งของกลยุทธการปฏิรูปโรงเรียน 2) ครู ผูบริหาร และผูปกครองเขารวมในโครงการนี้ 3 ป 

แตมีครูจํานวนเล็กนอยท่ีเห็นวาตนเองไดเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ครูสวนใหญเห็นวา

ตนไมเคยมีสวนเก่ียวของ และเห็นวาการบริหาร หรือการใชภาวะผูนําโดยใชโรงเรียนเปนฐานมิไดชวย

ใหโรงเรียนประสบความสําเร็จแตประการใด 3) บุคลากรทางการศึกษาเชื่อวาผูบริหารในโรงเรียนแหง

ท่ี 1 พยายามท่ีจะใหโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมิไดทําให

กลุมบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสออกความคิดเห็นเพ่ิมข้ึน 

เดเลนีย (Delaney, 1995,p.54) ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารโดยใชโรงเรียน 

เปนฐานกับพัฒนาการของโรงเรียน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพตามการรับรูของครูในโรงเรียน

กรณีศึกษาท่ีเขตการศึกษา Edmonton ประเทศแคนาดา คําถามในการวิจัยคือ ครู และผูบริหารรับรู

วาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีผลตอพัฒนาการของโรงเรียนหรือไม ผลการวิจัยพบวา ครู 

และผูบริหารรับรูวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีผลตอพัฒนาการของโรงเรียน ผลการวิจัย

พบวา สไตล หรือแบบของภาวะผูนําของครูใหญเปนปจจัยหลักท่ีสงผลตอความสําเร็จงานวิจัยนี้

เสนอแนะวา การตัดสินใจนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใช ควรยึดพัฒนาการของ

โรงเรียนเปนเหตุผลสําคัญ 

คิม (Kim, 1998,p.110) ไดวิจัยเรื่องโครงสรางภาวะผูนํา และวัฒนธรรมในโรงเรียนท่ีบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยกลาวนําวา โรงเรียนท้ังหลายตางก็ประสบปญหานักเรียนมีผลการเรียนต่ํา

และคุณภาพของโรงเรียนลดลง สิ่งเหลานี้นําไปสูการกระจายอํานาจทางการศึกษาโดยการใชการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงมุงถายโอนอํานาจการตัดสินใจจากเขตพ้ืนท่ีมายังโรงเรียน และ

สรางระบบการตัดสินใจรวมกันระหวางผูเก่ียวของ ผลการศึกษาครั้งนี้ไดเสนอแนวทางการจัดการกับ

สิ่งท่ีมักถูกจําแนกออกจากกัน คือภาวะผูนํา กับโครงสรางองคการ โดยใชภาวะผูนําเปนตัวชวย

เชื่อมโยงการปรับโครงสรางอยางเปนทางการเขากับวัฒนธรรมของโรงเรียน และใหเชื่อมโยง

องคประกอบ 4 ประการตอไปนี้ท้ังทางตรง (Linear) และโดยผสมผสาน(Integrated) ซ่ึงแบงได 3 คู 

คือ1) เชื่อมโยงโครงสรางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเขากับภาวะผูนําทางการพัฒนาโรงเรียน 
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2) เชื่อมโยงภาวะผูนําเขากับวัฒนธรรมของโรงเรียน 3) เชื่อมโยงวัฒนธรรมของโรงเรียนเขากับ

ความสําเร็จของการปฏิรูปโรงเรียน การวิจัยนี้เก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูเก่ียวของจํานวน 35 คน 

จาก 10 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และจาก 1 แควนในออสเตรเลียผลการวิจัยได

สนับสนุนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวา เปนการบริหารท่ีดีรูปแบบหนึ่ง แตมีผลตอภาวะผูนํา

ของโรงเรียนไมมากนัก สวนภาวะผูนําของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีพบวามีความเชื่อมโยงกับภาวะผูนํา

โรงเรียน ภาวะผูนําโรงเรียน มีบทบาทสูงตอวัฒนธรรมของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียนมีอิทธิพล

สูงตอความสําเร็จของโรงเรียน ความสอดคลองกันระหวางโครงสรางท่ีเปนทางการ ภาวะผูนํา และ

องคประกอบอ่ืนๆ ของการปรับโครงสรางมีความเก่ียวของกับวัฒนธรรมของโรงเรียนสูง ความสําเร็จ

ของการปฏิรูปเปนผลลัพธของการมีปฏิสัมพันธอยางเปนพลวัตรระหวางโครงสรางท่ีเปนทางการ 

ภาวะผูนํา และวัฒนธรรม สิ่งท่ีตองคํานึงถึงมากท่ีสุดในการใชการบริหารรูปแบบนี้ก็คือ ตองพยายาม

ประสานและเชื่อมโยงภาวะผูนําของโรงเรียนเขากับวัฒนธรรมของโรงเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา การบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานเปนรูปแบบการบริหารท่ีสงผลดีตอการพัฒนาโรงเรียน เพราะการท่ีทุกฝายไดมีสวน

รวมในการตัดสินใจทําใหครูมีขวัญและกําลังใจดีข้ึน และมีความรูสึกพึงพอใจในการทํางานรวมท้ังทํา

ใหผูปกครองมีความรูสึกวามีสวนเก่ียวของ ทําใหการเรียนการสอนและการดําเนินงานดานตางๆ ของ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ตําแหนงของบุคลากรใน

โรงเรียน ไดแก 

1. ผูบริหารสถานศึกษา 

2. ครู 

3. คณะกรรมการสถานศึกษา 

การบริหารจัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีบริหารโดยยึดหลัก 

1. หลักการกระจายอํานาจ  

2. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม  

3. หลักการบริหารตนเอง   

4. หลักการตอบสนองความตองการของ

ชุมชน  
 

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดยตําแหนงของ

บุคลากรในโรงเรียนเปนตัวแปรตน  สวนตัวแปรตาม คือ สภาพการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  การบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542   ดังภาพประกอบ  

 

      ตัวแปรตน                                                        ตัวแปรตาม        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด” ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดเสนอข้ันตอน

การวิจัยดังนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.3 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 3.6 สถิติท่ีใชในการวิจัย  

 

3.1 ประชากรและกลุมตวัอยาง 

 1. ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ปการศึกษา 2559

จํานวน400 คน 

 2. กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแกผูบริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ปการศึกษา 2559 

จากการสุมแบบแบงชั้น (StratifiedRandomSampling) จากจํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษากําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาด

ของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970, p.4483-A) จํานวน 196 คน ปรากกฎดัง

ตารางท่ี 3.1 

 



 

 

45 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
 

สถานะของบุคลากร ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

ผูบริหาร 

ครู 

23 

257 

11 

126 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 120 59 

รวม 400             196 

ท่ีมา : สํานักการศึกษาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ป 2559 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาสภาพการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดซ่ึงผูวิจัยไดสราง

ข้ึน ซ่ึงแบงออกเปน 2ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี  1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ(Checklist) ประกอบดวย เพ่ือสอบถามตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติงาน 

 ตอนท่ี  2แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารการจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด มีลักษณะขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert’s five rating scale) กําหนดเกณฑวัดระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ด ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา100)   

  5 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

  3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

  1 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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3.3 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผูวิจัยไดมีข้ันตอน

การสรางแบบสอบถาม ดังนี ้

 3.3.1 ศึกษาคนควาขอมูลปฐมภูมิจากเอกสารตําราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี

เก่ียวของท้ังเปนงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

 3.3.2 กําหนดประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงค กรอบแนวคิด และนิยามศัพทเฉพาะเก่ียวกับ

การปฏิบัติงาน เพ่ือจะนําไปใชในการสรางเปนขอคําถาม ในแบบสอบถาม  

 3.3.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย 

 3.3.4 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธแกไข

ปรับปรุงตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเสนอแนะและนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตามเนื้อหาและ

วัตถุประสงค เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบปรับปรุงแกไขความเท่ียงตรงท้ังดานโครงสรางเนื้อหาและ

สํานวนภาษา ผูเชี่ยวชาญท้ังสามทาน 

1. ดร.ธีรภัทร  ถ่ินแสนด ี

การศึกษา   : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

ตําแหนง : อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

รอยเอ็ด 

2. ดร.สมศักดิ์  นิลผาย 

การศึกษา : ค.ด.(การบริหารการศึกษา) 

ตําแหนง : อดีตผูอํานวยการสถานศึกษา เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลหนองหญา

มา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

3. ประวิทย โอวาทกานนท  

การศึกษา : ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 

ตําแหนง : ผูอํานวยการสถานศึกษา เชี่ยวชาญ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เพ่ือตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมี

ความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถามโดยใชแบบวัด ดัชนีความสอดคลอง (Index of 

consistency: IOC) (ภาคผนวก จ) ไดคา IOC = 0.67 - 1.00 

3.3.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการแกไขจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน ไปปรับปรุงแกไขแลวไป

ทดสอบ (Try–out) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แตมีคุณลักษณะคลายกันกับกลุมตัวอยาง ใน

การวิจัยนี้ จํานวน 40 คน จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ นําขอมูลท่ีได
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ไปทดสอบวัดความเชื่อม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) 

ไดคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือเทากับ 0.96 (ภาคผนวก ฉ) 

3.3.6ผูวิจัยไดแกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะท่ีไดจากการทดลองใชพรอม

จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

3.4 การเก็บและรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดนําเครื่องมือ คือแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูล ตามข้ันตอน ดังนี้  

 3.4.1 ทําหนังสือขอความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือ

ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 

3.4.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทําการชี้แจงรายละเอียดของ

แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางฟง โดยใหเวลาในการตอบแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามคืนมา

ท้ังหมด 

3.4.3 ผูวิจัยไดตรวจสอบแบบสอบถาม พบวา มีแบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน 196 ฉบับ ท่ี

สามารถนํามาวิเคราะหตอไป 

 3.4.4 ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดแลวท้ังหมด เพ่ือดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของคณะกรรมการ นํามาประมวลผลขอมูลและนํา

สถิติทางการวิจัยทางสังคมศาสตรมาประมวลผลขอมูลวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. เพ่ือนําไปวิเคราะหกับแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนดังนี้  

 ตอนท่ี1วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

โดยหาคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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3.6 สถิติที่ใชในการวิจัย 

 สําหรับการวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติท่ีใชในการทําวิจัย ไดแก 

 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี (Frequency) รอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับบรรยาย 

สูตรการหาคาสถิติท่ีใชในการวิจัย มีดังนี ้

1) การหาคารอยละ (Percentage) 

P =  
N

fx100  

                                    P =คารอยละ 

f = ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 

N =  จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

 

2) การหาคาเฉล่ีย (Mean) หรือมัชฌิมาเลขคณิต 

Χ  =  N
x∑

 

Χ  =  คาเฉลี่ย 

∑X =  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม 

N =  จํานวนกลุมเปาหมาย 

 

3) การหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

S.D. =  
)1(

)( 22

−
−∑ ∑

NN
fxfxN  

S.D. = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

∑fX = ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามแตละระดับ 

N = จํานวนประชากร 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ

หัวขอ ดังนี้ 

 4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 4.2 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย จะนําเสนอในรูปตารางประกอบคําอธิบาย เพ่ือใหเขาใจ

ตรงกันในการแปลผล ผูวิจัยจึงใชสัญลักษณตอไปนี้แทนความหมายตางๆ ในตาราง ดังนี้  

n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

F แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F- 

distribution) 

* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  

4.2 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ดจํานวน 196 คน จะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนดังนี้ 

  ตอนท่ี1วิ เคราะหขอมูล ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสถานะภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยหาคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ(Percentage) 

  ตอนท่ี 2วิเคราะหผลการศึกษาสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

 ตอนท่ี3เปรียบเทียบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสถานะภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยหาคาความถี่ (Frequency)และรอยละ (Percentage) 

ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียดดังแสดง 

ไวในตารางท่ี 4.1 

 

ตาราง4.1 จํานวนและรอยละของผูบริหาร ครู และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จําแนกตามสถานภาพดานการปฏิบัติงาน 
 

สถานภาพดานการปฏิบัติงาน จํานวน (คน) รอยละ 

ผูบริหารสถานศึกษา 11 5.61 

ครู 126 64.29 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 59 30.10 

เฉลี่ย 196 100.00 

 

 จากตาราง 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบสวนใหญมีสถานภาพดานการปฏิบัติงานเปนครู 

จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 64.29 รองลงมาคือ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน 59 

คน คิดเปนรอยละ 30.10 และผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.61 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2 วิเคราะหผลการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

 วิเคราะหผลการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ดดังแสดงในตาราง 4.2 – 4.7 

 

ตารางท่ี 4.2 คาเฉล่ีย( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยภาพรวม

และรายดาน 

(n= 196) 

ความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ตอสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
แปล

ผล 

1. ดานหลักการกระจายอํานาจ 4.05 0.37 มาก 

2. ดานหลักการมีสวนรวม 4.03 0.32 มาก 

3. ดานหลักการบริหารตนเอง 4.00 0.31 มาก 

4. ดานหลักการตอบสนองความตองการของชุมชน 4.03 0.32 มาก 

เฉลี่ย 4.03 0.26 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (X = 4.03, S.D. = 0.26) และเม่ือ

พิจารณารายดานพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานหลักการกระจายอํานาจ             

(X = 4.05, S.D. = 0.37) รองลงมาคือ ดานหลักการมีสวนรวม (X =4.03, S.D. = 0.32) ดานหลักการ

ตอบสนองความตองการของชุมชน (X = 4.03, S.D. = 0.32) และดานหลักการบริหารตนเอง (X =4.00, 

S.D. = 0.31) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 คาเฉล่ีย( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับระดับการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดาน

การกระจายอํานาจโดยรวมและรายขอ 

(n= 196) 

ดานการกระจายอํานาจ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
แปล

ผล 

1.การกระจายอํานาจตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน 4.07 0.70 มาก 

2.การกระจายอํานาจการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของโรงเรียน 4.03 0.68 มาก 

3. การกระจายอํานาจใหบุคลากรไดมีโอกาสในการตัดสินใจตองานท่ี

ไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ีโดยท่ัวถึงกัน 3.95 0.73 มาก 

4.รูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนมีลักษณะกระจายอํานาจไปสู

บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย 4.09 0.72 

 

มาก 

5. ระบบบริหารงานของโรงเรียนท่ีมีลักษณะกระจายอํานาจ 4.10 0.65 มาก 

6.ความเหมาะสมในการกระจายอํานาจท้ังในดานทักษะการคิดดาน

มนุษยสัมพันธและดานการปฏิบัติงาน 4.07 0.70 
มาก 

เฉลี่ย 4.05 0.37 มาก 

 

 จากตาราง 4.3 พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานการกระจายอํานาจโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.05, S.D. = 0.37) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ังหกขอขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือระบบบริหารงานของ

โรงเรียนท่ีมีลักษณะกระจายอํานาจ (Χ =4.10, S.D. = 0.65) รองลงมาคือรูปแบบการบริหารงาน

ของโรงเรียนมีลักษณะกระจายอํานาจไปสูบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย (Χ =4.09,S.D.= 0.72) 

และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การกระจายอํานาจใหบุคลากรไดมีโอกาสในการตัดสินใจตองานท่ีไดรับ

มอบหมายอยางเต็มท่ีโดยท่ัวถึงกัน (Χ = 3.95 S.D. = 0.73) ตามลําดับ 
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ตาราง 4.4 คาเฉล่ีย( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับระดับการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานการมีสวน

รวม จําแนกเปนรายขอ 

(n= 196) 

ดานการมีสวนรวม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. การท่ีทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดโครงสรางการบริหารงานของ

โรงเรียน 4.03 0.68 มาก 

2. การกําหนดกลยุทธการบริหารงานของโรงเรียนโดยการมีสวนรวม

ของบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย 3.95 0.73 มาก 

3. การรวมคิดรวมทําและรวมรับผิดชอบในการทํางานของบุคลากร 4.01 0.66 มาก 

4. การใชรูปแบบการบริหารงานแบบทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน 3.97 0.67 มาก 

5. ความเหมาะสมสอดคลองของกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน 4.11 0.64 มาก 

6. การท่ีทุกคนมีสวนรวมในการบริหารท้ังในดานความคิดความมี

มนุษยสัมพันธและการปฏิบัติงาน 4.10 0.69 มาก 

เฉลี่ย 4.03 0.32 มาก 

  

 จากตาราง 4.4 พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  ดานการมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.32) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ังหกขอขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือความเหมาะสมสอดคลอง

ของกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน (Χ =4.11,S.D. = 0.64) รองลงมาคือการท่ีทุกคนมีสวนรวม

ในการบริหารท้ังในดานความคิดความมีมนุษยสัมพันธและการปฏิบัติงาน (Χ =4.10,S.D.= 0.69) 

และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การกําหนดกลยุทธการบริหารงานของโรงเรียนโดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรและผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย (Χ = 3.95S.D. = 0.73) ตามลําดับ 
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ตาราง 4.5 คาเฉล่ีย( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับระดับการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดาน

การบริหารตนเองโดยรวมและรายขอ 

(n= 196) 

ดานการบริหารตนเอง 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
แปล

ผล 

1. การท่ีโรงเรียนจัดโครงสรางการบริหารงานของตนเอง 4.01 0.68 มาก 

2. การบริหารโรงเรียนตามแผนกลยุทธท่ีวางไว 4.07 0.70 มาก 

3. ความตอเนื่องในการบริหารบุคลากรของโรงเรียน 4.03 0.68 มาก 

4. รูปแบบท่ีใชในการบริหารงานของโรงเรียน 3.95 0.73 มาก 

5. ความเพียงพอและมีคุณภาพในการจัดเงินคนวัสดุอุปกรณและ

กระบวนการบริหารงาน 3.98 0.70 

 

มาก 

6.การสรางและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรภายใน

โรงเรียน 3.96 0.67 

 

มาก 

เฉลี่ย 4.00 0.31 มาก 

   

 จากตาราง 4.5 พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  ดานการบริหารตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.31) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ังหกขอขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือการบริหารโรงเรียน

ตามแผนกลยุทธท่ีวางไว (Χ =4.07, S.D. = 0.70) รองลงมาคือความตอเนื่องในการบริหารบุคลากร

ของโรงเรียน (Χ =4.03,S.D.= 0.68) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ รูปแบบท่ีใชในการบริหารงานของ

โรงเรียน (Χ = 3.95S.D. = 0.73) ตามลําดับ 
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ตาราง 4.6 คาเฉล่ีย( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานดานการตอบสนอง

ความตองการของชุมชนโดยรวมและรายดาน 

(n= 196) 

ดานการตอบสนองความตองการของชุมชน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

  1. ความพึงพอใจของชุมชนในการจัดโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน 4.07 0.70 มาก 

2. ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธตอบสนองความตองการ

ของชุมชน 4.03 0.68 มาก 

3. ชุมชนพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 3.95 0.73 มาก 

4. รูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนตอบสนองความตองการของชุมชน 4.08 0.69 มาก 

5. วิธีการข้ันตอนในการบริหารงานของโรงเรียนตอบสนองความตองการของ

ชุมชน 4.02 0.69 มาก 

6. ความพึงพอใจของชุมชนตอฝมือและความชํานาญในการปฏิบัติงานของ

โรงเรียน 4.05 0.68 มาก 

เฉลี่ย 4.03 0.32 มาก 

   

 จากตาราง 4.6 พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานการตอบสนองความตองการของชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก               

( X = 4.03, S.D. = 0.32) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ังหกขอขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือรูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนตอบสนองความตองการของชุมชน ( Χ =4.08,                   

S.D. = 0.69) รองลงมาคือความพึงพอใจของชุมชนในการจัดโครงสรางการ บริหารงานของโรงเรียน  

(Χ =4.07, S.D.= 0.70) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ชุมชนพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในโรงเรียน (Χ = 3.95, S.D. = 0.73) ตามลําดับ 
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ตาราง 4.7 คาเฉล่ีย( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามสถานภาพ 

โดยรวมและรายดาน 

 

 จากตาราง 4.7 พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดยจําแนกตามสถานภาพ ท้ังโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวามีดังนี ้

 ดานหลักการกระจายอํานาจ พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดยจําแนกตามสถานภาพอยูในระดับมากท้ังสามสถานภาพ ลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแกครูคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูบริหารสถานศึกษา 

 ดานหลักการมีสวนรวม พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดยจําแนกตามสถานภาพ อยูในระดับมากท้ังสามสถานภาพ ลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ไดแกครูผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 ดานหลักการบริหารตนเอง พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดยจําแนกตามสถานภาพ อยูในระดับมากท้ังสามสถานภาพ ลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ไดแกครูผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 ดานหลักการตอบสนองความตองการของชุมชน พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดยจําแนกตามสถานภาพ อยูในระดับมากท้ังสาม

สถานภาพ ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแกครูคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูบริหาร

สถานศึกษา 

รายการประเมิน 

สถานภาพดานการปฏิบัติงาน 

ผูบริหารสถานศึกษา 

  

 (n= 11) 

คร ู

 

(n=126) 

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(n=59) 

X  S.D. แปล X  S.D. แปล X  S.D. แปล 

1. ดานหลักการกระจายอํานาจ 3.94 0.37 มาก 4.08 0.37 มาก 4.01 0.36 มาก 

2. ดานหลักการมีสวนรวม 4.00 0.34 มาก 4.05 0.31 มาก 3.98 0.34 มาก 

3. ดานหลักการบริหารตนเอง 3.98 0.37 มาก 4.03 0.31 มาก 3.94 0.29 มาก 

4. ดานหลักการตอบสนอง

ความตองการของชุมชน 3.94 0.44 

 

มาก 4.06 0.29 

 

มาก 3.99 0.37 

 

มาก 

เฉลี่ย 3.97 0.29 มาก 4.06 0.25 มาก 3.98 0.28 มาก 
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 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

 เปรียบเทียบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ดดังแสดงในตาราง 4.8 

 

ตาราง 4.8  เปรียบเทียบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ดจําแนกตามสถานภาพ 
 

การบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 

1. ดานหลักการกระจาย

อํานาจ 

ระหวางกลุม 0.322 2 0.16 1.19 0.31 

ภายในกลุม 26.157 193 0.14   

รวม 26.479 195    

2. ดานหลักการมีสวนรวม ระหวางกลุม 0.221 2 0.11 1.10 0.34 

ภายในกลุม 19.485 193 0.10   

รวม 19.707 195    

3 .  ด านหลั กการบริหาร

ตนเอง 

ระหวางกลุม 0.357 2 0.18 1.93 0.15 

ภายในกลุม 17.893 193 0.09   

รวม 18.250 195    

4. ดานหลักการตอบสนอง

ความตองการของชุมชน 

ระหวางกลุม 0.264 2 0.13 1.26 0.28 

ภายในกลุม 20.198 193 0.10   

รวม 20.462 195    

เฉลี่ย ระหวางกลุม 0.267 2 0.13 2.01 0.14 

ภายในกลุม 12.802 193 0.07   

รวม 13.068 195    

 

 จากตาราง 4.8 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพตางกัน มีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมสอดคลอง

กับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 



 
บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

จําแนกตามสถานภาพท่ีแตกตางกัน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร  ครู  และคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวน 196 คน เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยคนควา คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา สถิติ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา (f- test) ผูวิจัยไดสรุป

ผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผล 

การสรุปผลการศึกษาคนควา ดังตอไปนี้ 

1. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ด โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานพบวา มีความคิดเห็นอยู

ในระดับมากทุกดาน คือ ดานหลักการกระจายอํานาจ รองลงมาคือ ดานหลักการมีสวนรวม ดาน

หลักการตอบสนองความตองการของชุมชน และดานหลักการบริหารตนเอง   

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพตางกัน มีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไม

สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 

5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด ผูศึกษาคนควาขอนําเสนอการอภิปรายผล ตามลําดับดังนี้ 

1. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ด เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา อยูในระดับมาก ท่ีปรากฏเชนนี้อภิปรายไดวา โรงเรียนสังกัด
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เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดมีการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และดําเนินการตามนโยบายทางการ

ศึกษาของสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัด โรงเรียนมีการจัดทําแผน

กลยุทธหรือแผนยุทธศาสตรทางการศึกษาเพ่ือเปนตัวกําหนดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให

ประสบผลสํา เ ร็จ  ท่ี เปน เชนนี้ เพราะดํ า เนินการตามนโยบายการปฏิ รูปการ ศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีใหมีการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาโดย

โรงเรียนนํานโยบายไปดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย มุงความเปนเลิศทางการศึกษา นอกจากนี้ 

โรงเรียนมีการบริหารงานท้ัง 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ใหมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐ าน  (School Based Management) และหลั ก กา รบริ ห า ร กิ จก ารบ าน เ มื อ ง ท่ี ดี  (Good 

Governance) ท่ียึดท้ังหลักนิติธรรม คุณธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลัก

ความคุมคาเปนเครื่องมือในการนําวิสัยทัศนและนโยบายไปสูการปฏิบัติการ กําหนดใหสถานศึกษา

เปนนิติบุคคลมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญท่ีจะทําใหสถานศึกษามีอิสระ มีความเขมแข็งในการบริหาร เพ่ือให

การบริหารเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาติ ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดี จึงทําใหความคิดเห็นของผูบริหาร 

ครู และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสมาน อัศวภูมิ (2541, 

หนา 1) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง การควบคุมและการจัดการ ดานบริหารโรงเรียน ซ่ึง

เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนงานธุรการท่ีเก่ียวกับตัวครูและนักเรียน ตลอดจนบุคลากรอ่ืน ๆ 

การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การปฏิบัติตามหลักสูตรการจัดวิธีสอน การจัดบริหารวัสดุ

อุปกรณการเรียนการสอน และการแนะแนวการบริหารการศึกษาเปนศาสตรในการปฏิบัติและ

สาขาวิชาในการศึกษาท่ีมีขอบเขตกวางขวาง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิรดี  กลกิจ 

(2554, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับมาตรฐานดานผลผลิตในโรงเรียน

เทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียน

เทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ           

ปยะพร  ดาวกระจาง (2555, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องผลสําเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1 พบวา 

ผลสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก แตไม

สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชาภร  หนุมภักดี (2555 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องปญหาและแนวทางการ

พัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนศูนยเครือขายกลุมกรมหลวงชุมพรฯอําเภอเมือง

จังหวัดตราดพบวา 1) ปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนศูนยเครือขายกลุมกรม
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หลวงชุมพรฯ อําเภอเมือง จังหวัดตราดโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง และไมสอดคลอง

กับงานวิจัยของ เปรมใจ  จิตตวิบูลย (2556, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องสภาพปญหาและสภาพการ

ปฏิบัติการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา

เขต 2 พบวา สภาพปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีปญหาในภาพรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

เม่ือพิจารณารายดาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1) ดานหลักการกระจายอํานาจ พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานการกระจายอํานาจโดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีปรากฏ

เชนนี้อภิปรายไดวา จากนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ซ่ึงเนนเรื่องการกระจายอํานาจ 

โดยมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัด การศึกษาใหมีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความ

หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสู สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษามี

สถานะเปนนิติบุคคล มีความคลองตัวในการบริหาร จัดการ มีกรอบภารกิจท่ีชัดเจนในโครงสรางการ

บริหารงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 6-9) ทําให หนวยงานมีความคลองตัวสูง สามารถ

ดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดตามสภาพปญหา และความตองการของตนเอง สอดคลองกับ

แนวคิดของ จินตนา นันทปรีชา (2544, หนา 18) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง การ

แสดงออกในการกระทํา หรือในทางความคิด เรื่องงานทุกดานในสถานศึกษา เพ่ือใหงานในความ

รับผิดชอบและท่ีเก่ียวของไดบรรลุจุดมุงหมายตามท่ีกําหนดไว โดยใหนักเรียนมีคุณสมบัติตามท่ี

หลักสูตรตองการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของนภาพร  ปราบพาล (2556, บทคัดยอ) ได

วิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภูเขต 2 พบวา 1) ประสิทธิผลการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก 

2) ดานหลักการมีสวนรวม พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานการมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีปรากฏเชนนี้

อภิปรายไดวา พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ในมาตรา 39 และ มาตรา 40 

ซ่ึงเนนเรื่องการกระจายอํานาจใน การจัดการศึกษา และเนนการมีสวนรวมจากผูท่ีเก่ียวของทุกฝายได

ประกาศใชมาเปนระยะเวลาหนึ่ง แลวทําใหทุกฝายมีความรูความเขาใจ เขามามีสวนรวม และมีความ

พรอมในการปฏิบัติงานตางๆ มากพอสมควร สอดคลองกับแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ (2545, 

หนา ข) กลาวไววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนรูปแบบและแนวคิดในการบริหารท่ีมีการ

กระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลาง หรือจากเขตการศึกษาไปยังสถานศึกษา ทําให

สถานศึกษามีอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ และมีความอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการใน
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การตัดสินใจสั่งการเก่ียวกับบริหารโรงเรียน ท้ังดานหลักสูตรการเงินการงบประมาณ การบริหาร

บุคคล และการบริหารท่ัวไปของโรงเรียนเอง โดยมีคณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวยผูบริหาร

โรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผูปกครอง องคกรและชุมชนรวมกันบริหารโรงเรียนใหสอดคลองและ

ตอบสนองความตองการของผูเรียน ของผูปกครอง และชุมชนมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ  

ทัดตะวัน  นามจุงจัง (2558, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 พบวา 1) สภาพการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ

เขต 3 จําแนกตามสถานภาพพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก 2) สภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 จําแนกตามขนาด

ของสถานศึกษาพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก 

3) ดานหลักการบริหารตนเอง พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานการบริหารตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีปรากฏ

เชนนี้อภิปรายไดวา เดิม โรงเรียนเคยเปนแตหนวยปฏิบัติ รับคําสั่งมาปฏิบัติเพียงอยางเดียว การท่ี

โรงเรียนมีอํานาจในการ บริหารงานของตนเอง สามารถตัดสินใจดําเนินงานตางๆ ไดตามความ

ตองการ มีอิสระในการ ดําเนินงานและการตัดสินใจเพ่ือใหการดําเนินงานออกมาอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจ และมีความชํานาญในหลักการบริหารและการ

ดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียนเปนอยางดี ตองมีภาวะผูนําท่ีดี และมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เพราะ

ผูบริหารถือเปนตัว จักรสําคัญท่ีสามารถนําองคการใหสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และนอกจากนี้ ท้ังตัวผูบริหารเอง หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายตองมีความรูความเขาใจในหลักการ

บริหารโดยใช โรงเรียนเปนฐานอยางถองแท มีความรูความเขาใจในภาระหนาท่ีและบทบาทของ

ตนเองอยาง ชัดเจนเสียกอน จึงจะสามารถนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชไดอยาง

ประสบ ความสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดของ ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หนา 41) กลาวา การบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง การบริหารจัดการโรงเรียนท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะและความ

ตองการของโรงเรียน นั่นคือ สมาชิกในโรงเรียนอันไดแก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบริหาร

โรงเรียน ครู-อาจารย พอแมผูปกครอง นักเรียน ตลอดจนสมาชิกชุมชน และองคกรอ่ืนๆ มารวมพลัง

กันอยางเต็มท่ี รับผิดชอบตอการใชทรัพยากรและแกปญหา ตลอดจนดําเนินการเพ่ือพัฒนากิจกรรม

ดานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระยะสั้นและระยะยาว ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ คารลสัน 

(Carlson.1996) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของ ครูใหญในชวงป ค.ศ. 1989-1994 ซ่ึงเปนชวงเวลา

แหงการปฏิรูปการบริหารโรงเรียนในชิคาโก ผลการวิจัยพบวา ในอดีต การปฏิบัติ งานของครูใหญเปน

การบริหารงานแบบราชการมุงรับผิดชอบ ตอเขตพ้ืนท่ีและหนวยงานกลาง แตในปจจุบันหลังจาก

ปฏิรูปแลว ครูใหญมีบทบาทเดน 3 ประการ คือ 1) เปนผูจัดการศึกษาท่ีมีอํานาจแบบเบ็ดเสร็จโดย
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รับผิดชอบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย การ บริหารจัดการกับสิ่งอํานายความสะดวก การวางแผน

กลยุทธและการบริหารตนทุน การงบประมาณ และคาใชจาย 2) การอํานวยความสะดวกเพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 3) การมีบทบาทคลาย นักการเมือง จากผลการวิจัยคารลสัน เสนอวา 

ควรมีการปรับปรุงระบบการเตรียมครูใหญกอน ประจําการใหดีข้ึนกวาท่ีเปนอยูและควรมีระบบการ

ใหความชวยเหลือแกครูใหญระหวาง ประจําการ เพราะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับการ

กระจายอํานาจไดสรางความแตกตางๆ การมีสวนรวมจากการกระจายอํานาจสูองคกร ปกครองสวน

ทองถ่ินนั้นคือ ปญหาการยอมรับจากภายนอกเก่ียวกับความรูและความสามารถของ องคการบริหาร

สวนทองถ่ินเองและความสามารถในการสนับสนุนดานการศึกษายังมีขอจํากัดในและความคลุมเครือ

ใหกับกระบวนการตัดสินใจ จึงควรมีการสรางความชัดเจนวา 1) จุดใด คือ จุดสิ้นสุดของนโยบาย และ

การปฏิบัติจะเริ่มตน ณ จุดใด 2) เรื่องใดท่ีตองตัดสินใจ เรื่องใดไมตอง ตัดสินใจ ท้ังนี้ เพ่ือลดการ

แสวงหาอํานาจ 3) ครูใหญควรสนับสนุนใหบุคลากรรวมรับผิดชอบใน การพัฒนาโรงเรียน ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ เดเลนีย (Delaney, 1995,p.54) ท่ีศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับพัฒนาการของโรงเรียน ขอคนพบท่ี สําคัญจากการวิจัยนี้คือ สไตล 

หรือแบบของภาวะผูนําของครูใหญเปนปจจัยหลักท่ีสงผลตอ ความสําเร็จ และจากงานวิจัยของคิม

(Kim, 1998) ท่ีผลการวิจัยไดสนับสนุนการบริหารโดยใช โรงเรียนเปนฐานวาสิ่งท่ีตองคํานึง ถึงมาก

ท่ีสุดในการใชการบริหารรูปแบบนี้ ก็คือ ตองพยายาม ประสานและเชื่อมโยงภาวะผูนําของโรงเรียน

เขากับวัฒนธรรมของโรงเรียน ท้ังนี้เพราะผูบริหาร โรงเรียนจะเปนตัวจักรสําคัญท่ีจะทําใหการจัด

การศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ จากงานวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา การท่ีโรงเรียนจะนํารูปแบบ

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชไดอยาง ประสบความสําเร็จนั้นผูบริหารเปนปจจัยหลักท่ีมีผล

ตอความสําเร็จในการดําเนินงาน 

4) ดานหลักการตอบสนองความตองการของชุมชน พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานการตอบสนองความตองการ

ของชุมชนโดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีปรากฏเชนนี้อภิปรายไดวา เพราะในการดําเนินงานตางๆ ของ

โรงเรียนท่ีผานมาไดใหความสําคัญและรับฟงความคิดเห็นของ ชุมชน และผูปกครอง และเนนการมี

สวนรวมและประชาสัมพันธการดําเนินงานของโรงเรียนอยาง ตอเนื่องและสมํ่าเสมอจึงทําใหชุมชนได

มีโอกาสรับทราบความเปนไปของโรงเรียน มีสวนรวมและ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการ

ดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียนอยูเสมอ ทําใหโรงเรียนไดรับ ทราบขอมูลและความตองการของชุมชนท่ี

แทจริง สามารถดําเนินงานไดตามความตองการของ ชุมชน และทําใหชุมชนมีความพึงพอใจ 

สอดคลองกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 8) กลาววา ถาระบบการบริหารงาน

ไมดี จะมีผลกระทบตอสวนอ่ืน ๆ ของหนวยงาน นักบริหารท่ีดีตองรูจักเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะใหงานนั้นบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไว ซ่ึงการบริหารการศึกษานั้นจะตองใช
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ท้ังศาสตรและศิลปทุกประการ เพราะวาการดําเนินงานตาง ๆ มิใชเพียงกิจกรรมท่ีผูบริหารจะกระทํา

เพียงลําพังคนเดียว แตยังมีผูรวมงานอีกหลายคนท่ีมีสวนทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จได เพราะ

เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานขององคการท่ีมุงไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตาม

เปาหมาย และเพ่ือความอยูรอดขององคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ อรัญญา  บรรณกิจ (2556, 

บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนใน

สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 พบวา  ปญหาการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามสถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพตางกัน มีการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและ

รายดานไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษา 

ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด มี

การบริหารเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดแผนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จึงทําใหผูบริหาร

สถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีสถานภาพ ตางกัน มีการบริหารโรงเรียน 

ไมแตกตางกัน ดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ  (2546, หนา 8)  กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีบทบาท

สําคัญในการบริหารการศึกษา เพราะจะเปนผูกําหนดนโยบายของการศึกษา กําหนดจุดหมาย ตลอดจน

วางแผนวิธีการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว ภาพลักษณของผูบริหารสถานศึกษายุคใหมตองมีความ

เปนผูนําทางวิชาการท่ีเขมแข็งและเปนผูจัดการท่ีเฉียบแหลม ซ่ึงการท่ีจะปฏิบัติไดตามท่ีกลาวมานั้น 

ผูบริหารมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาแนวคิดการบริหารการศึกษา เพ่ือท่ีจะไดนําความรูไปประยุกตใชให

เกิดประโยชน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน  ลอดทอง (2556, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องสภาพ

ปญหาแนวทางแกไขและแนวทางพัฒนาสถานศึกษาท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสังกัดสานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาจําแนกตาม

ประเภทโรงเรียนท่ีตางกันพบวาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันจําแนกตามตําแหนงท่ีตางกัน

พบวาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันจําแนกตามอายุท่ีตางกันพบวาโดยรวมและรายดานไม

แตกตางกันจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีตางกันโดยรวมและรายดานไมแตกตางจําแนกตามขนาด

โรงเรียนท่ีตางกันพบวาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ             

อรัญญา  บรรณกิจ (2556, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 

พบวา การเปรียบเทียบปญหาจําแนกตามความคิดเห็นของผูอํานวยการและครูผูสอนโดยรวมไม

แตกตางกันจําแนกตามขนาดโรงเรียนแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมและเปนรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาคนควาเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด มีขอเสนอแนะจากการศึกษาคนควาดังนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

  จากการวิจัย พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด และผูท่ี

เก่ียวของ จึงควรคงสภาพไวและดําเนินการพัฒนาใหสูงข้ึน  สวนในดานหลักการบริหารตนเองของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํานั้น ผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด และผูท่ี

เก่ียวของ ควรท่ีจะหาแนวทางพัฒนาดานนี้ใหสูงยิ่งข้ึนตอไป  

5.3.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 

1) ควรมีการศึกษาปญหาการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในเชิงลึกรายดาน 

โดยวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย โดยจําแนกตามสถานภาพตางๆ 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการนําการบริหารโดยใช

โรงเรียน เปนฐานมาใชในโรงเรียนแตละขนาด 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

1. ดร.ธีรภัทร  ถ่ินแสนดี 

 การศึกษา   : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 ตําแหนง : อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตรอยเอ็ด 

2. ดร.สมศักดิ์  นิลผาย 

 การศึกษา : ค.ด.(การบริหารการศึกษา) 

 ตําแหนง : อดีตผู อํานวยการสถานศึกษา เชี่ยวชาญ โรงเรียน

เทศบาลหนองหญามา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

3. ประวิทย โอวาทกานนท  

 การศึกษา : ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 ตําแหนง : ผูอํานวยการสถานศึกษา เชี่ยวชาญ  โรงเรียนเทศบาลวัด

สระทอง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 

-------------------------------------- 

คําช้ีแจง 

                      1. แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ

ผูบริหาร  ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 

                       2. สวนประกอบของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน 

                          ตอนท่ี 1 สภาพท่ัวไป 

                        ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  

                       3. แบบสอบถามฉบับนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทํางานเปนการบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ใหมีประสิทธิภาพ การ

วิจัยครั้งนี้จะสําเร็จลุลวงไปดวยดีและเกิดประโยชนสูงสุดโดยอาศัยความรวมมือจากทาน ขอมูลนี้จะ

นําไปใชประโยชนเพ่ือการวิจัยเทานั้น ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถาม 

ไดโปรดตอบใหครบทุกขอและตอบตามความเปนจริง ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือ. 

 

 

ขอขอบพระคุณอยางสูง 

 

ภูมินทร  วงศพรหม 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตรอยเอ็ด 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชอง [ ] หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพในสถานศึกษาของ

ทาน 

               สถานภาพดานการปฏิบัติงานของทาน (กรุณาเลือกเพียง 1 ขอ) 

                        [ ]   ผูบริหารสถานศึกษา 

                              [ ]   คร ู

[ ]   คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                               

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

            จังหวัดรอยเอ็ด 

           คําช้ีแจง ขอความในแบบสอบถามเปนลักษณะการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

ขอใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณาขอความดังกลาว เปนการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาอยูใน

ระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนตามความคิดเห็น

ของทาน โดยใชเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

5    หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

4    หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

3    หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

2    หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

1    หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
 

 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

0. ดานหลักการมีสวนรวมบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของ

ทุกฝายมีสวนรวม 

√     

 

จากตัวอยางขอ 0 แสดงวาทานมีความคิดเห็นวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน อยูในระดับมาก

ท่ีสุด 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ดานการกระจายอํานาจ 

1. มีการกระจายอํานาจตามโครงสรางการบริหารงาน

ของโรงเรียน 

     

2. มีการกระจายอํานาจการดําเนินงานตามแผนกล

ยุทธของโรงเรียน 

     

3. มีการกระจายอํานาจใหบุคลากรไดมีโอกาสในการ 

ตัดสินใจตองานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ีโดยท่ัวถึง

กัน 

     

4. จัดรูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนมีลักษณะ 

กระจายอํานาจไปสูบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย 

     

5. จัดระบบบริหารงานของโรงเรียนท่ีมีลักษณะ

กระจายอํานาจ  

     

6. ดําเนินการกระจายอํานาจท้ังในดานทักษะ การคิด

ดานมนุษยสัมพันธและดานการปฏิบัติงาน  

     

ดานการมีสวนรวม 

1. บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดโครงสรางการ

บริหารงานของโรงเรียน 

     

2. กําหนดกลยุทธการบริหารงานของโรงเรียนโดยการ

มีสวนรวมของบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย  

     

3. มีการรวมคิด รวมทําและรวมรับผิดชอบในการ

ทํางานของบุคลากร  

     

4. ใชรูปแบบการบริหารงานแบบทุกคนมีสวนรวม ใน

การทํางาน  

     

5. ความเหมาะสมสอดคลองของกระบวนการ 

บริหารงานของโรงเรียน 

     

6. บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารท้ังในดาน 

ความคิด ความมีมนุษยสัมพันธและการปฏบิัติงาน 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ดานการบริหารตนเอง 

1. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพของ

ตนเอง 

     

2. มีการสํารวจสภาพตนเองเพ่ือทราบจุดเดนและจุดท่ี

จะตองพิจารณาเขาสูมาตรฐาน 

     

3. มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน และ

เปาหมายความสําเร็จ 

     

4. มีการกําหนดวิธีการดําเนนิงานอยางเปนระบบโดย

ใชวงจรคุณภาพเดม่ิง 

     

5. มีการกําหนดหลักเกณฑในการทํางานของบุคลากร

ของโรงเรียนใหเปนทิศทางเดียวกัน 

     

6.มีการกําหนดวิธีการประเมินผลการดําเนินงาน/

ปฏิบัติงานของตนเอง 

     

ดานการตอบสนองความตองการของชุมชน      

1. ความพึงพอใจของชุมชนในการจัดโครงสรางการ

บริหารงานของโรงเรียน   

     

2.  ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ

ตอบสนองความตองการของชุมชน 

     

3. ชุมชนพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

โรงเรียน 

     

4. รูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนตอบสนองความ

ตองการของชุมชน 

     

5. วิธีการข้ันตอนในการบริหารงานของโรงเรียน

ตอบสนองความตองการของชุมชน 

     

6. ความพึงพอใจของชุมชนตอฝมือและความชํานาญ

ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
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แสดงคาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 

ขอ คาอํานาจจําแนก ขอ คาอํานาจจําแนก ขอ คาอํานาจจําแนก 

1 0.9842 9 0.9839 17 0.9842 

2 0.9838 10 0.9842 18 0.9838 

3 0.9849 11 0.9849 19 0.9849 

4 0.9842 12 0.9839 20 0.9839 

5 0.9838 13 0.9848 21 0.9838 

6 0.9849 14 0.9839 22 0.9838 

7 0.9839 15 0.9838 23 0.9838 

8 0.9848 16 0.9849 24 0.9849 

 

ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.84 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คาอํานาจจําแนกและความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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การแปลผลคา IOC จากผูเช่ียวชาญจํานวน3 คน 

 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
 

1.ดานหลักการกระจายอํานาจ 

คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

3 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

 

2. ดานหลักการมีสวนรวม 

คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

3 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 

4 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

 

  



 

88 

3.ดานหลักการบริหารตนเอง 

คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

3 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

 

4.ดานหลักการตอบสนองความตองการของชุมชน 

คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

2 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

 

คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.89 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ – สกุล นายภูมินทร  วงศพรหม 

วัน เดือน ป เกิด 25  กันยายน  2523 

สถานท่ีเกิด จังหวัดรอยเอ็ด  

สถานท่ีอยูปจจุบัน 42 หมูท่ี 4 ตําบลดงลาน อําเภอเมืองรอยเอ็ด  

จังหวัดรอยเอ็ด 45000 

สถานท่ีทํางาน โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬา

ทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด 

ตําแหนงและประวัติการทํางาน ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

ประวัติการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดนตรีสากล  

สถาบันราชภัฎมหาสารคาม 
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