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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการกระจายอ านาจ 
ดา้นการสีส่วนร่วม ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน ดา้นการบริหารตนเอง และ
ดา้นการตรวจสอบและตรวจสอบดุล และเพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารจ าแนกตามสถานภาพ
ของบุคลากร และขนาดสถานศึกษา เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารและครูผูส้อนจ านวน 
319 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบ สอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามวิธีของลิ
เคิร์ท ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 
 ผลการวจัิยพบว่า 

ระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อยูใ่นระดบัมาก และผลการเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร และ
ขนาดสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thematic paper were to study the level of administrating basic 
education institutes with school as a base under Nakhonratchasima Primary Educational Service 
Area Office 2 in 5 aspects namely decentralization, participation, restoring the educational 
management power to the public, self-management, and monitoring and checking and to compare 
the level of administrating basic education institutes with school as a base classified by status and 
sizes of schools. The data were collected from administrators and teachers altogether 319 using a 
constructed 5-level rating scale questionnaire with reliability of 0.95. The statistics used in this 
research were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 

 
The results of the research were as follows: 

 The level of administrating basic education institutes with school as a base under 
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 2 was high in every aspect and the 
result of the comparison on the level of administrating basic education institutes classified by 
personnel status and sizes of schools was not significant different.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
จากสภาพปัญหาด้านการบริหารจดัการและความล้มเหลวในคุณภาพของผลผลิตทาง

การศึกษา ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์และความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ 
ก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมและส่ิงแวดลอ้มนานปัการ อนัเป็นภาระผลกัดนัให้มีการปฏิรูปการเมือง และ
การปฏิรูปการศึกษา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ได้ก าหนดให้รัฐจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีให้ทัว่ถึงโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (มาตรา 43) และให้จดัการศึกษาให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรม มีกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ (มาตรา 81) และให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้
ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (มาตรา 289) จึงมีการตราพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ซ่ึงนบัวา่เป็นการปฏิรูปการศึกษาคร้ังส าคญัท่ีก่อให้เกิดกระบวนทศัน์ใหม่ในการบริหารจดั
การศึกษา ดงัปรากฏตามหมวด 5 ดา้น การบริหารและการจดัการศึกษาท่ีเป็นการปฏิรูประบบ
โครงสร้างการบริหารการศึกษาใหม่ ให้เกิดความเป็นเอกภาพและมีคุณภาพในการบริหารจัด
การศึกษา และยงัได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา งานด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังาน
การศึกษาศาสนา และวฒันธรรม เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 
(มาตรา 39) ซ่ึงหมายความว่า เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจะมีอ านาจ มีอิสระในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของตนมากข้ึนตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยเฉพาะสถานศึกษาจะมี
อ านาจและความรับผิดชอบท่ีค่อนขา้งเบ็ดเสร็จ ตามแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School – Based Management : SBM) เป็นการบริหารจดัการของโรงเรียนท่ีสอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะและความตอ้งการของโรงเรียน โดยสมาชิกท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม ในการจดั
และพฒันากิจกรรมดา้นการศึกษา1  

กระแสการปฏิรูปการศึกษาและผลการวเิคราะห์การบริหารการศึกษาของไทย พบวา่ปัญหา
ส าคญัท่ีเก่ียวกบัการบริหารและจดัการศึกษาคือ การรวมอ านาจไวท่ี้ส่วนกลาง ขาดเอกภาพในการ
บริหารขาดการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง อนัเน่ืองจากนโยบาย ทางการเมืองและความไม่
                                                           

 
1ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, รำยงำนกำรประชุมแนวคิดและ

ประสบกำรณ์กำรบริหำร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน, (กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์, 2544), หนา้ 2. 
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ประสานสัมพนัธ์กนัระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษา ซ่ึงการศึกษาไม่สามารถ
พฒันาคนให้มีคุณภาพสมบูรณ์แข่งกบัสังคมโลก ไม่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและ
ทอ้งถ่ิน ประชาชนไม่มีบทบาท และไม่มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอย่างแทจ้ริง2 ซ่ึงในการ
ด าเนินการดงักล่าว ผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บ
การเตรียมพร้อมให้มองเห็นคุณค่าและมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
และด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการติดตามและก ากบัดูแล การเตรียมความพร้อม ร่วมกนัปฏิบติั 
ร่วมกนัตรวจสอบ และร่วมกนัประเมินและปรับปรุง  

ส าหรับปัญหาส าคญัในการจดัการศึกษามีอยูห่ลายประการ คือ 
1. การรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลางท าให้มีการกระจายอ านาจทั้ งในด้านวิชาการ 

งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไปสู่ระดบัโรงเรียนน้อย ท าให้เกิดความล่าช้า 
ในการบริหารจดัการ 2). การขาดการมีส่วนร่วมของครู-อาจารย ์ผูป้กครอง ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารและการจดัการศึกษา 3) คุณภาพของการจดัการศึกษาค่อนขา้ง
ต ่าโดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 4) ปัญหาเก่ียวกบัหลกัสูตร คือ 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนซ่ึงมีหลากหลาย
ไดก้ารวดัและประเมินผลเนน้ท่ีการวดัความรู้ความจ ามากกวา่การวดัความรู้ ความสามารถท่ีเกิดจาก
การปฏิบติัจริง 5) ปัญหาเก่ียวกบัครู และบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยงัขาดความรู้ความสามารถ
และทกัษะในการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนขาดจิตส านึกและจิตวิญญาณของความเป็นครู 6) 
ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาทั้งน้ีเพราะปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีก าลงัเผชิญอยู ่7) ความเขา้ใจผดิในบทบาทหนา้ท่ีการจดัการศึกษาท่ีเคยให้ความส าคญักบั
สถานศึกษามากกวา่ผูป้กครองและชุมชน3 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM เป็นแนวคิดใหม่ในการจดัการศึกษา ท่ีริเร่ิมข้ึน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และไดก้ลายเป็นกระแสส าคญัในการปฏิรูปการศึกษาในหลายๆประเทศ 
เขตพื้นท่ีการศึกษาต่างๆในหลายมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดน้ ารูปแบบการบริหารดงักล่าว

                                                           
2อุทยั บุญประเสริฐ, กำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำใน

รูปแบบกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (School-Based Management), (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2543), หนา้ 18. 

  
3เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 101-102. 
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มาใชใ้นการเพิ่มอ านาจให้กบับุคลากรในโรงเรียน ในการท่ีจะปรับปรุงและพฒันาในส่วนท่ีตนเอง
เห็นว่าจะส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาท่ีดีข้ึน จากขอ้มูลปี 2538 มีการประมาณการกนัว่า การ
กระจายอ านาจในการตดัสินใจไปสู่ระดบัโรงเรียน ในประเทศต่างๆทัว่โลกมีจ านวนไม่น้อย ใน
ไอร์แลนดแ์ละนิวซีแลนด ์มากกวา่ 70% ในสวเีดน ประมาณ 48% ในออสเตรีย เดนมาร์ค ฟินแลนด์
และโปรตุเกส มีประมาณ 38-41% ในฝร่ังเศส เยอรมนั นอร์เวร์ เบลเยี่ยม และสเปน มีประมาณ 25-
33% แสดงให้เห็นวา่มีการน ารูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไปใชแ้พร่หลาย ประเทศ
ไทยไดเ้ร่ิมโครงการน าร่องการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน พ.ศ. 2543 โดยกรมสามญัศึกษา
ไดก้ าหนดโรงเรียนน าร่อง รุ่นท่ี 1 จ านวน 470 โรงเรียน (จาก 470 สหวิทยาเขต) และรุ่นท่ี 2 ในปี 
2544 จ านวน 470 โรงเรียน แต่เน่ืองจากโรงเรียนในประเทศไทยส่วนใหญ่มีแบบวฒันธรรมการ
บริหารในรูปแบบระบบราชการ เคยชินกบัการบริหารส่วนกลางหรือมกัจะรอค าสั่ง และแนวทาง
จากส่วนกลางเป็นหลัก เม่ือมีการปฏิรูปการบริหารและการจดัการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากเดิม
ค่อนขา้งมาก จึงท าให้มีปัญหาการด าเนินงาน ประกอบกบักระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศก าหนด
เขตพื้นท่ีการศึกษาของประเทศออกเป็น 175 เขต เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2554 โดยค านึงถึงปริมาณ
สถานศึกษาและจ านวนประชากรเป็นหลัก รวมทั้งความเหมาะสมในด้านอ่ืนๆด้วย เขตพื้นท่ี
การศึกษาแต่ละเขตประกอบดว้ยโรงเรียนไม่นอ้ยกวา่ 1,001 โรงเรียน มีทั้งโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัประถมศึกษา และโรงเ รียนเอกชน โรงเรียนมีทั้ง
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก บางโรงเรียนอยูห่่างไกลจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามาก 
ท าให้การติดต่อประสานงานไม่สะดวก และยงัพบว่าการปฏิบติัหน้าท่ีรักษาการผูอ้  านวยการเขต
พื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนบุคลากรในส่วนต่างๆโดยรวม เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอ านาจการ
บริหารจดัการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เน่ืองจากยงัยึดติดกบัการท างานแบบสั่งการ และพยายามดึง
อ านาจการบริการไวใ้นเขตพื้นท่ี ก่อใหเ้กิดความหวัน่เกรงวา่ การกระจายอ านาจในการจดัการศึกษา
ในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานอาจจะไม่เกิดผลจริงในทางปฏิบติั4  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รับผิดชอบจดัการศึกษาใน
เขตบริการ ซ่ึงสถานศึกษาตั้งกระจายอยู่ ตามอ าเภอ ต าบลและหมู่ บ้ านต่ าง ๆ ตามสภาพ
ภูมิศาสตร์  สถานศึกษาบางแห่ งการคมนาคมไปมาสะดวกสบาย สถานศึกษาบางแห่ งตั้งอยู

ในพื้นท่ีห่ างไกล กระจายตามหมู่ บ้ านต่ าง ๆ ซ่ึงมีทั้งหมู่ บ้ านขนาดเล็ก หมู่ บ้
านชุมชนขนาดใหญ่  จึงมีสถานศึกษาขนาดต่ าง ๆกนัมากมาย คุณภาพการศึกษาก็แตกต่

                                                           

 
4วีรนุช ปิณฑวณิช, อนำคตของหลักสูตรท้องถิ่นจะไปทำงไหน, วารสารวิชาการ, สาร

ปฏิรูป ปีท่ี 3 เดือน มิ.ย. 2543, หนา้ 23. 
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างกันไปตามสภาพท่ีขาดแคลนครู ขาดแคลนวสัดุ อุปกรณ์  และนักเรียนขาดความพร้อม 
นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงเป็นแนวคิดใหม่ท่ีโรงเรียนก็ตอ้งเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมองคก์ร และรูปแบบการท างานของโรงเรียน จากการท่ีเคยรับหรือรอค าสั่งจากหน่วยงาน
ระดบัสูงกวา่ มาเป็นการบริหารโดยการริเร่ิมดว้ยตนเองและสนองความจ าเป็นชุมชนและโรงเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชนจะเขา้มามีบทบาทมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในการบริหารจดัการโรงเรียนโดยตรงมากข้ึนบรรยากาศในการท างานในโรงเรียนก็จะมี
การเปล่ียนแปลงบทบาททั้งครูและผูบ้ริหาร เพื่อสร้างคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั 

จากปัญหาท่ีกล่าวแล้วในข้างต้น ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นครูสายผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อน าผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ ในการแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานต่อไป 
  

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
 เพื่อศึกษาระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้นการ
มีส่วนร่วม ดา้นการคืนอ านาจจดัการศึกษาให้ประชาชน ดา้นการบริหารตนเอง ดา้นการตรวจสอบ
และถ่วงดุล และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย  
 จากการศึกษางานวิจยัของ สุจิต พิระพงศ์ และ สมศกัด์ิ รอบคอบ ไดศึ้กษาประสิทธิภาพ
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 พบวา่ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานการวิจยั
ดงัน้ี การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการ
คืนอ านาจจดัการศึกษาให้ประชาชน ดา้นการบริหารตนเอง ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล เม่ือ
เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดของสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั  
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1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี  
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จ  านวน 1,877 
คน 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 ขอบเขตดา้นตวัแปร/เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
 ตวัแปรตน้ คือ สถานภาพของบุคลากรในสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา  
 ตวัแปรตาม ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 5 ดา้น 1) ดา้นการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) 2) ดา้นการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration) 3) ดา้นการคืนอ านาจจดั
การศึกษาให้ประชาชน (Return power to people) 4) ดา้นการบริหารตนเอง (Self – Management) 
5) ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีศพัทท่ี์มีความหมายเฉพาะการศึกษาท่ีผูศึ้กษาตอ้งการท่ีจะนิยามเพื่อให้เป็น
ท่ีเขา้ใจตรงกนั ดงัน้ี 
 กำรบริหำร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององคก์าร โดยอาศยั
หนา้ท่ีทางการบริหาร ท่ีส าคญั คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การน า และการควบคุม 
 กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน หมายถึง การกระจายอ านาจการศึกษาจากกระทรวง
และส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ มีอิสระ 
และความคล่องตวัในการตดัสินใจ มีการบริหารจดัการโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ร่วมกนับริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนมากท่ีสุด 
ซ่ึงแบ่งหลกัการบริหาร 5 ด้าน คือ ด้านหลกัการกระจายอ านาจ ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ด้าน
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หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน ด้านหลักการบริหารตนเอง และด้านหลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล 
 กำรกระจำยอ ำนำจ หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและการตดัสินใจ 
จากส่วนกลางหรือศูนยร์วมอ านาจไปสู่ส่วนต่างๆขององคก์ร โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
วางแผนในการบริหารและจดัการศึกษา 
 กำรมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งใน
การพฒันาโรงเรียน ร่วมแสดงความคิด การกระท า ตลอดจนร่วมพิจารณาก าหนดปัญหาความ
ตอ้งการและแนวทางในการพฒันา 
 กำรคืนอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำชน  หมายถึง รัฐให้อ านาจสถานศึกษาในแต่ละ
ทอ้งถ่ินจดัการศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจากตวัแทนกลุ่มต่างๆ ส่งเสริมการท างาน
ร่วมกนัและการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
 กำรบริหำรตนเอง หมายถึง การท่ีสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการศึกษาทั้งดา้น
วชิาการและงบประมาณ สนองนโยบายของส่วนกลางและสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 
 กำรตรวจสอบและถ่วงดุล หมายถึง องค์กรหรือโรงเรียนได้ด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายใน โดยมีองค์กรภายนอกท าหน้าท่ีตรวจสอบประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
เผยแพร่แก่สาธารณชนทราบ 
 บุคลำกร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน ท่ีท าหนา้ท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 สถำนภำพ หมายถึง หนา้ท่ีความรับผดิชอบในสถานศึกษา 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
และผูรั้กษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 ครูผู้สอน หมายถึง ผูท่ี้ประกอบอาชีพซ่ึงท าหน้าท่ีหลกัทางด้านการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 ขนำดของสถำนศึกษำ หมายถึง การจ าแนกประเภทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยใช้จากเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดไว ้ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขนาด คือ 
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 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน โรงเรียนขนาด
กลาง หมายถึงโรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียน 121-300 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนท่ีมี
จ านวนมีนกัเรียน ตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป 
 สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  หมายถึง สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
 
1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
 1.6.1 ไดท้ราบถึงสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 1.6.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
จ  าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดของโรงเรียน  



 

บทที ่2 
เอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ืองการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้แนวคิด เอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการวางกรอบแนวคิด โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 2.4 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน   
 2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

 2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา  
วิโรจน์ สารรัตนะ ได้กล่าวสรุปว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ

จุดหมายขององค์กร โดยอาศยัหน้าท่ีทางการบริหารอย่างน้อย 4 ประการ คือ การวางแผน การ
จดัการ การน า และการควบคุม ซ่ึงกระบวนการดงักล่าว มีผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบท่ีจะปฏิบติังาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบ้ริหารมี 3 ระดบั คือ ระดบัตน้ ระดบักลาง และ
ระดบัสูง แต่ละระดบัต่างมีความเก่ียวพนักบัทกัษะทางการบริหาร บทบาททางการบริหาร และ
หนา้ท่ีทางการบริหารท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น การท่ีจะเป็นผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถจะตอ้งใชท้กัษะ
ทางการบริหาร และแสดงบทบาทและหนา้ท่ีให้สอดคลอ้งกบัการเป็นผูบ้ริหารของตน นอกจากนั้น 
ผูบ้ริหารยงัจะตอ้งเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มขององค์การสองลกัษณะ คือ สภาพแวดลอ้มภายนอก
และสภาพแวดลอ้มภายใน ตลอดจนมีจริยธรรมทางการบริหาร1 

วิฑูรย์ สิมะโชคดี ได้กล่าวถึงวงจรคุณภาพ 4 กระบวนการ หรือเรียกว่า วงจรเดมม่ิง 
(Deming Circle) หรือวงจร PDCA  
                                                           

1วิโรจน์  สารรัตนะ,  แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา ,
(กรุงเทพมหานคร : ทิพยวสุิทธ์ิ, 2555), หนา้ 10. 
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P (Plan) การวางแผน หมายถึงขั้นตอนการวางแผนเพื่อเลือกปัญหาตั้งเป้าหมาย แกปั้ญหา
และการวางแผนแกปั้ญหา 

D (Do) การปฏิบติั หมายถึง ขั้นตอนการแกปั้ญหาและน าวธีิการแกปั้ญหาไปปฏิบติั 
C (Check) การตรวจสอบ หมายถึง ขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการแกปั้ญหาหาโดยเก็บ

ขอ้มูลก่อน และหลงัแกไ้ขมาดูวา่ไดผ้ลอยา่งไร ตรงตามเป้าหมายหรือไม่  
A (Action) การแกไ้ข หมายถึง ขั้นตอนการปรับปรุงผลการปฏิบติังานตามเป้าหมาย 
วงจร PDCA คือวิธีการท่ีเป็นขั้นตอนในการท างานให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพเพราะมีการ 

ท างานแบบครบวงจรตั้งแต่การวางแผนทางเลือก การน าไปปฏิบติัและตรวจสอบแกไ้ขในรูปของ 
วงจรตลอดเวลา 2 

ขั้นตอนน าวิธีแก้ปัญหาหลักการทางทฤษฎีการบริหารซ่ึง ชาญชัย อาจินสมาจาร ได้
กล่าวถึง การววิฒันาการความเป็นมาของทฤษฎีการบริหาร สามารถแบ่งทศันะการบริหารออกเป็น 
4 แบบ ไดแ้ก่  

1. หลกัการบริหารเชิงวทิยาศาสตร์ ซ่ึง Talor ไดส้รุปความส าคญัของการบริหารไวด้งัน้ี  
1.1 หลกัเร่ืองเวลา (Time-study Principle) การวดัความสามารถในการผลิตโดย 

จบัเวลาในการผลิตการตั้งเวลามาตรฐานส าหรับการผลิตทั้งหมด หลกัการก าหนดหน่วยค่าจา้ง 
(Price-rate Principle) ถือวา่การจา้งควรตั้งอยูบ่นความมาตรฐานค่าจา้งควรจะได ้สัดส่วน ตามความ 
สามารถของแต่ละคน 

1.2 หลกัการแยกงานวางแผนออกจากงานปฏิบติั (Seperation of Planning from 
Performance Principle) ฝ่ายวางแผนและฝ่ายปฏิบติัควรแยกออกจากกนั การวางแผนควรเป็นหนา้ท่ี 
ของฝ่ายบริหารและงานปฏิบติัการควรเป็นของฝ่ายคนงาน  

1.3 หลกัการท างานโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific-method of Work 
Principle) ถือว่าวิธีการท างานควรถูกก าหนดโดยฝ่ายบริหารหลกัการท างานควรตั้งอยู่บนวิธีทาง 
วทิยาศาสตร์เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด  

1.4 หลกัการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร (Managerial Control Principle) ถือวา่ ฝ่าย
บริหารควรไดรั้บการฝึกอบรมในดา้นการบริหาร 

1.5 หลกัการจดัระเบียบการปฏิบติังาน (The Functional Management Principle) 

                                                           
2วิฑูรย ์สิมะโชคดี, TQM วิถีสู่องค์กรคุณภาพยุค2000, (กรุงเทพมหานคร : TPA, 2542), 

หนา้ 99. 
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ยดึถือความเคร่งครัดในระเบียบวนิยัในการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างาน 
2. ทกัษะเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ซ่ึง Follett กล่าววา่ ปัญหาในการบริหารขององคก์รใด ๆ ตอ้ง

มองไปท่ีมนุษยสัมพนัธ์และมีความเห็นว่าหลักความร่วมมือจะเป็นตวัท่ีช่วยส่งเสริมการ จัด 
องคก์ารและการบริหารท่ีมีประสิทธิผลกล่าวคือ  

2.1 แต่ละแผนกขององค์กรใด ๆ จะตอ้งมีความร่วมมือในแนวราบ (Horizontal) 
แทนท่ีจะเป็นหลกัความร่วมมือในแนวตั้งโดยผา่นทางผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รนั้น ๆ 

2.2 ความร่วมมือจะตอ้งมีทั้งในขั้นวางแผนและขั้นน าแผนออกปฏิบติั 
2.3 ความร่วมมือไม่ใชท้  าเป็นคร้ังคราวแต่จะตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง 

3. ทศันะเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึง Barnard ไดเ้นน้ความคิดท่ีเป็นระบบพฤติกร การบริหาร
ภายในขอบข่ายงานทางสังคมศาสตร์กล่าวว่า การบริหารจะตอ้งท างานในองค์กรเสมอ และใน
องคก์รมีกิจกรรมร่วมมือระหวา่งบุคคล 2 คน หรือมากกวา่  

4. ทศันะวิธีการเชิงระบบ ซ่ึง Kaufman ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ Systems Approaches วา่
เป็นกระบวนการซ่ึงมุ่งถึงหลกัการด าเนินงานท่ียึดเอาศูนยร์วมเป็นหลกั งานทุกชนิดควรเร่ิมจาก 
การมีจุดมุ่งหมายของงาน (Needs Identification) ปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข (Problems Identification) 
วิธีการท่ีจะใชแ้กปั้ญหา (Problems Solution) และวิธีการประเมินผล (Evaluation) เพื่อเสนอแนะ 
วธีิการแกไ้ขและปรับปรุงในคร้ังต่อไป (Recommendation)3 

จากแนวคิดท่ีน าหลักการทางทฤษฎีการบริหารมาใช้ในการบริหารการศึกษาใน 
สถานศึกษา จึงอาจ กล่าวไดว้า่ทฤษฎีทางการบริหารมีความส าคญัหลายประการ เช่น ช่วยช้ีน าการ
ตดัสินใจทางการบริหารช่วยให้มองภาพขององค์การไดช้ดัเจนมากข้ึน ช่วยให้ตระหนกัถึงสภาพ 
แวดลอ้มขององคก์าร ช่วยจ าแนกแยกแยะปรากฏการณ์ ท านายปรากฏการณ์ช่วยสร้างกรอบแนวคิด
ให้กบัผูป้ฏิบติั เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ ทฤษฎีการบริหารการศึกษามีประโยชน์มากมายหลายประการ 
ซ่ึงผูบ้ริหารการศึกษาและผูมี้ส่วนร่วมจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ เพื่อน า ความรู้ท่ีไดม้าประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบับริบทของแต่ละสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคิดใหม่สามารถท านายปรากฏการณ์ใน
อนาคตสามารถบริหารจดัการการศึกษาในสถานศึกษาใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  
 
 

                                                           
3ชาญชัย  อาจินสมาจาร,  การบริหารการศึกษา Educational Administration, 

(กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์จ ากดั, 2540), หนา้ 8-24. 
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พุทธศกัราช 2545 มาตรา 39 ท่ีใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร และการจดัการศึกษา ทั้งดา้น
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการ ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546 มาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษาท่ีจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมอบอ านาจให้
สถานศึกษาบริหารจดัการศึกษา มีความคล่องตวั ตามขอบข่ายภารกิจทั้ง 4 ด้าน ซ่ึงขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษา มีดงัน้ี 
 1. การบริหารงานวชิาการ 
 งานวชิาการเป็นงานหลกั หรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการให้ตรงตาม
ความตอ้งการ และเตม็ศกัยภาพของผูเ้รียน ซ่ึงมีขอบข่ายงานและภารกิจ ดงัน้ี 
 1.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 1.2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 1.3 การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
 1.4 การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 1.5 การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 1.6 การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 1.7 การนิเทศการศึกษา 
 1.8 การแนะแนวการศึกษา 
 1.9 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 1.10 การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
 1.11 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน  
 1.12 การส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาน
บนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 2. การบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจดัการ มี
ความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยดึหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ และบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน เพื่อประโยชน์ของการศึกษา และส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผูเ้รียน ซ่ึงการ
บริหารงบประมาณมีขอบข่าย และภารกิจ ดงัน้ี  
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 2.1 การจดัท าและเสนองบประมาณ 
 2.2 การจดัสรรงบประมาณ 
 2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใชเ้งิน และผลการด าเนินงาน 
 2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 2.5 การบริหารการเงิน 
 2.6 การบริหารบญัชี 
 2.7 การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
 3. การบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบติัเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคล ให้เกิดความ
คล่องตวั เป็นอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ มีขวญัก าลงัใจและเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั การบริหารงานบุคคลมีขอบข่ายงาน 
และภารกิจ ดงัน้ี  
 3.1 การวางแผนอตัราก าลงั และก าหนดต าแหน่ง 
 3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
 3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
 3.4 วนิยัและการรักษาวนิยั 
 3.5 การออกจากราชการ 
 4. การบริหารทัว่ไป 
 การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์รให้การบริหารงานอ่ืน ๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลักในการประสาน
ส่งเสริมสนบัสนุน และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่ง
พฒันาสถานศึกษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหาร และการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเนน้
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และ
องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การบริหารทัว่ไป มี
ขอบข่ายงานและภารกิจ ดงัน้ี  
 4.1 การด าเนินงานธุรการ 
 4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 4.3 งานพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
 4.4 การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
 4.5 การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
 4.6 งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 4.7 การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ บุคลากร งบประมาณและบริหาร ทัว่ไป 
 4.8 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
 4.9 การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
 4.10 การรับนกัเรียน 
 4.11 การส่งเสริมประสานงานการศึกษา ในระบบ นอกระบบและตาม อธัยาศยั 
 4.12 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 4.13 การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
 4.14 การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
 4.15 การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 4.16 งานประสานราชการเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
 4.17 การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 4.18 งานบริการสาธารณะ 
 4.19 งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน4 
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาจาก
ส่วนกลางไปยงัสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน โดยมุ่งหวงัให้การกระจาย
อ านาจการบริหารการจดัการศึกษา เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะเพิ่มประสิทธิผลในการจดัการศึกษา 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ซ่ึงปรากฏชัดเจนตามมาตรา39 และ 40 แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่ง
กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาไปยงัสถานศึกษา ให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้น

                                                           

 4กระทรวงศึกษาธิการ,  คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เป็นนิติ บุคคล ,
(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 47. 
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พื้นฐาน ซ่ึงประกอบด้วยผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อท าหน้าท่ี
ก ากบั ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ซ่ึงสาระดังกล่าวสอดคล้องกบัแนวคิด การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยเช่ือว่าการตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดเกิดจากการตดัสินใจ ของคณะ
บุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนมากท่ีสุด 
 2.3.1 ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน(School Based Management : SBM ) เป็นรูปแบบการ
บริหารและการจดัการศึกษารูปแบบหน่ึง ท่ีมุ่งเนน้การคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้โรงเรียน หรือ
สถานศึกษา เพราะการศึกษาเกิดข้ึนท่ีโรงเรียน ผูบ้ริหารใชอ้ านาจในการบริหาร อ านาจการจดัการ 
อ านาจการตดัสินใจ และความมีอิสระในการจดัการศึกษาร่วมกบัชุมชนในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จ โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายท่ี
หลากหลาย ผูว้จิยัจึงไดส้รุปไวด้งัน้ี 

ถวิล มาตรเลี่ยม ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ไวว้่า เป็นการ
บริหารจดัการโรงเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะและความตอ้งการของโรงเรียน นัน่คือสมาชิก
โรงเรียนอนัไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู-อาจารย ์พ่อแม่ผูป้กครอง 
นกัเรียน ตลอกจนสมาชิกชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ มารวมพลงักนัอย่างเต็มท่ีรับผิดชอบต่อการใช้
ทรัพยากรและแกปั้ญหา ตลอดจนด าเนินการเพื่อพฒันากิจกรรมดา้นการจดัการศึกษาของโรงเรียน
ระยะสั้นและระยะยาว5 

เสาวนิตย์ ชัยมุกสิก ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไวว้า่ เป็นการ
กระจายอ านาจการบริหารไปยงัสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตวัในการ
บริหารตนเองมากข้ึน แต่ทั้งน้ี สถานศึกษาตอ้งรู้จกัปรับเปล่ียนและท าหนา้ท่ีตามบทบาทใหม่ได ้มี
หน่วยตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน ซ่ึงจะส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความเช่ือมัน่ในสถานศึกษา และมีความเต็มใจท่ีจะสนับสนุนในเร่ืองการเงิน และการเข้าร่วม
กิจกรรมของสถานศึกษา6 

                                                           

 5ถวิล มาตรเล่ียม, การปฏิรูปการศึกษา : โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพเ์สมาธรรม, 2544), หนา้ 41. 
 6เสาวนิตย ์ชัยมุสิก, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา,
(กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท ์จ ากดั , 2544), หนา้ 9-10. 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้ให้ความหมายไวว้่าการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารและจดัการศึกษาท่ีหน่วยปฏิบติัโดยมีโรงเรียนเป็นฐานหรือ
องค์กรหลักในการจัดการศึกษา ซ่ึงจะต้องมีการกระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษาจาก
ส่วนกลางไปโรงเรียน ให้โรงเรียนมีอ านาจ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ มีอิสระความคล่องตวัในการ
บริหารจดัการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทัว่ไป ภายใต้กรรมการ
โรงเรียน ( School Council) ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 
ผูแ้ทนนกัเรียนและผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปโดยมีส่วนร่วมและตรงตาม
ความตอ้งการผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนมากท่ีสุด7 
 บุญมี เณรยอด ไดก้ล่าววา่ เป็นการบริหารและจดัการศึกษาท่ีหน่วยปฏิบติั โดยมีโรงเรียน
เป็นฐานหรือเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา ซ่ึงต้องมีการกระจายอ านาจบริหารและ  จัด
การศึกษาจากส่วนกลางไปยงัโรงเรียน ให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ีภายใตค้ณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา โดยมีผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์รชุมชนร่วมดว้ย8 
 อาชว์ บุตรวงศ์ กล่าวสรุปว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ การกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางสู่สถานศึกษา หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ การคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างแนวคิดการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ทั้ งครู 
ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ศิษยเ์ก่า และตวัแทนนกัเรียน ใชห้ลกัในการบริหารตนเอง มีองคก์รอิสระ
ท าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริการและจดัการศึกษา ซ่ึงหลกัการน้ีสามารถท าให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร สร้างขวญัก าลงัใจให้บุคลากร มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างประหยดั
หากแต่เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันาหลักสูตร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา9 

                                                           

 7ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ 2544, 
(กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช, 2544), หนา้ 2. 
 8บุญมี เณรยอด, รายงานผลการด าเนินงานโครงการน าร่องระดับชาติ เร่ือง การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน : วถิีและวธีิไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค), 2546, 
หนา้ 36. 

9อาชว ์บุตรวงศ,์ “การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหนองคาย เขต 2”,  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม), 2550, หนา้ 18. 
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อุทยั บุญประเสริฐ ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ไวว้า่ เป็นกล
ยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปล่ียนอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจจากส่วนกลางไปยงัแต่ละ
โรงเรียน โดยให้ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผูป้กครองมีอ านาจควบคุมกระบวนการจดั
การศึกษามากข้ึน โดยใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบ ตดัสินใจเก่ียวกบังบประมาณ บุคลากร และหลกัสูตร10 

 ธีระ รุญเจริญ ได้สรุปความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ไวว้่า เป็น
นวตักรรมทางการบริหารท่ีให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารและจดัการเรียนการสอน และท่ี
ส าคญัคือ เป็นการคืนอ านาจใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งแทจ้ริง11 

เสริมศักดิ์ วศิาลาภรณ์ และคนอืน่ๆ ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารและการจดัการศึกษาท่ี
ใช้โรงเรียนเป็นฐานไวว้่า เป็นการจดัการศึกษาท่ีใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง(School Centered 
Administration) โดยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจดัการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครู 
ผูป้กครอง ชุมชน และนกัเรียน ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการให้ค  าแนะน า การช่วยเหลือ การประเมิน
และการอนุมติั โดยใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นเพียงผูมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ และน ามติในท่ีประชุมไปใชจ้ดัการศึกษา ให้นกัเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางดา้นวิชาการ
จนเป็นท่ีพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย12  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 10อุทยั บุญประเสริฐ, รายงานการจัดแนวทางการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัด
การศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, สนง.คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2542, (อดัส าเนา), หนา้ 13. 
 11ธีระ รุญเจริญ, ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ : ศักยภาพเพื่อปฏิ รูปการเรียนรู้ , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ), 2545, หนา้ 59. 

12เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ และคณะ, การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543), หนา้ 17-18.  
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ตารางที ่2.1 ส่วนประกอบของ School - Based Management 
 

ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ / 
ผู ้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
(Stakeholders to Whom 
Decision-Making is 
Decentralized) 

ส่วนประกอบท่ีช่วยสนบัสนุน
ก า ร บ ริ ห า ร  ( Management 
Domain For School-Based 
Decision-Making) 

ขอ้บงัคบั (Regulation) 

- ครูใหญ่ 
- ครู 
- ผูป้กครอง 
- คณะกรรมการโรงเรียน 
- ชุมชน 
- องคก์ร/หน่วยงานธุรกิจ 

- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- หลกัสูตรการศึกษา 

- การใชท้รัพยากร 
- มีผูต้รวจสอบทางการเงิน 
- การคดัเลือกคุฯสมบติัของครู 
- กฎ ขอ้บงัคบั 
- ขนาดของหอ้งเรียน 
- มาตรฐานอาคาร 
Product Specification 
- หลกัสูตรของชาติ 
- การทดสอบและการวัด - 
ประเมินผล 
- เง่ือนไขการตลาด 
- การใหสิ้ทธิเขา้เรียน 
- ประชาสัมพัน ธ์  ข่ า วสาร
เก่ียวกบัผลการด าเนินการของ
โรงเรียน 
 

 
2.3.2 ความเป็นมาของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวว่า ความเป็นมาของแนวคิดเร่ืองการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน ไดรั้บอิทธิพลมากจากวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ จากหลกัการ วิธีการ
และกลยุทธ์ในการท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้เกิดการปฏิบติังานมีคุณภาพ
สร้างก าไรและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมากข้ึน ในระหวา่ง ค.ศ. 1960 – 
1979 วงการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ไดแ้สวงหานวตักรรมมาใชใ้นการปรับปรุง
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หลกัสูตรและวธีิการสอนแบบใหม่ แต่ผลท่ีไดไ้ม่เป็นท่ีน่าพอใจนกั จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1980 เป็นตน้
มา ความส าเร็จในการพฒันาองคก์รทางอุตสาหกรรมและการพาณิชย ์กลยุทธ์ในการท าให้องคก์าร
มีประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ผลการปฏิบติังานสร้างก าไรและผลพึงพอใจให้แก่ลูกคา้และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เห็นไดช้ดัเจนและประสบผลส าเร็จเป็นอย่างมาก จึงเกิดมีแนวความคิดในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาให้ดีข้ึนนั้นตอ้งปรับปรุงกระบวนการและวิธีการจดัการศึกษาท่ีเคยเน้นแต่เร่ือง
การจดัการเรียนการสอนไปสู่การพฒันาระบบบริหารโรงเรียนโดยมุ่งปรับโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนเสียใหม่ มีการกระจายอ านาจการบริหารและจดัองคก์รไปยงัโรงเรียนมากข้ึน 13 

2.3.3 แนวคิดในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
แนวความคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้รับอิทธิผลมาจากกระแสการ

เปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีประสบผลส าเร็จจากหลกัการและกลยุทธ์ในการท าให้
องค์การมีประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ผลการปฏิบติังานมีคุณภาพ สร้างก าไรและความพึง
พอใจกบัลูกคา้และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 อุทัย บุญประเสริฐ ได้กล่าวถึงแนวคิดส าคญัในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มี 2 
ประการ คือ 

1. โรงเรียนเป็นหน่วยส าคญัในการตดัสินใจ ซ่ึงการตดัสินใจสั่งการท่ีดีควรอยู่ท่ีหน่วย
ปฏิบติั ดงันั้นควรเพิ่มอ านาจในการบริหารและจดัการงบประมาณให้กบัโรงเรียนมากข้ึน แลว้ลด
การควบคุมจากส่วนกลาง 

2. การมีส่วนร่วมและการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับการปฏิรูป
ความส าเร็จของการปฏิรูปไม่ใช่เกิดจากการควบคุมจากภายนอก หากแต่เกิดจากการท่ีสมาชิกให้
ความร่วมมือกนัในการตดัสินใจการบริหารและการปฏิบติังาน14 

เสาวนิตย์ ชัยมุสิก ไดก้ล่าวถึงหลกัการ แนวคิดของกระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานว่าเป็นวิธีการกระจายอ านาจ (Decentralization) ทางการศึกษาโดยการถ่ายโอนอ านาจ 
(Devolution) ในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ไปจากส่วนกลาง ดงัน้ี 

1. ดา้นความรู้ (Knowledge) การตดัสินใจเร่ืองหลกัสูตร การเรียน การก าหนดเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา 

                                                           
13อุทัย บุญประเสริฐ , การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), หนา้ 11-13. 
 14อุทยั บุญประเสริฐ, หลักการบริหารแบบฐานโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : พระรามส่ี

การพิมพ,์ 2546), หนา้ 39. 
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2. ดา้นเทคโนโลย ี(Technology) กระจายอ านาจการตดัสินใจเร่ืองกระบวนการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน 

3. ดา้นอ านาจหนา้ท่ี (Power) เป็นการกระจายอ านาจการตดัสินใจเร่ืองการบริหารบุคคล 
4. ดา้นวสัดุ ครุภณัฑ์ (Material) เป็นการกระจายอ านาจการตดัสอนใจเร่ืองวสัดุ ครุภณัฑ์

และเคร่ืองอ านวยความสะดวก 
5. ดา้นบุคลากร (People) เป็นการกระจายอ านาจการตดัสินใจในการใช้ทรัพยากรบุคคล 

พฒันาบุคลากรสู่มืออาชีพ 
6. ดา้นเวลา (Time) การก าหนดแผนด าเนินการ และการบริหารเวลา 
7. ดา้นการเงิน (Finance) เป็นการกระจายอ านาจในเร่ืองการจดัสรรงบประมาณ การเก็บค่า

เล่าเรียนของนกัเรียน15 
2.3.4 กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารท่ีเป็นไปตามความตอ้งการ

ของโรงเรียน โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา โดยการใช้
อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบในการตดัสินใจใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ด าเนินการแก้ปัญหาและจดั
กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงัในภาพท่ี 2.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 15เสาวนิตย ์ชยัมุสิก, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท ์จ ากดั , 2544), หนา้ 10-11. 
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แผนภาพที ่2.1 แสดงกระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 อธิบายว่า จากกระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแผนภูมิ สามารถสรุป
ใจความส าคญัต่างๆของการด าเนินงานได ้ดงัต่อไปน้ี 
 การวเิคราะห์ศกัยภาพของโรงเรียน 
 การวิเคราะห์ศกัยภาพของโรงเรียนเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั ท่ีจะท าให้โรงเรียนไดรู้้คุณภาพท่ี
แทจ้ริง รู้จุดแข็ง จุดอ่อนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขจากฐานขอ้มูล หรือระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั
และ มีคุณภาพ 
 การก าหนดวสิัยทศัน์ 
 นโยบาย เป้าหมาย การก าหนดวิสัยทศัน์ เป็นเสมือนภาพอนาคตท่ีโรงเรียนตอ้งการให้
เกิดข้ึน มุ่งมัน่ร่วมด าเนินการไปสู่ทิศทางท่ีต้องการ โดยก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 การร่วมวางแผน 
 การร่วมคิดร่วมวางแผนท่ีจะไปสู่วิสัยทศัน์ เป้าหมายของโรงเรียน จะตอ้งวางแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาหรือรัฐธรรมนูญโรงเรียน ซ่ึงเป็นแผนระยะ 3 – 5 ปี และจดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีท่ีจะเป็นยทุธศาสตร์ในการด าเนินงาน 
 

1. วเิคราะห์ศกัยภาพของโรงเรียน 

2. ก าหนดวสิัยทศัน์ นโยบาย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ มาตรฐาน 

ตวัช้ีวดั 

3. ก าหนดกลยทุธ์ วางแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการ 

4. ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ 

5. ประเมินตนเอง ประเมินภายใน 

6. รายงานประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง 
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 การร่วมประเมินผล 
 การประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน เป็นการแสดงความรับผิดชอบในผลลพัธ์ของ
การตดัสินใจอย่างอิสระของโรงเรียน ว่าสามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพเพียงใด ถือว่าเป็น
กระบวนการตรวจสอบและทบทวนการท างานของโรงเรียน หรือการประเมินการศึกษา (Self study 
report : SSR) เพื่อน าไปสู่การพฒันาโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยอาศยัตวัช้ีวดั และ
เกณฑ์ประเมินท่ีก าหนด ท าให้โรงเรียนมัน่ใจในประสิทธิผลของการพฒันาตนเอง และถือว่าการ
ประเมินตนเองเป็นหวัใจส าคญัของการประดนัคุณภาพภายในของโรงเรียน เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้
สาธารณชนไดรั้บรู้ และเป็นการเตรียมรอรับการประเมินจากภายนอก 
 การจดักระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนควรด าเนินการ
ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ส ารวจตนเอง เพื่อทราบสภาพปัจจุบนั โดยใชข้อ้มูลสารสนเทศและวิเคราะห์มาตรฐาน
การศึกษาเป็นตวัเทียบเคียง 
 2. จดัท าแผนคุณภาพหรือธรรมนูญโรงเรียน โดย 
 2.1 ก าหนดนโยบายคุณภาพ หรือวสิัยทศัน์ ของสถานศึกษา 
 2.2 ก าหนดเป้าหมายการพฒันา 
 2.3 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรทางการศึกษา และบทบาทของนกัเรียน 
 2.4 จดัท าแผนปฏิบติัการตามสภาพความตอ้งการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา  
ท่ีมุ่งปรับปรุงใหก้ารจดัการศึกษาไดม้าตรฐาน 
 3. ทบทวนระบบโครงสร้างการบริหารงาน งานบริหารบุคคล โดยปรับเปล่ียนบุคลากรให้
เหมาะสมกบังาน เหมาะกบัความรู้ความสามารถของบุคคล 
 4. จดัท ามาตรฐานการปฏิบติังานระดบัโรงเรียน หมวด ฝ่าย งาน และบุคคล 
 5. ปฏิบติังานตามแผนและจดัโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
 6. จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน (Self Study Report : SSR) โดยประมวลผลจากการ
ด าเนินงานของบุคลากร ฝ่าย หมวด งาน จนถึงระดบัโรงเรียน 
 7. ประเมินตนเองตามสภาพจริง ประเมินตนเอง โดยประเมินทุกระดบัตั้งแต่ระดบับุคคล 
ระดบัหมวด ฝ่าย งาน จนถึงระดบัโรงเรียน 
 แนวทางการด าเนินงานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ท่ีโรงเรียนอาจน าไปปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบัโรงเรียนของตน มีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดงัในภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 
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แผนภาพที ่2.2 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบติักำร 

5.  ประเมินตนเอง ประเมินภายใน 

6.  รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรประเมิน

ตนเอง 

3.  ก ำหนดยทุธศำสตร์ วำงแผนพฒันำและแผนปฏิบติักำร

กำร 

2.  ก ำหนดวสิัยทศัน์ เป้ำหมำย

แแผนปฏิบติักำร 

1.  วเิครำะห์ศกัยภำพของโรงเรียน

แแผนปฏิบติักำร 
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แผนภาพที ่2.3 แสดงกรอบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  
 
 

ร่วมประเมินผล 
( CHECK) 

รำยงำนประจ ำปี  
รายงานการประเมินตนเอง  

ส านกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ร่วมวำงแผน  
(PLAN) 

ร่วมด ำเนินกำร 
 (DO) 

ประเมิน 

ตนเอง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

สังกดั 

 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

หน่วยงานตน้สังกดั 

ติดตาม 

ประเมิน 

ร่วมปรับปรุงพฒันำ  
(ACTION) 

การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

กำรวเิครำะห์ศกัยภำพของโรงเรียน 

ก ำหนดวสิัยทศัน์ นโยบำย ยทุธศำสตร์ เป้ำหมำย มำตรกำรศึกษำ/เกณฑ/์ตวัช้ีวดั 

แผนพฒันำหรือธรรมนูญในโรงเรียน 

แผนปฏิบติักำร 

แผนพฒันาต่อเน่ือง 
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 ปัญญา แก้วกียูร และสุภัทร พันธ์พัฒนกุล กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานให้การ
บริหารจัดการศึกษาท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐานบรรลุผล จ าเป็นต้องกระจายอ าน าจและพัฒนา
สถานศึกษา ดงัน้ี 
 1. ด าเนินการให้สถานศึกษาพฒันาวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย และวิธี ด าเนินการ
ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ท่ีมุ่งสู่การปฏิบติัอย่างแทจ้ริง มิใช่จดัท าเพื่อเสนอผูบ้งัคบั บญัชา
รับทราบและช่ืนชม ความส าเร็จอยูท่ี่การปฏิบติัตามแผน 
 2. ให้สถานศึกษามีทีมงานท่ีมีคุณภาพหลากหลาย จะตอ้งมีคณะท างานทั้งแนวนอน โดย
คณะครูเป็นผูน้ าภายใตก้ารก ากบัดูแลของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูน้ าสูง เปิดกวา้งให้ครูและ
ผูป้กครองมีส่วนร่วมเป็นสมาชิก จดัระบบการส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีทุกคนมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ รับรู้และช่ืนชมผลงานร่วมกนั 
 3. พฒันาบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นมืออาชีพ ทั้งในดา้นมาตรฐานวิชาชีพคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามารถและทกัษะทั้งในด้านหน้าท่ีและกระบวนการ มีการพฒันาตนเองให้
ทนัสมยัในวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 4. พฒันาระบบข่าวสารข้อมูลในสถานศึกษา สถานศึกษาต้องมีกลไกในการจดัระบบ
ข่าวสารขอ้มูล มีระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั ส่ือสารไดห้ลายทาง รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ 
ข่าวสารขอ้มูลไปยงัผูป้กครองและชุมชนภายนอกดว้ย 
 5. ใหเ้กียรติและยกยอ่งครูเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เช่น การจดัท าป้ายหรือให้
ค  าชมเชย การจดัเล้ียงในวาระต่างๆ การให้เกียรติบตัร การเสนอเขา้ประกวดผลงาน รวมทั้งการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นตน้ 
 6. ยกยอ่งผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีประสบความ ส าเร็จ
สามารถอ านวยความสะดวกและผลกัดนัให้การปฏิรูปการศึกษาก้าวหน้าประสบความส าเร็จสูง
สามารถประสานพลงัของกลุ่มต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสร้างศรัทธาท่ีท าให้ครูจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนรู้วิธีเรียน ครูเปล่ียนวิธีสอนจดับรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญในรูปแบบต่างๆ 
 7. มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี การด าเนินงานของสถานศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์  
ทุกดา้น ในดา้นวชิาการจะตอ้งประสานสัมพนัธ์กบัผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง การพฒันาดา้นอ่ืน เช่น 
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การพฒันาแหล่งเรียนรู้ การจดัภูมิทศัน์ในโรงเรียน การจดับริการท่ีดี เช่น โครงการอาหารกลางวนั
จ าเป็นตอ้งประชาสัมพนัธ์ใหท้ัว่ถึงและต่อเน่ือง16 
 2.3.5 รูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 รูปแบบการด าเนินงานท่ีสถานศึกษาอาจเลือก เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียนให้
สอดคลอ้งกบัความพร้อมของโรงเรียนและกบัขั้นตอนและระดบัพฒันาการในการบริหารจดัการ
ของแต่ละโรงเรียนหรือในแต่ละสถานศึกษา มีแนวคิดท่ีส าคญัของการบริหารแบบฐานโรงเรียนก็
คือ การให้สถานศึกษามีอ านาจ หนา้ท่ี มีความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีความคล่องตวัใน
การตดัสินใจในการบริหารจดัการในการสั่งการเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนทั้งด้านหลักสูตร 
การเงิน การงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ดว้ยระบบการมีส่วนร่วมแบบ
เป็นหุ้นส่วน (Partner) ของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย หวัใจของเร่ือง 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จึงเป็นการท่ีโรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน
การตดัสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นการแกปั้ญหาและจดักิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการพฒันาโรงเรียนของตนเองเป็นหลกัส าคญั  
 วันชัย ดนัยโมนุท และไกร เกษทัน ไดเ้สนอรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4 
รูปแบบ คือ 
 รูปแบบท่ี 1 การบริหารแบบประชาธิปไตย เป็นการบริหารให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ ซ่ึงอาจกระท าไดใ้นรูปแบบของคณะกรรมการ หรือผา่นกระบวนการท่ีมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทั้งหมด การบริหารในรูปแบบน้ีไดรั้บการสนับสนุนจากสหภาพครูในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 รูปแบบท่ี 2 การบริหารท่ีครูใหญ่เป็นผูช้ี้น า เป็นการบริหารท่ีใชก้ารปรึกษากบับุคลากรใน
โรงเรียนหรือผูป้กครอง แต่อ านาจในการตดัสินใจช้ีขาดคงเป็นของครูใหญ่ 
 รูปแบบท่ี 3 การบริหารโดยคณะกรรมการผูป้กครอง การบริหารรูปแบบน้ี มีหลายกรณีท่ี
คณะกรรมการผูป้กครองได้มาโดยการเลือกตั้ง ทั้ งน้ีเพื่อเป็นการปรับปรุงหรือลดบทบาทของ
คณะกรรมการโรงเรียน โดยให้ผูป้กครองเขา้มามีบทบาทมากข้ึน ในบางกรณีการปรับปรุงการ
บริหารในรูปแบบน้ีใหค้ลา้ยกบัการจดัโรงเรียนในก ากบัของรัฐ (Charter School) 

                                                           
16ปัญญา แก้วกียูร และสุภัทร พนัธ์พฒันกุล, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน , 

(กรุงเทพมหานคร : ซีดีรอม, 2545),หนา้ 5. 
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 รูปแบบท่ี 4 การบริหารโดยคณะกรรมการท่ีมีอ านาจในการด าเนินการอยา่งจ ากดั ซ่ึงอาจมี
อิทธิพลต่อพื้นท่ีรอบขา้งในนั้น ตวัอย่างการบริหารในรูปแบบน้ีอาจเป็นไปได้ในลกัษณะของ
ทีมงานของโรงเรียนท่ีมีการตดัสินในเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษหรือการตดัสินใจของคณะกรรมการ
โรงเรียนในเร่ืองค่าใชจ่้าย17 
 อุทยั บุญประเสริฐ ไดเ้สนอรูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไว ้5 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. รูปแบบท่ีมีการบริหารจดัการโดยชุมชนเป็นหลกั (Community Control : SBM ) นั้นจะ
เป็นแบบท่ีเพิ่มความรับผิดชอบในการจดัการศึกษาให้แก่ชุมชนและผูป้กครอง โดยมุ่งเน้นเพื่อให้
ผูรั้บบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาท่ีจดัให้มากท่ีสุด คณะกรรมการโรงเรียนจึงมี
สัดส่วนจ านวนตวัแทนผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด ตวัอย่าง เช่น คณะกรรมการสภาบริหาร
โรงเรียน (Board of Trustees) ในประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบดว้ย ผูป้กครอง 5 คน ผูแ้ทนครู 1 คน 
ผูบ้ริหารโรงเรียน และตวัแทนโรงเรียน 1 คน (เฉพาะโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) และใน 
Chicago สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง 6 คน ผูแ้ทนชุมชน 2 คน 
ผูแ้ทนครู 2 คน ผูบ้ริหารโรงเรียนและนักเรียน (เฉพาะโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) 
ประธานกรรมการมาจากกลุ่มผูแ้ทนชุมชนหรือผูป้กครอง บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนคือ 
การท าหนา้ท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 2. รูปแบบท่ีมีการบริหารจดัการโดยผูบ้ริหารเป็นหลกั (Administrative Control : SBM) 
นั้น คณะกรรมการโรงเรียนท่ีตั้ งข้ึนจะมีบทบาทเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูบ้ริหารโรงเรียน 
ผูบ้ริหาร โรงเรียนเป็นประธานคณะกรรมการโดยต าแหน่ง คณะกรรมการประกอบดว้ย ตวัแทนครู 
ตวัแทนผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ตวัแทนนักเรียน(ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย) คณะกรรมการมี
บทบาทในการให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการบริหาร แต่อ านาจการตดัสินใจในขั้นสุดทา้ย
ยงัคงอยูก่บัผูบ้ริหารโรงเรียน ตวัอยา่ง ใน Edmonton ประเทศ Canada และรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา 
สิงคโปร์ และโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย 
 3. รูปแบบท่ีเป็นโรงเรียนในก ากบัของรัฐ จะมีลกัษณะเป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจาก
รัฐและมีฐานะเป็นหรือเสมือนเป็นองค์กรนิติบุคคล โรงเรียนด าเนินการของตนเองไดแ้บบอิสระ 
(Deregulation) จากกฎระเบียบท่ีใช้บงัคบักบัโรงเรียนทัว่ไป โรงเรียนสามารถออกฎระเบียบของ
ตนเองไดเ้ฉพาะ มีความเป็นอิสระในเร่ืองการจดัการดา้นวิชาการ การเงิน และบุคคลแต่โรงเรียน
จะตอ้งรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานตามพนัธะสัญญา (Charter) หรือตามขอ้ตกลงท่ีไดท้  าไวก้บั

                                                           

 17วันชัย ดนัยโมนุท และไกร เกษทัน ,  การกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2543), หนา้ 42-46. 
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หน่วยงานท่ีมีอ านาจอนุมติัให้เป็นโรงเรียนในก ากบัของรัฐ โรงเรียนในก ากบัของรัฐมีสภาพเป็น
องค์กรนิติบุคคลอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แต่จะไดรั้บ
การสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากรัฐ อาจเป็นโรงเรียนท่ีตั้งข้ึนใหม่หรือเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือ
เป็นโรงเรียนของเอกชนท่ีทีอยูเ่ดิม แลว้ปรับให้เป็นในก ากบัของรัฐก็ได ้ผูท่ี้เสนอขออาจเป็นบุคคล 
กลุ่มบุคคล องคก์รของรัฐหรือเอกชน เช่น ครู ผูป้กครอง องคก์ารบริหารส่วนต าบล มูลนิธิ สมาคม 
บริษทั ก็ได ้จดัระบบภายในโรงเรียนของตนไดอ้ยา่งอิสระ แต่ตอ้งรับผดิชอบต่อผลงานตามเง่ือนไข
ขอ้ตกลง คณะกรรมการโรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายจดัท าแผนปฏิบติัจดัสรร
งบประมาณ ควบคุมและก ากบัการบริหารงาน การจา้งและเลิกจา้งผูบ้ริหารโรงเรียน ส่วนผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารโรงเรียนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการโรงเรียน 
ดูแลการจา้งและเลิกจา้งการบงัคบับญัชาครูและบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงเรียน 
 4. รูปแบบท่ีบริหารโดยองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ได้ก าหนดข้ึนเพื่อให้ตอบสนอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ี
เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัหรือมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานหาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมีความพร้อมก็สามารถจดัการศึกษาไดทุ้กระดบัและทุกประเภท ใน
การจดัการศึกษา จะกระจายอ านาจไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษาโดยตรง (ไม่
ตอ้งผา่นเขตพื้นท่ีการศึกษา) ในระดบักระทรวงจะมีหนา้ท่ี บทบาทส าคญัอยูท่ี่การก าหนดนโยบาย
ระดบัชาติ ก าหนดมาตรฐาน และสนบัสนุนงบประมาณบางส่วน แต่งบประมาณส่วนใหญ่ส าหรับ
การด าเนินงานทางการศึกษานั้น จะไดม้าจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ เอง การก าหนด
คณะกรรมการโรงเรียนก็เป็นอ านาจโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ แต่โดยทัว่ไป
แล้วควรประกอบด้วย ตวัแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคร่ึงหน่ึง อีกคร่ึงหน่ึงมากจาก
ตัวแทนผู้ปกครองและผู ้ทรงคุณวุฒิโดยมีผู ้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการโรงเรียนจะมีบทบาทส าคญัในการคดัเลือกผูบ้ริหาร มีอ านาจในการจา้งหรือเลิกจา้ง
ผูบ้ริหารโรงเรียน ส่วนผูบ้ริหารโรงเรียนจะมีอ านาจหนา้ท่ีโดยตรงในการบริหารโรงเรียน การจา้ง
และการเลิกจา้ง การบงัคบับญัชาครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 5. รูปแบบท่ีด าเนินการแบบประกอบการของเอกชน (Professional Control : SBM) นั้น 
เช่ือว่าครูเป็นผูใ้กล้ชิดนกัเรียนมากท่ีสุดและเป็นผูป้ฏิบติัการสอนโดยตรง จึงย่อมจะรับรู้ปัญหา
ต่างๆได้ดีกว่า ตวัแทนคณะครูจึงมีตวัแทนมากท่ีสุดในคณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย
ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นประธาน ผูแ้ทนครู จากสหภาพครู 1 คน ผูแ้ทนครูเลือก โดยกลุ่มผูบ้ริหาร
โรงเรียน 2 คน ผูแ้ทนครูซ่ึงกลุ่มครูเลือกกนัเอง 2 คน ตวัแทนผูป้กครอง 1-2 คนและสมาชิก



 28 

ผูท้รงคุณวุฒิ 1 คน บทบาทของคณะกรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการบริหารไปด้วยกัน เช่น 
โรงเรียนในเขต Columbus รัฐ Ohio สหรัฐอเมริกา18 
 สมศักดิ์ ดลประสิทธ์ิ เสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไว ้4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
 1. รูปแบบท่ีมีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นหลกั (Administration Control : SBM) ผูบ้ริหารเป็น
ประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการอ่ืนๆ ไดจ้ากการเลือกตั้งหรือคดัเลือกจากกลุ่ม ผูป้กครอง ครู
และชุมชน คณะกรรมการมีบทบาทใหค้ าปรึกษา แต่อ านาจการตดัสินใจยงัอยูท่ี่ผูบ้ริหาร 
 2. รูปแบบท่ีมีครูเป็นหลกั (Professional Control : SBM) เกิดจากแนวคิดท่ีวา่ ครูเป็นผู ้
ใกลชิ้ดนกัเรียนมากกวา่ ยอ่มรู้ปัญหาไดดี้กวา่และสามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุด ตวัแทนคณะครูจะมี
สัดส่วนมากท่ีสุดในคณะกรรมการโรงเรียน ผูบ้ริหารยงัเป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียน 
บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร 
 3. รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลกั (Community Control : SBM) แนวคิดส าคญั คือ การ
จดัการศึกษาเพื่อตอบสนองความตอ้งการและค่านิยมของผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด ตวัแทน
ของผูป้กครองและชุมชนมีสัดส่วนในคณะกรรมการมากท่ีสุด รับรู้ปัญหา และความตอ้งการไดดี้
ท่ีสุด ตวัแทนผูป้กครองและชุมชนมีสัดส่วนในคณะกรรมการ โดยมีผูบ้ริหารเป็นกรรมการและขานุ
การ บทบาท หนา้ท่ีของคณะกรรมการ โดยเป็นคณะกรรมการบริหาร 
 4. รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลกั (Professional Community Control : SBM) 
แนวคิดเร่ืองน้ีเช่ือวา่ครูและผูป้กครอง ต่างมีความส าคญัในการจดัการศึกษาส าหรับเด็ก เน่ืองจากทั้ง 
2 กลุ่มต่างอยู่ใกลชิ้ดนกัเรียนมากท่ีสุด รับรู้ปัญหาและความตอ้งการได้ดีท่ีสุด ส่วนของครูและ
ผูป้กครอง(ชุมชน) ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีเท่าๆ กนั แต่มากกวา่ตวัแทนกลุ่มอ่ืนๆ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนเป็นประธาน บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร19 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดส้รุปรูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน ไว ้4 รูปแบบ ดงัน้ี 

                                                           
18อุทยั บุญประเสริฐ, แนวคิดและรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School- 

Based Management, (กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์, 2546), หนา้ 3-5. 
19สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ, เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, 

คน้เม่ือ เมษายน 9, 2547, สืบคน้ท่ี  www.idea.moe.go.th/~nithitad/sbm.htm. 
 

http://www.onec.go.th/news46/
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 1. รูปแบบสามประสานผูน้ า (The Triarchic Leading Model) คือ รูปแบบท่ีผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีความพร้อม ครู-อาจารย ์มีความพร้อม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้ง
ชุมชนมีความพร้อม 
 2. รูปแบบท่ีผูบ้ริหาร – ครู เป็นผูน้ า (Principal-Teachers Leading Model) คือ รูปแบบท่ี
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความพร้อม ครู-อาจารย ์มีความพร้อม แต่คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
ยงัขาดความเขา้ใจและยงัไม่มีความพร้อม 
 3. รูปแบบท่ีผูบ้ริหารเป็นผูน้ า (The Pricipal Leading Model) คือรูปแบบท่ีผูบ้ริหารมีความ
ตระหนัก พร้อมให้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิรูปแก่ครูและบุคลกรมีความรู้ความเข้าใจและมีความ
กระตือรือร้นตอ้งการพฒันา และมีความจั้งใจพร้อมท่ีจะปฏิรูปโรงเรียนใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 4. รูปแบบท่ีครู – ชุมชนเป็นผูน้ า (The Teacher – Community Leading Model) คือ รูปแบบ
ท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนยา้ยมาจากท่ีอ่ืนขณะท่ีโรงเรียนไดด้ าเนินการไปแลว้ โดยคณะครู – อาจารย ์และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบ 
 จากท่ีกล่าวมา รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได ้7 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ีมี
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทหลัก รูปแบบท่ีมีครูมีบทบาทหลัก รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลัก 
รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลกั รูปแบบท่ีเป็นประชาธิปไตย รูปแบบท่ีมีคณะกรรมการมี
บทบาทหลกั และรูปแบบท่ีมีผูบ้ริหาร ครู และชุมชนมีบทบาทหนา้ท่ีหลกั จากรูปแบบการบริหาร
ดงักล่าวน้ีต่างก็มีส่วนดี และส่วนเสียดว้ยกนัทั้งส้ิน การท่ีผูบ้ริหารจะเลือกใช้รูปแบบใดนั้นข้ึนอยู่
กบัความสามารถ ความเช่ือของผูบ้ริหาร ตลอดจนข้ึนอยู่กบัสภาพการณ์ ส่ิงแวดลอ้มและเวลาเป็น
ส าคญั ซ่ึงการบริหารแบบหน่ึงอาจจะเหมาะสมกับหน่วยงานหน่ึง แต่อาจไม่เหมาะสมกับอีก
หน่วยงานหน่ึง จึงเป็นหน้าท่ีของผู ้บริหารท่ีจะต้องพิจารณาเลือกใช้รูปแบบใด เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารมากท่ีสุด20 
 

2.4 การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 การน ารูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไปใชใ้นโรงเรียน คณะกรรมการระดบั
เขตพื้นท่ีและผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาตอ้งให้การสนบัสนุน โดยให้ความไวว้างใจผูบ้ริหาร
โรงเรียน และคณะกรรมการโรงเรียนในการบริหารโรงเรียนและเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย จึงต้องมีการเขียนขอ้ตกลง เพื่อก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

                                                           

 20ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 70-78. 
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คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ของผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา ของคณะกรรมการโรงเรียน
และผูบ้ริหารโรงเรียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ขอ้ตกลงเหล่าน้ีตอ้งเป็นมาตรฐานและง่ายต่อการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการโรงเรียนตอ้งได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการบริหาร เช่น ในเร่ืองการ
ตดัสินใจ การสั่งการ การแกปั้ญหา และผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ทักษะภาวะผู ้น า ซ่ึงในการน ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้จะประสบ
ความส าเร็จดว้ยดีนั้น มีนกัการศึกษาไดใ้หข้อ้คิดในการด าเนินงานไวต่้อไปน้ี 
 อนิทริา หิรัญสาย ไดส้รุปหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไวว้า่ การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการลดบทบาทการจดัการศึกษาจากส่วนกลาง และเพิ่มบทบาทการจัด
การศึกษาให้ท้องถ่ิน สถานศึกษา เป็นหลักการส าคญัของการปฏิรูปการศึกษา มีหลักการและ
แนวทางคิดส าคญัในเร่ืองต่อไปน้ี 
 1. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) โดยการตัดสินใจและใช้อ านาจของ
สถานศึกษาผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานดา้นวิชาการ เก่ียวกบัหลกัสูตร และ 
การจดัการเรียนการสอน งานบุคลากร งบประมาณ และงานบริหารทัว่ไป  
 2. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation of stakeholders) โดยเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร ตดัสินใจ และร่วมจดัการศึกษา ทั้งครู ผูป้กครอง ตวัแทนศิษยเ์ก่า 
และตวัแทนนกัเรียน การท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
 3. การพฒันาระบบสารสนเทศ (Informetion) โดยการกระจายสารสนเทศจากส่วนกลาง สู่
เขตพื้นท่ีและสถานศึกษา รวมทั้งจากผูบ้ริหาร สู่ครู ผูป้กครอง ชุมชน นักเรียน ประการส าคญั 
สารสนเทศจะเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจะน ามาใชใ้นการตดัสินใจในการจดัการศึกษา 
 4. การพฒันาความรู้และทกัษะ (Knowledge and skill ) สถานศึกษาจะตอ้งพฒันา ความรู้ 
ทักษะท่ีเก่ียวข้องกับการท างานร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษากับผู ้ปกครอง และชุมชน เช่น  
ในการจดัหลกัสูตรสถานศึกษา การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (Performance – Based 
Budgeting : PBB) การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นตน้ 
 5. การตรวจสอบและความโปร่งใส (Accountability and transparency) โดยบุคคล 
ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง ยุติธรรม มีความชัดเจน ในการบริหาร และ 
การจดัการในสถานศึกษา ซ่ึงการก าหนดนโยบายและการควบคุมมาตรฐาน ตลอดจนการตรวจสอบ
คุณภาพการบริหารและการจดัการ เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามนโยบายของชาติ  
เป็นหนา้ท่ีขององคก์รอิสระ 
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 6. การสร้างแรงจูงใจ (Rewards) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารและจัดการ  
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความการสร้างการกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด 
การสร้างพลงัและความเขม้แขง็ในการปฏิบติังาน 
 ส าหรับการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Particpation management) เป็นวิธีการหน่ึงท่ี ถูก
น ามาใช้ในการท างานร่วมกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการจดัการศึกษา (Stekeholders) ทั้ งระดับ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีส่วนร่วม กิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัและ
วธีิการปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. บุคคลมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาระดบัทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยบุคลากรทางการศึกษา
ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา คะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบ้ริการ ครู ผูป้กครอง ชุมชนและ
นกัเรียน 
 2. กิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติั ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 39 ระบุ
ให้สถานศึกษามีอ านาจในการบริหารตนเองในงานวิชาการ (หลักสูตรและการจัดการเรียน  
การสอน) ดา้นงบประมาณ (แบบมุ่งเนน้ผลงาน) งานดา้นบุคลากร และการบริหารทัว่ไป 
 3. วธีิปฏิบติัหรือการด าเนินงาน โดยมีผูร่้วมในการบริหารและจดัการงานแต่ละดา้น จะตอ้ง
เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และด าเนินการของวงจรในการท างาน (P D C A – Cycle) 
ประกอบดว้ย 
 3.1 มีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) 
   3.2 มีส่วนร่วมในการปฏิบติั (Do) 
   3.3 มีส่วนร่วมในการก ากบัตรวจสอบ (Check) 
   3.4 มีส่วนร่วมในการประเมินและสะทอ้นผลงานท่ีด าเนินการ (Action)21 
 อุทัย บุญประเสริฐ สรุปหลักการส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ไว้ 5 
ประการ ไดแ้ก่ 
 1. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง  การกระจายอ านาจการ 
จดัการศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาให้มากท่ีสุด โดยมีความเช่ือวา่โรงเรียน 
เป็นหน่วยงานส าคญัในการเปล่ียนแปลงและพฒันาการศึกษาเด็ก 
 2. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation of stakeholders) หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร ตดัสินใจ และร่วมจดัการศึกษา ทั้งครู 

                                                           
21อินทิรา หิรัญสาย, (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 2, 2548 , สืบคน้ท่ี http:// 

library1. nida.ac.th. 



 32 

ผูป้กครอง ตวัแทนศิษยเ์ก่า และตวัแทนนกัเรียน การท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา จะเกิด
ความรู้สึกเป็นเจา้ของและจะรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากข้ึน 

3. หลกัการคืนอ านาจจดัการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People) ในอดีตการจดั
การศึกษาจะท ากนัหลากหลายโดยครอบครัวและชุมชนบางแห่งก็ให้วดัหรือองคก์รในทอ้งถ่ินเป็น
ผูด้  าเนินการ ต่อมามีการรวมการจดัการศึกษาไปให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเพื่อให้เกิด
เอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา เม่ือประชากรเพิ่มมากข้ึน ความเจริญกา้วหน้าต่าง ๆ เป็นไป
อย่างรวดเร็ว การจดัการศึกษาโดยส่วนกลางเร่ิมมีขอ้จ ากดัเกิดความล่าช้าและไม่ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนอย่างแทจ้ริง จึงตอ้งมีการคืนอ านาจให้ทอ้งถ่ินและประชาชนไดจ้ดั
การศึกษาเองอีกคร้ัง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ครอบครัว องค์กรชุมชน สถาน
ประกอบการ มีสิทธิจดัการศึกษาได้ หรือการมีตวัแทนชุมชน ผูป้กครอง องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน องคก์รชุมชนไปร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียน  

4. หลกัการบริหารตนเอง (Self-management) ในระบบการศึกษาทัว่ไปมกัจะก าหนดให้
โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบติัตามนโยบายของส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอ านาจอยา่งแทจ้ริง ส าหรับการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้นไม่ไดป้ฏิเสธเร่ืองการท างานให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายของ
ส่วนรวม แต่มีความเช่ือว่าวิธีการท างานให้บรรลุเป้าหมายนั้นท าได้หลายวิธีการท่ีส่วนกลางท า
หนา้ท่ีเพียงก าหนดนโยบายและเป้าหมายแลว้ปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารดว้ยตนเอง โดย
ใหโ้รงเรียนมีอ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงอาจด าเนินการไดห้ลากหลาย
แนวทาง ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัแลว้แต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ผลท่ีไดน่้าจะมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เดิมท่ีทุกอยา่งถูกก าหนดมาจากส่วนกลาง ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

5. หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐาน มีองคก์รอิสระท าหนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษา 
เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและเป็นไปตามนโยบายของชาติ คณะกรรมการ
โรงเรียน จะท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนัเสมอ 

สรุปไดว้่า การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การกระจายอ านาจการศึกษาจาก
กระทรวงและส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาโดยตรง โดยให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ มีอิสระและความคล่องตวัในการตดัสินใจ มีการบริหารจดัการโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู ้เรียน 
ผูป้กครอง และชุมชนมากท่ีสุด แบ่งหลกัการบริหารใน 5 ดา้น คือ ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ ดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการคืนอ านาจจดัการศึกษาให้ประชาชน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง 
และด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ซ่ึงจากหลักการดังกล่าวท าให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการ
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บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จะเป็นการบริหารงานท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากกวา่รูปแบบการจดัการศึกษาอ่ืนท่ีผา่นมา 

1. ด้านการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
1.1 ความหมายของการกระจายอ านาจ 
อุทัย บุญประเสริฐ ไดก้ล่าวถึงการกระจายอ านาจของ SBM (School-Base Management) 

ว่าเป็นการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาจากกระทรวง และส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาให้มาก
ท่ีสุด โดยมีความเช่ือวา่โรงเรียนเป็นหน่วยส าคญัในการเปล่ียนแปลง และพฒันาการศึกษาของเด็ก22 

ถวลิ มาตรเลีย่ม กล่าวถึงหลกัการกระจายอ านาจตามแนวทางของ SBM เม่ือสภาพแวดลอ้ม
เปล่ียนแปลงไปจะส่งผลกระทบให้การบริหารโรงเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
ยุง่ยากและเพิ่มปัญหามากข้ึน ดงันั้นการกระจายอ านาจให้โรงเรียนจะท าให้โรงเรียนมีพลงัอ านาจ 
และรับผิดชอบในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเองให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
และส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ23 

รุ่ง แก้วแดง กล่าวถึงการกระจายอ านาจว่า ต้องสนองความต้องการของโรงเรียนและ
ทอ้งถ่ิน โรงเรียนตอ้งมีระบบบริหารท่ีคล่องตวัมีประสิทธิภาพ เนน้ความรับผิดชอบและตรวจสอบ
ซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลขององคก์ร24 

สรรค์ วรอินทร์ กล่าวว่า การกระจายอ านาจหมายถึง การถ่ายโอนอ านาจ หน้าท่ี ความ
รับผดิชอบในการตดัสินใจทางการบริหารการจดัการศึกษา จากส่วนกลางไปสู่ระดบัล่างหรือระดบั
ปฏิบติั หรือหน่วยงานกลางยอมใหห้น่วยงานระดบัล่าง หรือระดบัปฏิบติั อนัไดแ้ก่ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชนในทอ้งถ่ิน หน่วยงาน และสถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ การ
ตดัสินใจทางการบริหารและการจดัการศึกษาดว้ยตนเอง25 

 

                                                           
22อุทยั บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, อา้งแลว้, หนา้ 

42. 
23ถวิล  มาตรเ ล่ียม,  การปฏิ รูปการศึกษา : โรงเ รียนเป็นฐานบริหารจัดการ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพเ์สมาธรรม, 2544), หนา้ 42. 
 24รุ่ง แกว้แดง, 2545, School-based management, สืบคน้ท่ี http://gened. moego.th/article_ 
sbm/sbm.html. 

25สรรค ์วรอินทร์, หลกัการกระจายอ านาจ, สืบคน้ท่ีhttp://school.obec.go.th/nakhonsawan1/ 

http://gened/
http://school.obec.go.th/nakhonsawan1/
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ธเนศ ข าเกิด กล่าววา่ หลกัการกระจายอ านาจเป็นการกระจายอ านาจการจดัการศึกษา จาก
ส่วนกลางไปยงัสถานศึกษา โดยมีความเช่ือว่าโรงเรียนเป็นหน่วยส าคญัในการเปล่ียนแปลงและ
พฒันาการศึกษาของเด็ก เป็นการบริหารแนวราบมากกวา่แนวตั้ง ตามทฤษฎี Y ของ แมกเกรเกอร์ ท่ี
มองคนในแง่ดีเห็นธรรมชาติของคนชอบท างานมีความรับผิดชอบ และใฝ่ดีจึงมอบอ านาจความ
ไวว้างใจใหบ้ริหารดว้ยตนเอง26 

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต กล่าววา่ การกระจายอ านาจการบริหารการศึกษาเป็นการโอนอ านาจ
หนา้ท่ีในดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปไปยงัระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยจะตอ้งสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ท่ี
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติบญัญติัไว้27 

1.2 วธีิการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้ น เป็นการบริหารท่ีมีการกระจายอ านาจอย่าง

กวา้งขวางทัว่ทั้งองค์กร การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการถ่ายโอนความรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการวางแผน การบริหารจดัการ การจดัสรรทรัพยากรจากส่วนกลางลงสู่หน่วยงานเครือข่าย
ในลกัษณะท่ีขอบข่ายของความรับผดิชอบทั้งหมด 

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

การบริหารเพียงบางส่วนจากส่วนกลางลงสู่เครือข่ายระดบัล่าง ยึดนโยบาย และแผนงานและแนว
ทางการด าเนินงานท่ีก าหนดโดยส่วนกลาง สามารถปรับวิธีการด าเนินการให้เหมาะสมกบัสภาพ
งานของทอ้งถ่ิน 

2. การมอบอ านาจ (Delegation) เป็นการถ่ายโอนความรับผิดชอบเชิงบริหารจดัการในงาน
เฉพาะกิจท่ีไม่เป็นงานประจ า ให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ทั้งน้ีความรับผิดชอบสูงสุดอยูห่น่วยงาน
กลาง 

                                                           
26ธเนศ ข าเกิด, “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน”, (วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี, 28 

ธนัวาคม 44- มกราคม 45), 149. 
27 เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม, พิมพค์ร้ังท่ี 2. (กรุงเทพฯ : 

บุค๊ พอยท,์ 2547), หนา้ 192. 
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3. การถ่ายโอนอ านาจ (Devolution) การแต่งตั้งโดยถือเป็นอ านาจตกทอดเป็นการสร้าง
ความเขม้แขง็แก่หน่วยงานยอ่ยของรัฐบาล และมอบอ านาจใหด้ าเนินการดว้ยตนเองอยา่งอิสระ28 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กล่าววา่ วธีิกรกระจายอ านาจ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
1. การแบ่งอ านาจ (Deconcentration) เป็นการจดัสรรหรือถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีในการ

ตดัสินใจจากส่วนกลาง หรือศูนยร์วมอ านาจไปสู่หน่วยงาน ระดบัล่างในสายการบงัคบับญัชาของ
รัฐบาลกลาง เพื่อสะดวกในการด าเนินกิจการ 

2. การมอบอ านาจ (Delegation) เป็นการท่ีผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจสูงสุดในหน่วยงานหรือใน
ส่วนกลางจดัสรรหรือถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีในการตดัสินใจไปยงัผูบ้ริหารระดบัล่างขององค์การ
เพื่อการตดัสินใจท่ีรวดเร็วข้ึน โดยไม่ตอ้งผ่านขั้นตอนตามล าดบัข้ึนไป เป็นการโอนอ านาจไปยงั
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานในการควบคุมของรัฐ 

3. การโอนอ านาจหรือการให้อ านาจ (Devolution) เป็นการถ่ายโอนอ านาจหนา้ท่ีในการตดั
สอนใจจากส่วนกลาง หรือระดบันโยบายไปยงัระดบัล่างอยา่งสมบูรณ์ โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจอยา่งชดัเจน ผูบ้ริหารระดบัล่างจึงมีอาจในการก าหนดนโยบาย และควบคุม
การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

4. การให้เอกชนด าเนินการ (Privatization) เป็นการโอนอ านาจให้เอกชนท่ีเป็นบุคคลหรือ
คณะด าเนินการแทนรัฐ เป็นการมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหน่ึงของ
ราชการไปใหเ้อกชนด าเนินการ หรือสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนลงทุนในการด าเนินการ 

กล่าวไดว้า่ วธีิการกระจายอ านาจทางการศึกษา เป็นการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางไปสู่
หน่วยงานหรือสถานศึกษาใหมี้อ านาจในการตดัสินใจและบริหารดว้ยตนเองอยา่งมีอิสระและความ
เป็นเอกภาพ29 

1.3 การกระจายอ านาจกบัการบริหารการศึกษาของไทย 
กมล สุดประเสริฐ ไดก้ล่าววา่ รูปแบบการบริหารและจดัการศึกษาแบบกระจายอ านาจของ

ไทยตามท่ีบญัญติัไวต้าม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 และรูปแบบของประเทศต่างๆ ไดแ้ก่ 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี พบวา่ทุกประเทศมีการกระจายอ านาจ

                                                           
28เสาวนิตย ์ชยัมุสิก, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท ์จ ากดั, 2544), หนา้ 10-12. 
29ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, การวิจัยเชิงนโยบาย รูปแบบการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานตามแนว พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 , (กรุงเทพมหานคร : ส านกันโยบายและ
แผนการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2544), หนา้ 10-11.  
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การบริหารและการจดัการศึกษาให้คณะกรรมการการศึกษาทอ้งถ่ินด าเนินการบนพื้นฐานหลกัการ
ท่ีส าคญัหลายประการ ไดแ้ก่ หลกัการด้านนิติบญัญติั ท่ีก าหนดให้มีการกระจายอ านาจ หลกัการ
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน หลกัการความเป็นกลางทางการเมืองหลกัการ
ความเป็นมืออาชีพทางด้านการบริหารและจดัการศึกษา หลกัการความเป็นอิสระปลอดจากการ
แทรกแซง หลักการประกันคุณภาพหรือความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้และหลักการด้าน
คุณประโยชน์ทางการศึกษา30 

ธีระ รุญเจริญและคณะ ได้กล่าวว่า มีการประมวลปัญหาท่ีส าคญัๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารจดัการศึกษาท่ีท าให้ตอ้งน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหม่วา่จุดอ่อน และขอ้บกพร่องท่ี
เกิดข้ึนในวงการศึกษา โดยเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวพนักบัเร่ืองการกระจายอ านาจบริหารจดัการศึกษา
ประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี 

1. มีการร่วมอ านาจสู่ส่วนกลาง สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งข้ึนตรงต่อกรม หรือส านกังานใน
ส่วนกลาง สถานศึกษา ไม่มีอ านาจในการบริหารตนเอง ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณและบุคลากร
ส่วนกลางดูแลหน่วยทัว่ประเทศไม่ทัว่ถึง ไม่เขา้ใจความตอ้งการของชุมชน ในแต่ละพื้นท่ีมีการ
จดัตั้งงบประมาณเอาไวบ้ริหารในระดบักระทรวง ระดับกรม ระดบัเขตจงัหวดั และอ าเภอมาก
จนเกินไปท าใหง้บประมาณท่ีน ามาใชเ้พื่อการจดัการศึกษาจริงๆ มีนอ้ย 

2. มีสายการบงัคบับญัชายาว เร่ิมจากกระทรวงไปจนถึงผูรั้บบริการศึกษา หรือนกัเรียนตอ้ง
ผ่านขั้นตอนราวๆ 9-10 ขั้นตอน สถานศึกษาเป็นหน่วยท่ีอยู่ในระดับล่างสุด และถูกควบคุม
ตรวจสอบและบงัคบับญัชาโดยส่วนกลางในทุกเร่ือง 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนไม่มีอ านาจการตดัสินใจ แต่ต้องท าหน้าท่ีเป็นเพียงตวัแทนของ
ส่วนกลางเป็นผูป้ระสานงานมากกวา่เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษามีอ านาจการตดัสินใจในการบริหารท่ี
จ ากดัมากตอ้งฟังจากส่วนกลางแทบทุกเร่ือง 

4. ผูบ้ริหารจะใหค้วามส าคญักบัผูบ้งัคบับญัชามากกวา่ใหแ้ก่ผูเ้รียน ในอดีตเคยปรากฏวา่ มี
ผูบ้ริหารเป็นจ านวนมากเดินทางเขา้กรมบ่อยและถือโอกาสพบปะผูบ้งัคบับญัชาเพราะกรมเป็นผูใ้ห้
ผลประโยชน์ตอบแทน 

                                                           

 30กมล สุดประเสริฐ, รายงานผลการวิจัย รูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาแบบกระจาย
อ านาจ, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544), หนา้ 20. 
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5. ชุมชนและผูป้กครองไม่มีบทบาทในการจดัการศึกษา เน่ืองจากมีการบริหารแบบสั่งการ
ลงไปจากส่วนกลางเป็นหลกั งบประมาณทั้งหมดก็ไปจากส่วนกลาง โรงเรียนจึงไม่จ  าเป็นตอ้งเปิด
โอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งจริงจงั 

6. การเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินกระทรวงศึกษาธิการ
ควบคุมทั้งในเร่ืองเน้ือหาหลกัสูตร การเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอน ระยะเวลาท่ีใชเ้รียน การวดัผล
เน้นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นหลกั เน้ือหาวิชาในหลกัสูตรไม่สอดคล้องกบัสภาพและความ
ตอ้งการของชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ไดรั้บการเอาใจใส่ให้เขา้มาในระบบการศึกษา นกัเรียนได้
เรียนส่ิงท่ีน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไม่ไดเ้ป็นอนัมาก31  

สรุปไดว้า่ การกระจายอ านาจ หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและการ
ตดัสินใจ จากส่วนกลางหรือศูนย์รวมอ านาจไปสู่ส่วนต่างๆขององค์กร โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมวางแผนในการบริหารและจดัการศึกษา 

2. ด้านการมีส่วนร่วม (Participation)  
2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
อุทยั บุญประเสริฐ กล่าววา่ การมีส่วนร่วมหมายถึง เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งและผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารการตดัสินใจและร่วมจดัการศึกษา ทั้งครู ผูป้กครอง 
ตวัแทนชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่าและตวัแทนนกัเรียน การท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาจะ
เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ และรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากข้ึน32 

ธีระ รุญเจริญ กล่าววา่การมีส่วนร่วม หมายถึงการท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานเขา้มา
มีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและตดัสินใจร่วมกนั รับผิดชอบในการบริหารงานบางอย่าง เพื่อ
ประโยชน์ในการระดมก าลงัความคิดและแบ่งภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร33 

 

                                                           
31ธีระ รุญเจริญ, ผู้บริหารมืออาชีพ : ศักยภาพเพือ่ปฏิรูปการเรียนรู้, อา้งแลว้, หนา้ 88-89. 
32อุทัย บุญประเสริฐ,  การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), หนา้ 154-156. 
33ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา, 

พิมพค์ร้ังท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร : ขา้วฟ่าง, 2550), หนา้ 206. 
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สรุปไดว้า่ หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนไดเ้ขา้
ไปเก่ียวขอ้งในการพฒันาโรงเรียน ร่วมแสดงความคิด การกระท า ตลอดจนร่วมพิจารณาก าหนด
ปัญหาความตอ้งการและแนวทางในการพฒันา 

3. ด้านการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power People) 
อรทัย ริมคีรี กล่าวว่า การจดัการศึกษาของประเทศไทยในอดีต เป็นการจดัการศึกษาใน

ครอบครัวและในชุมชนโดยครอบครัว วดั หรือองค์กรในท้องถ่ินเป็นผูด้  าเนินการ ต่อมาเม่ือ
ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงประเทศให้ทนัสมยั มีการพฒันารูปแบบการปกครองประเทศเป็น
แบบศูนยร์วม โดยการตั้งระทรวง ทบวง กรม มาท าหนา้ท่ีในการบริหารประเทศการจดัการศึกษาจึง
ถูกร่วมศูนยม์าอยู่ภายใตก้ารบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ต่อมาเม่ือประชากรมีจ านวนเพิ่ม
มากข้ึน รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้การจัด
การศึกษาโดยส่วนกลางเร่ิมมีขอ้จ ากดั เกิดความล่าชา้ และไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 
และชุมชนอยา่งแทจ้ริง จึงตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษา และคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและ
ประชาชนมีบทบทจดัการศึกษามากข้ึน ไดเ้ขา้มาร่วมคิดวางแผน ร่วมกนัก าหนดนโยบายบริหาร
การจดัการเอง เสริมสร้างความเขม้แข็งในการบริหารจดัการของโรงเรียนในรูปแบบคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีประกอบดว้ยผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทน
องค์กรมหาชน ผูแ้ทนศิษย ์ผูท้รงคุณวุฒิ และผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2539-2550 ได้เสนอแนวทางปฏิรูปการบริหาร
การศึกษาโดยใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองคก์รในการบริหาร โดยก าหนดหลกัการในเร่ือง
ของคณะกรรมการไวใ้หก้ระจายอ านาจใหก้บัผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบัเด็กเป็นผูใ้ชอ้  านาจในการบริหารเป็น
หลกั การท่ีเช่ือวา่จะท าใหส้ถานศึกษามีประสิทธิภาพ และสร้างคุณภาพในการเรียนรู้ของเด็กไดเ้ป็น
อย่างดี จึงก าหนดให้การบริหารการศึกษาอยู่ภายใต้การบริหารของคณะบุคคล คือ กรรมการ
สถานศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยผูป้กครอง ครู และผูบ้ริหารสถานศึกษา34  

จากภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่เป็นการคืนอ านาจการ
บริหารจดัการศึกษาให้แก่ประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทุกดา้นมี
การสร้างแผนปรับปรุงสถานศึกษาจากสภาพจริงของสถานศึกษาเพื่อตดัสินใจก าหนดส่ิงท่ีตอ้ง
ปรับปรุงและจดัล าดบัความตอ้งการ เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีให้ความส าคญัต่อสถานศึกษามาก

                                                           
34อรทยั ริมคีรี, “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1”, งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, หนา้ 29-30. 
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ท่ีสุด จึงกล่าวไดว้า่ คณะกรรมการดงักล่าวเป็นกลไกท่ีส าคญัในการเช่ือมโยงนโยบายของรัฐให้มี
ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของชุมชน และเป็นทั้งกรรมการบริหารและกรรมการท่ีปรึกษาท่ี
ส่งผลให้เกิดความรอบคอบในการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ จะเป็น
การศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างเหมาะสม รวดเร็ว ทันการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

สรุปได้ว่า หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน หมายถึง รัฐให้อ านาจ
สถานศึกษาในแต่ละทอ้งถ่ินจดัการศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจากตวัแทนกลุ่มต่างๆ 
ส่งเสริมการท างานร่วมกนัและการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

4. ด้านการบริหารตนเอง (Self-managing)  
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารท่ีให้ความส าคญักบัโรงเรียนโดยยึด

โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการบริหารจดัการ ดงันั้นโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะตอ้งบริหารจดัการ
ดว้ยตนเองภายใตน้โยบายเดียวกนัท่ีเรียกวา่ มีความเป็นเอกภาพดา้นนโยบายแต่หลากหลายในการ
ปฏิบติัสถานศึกษาแต่ละแห่งจึงจ าเป็นตอ้งมีรูปแบบการบริหารท่ีเป็นของตนเอง  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้กล่าวถึงหลักการบริหารตนเองของ
สถานศึกษาไวว้่าสถานศึกษาตอ้งมีอิสระในการตดัสินใจดว้ยตนเองมากข้ึน ภายใตก้ารบริหารใน
รูปแบบขององคบุ์คคล คือ คณะกรรมการโรงเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษา 35 

อุทยั บุญประเสริฐ กล่าววา่ ในระบบการศึกษาทัว่ไปมกัจะก าหนดให้โรงเรียนเป็นท่ีปฏิบติั
ตามนโยบายส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอ านาจ อยา่งแทจ้ริงส าหรับการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
นั้น ไม่ไดป้ฏิเสธเร่ืองการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายนั้นท าไดห้ลายวิธี การท่ีส่วนกลางท าหนา้ท่ีเพียง
ก าหนดนโยบายและเป้าหมาย แล้วปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารงานด้วยตนเอง โดยให้
โรงเรียนมีอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงอาจด าเนินการไดห้ลายแนวทาง 
ด้วยบริการท่ีแตกต่างกันแล้วแต่ความพร้อม และสถานการณ์ของโรงเรียน ผลท่ีได้น่าจะมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เดิมท่ีทุกอยา่งถูกก าหนดมาจากส่วนกลาง ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม36 

ถวิล มาตรเลี่ยม กล่าววา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานยึดทฤษฎี หรือหลกัการเป็น
กรอบในการด าเนินการ ในส่วนของการบริหารตนเองใช้ค  าว่า หลักการบริหารจดัการตนเอง 

                                                           

  35คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ส านกังาน, รายงานการประชุมแนวคิดและ
ประสบการณ์การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์, 2544), หนา้ 62. 

36อุทยั บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา ลาดพร้าว, 2544), หนา้ 154. 
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(Principle of self management) โรงเรียนจะตอ้งใช้ระบบบริหารจดัการตนเองเป็นหลกัในการ
ด าเนินงาน ภายใต้นโยบายหลักและโครงสร้างขององค์การพฒันาจุดประสงค์การสอน และ
ยทุธศาสตร์การพฒันา สร้างก าลงัคน ทรัพยากร การแกปั้ญหาท าให้จุดมุ่งหมายบรรลุผลส าเร็จดว้ย
ความสามารถของโรงเรียนเอง นอกจากน้ียงักล่าวอีกว่าโรงเรียนควรบริหารด้วยหลักดุลยภาพ 
(Principle of equifininallity) ซ่ึงมีวิธีการหรือแนวทางมากมายและหลากหลายท่ีจะน ามาใชใ้นการ
ด าเนิน เพื่อให้บรรลุจุดหมายการศึกษา การยืดหยุ่นเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็น โรงเรียนควรมี
ความชอบธรรมเตม็ท่ีในอนัท่ีจะขบัเคล่ือน พฒันา และด าเนินการดว้ยยุทธศาสตร์ของตนเองในการ
จดัการเรียนการสอน และบริหารจดัการโรงเรียนดว้ยพวกเขาอยา่งมีประสิทธิภาพ37 

เสาวนิตย์ ชัยมุสิกได้ให้ความหมายของการบริหารจดัการตนเอง (Self- Management 
School) โดยถ่ายโอยอ านาจการตดัสินใจเร่ืองต่างๆไปจากส่วนกลางการตดัสินใจจะเป็นการตดัสิน
เก่ียวกบัการเรียนการสอน ดงัน้ี 

1. ดา้นความรู้ เป็นการตดัสินใจในเร่ืองหลกัสูตรการจดัโปรแกรมการเรียน การก าหนด
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา แนวทางการรับนกัเรียน การประเมินนกัเรียน การ
เตรียมขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน 

2. ดา้นเทคโนโลย ีเป็นการตดัสินใจในเร่ืองกระบวนการการจดัการเรียนการสอน  
3. ดา้นอ านาจหนา้ท่ี เป็นการตดัสินใจเร่ืองการบริหารบุคลากร 
4. ดา้นวสัดุ ครุภณัฑ์ เป็นการตดัสินใจเร่ืองการใชเ้คร่ืองอ านวยความสะดวกวสัดุอุปกรณ์

และครุภณัฑต่์างๆ 
5. ดา้นบุคลากร เป็นการตดัสินใจเร่ืองเร่ืองการใชท้รัพยากรบุคคล การพฒันาบุคลากรสู่มือ

อาชีพ 
6. ดา้นเวลา เป็นการตดัสินใจเร่ืองการก าหนดแผนด าเนินงานและการบริหารเวลา 
7. ด้านการเงิน เป็นการตดัสินใจเร่ืองการจดังบประมาณ การจดัเก็บค่าเล่าเรียนของ

โรงเรียน38 
เจริญศักดิ์ ช านาญยงค์ (2551 :33) กล่าววา่ การบริหารตนเอง หมายถึง สถานศึกษามีอิสระ

ในการบริหารและจดัการศึกษาท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชนภายใต้

                                                           
37ถวิล  มาตรเ ล่ียม,  การปฏิ รูปการศึกษา : โรงเ รียนเป็นฐานบริหารจัดการ, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพเ์สมาธรรม, 2544), หนา้ 42. 
38เสาวนิตย ์ชยัมุสิก, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา ลาดพร้าว, 2544), หนา้ 11-12. 
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การบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มต่างๆ ท่ีมี
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ทั้งการเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และการเป็นท่ี
ปรึกษาแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยมีบทบาทหนา้ท่ีทัว่ไป และบทบาทในการบริหารสถานศึกษา
ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคคล ธุรการ อาคารสถานท่ี บริการ แผนงานและโครงงาน ร่วมทั้ง
ศาสนาและวฒันธรรมเป็นผูเ้ช่ียมโยงนโยบายรัฐบาลใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของชุมชน โดยก าหนด
ทิศทางในการจดัการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัสถานศึกษา ครู หลกัสูตร และการบริหารเพื่อน าไปสู่
เป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 

สรุปไดว้า่ การบริหารตนเอง หมายถึง การท่ีสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการและงบประมาณ สนองนโยบายของส่วนกลางและสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ของ
สถานศึกษา 

5. ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นหลักการในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ี

ส่วนกลางมีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย ควบคุมมาตรฐาน ส่วนการตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ
การจดัการศึกษาเพื่อมีคุณภาพ และมาตรฐานหนา้ท่ีขององค์กรอิสระจะด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดงันั้น จึงถือไดว้า่การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็น
หลกัตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหาร จดัการศึกษา 

5.1 แนวคิดการตรวจสอบและถ่วงดุลกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวว่า การตรวจสอบ หมายถึง การท่ีส่วนกลางมีหน้าท่ีก าหนด

นโยบายและควบคุมมาตรฐานโดยมีองคก์รอิสระท าหนา้ท่ีคอยตรวจสอบคุณภาพการบริหาร และ
จดัการศึกษาเพื่อใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามนโยบายของชาติ39 

ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและชมรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู กล่าวว่า 
การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาคุณภาพเพราะเป็นระบบท่ีสร้างความ
มั่นใจ สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาคุณภาพตามมาตรฐานผู ้ส า เร็จการศึกษามีความรู้
ความสามารถ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนดและสังคมตอ้งการ  

5.2 หลกัการและกระบวนการการประกนัคุณภาพ 
การประกนัคุณภาพการศึกษามีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. การสร้างความมัน่ใจและความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 

                                                           
39อุทยั บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2544), หนา้ 156. 
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2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษาของทุกฝ่ายทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ 
3. ความร่วมมือทางวชิาการขององคก์รบุคลากรในพื้นท่ี 
4. การด าเนินงานเนน้คุณภาพในการปฏิบติังานทุกระดบัทุกขั้นตอน 
5. การด าเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบได ้
6. การรายงานสู่สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง40 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กล่าววา่ กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา

มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การควบคุมคุณภาพและการก าหนดมาตรฐานคุณภาพละการพฒันาสถานศึกษาให้เขา้สู่

มาตรฐาน 
2. การตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด 
3. การประเมินคุณภาพเป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล

ในเขตพื้นท่ี และหน่วยงานตน้สังกดัในส่วนกลาง ซ่ึงแมจ้ะเป็นบุคคลภายนอกแต่ก็ยงัถือเป็นการ
ประเมินภายในเพราะการด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีอยู่ในสายการบริหารของสถานศึกษา ซ่ึงจะ
ด าเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเป็นระยะๆ ตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงานท่ีสังกัด 
เพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพอนัเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนการรับการประเมินภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษาซ่ึงเป็นองคก์รมหาชน 

5.3 กระบวนการด าเนินงานท่ีส าคญัของการประเมินคุณภาพการศึกษา 
5.3.1 การควบคุมคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการ หรือแนวปฏิบติัท่ีน าการศึกษาสู่

คุณภาพประกอบดว้ย 
5.3.1.1 การก าหนดมาตรฐานดา้นผลผลิต ปัจจยัและกระบวนการ 
5.3.1.2 การพฒันาเขา้สู่มาตรฐาน หมายถึง การพฒันาปัจจยัทางการศึกษาต่างๆ 

ไดแ้ก่ การพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนและการสนบัสนุนปัจจยัส่งเสริมการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5.3.2 การตรวจสอบและการแทรกแซงคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการและแนว
ปฏิบติัการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 

                                                           
40ชมรมพฒันาความรู้ดา้นระเบียบกฎหมายและชมรมพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู, 2545, (อดั

ส าเนา), หนา้ 3. 
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5.3.2.1 การประเมินความกา้วหนา้ของโรงเรียน การท าจดัรายงานของโรงเรียนต่อ
ประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีลกัษณะเป็นการติดตาม และตรวจสอบของโรงเรียน 

5.3.2.2 การติดตามและการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.3.2.3 มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนท่ีมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานท่ี

ก าหนดไวข้องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.3.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการหรือแนวปฏิบติัในการตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานก าหนด ประกอบดว้ย 
5.3.3.1 การทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
5.3.3.2 การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
5.3.3.3 การประเมินผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม หรือการประเมิน

คุณภาพการศึกษา41 
สรุปได้ว่า หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล หมายถึง องค์กรหรือโรงเรียนได้ด าเนินการ

ประกนัคุณภาพภายใน โดยมีองคก์รภายนอกท าหนา้ท่ีตรวจสอบประเมินผลการบริหารและการจดั
การศึกษา เผยแพร่แก่สาธารณชนทราบ 
 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา  
 2.5.1 สภาพทัว่ไป ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็น
หน่วยงานท่ีไดรั้บการจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลง
วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับการจดัระบบโครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ท่ี
เปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ(แกไ้ขเพิ่มเติม 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545) มีเขตความรับผดิชอบอยู ่5 อ าเภอ ประกอบดว้ย อ าเภอจกัราช อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ อ าเภอโชคชยั อ าเภอหว้ยแถลง และอ าเภอหนองบุญมาก  
 2.5.2 อ านาจหนา้ท่ี มีอ านาจตามก าหนด ในมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองแบ่งส่วนราชการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดอ านาจหนา้ท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงัน้ี 

                                                           

 41ส านกันายกรัฐมนตรี, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก, ( กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์จ ากดั, 
2543), หนา้ 91. 
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  2.5.2.1 จดัท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

2.5.2.2 วิเคราะห์การจัดตั้ งงบประมาณเงินทุนอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และ
หน่วยงานในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจง้การจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้หน่วยงานขา้งตน้
รับทราบ รวมทั้งก ากบั ตรวจสอบ ติดตาม การใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 
 2.5.2.3 ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในสังกดัเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 2.5.2.4 ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตาม
อธัยาศยั การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูด้อ้ยโอกาสและผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ 
 2.5.2.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมขอ้มูลสานสนเทศดา้นการศึกษา และท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.5.2.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนบัสนุนการจดั และพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.5.2.7 จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการจดัการศึกษาสถานศึกษาใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.5.2.. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถานบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.5.2.9 ด าเนินงานและประสานงาน ส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 2.5.2.10 ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ
เขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะท างานดา้นการศึกษา 
 2.5.2.11 ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 2.5.2.12 ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบัภารกิจภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุเป็นหน้าท่ี
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 2.5.3 โครงสร้างการบริหารส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
จดัโครงสร้างการบริหารงานโดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ดงัน้ี 
 2.5.3.1. กลุ่มอ านวยการ 
 2.5.3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.5.3.3. กลุ่มนโยบายและแผน 
 2.5.3.4 กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
 2.5.3.5 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
 2.5.3.6 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
 2.5.3.7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

2.5.4 กลยทุธ์การบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
  2.5.4.1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตร และส่งเสริม
ความสามารถ ดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
 2.5.4.2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.5.4.3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึง ครอบคลุม ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการ
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
 2.5.4.4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจดัการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 2.5.4.5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา เนน้การมีส่วนร่วมจากทุก 
ภาคส่วน 
 2.5.5 จุดเน้น 
 2.5.5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวชิาหลกั เพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 4 
 2.5.5.2 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนอ่านออกเขียนไดคิ้ดเลขเป็น 
 2.5.5.3 นกัเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ 
 2.5.5.4 เพิ่มศกัยภาพนกัเรียนในดา้นภาษา ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นวิทยาศาสตร์ และ
ดา้นเทคโนโลยเีพื่อพฒันาสู่มาตรฐานระดบัชาติ 
 2.5.5.5 สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ประชากรวยัเรียนทุกคนเขา้ถึงโอกาส
ทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึงลดอตัราการออกกลางคนั ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 2.5.5.6 ส่งเสริมการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
ขยายผลสถานศึกษาพอเพียงตน้แบบ 
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 2.5.5.7 นกัเรียน ครูและสถานศึกษาไดรั้บการพฒันา 
 2.5.5.8 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แข็งและผ่านการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
 2.5.5.9 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน42 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รับผิดชอบจดัการศึกษาใน
เขตบริการ ซ่ึงสถานศึกษาตั้งกระจายอยู่ตามอ าเภอ ต าบลและหมู่บา้นต่าง ๆ ตามสภาพภูมิศาสตร์ 
สถานศึกษาบางแห่งการคมนาคมไปมาสะดวกสบาย สถานศึกษาบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
กระจายตามหมู่บา้นต่าง ๆ ซ่ึงมีทั้งหมู่บา้นขนาดเล็ก หมู่บา้นชุมชนขนาดใหญ่ จึงมีสถานศึกษา
ขนาดต่าง ๆกนัมากมาย คุณภาพการศึกษาก็แตกต่างกนัไปตามสภาพท่ีขาดแคลนครู ขาดแคลนวสัดุ 
อุปกรณ์ และนกัเรียนขาดความพร้อม นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงเป็นแนวคิด
ใหม่ท่ีโรงเรียนก็ตอ้งเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร และรูปแบบการท างานของโรงเรียน จากการท่ี
เคยรับหรือรอค าสั่งจากหน่วยงานระดบัสูงกวา่ มาเป็นการบริหารโดยการริเร่ิมดว้ยตนเองและสนอง
ความจ าเป็นชุมชนและโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชนจะ
เขา้มามีบทบาทมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารจดัการโรงเรียนโดยตรงมากข้ึนบรรยากาศ
ในการท างานในโรงเรียนก็จะมีการเปล่ียนแปลงบทบาททั้งครูและผูบ้ริหาร เพื่อสร้างคุณภาพทาง
การศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ 
เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน เป็นส าคญั 
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ไดว้ิจยัเร่ือง การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ผลการวิจยัพบว่า ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล ผูแ้ทนองค์การบริหารส่วนต าบลเกือบ
ทั้งหมดตอ้งการจดัการศึกษาดว้ยตนเอง เน่ืองจากจะท าให้การศึกษาตอบสนองความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ินและประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดว้ยตนเอง ส าหรับอ านาจการบริหารจดัการท่ี

                                                           

 
42ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด

การศึกษา  ประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : จ าหน่ายโดย 

บริษทัสกายบุก๊ส์, 2550), หนา้ 72. 
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ตอ้งการนั้นต้องการอ านาจการบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการและการบริหารงาน
งบประมาณ ส่วนระดบัการศึกษาท่ีตอ้งการจดัเห็นวา่ข้ึนอยูก่บัความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแต่ละแห่ง ในดา้นปัญหาอุปสรรคท่ีเห็นวา่อาจจะเกิดข้ึน คือ ปัญหาการยอมรับจากภายนอก
เก่ียวกบัความรู้และความสามารถขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแต่ละแห่งจะตอ้งพฒันาตนเอง43 
 ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบวา่ กรรมการโรงเรียนของโรงเรียนชุมชนพฒันาไดแ้ต่งตั้งจากสมาชิก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส่วนใหญ่ ส่วนความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
การสนบัสนุนดา้นการศึกษานั้น ยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองงบประมาณ เน่ืองจากเป็นองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลท่ีมีรายไดน้อ้ยและเพิ่งเร่ิมด าเนินการบริหารงาน ท าใหก้ารบริหารงานยงัมีลกัษณะลองผิดลอง
ถูก นอกจากน้ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลยงัเนน้การน างบประมาณมาใชร่้วมกนัเป็นโครงการใหญ่ 
ไม่ไดแ้บ่งใหแ้ต่ละหมู่บา้นน าไปพฒันาหมู่บา้นตามความจ าเป็นท าให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา้
มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียนในการจดัการศึกษาในรูปแบบขององคก์รนอ้ย แต่เขา้มาร่วมในฐานะของ
ผูน้ าชุมชนซ่ึงเป็นฐานะเฉพาะตัวและในการเป็นคณะกรรมการโรงเรียนจะมีส่วนร่วมมาก
โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาอาคารสถานท่ี และบริเวณโรงเรียน ส่วนในดา้นการเรียนการสอน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลยงัมีขอ้จ ากดัเน่ืองจากขาดความรู้ในดา้นการศึกษา44 
  อรทยั ริมคีรี ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 พบว่าบทบาทการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไป
น้อยคือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารตนเอง ด้านการตรวจสอบถ่วงดุล ด้านการกระจาย
อ านาจ และดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน ตามล าดบั แต่เม่ือเปรียบเทียบตามวุฒิ
การศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารการศึกษาท่ีมีวุฒิสูงกวา่ปริญญาตรี มีบทบาทมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกด้าน ยกเวน้ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการคืนอ านาจการจัด

                                                           

  43สมเกียรติ พงษ์ไพบูลยแ์ละคณะ, “รายงานการวิจยัการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาสู่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน”, (นครราชสีมา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา, 2542), 76 หนา้. 

44ศิริกาญจน์ โกสุมภ์, “การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร), 2542, 132 หนา้. 
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การศึกษาให้ประชาชน แต่เม่ือเปรียบเทียบตามประสบการณ์การท างานในการต าแหน่งผูบ้ริหาร
สถานศึกษาพบวา่บทบาททั้งโดยรวมและทุกรายดา้นไม่แตกต่างกนั45  
 ก้องภัค กุลสุทธิเสถียร ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนวมิ
นทราชูทิศพายพั อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การบริหารตนเอง และการตรวจสอบและถ่วงดุลอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนด้านการกระจายอ านาจ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม และด้านการคืนอ านาจการจัด
การศึกษาให้ประชาชน อยูใ่นระดบัปานกลาง ความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
จ าแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการโรงเรียนและครู ไดแ้ก่ระดบัลการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี 
และประสบการณ์ในการฝึกอบรม ไม่แตกต่างกนั46 
 สุจิต พิระพงศ์ ได้วิจยัเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบิ้หารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบวา่ การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบิ้หารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในจังหวดัสงขลา มีระดับการบริหารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือ
เปรียบเทียบตามตวัแปรขนาดสถานศึกษา พบวา่ ผูบิ้หารสถนศึกษาท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดต่างกัน มีบทบาทในการบริหารงานท่ีแตกต่างกัน โดยด้านการบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณ และบริหารทัว่ไปแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ด้านการบริหาร
บุคคลแตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั โดยภาพรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั47 
 สฤษดิ์ ก าหอม ไดว้ิจยัเร่ือง การรับรู้และความคาดหวงัในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของบุคลากรโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามยัศึกษา จงัหวดัยโสธร พบวา่ การรับรู้ต่อการ

                                                           
45อรทยั ริมคีรี, “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1”, งานนิพนธ์ 
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั :  มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, 116 หนา้. 

46กอ้งภคั กุลสุทธิเสถียร, “การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
พายพั อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่), 2549, 126 หนา้.  

47สุจิต พิระพงศ์, “ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวดัสงขลา”, วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัทกัษิณ), 2547, 123 หนา้.  
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บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัคือ 1) การ
บริหารตนเอง 2) การกระจายอ านาจ 3) การตรวจสอบและถ่วงดุล 4) การมีส่วนร่วม และ 5) การคืน
อ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชน ความคาดหวงัอยู่ในระดบั “มาก” เรียงตามล าดบั คือ 1) การ
บริหารตนเอง 2) การตรวจสอบและถ่วงดุล 3) การกระจายอ านาจ 4) การมีส่วนร่วม และ 5) การคืน
อ านาจการจดัการศึกษาใหป้ระชาชน48   
 ฤทัยวรรณ หาญกล้า ได้วิจัยเร่ือง การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี สรุปผลการวิจยัว่า 
สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
คือ หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล หลกัการบริหารตนเอง หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
หลกัการกระจายอ านาจ ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดบัน้อย โดยเรียงล าดบัคือ หลกัการกระจายอ านาจ หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล หลกัการ
บริหารตนเอง และหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม49 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
ท่ีน าเสนอมาแลว้ทั้งหมด กล่าวไดว้่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการกระจายอ านาจ 
การจดัการศึกษาจากส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอ านาจ หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบมีอิสระและความคล่องตวัในการตดัสินใจการบริหารจดัการ ทั้งด้านวิชาการ การเงิน 
บุคลากร และการบริหารทั่วไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงประกอบด้วย ผู ้บริหาร
สถานศึกษา ตวัแทนผูป้กครองและชุมชน ตวัแทนครู ตวัแทนศิษยเ์ก่า ตวัแทนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวุฒิร่วมกนับริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง
และชุมชนมากท่ีสุด โดยอาศยัหลกัการทั้ง 5 ดา้น คือ หลกัการกระจายอ านาจ หลกัการมีส่วนร่วม 
หลกัการคืนอ านาจจดัการศึกษาให้ประชาชน หลกัการบริหารตนเอง และหลกัการตรวจสอบแบบ
ถ่วงดุล การบริหารจดัการในรูปของคณะกรรมการดงักล่าว บางโรงเรียนก็ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่า
พึงพอใจ บางโรงเรียนก็ไม่ประสบผลส าเร็จ มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีท าให้การบริหารโดยใชโ้รงเรียน

                                                           

 48สฤษด์ิ ก าหอม, “การรับรู้และความคาดหวงัในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
บุคลากรโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2546, 148 หนา้. 

49ฤทัยวรรณ หาญกล้า, “การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏักาญจนบุรี), 2546, 136 หนา้ 
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เป็นฐานลม้เหลว เช่น คณะกรรมการขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาท หน้าท่ีของตนเอง เง่ือนไข
ดา้นเวลาความไม่สอดคลอ้งระหวา่ง ความตอ้งการและการปฏิบติั ขาดอิสระในการตดัสินใจ ไม่ได้
ให้ความส าคัญเร่ืองวิชาการเท่าท่ีควร ฯลฯ ปัญหาเหล่าน้ีน่าจะมีทางแก้ไข ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงมุ่ง
ท าการศึกษาเร่ืองการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
 

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การวิจัยเก่ียวกับ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ
น าแนวคิดของ อุทยั บุญประเสริฐ50 มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัรายละเอียดในแผนภาพท่ี 
2.4 
 
      ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนภาพที ่2.4 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

                                                           
50อุทยั บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2543), หนา้ 154-156.  

การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกเป็น           

5  ด้าน  คือ 
1.  ดา้นการกระจายอ านาจ 
2.  ดา้นการมีส่วนร่วม 
3.  ดา้นการคืนอ านาจการจดั 
     การศึกษาใหป้ระชาชน 
4.  ดา้นการบริหารตนเอง 
5.  ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 

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



 
 

 

 

บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย  

  
 การวิจยัเร่ือง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนในการวิจยัอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ค  าตอบท่ีถูกต้องและแม่นย  า มีหัวข้อท่ีจะกล่าวถึง
ตามล าดบั ดงัน้ีดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการแปลผลขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษากบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ านวน 1,877 คน  
 3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั จากประชากรท่ีเป็นบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ านวน 1,877 คน ผูว้ิจยัใชต้าราง
ส าเร็จรูปของ Krejie and Morgan (Krejcie&Morgan) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 319 คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการ
กระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ดงัตารางท่ี 3.1เม่ือไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
แลว้ จึงใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจบัสลาก แบบโดยไม่ใส่คืน 
เพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามตอ้งการ 
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ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมสถำนภำพของบุคลำกรและ
ขนำด ของสถำนศึกษำ ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำเขต 2  

 

 
ขนำดโรงเรียน 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

76 
77 
50 

384 
750 
540 

460 
827 
590 

13 
13 
8 

65 
128 
92 

78 
141 
100 

รวม 203 1,674 1,877 34 285 319 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
 ในการวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม แยกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 แบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราวดัแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั คือ ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก 
ระดบัปานกลาง ระดบันอ้ยและระดบันอ้ยท่ีสุด จ าแนกออกเป็น 5 ดา้น คือ  ดา้นการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) ดา้นการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration) ดา้นหลกัการคืนอ านาจจดั
การศึกษาให้ประชาชน (Return power to people) ดา้นบริหารจดัการตนเอง (Self – Management) 
ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) 
 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้สร้างเคร่ืองมือซ่ึงเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ซ่ึงผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดงัน้ี 
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3.3.1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจัยให้ได้ตามลักษณะท่ีกล่าวถึงข้างต้น ผูว้ิจ ัยได้มี

การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารโดยใช้ใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในบทท่ี 2 มีการก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 5 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แล้ว
สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นใหมี้ความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่
ละดา้นนั้น ไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการกระจายอ านาจ มี 11 ขอ้ 2) 
ดา้นการมีส่วนร่วม มี 5 ขอ้ 3) ดา้นหลกัการคืนอ านาจจดัการศึกษาให้ประชาชน มี 5 ขอ้ 4) ดา้น
บริหารจดัการตนเอง มี 6 ขอ้ และ 5) ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล มี 9 ขอ้ รวมทั้งส้ิน มี 36 ขอ้  

3.3.2 กำรตรวจสอบหำคุณภำพเคร่ืองมือ ด าเนินการใน 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
3.3.2.1 การตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อค าถามด้านความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) คัดเลือกผูเ้ช่ียวชาญแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จ  านวน 3 คน ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ภาษาไทยและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความ
ตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ (Item-
objective congruence : IOC) เม่ือตรวจพิจารณาหาค่า IOC แลว้พบวา่ มีความสอดคลอ้งระหวา่ง 
0.67 – 1.00  แสดงให้เห็นวา่ ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัมีค่ามากกวา่ 0.50 ทุกขอ้
ค าถาม สามารถสรุปได้ว่า ทุกข้อค าถามมีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจยั 
ดงันั้น จึงสามารถตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกนัและมีความตรงเชิงเน้ือหา 

3.3.2.2 การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ี
สร้างข้ึนไปทดลองใช้ (Try out) กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่(Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้น
และโดยรวมด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้วิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.95 และไดค้่าความ
เช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.73 – 0.94 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง    0.60 
– 1.00 แสดงว่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงสามารถน าไปใช้
ได ้ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 3.2 
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ตำรำงที ่3.2  ค่ำควำมเช่ือมั่นของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิยโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยด้ำน 
 

กำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำน ค่ำควำมเช่ือมั่น 
1. ดา้นการกระจายอ านาจ 0.91 
2. ดา้นการมีส่วนร่วม 0.90 
3. ดา้นหลกัการคืนอ านาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน  0.94 
4. ดา้นบริหารจดัการตนเอง 0.73 
5) ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 0.94 

รวม 0.95 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  
3.4.1 ผูว้ิจ ัยน าหนังสือ ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ถึงผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2 เพื่อให้ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อนุญาตเก็บ
ขอ้มูล พร้อมออกหนงัสือถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 
  3.4.2 ผูว้ิจ ัยน าหนังสือจากผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 3.4.3 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองกบัประชากรกลุ่มตวัอย่าง
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแบบสอบถาม จ านวนทั้ งส้ิน 319 ชุด ได้รับคืนคร้ังท่ี 1 
จ านวน 284 ชุด จากนั้นไดจ้ดัส่งไปอีกโดยส่งไปทาง EMS จ านวน 35 ชุด พร้อมหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ช่วยตอบแบบสอบถาม และไดข้อความอนุเคราะห์กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาทางโทรศพัท์
โดยตรง จากนั้นไดเ้ดินทางไปเก็บแบบสอบถามท่ีส่งไปทาง EMS ดว้ยตนเอง จนครบตามจ านวนท่ี
ส่งไปใหม่ จ  านวน 35 ชุด รวมแลว้ไดรั้บคืน 319 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  

 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัน้ีไดด้ าเนินการโดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวจิยัสังคมศาสตร์ มาประมวลผลขอ้มูลวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
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ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test, F-test เพื่อน าไป
วเิคราะห์กบัแบบสอบถาม มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
ใชค้่าความถ่ี และร้อยละ  
 2. วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกบัระดบัการบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2โดย
การหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉล่ียท่ีได้มาเทียบกบัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  
 ค่าเฉล่ีย 4.51 ถึง 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 ถึง 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั มาก  
 ค่าเฉล่ีย 2.51 ถึง 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 ถึง 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
จ าแนกตามสถานภาพโดยใช ้t – test (Independent Samples)  
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยใชก้ารเปรียบเทียบความแปรปรวนของค่าเฉล่ีย F – test เม่ือ
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ่ 
(Scheffe') 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 3.6.1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 3.6.2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่การทดสอบค่าที (t – test)      
การทดสอบค่าเอฟ (F – test) การทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือ
พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe')  
 



 
 

 

บทที ่4 
      ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  
 ผลการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 จะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัของวตัถุประสงค์
ของการวิจยัท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี1โดยผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดบัดงัน้ี 1) สัญลกัษณ์
และท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 2) ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 3) 
ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของ
บุคลากรและขนาดของโรงเรียน ตามท่ีตั้งไวโ้ดยมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 X    แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.   แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 df   แทน  องศาอิสระ (Degree of freedom) 
  P-value  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 t   แทน  ค่าสถิติทดสอบที 
 F   แทน  ค่าสถิติทดสอบเอฟ 
 **   แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P<0.01) 
 *   แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05(P<0.05) 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 
319 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 319 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม
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จ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงสถานภาพของบุคลากรและขนาดของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าจ านวน ค่าร้อยละ ปรากฏผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ 
1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 34 10.66 
2.  ครูผูส้อน 285 89.34 

รวม 319 100.00 
สถานศึกษา 
1. สถานศึกษาขนาดเล็ก 78 24.45 
2. สถานศึกษาขนาดเล็ก 141 44.20 
3. สถานศึกษาขนาดเล็ก 100 31.35 

รวม 319 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 319 คน เม่ือ
จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ เป็นครูผูส้อน (ร้อยละ 89.34) มากกวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา (ร้อยละ
10.66) และเม่ือจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนขนาด
กลางมากท่ีสุด (ร้อยละ 44.20) รองลงมาคือโรงเรียนขนาดใหญ่ (ร้อยละ 31.35) น้อยท่ีสุดคือ
โรงเรียนขนาดเล็ก (ร้อยละ 24.45) 

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่    
1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน จ าแนกตามสถานภาพ
ของบุคลากร 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ดงัน้ี 
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 4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการกระจายอ านาจ 
 ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ในส่วนน้ี
เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.2 
 
ตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการ
กระจายอ านาจ 

 

ข้อที่ ด้านการกระจายอ านาจ 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง

มายงัสถานศึกษาอยา่งเตม็รูปแบบ 
4.26 0.70 มาก 

2. ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจการบริหารและการตดัสินใจ
ไปยงัผูบ้ริหารระดบัล่าง 

4.20 0.84 มาก 

3. ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การก าหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษา 

4.05 0.64 มาก 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการประสานงานจากหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.04 0.67 มาก 

5. ผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการทุก
ขั้นตอน 

3.99 0.65 มาก 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคณะกรรมการท่ีมาจากหลาย
ฝ่ายในสถานศึกษา ท าหนา้ท่ีพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากร 

3.84 0.68 มาก 

7. ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการการบริหารงานวิชาการ ท่ี
สามารถตดัสินใจพฒันางานวชิาการของสถานศึกษาได ้

3.80 0.66 มาก 

8. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินการกระจายอ านาจการ
ตดัสินใจในการบริหารสถานศึกษาไปยงัคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3.79 0.59 มาก 
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ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้าน
การกระจายอ านาจ (ต่อ) 
 

ข้อที่ ด้านการกระจายอ านาจ 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
9. คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วน

ร่วมในการวางแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมายของโรงเรียน 

4.05 0.64 
 

มาก 

10. คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการจดัท าหลกัสูตร ก าหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และติดตามประเมินผล 

3.80 0.66 มาก 

11. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการบริหารสถานศึกษา 

3.79 0.59 มาก 

รวม 3.95 0.42 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นการกระจายอ านาจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานดา้นการกระจายอ านาจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางมายงัสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ( X = 4.26) ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารสถานศึกษา (X = 3.79)  
 4.3.1.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ด้านการกระจายอ านาจ จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ดา้นการกระจายอ านาจ จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) 
ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร 
 

 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน  

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t P-value 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านการกระจายอ านาจ 3.99 0.45 3.94 0.42 0.69 0.49 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ บุคลากรท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานดา้นการกระจายอ านาจไม่แตกต่าง  
 4.3.1.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้
โรงเรียนเป็น จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 
120 คนลงมา) , ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และ ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 
คนข้ึนไป) โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

 
 
 

การกระจาย
อ านาจ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

p-
values ขนาด

เลก็ 
ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.40 4.42 4.44 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.01 0.01 

0.03 
 

0.97 
 

ภายในกลุ่ม 316 61.26 0.18 
รวม 318 61.27  
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 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานดา้นการกระจายอ านาจไม่แตกต่างกนั 
 4.3.2 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้าน
การมีส่วนร่วม และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
 4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ด้านการมีส่วนร่วม 
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายขอ้ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ด้านการมี
ส่วนร่วม 

 

ข้อที่ ด้านการมีส่วนร่วม 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้ง

ในการก าหนดรูปแบบและการยอมรับด้านการให้
ขวญัก าลงัใจ 

4.21 0.76 มาก 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรับและเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการ
ประเมินการจดัการเรียนการสอน 

4.11 0.80 มาก 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าในการประสานความ
ร่วมมือและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนและ
สถานศึกษา 

4.10 0.65 มาก 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางมายงัสถานศึกษาอยา่งเตม็รูปแบบ 

3.98 0.73 มาก 

5. ผูบ้ริหารระดบัล่างมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการ
บริหารสถานศึกษา 

3.90 0.72 มาก 

รวม  3.98  0.45   มาก 
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 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการมีส่วนร่วม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการก าหนดรูปแบบและการยอมรับดา้นการใหข้วญัก าลงัใจ (X = 4.21) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารระดบัล่างมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารสถานศึกษา (X = 3.90)  
 4.3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานด้านการมีส่วนร่วมจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร 
 ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตาราง 
ท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานด้านการมีส่วนร่วมจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร 
 

 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t P-value 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านการมีส่วนร่วม 3.98 0.45 3.97 0.42 0.21 0.84 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ บุคลากรท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานดา้นการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั  
 4.3.2.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ด้านการมีส่วนร่วม จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้
โรงเรียนเป็น จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก(จ านวนนกัเรียน 120 
คนลงมา) , ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และ ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คน
ข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานด้านการมีส่วนร่วม จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 

ด้านการมี 
ส่วนร่วม 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

p-
values ขนาด

เลก็ 
ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.07 4.10 4.13 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.01 0.00 

0.01 
 

0.99 
 

ภายในกลุ่ม 316 68.27 0.20 
รวม 318 68.28  

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานดา้นการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั 
 4.3.3 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้าน
การคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
โรงเรียน 
 4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน
ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายขอ้ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการคืน
อ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 

 

ข้อที่ ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการแต่งตั้งท่ี

ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อบริหารและจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.84 0.79 มาก 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาและ ชุมชนระดม
ทรัพยากรและทุนจากแหล่งต่าง  ๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจดัการศึกษา 

3.73 0.88 มาก 

3. คณะกรรมการสถานศึกษามาจากตวัแทนกลุ่มต่างๆ
อยา่งหลากหลายและมีองคป์ระกอบครบถว้น 

3.80 0.66 มาก 

4. สถ าน ศึ กษ า รับ ฟั งค า แนะน า ในกา รบ ริห า ร
งบประมาณการเงินของคณะกรรมการสถานศึกษา 

3.73 0.88 มาก 

5. คณะกรรมการสถานศึกษามีความเขา้ใจในเป้าหมาย
การด าเนินงานท่ีชดัเจนตรงกนัและมีความสามคัคีใน
การท างานร่วมกนั 

3.70 0.80 มาก 

รวม 3.76 0.60 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการคืนอ านาจการจดั
การศึกษาใหป้ระชาชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การ
บริหาร โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนอยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษามี
บทบาทในการแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อบริหารและจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
( X = 3.84) ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษามีความเขา้ใจในเป้าหมายการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจนตรงกนั และมีความสามคัคีในการท างานร่วมกนั (X = 3.70) 
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 4.3.3.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้ประชาชนจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรโดยใช้
วธีิทดสอบค่าที(t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชนจ าแนกตามสถานภาพของ
บุคลากร 

 

 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t P-value 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้
ประชาชน 

3.72 0.60 3.70 0.62 0.19 0.85 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ บุคลากรท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน 
ไม่แตกต่าง โดยบุคลากรท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐานมากกวา่ครูผูส้อน 
 4.3.3.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กบัประชาชนจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กับประชาชน จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) , ขนาดกลาง (จ านวน
นกัเรียน 121 – 300 คน) และ ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดงั
ตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน 

 

 
 
 

ด้านการคืน
อ านาจการจัด
การศึกษาให้
ประชาชน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

p-
values ขนาด

เลก็ 
ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.07 4.10 4.13 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.01 0.00 0.0

1 
 

0.99 
 

ภายในกลุ่ม 316 122.62 0.36 
รวม 38 122.63  

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนไม่แตกต่างกนั 
 4.3.4 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้าน
การบริหารตนเองและเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
 4.3.4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ด้านการบริหารตนเอง  
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายขอ้ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

 สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการ  
 บริหารตนเอง 

 

ข้อที่ 
ด้านการ 

บริหารตนเอง 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษามีอิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจ

เก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณและการจดัเก็บค่าเล่า
เรียน 

4.05 0.34 มาก 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดัองค์กรในโรงเรียน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.08 0.58 มาก 

3. สถานศึกษามีอ านาจในการจดัซ้ือ จดัจา้งดว้ยตวัเอง
ตามระเบียบขอ้ปฏิบติั 

4.01 0.69 มาก 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละ
น าวสิัยทศัน์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติัได ้

3.96 0.68 มาก 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินงานและมีการ
ประเมินผลตามแผนอยา่งชดัเจน 

4.05 0.34 มาก 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดักิจกรรมการพฒันา
ครูหลากหลายรูปแบบและต่อเน่ืองตลอดปี 

4.08 0.58 มาก 

รวม 4.04 0.32 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นการบริหารตนเอง โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีระดบัการบริหารตนเองอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สามารถจดัองค์กรในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม, ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดักิจกรรมการ
พฒันาครูหลากหลายรูปแบบและต่อเน่ืองตลอดปี ( X = 4.08) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และน าวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได ้         
(X = 3.96)  
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 4.3.4.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ด้านการบริหารตนเอง จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานดา้นการบริหารตนเอง จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรโดยใชว้ิธีทดสอบค่าที(t-test) ผล
การวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน ด้านการบริหารตนเอง จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร 
 

 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t P-value 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านการบริหารตนเอง 4.12 0.51 4.10 0.50 0.27 0.79 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า บุคลากรท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดับการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นการบริหารตนเองไม่แตกต่าง  
 4.3.4.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ด้านการบริหารตนเอง จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการบริหารตนเอง จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ 
ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และ ขนาด
ใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานด้านการบริหารตนเอง จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

 
 
 
 

ด้านการ
บริหารตนเอง 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

p-
values ขนาด

เลก็ 
ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.07 4.10 4.13 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.01 0.00 

0.02 
 

0.99 
 

ภายในกลุ่ม 316 88.28 0.26 
รวม 318 88.29  

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการบริหารตนเอง ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.5 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้าน
การตรวจสอบและถ่วงดุล และเปรียบเทยีบ จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
 4.3.5.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล  
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายขอ้ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 
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ตารางที ่4.14 ผลการวเิคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล 

 

ข้อที่ ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษามีการปรับปรุงการบริหารจดัการตามผล

การประเมินและการประกนัคุณภาพภายใน 
4.12 0.87 มาก 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการรายงานผลการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในและภายนอกต่อ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

4.05 0.64 มาก 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการรายงานผลและเผยแพร่ผล
การด า เ นินงานแก่ผู ้มี ส่วนเ ก่ียวข้องชุมชนและ
สาธารณชนอย่างกวา้งขวางด้วยรูปแบบท่ีน่าสนใจ
หลากหลายวธีิ 

4.12 0.87 มาก 

4. สถานศึกษาจัดให้มีการประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาสู่สาธารณชน 

4.10 0.65 มาก 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดัให้ครูและบุคลากรได้
เผยแพร่ผลการพฒันาการเรียนรู้หรือพฒันาผูเ้รียนต่อ
สาธารณชนทุกภาคเรียน 

4.19 0.76 มาก 

6. มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

3.98 0.73 
มาก 

7. สถานศึกษาจัดการประชุมผู ้ปกครองนักเรียนเพื่อ
รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นต่าง ๆของ
สถานศึกษา 

3.99 0.62 มาก 

8. ชุมชนพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

3.98 0.73 มาก 

9. ผลสัมฤทธ์ิของการด า เ นินงานตามแผนกลยุทธ์
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

3.96 0.68 มาก 

รวม 4.05 0.57 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดัให้ครูและบุคลากร
ไดเ้ผยแพร่ผลการพฒันาการเรียนรู้หรือพฒันาผูเ้รียนต่อสาธารณชนทุกภาคเรียน (X = 4.19) ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน (X = 3.96)  
 4.3.5.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรโดยใช้วิธีทดสอบค่าที     
(t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร 
 

 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t P-value 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านการตรวจสอบ และถ่วงดุล 4.12 0.57 4.08 0.59 0.45 0.66 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า บุคลากรท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดับการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล ไม่แตกต่าง  
 4.3.5.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน จ าแนกเป็น 3 
ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) 
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และ ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16  
 
ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

 
 
 

ด้านการ
ตรวจสอบ 
และถ่วงดุล 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

p-
values ขนาด

เลก็ 
ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.07 4.10 4.13 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.01 0.01 

0.02 
 

0.98 
 

ภายในกลุ่ม 316 110.63 0.33 
รวม 318 110.64  

 

 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล ไม่แตกต่างกนั 
 
 
 



 
 
 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5 ดา้น และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 2) จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม แยกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ( Checklist) และแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า(rating Scale) 5 ระดบั 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และประมวลผลโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test , F-test เม่ือพบความแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ ซ่ึงสามารถสรุปผลของการ
วจิยัตามขอ้คน้พบไดด้งัต่อไปน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน 
ดงัต่อไปน้ี  
 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 319 คน ผู ้วิจ ัยได้รับ
แบบสอบถามตอบกลบัคืนมา จ านวน 319 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน คิดเป็น
ร้อยละ 89.34 และปฏิบติัราชการอยูใ่นโรงเรียนขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.20 
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 5.1.2 ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X  =3.93) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้  

มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล( X = 4.05) ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน (X = 3.76) 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จ าแนกตาม
สถานภาพของบุคลากร พบวา่ บุคลากรท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ไม่แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด 
คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

5.1.3 ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการกระจายอ านาจ และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นการกระจายอ านาจ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =3.95) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัการบริหารสถานศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางมายงัสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ( X = 4.26) ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากผูผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารสถานศึกษา ( X = 3.79) 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นการกระจาย
อ านาจ จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร พบวา่ บุคลากรท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านการกระจายอ านาจไม่แตกต่างกัน และเม่ือ
เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ พบวา่ 
ไม่แตกต่างกนั 

5.1.4 ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 



75 
 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วมโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =3.98) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

มีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู ้บริหารสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการก าหนดรูปแบบและการยอมรับในดา้นการให้ขวญัก าลงัใจ ( X = 4.21) ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่ าสุดคือ ผู ้บริหารระดับล่างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษา             
( X = 3.90)  

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการมีส่วน
ร่วม จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร พบวา่ บุคลากรท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมี
ระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบ
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ พบวา่ไม่แตกต่าง
กนั 

5.1.5 ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน และ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการคืนอ านาจการ
จดัการศึกษาใหป้ระชาชนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =3.76) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้  

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการแต่งตั้งท่ี
ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อบริหารและจดัการศึกษาของสถานศึกษา ( X = 3.84) ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้าใจในเป้าหมายการด าเนินงานท่ีชัดเจน
ตรงกนั และมีความสามคัคีในการท างานร่วมกนั (X = 3.70)  

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นคืนอ านาจ
การจดัการศึกษาให้ประชาชน จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร พบว่าบุคลากรท่ีเป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านคืนอ านาจ การจดัการ
ศึกษาใหก้บัประชาชนไม่แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ ไม่
แตกต่างกนั 

5.1.6 ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารตนเอง และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
ดา้นการบริหารตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =4.04) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้  

มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดัองคก์รในโรงเรียน
ไดอ้ย่างเหมาะสม,ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดักิจกรรมการพฒันาครูหลากหลายรูปแบบและ
ต่อเน่ืองตลอดปี ( X = 4.08) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และน า        
วทิศัน์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติัได ้( X = 3.96)  

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ดา้นการบริหารตนเอง จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร พบวา่ ไม่แตกต่างกนั และเม่ือ
เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

5.1.7 ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  =4.05) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  

มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดัให้ครูและบุคลากร
ไดเ้ผยแพร่ผลการพฒันาการเรียนรู้หรือพฒันาผูเ้รียนต่อสาธารณชนทุกภาคเรียน ( X = 4.19) ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามแผน กลยุทธ์ ตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชน ( X = 3.96) 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย  
 ผลการวิจยั พบว่า การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปราย
ผลดงัน้ี 
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 5.2.1 ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการกระจายอ านาจ และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
 1. ระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการกระจายอ านาจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
นั้น อาจเป็นเพราะวา่ การกระจายอ านาจบริหารจดัการลงสู่สถานศึกษาโดยตรง ท าให้สถานศึกษา
สามารถบริหารจดัการไดต้รงกบัสภาพปัจจุบนัปัญหาและตามความตอ้งการ เหมาะสมกบับริบท
ของแต่ละแห่ง ตรงกบัทศันะของ ธีระ รุญเจริญ กล่าวไวว้า่การกระจายอ านาจท าให้สถานศึกษามี
อิสระและคล่องตวัในการบริหารจดัการ มีการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและผูส่้วนไดส่้วนเสีย
ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทีมีการปฏิบติัจริงจะท าให้จ  าท าให้มีระดบัการปฏิบติัเป็นไปใน
แนวเดียวกนั และสอดคลอ้งกบั อรทัย ริมคีรี ไดศึ้กษาบทบาทการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 พบว่าบทบาทการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 2. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีระดบัความเห็นการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการ
กระจายอ านาจ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่ตรงกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหาร
และครูผูส้อน ไดมี้โอกาสเขา้รับการอบรมสัมมนา ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากเอกสารคู่มือ แนว
ด าเนินการท่ีหน่วยงานตน้สังกดัจดัข้ึน จึงท าใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ เห็นความส าคญัจ าเป็นเก่ียวกบั
บทบาทของตนเองในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สอดคลอ้งกบั ก้องภัค กุลสุทธิเสถียร ได้
วิจยัเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายพั อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จ าแนกตามสถานภาพของ
คณะกรรมการโรงเรียนและครู ไดแ้ก่ระดบัลการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ในการ
ฝึกอบรม ไม่แตกต่างกนั  
 3. กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มี
การปฏิบติัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นการกระจายอ านาจ ไม่
แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะวา่ สถานศึกษาไดจ้ดัท าแผนพฒันาและบริหารจดัการศึกษา สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินการ สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ สมศักดิ์  รอบคอบ ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา่ประสิทธิภาพการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น โดยประสิทธิภาพดา้นการบริหารตนเองอยูใ่นล าดบัสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการกระจาย
อ านาจ ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลตามล าดบั สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดและท่ีตั้งของสถานศึกษาต่างกนั มี
ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไม่แตกต่างกนั เป็นเพราะวา่ มีแนวทางการพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครูผูส้อนและกรรมการสถานศึกษาด าเนินการเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ปรับปรุงระบบการวางแผน การสร้างทีมงาน การมอบหมายงาน การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
การตัดสินใจการประเมินผล  การประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบภายใน การ
ประชาสัมพนัธ์ และใหมี้การแต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมาย สร้างเครือข่ายการบริหาร 
 5.2.2 ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
 1. ระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก นั้น 
อาจเป็นเพราะว่า การมีส่วนร่วมท าให้เกิดการระดมความคิด ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ตระหนักในความเป็นเจ้าของ ต้องการมีส่วนในการบริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุทัย บุญประเสริฐ กล่าววา่หลกัการมีส่วนร่วมท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาจะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและจะรับผิดชอบในการจดัการศึกษามากข้ึน ซ่ึงถือ
เป็นกระบวนการคืนอ านาจจดัการศึกษาให้กับประชาชนในการจดัการศึกษาจริงๆ และวิลสัน 
Wilson ,Robert James ท าการวิจยัเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน Alberta:การรับรู้
ของผูน้ าในโรงเรียนของรัฐ ค.ศ.1994–1997 ผลการวิจยัพบว่า ความส าเร็จของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เกิดจากผูน้ าในโรงเรียนมีบทบาทในการตดัสินใจ เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และพฒันาการส่ือสาร ผูน้ าใชภ้าวะผูน้ าแบบเก้ือหนุน หรืออ านวยความสะดวก ผูมี้ส่วนร่วม
ในการบริหารโรงเรียนรู้สึกพอใจกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  
 2. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีระดบัความเห็นการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการมี
ส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั เป็นเพราะผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ สถานศึกษา
ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการบริหารจดัการในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบั ก้องภัค กุลสุทธิเสถียรไดว้จิยัเร่ือง การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนวมินทราชู
ทิศพายพั อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การบริหารตนเอง และการตรวจสอบและถ่วงดุลอยูใ่นระดบัมาก ส่วน
ดา้นการกระจายอ านาจ ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม และดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้
ประชาชน อยูใ่นระดบัปานกลาง ความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จ าแนกตาม
สถานภาพของคณะกรรมการโรงเรียนและครู ได้แก่ระดับลการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี และ
ประสบการณ์ในการฝึกอบรม ไม่แตกต่างกนั 
 3. กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มี
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั อาจ
เป็นเพราะพระราชบญัญติัการศึกษาไดก้ าหนดให้สถานศึกษาตอ้งมีคณะกรรมการสถานศึกษา เขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ตามวิสัยทศัน์และบริบทของสถานศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ดิเรก สายศิริวทิย์ ไดศึ้กษาเร่ือง บทบาทผูบ้ริหารในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 6 พบวา่ ระดบับทบาทผูบ้ริหาร
ในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้ง 5 หลกัการ อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ เป็นการบริหารจดัการโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียน มุ่งท่ีจะพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดคุณภาพต่อสถานศึกษา  
 5.2.3 ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
 1. ระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการคืนอ านาจจดัการศึกษาให้ประชาชน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก นั้น อาจเป็นเพราะวา่ การคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน เป็น
กระบวนการบริหารอยา่งมีส่วนร่วม บริหารจดัการในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา สามารถระดม
ความคิด ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจดัการได้สะดวกและรวดเร็ว สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ สุทธิรักษ์ ศรีวรรณ การคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน เพื่อสนองตอบ
ความตอ้งการของชุมชนสร้างแนวคิดการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาทั้งครู ผูป้กครอง ชุมชน ใชห้ลกั
ในการบริหารตนเอง มีองคก์ารอิสระท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษา 
ซ่ึงหลักการน้ีสามารถท าให้มีส่วนร่วมในการบริหาร ส่งเสริมบุคลากร มีการควบคุมการใช้
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งบประมาณอย่างประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพในการจดั
การศึกษา 
 2. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีระดบัความเห็นการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการคืน
อ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน ไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
สามารถบริหารจดัการในสถานศึกษาของตนตามอ านาจหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี ซ่ึงสอดคล้องกบัแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539-2550 ไดเ้สนอแนวทางปฏิรูปการ
บริหารการศึกษาโดยใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองคก์รในการบริหาร โดยก าหนดหลกัการ
ในเร่ืองของคณะกรรมการไวใ้ห้กระจายอ านาจให้กบัผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ดกบัเด็กเป็นผูใ้ช้อ  านาจในการ
บริหารเป็นหลกั การท่ีเช่ือวา่จะท าใหส้ถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
 3. กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มี
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการคืนอ านาจการจดัการศึกษา
ใหก้บัประชาชน ไม่ แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั สุจิต พิระพงศ์ ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของผูบิ้หารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบวา่ ผูบิ้หารสถานศึกษาท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีบทบาทในการบริหารงาน
ท่ีแตกต่างกนั โดยด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ และบริหารทัว่ไปแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 5.2.4 ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการบริหารตนเอง และเปรียบเทยีบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
 1. ระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการบริหารตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก นั้น 
อาจเป็นเพราะว่า การบริหารตนเอง ช่วยให้สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการตนเองไดต้รงตาม
ความตอ้งการ คุม้ค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวว่า การท่ีส่วนกลางท าหน้าท่ีเพียงก าหนดนโยบายและ
เป้าหมาย แลว้ปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารงานดว้ยตนเอง โดยให้โรงเรียนมีอ านาจหนา้ท่ี 
และความรับผดิชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงอาจด าเนินการไดห้ลายแนวทาง ดว้ยบริการท่ีแตกต่างกนั
แลว้แต่ความพร้อม และสถานการณ์ของโรงเรียน ผลท่ีไดน่้าจะมีประสิทธิภาพสูงกวา่เดิมท่ีทุกอยา่ง
ถูกก าหนดมาจากส่วนกลาง ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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 2. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีระดบัความเห็นการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการคืน
อ านาจการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน ไม่แตกต่างกนั เป็นเพราะผูบ้ริหารและครูผูส้อน มีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ แนวนโยบายด าเนินการ จึงสามารถบริหารจดัการศึกษาไดต้ามสภาพ
ปัญหาและความต้องการของตนอย่างแทจ้ริง จึงมีระดบัความคิดเห็นด้านการคืนอ านาจการจดั
การศึกษาให้ประชาชนไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั อรทัย ริมคีรีไดศึ้กษาบทบาทการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
พบวา่ เปรียบเทียบตามประสบการณ์การท างานในการต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาพบวา่บทบาท
ทั้งโดยรวมและทุกรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 3. กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มี
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการคืนอ านาจการจดัการศึกษา
ให้กบัประชาชน ไม่ แตกต่างกนั เป็นเพราะสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถบริหารจดัการศึกษาได้
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของตน จึงมีระดับความคิดเห็นด้านการคืนอ านาจการจัด
การศึกษาให้ประชาชนไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบั สุจิต พิระพงศ์ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐานของผูบิ้หารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของผูบิ้หารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัสงขลา มีระดบัการบริหารโดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบตามตวัแปรขนาดสถานศึกษา พบว่า ผูบิ้หารสถน
ศึกษาท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีบทบาทในการบริหารงานท่ีแตกต่างกนั โดย
ดา้นการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ และบริหารทัว่ไปแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
 5.2.5 ระดับการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
 1. ระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก นั้น อาจเป็นเพราะวา่ การตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นการควบคุม ก ากบั ติดตาม การด าเนินงาน
อีกอย่างหน่ึง โดยคณะกรรมการจากหลายฝ่าย ท าให้เกิดความโปร่งใส เกิดความไวว้างใจในการ
ปฏิบติังานท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง
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กบัแนวคิดของ เสาวนิตย์ ชัยมุสิก ไดก้ล่าวไวว้่าโรงเรียนจะตอ้งพร้อมท่ีจะให้ผูป้กครองชุมชน 
สังคมและหน่วยงานตน้สังกดั ตรวจสอบผลการปฏิบติังานในความรับผิดชอบในการจดัการศึกษา
การรายงานผลการจดัการศึกษา (Authorities) ต่อประชาชน เป็นการแสดงออกซ่ึงความโปร่งใส 
ดว้ยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดต้รวจสอบได ้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจในมาตรฐาน และคุณภาพท่ี
เป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมอยา่งแทจ้ริง  
 2. กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีระดบัความเห็นการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล ไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะว่า ส่วนกลางได้ก าหนดนโยบาย ควบคุม
มาตรฐาน ส่วนการตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษาเพื่อมีคุณภาพ และมาตรฐาน
มีองคก์รอิสระด าเนินการติดตามตรวจสอบ ซ่ึงบุคลากรทุกฝ่ายตอ้งด าเนินการในแนวเดียวกนั จึงท า
ใหผู้บ้ริหารและครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะวา่ สถานศึกษามีระบบ
การประกนัภายใน โดยคณะกรรมการจากทุกฝ่ายร่วมบริหารจดัการ และมีองค์กรจากภายนอกมา
ติดตามตรวจสอบระบบการประกนัของสถานศึกษา จึงมีการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 3. กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มี
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ไม่
แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะ ส่วนกลางไดก้ าหนดนโยบาย ควบคุมมาตรฐาน ส่วนการตรวจสอบ
คุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษาเพื่อมีคุณภาพ และมาตรฐานมีองค์กรอิสระด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบ ซ่ึงสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งด าเนินการในแนวเดียวกนั จึงท าให้สถานศึกษาขนาด
เล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่าง สอดคลอ้งกบั สมศักดิ์ รอบคอบ ได้
ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดและท่ีตั้งของสถานศึกษาต่างกนั 
มีประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไม่แตกต่างกนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ 1) ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั
2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
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 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการวจิยั ผูบ้ริหารและครูผูส้อน มีการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พิจารณารายดา้นจาก
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 1. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ด้านการกระจายอ านาจ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารสถานศึกษา อาจเกิดจากความไม่
เขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองและชุมชน 
สถานศึกษาและหน่วยเหนือจึงควรด าเนินการพฒันาสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวตัถุประสงค์  
 2. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ ดา้นการมีส่วนร่วม ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารระดบัล่างมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารสถานศึกษา ดงันั้นหน่วยงานส่วนกลางควรให้อิสระอยา่ง
แทจ้ริงแก่สถานศึกษาในการท่ีจะคิดเองท าเอง ก าหนดนโยบาย ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ ความพร้อมของสถานศึกษา จะสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมายและ
มีประสิทธิผล 
 3. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ ดา้นการคืนอ านาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือ คณะกรรมการสถานศึกษามาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆอย่างหลากหลายและมีองค์ประกอบ
ครบถว้น อาจเกิดจากความไม่เขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัเกิดจาก
ทศันคติวฒันธรรมองค์กร รวมถึงนโยบายระบบการบริหารของสถานศึกษา ซ่ึงผูบ้ริหารมีส่วน
ส าคญัท่ีจะผลกัดนัทุกฝ่ายใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม ผูบ้ริหารควรยดึหลกัประชาธิปไตยในการท างาน 
 4. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ด้านการบริหารตนเอง ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละน าวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาสู่การปฏิบติัได ้ ดงันั้นเพื่อให้การบริหาร
จดัการมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย ร่วมวิเคราะห์
ศกัยภาพของสถานศึกษาซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั จะท าให้ไดรู้้คุณภาพท่ีแทจ้ริง รู้จุดแข็ง จุดอ่อน
สามารถก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วสิัยทศัน์ เพื่อการพฒันาอยา่งมีประสิทธิผล 
 5. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุด คือ 
ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ตอบสนองความต้องการของชุมชน ดังนั้นการ
บริหารจดัการของสถานศึกษาจึงควร มีองคก์รอิสระท าหนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริการและจดั
การศึกษา ซ่ึงหลกัการน้ีสามารถท าใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการบริหาร สร้างขวญัก าลงัใจใหบุ้คลากร 
มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างประหยดัหากแต่เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส เกิดความคิด
สร้างสรรคใ์นการบริหารจดัการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 จากขอ้คน้พบจากงานการวิจยั เร่ืองการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีขอ้เสนอแนะเพื่อการ
น าไปใช ้ดงัน้ี 
 1. ครูผูส้อนและบุคลากรควรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึงเน่ืองมาจากบุคลากร
จะตอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผน การตดัสินใจด าเนินการและรับผิดชอบ จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ เพื่อท่ีจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรบริหารจดัการโดยคณะบุคคลในรูปของคณะกรรมการท่ีไดม้า
จากการสรรหา จะท าให้เกิดการท างานเป็นหมู่คณะ ดงันั้นทุกฝ่ายจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งให้ความ
ร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาท่ีตั้ งไวใ้ห้ได้มากท่ีสุด 
รวมทั้งใหเ้กิดความรู้สึกในความเป็นเจา้ของ จดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทั้งใน
และนอกโรงเรียนมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้ทุกฝ่ายไดรั้บรู้ถึงความกา้วหน้าของการด าเนินงาน ท าให้
เกิดการรับรู้ รับทราบและความเขา้ใจอนัดีต่อกนั  
 3. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรสนบัสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารจดัการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน5 ด้าน อย่างเต็มท่ี เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ ตรงตาม
ความตอ้งการชุมชน พร้อมทั้งด าเนินการนิเทศติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 2. ควรมีการวิจยัเร่ืองปัญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
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ส านกันายกรัฐมนตรี. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. แนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก .  กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์จ ากดั, 
2543.  

เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์ และคณะ. การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา . 
กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.  

เสาวนิตย์ ชัยมุสิก. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา . 
กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท ์จ ากดั , 2544.  

อุทยั บุญประเสริฐ. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน . กรุงเทพมหานคร : โรง
พมิพ ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545.  

             . การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-Based Management. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา
ลาดพร้าว, 2543.  

             . การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา ลาดพร้าว, 2544.  
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             . แนวคิดและรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School- Based Management. 
กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์, 2546.  

            . รายงานการจัดแนวทางการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. สนง.คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542. อดัส าเนา.  

             . รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.  

              . หลกัการบริหารแบบฐานโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : พระรามส่ีการพิมพ,์ 2546.  
 

2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
กอ้งภคั กุลสุทธิเสถียร. “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายพั 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2549.  

ฤทยัวรรณ หาญกล้า. “การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏักาญจนบุรี, 2546.  

ศิริกาญจน์ โกสุมภ์. “การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. 
วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2542.  

สมเกียรติ พงษ์ไพบูลยแ์ละคณะ. “รายงานการวิจยัการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาสู่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน”. นครราชสีมา : มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา, 2542.  

สฤษด์ิ ก าหอม. “การรับรู้และความคาดหวงัในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของบุคลากร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2546.  

สุจิต พิระพงศ์. “ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานในจังหวัดสงขลา” .  วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2547.  

อรทัย ริมคีรี. “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1”. งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2547.  
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อรทัย ริมคีรี. “บทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1”. งานนิพนธ์ 
การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั :  มหาวทิยาลยับูรพา, 2547.  

อาชว ์บุตรวงศ.์ “การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 2”.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม, 2550.  

 

 3) วารสาร 
ธเนศ ข าเกิด. “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน”. วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี, 28 ธนัวาคม 44- 

มกราคม 45.  
วีรนุช ปิณฑวณิช. อนาคตของหลักสูตรท้องถิ่นจะไปทางไหน. วารสารวิชาการ. สานปฏิรูป ปีท่ี 3 

เดือน มิ.ย. , 2543.  
 

4) เวบ็ไซต์ 
รุ่ง แก้วแดง, 2545. School-based management. สืบคน้ท่ี http://gened. moego.th/article_ 

sbm/sbm.html. 
สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ. เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน . คน้เม่ือ 

เมษายน 9, 2547. สืบคน้ท่ี  www.idea.moe.go.th/~nithitad/sbm.htm. 
สรรค ์วรอินทร์. หลกัการกระจายอ านาจ. สืบคน้ท่ี http://school.obec.go.th/nakhonsawan1/ 
อินทิรา หิรัญสาย. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 2, 2548 . สืบคน้ท่ี http:// library1. 

nida.ac.th. 
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แบบสอบถามการวจัิยเร่ือง 
เร่ืองการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 
 

 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบั การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2 
 2. แบบสอบถามน้ีใชเ้ก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษา และ ครูผูส้อนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  เท่านั้น 
        ตอนท่ี  1  ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
     ตอนท่ี  2   การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต  2 
   
 ขอความกรุณาท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มูลตามความเป็นจริงให้ครบถว้นสมบูรณ์ทุกขอ้ขอ้มูล
ในแบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของท่านแต่อยา่งใด  ทั้งน้ีผูว้จิยัจะใชเ้พื่อการวจิยั
เท่านั้น   
 
              ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ  ล่วงหนา้ไว ้ ณ  ท่ีน้ีดว้ย 
 
 
 
 

นางพิกุล  ทองอินทร์ 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

 
 
 
 



 92 

ตอนที ่ 1  
 ข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน  (    )  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
 

 1.  สถานภาพ 
   (    )  ผูบ้ริหารสถานศึกษา   
   (    )  ครูผูส้อน 
 
 2.  ขนาดของสถานศึกษา 
   (    )    ขนาดเล็ก  (จ  านวนนกัเรียนไม่เกิน  300  คน) 
                           (    )   ขนาดกลาง  ( จ  านวนนกัเรียน 121 – 300  คน ) 
  (    )   ขนาดใหญ่  (จ  านวนนกัเรียน 301  คนข้ึนไป) 

ตอนที ่ 2    
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2 
 
 
ค าช้ีแจง    โปรดอ่านขอ้ค าถามแลว้พิจารณาระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2  แลว้ท าเคร่ืองหมาย    ในช่องระดบัความคิดเห็น 
ตามการรับรู้ของท่าน ขอ้ละ 1 เคร่ืองหมาย (ระดบัการปฏิบติั) โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงัน้ี 
  5   หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
  4   หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  3   หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
  2   หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
  1   หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 
 
ขอ้ท่ี 

 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2 

 

ระดบัพฤติกรรม 
5 4 3 2                       1 

01 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง
มายงัสถานศึกษาอยา่งเตม็รูปแบบ 

 
 

    
 

ค าอธิบาย 
 จากตวัอยา่งจะเห็นวา่มีเคร่ืองหมาย    เคร่ืองหมาย  ในหมายเลข  5   หมายความวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการกระจายอ านาจจากส่วนกลางมายงัสถานศึกษาอยา่งเตม็รูปแบบ        
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 
ขอ้ท่ี รายการ ระดบัปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านการกระจายอ านาจ      

1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางมายงัสถานศึกษาอยา่งเตม็รูปแบบ 

     

2 ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจการบริหารและการตดัสินใจ 
ไปยงัผูบ้ริหารระดบัล่าง 

     

3 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการก าหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษา 

     

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการประสานงานจากหน่วยงาน 
ท่ีก ากบัดูแลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการทุก
ขั้นตอน 

     

6 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้คณะกรรมการท่ีมาจากหลาย
ฝ่ายในสถานศึกษา  ท าหนา้ท่ีพิจารณาความดีความชอบ 
ของบุคลากร 
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7 ส่งเสริมใหมี้คณะกรรมการการบริหารงานวชิาการ  ท่ี
สามารถตดัสินใจพฒันางานวิชาการของสถานศึกษาได ้

     

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินการกระจายอ านาจ 
การตดัสินใจในการบริหารสถานศึกษาไปยงั
คณะกรรมการสถานศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

     

9 คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียน  
มีส่วนร่วมในการวางแผน  ก าหนดยทุธศาสตร์  วสิัยทศัน์  
พนัธกิจ  เป้าหมายของโรงเรียน 

     

10 คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียน  
มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร  ก าหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  และติดตามประเมินผล 

     

11 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการบริหารสถานศึกษา 

     

2.  ด้านการมีส่วนร่วม      
12 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งใน

การก าหนดรูปแบบและการยอมรับดา้นการใหข้วญั
ก าลงัใจ 

     

13 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการยอมรับและเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการประเมินการ
จดัการเรียนการสอน 

     

14 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าในการประสานความร่วมมือ
และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนและสถานศึกษา 

     

15 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางมายงัสถานศึกษาอยา่งเตม็รูปแบบ 

     

16 ผูบ้ริหารระดบัล่างมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการ
บริหารสถานศึกษา 

     

3.  ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กบัประชาชน      
17 คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการแต่งตั้งท่ี

ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อบริหารและจดั
การศึกษา 
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ของสถานศึกษา 
18 คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนระดมทรัพยากรและ

ทุนจากแหล่งต่าง  ๆ  เพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
     

19 คณะกรรมการสถานศึกษามาจากตวัแทนกลุ่มต่าง  ๆ  
อยา่งหลากหลายและมีองคป์ระกอบครบถว้น 

     

20 สถานศึกษารับฟังค าแนะน าในการบริหารงบประมาณ
การเงิน ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

     

21 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเขา้ใจในเป้าหมาย 
การด าเนินงานท่ีชดัเจน ตรงกนัและมีความสามคัคี 
ในการท างานร่วมกนั 

     

4.  ด้านการบริหารตนเอง      
22 สถานศึกษามีอิสระและคล่องตวัในการตดัสินใจเก่ียวกบั

การจดัสรรงบประมาณและการจดัเก็บค่าเล่าเรียน 
     

23 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดัองคก์รในโรงเรียนได ้
อยา่งเหมาะสม 

     

24 สถานศึกษามีอ านาจในการจดัซ้ือ  จดัจา้งดว้ยตวัเอง 
ตามระเบียบขอ้ปฏิบติั 

     

25 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
และน าวสิัยทศัน์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติัได ้

     

26 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินงานและมีการ
ประเมินผลตามแผนอยา่งชดัเจน 

     

27 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดักิจกรรมการพฒันาครู
หลากหลายรูปแบบและต่อเน่ืองตลอดปี 

     

5.  ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล      
28 สถานศึกษามีการปรับปรุงการบริหารจดัการตามผล 

การประเมินและการประกนัคุณภาพภายใน 
     

29 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการรายงานผลการด าเนินงานดา้น
การประกนัคุณภาพภายในและภายนอกต่อหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 
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30 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการรายงานผลและเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงานแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งชุมชนและ
สาธารณชนอยา่งกวา้งขวางดว้ยรูปแบบท่ีน่าสนใจ
หลากหลายวธีิ 

     

31 สถานศึกษาจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาสู่สาธารณชน 

     

32 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดัใหค้รูและบุคลากรได้
เผยแพร่ผลการพฒันาการเรียนรู้หรือพฒันาผูเ้รียนต่อ
สาธารณชนทุกภาคเรียน 

     

33 มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง  โปร่งใส  
และสามารถตรวจสอบได ้

     

34 สถานศึกษาจดัการประชุมผูป้กครองนกัเรียนเพื่อรายงาน
ความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

     

35 ชุมชนพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

     

36 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชน 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 98 

 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย 

 
1.  นายเกยีรติยศ บุบผามาลา     การศึกษามหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา   
            ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
           สถานทีท่ างาน   โรงเรียนบา้นหนองม่วงใหญ่ 
 
2.  นายสมดี พรหนองแสน     การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
            ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
          สถานทีท่ างาน    โรงเรียนบา้นตะแกรง 
 
3.  นางสาวพูนพสิมัย เป่ียมสุวรรณ การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
            ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
          สถานทีท่ างาน    โรงเรียนบา้นหวัท านบ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว347 
 

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

   21 มิถุนายน 2556 
 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร      นายเกียรติยศ  บุบผามาลา 

  ดว้ย นางพิกุล  ทองอินทร์ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5514205134 ก าลังท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว347 
 

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

   21 มิถุนายน 2556 
 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร      นายสมดี  พรหนองแสน 

  ดว้ย นางพิกุล  ทองอินทร์ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5514205134 ก าลังท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว347 
 

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

   21 มิถุนายน 2556 
 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร      นางสาวพนูพิศมยั  เป่ียมสุวรรณ 

  ดว้ย นางพิกุล  ทองอินทร์ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5514205134 ก าลังท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้ งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการวจัิย 
เร่ือง  การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา      
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ค าช้ีแจง   
          1) แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึน  โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบั     
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการวางแผน พฒันาและปรับปรุงการปฏิบติัในการ
บริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ขอ้มูลท่ีไดจ้ะแปลผลการศึกษาในภาพรวม ผูศึ้กษา
จะเก็บขอ้มูลรายฉบบัเป็นความลบัและใชป้ระโยชน์เฉพาะการศึกษาน้ีเท่านั้น ไม่มีผลกระทบใด ๆ 
ต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่ประการใด 
 2) แบบสอบถามฉบบัน้ีประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  2  ตอน  ดงัน้ี 
                  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
                ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  

 
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
 
3) วธีิการประเมิน ใหท้  า  ลงในช่องระดบัการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี   
  วดัได ้  (+1)  หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
  ไม่แน่ใจ ( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับค า

นิยาม 
          วดัไม่ได ้ (-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
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ตอนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ข้อที่ ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1. สถานภาพ   

       ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
       ครูผูส้อน 

1 1 1 3 1 

2. ขนาดของสถานศึกษา 
       1. ขนาดเล็ก    (โรงเรียนท่ีมีจ านวน 
       นกัเรียนไม่เกิน  120  คน) 
       2. ขนาดกลาง  (โรงเรียนท่ีมีจ านวน 
       นกัเรียน  121 – 300  คน) 
       3. ขนาดใหญ่  (โรงเรียนท่ีมีจ านวน   
       นกัเรียน ตั้งแต่  301  คนข้ึนไป) 

1 1 1 3 1 

 
ตอนที ่ 2  แบบสอบถามเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   สังกดั
ส านักงาน เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2 
 
ข้อ
ที่ 

ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
 1.  ด้านการกระจายอ านาจ      
1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการกระจาย

อ านาจจากส่วนกลางมายงัสถานศึกษาอยา่ง
เตม็รูปแบบ 

1 1 1 3 1 

2 ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจการบริหารและ
การตดัสินใจไปยงัผูบ้ริหารระดบัล่าง 

1 1 1 3 1 

3 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการก าหนดนโยบายการ
บริหารสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 



 106 

ข้อ
ที่ 

ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการประสานงาน

จากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 0 2 0.67 

5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
จดัการทุกขั้นตอน 

1 1 1 3 1 

6 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้คณะกรรมการ
ท่ีมาจากหลายฝ่ายในสถานศึกษา  ท าหนา้ท่ี
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 

1 1 1 3 1 

7 ส่งเสริมใหมี้คณะกรรมการการบริหารงาน
วชิาการ  ท่ีสามารถตดัสินใจพฒันางาน
วชิาการของสถานศึกษาได ้

1 1 1 3 1 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินการ
กระจายอ านาจการตดัสินใจในการบริหาร
สถานศึกษาไปยงัคณะกรรมการสถานศึกษา
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

1 1 1 3 1 

9 คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรใน
โรงเรียน มีส่วนร่วมในการวางแผน  ก าหนด
ยทุธศาสตร์  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย
ของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

10 คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร  
ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  และ
ติดตามประเมินผล 

1 1 1 3 1 

11 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารสถานศึกษา 
 
 

1 1 1 3 1 
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 2.  ด้านการมีส่วนร่วม      
12 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้งในการก าหนดรูปแบบและการ
ยอมรับดา้นการใหข้วญัก าลงัใจ 

1 1 1 3 1 

13 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการยอมรับและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนในการประเมินการจดัการเรียนการ
สอน 

1 1 1 3 1 

14 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าในการ
ประสานความร่วมมือและสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนและ
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

15 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางมายงัสถานศึกษาอยา่ง
เตม็รูปแบบ 

1 1 1 3 1 

16 ผูบ้ริหารระดบัล่างมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในการบริหารสถานศึกษา 

0 1 1 2 0.67 

 3.  ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กบั
ประชาชน 

     

17 คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการ
แต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อ
บริหารและจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

18 คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนระดม
ทรัพยากรและทุนจากแหล่งต่าง  ๆ  เพื่อ
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

1 1 1 3 1 

19 คณะกรรมการสถานศึกษามาจากตวัแทน
กลุ่มต่าง ๆ อยา่งหลากหลายและมี
องคป์ระกอบครบถว้น 
 
 

1 0 1 2 0.67 
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20 สถานศึกษารับฟังค าแนะน าในการบริหาร
งบประมาณการเงิน ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

21 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเขา้ใจใน
เป้าหมายการด าเนินงานท่ีชดัเจน ตรงกนั
และมีความสามคัคีในการท างานร่วมกนั 

1 1 1 3 1 

 4.  ด้านการบริหารตนเอง 1 1 1 3 1 
22 สถานศึกษามีอิสระและคล่องตวัในการ

ตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณ
และการจดัเก็บค่าเล่าเรียน 

1 1 1 3 1 

23 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดัองคก์รใน
โรงเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

24 สถานศึกษามีอ านาจในการจดัซ้ือ  จดัจา้ง
ดว้ยตวัเองตามระเบียบขอ้ปฏิบติั 

1 1 1 3 1 

25 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละน าวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา
ไปสู่การปฏิบติัได ้

1 1 1 3 1 

26 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินงานและ
มีการประเมินผลตามแผนอยา่งชดัเจน 

1 1 1 3 1 

27 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดักิจกรรมการ
พฒันาครูหลากหลายรูปแบบและต่อเน่ือง
ตลอดปี 

1 1 0 2 0.67 

 5.  ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล      
28 สถานศึกษามีการปรับปรุงการบริหารจดัการ

ตามผลการประเมินและการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

1 1 1 3 1 

29 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการรายงานผลการ
ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพภายใน
และภายนอกต่อหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
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30 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการรายงานผลและ
เผยแพร่ผลการด าเนินงานแก่ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งชุมชนและสาธารณชนอยา่ง
กวา้งขวางดว้ยรูปแบบท่ีน่าสนใจ
หลากหลายวธีิ 

1 1 1 3 1 

31 สถานศึกษาจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่
สาธารณชน 

1 0 1 2 0.67 

32 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดัใหค้รูและ
บุคลากรไดเ้ผยแพร่ผลการพฒันาการเรียนรู้
หรือพฒันาผูเ้รียนต่อสาธารณชนทุกภาค
เรียน 

1 1 1 3 1 

33 มีการประเมินผลการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบ
ได ้

1 1 1 3 1 

34 สถานศึกษาจดัการประชุมผูป้กครอง
นกัเรียนเพื่อรายงานความส าเร็จของการ
ด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

35 ชุมชนพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

36 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามแผนกล
ยทุธ์ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 111 

ที่ ศธ 6012(2)/383 
 

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

  24 มิถุนายน 2556 
 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 
 ด้วย นางพิกุล  ทองอินทร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5514205134 ก าลังท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2” โดยมี รศ.ดร.วโิรจน์ สารรัตนะ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.สัมฤทธ์ิ  กางเพง็ 
เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
 



 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 
 
1. ค่า Reliability รวมทั้ง 5 ด้าน 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
A1           151.6467       188.764         .703            .947 
A2           151.7133       184.236         .806            .964 
A3           151.5467       193.239         .441            .949 
A4           151.5467       192.805         .421            .949 
A5           151.4800       186.248         .803            .947 
A6           151.3800       189.964         .529            .949 
A7           152.0467       191.291         .628            .948 
A8           152.0133       192.693         .558            .948 
A9           152.0133       191.817         .544            .948 
A10          151.7133       187.298         .760            .947 
A11          151.3467       190.410         .554            .948 
B1           115.1467       188.609         .606            .948 
B2           151.1467       190.436         .696            .948 
B3           151.3800       186.358         .728            .947 
B4           151.3800       186.461         .628            .948 
B5           151.4133       181.406         .716            .947 
C1           150.9467       199.904         .083            .950 
C2           150.9133       200.368         .000            .950 
C3           150.9467       199.904         .083            .950 
C4           150.9467       199.904         .083            .950 
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C5           150.9647       199.904         .083            .950 
D1           152.0800       194.018         .478            .949 
D2           151.7800       190.126         .400            .950 
D3           152.0467       188.105         .464            .950 
D4           151.9800       195.127         .301            .950 
D5           151.4467       185.335         .610            .948 
D6           151.7467       183.344         .687            .947 
E1           151.5800       185.607         .795            .947 
E2           151.9467       182.511         .678            .947 
E3           152.0800       181.507         .768            .946 
E4           151.8133       183.298         .803            .946 
E5           151.7467       182.109         .707            .947 
E6           151.6467       187.240         .582            .948 
E7           151.6467       189.881         .631            .948 
E8           151.7133       187.236         .698            .947 
E9           152.1000       190.438         .865            .947 
--- 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 36 
Alpha =    .950 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ-นามสกุล นางพิกุล  ทองอินทร์ 
  
วนั เดือน ปี เกดิ    25 ตุลาคม 2504 

  
ภูมิล าเนา 149 หมู่ท่ี 5 ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสีมา 
  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 149 หมู่ท่ี 5 ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสีมา 
  
วุฒิการศึกษา  
      พ.ศ. 2524 

 
 ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) วชิาเอกคหกรรมศาสตร์ วทิยาลยัครูนครราชสีมา 

 
ประวตัิการท างาน  
     พ.ศ. 2524  

 

    พ.ศ. 2541- ปัจจุบัน 

 บรรจุรับราชการในต าแหน่งครู อนัดบั 1 โรงเรียนบา้นกุดโบสถ-์ท่าเยีย่ม  
อ าเภอเสิงสาง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 3 

รับราชการในต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้น        
หวัออ้ทะมวงสามคัคี ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 

   
สถานทีท่ างาน โรงเรียนบา้นหวัออ้ทะมวงสามคัคี หมู่ท่ี 3 ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
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