
ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหาร                          

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

จุรีรัตน์  ทดัแกว้* 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ  (Survey  Research)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารโรงเรียน                       

เตรียมอุดมศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1โดยจาํแนกตามเพศ  และ

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  136  คน  โดยสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random 

Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้  คือ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล  ได้แก่  ค่าความถ่ี  (Frequency)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉล่ีย  ( X )  ส่วนเบ่ียง 

เบนมาตรฐาน  (S.D.)  ค่าที (Independent Sample t-test) และทดสอบการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน 

One Way Analysis of Variance  ผลการวิจยัพบว่า 1)ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ครูท่ีมีเพศต่างกันต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1โดยภาพรวมความคิดเห็นไม่แตก ต่างกนั ส่วน

รายด้านมีความคิดเห็นต่างกัน ด้านการคืนอาํนาจการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชนและด้านการ

บริหารตนเอง โดยครูเพศหญิงมีความคิดเห็นมากกวา่ครูเพศชาย 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน  ต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 โดย

ภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ส่วนรายดา้นมีความคิดเห็นต่างกนั ดา้นการกระจายอาํนาจ 

ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานระหวา่ง 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์

ในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 10 ปีและครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี 

คําสําคัญ :  1) ความคิดเห็น 2) การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

บทนํา 

 การศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัยิ่งท่ีจะทาํให้การพฒันาคุณภาพของประชากรเป็นไป

ตามท่ีประเทศ ชาติตอ้งการ โดยเฉพาะในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 

* นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 



(พ.ศ. 2555-2559) ท่ีเนน้การพฒันาคนเป็นสาํคญัอนัดบัแรก การศึกษาจึงตอ้งมีบทบาทอยา่งมาก ต่อ

การพฒันาประชากรของประเทศให้มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพแล

ประสิทธิภาพเท่าใดจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการพฒันาประชากรของประเทศได้ การ

จดัการศึกษาในระดบัขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จมากนอ้ยเพียงใดยอ่มข้ึนกบัผูบ้ริหารและครู

เป็นสําคญั ถา้บุคลากรเหล่าน้ีมีความพึงพอใจในการทาํงาน มีขวญัและกาํลงัใจดีก็จะมีความร่วมมือ 

ร่วมใจในการปฏิบติังาน มีความเต็มใจเสียสละ อุทิศตน มีความคิดริเร่ิมในการปรับเปล่ียนการจดั

การศึกษาให้มีความเจริญกา้วหน้ายิ่งข้ึน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 72) อุทิศตน มีความคิด

ริเร่ิมในการปรับเปล่ียนการจดัการศึกษาให้มีความเจริญกา้วหนา้ยิ่งข้ึน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 

หนา้ 72)  การบริหารการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้เป็นองคก์รแห่งการส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ให้ได้ดีนั้ นผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องเป็นผูมี้วิสัยทัศน์กวา้งไกล จะทําให้การจัดการเรียนรู้ใน

โรงเรียน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการพฒันาผูเ้รียนไปสู่อนาคตท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อให้

ผูเ้รียน เกิดการเรียนรู้ข้ึนอยา่งมีคุณภาพตามท่ีสังคมตอ้งการ การกาํหนดแนวทางปฏิบติัในปัจจุบนั

จึงจาํเป็น จะต้องบริหารหน่วยงานเพื่อนําไปสู่การพฒันาอย่างต่อเน่ืองภายใต้ความร่วมมือของ

บุคลากรทุกฝ่าย ดังนั้ นการศึกษาจึงเป็นรากฐานท่ีสําคัญประการหน่ึงในการสร้างสรรค์ความ

เจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้บุคคลได้

พฒันาตนเองตลอดชีวิต สามารถพฒันาศกัยภาพและความสามารถดา้นต่าง ๆ เพื่อให้รู้เท่าทนัการ

เปล่ียนแปลงให้เป็นไป ตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนั การท่ีจะพฒันาในดา้นการจดัการ

เรียนรู้ให้บรรลุตาม พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2545 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจยัหลกัท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งประการหน่ึงคือ ครู อาจารยแ์ละ

บุคลากรทางการศึกษา ท่ีจะขบัเคล่ือนพลงั การปฏิรูปการศึกษา จะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการ

จดัการเรียนรู้ ท่ียึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข (สมคิด พรมจุย้, 

2547,หนา้ 2) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 กาํหนดให้รัฐจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี 

ให้ทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (มาตรา 49) และให้จดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่

คุณธรรม จดัให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 81) จึงมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงถือวา่เป็นยุทธศาสตร์สําคญัของการปฏิรูปการศึกษา

ของไทยในหมวด 1 ความมุ่งหมาย และหลกัการ มาตรา 9 ว่าด้วยเร่ือง การจดัระบบโครงสร้างและ

กระบวนการจดัการศึกษา โดยให้ยึดหลัก 6 ประการ สรุปได้ดังน้ี 1) มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความ

หลากหลายในการปฏิบติั 2) มีการกระจายอาํนาจไปสู่ท้องถ่ินและสถานศึกษา 3) มีการกาํหนด



มาตรฐานการศึกษาและประกนัคุณภาพการศึกษา 4) มีการพฒันามาตรฐานวชิาชีพครู คณาจารยแ์ละ

บุคลากรทางการศึกษาและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 5) การระดมทรัพยากรมาใชใ้นการจดัการศึกษา 

และ 6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ซ่ึงหลกัการดงักล่าวไดค้รอบคลุมหมวด

ต่างๆ  โดยเฉพาะหมวดท่ี 5  การบริหารและการจดัการศึกษาท่ีเป็นการปฏิรูประบบและโครงสร้างการบริหาร

และการจัดการศึกษาใหม่ให้ เกิดเอกภาพและมีคุณภาพในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ซ่ึงปรากฏชดัในมาตรา 39 ท่ีระบุว่า “ให้กระทรวงกระจาย

อาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน

ทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา

โดยตรง”  ซ่ึงหมายความว่าทั้งเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จะมีความเป็นอิสระในการจดั

การศึกษาของตนเองมากข้ึนตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยเฉพาะสถานศึกษาจะมีอาํนาจหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีเบ็ดเสร็จในตนเอง (บุญมี  เดิมกะยอม.  2551: 2) การกระจายอาํนาจการบริหารจากส่วนกลาง

ไปยงัสถานศึกษา ในการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา  มุ่งกระจายอาํนาจการตดัสินใจไปให้ผูท่ี้อยู่

ใกลชิ้ดเด็กไดแ้ต่ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ผูป้กครอง และชุมชน ไดมี้ส่วนร่วมกนัตดัสินใจในการจดั

การศึกษาให้มากท่ีสุดซ่ึงเป็นแนวคิดการบริหารในลกัษณะท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based 

Management : SBM) โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษามีอิสระ มีความคล่องตวัในการบริหารงานด้าน

วชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป โดยอยูบ่นพื้นฐาน

การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 5 ดา้น คือ 1) หลกัการกระจายอาํนาจ 2) หลกัการมีส่วนร่วม 3) 

หลกัการคืนอาํนาจจดัการศึกษาให้ประชาชน 4) หลกัการบริหารตนเอง และ 5) หลกัการตรวจสอบ

และถ่วงดุล เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและใหมี้การบริหารในรูปคณะกรรมการ

โรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย ผูบ้ริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ผูแ้ทนชุมชน  โดยมีความเช่ือว่าการ

ตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดเกิดจากการตดัสินใจของคณะบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ด และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน

มากท่ีสุด (อุทยั  บุญประเสริฐ. 2542 : 1-3) 

 จากขอ้มูลดงักล่าว  การกระจายอาํนาจทางการบริหารการจดัการศึกษาไดม้อบให้ทอ้งถ่ิน

และสถานศึกษามีอาํนาจมากข้ึน ทาํให้การพฒันาระบบการบริหารการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมี

ประสิทธิภาพและการปรับเปล่ียนโครงสร้างของสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ทาํ

ให้มีเอกภาพ ก่อให้เกิดความต่ืนตวัในการพฒันาคน ดา้นผลผลิตและการให้บริการสถานศึกษาและ

บุคลากรมีผลงานดีเด่นไดรั้บการยอมรับจากสังคม ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูท่ี

มีต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1วา่มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการบริหารการจดัการศึกษาของผูบ้ริหาร ทั้งน้ีเพื่อเป็น

แนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการบริหารการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อสนอง ความพึงพอใจ



ให้แก่ครูไดป้ฏิบติังานต่าง ๆ บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้งาน

ดาํเนินไปอย่างราบร่ืน บรรลุผลสําเร็จ เพื่อความสุขในการปฏิบติังานของครูและเพื่อช่ือเสียงของ

โรงเรียน ให้เป็นท่ีพึงพอใจของชุมชน และการพฒันาการจดัการศึกษาสืบต่อไป เพื่อนาํผลการวิจยั

ในคร้ังน้ีมาปรับปรุง พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร

สถานศึกษาและเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

ของผูบ้ริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

จาํแนกตามเพศและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน   

 

สมมติฐานการวจัิย 

 ครูท่ีมีเพศ และประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

ของผูบ้ริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ปีการศึกษา  2560  จาํนวน  210  คน  กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  136  คน  

โดยสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random sampling)   

 ตวัแปรท่ีศึกษา  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  เพศ  และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  ตวัแปรตาม  

ไดแ้ก่  ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยมีขอบเขตของเน้ือหา  5 ดา้น  

ไดแ้ก่  1) ดา้นการกระจายอาํนาจ  2) ดา้นการมีส่วนร่วม 3) ดา้นการคืนอาํนาจการจดัการศึกษาใหแ้ก่

ประชาชน  4)  ดา้นการบริหารตนเอง 5) ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 

  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวจิยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ  ตอนท่ี  1  

ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check 

list)  ตอนท่ี  2  ข้อมูลเน้ือหาเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ



ผูบ้ริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ซ่ึงมี 5 

ดา้น ไดแ้ก่ ได้แก่  1) ดา้นการกระจายอาํนาจ  2) ด้านการมีส่วนร่วม 3) ด้านการคืนอาํนาจการจดั

การศึกษาให้แก่ประชาชน  4)  ดา้นการบริหารตนเอง 5) ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล  เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด   

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ขอ้มูลตอนท่ี 1 วเิคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage)   

 2. ขอ้มูลตอนท่ี 2 วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

 3. ขอ้มูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จาํแนกตาม

เพศ วเิคราะห์โดยใชค้่าที (Independent Sample t – test)   

 4. ข้อมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จาํแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis 

of Variance) หากมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติจะเปรียบเทียบค่าคะแนนเป็น

รายคู่ ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Sheffe’s Post hoc Comparison)   

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลการวจิยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน สาํหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานาํไปใชเ้ป็น

แนวทางในการการจดัการศึกษา ของสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. เป็นขอ้มูลสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํผล

การศึกษาในคร้ังน้ีไปใชใ้นการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาสถานศึกษาต่อไป  

 

สรุปผลการวจิัย 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 1.   ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่

ในระดบัมาก 



 2.    ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดย

ภาพรวมไม่ต่างกนัส่วนรายดา้นมีความคิดเห็นต่างกนั ในดา้นการคืนอาํนาจการจดัการศึกษาให้แก่

ประชาชนและดา้นการบริหารตนเอง โดยครูเพศหญิงมีความคิดเห็นมากกวา่ครูเพศชาย 

 3.    ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหาร

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 1โดยภาพรวมไม่ต่างกนัส่วนรายด้านมีความคิดเห็นต่างกนั ในด้านการกระจาย

อาํนาจ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง 10-20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าครูท่ีมี

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 10 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกวา่ 20 

ปี 

 

การอภิปรายผล 

 มีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยใช้หลกัการในการ

บริหารโรงเรียนเป็นฐาน 5 ดา้น คือ ดา้นการกระจายอาํนาจ ดา้นการคืนอาจการจดัการศึกษาให้แก่

ประชาชน ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการบริหารตนเอง  และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล พบวา่ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า 

โรงเรียนส่วนใหญ่จะใช้กระบวนการบริหารจัดการท่ีกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสู่

สถานศึกษาให้มีอิสระและคล่องตวัในการตดัสินใจในรูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคคลท่ีมีส่วนได้

ส่วนเสียร่วมกนั เช่น ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน นกัเรียน และผูป้กครอง พฒันาตามศกัยภาพของโรงเรียน 

เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ตนเองตามความตอ้งการ และสอดคล้องกบัชุมชนท้องถ่ิน  ยิ่งไปกว่านั้น 

American  Association  of  School Administration  ได้ตระหนักถึงบริบทการบริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิและคุณภาพว่าจะต้องใช้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษาโดยเปล่ียน

อาํนาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจไปจากระดบัรัฐหรือเขตการศึกษาไปยงัแต่ละโรงเรียน โดยใหผู้บ้ริหาร

โรงเรียน ครู นกัเรียนและผูป้กครองมีอาํนาจควบคุมกระบวนการจดัการศึกษามากข้ึนซ่ึงให้มีหนา้ท่ี

และรับผิดชอบตัดสินใจเก่ียวกับงบประมาณ บุคลากร และหลักสูตร นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่า 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งในดา้น

วชิาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและเขตพื้นท่ี

การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ซ่ึงการกระจายอาํนาจดังกล่าว ทาํให้



สถานศึกษามีความคล่องตวัมีอิสระในการบริหารจดัการการศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหาร

จดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management) เป็นการสร้างรากฐานและความเข็ม

แขง้ให้กบัสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 6-7)  นอกจากน้ี สอดคล้องกบังานวิจยั

ของ กรกมล เพิ่มผล (2554) ท่ีได้ทาํวิจยัเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประ

สิทธิการบริหารงานวิชาการของครูเทศบาล สังกดัองคบ์ริหารส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พบว่า 

การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิการบริหารงานวิชาการของครู

เทศบาล สังกัดองค์บริหารส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ียงั

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรรมรัตน์ สงศรี ชูศกัด์ิ เอกเพชร และบรรจง เจริญสุข (2556)  ท่ีไดศึ้กษา

เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกบัประสิทธิผลของโรงเรียนขยาย

โอกาส ในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบวา่ ความสัมพนัธ์

ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกบัประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั

มาก 

      1.1 ดา้นการการกระจายอาํนาจ โดยภาพรวมและรายขอ้ พบวา่ครูมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจดัโครงสร้างการบริหารเป็นฝ่าย

ต่างๆ ทั้งน้ีเพราะการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้น สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตวัใน

การบริหารงาน ใหโ้อกาสคณะครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการเสนอความเห็นเพื่อพฒันางาน มีการ

ตดัสินใจดาํเนินงานต่างๆ โดยมีคณะกรรมสถานศึกษาและคณะครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ี

เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี ทั้งน้ีการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management)  เป็น

การบริหารการจดัการศึกษาสถานศึกษาโดยตรงมีการกระจายอาํนาจทางการบริหารไปยงัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและให้ชุมชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา การกระจาย

อาํนาจการบริหารจากส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาในการปฏิรูปการบริหาร การศึกษานั้นมุ่งกระจาย

อาํนาจการตดัสินใจไปใหผู้ท่ี้อยูใ่กลชิ้ดเด็ก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ผูป้กครอง และชุมชน ใหไ้ด้

มีส่วนร่วมตดัสินใจในการจดัการศึกษาใหม้ากท่ีสุด เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนในการตดัสินใจ และ

ให้มีการบริหารในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีความเช่ือวา่การตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดเกิดจากการ

ตดัสินใจของคณะบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ด และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ

วิจัยของ นงลักษณ์  ยุทธสุทธิพงศ์ (2551) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการท่ี 4 พบวา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน เขตตรวจราชการท่ี 4 ดา้นการกระจายอาํนาจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ สุดาทิพย,์  วิโรจน์ มุทุกนัต,์ สําเร็จ  ยุรชยั. (2558).  ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมี



ต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียน

เป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

ดา้นการกระจายอาํนาจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 1.2 ดา้นการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมและรายขอ้ พบวา่ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก

ทุกขอ้ ทั้งน้ีเป็นเพราะสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้ส่วนร่วม

ในการบริหาร ตดัสินใจในการบริหารจดัการศึกษาทั้งครู ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่า 

และตวัแทนนักเรียน เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการกาํหนดแนวทางการจดักิจกรรมในการจดั

การศึกษาทาํให้มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประสบ

ความสําเร็จ บรรลุเป้าหมายตามท่ีไดก้าํหนดไวร่้วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธีระ รุญเจริญ (2550) กล่าว

วา่การท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานเขา้มามีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและตดัสินใจร่วมกบั

รับผิดชอบในการบริหารงานบางอย่าง เพื่อประโยชน์ในการระดมกําลังความคิดและแบ่ง

ภาระหน้าท่ีของผูบ้ริหาร  สอดคล้องกับงานวิจยัของ พฒัน์นรี  ศรีสุข (2556) ได้ศึกษาค้นควา้ 

บทบาทการบริหารโดยใชโ้รงเรียนฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 21  ผลการศึกษาพบว่า บทบาทการบริหารโดยใช้โรงเรียนฐานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   ด้านการมีส่วนร่วม โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชาติ พินแพทย ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง 

บทบาทการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสระแกว้ เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ บทบาทการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ดา้นการมีส่วนร่วม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญานี 

ภทัรวารินทร์ (2556) การพฒันารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน 

พบว่า การพฒันารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน ดา้นการมีส่วน

ร่วม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง พรทิพภา แก่น

เรือง (2553) ไดว้ิจยัความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกดัเทศบาล

เมือง จงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า ความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ 

โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมือง จงัหวดัปทุมธานี  ด้านการมีส่วนรวม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

เช่นกนั 

 1.3  ดา้นการคืนอาํนาจการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชน โดยภาพรวมและรายขอ้ พบวา่ครู

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี แผนพฒันาการจดัการศึกษา 



หลักสูตรท้องถ่ินของสถานศึกษา และกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ

สถานศึกษา เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้น

การบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา  ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และวิทยากรท้องถ่ิน ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่าง

สถานศึกษากบัชุมชน ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของวชัรพล  สุดสายเนตร (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 พบวา่  การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการคืนอาํนาจการจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี

ยงัสอดคล้องกบัวิจยัของ เจริญศกัด์ิ เจริญยง (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน ของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่าย การศึกษาท่ี 13 สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 

2. พบวา่  การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่าย การศึกษาท่ี 13 สังกดัสา

นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2.  ด้านการคืนอาํนาจการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชน  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

 1.4 ดา้นการบริหารตนเอง โดยภาพรวมและรายขอ้ พบว่าครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มากทุกข้อทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ ระบบการศึกษาทั่วไปมักจะกําหนดให้สถานศึกษาปฏิบัติตาม

นโยบายจากส่วนกลาง สถานไม่มีอาํนาจอย่างแทจ้ริง สําหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

นั้น สถานศึกษามีอิสระในการตดัสินใจมากข้ึน มีอาํนาจในหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ดาํเนินงาน สามารถเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบัความพร้อมของสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษามี

ประสิทธิสูงมากยิ่งข้ึน ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรกมล เพิ่มผล (2554) ท่ีไดท้าํวิจยั

เร่ือง การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิการบริหารงานวชิาการของครูเทศบาล 

สังกดัองค์บริหารส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ดา้นการบริหารตนเองอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี

ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอมอร  วิริยะขนัติกุล (2555) ทาํการวิจยัเร่ือง สภาพและแนวทางการ

พัฒนาการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง 

ผลการวิจยั พบว่า สภาพและแนวทางการพฒันาการบริหารโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง  ดา้นการบริหารตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

 



 1.5 ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยภาพรวมและรายขอ้ พบว่าครูมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมากทุกขอ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การบริหารงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได ้มีการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการประกนั

คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาทาํให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สมภกัด์ิ  สมเพราะ (2557) ซ่ึงไดศึ้กษาคน้ควา้เร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี กลุ่ม 5 ผลการวิจยั

พบวา่ ความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นการตรวจสอบ

และถ่วงดุล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัอาชว ์บุตรวงศ.์ (2550). การบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนในสังกัดสานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2.  

ผลการวิจยัพบวา่ความ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนในสังกดัสานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาหนองคาย เขต 2  ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ียงั

สอดคล้องกบังานวิจยัของ สุรสิทธ์ิ ปัญญาพานิช (2554) ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 ดา้นการตรวจสอบถ่วงดุล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

 1. ดา้นการกระจายอาํนาจ สถานศึกษาควรมีการจดัใหมี้ การประชุมและฝึกอบรมให้

ความรู้ในดา้นการบริหารแก่ครูเพิ่มมากข้ึนเพื่อใหค้รูเขา้ใจถึงหลกัการทาํงานโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐาน และหลกัการบริหารโดยใชก้ารกระจายอาํนาจ โดยอาจเชิญวทิยากรหรือผูท้รงคุณวุฒิมาให้

ความรู้เพิ่มเติมแก่ครู 

 2.  ดา้นการใชก้ารมีส่วนร่วม สถานศึกษาควรมีการเปิดโอกาสใหค้รู มีส่วนร่วมในการ

วางแผนงานดา้นงบประมาณ - การเงินของสถานศึกษาเพิ่มมากข้ึน และ สถานศึกษาควรมีการจดัทาํ

เอกสารรายรับ - รายจ่าย และช้ีแจงการดาํเนินงานและการใช ้งบประมาณใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบเป็น

รายภาคเรียนหรือรายปีการศึกษา  



 3. ดา้นการบริหารตนเอง ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใหค้วามสาํคญั และเอาใจใส่ดูแลใน

การดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของโรงเรียน มีการกาํหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบ และภาระงานของ

สถานศึกษาใหค้รูผูส้อน ครูผูช่้วยตามท่ีถนดัเพื่อจะไดใ้ชค้วามสามารถเตม็ตามศกัยภาพ  

 4. ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล สถานศึกษาควรจดัทาํระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติัใน

การดาํเนินงานใหช้ดัเจน มีการจดัทาํเกณฑม์าตรฐานและวเิคราะห์ ตวับ่งช้ีเผยแพร่เพื่อถือปฏิบติัโดย

ทัว่กนัและรายงานความกา้วหน้าของการดาํเนินงาน ตามแผนปฏิบติัการให้ผูป้กครอง ชุมชน และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

 5. ดา้นการคืนอาํนาจให้แก่ประชาชน สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมสถานศึกษา 

ให้ความเห็นชอบในการจดัทาํแผนปฏิบัติการประจาํปี แผนพฒันาการจดัการศึกษา หลักสูตร

ท้องถ่ินของสถานศึกษา และกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  ส่งเสริม

สนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป  

 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

 2. ควรมีการศึกษาการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษาต่างเขต

พื้นท่ีการศึกษา 
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