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บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหาร

สถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามประสบการณ์การ

ท างาน และระดบัการศึกษา ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาท่ีมีการ

จดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 

คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มแบบั้นภูมิโดยการเทียบสดัส่วน จ  านวน 136 คน เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม

ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .966 ผลการวิจยัพบว่า 1) การรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมกีารรับรู้อยูใ่นระดบัมาก และรายดา้น

อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 2) ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานและมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการรับรู้

เก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกนั 

ค าส าคญั 

 การรับรู้ของครู การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
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บทน า 

 การท่ีจะพฒันาประเทศชาติไดน้ั้น ปัจจยัส าคญัในการพฒันาก็คือ คน และการศกึษาก็เป็นรากฐาน

ส าคญัในการท่ีจะพฒันาใหค้นไดม้ีศกัยภาพท่ีจะช่วยสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้และแกปั้ญหาต่างๆใน

สงัคม  เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยใหค้นพฒันาตนเองดา้นต่างๆในสงัคม  การศกึษาเป็น

กระบวนการท่ีจะช่วยสร้างใหค้นไดพ้ฒันาตนเองในหลายๆดา้น สามารถพฒันาศกัยภาพและความสามารถ

ดา้นต่างๆ รวมทั้งเป็นพลงัสร้างสรรคก์ารพฒันาประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (ฉลุวิทย ์ ดีวงศ,์ 2542,หนา้ 3) 

 การกระจายอ านาจการบริหารจากส่วนกลางไปยงัสถานศึกษา ในการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา  

มุ่งกระจายอ านาจการตดัสินใจไปใหผู้ท่ี้อยูใ่กลชิ้ดเดก็ไดแ้ต่ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ผูป้กครอง และชุมชน ไดม้ี

ส่วนร่วมกนัตดัสินใจในการจดัการศึกษาใหม้ากท่ีสุดซ่ึงเป็นแนวคิดการบริหารในลกัษณะท่ีใชโ้รงเรียนเป็น

ฐาน (School – Based Management : SBM) โดยมุ่งเนน้ใหส้ถานศึกษามีอิสระ มีความคล่องตวัในการ

บริหารงานโดยอยูบ่นพ้ืนฐานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 5 ดา้น คือ 1) หลกัการกระจายอ านาจ 2) 

หลกัการมีส่วนร่วม 3) หลกัการคืนอ านาจจดัการศกึษาใหป้ระชาชน 4) หลกัการบริหารตนเอง และ 5) 

หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล เปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและใหม้ีการบริหารในรูป

คณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน ตวัแทนครู ผูแ้ทนชุมชน โดยมีความเช่ือว่าการ

ตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดเกิดจากการตดัสินใจของคณะบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ด และมี่ส่วนเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนมากท่ีสุด 

(อุทยั  บุญประเสริฐ, 2542,หนา้ 1-3) 

 ส านกังานเขตทุ่งครุเป็นเขตจดัตั้งใหม่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 

2540 เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีเขตราษฎร์บูรณะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว กรุงเทพมหานครจึงแบ่งแขวง

บางมดและแขวงทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ ใหเ้ป็นเขตการปกครองตั้งใหม่ โดยใชช่ื้อตามพ้ืนท่ีว่า “เขตทุ่งครุ” 

ส าหรับการบริหารจดัการศกึษาสงักดัส านกังานเขตทุ่งครุ มีโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทั้งหมด 8 

โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนวดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)  โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮ  าหมดั

อุทิศ) โรงเรียนสามคัคีบ ารุง โรงเรียนชูสินทองประดิษฐอ์นุสรณ์ โรงเรียนบางมดตนัเปาวว์ิทยาคาร โรงเรียน

รางราชพฤกษนุ์ชมีอุทิศ และ โรงเรียนคลองรางจาก ทั้ง 8 โรงเรียนน้ีมีขนาดและจ านวนนกัเรียนแตกต่างกนั

โดยจ าแนกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 3 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเลก็ 3 

โรงเรียน การบริหารจดัการยงัมีการรวมอ านาจอยูท่ี่ส่วนกลางและขาดเอกภาพทั้งดา้นนโยบายและมาตรฐาน

ขาดประสิทธิภาพของการประกนัคุณภาพการศึกษาไม่เป็นเอกภาพในการบริหารจดัการ การบริหารไม่มีการ

เช่ือมโยงกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชนไม่มีอ  านาจในการตรวจสอบ ดงันั้นยทุธศาสตร์ในการ

เร่งรัดประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส านกังานเขตทุ่งครุ มกีารนิเทศประชุมเชิง
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ปฏิบติัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของสถานศึกษา ส่งเสริมสถานศึกษาใหม้ีศกัยภาพเขม้แข็ง

ในการจดัการบริหารและจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา (ส านกังานเขตทุ่งครุ ฝ่ายการศกึษา,2560,หนา้ 1-6) และในปัจจุบนัการศกึษามีความ

จ าเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีอ  านาจในการตรวจสอบก ากบัสถานศึกษา จึงท าใหก้าร

บริหารจดัการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม การคืนอ านาจการ

จดัการศึกษาใหป้ระชาชน การบริหารตนเอง การตรวจสอบและถ่วงดุล การบริหารจากส่วนกลางไปยงั

สถานศึกษาหรือการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานยงัมีปัญหาบางประการ 

 ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการศกึษาในโรงเรียนใน

สงักดัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดเ้ร่ิมใชก้ารบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน จึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาการรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนในระดบั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการวางแผน

งานและพฒันาการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์

สูงสุดตามเป้าหมายหลกัของการปฏิรูปการศึกษาต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพื่อศึกษาการรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อน

ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ

ครูผูส้อนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามประสบการณ์การ

ท างาน และระดบัการศึกษา 

ขอบเขตการวจิยั 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอน

ในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ  สงักดักรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2561  จ  านวน  6 โรงเรียน 

รวมทั้งส้ิน 210  คน  

            1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนใน

ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ  สงักดักรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2561  จ  านวน  6 โรงเรียน 

จ  านวน 136 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการใชต้ารางเครจซ่ี และมอร์แกน 
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 2. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั คือ การรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐานของครูผูส้อนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร 5 ดา้น คือ ดา้นการ

กระจายอ านาจ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการคืนอ านาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน ดา้นการบริหารดว้ยตนเอง 

และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 

วธิีด าเนินการวจิยั 

 ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวจิยัเชิงส ารวจ โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนใน

สถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ  สงักดักรุงเทพมหานคร  ปี

การศึกษา  2561  จ  านวน  6 โรงเรียน จ  านวน 136 คน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการใชต้ารางเครจซ่ี และ

มอร์แกน ประกอบดว้ย ครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี

ประสบการณ์สอน 5-10 ปี จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 39 

และ 10 ปีข้ึนไป จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ในระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9 และระดบัปริญญาโท จ านวน 41 คน คิดเป็น

ร้อยละ 30.1  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 

3 ตอน ประกอบไปดว้ย แบบตรวจสอบรายการ(Check List) ถามเก่ียวกบัประสบการณ์การท างาน และวุฒิ

การศึกษา แบบสอบถามรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนใน

ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ดา้น จ  านวน 40 ขอ้ ไดแ้ก่ หลกัการกระจายอ านาจ หลกัการมีส่วนร่วม 

หลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน หลกัการบริหารตนเอง และหลกัการตรวจสอบและ

ถ่วงดุล รวมไปถึงขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา แลว้

น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงคโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันีสูงกว่าหรือ

เท่ากบั 0.5 ถือว่าอยูใ่นเกณฑ ์หาค่าอ  านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความเช่ือมัน่โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า

(Coefficient Alpha) ของCronbach ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั .966 ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง 

จ  านวน 136 ฉบบั ประกอบดว้ยระหว่างวนัท่ี  6-31 สิงหาคม 2561 และนดัวนัและเวลาในการเก็บ

แบบสอบถามดว้ยตนเอง จนไดรั้บแบบสอบถามคืน คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(�̅�)ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-

test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Wey Analysis of Variance) 

ผลการวจิยั 



5 
 

1. การรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนในระดบั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

2. ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มกีารรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

3. ครูท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผล 

 จากการวจิยัเร่ือง การรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนในระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า ประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายผล 
ดงัน้ี 

1. การรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า มีการรับรู้อยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล (�̅� = 4.00) หลกัการบริหารตนเอง (�̅� = 3.91) 
หลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหป้ระชาชน (�̅� = 3.90) หลกัการกระจายอ านาจ (�̅� = 3.88) และ 
หลกัการมีส่วนร่วม (�̅� = 3.74) ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุมรั  สวาหลงั (2546) ท่ีไดท้  าการ
วิจยัเร่ือง การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตามทรรศนะของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาใน
จงัหวดัสตูล ภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คมเวทย ์อ่อน
ตะวนั (2551) ไดศ้กึษาเร่ือง การรับรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ย อนัดบัแรกไดด้งัน้ีคือ ดา้นการบริหารโรงเรียน ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล และดา้นการมีส่วน
ร่วม ตามล าดบั 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีการรับรู้ต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวม
และรายดา้นทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารโรงเรียน ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล ดา้นการมีส่วนร่วม 
และดา้นการกระจายอ านาจ ไม่แตกต่างกนั  

ผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษาท่ีอยูใ่นเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีจดัการ
การเรียนการสอนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูส่วนใหญ่มีความตอ้งการปกป้องสิทธิของตนเอง มีการ
ปรึกษาหารือและแบ่งแยกหนา้ท่ีโดยการใชอ้  านาจร่วมกนัจึงกล่าวไดว้่าหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลน้ี มี
ผลช่วยใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของครูเป็นไปไดโ้ดยสะดวกและป้องกนัการเผด็จการจากการใชอ้  านาจของฝ่าย
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ใดฝ่ายหน่ึง มีกระบวนการวางแผน การจดัการสถานศึกษา การสัง่การและการควบคุม มีการน าทรัพยากร
อ่ืนๆมาใชเ้พื่อความส าเร็จในเป้าหมายของสถานศึกษาท่ีไดก้  าหนดไวต้ามรูปแบบการพฒันาสถานศึกษาของ
ตนเอง เปิดโอกาสใหป้ระชาชนผูป้กครอง ชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาใหก้บัผูเ้รียน มกีาร
แลกเปล่ียนความรู้กบัครู เขา้มาจดักิจกรรมเสริมในสถานศึกษามีการกระจายอ านาจโดยการสัง่การจาก
หน่วยงานใหญ่ลงมายงัส านกังานเขตและลงสู่การปฏิบติัตามของสถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การเปล่ียนแปลงและพฒันาการศึกษาของผูเ้รียน เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนเก่ียวขอ้งและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียไดม้ี
ส่วนร่วมในการบริหาร ตดัสินใจ และร่วมจดัการศกึษา สถานศึกษาเปิดโอกาสใหทุ้กคนมีความรู้สึกเป็น
เจา้ของร่วมกนั และมีการรับผดิชอบการจดัการศกึษาของสถานศึกษาในชุมชนมากข้ึน ไปสู่การปฏิบติั
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีมีเจตนารมณ์ใหผู้บ้ริหาร ครู และชุมชน
ร่วมกนัปฏิรูปการศกึษา ผูบ้ริหารส่วนใหญ่จึงเปล่ียนแปลง และปรับปรุงการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มากข้ึน โดยพยายามบริหารตามแนวทางการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียน เป็นฐานมากข้ึน ทั้งในดา้นการกระจายอ านาจในการบริหาร ดงัท่ีระบุไวใ้น
พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 39 ว่า ใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการ
จดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป ไปยงัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง และมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารตนเองของโรงเรียน 
การพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ การมีความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดแ้ละมีภาวะผูน้  าแบบเก้ือหนุน ก็มีการ
ปฏิบติัมากข้ึน เน่ืองจากกระแสการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาตินั้นเอง ดงัท่ี 
สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ (2542) กล่าวว่า ประเทศไทยไดมี้กฎหมายการศึกษา คือ พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีมีเจตนารมณ์เพื่อใชเ้ป็นกฎหมาย แม่บทในการบริหารจดัการศึกษา ท่ีเน้นใหส้งัคมมี
ส่วนร่วมในการจดัการศกึษา และใหม้ีการ กระจายอ านาจการจดัการศกึษาไปยงัหน่วยงานปฏิบติัคือ 
สถานศึกษาและส านกังานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา ซ่ึงอภิปรายรายดา้นไดด้งัน้ี 

1. การรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัการกระจายอ านาจในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก 
โดยเฉพาะสถานศึกษาสนบัสนุนและส่งเสริมน าทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการศึกษา
ใหเ้กิดประโยชน์แก่นกัเรียนและชุมชน เน่ืองจากทรัพยากรของทอ้งถ่ินมีมากมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนกัเรียน ส่วนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีบุคคลท่ีมีความรู้ดา้นต่างๆในทอ้งถ่ินมาเป็นวิทยากรใหค้วามรู้กบั
นกัเรียนท่ีจะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยวุดี   ศนัสนยัรัตน์ (2545) ท่ี
กล่าวว่า ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนในกระบวนการจดัการเรียนการสอนใหเ้พ่ิมมากข้ึน ผูป้กครองจะตอ้ง
ร่วมกนักบัสถานศึกษาในการดูแลการเรียนของเด็ก และสอดคลอ้งกบั อุทยั บุญประเสริฐ (2543) กล่าวว่า 
การกระจายอ านาจเป็นการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาให้
มากท่ีสุด โดยมคีวามเช่ือว่าโรงเรียนเป็นหน่วยงานส าคญัในการเปล่ียนแปลงและพฒันาการศึกษาของเด็ก 
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การกระจายอ านาจเป็นการถ่ายโอนอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบและการตดัสินใจจากส่วนกลางหรือศูนย์
รวมอ านาจไปสู่หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาโดยตรง 

2. การรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะ
สถานศึกษาท่ีใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถานศึกษาในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา 
เน่ืองจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ระบุไวว้่าใหมี้คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสถานศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีของสถานศึกษา เพ่ือท าหนา้ท่ีก  ากบั ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรม
ของสถานศึกษา ดงันั้นชุมชนจึงเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาจึงเขา้มามีส่วนร่วมในโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั ชาญกิจ ชูดิเดโช(2548) ซ่ึงพบว่า การมีส่วนร่วมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาก าหนดระเบียบการวดัผล
และประเมินผล เพื่อใชใ้นโรงเรียนและการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาบริหารและจดัการศึกษาของ
โรงเรียน และสอดคลอ้งกบั อุทยั บุญประเสริฐ(2546) ท่ีกล่าวว่า การบริหารตดัสินใจและร่วมจดัการศกึษา
ทั้งครู ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่า ตวัแทนนกัเรียน การมีบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาจะเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและจะรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุวิทย ์ จนัทร์คงหอม (2548) ผลการวจิยั พบวา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานทั้ง 5 
ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาพบว่าหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการเป็นผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย เช่น 
ครู ผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผน 
การร่วมตดัสินใจ การก าหนดหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เนน้การมีส่วนร่วมทั้งองคก์าร 

3. การรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความส าคญัในการพฒันา
การศึกษา โดยการเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมการบริหารและการจดัการศกึษาของสถานศึกษา ดว้ยการ
สนบัสนุนภารกิจและการใหบ้ริการทรัพยากรต่างๆแก่สถานศึกษา เป็นไปตามแนวทางปฏิรูปการศกึษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สอดคลอ้งกบั ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(2543) ท่ีก  าหนดไว้
ว่า ในดา้นความร่วมมือจากชุมชนนั้น ตอ้งใหอ้งคก์รทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นดา้น
วิชาการหรือดา้นการบริหาร และใหม้ีการส่งเสริมกลุ่มบุคคลหรือชุมชนใหม้ีส่วนร่วมในการแสวงหา
ทรัพยากร เพ่ือสนบัสนุนการบริหารและจดัการของสถานศึกษา จากสาเหตุน้ี จึงส่งผลใหใ้นดา้นการคืน
อ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ อุทยั  บุญ
ประเสริฐ (2543) ท่ีพบว่า ผูป้กครองและประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษานอ้ยมากส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมในการเป็น คณะกรรมการโรงเรียนซ่ึงเป็นเพียงคณะกรรมการท่ีปรึกษาและมีส่วนร่วมในการบริจาค
และหา ทรัพยากรสนบัสนุนโรงเรียนท าการประชาสมัพนัธ ์ และร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเท่านั้น  ส่วน
อ านาจการตดัสินใจยงัอยูท่ี่ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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 4. การรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัการบริหารตนเองการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร มีการรับรู้เก่ียวกบับริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน โดยใชห้ลกัการบริหารตนเอง ท าใหบุ้คลากรไดรู้้จกัการวางแผนโดยมจุีดมุ่งหมายใหบ้รรลุ
ตามนโยบายหรือเป้าหมายตามท่ีก  าหนด สอดคลอ้งกบัดิเรก  สารศิริวิทย ์(2545) ไดพ้บว่า ผูบ้ริหารให้
ความส าคญัในบทบาทหนา้ท่ีจะสนบัสนุนใหห้น่วยงานต่างๆภายในสถานศึกษามีการบริหารตนเองซ่ึงจะ
เป็นผลดีต่อการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา เน่ืองจากการท่ีโรงเรียนมีอ  านาจหนา้ท่ีบริหารทรัพยากรเอง จะ
ช่วยใหโ้รงเรียนบริหารงานบรรลุเป้าหมายตามสภาพความพร้อมและขอ้จ ากดัของโรงเรียนอยา่งมี
ประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบั อรทยั ริมคีรี(2547) กล่าวไวว้่า ผูบ้ริหารมีบทบาทในการเป็นผูน้  าและ
สนบัสนุนใหม้ีการน านวตักรรมและเทคนิคสมยัใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารและจดัการศกึษาของ
โรงเรียน ตามดว้ยการส่งเสริม สนบัสนุนใหม้ีการพฒันาครู-บุคลากรทางการศกึษา มีความรู้ และวิทยาการท่ี
กา้วทนัความกา้วหนา้ทางวิชาการและเทคโนโลยท่ีีปรับเปล่ียนไปอยา่งสม ่าเสมอ  
 5. การรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเฉพาะสถานศึกษาตอ้งด าเนินการประกนัคุณภาพภายในปีละ 1 คร้ัง เน่ืองจากการประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนนั้น ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ก  าหนดใหโ้รงเรียนตอ้งประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียนปีละ 1 คร้ัง และภายนอกโรงเรียน 5 ปีคร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ภานุวฒัน์  ภกัดีวงศ ์
(2542) ท่ีกล่าวว่าการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบั 
ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก แสดงใหเ้ห็นว่า การ
ท างานในสถานศึกษาตอ้งมีการตรวจสอบ ฉะนั้น การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจึงเป็นมาตรฐานของการ
รักษาคุณภาพการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัสอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2543) ก  าหนดใหก้ารตรวจสอบและถ่วงดุลเป็นหนา้ท่ีของส่วนกลางก าหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน
มีองคก์ารอิสระท าหนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหารและจดัการศึกษาของสถานศึกษา จดัใหม้ีระบบ
ประกนัคุณภาพภายในและตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง โดยใหม้ีการจดัท ารายงานประจ าปี และใหม้ีส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินผลการจดัการศึกษา(สมศ.) เพ่ือประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ทั้งน้ี
ใหมี้การประเมินอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกๆ 5 ปี นบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย และใหมี้การเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน  
 2 . จากการเปรียบเทียบ การรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนใน
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นของ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อ การ
รับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขต
ทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั 
อาจสืบเน่ืองมาจาก ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั แต่การรับรู้ไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะว่า 
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ครูมีการรับรู้ข่าวสารอยูต่ลอดเวลาและท าหนา้ท่ีในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานอยา่งเป็นระบบแบบ
แผนของการบริหารในสถานศกึษามีการบริหารอยา่งชดัเจน ครูสามารถรับรู้และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม มีการพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็น ลดช่องว่างและลดอุปสรรคการท างาน มกีารสร้าง
ความสมัพนัธท่ี์ดีภายในองคก์ร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยะ  แสงเดือน  และคณะ (2545)  ท่ีกล่าวว่า 
สภาพการด าเนินงานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดั 
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี มีการปฏิบติัทั้งในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั มาก และ
ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารต่างกนั มคีวามคิดเห็นต่อสภาพการ ด าเนินงาน การบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ธงทอง ลว้นเหล่าองักูร (2554) ไดท้ าการวจิยัเร่ือง การ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสงักดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครสวรรค ์เขต 1 พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานในโรงเรียนแตกต่างกนั มกีารรับรู้ต่อการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครสวรรค ์เขต 1 ไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนใน
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามระดบัการศึกษา  พบว่า โดย
ภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกนั อาจสืบเน่ืองมาจาก ปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ครูในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบั
ขั้นพ้ืนฐาน ในเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การส่ือสารในการ
ปฏิบติังาน อาทิเช่น การประชุมคณะท างาน และระหว่างการปฏิบติังานร่วมกบัสมาชิกในทีมงาน มคีวาม
ไวว้างใจเพื่อนร่วมงาน เน่ืองดว้ยตระหนกัถึงความส าเร็จของงานและโรงเรียน ว่าเป็นภาระรีบผดิชอบ
ร่วมกนัของทุกคนในโรงเรียนทั้งน้ีระดบัการศึกษาจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยสนบัสนุนกระบวนการท างาน
ท างานช่วยในการแลกเปล่ียนแนวคิด ทศันะ ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน ช่วยเหลือและใหก้าร
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ส่งผลใหเ้กิดความกา้วหนา้กบัโรงเรียน มีการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธงทอง ลว้นเหล่าองักูร (2554) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนในสงักดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 1 
พบว่า ครูท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มกีารรับรู้ต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 1 ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ กอ้งภคั กุลสุทธิเสถียร (2550) ศึกษาการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนวมิ
นทราชูทิศ พายพั อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานจ าแนกตามระดบั
การศึกษา ในภาพรวมไม่มคีวามแตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
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การรับรู้ของครูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครูผูส้อนในระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส านกังานเขตทุ่งครุ สงักดักรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาเป็นรายหลกัพบว่า มี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.1 หลกัการกระจายอ านาจ 
ในดา้นหลกัการกระจายอ านาจขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ 3 สถานศึกษาเป็นแหล่ง

ใหบ้ริการดา้นวิชาการแก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน(�̅� = 3.65) อาจเน่ืองมาจากโรงเรียนในเขตทุ่งครุเป็นโรงเรียนท่ี
ตั้งข้ึนในชุมชนท่ีมีประชากรหนาแน่น พ้ืนท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่แคบ ท าใหบ้ริบทในการจดักิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บัชุมชนเขา้มาศึกษาหรือเรียนรู้ไม่ทัว่ถึง เพราะส่วนใหญ่โรงเรียนจะมีเปิด-ปิด
สถานท่ีราชการตามเวลาและไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเขา้มานอกเวลานอกเหนือจากติดต่องานภายใน
ราชการ  

แนวทางเสนอแนะใหส้ถานศึกษามีการจดันิทรรศการหรือเปิดบา้นท ากิจกรรมร่วมกบั
ชุมชน เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในสถานศึกษาอยา่งนอ้ย เทอมละ1 คร้ัง เพ่ือเป็นการสร้าง
สมัพนัธท่ี์ดีระหว่างชุมชน กบัโรงเรียนใหเ้กิดข้ึน 

1.2  หลกัการมีส่วนร่วม  
ในดา้นหลกัการมีส่วนร่วมขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ 8 ครูมีส่วนร่วมในการน าเสนอ

แผนงาน โครงการ กิจกรรม (�̅� = 3.62) อาจเน่ืองมาจากการบริหารจดัการภายในโรงเรียนจะมีการแบ่ง
หนา้ท่ีและการบริหารออกเป็นสายชั้น โดยมีการเลือกหวัหนา้สายชั้นเพ่ือเป็นตวัแทนครูในการติดต่อ
ประสานงานภายในโรงเรียนรวมทั้งการจดักิจกรรมต่างๆ ในการน าเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม ครู
บางท่านอาจไม่มีส่วนร่วมในการน าเสนอกิจกรรม กิจกรรมส่วนใหญ่ผูท่ี้เป็นหวัหนา้สายชั้นหรือหวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผูคิ้ดและเสนอกิจกรรมนั้นๆ  

แนวทางเสนอแนะควรใหค้รูทุกคนในสายชั้นหรือในกลุ่มสาระมีส่วนร่วมในการคิดและ
ตดัสินใจเลือกกิจกรรมท่ีจะน ามาจดัใหก้บัผูเ้รียนในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรม
เดิม ซ ้าๆเพราะจะเสนอกิจกรรมท่ีเคยท ามาแลว้ จึงควรเปิดโอกาสใหค้รูทุกท่านไดเ้สนอความคิด เสนอ
กิจกรรมใหม่ๆข้ึนมาบา้ง 

1.3 หลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน 
ในดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศกึษาใหก้บัประชาชนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ 1 มี

การเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบวิธีอยา่งโปร่งใส (�̅� = 3.72) และ ขอ้ 2 คณะกรรมการ
สถานศึกษามาจากตวัแทนกลุ่มต่างๆตามสดัส่วนท่ีก  าหนดในระเบียบ (�̅� = 3.72) อาจเน่ืองมาจากในการ
รับรู้ของครูส่วนใหญ่ทราบเพียงวิธีการเลือกตวัแทนผูป้กครองเขา้มาเป็นคณะกรรมการสถานศกึษาแต่ความ
เป็นจริงแลว้มีส่วนนอ้ยท่ีทราบว่าสถานศึกษาของตนเองนั้นมีตวัแทนผูป้กครองก่ีคนท่ีเขา้มาเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษายิง่ถา้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตอ้งคดัหลายคร้ังโดยไม่ทราบชดัเจนว่าผูป้กครองได้
มีส่วนเขา้มาจดัการบริหารสถานศึกษาก่ีคน 
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 แนวทางเสนอแนะ โรงเรียนควรมีการช้ีแจงหรือแนะน าคณะกรรมการสถานศึกษาของตน
ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในแต่ละปีการศึกษาอยา่งชดัเจนว่าเป็นตวัแทนผูป้กครองจากสายชั้นใด เป็นตน้ 

1.4 หลกัการบริหารตนเอง 
ในดา้นหลกัการบริหารตนเองขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ 3 สถานศึกษาจดัท าแผนปฏิบติั

การประจ าปี และปฏิทินในการปฏิบติังานเพ่ือพฒันาตามแผนใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากข้ึน 
(�̅� = 3.73) อาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษามีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีไว ้แต่ในทางปฏิบติังบประมาณ
ท่ีตอ้งใชใ้นการจดักิจกรรมมีไม่เพียงพอ การจดักิจกรรมจึงไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีตั้งไวผ้ลท่ีออกจึงมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

แนวทางเสนอแนะ สถานศึกษาควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอต่อการจดักิจกรรมนั้นๆ
โดยผา่นการพิจารณาความเหมาะสมและวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรม มกีารวดัและประเมินผลแต่ละ
กิจกรรมว่ามีประสิทธิภาพและตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้สามารถน าไปพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

1.5 หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 ในดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ 6 มีการจดัท าสรุป

รายงานประจ าปี (SAR) น าเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั (�̅� = 3.91) อาจเน่ืองมาจาก ในการจดัท าสรุป
รายงานประจ าปี(SAR) ในแต่ละคร้ังซ่ึงจากการจดัท า SAR ของหน่วยงานก็พบปัญหาในเร่ืองการหาขอ้มูล
อา้งอิงใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี/ดชันีแต่ละตวั โดยปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ในการหาขอ้มูลอา้งอิง คือ ขอ้มูลนั้น
มีอยูแ่ต่ยงัไม่เป็นรูปธรรม หรือ ขาดหลกัฐานสนบัสนุนใหเ้ห็นเป็นภาพชดัเจน   

แนวทางเสนอแนะ ในการท า SAR ของปีแต่ละปี จะตอ้งจดัท าแผนของหน่วยงานใหร้องรับ
และสนบัสนุนกบัการรายงานการประเมนิตนเองไดด้ว้ย  

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมกีารศกึษาวิจยั เร่ือง การรับรู้การปฏิรูปการศึกษาในกระบวนการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนในเขตกรุงธนใต ้สงักดักรุงเทพมหานคร 
2.2 ควรมกีารศกึษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานกบัขวญัก าลงัใจของครูโรงเรียนในเขตกรุงธนใต ้สงักดักรุงเทพมหานคร 
เอกสารอ้างองิ 

กอ้งภคั   กุลสุทธิเสถียร.(2550).การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนวมนิทราชูทิศ พายพั 

อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่.ครุศาสตรมหาบณัฑิต.มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ส านกังาน. (2543). ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ.
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