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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหาร	 ของโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2)	เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ของโรงเรียนสังกดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดร้อยเอด็	และ3)	เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการ

บริหารกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย	คือ	ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	4	 โรงเรียน	จ�านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	81	คน	

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม	มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	(Content	Validity)	อยู่ระหว่าง	0.67-1.00	

และค่าความเชือ่มัน่	(Reliability)	ด้านปัจจัยทางการบรหิาร	เท่ากบั	0.87	และการบรหิารจดัการสถานศกึษา

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	เท่ากับ	0.90	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรมส�าเรจ็รปู	เพือ่หาค่าความถ่ี	

ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1)		 ระดับปัจจัยทางการบริหารในภาพรวมทุกด้าน	 อยู่ในระดับมาก	 (µ	 =	 4.06,	s	 =	 0.72)	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ปัจจัยทางการบริหารที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 3	 อันดับแรกเรียงตามล�าดับ	 คือ	 

ด้านวัฒนธรรมองค์กร	มีระดับมาก	(µ	=	4.18,	s=	0.67)	รองลงมาคือ	ด้านโครงสร้างองค์กร	มีระดับมาก	

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหา

มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
3 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม
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(µ	=	4.17,	s	=	0.73)	และ	ด้านภาวะผู้น�า	มีระดับมาก	(µ	=	4.09,	s	=	0.68)	ตามล�าดับ	ส่วนปัจจัย

ทางการบริหารที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีระดับมาก	(µ	=	3.92,	s	=	0.74)

	 2)		 ระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(µ	=	

4.11,	s =	0.73)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	3	อันดับแรกเรียงตามล�าดับ	คือ	การกระจายอ�านาจ	มีระดับมาก	(µ	=	4.17,	s	=	0.68)	

รองลงมาคือ	การบริหารตนเอง	มีระดับมาก	(µ	=	4.13,	s	=	0.74)	และการบริหารแบบมีส่วนร่วม	มีระดับ

มาก	(µ	=	4.11,	s	=	0.77)	ตามล�าดับ	ส่วนระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ที่

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	การบริหารที่ยืดหยุ่นต่อเนื่องเป็นระบบ	มีระดับมาก	(µ	=	3.99,	s	=	0.74)

	 3)		 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางการบรหิาร	มคีวามสมัพนัธ์กนัในทางบวกกบัการบรหิารจัดการ

สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 (Y)	ในระดับสูง

ถึงสูงมาก	(r	=	0.70	-	0.82)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

ค�าส�าคัญ : 1.	ปัจจัยการบริหาร	2.	การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ABSTRACT

	 The	Objectives	of	the	research	article	were	to	1)	to	study	levels	of	administrative	

factors	of	schools	under	Roi	Et	Provincial	Administration	Organization,	2)	to	study	levels	of	

school-based	managements	of	schools	under	the	preceding	organization,	and	3)	to	study	

relations	between	administrative	factors	and	school-based	managements	of	schools	under	

the	same	organization.	The	sampling	groups	were	81	teachers	and	educational	personnel	

in	four	schools	under	the	said	organization	in	academic	year	B.E.	2559.	The	instrument	used	

for	the	research	was	the	questionnaires,	whose	questions	possessed	the	content	validity	

between	 0.67	 and	 1.00	 and	 the	 reliability	 of	 administrative	 factors	 at	 0.87,	 and	 the	 

reliability	of	school-based	management	at	0.90.	Data	were	processed	with	the	ready-made	

computer	program	to	find	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation	and	Pearson	

correlation	co-efficiency.

	 Results	of	the	research	have	found	the	following	findings:

	 1)		 Levels	of	administrative	factors	have	been	rated	high	in	the	overall	aspect	of	

every	one.	Given	a	single	aspect,	first	three	administrative	factors	with	the	highest	means	

are:	 organizational	 cultures	 (high:	 µ	 =	 4.18,	s	 =	 0.67),	 organizational	 structures	 (high:	 

µ	=	4.17,	s	=	0.73)	and	leadership	(high:	µ	=	4.09,	s	=	0.68)	respectively.	As	for	the	admin-

istrative	factor	with	the	lowest	mean	is	information	technology	(high:	µ	=	3.92,	s	=	0.74)

	 2)		 Levels	 of	 school-based	managements	 have	 been	 rated	 high	 in	 the	 overall	

aspect.	Given	a	single	one,	it	has	been	found	that	school-based	administration	with	the	



Vol.6 No.2 July - December 2017164

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

highest	means	 in	 descending	 order	 are	 decentralization	 (high:	 µ	 =	 4.17,	s	 =	 0.68),	 

self-administration	(high:	µ	=	4.13,	s =	0.74)	and	participative	administration	(high:	µ	=	4.11,	

s	 =	 0.77)	 respectively.	 As	 for	 school-based	 administration	with	 the	 lowest	mean,	 it	 is	 

systematic,	continual	and	flexible	administration	(high:	µ	=	3.99,	s	=	0.74)

	 3)		 Relations	between	administrative	 factors	have	positive	 relation	with	 school	

based-administration	of	schools	under	Roi	Et	Provincial	Administration	Organization	(Y)	at	

the	highest	level	(r	=	0.70	–	0.82),	with	the	statistical	significance	level	at	.01

Keywords : 1.	Administrative	Factors	2.	School-Based	Managements

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ	คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจส�าคัญ	อย่างยิ่งและ

คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ส่วนหนึ่งได้รับจากระบบการจัดการศึกษาในประเทศ	 ในขณะท่ีสังคมโลกพัฒนา

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 การศึกษาในระบบสถานศึกษาจ�าเป็นต้องตอบสนองพัฒนาศักยภาพของ

เยาวชนให้สอดคล้องกับลกัษณะสงัคมทัง้ปัจจุบนัและอนาคต	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	

2550	มาตรา	80(4)	“ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ�านาจ	เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	

องค์การศาสนาและเอกชน	จดัและมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	เพือ่พฒันามาตรฐานคณุภาพการศกึษาให้

เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”	 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย,	 2550,	 

หน้า	24)

	 การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	(School	Based	Management	 :	SBM)	

เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ได้รับความสนใจในวงการบริหารโรงเรียนมากในปัจจุบัน	 เพราะเป็นรูป

แบบทีส่อดคล้องกบัแนวทางการบรหิารตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	และทีแ่ก้ไขเพิม่

เติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	(ธีระ	รุญเจริญ,	2550,	หน้า	4)	การกระจายอ�านาจ	การบริหารจากส่วนกลาง

ไปยังสถานศึกษาในการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา	ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารในลักษณะที่ใช้การบริหาร

จัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 (School	 Based	Management)	 โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษามี

อสิระ	มคีวามคล่องตัวในการบรหิารงานด้านวชิาการ	ด้านการเงนิ	ด้านการบรหิารงานบุคคลและการบรหิาร

ทั่วไป	 โดยอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 เปิดโอกาสให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการตดัสนิใจและให้มกีารบรหิารในรปูคณะกรรมการโรงเรยีน	โดยมคีวามเชือ่ว่าการตดัสนิใจทีด่ี

ที่สุดเกิดจากการตัดสินใจของคณะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด	 และมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด	 (อุทัย	 

บุญประเสริฐ,	 2542,	 หน้า	 1-3)	 การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการส�าคัญที่จะท�าให้กลไกของสถาน

ศกึษาขบัเคล่ือนภารกจิทีร่บัผดิชอบด�าเนนิไปตามวตัถุประสงค์	และเป้าหมายให้ส�าเร็จอย่างดมีปีระสทิธภิาพ	

และในการบริหารจะต้องประกอบด้วยปัจจัยทางการบริหารต่างๆ

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด	มีโรงเรียน

ในสังกัด	จ�านวน	4	 โรงเรียน	จากนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	ท�าให้องค์การบริหาร
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ส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ได้ให้ความส�าคญักบัการกระจายอ�านาจในการจดัการศกึษา	โดยให้สถานศกึษาในสงักดั

บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ซึ่งมุ่งเน้นการกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปยังสถาน

ศึกษา	ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	ในทางที่ดีขึ้น	แต่ยังมีปัญหาอุปสรรค	ด้าน

ปัจจัยหลายด้าน	ซึ่งได้แก่	ด้านสภาพแวดล้อมการบริหารงานของผู้บริหาร	การกระจายอ�านาจยังไม่ชัดเจน	

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่อนข้างน้อย

	 ดังน้ัน	 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 และเป็นการเพิ่มคุณภาพในการจัดการศึกษา	 ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะศกึษาเกีย่วกับความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการบรหิารกบัการบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน	 ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได้	 หน่วยงานต้น

สังกัดและสถานศึกษาสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานของ

โรงเรียนให้เกิดประโยชน์	ต่อการบริหารและการจัดการศึกษาต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.2	 เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ของโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.3		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการบรหิารกบัการบริหารจดัการสถานศกึษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน	ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

	 ปัจจยัทางการบรหิารมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับการบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็น

ฐานของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 4.1		กองการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถน�าผลการ

วจิยัไปวางแผน	ปรับปรงุแก้ไข	และพฒันาการจัดการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

ร้อยเอ็ดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

	 4.2	 ได้ข้อมลูสารสนเทศเป็นประโยชน์ส�าหรบักองการศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	องค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	และผูบ้รหิารสถานศกึษาน�าไปใช้เป็นแนวทางในการจดัท�านโยบายและแผนงานในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

	 4.3	 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 สามารถน�าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการบริหาร

จดัการเพ่ือพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนให้มคีณุภาพยิง่ขึน้	และเป็นแนวทางในการวางแผนเตรยีมพร้อมการรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก	จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)
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5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 5.1		กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจัิย	ครแูละบคุลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	4	โรงเรียน	จ�านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	81	คน

	 5.2	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ประกอบด้วย

	 	 ตอนท่ี	1	แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม	เป็นแบบตรวจสอบรายการ	

(Checklist)	ประกอบด้วย	เพศ	วุฒิการศึกษาสูงสุด	และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในต�าแหน่ง

	 	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัยทางการบริหาร	 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	scale)	5	ระดบั	โดยมุง่ศกึษาเกีย่วกบัระดบัปัจจัยทางการบรหิารในประเดน็	ดงันี	้ด้าน

ภาวะผู้น�า	ด้านโครงสร้างองค์กร	ด้านวัฒนธรรมองค์กร	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านการติดต่อสื่อสาร

	 	 ตอนที่	 3	 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	5	ระดับ	โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับระดับการบริหาร

จัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในประเด็น	 ดังนี้	 การกระจายอ�านาจการบริหารแบบมีส่วนร่วม	

การบริหารตนเอง	และการบริหารที่ยืดหยุ่นต่อเนื่องเป็นระบบ

	 5.3	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถติเิชงิอนมุาน	คอื	ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั	(Peason’s	Product	Moment	

Correlation	Coefficient)

6.  ผลการวิจัย

	 6.1		ปัจจยัทางการบรหิารของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	ผลการวจิยัพบว่า	

ระดับปัจจัยทางการบริหารในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ปัจจัย

ทางการบริหารที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 3	 อันดับแรกเรียงตามล�าดับ	 คือ	 ด้านวัฒนธรรมองค์กร	 มีระดับมาก	 

รองลงมาคือ	 ด้านโครงสร้างองค์กร	 มีระดับมาก	 และด้านภาวะผู้น�า	 มีระดับมาก	 ตามล�าดับ	 ส่วนปัจจัย

ทางการบริหารที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีระดับมาก

	 	 6.1.1		ปัจจัยทางการบรหิารด้านภาวะผูน้�า	ผลการวจิยัพบว่า	ระดบัปัจจยัทางการบรหิารด้าน

ภาวะผู้น�าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อเรียงจากสูงไปหาต�่า	คือ	ผู้บริหารใช้ความรู ้

ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร	 เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ของสถาน

ศกึษาได้เป็นอย่างดี	มรีะดับมาก	รองลงมาคอื	ผูบ้รหิารมกีารนเิทศ	ตดิตาม	ก�ากบัดแูล	ประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานในการกระจายอ�านาจอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง	 มีระดับมาก	 ส่วนระดับปัจจัยทางการบริหารด้าน

ภาวะผู้น�าที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	 และสร้างสรรค์ผลงานให้ปรากฏต่อ

สายตาเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ	มีระดับมาก

	 	 6.1.2		ปัจจัยทางการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับปัจจัยทางการ

บริหารด้านโครงสร้างองค์กรในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่รายข้อเรยีงจากสงูไปหาต�า่	คอื	

โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างของงานโดยค�านึงถึงความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล	 มีระดับมาก	 รองลง

มาคอื	โรงเรยีนมีการจดัโครงสร้างองค์การทีม่คีวามยดืหยุน่	เน้นการกระจายอ�านาจในการตดัสนิใจ	มรีะดบั
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มาก	 ส่วนระดับปัจจัยทางการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 โรงเรียนมีโครงสร้างที่ส่ง

เสริมและเอือ้ต่อการเข้ามามส่ีวนร่วมในการปฏบิติังานของชมุชน	ผูป้กครอง	คณะกรรมการสถานศกึษา	และ

หน่วยงานต่าง	ๆ	มีระดับมาก

	 	 6.1.3	 ปัจจัยทางการบริหารด้านวัฒนธรรมองค์กร	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับปัจจัยทางการ

บริหารด้านวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อเรียงจากสูงไปหาต�่า	

คือ	 บุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 มีระดับมาก	 รองลงมาคือ	 โรงเรียนมีการสร้าง

มาตรฐานในการปฏบิติังานทีท่กุคนเข้าใจตรงกนัและยดืถือเป็นแนวทางปฏิบัต	ิมรีะดบัมาก	ส่วนระดบัปัจจยั

ทางการบรหิารด้านวฒันธรรมองค์กรทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	บคุลากรยอมรบัและเหน็คณุค่าของการประเมนิ

เพื่อพัฒนางาน	มีระดับมาก

	 	 6.1.4		ปัจจัยทางการบรหิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	ผลการวจัิยพบว่า	ระดับปัจจยัทางการ

บริหารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพจิารณาค่าเฉลีย่รายข้อเรยีงจากสงูไปหา

ต�่า	 คือ	 โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	มีระดับมาก	 รองลงมาคือ	 โรงเรียนมีการจัดหาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการที่ทัน

สมัย	และสอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็นของโรงเรียน	มีระดับมาก	ส่วนระดับปัจจัยทางการบริหารด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	โรงเรยีนมรีะบบฐานข้อมลูในด้านต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารและการเรียนการสอน	มีระดับมาก

	 	 6.1.5		ปัจจัยทางการบริหารด้านการติดต่อสื่อสาร	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับปัจจัยทางการ

บรหิารด้านการติดต่อสือ่สารในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาค่าเฉล่ียรายข้อเรยีงจากสงูไปหาต�า่	คอื	

ผู้บริหารใช้เทคนิค	 หรือรูปแบบในการติดต่อประสานงานอย่างหลากหลายช่องทาง	 เพื่อให้บุคลากรได้รับ

ข้อมลูข่าวสารอย่างครบถ้วน	มรีะดบัมาก	รองลงมาคอื	โรงเรยีนน�าเอาข้อมลูย้อนกลบัไปใช้เพือ่การปรบัปรงุ

งานด้านการบริหารจัดการโดยกระบวนการประกันคุณภาพ	 PDCA	 มีระดับมาก	 ส่วนระดับปัจจัยทางการ

บริหารด้านการติดต่อสื่อสาร	ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 บุคลากรในโรงเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกัน

และกัน	เพื่อให้งานประสบความส�าเร็จ	มีระดับมาก

	 6.2	 การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด	3	อันดับแรกเรียงตามล�าดับ	คือ	การกระจายอ�านาจ	มีระดับมาก	รองลงมาคือ	การบริหาร

ตนเอง	 มีระดับมาก	 และการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 มีระดับมาก	 ตามล�าดับ	 ส่วนระดับการบริหารจัดการ

สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	การบริหารที่ยืดหยุ่นต่อเนื่องเป็นระบบ	มีระดับ

มาก

	 	 6.2.1		การกระจายอ�านาจ	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้

โรงเรยีนเป็นฐานด้านการกระจายอ�านาจในภาพรวม	อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่รายข้อเรยีงจาก

สูงไปหาต�่า	 คือ	 โรงเรียนมีการมอบอ�านาจให้คณะบุคคลตัดสินใจสั่งการตามหน้าที่ความรับผิดชอบในสาย

การบังคับบัญชา	มีระดับมาก	รองลงมาคือ	มีการจัดโครงสร้างการกระจายอ�านาจในโรงเรียนด้านวิชาการ	
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งบประมาณ	บุคลากร	และการบริหารทั่วไป	อย่างชัดเจน	มีระดับมาก	ส่วนระดับการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านการกระจายอ�านาจที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	มีคณะกรรมการพิจารณาความ

ดีความชอบประจ�าปีบุคลากรในโรงเรียน	มีระดับมาก

	 	 6.2.2		การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	ผลการวจัิยพบว่า	ระดบัการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน

ด้านการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมในภาพรวม	อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่รายข้อเรยีงจากสงูไปหาต�า่	

คอื	ผูบ้รหิารกระตุน้ให้คณะบคุคลเกดิความรูส้กึเป็นเจ้าของมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนัในการบริหารโรงเรยีน	

มีระดับมาก	 รองลงมาคือ	 ผู้บริหารท�างานเป็นทีมร่วมกับคณะครูในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีระดับ

มาก	ส่วนระดับการบรหิารจัดการสถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	ด้านการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	ทีม่ค่ีา

เฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	โรงเรยีนมกีารเปิดโอกาสให้ชมุชน	ผูป้กครอง	คณะกรรมการสถานศกึษา	และหน่วยงานต่าง	

ๆ	มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน	มีระดับมาก

	 	 6.2.3		การบรหิารตนเอง	ผลการวิจัยพบว่า	ระดับการบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐานด้านการบรหิารตนเองในภาพรวม	อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่รายข้อเรยีงจากสงูไปหาต�า่	

คอื	โรงเรียนมคีวามพร้อมทัง้ด้านบคุลากรและการสนบัสนนุงบประมาณในการท�างานให้บรรลนุโยบายและ

เป้าหมายของโรงเรยีน	มรีะดับมาก	รองลงมาคอื	โรงเรียนมกีารมอบหมายงาน	สัง่การได้อย่างอสิระ	มรีะดับ

มาก	ส่วนระดบัการบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	ด้านการบรหิารตนเอง	ทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่

สุด	คือ	โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในโรงเรียน	มีระดับมาก

	 	 6.2.4		การบริหารที่ยืดหยุ่นต่อเนื่องเป็นระบบ	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับการบริหารจัดการ

สถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานด้านการบรหิารทีย่ดืหยุน่ต่อเนือ่งเป็นระบบในภาพรวม	อยูใ่นระดบัมาก	

เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่รายข้อเรยีงจากสงูไปหาต�า่	คอื	โรงเรียนใช้วธิกีาร	หรอื	ยทุธวธิทีีห่ลากหลายเป็นเครือ่ง

มือในการบริหารโรงเรียน	 มีระดับมาก	 รองลงมาคือ	 การบริหารโรงเรียนมีลักษณะยืดหยุ่น	 ในการบริหาร

จดัการตนเอง	มรีะดบัมาก	ส่วนระดบัการบริหารจดัการสถานศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ด้านการบรหิาร

ที่ยืดหยุ่นต่อเนื่องเป็นระบบ	ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	โรงเรียนมีการสร้างสรรค์พัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยใช้

ระบบวงจรคุณภาพ	PDCA	มีระดับมาก

	 6.3	 ความสมัพันธ์ของปัจจัยทางการบรหิารกบัระดับการบรหิารจดัการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐานของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการวิจัยพบว่า	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยทางการบริหาร	ได้แก่	1)	ภาวะผู้น�า	2)	โครงสร้างองค์กร	3)	วัฒนธรรมองค์กร	4)	เทคโนโลยี

สารสนเทศ	และ	5)	การติดต่อสือ่สาร	กบัระดับการบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในภาพ

รวม	มีความสัมพันธ์กันทางบวก	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง	0.70	-	0.82	มีความสัมพันธ์กัน

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.01	ทกุด้าน	และเมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แต่ละปัจจยัทางการ

บริหารพบว่า	ปัจจัยทางการบริหารแต่ละด้านกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ที่มี

ความสัมพันธ์กันมากที่สุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	ปัจจัยทางการบริหารด้านวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์

กนัในระดบัสงูมาก	รองลงมาได้แก่	ปัจจยัทางการบรหิารด้านภาวะผูน้�า	มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู	ล�าดบั

ถัดมาคือ	 ปัจจัยทางการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง	 ส่วนคู่ที่มีความ	

สมัพันธ์กันน้อยทีส่ดุ	คือ	ปัจจัยทางการบรหิารด้านการตดิต่อสือ่สารมีความสมัพันธ์กนัในระดบัสงู	และปัจจัย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ทางการบริหารในภาพรวม	 กับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวม	 มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก

7.  อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลจากการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจ

และควรที่จะน�ามาอภิปรายผล	ดังนี้

	 7.1	 ระดับปัจจัยทางการบรหิาร	ของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	ระดบั

ปัจจัยทางการบริหารทั้ง	 5	 ด้าน	 คือ	 ด้านภาวะผู้น�า	 ด้านโครงสร้างองค์กร	 ด้านวัฒนธรรมองค์กร	 ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	และด้านการติดต่อสื่อสาร	ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก	จากข้อค้นพบดัง

กล่าวอาจจะเป็นเพราะว่า	ผู้บริหารมีการก�าหนดทิศทางโครงสร้างทางการบริหารที่ชัดเจน	มีความสามารถ

ในการวางแผนและตัดสินใจ	 มีการมอบหมายบทบาทหน้าที่ตามสายงานให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้อย่าง

เหมาะสม	เป็นผูป้ระสานความร่วมมอืของผูใ้ต้บงัคบับญัชา	และสามารถแก้ปัญหาความขดัแย้งในองค์กรได้	

ตลอดจนการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในโรงเรียน	ท�าให้การบรหิารและระบบการจัดการองค์กรมคีวาม

คล่องตัวมากยิ่งขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ก�าพล	ฤทธิ์รักษา	(2554,	หน้า	92-93)	เรื่อง	ปัจจัยการ

บริหารทีส่่งผลต่อการปฏริปูกระบวนการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนแกนน�าปฏริปูกระบวนการเรยีนรู	้สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา	เขต	1	ผลการวิจัยพบว่า	ระดับปัจจัยการบริหารในโรงเรียนแกนน�าปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้	 สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา	 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก	เมื่อแยกพิจารณาแต่ละด้าน	พบว่า	มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน	ปัจจัยการบริหารที่

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสูงสุดคือ	 ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ	 อันดับรองลงมาคือ	

ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อม	 ส่วนปัจจัยการบริหารที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นอันดับต�่าสุดคือ	

ปัจจัยลักษณะองค์การ

	 7.2		ระดับการบรหิารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	ของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	ระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ทั้ง	4	ด้าน	คือ	ด้าน

การกระจายอ�านาจ	ด้านการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	ด้านการบรหิารตนเอง	ด้านการบรหิารทีย่ดืหยุน่ต่อเนือ่ง

เป็นระบบ	 ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการ

บรหิารงานโดยเฉพาะการตรวจสอบและถ่วงดลุ	ซึง่มกีารก�าหนดวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	นโยบาย	และแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการคืนอ�านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน	 รวมท้ังมีการบริหาร

ตนเองโดยมีอิสระ	ในการตัดสินใจสั่งการ	ด�าเนินการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา	ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	จ�าเรียง	นิลพงษ์	(2555,	หน้า	94)	ได้ศึกษาเรื่อง	ความสัมพันธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี	เขต	1	

ผลการวิจัย	 พบว่า	 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี	เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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	 7.3	 ความสมัพันธ์ของปัจจัยทางการบรหิารกบัระดับการบรหิารจดัการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐาน	ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 จากผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัทางการบรหิาร	ได้แก่	ด้านภาวะ

ผู้น�า	 ด้านโครงสร้างองค์กร	 ด้านวัฒนธรรมองค์กร	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และด้านการติดต่อสื่อสาร	 

พบว่า	ปัจจยัทางการบรหิารทกุด้านมคีวามสมัพนัธ์กบัการบรหิารจดัการสถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน

โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่าง	0.70-0.82	และมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.01	ทุกด้าน	และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค�านวณได้	มีค่าสัมประสิทธิ์สห

สมัพันธ์เป็นไปในทางบวกทกุด้าน	แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะคล้อยตามกนัเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้	คือ	ปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้

โรงเรยีนเป็นฐาน	ของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	และปัจจยัทางการบรหิารทีม่คีวาม

สัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสูงมาก	คือ	ปัจจัยทางการบริหาร

ด้านวฒันธรรมองค์กร	มค่ีาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั	0.82	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าโรงเรยีนสงักดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมองค์กรที่มีความยืดหยุ่น	 เน้นการกระจายอ�านาจ

และการเข้ามา	 มีส่วนร่วมของชุมชน	 ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆ	ตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	มาตรา	9	(2)	มีการกระจายอ�า

นาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (6)	 การมีส่วนร่วมของบุคคล	

ครอบครัว	ชุมชน	องค์กรชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เอกชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวิชาชีพ	สถาบัน	

ศาสนา	สถานประกอบการ	และสถาบนัสงัคมอืน่มาตรา	39	ให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบรหิารและการ

จัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ	งบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	และการบริหารทั่วไป	ไปยังคณะกรรมการ

และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง	ซึ่งสอดคล้องกับ	 ธีระ	 รุญ

เจรญิ	(2550,	หน้า	71)	กล่าวว่า	การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานเป็นรปูแบบทีส่อดคล้องกบัแนวทางการ

บริหารตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.2545	และสอดคล้อง

กับ	 ธีรพงษ์	 วงษ์หนองหอย	 (2552,	 หน้า	 79)	 ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น	 เขต	 5	 พบว่า	

ปัจจัยทางการบริหารด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนขนาดเล็ก	 อยู่ในระดับสูง	 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	 0.69	 มีนัยส�าคัญทางสถิติที ่

ระดับ	.05

8.  ข้อเนอแนะ

	 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ผลจากการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวัดร้อยเอ็ด	ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	อยูใ่นระดบัมาก	แต่อยูอ่นัดบัสดุท้าย	ดงันัน้	โรงเรยีนและผูบ้รหิาร

ควรจดัหาอปุกรณ์ทางเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใช้	เช่น	คอมพวิเตอร์เพือ่การเรียน	การสอนและอปุกรณ์ทาง

ด้านเทคโนโลยทีีจ่ะน�าไปประยกุต์ใช้ในงานด้านต่างๆ	เพือ่ให้เกดิประโยชน์	ตลอดจนจดัหาโสตวสัด	ุอปุกรณ์
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ที่ทันสมัย	เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน

	 	 8.1.2		ผลจากการวิจัยพบว่า	 ระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน	 เป็นฐาน	

ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านการบริหารท่ียืดหยุ่นต่อเนื่องเป็นระบบ	 อยู่ใน

ระดบัมาก	แต่อยูอั่นดับสดุท้าย	ดังนัน้	โรงเรยีนและผูบ้รหิารควรมวิีธกีาร	หรอืยทุธวธีิท่ีหลากหลายเป็นเครือ่ง

มือในการบริหาร	และควรน�าเอาวงจรคุณภาพ	PDCA	มาใช้ในการวางแผน	การสร้างสรรค์พัฒนางาน	และ

การนิเทศติดตามงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

	 	 8.1.3		ผลจากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางการบรหิารกบัการบรหิารจดัการสถาน

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	มีความสัมพันธ์

กันทางบวก	 ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยทางการบริหารมีลักษณะคล้อยตามกันกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ดังนั้น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารทั้ง	5	

ด้าน

	 8.2		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1	 ควรท�าวิจัยเชิงคุณภาพด้านการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับ

การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพิ่มเติม	ซึ่งอาจได้ข้อค้นพบที่แตกต่างหรือคล้ายคลึง

กันแต่อาจมีข้อมูลเชิงลึกกว่า	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบริบทของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวัดร้อยเอด็มากยิง่ขึน้	หลงัจากนัน้น�าข้อค้นพบจากการวจิยัทัง้สองวธิมีาสร้างข้อสรปุงานวจิยัในภาพรวม	

อีกทั้งยังสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

	 	 8.2.2		ควรมกีารศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการบรหิารกบัการบรหิารจัดการสถาน

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	เพื่อน�าข้อค้นพบมาเปรียบ

เทียบความเหมือนความต่าง	 หากมีความต่างก็จะได้พิจารณาต่อไปถึงสาเหตุที่แตกต่างกันและหากเหมือน

กันก็จะเป็นเครื่องยืนยันข้อค้นพบ	ซึ่งจะท�าให้ข้อค้นพบน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

	 	 8.2.3		ควรมีการวิจัยกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับการ

บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง	 ส่วนท้องถิ่นที่ใช้การ

บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ในการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อน�าข้อค้นพบจาก

การวจิยัทัง้สองวธิมีาสร้างข้อสรปุงานวจิยัในภาพรวม	อกีทัง้	ยงัสามารถน�าผลการวจิยัไปใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบัติได้ถูกต้อง

9.  เอกสารอ้างอิง

ก�าพล	 ฤทธิ์รักษา.	 (2554).	 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้	 ในโรงเรียนแกนน�า
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ขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแก่น	 เขต	 5.	 รายงานการศึกษาอิสระปริญญา
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ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ.	(2550).	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550.	กรุงเทพฯ	:	ส�านักงาน.

อุทัย	บุญประเสริฐ.	(2542).	การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบ

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 (School	 –	 Based	Management)	 (รายงานการวิจัย).	

กรุงเทพฯ	:	ส�านักงานปฏิรูประบบบริหารการศึกษา	ส�านักงาน	คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

10.  ค�าขอบคุณ

	 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงด้วยดี	 ด้วยการเอาใจใส่	 ช่วยเหลือและการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก	 รอง

ศาสตราจารย์	ดร.สุเทพ	เมยไธสง	อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	และ	ดร.กุศล	ศรีสารคาม	อาจารย์	ที่ปรึกษา

สารนิพนธ์ร่วม	ทีไ่ด้เสยีสละเวลาอนัมค่ีาของท่านให้ค�าปรกึษาแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์	และมคีณุค่ายิง่ส�าหรบั

ผู้วิจัย	ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านไว้	ณ	ที่นี้ด้วย

	 ขอกราบขอบพระคุณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอนก	ศิลปนิลมาลย์	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขา

วิชาการบริหารการศกึษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั	วทิยาเขต	ร้อยเอ็ด	ดร.สชุา

ติ	วิริยะ	ผู้อ�านวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	และ	นางริศร	

พงศ์สวุรรณ	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรสาขาวชิาการสอนภาษาไทย	คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหามกฏุ

ราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็	ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์	ตรวจสอบเนือ้หา	ความถกูต้อง	และข้อเสนอแนะเพือ่

ปรับปรุงเคร่ืองมือการวิจัย	 ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์	และ

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ที่คอยอบรมสอนสั่งและให้วิทยาการความรู้แก่ผู้วิจัย

	 ความส�าเรจ็ของการท�าสารนพินธ์ครัง้นี	้จะไม่สามารถส�าเรจ็ลงได้ถ้าหากขาดก�าลงัใจ	ทีส่�าคญัจาก

ครอบครัว	รากเงิน	ที่คอยเป็นก�าลังใจอยู่เบื้องหลัง	สุดท้ายผลอันจะเป็นประโยชน์	ความดีความงามทั้งปวง	

ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสารนิพนธ์นี้	 ขอมอบแด่คุณพ่อและคุณแม่ท่ีเคารพยิ่ง	 และหากมีข้อบกพร่องด้วย

ประการใด	ๆ	ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง	

7.  เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่.	(2552).	มาตรฐานการศึกษาท้องถิน่.	กรงุเทพฯ	:	กรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย.

กรมสามญัศกึษา.	(2544).	แนวทางการนเิทศช่วยเหลอืโรงเรยีนปฏิรปูการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง.	กรงุเทพฯ	



ปีที่ 6 ฉบับที่  2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม - ธันวำคม 2560 173

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

:	โรงพิมพ์คุรุสภา.

กรมสุขภาพจิต.	(2544).	คู่มือการบริหาร ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3-ช่วงชั้นที่ 4 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์.	 (2557).	แผนปฏิบัติการประจ�าปี 2557.	 อัดส�าเนา.	 สมุทรสาคร	 :	
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8.  ค�าขอบคุณ

	 การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ	

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	 สังกัดกองการศึกษา	 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	 จังหวัด	

สมุทรสาคร	 เล่มนี้	 ส�าเร็จลุล่วงมาด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่ายผู้วิจัย	 จึงขอ

ขอบพระคณุทกุ	ๆ 	ท่านมา	ณ	โอกาสนีโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่	ขอกราบขอบพระคณุผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ี	แนะน�า

ให้ค�าปรึกษา	 ดังนี้	 1)	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ค�าสิงห์	 นนเหล่าพล	 อาจารย์ประจ�าภาคคณะวิทยาศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2)	ดร.พัชรี	ปิยภัณฑ์	อาจารย์ประจ�าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี	3)	นางอารยา	เสริมสาธนสวัสดิ์	ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	

วิทยฐานะผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ	4)	นายสมชาย	เปียถนอม	ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	โรงเรียนเทศบาล	๕	

วดัพระปฐมเจดย์ี	วทิยฐานะผูอ้�านวยการเชีย่วชาญ	5)	นางบรบิรูณ์	เกษรา	ผูอ้�านวยการสถานศกึษาโรงเรยีน

เทศบาล	๓	ยุวบูรณ์บ�ารุง	วิทยฐานะผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ	11	6)	นางสายชล	สิงห์สุวรรณ	ผู้อ�านวยการ

สถานศกึษาโรงเรยีนเทศบาลบ้านโนนหนองวดั	วทิยฐานะ	ผูอ้�านวยการเชีย่วชาญ	และ	7)	นายชยัชนะ	ผลาพงศ์	 

ผูอ้�านวยการสถานศึกษาโรงเรยีนเทศบาล	๑	(วดัเจยีงอ)ี	วทิยฐานะผูอ้�านวยการเชีย่วชาญ	ทีก่รณุาอนเุคราะห์

เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ	การตรวจและปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวิจัย	เล่มนี้	

	 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา	ครูผู้สอน	นักเรียน	ผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

ทุกท่าน	 ในการมีส่วนร่วม	 กล่าวคือ	 ร่วมคิด	 ร่วมท�าและร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์	มาโดยตลอด	จนท�าให้การพัฒนาในทุก	ๆ	ด้าน	มีความเจริญ	ก้าวหน้าขึ้นมาตาม

ล�าดับ	

	 ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดจากผลงานการวิจัยเล่มนี้ขอมอบให้แก่บุพการีและครูอาจารย์	 ทุกท่าน

ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยด้วยความรัก	 ความปรารถนาดีตลอดมา	 และขอมอบให้กับการ

พัฒนาการศึกษาของไทยจงเจริญก้าวหน้าสืบไป


