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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์คอื 1) เพือ่ ศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามสถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จ�ำนวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า (F- test)
ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน คือ ด้านหลักการกระจายอ�ำนาจรองลงมา คือ ด้านหลักการมีสว่ นร่วมด้านหลักการ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและด้านหลักการบริหารตนเอง 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ สี ถานภาพ
ต่างกัน มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ค�ำส�ำคัญ : 1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2. โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา), โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด.
3
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
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ABSTRACT
This research served the purposes: 1) to study states of school-based administrations
of schools attached to Roi Et Provincial Municipality, 2) to compare opinions on
school-based administrations of Roi Et Provincial Municipality’s schools with different
variables of their statuses. The sampling groups comprised school administrators, teachers
and basic education commissions of the schools, numbering 196 individuals. The research
instrument was the rating scale questionnaire. The statistics used for data analyses embraced
frequencies, percentages, arithmetic means, standard deviations and t-tests.
Results of findings have been found as follows : 1) School-based administrations
of schools attached to Roi Et Provincial Municipality have been rated at the high scales in
both of the overall aspect and each one. When taking the last aspect into consideration,
their arithmetic means have also been placed at the high scales. With all aspects ranked
in the descending order of arithmetic means, they include rules of: decentralization,
participation, responses to requirements, and self-administrations. 2) Comparative results
of school-based administrations at Roi Et Provincial Municipality’s schools with different
statuses have revealed that their different statuses show no differences in such
administrations in the overall aspect and a single one. Accordingly, they have not been in
conformity with the established hypothesis.
Keywords : 1. School-Based Administrations
2. Schools Attached to Roi Et Provincial Municipality
1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
ในการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์นนั้ มีปจั จัยส�ำคัญอย่างยิง่ คือการเรียนรูเ้ พือ่ การด�ำรงชีวติ ให้อยูร่ อดและ
เพื่อการด�ำรงชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีกว่า การแสวงหาปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต คืออาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค สิ่งต่างๆ เหล่านี้มนุษย์ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้ได้มา นอกจากนั้นใน
การจะพัฒนาคุณภาพของการด�ำรงชีวติ ให้สงู ขึน้ ก็ตอ้ งอาศัยการศึกษาเรียนรูท้ งั้ สิน้ ทัง้ นีเ้ พราะการศึกษานัน้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ใน 3 ด้าน คือ ด้านสมองการเรียนรู้ (Cognitive Domain) ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม (Affective Domain) และด้านทักษะการปฏิบตั ิ (Psychomotor Domain) (Bloom, 1976,
p. 863) ดังนัน้ แนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพประชากรด้วยการพัฒนาการศึกษาจึงเป็นนโยบายทีส่ ำ� คัญ
ของทุกประเทศในโลก
ส�ำหรับการจัดการศึกษาในประเทศไทยในอดีตก่อนทีจ่ ะมีการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนขึน้ นัน้
เป็นการจัดการศึกษาในบ้าน ในวัด และในวัง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537, หน้า 387) ซึ่งการ
ศึกษาในช่วงนั้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน แต่เมื่อรัฐมีความต้องการสร้างรัฐชาติและความเป็น
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อารยะให้กับสังคมไทย ท�ำให้รัฐต้องดึงอ�ำนาจในการจัดการศึกษามารวมศูนย์อยู่ท่ีรัฐและได้สร้างระบบ
โรงเรียนขึน้ แต่การรวมอ�ำนาจเข้าสูส่ ว่ นกลางของระบบการศึกษาท�ำให้สว่ นกลางต้องปฏิบตั ใิ นรายละเอียด
ทุกเรือ่ ง ท�ำให้ดแู ลหน่วยงานทัว่ ประเทศไม่ทวั่ ถึง งานล่าช้าเกิดการทุจริต ประชาชนไม่มสี ว่ นร่วมในการตรวจ
สอบ ผูบ้ ริหารไม่มอี ำ� นาจในการตัดสินใจท�ำหน้าทีเ่ ป็นเพียงตัวแทนของส่วนกลาง นอกจากนีก้ ารบริหารงาน
บุคคล ก็ถูกก�ำหนดมาจากส่วนกลางทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาของไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน
รัฐยังเป็นผูท้ กี่ ำ� หนดแทบทุกด้าน นับตัง้ แต่นโยบาย รูปแบบ วิธกี าร เนือ้ หาสาระและงบประมาณ จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวนี้ จึงต้องกระจายอ�ำนาจการบริหารการศึกษาให้ผอู้ ยูใ่ กล้ชดิ กับเด็กคือ โรงเรียน ให้คดิ เองท�ำ
เอง วางแผนการบริหาร แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และต้องรับผิดชอบต่อการเรียนของเด็กเองด้วย ขณะเดียวกัน
ก็ให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียร่วมกัน ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนและรับผิดชอบร่วมกัน (รุ่ง แก้วแดง, 2541, หน้า 16)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2540 ได้ก�ำหนดเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษา
และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนไว้ในมาตรา 43 ว่าการ
จัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรา 81
ได้ก�ำหนดหน้าที่ของรัฐในการสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการส่งเสริม
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2540, หน้า 25)จากหลักการด้านการมีสว่ นร่วมและ
กระจายอ�ำนาจจึงมีการตรากฎหมายการศึกษาแห่งชาติขนึ้ เรียกว่า “พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542” ส�ำหรับใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบและโครงสร้างการ
ศึกษาของไทย โดยในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและจัดการศึกษานั้นได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการ
กระจายอ�ำนาจไว้ในมาตรา 39ทีก่ ำ� หนดให้กระทรวงกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทัง้ ด้าน
วิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และในการบริหารสถานศึกษานั้นในมาตรา
40 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ผูแ้ ทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒิ และให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
เพราะรัฐมองเห็นว่า การจัดการศึกษาเป็นสิ่งส�ำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อให้การจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 21)
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในช่วง
ทศวรรษ 1980 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจนเกิดความส�ำเร็จในการพัฒนาองค์การทาง
อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ กลยุทธ์ในการท�ำให้องค์การมีประสิทธิภาพในการท�ำงาน เน้นการกระจาย
ความรับผิดชอบ ท�ำให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างมาก ความส�ำเร็จจากภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ท�ำให้นักการศึกษาเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาให้ดีข้ึน จ�ำเป็นต้องปรับกระบวนการ และวิธีการทางการศึกษาโดยน�ำแนวคิดนี้มาใช้ในการจัดการ
ศึกษา ต่อมาแนวคิดนี้ได้แพร่หลายไปใช้ในการด�ำเนินการในประเทศต่างๆ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ฮ่องกง เดนมาร์ก อิสราเอล เป็นต้น (อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หน้า 2-3)
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การกระจายอ�ำนาจไปยังสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 39
และมาตรา 40 นั้นเป็นไปตามแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หน้า
189-190) ซึง่ เป็นแนวคิดเกีย่ วกับการกระจายอ�ำนาจการบริหารและจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังสถาน
ศึกษาโดยตรง อ�ำนาจที่เคยรวมศูนย์ไว้ท่ีส่วนกลางต้องกระจายไปยังโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรประชาชน ชุมชน และเขตพื้นที่ หน่วยงานส่วนกลางที่เคยท�ำหน้าที่เป็นทั้งผู้จัด และผู้สนับสนุนการ
ศึกษาอย่างเบ็ดเสร็จ จะต้องมีการปรับบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ใหม่ เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น
(ยุวดี ศันสนีย์รัตน์, 2542, หน้า 35) ทั้งนี้อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 2 ประการ
คือ 1) สถานศึกษา และหน่วยงานทีด่ แู ลสถานศึกษาจะเป็นหน่วยทีน่ ำ� นโยบายไปปฏิบตั ใิ ห้ได้ตามมาตรฐาน
และต้องจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อแผนการศึกษาและความต้องการของประชาชน 2) เป็นการคืนอ�ำนาจ
การจัดการศึกษาให้ประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพิ่มบทบาท อ�ำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบให้สถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2542, หน้า 5-8)
แต่ในการด�ำเนินงานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่ผ่านมาพบว่า การบริหารงานของ
โรงเรียนยังน�ำหลักการของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้ไม่เต็มรูปแบบ ประชาชนยังเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการจัดการศึกษาน้อย บุคลากรแต่ละฝ่าย ยังมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทและหน้าทีไ่ ม่ชดั เจน
รวมทัง้ การด�ำเนินงานยังไม่สนองตอบเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เท่าใด
นักซึ่งส่งผลให้การด�ำเนินงานของโรงเรียนยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
เพื่อให้การด�ำเนินงานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสนองต่อเจตนารมณ์ของพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพัฒนาโรงเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพสูค่ วามเป็นเลิศ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาวิธีการและรูปแบบของการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการ 4 ประการ
เพือ่ น�ำมาใช้ในการจัดการศึกษาของของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ส�ำนักการศึกษา เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจ�ำแนกตามสถานภาพที่แตกต่างกัน
3. สมมติฐานการวิจัย
ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยว
กับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามสถานภาพ ซึง่ จะใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.2 โรงเรียนได้น�ำผลการศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สามารถน�ำ
ผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและน�ำไปสู่การแสวงหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.1.1 ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน
400 คน
5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample Group) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2559 จากการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากจ�ำนวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก�ำหนดขนาดของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 608-610) จ�ำนวน 196 คน
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ในปีการศึกษา 2559 มี 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านหลักการกระจายอ�ำนาจ 2) ด้านหลักการมีส่วนร่วม 3) ด้าน
หลักการบริหารตนเอง และ 4)ด้านหลักการตอบสนองความต้องการของชุมชน
5.3 ขอบเขตด้านพืน้ ที่ ได้แก่ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีการศึกษา 2559
5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเป็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
5.5 การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ
5.5.1 การเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิจากเอกสารต�ำราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและผลงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งเป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
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2) ก�ำหนดประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และนิยามศัพท์เฉพาะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อจะน�ำไปใช้ในการสร้างเป็นข้อค�ำถาม ในแบบสอบถาม
3) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย โดยใช้ค�ำถาม 2 ประเภท
คือ แบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิด
4) น�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ทปี่ รึกษาสารนิพนธ์แก้ไข
ปรับปรุงตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เสนอแนะและน�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขความเที่ยงตรงทั้งด้านโครงสร้างเนื้อหาและส�ำนวน
ภาษา ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่าน
5.5.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Discrimination Power/DP) และค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้
ฉบับ (Reliability) ดังนี้
1) ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยน�ำข้อค�ำถามฉบับร่างที่ผ่านการพิจารณาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และส�ำนวนภาษา (Wording) และประเมินดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ ในเนื้อหา (Index of Item –objective Congruence /IOC)
จ�ำนวน 3 ท่าน แล้วน�ำผลการพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (Index
of Item - objective Congruence /IOC) (ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549, หน้า 65)
2) ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยเลือกข้อค�ำถามที่มีค่าตั้งแต่
0.67 ขึ้นไป จากข้อค�ำถามทั้งหมด จ�ำนวน 24 ข้อ ค่าดัชนีซึ่งใช้ได้ทั้งหมด แล้วน�ำข้อค�ำถามที่ใช้ได้ทั้งหมด
ไปหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Discrimination Power/DP) และค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
(Reliability)
3) ตรวจสอบกับประชากรไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยน�ำแบบสอบถามไปใช้ทดลองกับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try–out) จ�ำนวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแล้วน�ำผล
การตอบแบบสอบถามกลับมาทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ
4) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) น�ำข้อที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกผ่าน
เกณฑ์จากวิธีการหาค่า t-test แล้วหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-coefficient) ตามสูตรของ ครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
เท่ากับ 0.96
5.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA : F-test)
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบ
ส่วนใหญ่มีสถานภาพด้านการปฏิบัติงานเป็นครู จ�ำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 รองลงมาคือ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ�ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 30.10 และผู้บริหารสถานศึกษาจ�ำนวน
11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.61
6.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.03, S.D. = 0.26) และเมือ่ พิจารณา
รายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านหลักการกระจายอ�ำนาจ ( = 4.05,
S.D. = 0.37) รองลงมาคือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ( =4.03, S.D. = 0.3 2) ด้านหลักการตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ( = 4.03, S.D. = 0.32) และด้านหลักการบริหารตนเอง ( =4.00, S.D. = 0.31)
6.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ที่ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่าโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดได้มกี ารจัดการศึกษาทีส่ อดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และด�ำเนินการตามนโยบายทางการศึกษาของส�ำนักการศึกษา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดซึง่ เป็นหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนมีการจัดท�ำแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ทางการ
ศึกษาเพื่อเป็นตัวก�ำหนดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ประสบผลส�ำเร็จ ที่เป็นเช่นนี้เพราะด�ำเนินการ
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้มีการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาเพื่อ
พัฒนาระบบการศึกษาโดยโรงเรียนน�ำนโยบายไปด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายมุง่ ความเป็นเลิศทางการศึกษา
นอกจากนีโ้ รงเรียนมีการบริหารงานทัง้ 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการการบริหารงบประมาณการบริหาร
งานบุคคลและการบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School
Based Management) และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่ยึดทั้งหลัก
นิติธรรมคุณธรรมหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าเป็นเครื่องมือในการน�ำวิสัย
ทัศน์และนโยบายไปสู่การปฏิบัติการก�ำหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีจุดมุ่งหมายที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้
สถานศึกษามีอสิ ระมีความเข้มแข็งในการบริหารเพือ่ ให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัวรวดเร็วและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจึง
ท�ำให้ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
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สมาน อัศวภูมิ (2541, หน้า 1) กล่าวว่าการบริหารการศึกษาหมายถึงการควบคุมและการจัดการด้านบริหาร
โรงเรียนซึง่ เกีย่ วกับกระบวนการเรียนการสอนงานธุรการทีเ่ กีย่ วกับตัวครูและนักเรียนตลอดจนบุคลากรอืน่ ๆ
การจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติตามหลักสูตรการจัดวิธีสอนการจัดบริหารวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอนและการแนะแนวการบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์ในการปฏิบตั แิ ละสาขาวิชาในการศึกษา
ที่มีขอบเขตกว้างขวาง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิรดี กลกิจ (2554, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับมาตรฐานด้านผลผลิตในโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5
ผลการวิจยั พบว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาลกลุม่ การศึกษาท้องถิน่ ที่ 5 โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะพร ดาวกระจ่าง (2555, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องผล
ส�ำเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1พบว่าผลส�ำเร็จในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากแต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาภร หนุมภักดี (2555, บทคัดย่อ) ได้วิจัย
เรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายกลุ่มกรม
หลวงชุมพรฯอ�ำเภอเมืองจังหวัดตราด พบว่า 1) ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายกลุ่มกรมหลวงชุมพรฯ อ�ำเภอเมืองจังหวัดตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง และ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมใจ จิตตวิบูลย์ (2556, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องสภาพปัญหาและสภาพการ
ปฏิบตั กิ ารบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมาเขต 2
พบว่า สภาพปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีปญ
ั หาในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณา
รายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
7.1.1 ด้านหลักการกระจายอ�ำนาจ พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการกระจายอ�ำนาจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ปรากฏเช่น
นี้อภิปรายได้ว่าจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ซึ่งเน้นเรื่องการกระจายอ�ำนาจโดยมีการจัดระบบโครงสร้าง
และกระบวนการจัดการศึกษาให้มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติมีการกระจา
ยอ�ำนาจไปสู่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีสถานะเป็นนิติบุคคลมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการมีกรอบภารกิจที่ชัดเจนในโครงสร้างการบริหารงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 6-9)
ท�ำให้หน่วยงานมีความคล่องตัวสูงสามารถด�ำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการของตนเองสอดคล้องกับแนวคิดของจินตนา นันทปรีชา (2544, หน้า 18) กล่าวว่าการบริหาร
การศึกษาหมายถึงการแสดงออกในการกระท�ำหรือในทางความคิดเรื่องงานทุกด้านในสถานศึกษาเพื่อให้
งานในความรับผิดชอบและทีเ่ กีย่ วข้องได้บรรลุจดุ มุง่ หมายตามทีก่ ำ� หนดไว้โดยให้นกั เรียนมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่
หลักสูตรต้องการนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร ปราบพาล (2556, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง
ประสิทธิผลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภูเขต 2 พบว่า 1) ประสิทธิผลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับ
มาก 2) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
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7.1.2 ด้านหลักการมีสว่ นร่วม พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีสว่ นร่วมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีป่ รากฏเช่นนีอ้ ภิปรายได้
ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ในมาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งเน้นเรื่องการกระ
จายอ�ำนาจในการจัดการศึกษาและเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ประกาศใช้มาเป็นระยะ
เวลาหนึง่ แล้วท�ำให้ทกุ ฝ่ายมีความรูค้ วามเข้าใจเข้ามามีสว่ นร่วมและมีความพร้อมในการปฏิบตั งิ านต่างๆมาก
พอสมควร สอดคล้องกับแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ (2545, หน้า ข) กล่าวไว้ว่า การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เป็นรูปแบบและแนวคิดในการบริหารที่มีการกระจายอ�ำนาจการจัดการศึกษาจากส่วน
กลาง หรือจากเขตการศึกษาไปยังสถานศึกษา ท�ำให้สถานศึกษามีอำ� นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีความ
อิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการในการตัดสินใจสัง่ การเกีย่ วกับบริหารโรงเรียน ทัง้ ด้านหลักสูตรการ
เงินการงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปของโรงเรียนเอง โดยมีคณะกรรมการโรงเรียน
ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผูป้ กครอง องค์กรและชุมชนร่วมกันบริหารโรงเรียนให้
สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ของผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุด สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ทัดตะวัน นามจุงจัง (2558, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 พบว่า 1) สภาพการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3
จ�ำแนกตามสถานภาพพบว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 2) สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก
7.1.3 ด้านหลักการบริหารตนเอง พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหารตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ปรากฏเช่นนี้
อภิปรายได้วา่ เดิมโรงเรียนเคยเป็นแต่หน่วยปฏิบตั ริ บั ค�ำสัง่ มาปฏิบตั เิ พียงอย่างเดียวการทีโ่ รงเรียนมีอำ� นาจ
ในการบริหารงานของตนเองสามารถตัดสินใจด�ำเนินงานต่างๆได้ตามความต้องการมีอสิ ระในการด�ำเนินงาน
และการตัดสินใจเพื่อให้การด�ำเนินงานออกมาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั้นผู้บริหารต้องมีความรู้
ความเข้าใจและมีความช�ำนาญในหลักการบริหารและการด�ำเนินงานต่างๆของโรงเรียนเป็นอย่างดีต้องมี
ภาวะผูน้ ำ� ทีด่ แี ละมีวสิ ยั ทัศน์ทกี่ ว้างไกลเพราะผูบ้ ริหารถือเป็นตัวจักรส�ำคัญทีส่ ามารถน�ำองค์การให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้ทั้งตัวผู้บริหารเองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมี
ความรูค้ วามเข้าใจในหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างถ่องแท้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในภาระหน้าที่
และบทบาทของตนเองอย่างชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถน�ำรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมา
ใช้ได้อย่างประสบความส�ำเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ ถวิล มาตรเลีย่ ม (2545, หน้า 41)กล่าว่า การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารจัดการโรงเรียนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและความต้องการ
ของโรงเรียน นัน่ คือ สมาชิกในโรงเรียนอันได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู-อาจารย์
พ่อแม่ผปู้ กครอง นักเรียน ตลอดจนสมาชิกชุมชน และองค์กรอืน่ ๆ มารวมพลังกันอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อ
การใช้ทรัพยากรและแก้ปัญหา ตลอดจนด�ำเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในระยะสั้นและระยะยาวดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของคาร์ลสัน (Carlson, 1996, p8) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
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บทบาทของครูใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1989-1994 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปการบริหารโรงเรียนในชิคาโก
ผลการวิจยั พบว่าในอดีตการปฏิบตั งิ านของครูใหญ่เป็นการบริหารงานแบบราชการมุง่ รับผิดชอบต่อเขตพืน้ ที่
และหน่วยงานกลางแต่ในปัจจุบันหลังจากปฏิรูปแล้วครูใหญ่มีบทบาทเด่น 3 ประการคือ 1) เป็นผู้จัดการ
ศึกษาทีม่ อี ำ� นาจแบบเบ็ดเสร็จโดยรับผิดชอบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารจัดการกับสิง่ อ�ำนาย
ความสะดวกการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารต้นทุนการงบประมาณและค่าใช้จ่าย 2) การอ�ำนวยความ
สะดวกเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 3) การมีบทบาทคล้ายนักการเมืองจากผลการวิจัยคาร์ลสันเสนอว่า
ควรมีการปรับปรุงระบบการเตรียมครูใหญ่กอ่ นประจ�ำการให้ดขี นึ้ กว่าทีเ่ ป็นอยูแ่ ละควรมีระบบการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ครูใหญ่ระหว่างประจ�ำการเพราะการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการกระจายอ�ำนาจได้
สร้างความแตกต่างๆ การมีส่วนร่วมจากการกระจายอ�ำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคือปัญหาการ
ยอมรับจากภายนอกเกีย่ วกับความรูแ้ ละความสามารถขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่ เองและความสามารถ
ในการสนับสนุนด้านการศึกษายังมีข้อจ�ำกัดในและความคลุมเครือให้กับกระบวนการตัดสินใจจึงควรมีการ
สร้างความชัดเจนว่า 1) จุดใดคือจุดสิ้นสุดของนโยบายและการปฏิบัติจะเริ่มต้นณจุดใด 2) เรื่องใดที่ต้อง
ตัดสินใจเรื่องใดไม่ต้องตัดสินใจทั้งนี้เพื่อลดการแสวงหาอ�ำนาจ 3) ครูใหญ่ควรสนับสนุนให้บุคลากรร่วมรับ
ผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเดเลนีย์ (Delaney, 1995, p. 54) ที่ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับพัฒนาการของโรงเรียนข้อค้นพบที่ส�ำคัญจาก
การวิจยั นีค้ อื สไตล์หรือแบบของภาวะผูน้ ำ� ของครูใหญ่เป็นปัจจัยหลักทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จและจากงานวิจยั
ของคิม (Kim, 1998, p79) ที่ผลการวิจัยได้สนับสนุนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานว่าสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึง
มากที่สุดในการใช้การบริหารรูปแบบนี้ก็คือต้องพยายามประสานและเชื่อมโยงภาวะผู้น�ำของโรงเรียนเข้า
กับวัฒนธรรมของโรงเรียนทั้งนี้เพราะผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นตัวจักรส�ำคัญที่จะท�ำให้การจัดการศึกษาเป็น
ไปอย่างมีคณ
ุ ภาพจากงานวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการทีโ่ รงเรียนจะน�ำรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานมาใช้ได้อย่างประสบความส�ำเร็จนัน้ ผูบ้ ริหารเป็นปัจจัยหลักทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
7.1.4 ด้านหลักการตอบสนองความต้องการของชุมชน พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการตอบสนองความต้องการของชุมชน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเพราะในการด�ำเนินงานต่างๆของโรงเรียนที่ผ่านมาได้
ให้ความส�ำคัญและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและผู้ปกครองและเน้นการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์
การด�ำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอจึงท�ำให้ชุมชนได้มีโอกาสรับทราบความเป็นไปของ
โรงเรียนมีสว่ นร่วมและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการด�ำเนินงานต่างๆของโรงเรียนอยูเ่ สมอท�ำให้โรงเรียน
ได้รับทราบข้อมูลและความต้องการของชุมชนที่แท้จริงสามารถด�ำเนินงานได้ตามความต้องการของชุมชน
และท�ำให้ชุมชนมีความพึงพอใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, หน้า 8) กล่าว
ว่าถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะมีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของหน่วยงานนักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการ
บริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ซึ่งการบริหารการศึกษา
นั้นจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ทุกประการเพราะว่าการด�ำเนินงานต่างๆมิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะ
กระท�ำเพียงล�ำพังคนเดียวแต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท�ำให้งานนั้นประสบความส�ำเร็จได้เพราะ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การที่มุ่งไปสู่ความส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
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และเพื่อความอยู่รอดขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญญา บรรณกิจ (2556, บทคัดย่อ) ได้วิจัย
เรื่องปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 พบว่า ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก
7.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามสถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตก
ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดมีการบริหารเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยยึดแผนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจึงท�ำให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีม่ สี ถานภาพ ต่างกัน มีการบริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ
(2546, หน้า 8) กล่าวว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญในการบริหารการศึกษา เพราะจะเป็น
ผู้ก�ำหนดนโยบายของการศึกษา ก�ำหนดจุดหมาย ตลอดจนวางแผนวิธีการด�ำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลดัง
กล่าว ภาพลักษณ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษายุคใหม่ตอ้ งมีความเป็นผูน้ ำ� ทางวิชาการทีเ่ ข้มแข็งและเป็นผูจ้ ดั การ
ทีเ่ ฉียบแหลม ซึง่ การทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้ตามทีก่ ล่าวมานัน้ ผูบ้ ริหารมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องศึกษาแนวคิดการบริหาร
การศึกษา เพื่อที่จะได้น�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับงานวิจัยของวิโรจน์ ลอดทอง
(2556, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องสภาพปัญหาแนวทางแก้ไขและแนวทางพัฒนาสถานศึกษาที่บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาจ�ำแนกตามประเภทโรงเรียนทีต่ า่ งกันพบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันจ�ำแนกตาม
ต�ำแหน่งที่ต่างกันพบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันจ�ำแนกตามอายุที่ต่างกันพบว่าโดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกันจ�ำแนกตามระดับการศึกษาที่ต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างจ�ำแนกตามขนาด
โรงเรียนที่ต่างกันพบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญญา บรรณกิจ
(2556, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 พบว่า การเปรียบเทียบปัญหาจ�ำแนกตาม
ความคิดเห็นของผู้อ�ำนวยการและครูผู้สอนโดยรวมไม่แตกต่างกันจ�ำแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจยั พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง จึงควรคงสภาพ
ไว้และด�ำเนินการพัฒนาให้สงู ขึน้ ส่วนในด้านหลักการบริหารตนเองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ นัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียน
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สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรที่จะหาแนวทางพัฒนาด้านนี้ให้สูงยิ่งขึ้น
ต่อไป
8.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
8.2.1 ผลการวิจยั พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ ด้านหลักการบริหารตนเองจึงสมควรให้มีการวิจัยในเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เรื่อง สภาพ ปัญหา ด้านหลักการบริหารตนเองโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
8.2.2 ผลการวิจยั พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดในจ�ำนวนค�ำถามทั้ง 24 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด จ�ำนวน 1 ข้อ ที่ว่า “รูปแบบที่ใช้
ในการบริหารงานของโรงเรียน” ดังนั้น ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เรื่องการ
บริหารรูปแบบที่ใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
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10. ค�ำขอบคุณ
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�ำเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.กุศล ศรีสารคาม อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สัมฤทธิ์ แก้วสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค�ำปรึกษาและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมาผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน ท�ำให้งาน
วิจยั มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และผูท้ รงคุณวุฒทิ กุ ท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำ
แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดทุกคนใน
ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยท�ำให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�ำเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบคุณครอบครัว ตลอดจนญาติพี่น้องที่เป็นก�ำลังใจ ให้การสนับสนุนผู้วิจัยตลอดมา คุณค่า
และเป็นประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มี
พระคุณทุกท่านทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั ทีท่ ำ� ให้ขา้ พเจ้าเป็นผูม้ กี ารศึกษาและประสบความส�ำเร็จมาจนตราบ
เท่าทุกวันนี้
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