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การวจิยัครัง้น้ีมวัีตถปุระสงค์คือ	1)	เพือ่ศกึษาสภาพการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	ของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโดยใช้

โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด	จงัหวดัร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามสถานภาพท่ีแตกต่างกัน 

กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู้บริหาร	 ครู	 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด	จ�านวน	196	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	สถิติที่ใช้

ในการวเิคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย	ความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และทดสอบค่า	(F-	test)

ผลการศกึษาพบว่า	1)	การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนสงักดัเทศบาล	เมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	คอื	ด้านหลกัการกระจายอ�านาจรองลงมา	คอื	ด้านหลกัการมีส่วนร่วมด้านหลกัการ

ตอบสนองความต้องการของชมุชนและด้านหลกัการบรหิารตนเอง	2)	ผลการเปรียบเทยีบการบริหารโดยใช้

โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างทีม่สีถานภาพ

ต่างกนั	มกีารบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็โดยรวม

และรายด้านไม่แตกต่างกัน	ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
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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�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ในการด�ารงชวีติของมนษุย์นัน้มปัีจจยัส�าคญัอย่างยิง่คอืการเรยีนรูเ้พือ่การด�ารงชวีติให้อยูร่อดและ

เพื่อการด�ารงชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีกว่า	 การแสวงหาปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	 คืออาหาร	 เครื่องนุ่งห่ม	 

ที่อยู่อาศัย	และยารักษาโรค	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้มนุษย์ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้ได้มา	นอกจากนั้นใน

การจะพัฒนาคณุภาพของการด�ารงชวีติให้สงูขึน้กต้็องอาศยัการศกึษาเรยีนรูท้ัง้สิน้	ทัง้นีเ้พราะการศกึษานัน้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ใน	3	ด้าน	คือ	ด้านสมองการเรียนรู้	(Cognitive	Domain)	ด้านคุณธรรม

และจรยิธรรม	(Affective	Domain)	และด้านทกัษะการปฏบิตั	ิ(Psychomotor	Domain)	(Bloom,	1976,	

p.	863)	ดงัน้ัน	แนวนโยบายในการพฒันาคุณภาพประชากรด้วยการพฒันาการศกึษาจงึเป็นนโยบายท่ีส�าคญั

ของทุกประเทศในโลก

ส�าหรับการจดัการศกึษาในประเทศไทยในอดตีก่อนทีจ่ะมกีารจดัการศกึษาในระบบโรงเรยีนขึน้นัน้

เป็นการจัดการศึกษาในบ้าน	ในวัด	และในวัง	(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	2537,	หน้า	387)	ซึ่งการ

ศึกษาในช่วงนั้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน	 แต่เมื่อรัฐมีความต้องการสร้างรัฐชาติและความเป็น
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อารยะให้กับสังคมไทย	 ท�าให้รัฐต้องดึงอ�านาจในการจัดการศึกษามารวมศูนย์อยู่ท่ีรัฐและได้สร้างระบบ

โรงเรยีนขึน้	แต่การรวมอ�านาจเข้าสูส่่วนกลางของระบบการศกึษาท�าให้ส่วนกลางต้องปฏบิตัใินรายละเอยีด

ทกุเร่ือง	ท�าให้ดูแลหน่วยงานทัว่ประเทศไม่ทัว่ถงึ	งานล่าช้าเกดิการทุจรติ	ประชาชนไม่มส่ีวนร่วมในการตรวจ

สอบ	ผูบ้รหิารไม่มอี�านาจในการตดัสนิใจท�าหน้าทีเ่ป็นเพยีงตวัแทนของส่วนกลาง	นอกจากนีก้ารบรหิารงาน

บุคคล	 ก็ถูกก�าหนดมาจากส่วนกลางทั้งสิ้น	 อาจกล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาของไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

รฐัยงัเป็นผู้ทีก่�าหนดแทบทกุด้าน	นบัตัง้แต่นโยบาย	รปูแบบ	วธิกีาร	เนือ้หาสาระและงบประมาณ	จากสภาพ

ปัญหาดงักล่าวน้ี	จงึต้องกระจายอ�านาจการบรหิารการศึกษาให้ผูอ้ยูใ่กล้ชิดกบัเดก็คอื	โรงเรยีน	ให้คดิเองท�า

เอง	วางแผนการบรหิาร	แก้ไขปัญหา	ตัดสนิใจ	และต้องรบัผดิชอบต่อการเรยีนของเดก็เองด้วย	ขณะเดยีวกัน

ก็ให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียร่วมกัน	ได้แก่	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	ครู	อาจารย์	ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ามามี

ส่วนร่วมในการวางแผนและรับผิดชอบร่วมกัน	(รุ่ง	แก้วแดง,	2541,	หน้า	16)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ปีพุทธศักราช	2540	ได้ก�าหนดเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษา

และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชนไว้ในมาตรา	 43	 ว่าการ

จัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และมาตรา	 81	 

ได้ก�าหนดหน้าที่ของรัฐในการสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 และการส่งเสริม

ภมูปัิญญาท้องถิน่	(รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย,	2540,	หน้า	25)จากหลกัการด้านการมส่ีวนร่วมและ

กระจายอ�านาจจึงมีการตรากฎหมายการศึกษาแห่งชาตข้ึินเรยีกว่า	“พระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	

2542”	ส�าหรับใช้เป็นกรอบการด�าเนินงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา	ปฏิรูประบบและโครงสร้างการ

ศึกษาของไทย	 โดยในหมวด	 5	 ที่ว่าด้วยการบริหารและจัดการศึกษานั้นได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการ 

กระจายอ�านาจไว้ในมาตรา	39ทีก่�าหนดให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบรหิารและการจดัการศกึษาทัง้ด้าน

วิชาการ	 งบประมาณการบริหารงานบุคคล	 และการบริหารทั่วไป	 ไปยังคณะกรรมการ	 และส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง	 และในการบริหารสถานศึกษานั้นในมาตรา	

40	ได้บญัญัติให้มคีณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัและส่งเสรมิสนบัสนนุกจิการของ

สถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนผู้ปกครอง	 ผู้แทนครู	 ผู้แทนองค์กรชุมชน	 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน	ผูแ้ทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา	ผูท้รงคุณวฒิุ	และให้ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นกรรมการและเลขานกุาร	

เพราะรัฐมองเห็นว่า	 การจัดการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อให้การจัดการศึกษาของ

ประเทศไทยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2542,	หน้า	21)

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	(School-Based	Management)	เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในช่วง

ทศวรรษ	 1980	 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจนเกิดความส�าเร็จในการพัฒนาองค์การทาง

อุตสาหกรรมและการพาณิชย์	 กลยุทธ์ในการท�าให้องค์การมีประสิทธิภาพในการท�างาน	 เน้นการกระจาย

ความรับผิดชอบ	ท�าให้ได้ผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

เป็นอย่างมาก	 ความส�าเร็จจากภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ท�าให้นักการศึกษาเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาให้ดีขึ้น	 จ�าเป็นต้องปรับกระบวนการ	 และวิธีการทางการศึกษาโดยน�าแนวคิดนี้มาใช้ในการจัดการ

ศึกษา	 ต่อมาแนวคิดนี้ได้แพร่หลายไปใช้ในการด�าเนินการในประเทศต่างๆ	 เช่น	 แคนาดา	 ออสเตรเลีย	

นิวซีแลนด์	ฮ่องกง	เดนมาร์ก	อิสราเอล	เป็นต้น	(อุทัย	บุญประเสริฐ,	2545,	หน้า	2-3)
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การกระจายอ�านาจไปยังสถานศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	มาตรา	39	

และมาตรา	40	นั้นเป็นไปตามแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(อุทัย	บุญประเสริฐ,	2545,	หน้า	

189-190)	ซึง่เป็นแนวคดิเกีย่วกบัการกระจายอ�านาจการบรหิารและจดัการศกึษาจากส่วนกลางไปยงัสถาน

ศึกษาโดยตรง	 อ�านาจที่เคยรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางต้องกระจายไปยังโรงเรียน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	

องค์กรประชาชน	ชุมชน	และเขตพื้นที่	หน่วยงานส่วนกลางที่เคยท�าหน้าที่เป็นทั้งผู้จัด	และผู้สนับสนุนการ

ศึกษาอย่างเบ็ดเสร็จ	 จะต้องมีการปรับบทบาทและอ�านาจหน้าที่ใหม่	 เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น	

(ยุวดี	ศันสนีย์รัตน์,	2542,	หน้า	35)	ทั้งนี้อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย	2	ประการ	

คอื	1)	สถานศกึษา	และหน่วยงานทีด่แูลสถานศกึษาจะเป็นหน่วยทีน่�านโยบายไปปฏิบตัใิห้ได้ตามมาตรฐาน	

และต้องจดัการศกึษาให้ตอบสนองต่อแผนการศกึษาและความต้องการของประชาชน	2)	เป็นการคนือ�านาจ

การจัดการศึกษาให้ประชาชน	 โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพิ่มบทบาท	 อ�านาจหน้าท่ี

ความรับผิดชอบให้สถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่	(วิจิตร	ศรีสอ้าน,	2542,	หน้า	5-8)

แต่ในการด�าเนินงานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดท่ีผ่านมาพบว่า	 การบริหารงานของ

โรงเรยีนยงัน�าหลกัการของการบรหิารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้ไม่เตม็รปูแบบ	ประชาชนยงัเข้ามามส่ีวน

ร่วมในการจดัการศกึษาน้อย	บคุลากรแต่ละฝ่าย	ยงัมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาทและหน้าทีไ่ม่ชดัเจน	

รวมทัง้การด�าเนนิงานยงัไม่สนองตอบเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	เท่าใด

นักซึ่งส่งผลให้การด�าเนินงานของโรงเรียนยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร

เพ่ือให้การด�าเนินงานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสนองต่อเจตนารมณ์ของพระราช

บญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และพฒันาโรงเรียนให้มคีณุภาพสูค่วามเป็นเลิศ	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ

ที่จะศึกษาวิธีการและรูปแบบของการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการ	 4	 ประการ 

เพือ่น�ามาใช้ในการจดัการศกึษาของของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	ส�านกัการศึกษา	เทศบาลเมอืง

ร้อยเอ็ด	ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดจ�าแนกตามสถานภาพที่แตกต่างกัน

 

3.  สมมติฐานการวิจัย

ผู้บริหาร	ครู	และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสถานภาพต่างกัน	มีความคิดเห็นเกี่ยว

กับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน
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4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอด็	จ�าแนกตามสถานภาพ	ซึง่จะใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิการบรหิารโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.2		 โรงเรียนได้น�าผลการศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ไปพฒันาและปรบัปรงุการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	สามารถน�า

ผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและน�าไปสู่การแสวงหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 5.1.1		ประชากร	 (Population)	 ได้แก่	 ผู ้บริหารสถานศึกษา	 ครูและคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	 

400	คน

	 	 5.1.2		กลุ่มตัวอย่าง	(Sample	Group)	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	และคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ปีการศกึษา	2559	จากการ

สุ่มแบบแบ่งชั้น	(Stratified	Random	Sampling)	จากจ�านวนผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก�าหนดขนาดของเครจซ่ีและ 

มอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan,	1970,	pp.	608-610)	จ�านวน	196	คน

5.2		 ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ได้แก่	 ความคิดเห็นของผู้บริหาร	 ครู	 และคณะกรรมการสถานศึกษา	 

ขั้นพื้นฐานต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	

ในปีการศึกษา	2559	มี	4	ด้าน	ดังนี้	1)	ด้านหลักการกระจายอ�านาจ	2)	ด้านหลักการมีส่วนร่วม	3)	ด้าน

หลักการบริหารตนเอง	และ	4)ด้านหลักการตอบสนองความต้องการของชุมชน

5.3		 ขอบเขตด้านพ้ืนที	่ได้แก่	โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด	จงัหวดัร้อยเอด็	ในปีการศกึษา	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		การเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้เป็นแบบสอบถาม	(Questionnaires)	ซึง่ผูว้จิยัได้

มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม	ดังนี้

	 	 	 	 1)		ศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิจากเอกสารต�าราวิชาการ	แนวคิด	ทฤษฎีและผลงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งเป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร	(Documentary	Research)	และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
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	 	 	 	 2)		ก�าหนดประเด็นต่าง	 ๆ	 ตามวัตถุประสงค์	 กรอบแนวคิด	 และนิยามศัพท์เฉพาะ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	เพื่อจะน�าไปใช้ในการสร้างเป็นข้อค�าถาม	ในแบบสอบถาม	

	 	 	 	 3)		สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย	โดยใช้ค�าถาม	2	ประเภท	

คือ	แบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิด

	 	 	 	 4)		น�าแบบสอบถามทีส่ร้างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	เสนออาจารย์ท่ีปรกึษาสารนพินธ์แก้ไข

ปรับปรุงตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เสนอแนะและน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเนื้อหาและ

วัตถุประสงค์	 เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขความเที่ยงตรงทั้งด้านโครงสร้างเนื้อหาและส�านวน

ภาษา	ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่าน

	 	 5.5.2		การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	 โดยหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 

Validity)	ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(Discrimination	Power/DP)	และค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้

ฉบับ	(Reliability)	ดังนี้

	 	 	 	 1)		ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	 โดยน�าข้อค�าถามฉบับร่างท่ีผ่านการพิจารณาจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 และ

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง	(Construct	Validity)	และส�านวนภาษา	(Wording)	และประเมินดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	ในเนื้อหา	(Index	of	Item	–objective	Congruence	/IOC)	

จ�านวน	3	ท่าน	แล้วน�าผลการพจิารณาหาค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์	(Index	

of	Item	-	objective	Congruence	/IOC)	(ธีระศักดิ์	อุ่นอารมณ์เลิศ,	2549,	หน้า	65)

	 	 	 	 2)		ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC)	 โดยเลือกข้อค�าถามท่ีมีค่าต้ังแต	่

0.67	ขึ้นไป	จากข้อค�าถามทั้งหมด	จ�านวน	24	ข้อ	ค่าดัชนีซึ่งใช้ได้ทั้งหมด	แล้วน�าข้อค�าถามที่ใช้ได้ทั้งหมด

ไปหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(Discrimination	Power/DP)	และค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั	

(Reliability)

	 	 	 	 3)		ตรวจสอบกับประชากรไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 โดยน�าแบบสอบถามไปใช้ทดลองกับ

ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	(Try–out)	จ�านวน	30	คน	ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแล้วน�าผล

การตอบแบบสอบถามกลับมาทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ

	 	 	 	 4)		ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	 (Reliability)	 น�าข้อที่มีค่าอ�านาจจ�าแนกผ่าน

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�านวน	 126	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 64.29	 รองลงมาคือ	 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ�านวน	59	คน	คิดเป็นร้อยละ	30.10	และผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน	

11	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.61

6.2		 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า	 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด	จงัหวัดร้อยเอด็	โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก	( =	4.03,	S.D.	=	0.26)	และเมือ่พจิารณา

รายด้านพบว่า	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 คือ	 ด้านหลักการกระจายอ�านาจ	 ( =	 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

ร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็ได้มกีารจดัการศกึษาทีส่อดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	และด�าเนินการตามนโยบายทางการศึกษาของส�านักการศึกษา

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ดซึง่เป็นหน่วยงานต้นสงักดัโรงเรยีนมกีารจดัท�าแผนกลยทุธ์หรอืแผนยทุธศาสตร์ทางการ

ศึกษาเพื่อเป็นตัวก�าหนดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ประสบผลส�าเร็จ	ที่เป็นเช่นนี้เพราะด�าเนินการ

ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีให้มีการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาเพื่อ

พฒันาระบบการศึกษาโดยโรงเรยีนน�านโยบายไปด�าเนนิการให้บรรลเุป้าหมายมุง่ความเป็นเลศิทางการศกึษา

นอกจากน้ีโรงเรยีนมกีารบรหิารงานทัง้	4	งาน	คอื	การบรหิารงานวชิาการการบรหิารงบประมาณการบรหิาร

งานบุคคลและการบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 (School	

Based	Management)	 และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 (Good	 Governance)	 ที่ยึดทั้งหลัก

นิติธรรมคุณธรรมหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าเป็นเครื่องมือในการน�าวิสัย

ทัศน์และนโยบายไปสู่การปฏิบัติการก�าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีจุดมุ่งหมายท่ีส�าคัญท่ีจะท�าให้

สถานศกึษามอีสิระมคีวามเข้มแขง็ในการบรหิารเพือ่ให้การบรหิารเป็นไปอย่างคล่องตวัรวดเรว็และสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนท้องถ่ินและประเทศชาติซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจึง

ท�าให้ความคิดเห็นของผู้บริหาร	 ครู	 และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีต่อการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
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สมาน	อศัวภมู	ิ(2541,	หน้า	1)	กล่าวว่าการบรหิารการศกึษาหมายถึงการควบคมุและการจดัการด้านบรหิาร

โรงเรียนซ่ึงเก่ียวกบักระบวนการเรยีนการสอนงานธรุการท่ีเกีย่วกบัตวัครแูละนกัเรยีนตลอดจนบุคลากรอ่ืนๆ

การจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติตามหลักสูตรการจัดวิธีสอนการจัดบริหารวัสดุอุปกรณ์

การเรียนการสอนและการแนะแนวการบรหิารการศกึษาเป็นศาสตร์ในการปฏบัิตแิละสาขาวชิาในการศกึษา

ที่มีขอบเขตกว้างขวาง	นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิรดี	กลกิจ	(2554,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่อง

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับมาตรฐานด้านผลผลิตในโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี	5	

ผลการวจิยัพบว่าการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในโรงเรยีนเทศบาลกลุม่การศกึษาท้องถิน่ที	่5	โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ปิยะพร	ดาวกระจ่าง	(2555,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่องผล

ส�าเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1พบว่าผลส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมากแต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาภร	หนุมภักดี	(2555,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัย

เรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายกลุ่มกรม

หลวงชมุพรฯอ�าเภอเมอืงจงัหวดัตราด	พบว่า	1)	ปัญหาการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนศนูย์

เครือข่ายกลุ่มกรมหลวงชุมพรฯ	อ�าเภอเมืองจังหวัดตราด	โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง	และ

ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมใจ	จิตตวิบูลย์	(2556,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่องสภาพปัญหาและสภาพการ

ปฏบิตักิารบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนสงักดัสานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสมีาเขต	2	

พบว่า	สภาพปัญหาการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานมปัีญหาในภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุเมือ่พจิารณา

รายด้าน	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 7.1.1		ด้านหลักการกระจายอ�านาจ	พบว่า	การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านการกระจายอ�านาจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่ปรากฏเช่น

นี้อภิปรายได้ว่าจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช	2542	และ

แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พุทธศักราช	2545	ซึ่งเน้นเรื่องการกระจายอ�านาจโดยมีการจัดระบบโครงสร้าง

และกระบวนการจัดการศึกษาให้มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติมีการกระจา

ยอ�านาจไปสู่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีสถานะเป็นนิติบุคคลมีความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการมีกรอบภารกิจที่ชัดเจนในโครงสร้างการบริหารงาน	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2546,	หน้า	6-9)	

ท�าให้หน่วยงานมีความคล่องตัวสูงสามารถด�าเนินงานและตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ตามสภาพปัญหาและ

ความต้องการของตนเองสอดคล้องกับแนวคิดของจินตนา	นันทปรีชา	(2544,	หน้า	18)	กล่าวว่าการบริหาร

การศึกษาหมายถึงการแสดงออกในการกระท�าหรือในทางความคิดเรื่องงานทุกด้านในสถานศึกษาเพื่อให้

งานในความรบัผดิชอบและทีเ่กีย่วข้องได้บรรลจุดุมุง่หมายตามทีก่�าหนดไว้โดยให้นกัเรยีนมคีณุสมบัตติามที่

หลักสูตรต้องการนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร	ปราบพาล	(2556,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่อง

ประสทิธผิลการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนสงักดัสานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

หนองบวัลาภูเขต	2	พบว่า	1)	ประสทิธผิลการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั

มาก	2)	การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 7.1.2		 ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม	พบว่า	การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนสงักดั

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ด้านการมส่ีวนร่วมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีป่รากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้

ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช	2542	ในมาตรา	39	และมาตรา	40	ซึ่งเน้นเรื่องการกระ

จายอ�านาจในการจัดการศึกษาและเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายได้ประกาศใช้มาเป็นระยะ

เวลาหน่ึงแล้วท�าให้ทกุฝ่ายมคีวามรูค้วามเข้าใจเข้ามามส่ีวนร่วมและมคีวามพร้อมในการปฏบัิติงานต่างๆมาก

พอสมควร	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 อุทัย	 บุญประเสริฐ	 (2545,	 หน้า	 ข)	 กล่าวไว้ว่า	 การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน	 เป็นรูปแบบและแนวคิดในการบริหารที่มีการกระจายอ�านาจการจัดการศึกษาจากส่วน

กลาง	หรอืจากเขตการศึกษาไปยงัสถานศึกษา	ท�าให้สถานศกึษามอี�านาจหน้าที	่ความรบัผดิชอบ	และมคีวาม

อสิระและคล่องตวัในการบรหิารจดัการในการตดัสนิใจสัง่การเกีย่วกบับรหิารโรงเรยีน	ทัง้ด้านหลกัสตูรการ

เงินการงบประมาณ	การบริหารบุคคล	และการบริหารทั่วไปของโรงเรียนเอง	โดยมีคณะกรรมการโรงเรียน	

ซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิารโรงเรยีน	ตวัแทนคร	ูตวัแทนผูป้กครอง	องค์กรและชมุชนร่วมกนับริหารโรงเรยีนให้

สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	ของผู้ปกครอง	 และชุมชนมากท่ีสุด	 สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	ทัดตะวัน	นามจุงจัง	(2558,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต	3	พบว่า	1)	สภาพการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต	3	

จ�าแนกตามสถานภาพพบว่าโดยรวมอยูใ่นระดับมาก	2)	สภาพการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต	 3	 จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา	 พบว่า

โดยรวมอยู่ในระดับมาก

	 	 7.1.3		ด้านหลักการบริหารตนเอง	พบว่า	 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านการบริหารตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีปรากฏเช่นนี้

อภปิรายได้ว่าเดมิโรงเรยีนเคยเป็นแต่หน่วยปฏบิตัริบัค�าสัง่มาปฏบิตัเิพยีงอย่างเดยีวการทีโ่รงเรียนมีอ�านาจ

ในการบริหารงานของตนเองสามารถตัดสนิใจด�าเนนิงานต่างๆได้ตามความต้องการมอีสิระในการด�าเนนิงาน

และการตัดสินใจเพื่อให้การด�าเนินงานออกมาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั้นผู้บริหารต้องมีความรู้

ความเข้าใจและมีความช�านาญในหลักการบริหารและการด�าเนินงานต่างๆของโรงเรียนเป็นอย่างดีต้องมี

ภาวะผูน้�าทีด่แีละมวีสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกลเพราะผูบ้รหิารถอืเป็นตวัจกัรส�าคญัท่ีสามารถน�าองค์การให้สามารถ

ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้ท้ังตัวผู้บริหารเองหรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในหลกัการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานอย่างถ่องแท้มคีวามรูค้วามเข้าใจในภาระหน้าที่

และบทบาทของตนเองอย่างชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถน�ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมา

ใช้ได้อย่างประสบความส�าเรจ็	สอดคล้องกับแนวคดิของ	ถวิล	มาตรเลีย่ม	(2545,	หน้า	41)กล่าว่า	การบรหิาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	หมายถึง	การบริหารจัดการโรงเรียนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและความต้องการ

ของโรงเรยีน	นัน่คือ	สมาชกิในโรงเรยีนอนัได้แก่	คณะกรรมการบริหารโรงเรยีน	ผูบ้รหิารโรงเรยีน	คร-ูอาจารย์	

พ่อแม่ผู้ปกครอง	นกัเรยีน	ตลอดจนสมาชกิชมุชน	และองค์กรอืน่ๆ	มารวมพลงักนัอย่างเตม็ที	่รบัผดิชอบต่อ

การใช้ทรัพยากรและแก้ปัญหา	 ตลอดจนด�าเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ในระยะสั้นและระยะยาวดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของคาร์ลสัน	 (Carlson,	 1996,	 p8)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง



Vol.7 No.1 January - June 2018196

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

บทบาทของครูใหญ่ในช่วงปี	ค.ศ.	1989-1994	ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปการบริหารโรงเรียนในชิคาโก

ผลการวจิยัพบว่าในอดีตการปฏบิติังานของครใูหญ่เป็นการบริหารงานแบบราชการมุง่รบัผดิชอบต่อเขตพืน้ท่ี

และหน่วยงานกลางแต่ในปัจจุบันหลังจากปฏิรูปแล้วครูใหญ่มีบทบาทเด่น	3	ประการคือ	1)	 เป็นผู้จัดการ

ศกึษาทีม่อี�านาจแบบเบ็ดเสรจ็โดยรบัผดิชอบต่อการบรหิารทรพัยากรมนษุย์การบรหิารจดัการกับสิง่อ�านาย

ความสะดวกการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารต้นทุนการงบประมาณและค่าใช้จ่าย	2)	การอ�านวยความ

สะดวกเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา	3)	การมีบทบาทคล้ายนักการเมืองจากผลการวิจัยคาร์ลสันเสนอว่า

ควรมกีารปรบัปรงุระบบการเตรยีมครใูหญ่ก่อนประจ�าการให้ดขีึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่และควรมรีะบบการให้ความ

ช่วยเหลือแก่ครูใหญ่ระหว่างประจ�าการเพราะการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการกระจายอ�านาจได้

สร้างความแตกต่างๆ	การมีส่วนร่วมจากการกระจายอ�านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคือปัญหาการ

ยอมรับจากภายนอกเกีย่วกบัความรูแ้ละความสามารถขององค์การบรหิารส่วนท้องถิน่เองและความสามารถ

ในการสนับสนุนด้านการศึกษายังมีข้อจ�ากัดในและความคลุมเครือให้กับกระบวนการตัดสินใจจึงควรมีการ

สร้างความชัดเจนว่า	 1)	 จุดใดคือจุดสิ้นสุดของนโยบายและการปฏิบัติจะเริ่มต้นณจุดใด	 2)	 เรื่องใดที่ต้อง

ตัดสินใจเรื่องใดไม่ต้องตัดสินใจทั้งนี้เพื่อลดการแสวงหาอ�านาจ	3)	ครูใหญ่ควรสนับสนุนให้บุคลากรร่วมรับ

ผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเดเลนีย์	(Delaney,	1995,	p.	54)	ที่ศึกษาเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับพัฒนาการของโรงเรียนข้อค้นพบท่ีส�าคัญจาก

การวิจยัน้ีคอืสไตล์หรอืแบบของภาวะผูน้�าของครใูหญ่เป็นปัจจยัหลกัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็และจากงานวจิยั

ของคิม	(Kim,	1998,	p79)	ที่ผลการวิจัยได้สนับสนุนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานว่าสิ่งที่ต้องค�านึงถึง

มากที่สุดในการใช้การบริหารรูปแบบนี้ก็คือต้องพยายามประสานและเช่ือมโยงภาวะผู้น�าของโรงเรียนเข้า

กับวัฒนธรรมของโรงเรียนทั้งนี้เพราะผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นตัวจักรส�าคัญที่จะท�าให้การจัดการศึกษาเป็น

ไปอย่างมีคณุภาพจากงานวจิยัดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่าการทีโ่รงเรยีนจะน�ารปูแบบการบรหิารโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐานมาใช้ได้อย่างประสบความส�าเรจ็นัน้ผู้บรหิารเป็นปัจจัยหลกัทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน

	 	 7.1.4		ด้านหลักการตอบสนองความต้องการของชุมชน	พบว่า	 การบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็จังหวดัร้อยเอด็	ด้านการตอบสนองความต้องการของชมุชน

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเพราะในการด�าเนินงานต่างๆของโรงเรียนที่ผ่านมาได้

ให้ความส�าคัญและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและผู้ปกครองและเน้นการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์

การด�าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอจึงท�าให้ชุมชนได้มีโอกาสรับทราบความเป็นไปของ

โรงเรียนมีส่วนร่วมและมโีอกาสแสดงความคิดเหน็ในการด�าเนนิงานต่างๆของโรงเรยีนอยูเ่สมอท�าให้โรงเรียน

ได้รับทราบข้อมูลและความต้องการของชุมชนที่แท้จริงสามารถด�าเนินงานได้ตามความต้องการของชุมชน

และท�าให้ชุมชนมีความพึงพอใจ	สอดคล้องกับแนวคิดของ	ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์	(2544,	หน้า	8)	กล่าว

ว่าถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะมีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของหน่วยงานนักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการ

บริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือที่จะให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ซึ่งการบริหารการศึกษา

น้ันจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ทุกประการเพราะว่าการด�าเนินงานต่างๆมิใช่เพียงกิจกรรมท่ีผู้บริหารจะ

กระท�าเพียงล�าพังคนเดียวแต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท�าให้งานนั้นประสบความส�าเร็จได้เพราะ

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การที่มุ่งไปสู่ความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

และเพื่อความอยู่รอดขององค์การ	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อรัญญา	บรรณกิจ	(2556,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัย

เรื่องปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต	1	พบว่า	ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก

7.2		 ผลการเปรียบเทียบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามสถานภาพ	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน	มีการบริหารโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายด้านไม่แตก

ต่างกัน	ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดมีการบริหารเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนั	โดยยดึแผนการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานจงึท�าให้ผูบ้รหิารสถานศกึษา	คร	ูและคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ทีม่สีถานภาพ	ต่างกนั	มกีารบรหิารโรงเรยีนไม่แตกต่างกนั	ดงัที	่กระทรวงศกึษาธกิาร	

(2546,	หน้า	8)	กล่าวว่า	ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการบรหิารการศกึษา	เพราะจะเป็น

ผู้ก�าหนดนโยบายของการศึกษา	 ก�าหนดจุดหมาย	 ตลอดจนวางแผนวิธีการด�าเนินงาน	 เพื่อให้บรรลุผลดัง

กล่าว	ภาพลกัษณ์ของผูบ้รหิารสถานศึกษายคุใหม่ต้องมคีวามเป็นผูน้�าทางวชิาการทีเ่ข้มแขง็และเป็นผูจ้ดัการ

ทีเ่ฉยีบแหลม	ซึง่การทีจ่ะปฏบิติัได้ตามทีก่ล่าวมานัน้	ผูบ้รหิารมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาแนวคดิการบรหิาร

การศึกษา	 เพื่อที่จะได้น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับงานวิจัยของวิโรจน์	 ลอดทอง	

(2556,	 บทคัดย่อ)	 ได้วิจัยเรื่องสภาพปัญหาแนวทางแก้ไขและแนวทางพัฒนาสถานศึกษาที่บริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต	2	พบว่า	ผลการเปรียบเทียบ

สภาพและปัญหาจ�าแนกตามประเภทโรงเรยีนท่ีต่างกนัพบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนัจ�าแนกตาม

ต�าแหน่งที่ต่างกันพบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันจ�าแนกตามอายุท่ีต่างกันพบว่าโดยรวมและราย

ด้านไม่แตกต่างกันจ�าแนกตามระดับการศึกษาท่ีต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างจ�าแนกตามขนาด

โรงเรียนที่ต่างกันพบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อรัญญา	บรรณกิจ 

(2556,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนใน

สังกดัสานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองคายเขต	1	พบว่า	การเปรยีบเทยีบปัญหาจ�าแนกตาม

ความคิดเห็นของผู้อ�านวยการและครูผู้สอนโดยรวมไม่แตกต่างกันจ�าแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมี

ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05

 

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 ผลการวจัิย	พบว่า	ทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	คร	ูและคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนสังกดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็จงัหวดัร้อยเอด็	และผูท่ี้เกีย่วข้อง	จงึควรคงสภาพ

ไว้และด�าเนินการพฒันาให้สงูข้ึน	ส่วนในด้านหลกัการบรหิารตนเองของโรงเรยีนสงักัดเทศบาลเมอืงร้อยเอด็

จงัหวดัร้อยเอด็	ทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่น้ัน	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	คร	ูและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีน
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สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด	 และผู้ที่เก่ียวข้อง	 ควรท่ีจะหาแนวทางพัฒนาด้านนี้ให้สูงยิ่งข้ึน

ต่อไป

8.2		 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป

	 	 8.2.1		ผลการวจัิย	พบว่า	การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ	ด้านหลักการบริหารตนเองจึงสมควรให้มีการวิจัยในเชิง

คุณภาพ	(Qualitative	Research)	เรื่อง	สภาพ	ปัญหา	ด้านหลักการบริหารตนเองโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 8.2.2		ผลการวจัิย	พบว่า	การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดในจ�านวนค�าถามทั้ง	24	ข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	จ�านวน	1	ข้อ	ที่ว่า	“รูปแบบที่ใช้

ในการบริหารงานของโรงเรียน”	 ดังนั้น	 ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 เรื่องการ

บริหารรูปแบบที่ใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด
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10.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก	 ดร.กุศล	 ศรีสารคาม	 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	

ดร.สัมฤทธิ์	 แก้วสมบัติ	 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	 ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมาผู้วิจัยรู้สึก

ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง	จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้	

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ที่กรุณาให้ความรู้	 ให้ค�าปรึกษา	ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน	ท�าให้งาน

วิจยัมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้และผูท้รงคุณวฒุทิกุท่านทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ในการตรวจสอบรวมท้ังให้ค�าแนะน�า

แก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ	 นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ผู้บริหารสถานศึกษา	 คร	ู 

และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดทุกคนใน

ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยท�าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบคุณครอบครัว	 ตลอดจนญาติพี่น้องท่ีเป็นก�าลังใจ	 ให้การสนับสนุนผู้วิจัยตลอดมา	 คุณค่า

และเป็นประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี	 บูรพาจารย์	 และผู้มี

พระคณุทกุท่านทัง้ในอดตีและปัจจบัุน	ทีท่�าให้ข้าพเจ้าเป็นผูม้กีารศกึษาและประสบความส�าเรจ็มาจนตราบ

เท่าทุกวันนี้




