กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่ อง การประเมินการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน กรณี โรงเรี ยนบ้านลังกา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่ ง
ได้รับความกรุ ณาเป็ นอย่างสู งจากบุคคลและหน่วยงานหลายฝ่ ายที่ให้ความช่ วยเหลื อ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 32 บ้านสาหอม ที่ได้ความ
กรุ ณา เสี ยสละเวลาให้คาชี้ แนะ แนวทางและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องในการจัดทารายงาน
ฉบับ นี้ อย่ า งใกล้ชิ ด ขอขอบคุ ณ คณะผู ้ต รวจสอบเครื่ อ งมื อ การศึ ก ษาทุ ก ท่ า น ขอขอบคุ ณ
ข้าราชการครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูป้ กครองของนักเรี ยนโรงเรี ยน
บ้านลังกา ที่ได้ให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลและสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ดว้ ยดีเสมอมา
สุ ดท้ายขอขอบคุณบุคคลที่อยูร่ อบข้าง เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ร่ วมคณะบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงทุกคน ที่คอยช่วยเหลือเป็ นกาลังใจ ส่ งเสริ ม สนับสนุนทุกอย่าง
คุณค่าและประโยชน์อนั ใดหากพึงมีจากการศึกษารายงานฉบับนี้ ผูศ้ ึกษาขอมอบเป็ นสิ่ ง
สักการคุณแด่คุณบิดา มารดา คุ ณครู บาอาจารย์ และทุกท่านที่เอ่ยนามมาทั้งหมดนี้ ตลอดจนผู ้
ร่ วมอุดมการณ์ในวิชาชีพได้ใช้ประโยชน์จากการศึกษารายงานฉบับนี้ทุกท่าน
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การประเมิ น การบริ ห ารโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐาน กรณี โ รงเรี ย นบ้า นลัง กา สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลการ
บริ หารโดยใช้ โ รงเรี ยนเป็ นฐานของผู้บ ริ หาร ตามความคิ ด เห็ น ของคณะครู บุ ค ลากร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้ กครองของนักเรี ยน เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารโดย
ใช้โรงเรี ย นเป็ นฐานของผูบ้ ริ หารกับ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านของข้า ราชการครู แ ละ
บุคลากรในโรงเรี ยนบ้านลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู จานวน 3 คน บุคลากร จานวน 2 คน
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน จ านวน 7 คน ผูป้ กครองของนัก เรี ย นในโรงเรี ย น
บ้านลังกา จานวน 48 คน รวมทั้งสิ้ น 60 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็ นแบบสอบถาม
จานวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบสอบถาม สาหรับใช้สอบถามข้าราชการครู และบุคลากร ฉบับที่
2 แบบสอบถาม สาหรับใช้สอบถามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูป้ กครองของ
นักเรี ยน วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย หาค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานและวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (r) แล้วนาเสนอในรู ปตาราง
ประกอบคาบรรยายและความเรี ยง ผลการศึกษา สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม การประเมิน
การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และ
บุคลากร สรุ ปได้ดงั นี้
สถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย ข้ า ราชการครู บุ ค ลากร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้ กครองของนักเรี ยนที่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนมาก
เป็ นเพศหญิง มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี
ผลการศึกษาการประเมินการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน โดยภาพรวมพบว่า มีการ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ตามหลักการทั้ง 5 หลักการ อยู่ในระดับมาก ส่ วนรายด้าน
พบว่า มีการดาเนินงาน ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ

ด้านหลักการกระจายอานาจ ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านหลักการบริ หารตนเอง ด้าน
หลักการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้กบั ประชาชนและด้านหลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ส่ วนรายข้อพบว่า 9 ด้านอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสาเร็ จใน
งาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านสภาพการทางาน ด้าน
ได้รับการยกย่อง ด้านลักษณะงานและด้านความก้าวหน้า ส่ วนข้อที่ขา้ ราชการครู และบุคลากรมี
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานระดับปานกลาง คือ ด้านเงินเดือน
ความสัมพันธ์ ระหว่าง การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับความพึงพอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรในโรงเรี ย นบ้า นลัง กา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ในภาพรวม
มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลางกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
และบุคลากร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึก ษาเรื่ อง การประเมิ นการบริ หารโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐาน กรณี โรงเรี ย น
บ้า นลัง กา สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 เป็ นการศึ ก ษา
เชิงพรรณนา สามารถสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อประเมินผลการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ หาร ตามความคิดเห็น
ของคณะครู บุ คลากร คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน และผูป้ กครองของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนบ้านลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรใน
โรงเรี ยนบ้านลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ หารกับ
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บตั ิ ง านของข้าราชการครู และบุ ค ลากรในโรงเรี ยนบ้านลัง กา สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สมมติฐานการศึกษา
การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ หาร มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจใน
การปฏิ บตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรี ยนบ้านลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
วิธีดาเนินการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การประเมิ น การบริ ห ารโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐาน กรณี โ รงเรี ย น
บ้า นลังกา สั ง กัดส านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ยงราย เขต 2 เป็ นการศึ ก ษา
เชิงพรรณนา มีวธิ ี ดาเนินการดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู จานวน 3 คน บุคลากร
จานวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 7 คน ผูป้ กครองของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนบ้านลังกา จานวน 48 คน รวมทั้งสิ้ น 60 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น เองโดยได้รั บ การ
ตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิผลปรากฏว่า ข้อความมีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 จานวน
43 ข้อ มี ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ .80 มี จานวน 12 ข้อและมี ค่าดัช นี ความสอดคล้อง
เท่ากับ .60 มีจานวน 20 ข้อ แล้วนาไปทดลองใช้ เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความ
เชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .98 แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบส ารวจรายการ ใช้ ส อบถามเกี่ ย วกับ สถานภาพของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า ใช้ประเมินผลการบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน ซึ่ ง ยึดหลักการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน 5 หลักการ จานวน 35 ข้อ
โดยกาหนดระดับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ไว้ 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า ใช้สารวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากร โดยยึดหลักความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน 10 ด้าน
จานวน 40 ข้อ และกาหนดระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากร
ไว้ 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ผูศ้ ึกษาออกหนังสื อขอความอนุเคราะห์ถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านแม่เจดีย ์ เพื่อ
ขออนุญาตเก็บข้อมูลจากข้าราชการครู และบุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 ผูศ้ ึกษาให้ขา้ ราชการครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานและ
ผูป้ กครองของนักเรี ยนในโรงเรี ยนบ้านลังกา ตอบแบบสอบถามและส่ งแบบสอบถามที่ตอบเสร็ จ
แล้วคืน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 ผูศ้ ึกษานาแบบสอบถามที่ได้รับคื นมาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของแบบสอบถาม ได้แบบสอบถามตามจานวนถูกต้อง 60 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00

4.2 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมี
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และค่า
ร้อยละ
ตอนที่ 2-3 ข้อมูลการประเมินการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานและความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากร ใช้ค่าเฉลี่ยและหาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 4 ข้อมูลความสัมพันธ์ ระหว่าง การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับความ
พึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากร โดยใช้การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)
สรุ ปผลการศึกษา
การวิเคราะห์ ข ้อมูล การประเมินการบริ หารโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐาน กรณี โรงเรี ย น
บ้า นลังกา สั ง กัดสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ยงราย เขต 2 ปรากฏผลตาม
วัตถุประสงค์และข้อค้นพบตามสมมติฐาน ดังนี้
1. สถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย ข้า ราชการครู บุ ค ลากร
คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน และผูป้ กครองของนักเรี ยนที่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนมาก
เป็ นเพศหญิง มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี
2. ผลการศึกษาการประเมินการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน โดยภาพรวมพบว่า มี
การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ตามหลักการทั้ง 5 หลักการ อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนรายด้าน
พบว่า มีการดาเนินงาน ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านหลักการกระจายอานาจ ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านหลักการบริ หารตนเอง ด้าน
หลักการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้กบั ประชาชนและด้านหลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
2.1 ด้านหลักการกระจายอานาจ มีการปฏิ บตั ิโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่ วนรายข้อ
พบว่ า มี ก ารบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ นฐานที่ อ ยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด คื อ ผู ้บ ริ ห ารแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน โดยการให้ ค รู ผู ้ป กครองและชุ ม ชนเข้า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการ สาหรับ การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับ 3
อันดับแรก คือ ผูบ้ ริ หารกระจายงานเป็ นฝ่ าย ๆ ปรับโครงสร้างการจัดองค์กรภายในสถานศึกษา
โดยแบ่งเป็ นระดับชั้น แยกงานและแบ่งงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม ผูบ้ ริ หารมอบหมายงาน

และภารกิ จ โครงการต่ า งๆ ให้ครู แ ละบุ คลากรรั บ ผิด ชอบและมี อ านาจในการตัดสิ น ใจและ
ผูบ้ ริ หารให้คณะทางานผูร้ ับผิดชอบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มในชั้นเรี ยนที่รับผิดชอบตัดสิ นใจ
พัฒนางานและแก้ไขปัญหางานวิชาการได้ดว้ ยตนเอง ส่ วนข้อที่ผบู ้ ริ หารมีการบริ หารอยูใ่ นระดับ
มาก ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ คือ ผูบ้ ริ หารให้คณะทางานผูร้ ับผิดชอบกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ทุกกลุ่มในชั้นเรี ยนตัดสิ นใจบริ หารงบประมาณได้ดว้ ยตนเอง
2.2 ด้านหลักการบริ หารตนเอง มี การปฏิ บตั ิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่ วนรายข้อ
พบว่า มีการบริ หารอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลาดับ 2 อันดับแรก คือ ผูบ้ ริ หารพัฒนาโครงสร้าง
ของการบริ หารสถานศึ กษาให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับ การบริ หารสถานศึ กษา ผูบ้ ริ หาร
สามารถดาเนิ นงานบริ หารจัดการสถานศึกษาได้อย่างหลากหลายวิธี ตามสภาพของสถานศึกษา
ส่ วนข้อที่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี การบริ หารอยู่ในระดับมาก ที่ มีค่าเฉลี่ ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ คือ
ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้คณะครู ผรู ้ ับผิดชอบแต่ละชั้นเรี ยน กาหนดแนวปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการ
ด้านงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริ หารทัว่ ไป ได้ดว้ ยตนเอง
2.3 ด้านหลักการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้กบั ประชาชน มีการปฏิบตั ิโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ส่ วนรายข้อ พบว่า มีการบริ หารอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรี ยงตามลาดับ 2 ลาดับ
แรก คือ ผูบ้ ริ หารรับข้อเสนอแนะและการส่ งเสริ มสนับสนุ นในการจัดบรรยากาศกระบวนการ
เรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูบ้ ริ ห ารขอความคิ ดเห็ น ข้อเสนอแนะเกี่ ย วกับ การจัดตั้ง และใช้จ่า ยงบประมาณ ส่ ว นข้อ ที่
ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารในระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ คือ ผูบ้ ริ หารขอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบตั ิในการ
ดาเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา
2.4 ด้า นหลัก การบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม มี ก ารปฏิ บ ัติ โ ดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
ส่ วนรายข้อ พบว่า มี การบริ หารอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรี ยงตามลาดับ 2 ลาดับแรก คือ
ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายมี่เกี่ ยวข้องมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการบริ หารงานที่สาคัญ ๆ
ผูบ้ ริ หารเชิ ญชวนให้ชุม ชนมี ส่ วนร่ วมในการระดมทรั พยากรทุ ก ด้า น เพื่ อพัฒนาสถานศึ ก ษา
ส่ วนข้อที่ ผบู ้ ริ หารมี การบริ หารอยู่ในระดับมาก ที่ มีค่าเฉลี่ ยน้อยกว่าข้ออื่ นๆ คือ ผูบ้ ริ หารให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนในรู ปของคณะกรรมการนักเรี ยน
2.5 ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุ ล มีการปฏิ บตั ิโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่ วน
รายข้อ พบว่า มีการบริ หารอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรี ยงตามลาดับ 2 ลาดับแรก คือ ผูบ้ ริ หาร
บริ หารงานเป็ นไปด้วยความโปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ผูบ้ ริ หารจัดให้มีก าร
ดาเนินการรายงานผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนของท่านต่อผูป้ กครอง ส่ วนข้อที่ผบู ้ ริ หารมี

การบริ หารอยู่ในระดับมาก ที่ มีค่าเฉลี่ ยน้อยกว่าข้ออื่ น ๆ คือ ผูบ้ ริ หารจัดให้มีการจัดทาคู่มือ
คุณภาพสาหรับสถานศึกษา
3. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนรายข้อพบว่า 9 ด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลาดับจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านความรับ ผิดชอบ ด้า นความสั มพันธ์ กบั เพื่ อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ด้าน
ความสาเร็ จในงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านสภาพการ
ทางาน ด้านได้รับการยกย่อง ด้านลักษณะงานและด้านความก้าวหน้า ส่ วนข้อที่ขา้ ราชการครู
และบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานระดับปานกลาง คือ ด้านเงินเดือน
3.1 ด้านความรับผิดชอบ ความพึงพอใจโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ส่ วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสู งสุ ดคือ ท่านมีความรู้สึกสานึกในความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
อยู่ตลอดเวลา ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจต่ าสุ ด คือ ปริ มาณงานของสถานศึกษาที่ท่าน
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบมีความเหมาะสม
3.2 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ความพึงพอใจโดยรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ท่านมีความรู ้สึกสบาย
ใจที่ จะปฏิ บตั ิ งานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยความพึง
พอใจต่าสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและเพื่อนร่ วมงานรับฟั งปั ญหา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของท่านด้วยความเต็มใจ
3.3 ด้านความสาเร็ จในงาน ความพึงพอใจโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ข้อที่
มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ท่านปฏิ บตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเป็ นกรณี พิเศษจนประสบ
ผลสาเร็ จ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าสุ ด คือ ท่านสามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ได้สาเร็ จ
ตามเป้ าหมายอย่างมีคุณภาพ
3.4 ด้านการปกครองบังคับบัญชา ความพึงพอใจโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีก ารแบ่งงานและมอบหมายงานที่
ชัดเจนและสอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าสุ ด คือ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับทราบความเคลื่อนไหวในการปฏิบตั ิงาน
ของแต่ละฝ่ ายเสมอ
3.5 ด้านนโยบายและการบริ หาร ความพึงพอใจโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
ส่ วนข้อที่ มี ค่า เฉลี่ ย ความพึ งพอใจสู งสุ ด คื อ ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาสั่ งการและมอบหมายงาน
ชัดเจน สามารถปฏิ บ ตั ิ ไ ด้ ส่ วนข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ความพึง พอใจต่ า สุ ด คื อ การปฏิ บตั ิงานของ
สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ดูแล ติดตามผลงานจนสาเร็ จตามเป้ าหมาย

3.6 ด้านสภาพการทางาน ความพึงพอใจโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยความพึง พอใจสู งสุ ด คื อ บริ เวณสถานศึ กษามี ค วามสะอาด สภาพแวดล้อมสวยงาม
เป็ นสั ด ส่ วน สะดวกสบายต่ อ การปฏิ บ ัติ ง าน ส่ ว นข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจต่ า สุ ด คื อ
สถานศึกษามีเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์และสื่ อเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ
3.7 ด้านได้รับการยกย่อง ความพึงพอใจโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ท่านได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ปฏิบตั ิงาน
ที่ตอ้ งใช้ความรู้ ความสามารถพิเศษ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจต่ าสุ ด คือ ท่านได้รับคา
ชมเชย ยกย่องจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและเพื่อนร่ วมงานเมื่อปฏิบตั ิงานเสร็ จ
3.8 ด้านลักษณะงาน ความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสู งสุ ด คือ งานที่ท่านปฏิบตั ิท่านสามารถตัดสิ นใจได้อย่างเต็มที่ ส่ วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าสุ ด คือ งานที่ปฏิบตั ิท่านได้วางแผนและจัดระบบงานไว้อย่างชัดเจน
3.9 ด้านความก้าวหน้า ความพึงพอใจโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ส่ วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบ เลื่ อนขั้นเงินเดือน
เป็ นกรณี พิ เศษด้วยความยุติธ รรม ส่ วนข้อที่ ค วามพึง พอใจอยู่ใ นระดับ ปานกลาง คื อ ท่า นมี
โอกาสได้รับการส่ งเสริ ม สนับสนุนมากกว่าบุคคลอื่นในสถานศึกษาเดียวกัน
3.10 ด้านเงิ นเดื อน ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนรายข้อ
พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการครู และบุคลากรอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
สู ง สุ ดคื อ ท่ า นได้รับ เงิ นเดื อนที่ มี ค วามเหมาะสมกับ วุฒิก ารศึ ก ษา ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ และข้อที่ค่าความพึงพอใจในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคือ
ท่านได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะในการไปราชการที่มีความเหมาะสม
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับความพึงพอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรในโรงเรี ย นบ้า นลัง กา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 พบว่า ทั้ง ในภาพรวมและรายด้า นมี ค วามสั ม พัน ธ์
ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนี้
4.1 การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ด้านการกระจายอานาจ มี ความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการครู และบุคลากร ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลางและรายด้านเรี ยงตามลาดับค่าความสัมพันธ์ คือ นโยบายและการบริ หาร การ
ปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ความรับผิดชอบ ได้รับ
การยกย่อง ลักษณะงาน ความสาเร็ จในงาน ความก้าวหน้า สภาพของการทางานและเงินเดือน

4.2 การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ด้า นการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วม มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากร ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลางและรายด้านเรี ยงตามลาดับค่าความสัมพันธ์ คือ การปกครองบังคับบัญชา
นโยบายและการบริ หาร ความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ได้รับ
การยกย่อง สภาพของการทางาน ลักษณะงาน ความสาเร็ จในงาน ความรับผิดชอบและเงินเดือน
4.3 การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ด้านการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้กบั
ประชาชน มี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการครู และ
บุค ลากรในภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลางและรายด้า นเรี ย งตามล าดับ ค่ า ความสั ม พันธ์ คื อ
นโยบายและการบริ หาร การปกครองบังคับบัญชา ได้รับการยกย่อง ความก้าวหน้า ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงาน ความสาเร็ จในงาน ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
สภาพของการทางาน และเงินเดือน
4.4 การบริ หารโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐาน ด้า นการบริ ห ารตนเองมี ความสั มพัน ธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการครู และบุคลากร ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลางและรายด้านเรี ยงตามลาดับค่าความสัมพันธ์ คือ นโยบายและการบริ หาร การ
ปกครองบังคับบัญชา ได้รับการยกย่อง ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงาน ความสาเร็ จในงาน ความก้าวหน้า สภาพของการทางานและเงินเดือน
4.5 การบริ หารโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐาน ด้า นการตรวจสอบและถ่ วงดุ ล มี ความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากร ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลางและรายด้านเรี ยงตามลาดับค่าความสัมพันธ์ คือ นโยบายและการบริ หาร
การปกครองบังคับบัญชา ได้รับการยกย่อง ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา ความก้าวหน้า ความสาเร็ จในงาน ลักษณะงาน สภาพของการทางานและ
เงินเดือน
4.6 การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในภาพรวม มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทั้ง 10 ด้าน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .01 เรี ยงตามลาดับค่าความสัมพันธ์ คื อ นโยบายและการบริ หาร การปกครอง
บังคับบัญชา ได้รับการยกย่อง ความสัม พันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับ บัญชา ความ
รับผิดชอบ ความก้าวหน้า ลักษณะงาน ความสาเร็ จในงาน สภาพของการทางานและเงินเดือน

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเรื่ อง การประเมินการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน กรณี โรงเรี ยน
บ้านลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 สามารถอภิปราย
ผลได้ดงั นี้
1. การประเมิ นการบริ หารโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นบ้านลังกา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมหลักการ
บริ หารทั้ง 5 ด้าน มีการบริ หารอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนรายด้าน พบว่า มีการบริ หารในระดับมาก
ทุ ก ด้า น โดยเรี ย งตามล าดับ คื อ หลัก การกระจายอ านาจ หลัก การตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล
หลักการบริ หารตนเอง หลักการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้กบั ประชาชนและหลักการบริ หาร
แบบมี ส่ วนร่ วม ที่ เป็ นเช่ นนี้ เป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นบ้านลังกาได้จดั การบูรณาการ
อานาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ให้ความเห็ น ข้อเสนอแนะ ให้
ความเห็ น ชอบ ประเมิ น ผล ตรวจสอบ ติ ด ตามผลการบริ ห ารกลุ่ ม งาน ประชาสั ม พัน ธ์
สนับสนุ นปั จจัยทางการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องสมัคร์ รู้รักดี (2554) รู ปแบบการบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการบริ หารที่เหมาะสม คือ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ
อานาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ให้ความเห็ น ข้อเสนอแนะ ให้
ความเห็ นชอบ ประเมินผล ตรวจสอบ ติดตามผลการบริ หารกลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ จัดหา
สนับสนุ น สร้ างภาคีเครื อข่าย สนับสนุ นปั จจัยทางการศึกษา องค์คณะในการบริ หารกลุ่มงาน
ประกอบด้ว ย ผู้อ านวยการสถานศึ ก ษาเป็ นประธาน ผู้แ ทนชุ ม ชน ผู้แ ทนครู ที่ ป รึ ก ษา/
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ/ นักวิชาการ ผูแ้ ทนองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น ตัวแทนนักเรี ยน ผูแ้ ทนศิ ษย์เก่ า
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง แนวทางในการดาเนินงาน กลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วย จัดทาหลักสู ตรและ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ พัฒนาครู แหล่ งเรี ยนรู ้ ใช้รูป แบบการประเมิ นผลการ
เรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสมพัฒนาปรับปรุ งการประกัน
คุ ณภาพภายในอย่างต่อเนื่ อง กลุ่ มงานทรั พยากรบุ คคล ประกอบด้วยการสรรหาบุ คลากรตาม
กรอบอัตรากาลัง ขอการสนับสนุนบุคลากรจากชุมชน ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน พิจารณาความ
ดี ความชอบด้ว ยความยุ ติ ธ รรม สนับ สนุ น ปั จ จัย ในการปฏิ บ ัติ ง าน กลุ่ ม งานงบประมาณ
ประกอบด้วย จัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระดมทรัพยากรจากชุ มชน ตั้งคณะกรรมการ
ควบคุ มการใช้งบประมาณ รายงานผลการใช้งบประมาณ กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป ประกอบด้วย
กาหนดนโยบายตามบริ บ ทของสถานศึ กษา จัดทาแผนยุทธศาสตร์ สร้ างภาคี เครื อข่ายพัฒนา

การศึ ก ษา จัด จ้า งครู ธุ ร การ จัดระบบบริ ก ารแบบเบ็ดเสร็ จในจุ ดเดี ย ว พร้ อมกัน นี้ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนบ้านลังกาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ หารงานมาเป็ นแบบการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐาน อาทิ ด้า นหลัก การกระจายอ านาจ ผูบ้ ริ ห ารปรั บ โครงสร้ า งการจัด องค์ก รภายใน
สถานศึกษา โดยแบ่งเป็ นระดับชั้น แยกงานและแบ่งงานอย่างชัดเจน ผูบ้ ริ หารให้อิสระในการ
ตัดสิ นใจสั่งการในการปฏิ บตั ิงานที่ครู ได้รับมอบหมาย ด้านหลักการบริ หารตนเอง ผูบ้ ริ หารจัด
ให้มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เช่น คน เงิน วัสดุ เพื่อพัฒนาโรงเรี ยนบ้านลังกาได้อย่าง
อิส ระเป็ นต้น ซึ่ ง สอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของ ปภัง กร ทองเงิ น (2549) ที่ท าการวิจยั เรื่ อง
การศึกษาการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานช่ วงชั้นที่ 1-2 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ได้พบว่า สภาพการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ฤทัยวรรณ หาญกล้า
(2550) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี ได้พบว่าสภาพการบริ หาร โดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านตามสภาพการบริ หารโดย
ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ซึ่ งอภิปรายผลเป็ นรายข้อในแต่ละราย
ด้าน ดัง นี้ ด้า นหลักการกระจายอานาจ โดยภาพรวมมี ส ภาพการบริ หารอยู่ในระดับ มากและ
ผูบ้ ริ หารแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยการให้ครู ผูป้ กครองและชุ มชนเข้า
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการ อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการวิจยั ดังกล่ าวนี้ อาจชี้ ให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ หารมี
ความมุ่ ง มัน่ ที่ จ ะดาเนิ น การบริ หารตามหลัก การบริ ห ารโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐานเกี่ ย วกับ การ
กระจายอานาจ โดยการเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หาร สามารถกระจาย
อานาจการจัดการศึกษาได้รับความเป็ นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถตัดสิ นใจดาเนินการใน
ด้าน งานวิชาการ งบประมาณ งานบุคลากรและการบริ หารทัว่ ไป ซึ่ งสอดคล้องกับกรมสามัญ
ศึกษา (2544 : 27) ที่ระบุไว้ว่า การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานเป็ นกลยุทธ์ทางการบริ หาร
และการจัดการศึกษา ที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางให้โรงเรี ยน
มีอานาจอิ สระคล่องตัวในการตัดสิ นใจดาเนิ นการบริ หารจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ส่ วนข้อที่
ผูบ้ ริ ห ารมี ส ภาพการบริ ห ารอยู่ใ นระดับ มากแต่ ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยกว่า ข้อ อื่ น ๆ คื อ ผูบ้ ริ ห ารให้
คณะท างานผู ้รั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ทุ ก กลุ่ ม ในแต่ ล ะระดับ ชั้ น ตัด สิ น ใจบริ หาร
งบประมาณได้ดว้ ยตนเอง จากข้อค้นพบนี้อาจสื บเนื่องมาจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาจมีความเห็น
ว่า คณะทางานผูร้ ั บผิดชอบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ทุกกลุ่มขาดความพร้ อม เช่ น ไม่รู้กฎระเบียบ
ขาดความเข้าใจในการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จึงไม่ได้มอบหมายให้คณะทางาน
ตัดสิ นใจในเรื่ องการบริ หารงบประมาณ ซึ่ งสอดคล้องกับ ฤทัยวรรณ หาญกล้า (2550 : 122) ที่

พบว่า อาจเป็ นผลเนื่องมาจากการไม่แน่ใจในการที่จะตัดสิ นใจในบางเรื่ องของการใช้งบประมาณ
มาดาเนินการบริ หารของโรงเรี ยน รวมทั้งความไม่เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับรู ปแบบการบริ หาร
งบประมาณแบบใหม่ ที่มีการนามาใช้ในระบบโรงเรี ยน ดังเช่น รู ปแบบที่สถานศึกษาต้องได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในรู ปเงินอุดหนุ นทัว่ ไป มีการจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
โรงเรี ยนเป็ นหลัก รวมทั้งการควบคุมและการบริ หารจัดการด้านการเงิน ทั้งนี้ สอดคล้องกับอุทยั
บุญประเสริ ฐ (2545 : ช-ฌ) ที่กล่าวว่า การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานรัฐต้องมี ความจริ งใจใน
การกระจายอานาจ ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายและทุ่มเททรัพยากรให้โรงเรี ยนมีความสามารถ
บริ หารตนเองและอี ก ประเด็ นหนึ่ ง คื อ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นขาดความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ยวกับ
ระเบียบทางด้านการเงินและพัสดุครุ ภณั ฑ์ในการบริ หาร ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า การบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานเป็ นการบริ หารแนวใหม่ ซึ่ งสถานศึกษากาลังดาเนิ นการอยูท่ าให้บุคลากรของ
โรงเรี ยนขาดความเข้าใจในระเบียบปฏิ บตั ิเรื่ องการเงิ นและพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของเดวิด (Davia อ้างถึงใน ภานุ วฒั น์ ภักดีวงศ์. 2550 : 40) ที่ได้ตรวจสอบกรณี การ
กระจายอานาจการจัดการศึกษาในมลรัฐเคนตักกี้ พบว่า มีปัญหาด้านการจัดทางบประมาณเพราะ
ขาดบุคลากรและเทคนิ ควิธีก าร ผูศ้ ึกษาในนามของผูบ้ ริ หารเห็นความสาคัญของการบริ หารเงิน
เพราะเป็ นงานที่มีกฎหมายกาหนดขอบเขตอยู่มาก ซึ่ งถ้าเกิ ดความผิดพลาดทาให้ถูกลงโทษทาง
วินยั ทางแพ่งและทางอาญา นอกจากนี้ ยงั เห็ นว่าการบริ หารงานด้านงบประมาณจาเป็ นจะต้อง
ดาเนินการตามระเบียบกฎหมายที่กาหนด ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงดาเนินการเองหรื อมอบหมายให้
มีผรู้ ับผิดชอบด้านการเงินโดยเฉพาะ สอดคล้องกับสิ ทธิ ชยั ปะนันวงค์ (2553) ได้ศึกษาผลการ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของกลุ่มโรงเรี ยนห้วยอ้อ อาเภอลอง จังหวัดแพร่ ผลการวิจยั
พบว่าผลการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของกลุ่มโรงเรี ยนห้วยอ้อ อาเภอลอง จังหวัดแพร่
ตามหลักการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน 6 ข้อ พบว่า ผลการบริ หารงานตามหลักการบริ หาร
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ภาพรวมมีการปฏิบตั ิในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละหลักการ พบว่า
หลักการกระจายอานาจมีการปฏิบตั ิในระดับสู งสุ ด รองลงมาได้แก่ หลักการบริ หารตนเอง
หลักการมีภาวะผูน้ าแบบเกื้ อหนุ น หลักความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบ หลักการพัฒนาทั้ง
ระบบ มีการปฏิบตั ิในระดับมาก ลาดับสุ ดท้าย และผลการดาเนินงานการบริ ห ารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานตามขั้นตอนการบริ หารทั้ง 6 ข้อ มีค่าเฉลี่ยภาพรวมระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแต่ละขั้นตอนพบว่าการกาหนดแผนกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบตั ิสูงสุ ด รองลงมา
คือการกาหนดวิสัยทัศน์และเป้ าหมาย การดาเนินการตามแผนและการประเมิ นแผนกลยุทธ์ มี
ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบตั ิเท่ากัน ส่ วนขั้น ตอนการวิเคราะห์ศกั ยภาพมีระดับการปฏิบตั ิมาก เป็ น
ลาดับสุ ดท้าย และสอดคล้องกับสุ ภาพร ชัยนาม (2554) ได้ศึกษาระดับความคิดเห็นของ

ผูป้ กครองนักเรี ยนในการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน โรงเรี ยนบ้านหนองผักหนอก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็น
ของผูป้ กครองนัก เรี ย นในการบริ หารโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐาน โรงเรี ย นบ้า นหนองผัก หนอก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก สรุ ป
รายด้านตามลาดับดังนี้ ด้านการบริ หารงานทัว่ ไปมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด อยูใ่ นระดับมาก ด้านการ
บริ หารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก ด้านการบริ หารงานการเงิ น อยู่ในระดับมาก ด้านการ
บริ หารงานบุคคล อยูใ่ นระดับมาก
2. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุ ล โดยภาพรวมและรายข้อมีการบริ หารอยู่ในระดับ
มาก และในเรื่ องผูบ้ ริ หารบริ หารงานเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
มีค่าเฉลี่ ยการปฏิ บตั ิมากกว่าข้ออื่น ๆ ซึ่ งผลการศึกษาดังกล่าวนี้ อาจเป็ นเพราะว่า สถานศึกษามี
ความพร้ อ มที่ จ ะให้อ งค์ก รภายนอกมาท าการตรวจสอบการบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษาได้
ตลอดเวลา มี ค วามโปร่ ง ใส สามารถเปิ ดเผยต่ อ สาธารณชนได้ใ นทุ ก เรื่ อ ง มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานตามที่กาหนดในนโยบายของชาติและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จึงมีสภาพการบริ หารโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปภังกร ทองเงิน (2549 : 100) ที่พบว่า ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล มีสภาพ
การบริ หารอยูใ่ นระดับมากและข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ การบริ หารงานของสถานศึกษาเป็ นไป
ด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา นัน่ ย่อมแสดงให้เห็นว่าการบริ หารงานของ
สถานศึกษา โดยส่ วนใหญ่มีความถูกต้องและพร้อมจะได้รับการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกได้
ตลอดเวลา ส่ วนข้อที่ผบู้ ริ หารสถานศึกษามีสภาพการบริ หารที่นอ้ ยกว่าข้ออื่น ๆ คือ ผูบ้ ริ หารจัด
ให้มีการจัดทาคู่มือคุณภาพสาหรับสถานศึกษา ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่า สถานศึกษาส่ วนมาก
มีการดาเนินการในเรื่ องการประกันคุณภาพสถานศึกษาเป็ นอย่างดี เพียงแต่ยงั ขาดการดาเนิ นการ
จัดท าเอกสารคู่ มื อคุ ณภาพส าหรั บ สถานศึ ก ษา เนื่ องจากมีภาระงานอื่นที่ ต้องดาเนิ นการและ
สอดคล้องกับฤทัยวรรณ หาญกล้า (2547) ศึกษาเรื่ อง การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของ
โรงเรี ยนประถมศึ กษา สังกัดสานักงานการประถมศึ กษาจังหวัดสุ พรรณบุ รี พบว่า สภาพการ
ดาเนิ นการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานมีภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คื อ หลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล ปั ญหาการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ น
ระดับน้อย หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ส่ วนคาถามจากปั ญหาปลายเปิ ด พบว่า ด้านหลักการ
ตรวจสอบและถ่ วงดุ ล มี ปั ญหาคื อ ผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องไม่ รู้กฎระเบี ย บ ขาดความเข้า ใจ ไม่ รู้
บทบาทหน้าที่ ของตนเองในเรื่ องการตรวจสอบภายในและการประกันคุ ณภาพการศึกษา ควร
แก้ไขโดยการจัดอบรมให้ความรู ้แก่บุคลากร

3. หลักการบริหารตนเอง โดยภาพรวมและรายข้อมีการบริหารอยู่ในระดับมาก
และในเรื่ อ งผู้ บ ริ ห ารพั ฒ นาโครงสร้ า งของการบริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น
เหมาะสมกับการบริหารสถานศึกษาของตนเอง มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผลการศึกษา
ดังกล่าวนี้ เป็นเพราะว่า สถานศึกษามีอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สามารถดาเนินงาน
ตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมองเห็นเป้าหมายของ
สถานศึกษาตรงกัน สามารถบูรณาการระหว่างสถานศึกษากับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจสั่งการ สามารถระดมทรัพยากรทาง
การศึก ษาภายในท้องถิ่นมาพัฒนาและแก้ปัญหาของสถานศึกษาของตนเองได้ ส่วนข้อที่
ผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยการบริหารน้อยกว่าข้ออื่น ๆ คือผู้บริหารสนับสนุนให้กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ ทุ ก ระดั บ ชั้ น ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารจั ด การด้ า นงานวิ ช าการ
งบประมาณ บุคลากรและการบริหารทั่วไปได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ
(2548 : 68-70) ที่กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานว่าต้องประกอบด้วยเกณฑ์ดังเช่น การเป็นผู้นาทางวิชาการ การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม การเป็นผู้อานวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม การพัฒนาครู
และบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ การประเมินผล การส่งเสริม การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมเทคโนโลยี และ Carlson, Howard
Curtis (1999) ทาการวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจสั่งการภายใต้การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน:เปรียบเทียบระหว่างรูปแบบที่ควบคุมโดยผู้บริหารและรูปแบบที่ควบคุมโดย
ครู (The Process of Decision-making Under School-Based Management : A Comparison of
the Administrative Control and Professional Control Models) พบว่ามีความแตกต่างกันใน
เรื่ อ งการใช้ อ านาจหน้ า ที่ แ ละการให้ ค วามส าคั ญ กั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจ นอกจากนี้
ผลการวิจัย ยั งพบว่า 1) รูป แบบของการบริหารแบบ SBM จะมีผลต่อการตัดสินใจ 2)
ความสาเร็จของการใช้รูปแบบการบริหารแบบSBM ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของรูปแบบการ
บริหาร แบบภาวะผู้นาของผู้บริหาร และวัฒนธรรมของโรงเรียน 3) การบริหารที่มุ่ง
กระจายการตัดสินใจไปยังผู้บริหารโรงเรียน จะไม่เป็นไปตามหลักการของ SBM จะ
กลายเป็นการบริหารแบบรวมศูนย์อานาจอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่าจะเป็นการส่งเสริมชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และสอดคล้องกับ Wilson, Robert James. (2001) ทา
การวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน Alberta : การรับรู้ของผู้นาในโรงเรียนของ
รัฐ ค.ศ.1994–1997 (School-Based Management in Alberta : Perceptions of Public School

Leaders 1994 – 1997 ) ผลการวิจัยพบว่า ความสาเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
เกิดจากผู้นาในโรงเรียนมีบทบาทในการตัดสินใจ เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
พัฒนาการสื่อสาร ผู้นาใช้ภาวะผู้นาแบบเกื้อหนุนหรืออานวยความสะดวก ผู้มีส่วนร่วมใน
การบริหารโรงเรียนรู้สึกพอใจกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และKim , Heung - Hoi
(1998) ทาการวิจัยเรื่อง โครงสร้าง ภาวะผู้นา และวัฒนธรรมโรงเรียนที่บ ริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (Structure,Leadership ,and Culture in School - Based Management School)
สมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ระบุ ว่ า โครงสร้ า งองค์ ก ร ภาวะผู้ น าและวั ฒ นธรรม มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์โรงเรียนที่
บริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน 30 โรงเรียน ในประเทศสหรัฐอเมริก าและออสเตรเลีย
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรทั้ง 3 มีความสัมพันธ์กันและส่งผลต่อความสาเร็จของการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาในเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ
4. หลักการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้กบั ประชาชน โดยภาพรวมและรายข้อมีการ
บริ หารอยูใ่ นระดับมากและในเรื่ องผูบ้ ริ หารรับข้อเสนอแนะและการส่ งเสริ มสนับสนุ นในการจัด
บรรยากาศกระบวนการเรี ยนรู ้ จ ากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ ผลการศึกษาดังกล่าวนี้ อาจเป็ น
เพราะว่า สถานศึกษามีการจัดการศึกษาในรู ปแบบของคณะกรรมการบริ หารซึ่ งมาจากชุ มชน
มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบนี้
มีการรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและมี ความรอบรู้ในเรื่ องของการจัดการศึกษา สามารถปฏิบตั ิ
ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพต่อการบริ หารสถานศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับสุ เทพ บุ ญประสพ (2549) ได้ศึ กษาวิจยั การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
กรณี ศึกษาเชิ งคุ ณภาพ ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เป็ นแบบ
กระจายอานาจและชุมชนมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการ คณะกรรมการบริ หาร
เป็ นคณะกรรมการจากชุมชน รู ปแบบที่เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยนและบริ บทของสังคม คือ
แบบที่ชุมชนเป็ นหลักในการบริ หาร และแนวทางการบริ หารโรงเรี ยนประกอบด้วย การสร้าง
กรอบแนวคิดของโรงเรี ยน คือ การสร้างศรัทธาและความตระหนัก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
หรื อสารวจตนเองของโรงเรี ยน เมื่อทราบจุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค แล้วนาข้อมูล
สารสนเทศไปวางแผนในการจัดทาแผนพัฒนาคุ ณภาพ นาแผนพัฒนาคุ ณภาพไปสู่ การปฏิ บตั ิ
โดยมีการกาหนดโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชา และโครงสร้างมีความกะทัดรัด ลดความ

ซ้ าซ้อนของงาน กาหนดหน้าที่อย่างชัดเจน ทางานเป็ นทีม จัดบุคลากรตามความถนัดและสมัคร
ใจ พัฒนาบุคลากรให้เป็ นครู มืออาชี พ มีการนิ เทศติดตามผล ประเมินผลตามสภาพที่แท้จริ ง
และรายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบผลการปฏิบตั ิงาน สอดคล้อง
ผลงานวิจยั ของชูชาติ ชาญช่าง (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วม
ของคณะกรรมการโรงเรี ยนประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า การใช้พฤติ กรรมการบริ หารของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้านโดยผูบ้ ริ หารแสดงออกด้านการจูงใจ
มากที่สุด ส่ วนการมีส่วนร่ วมตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีดา้ นการรั บทราบความก้าวหน้าของโรงเรี ยน การดาเนิ นงานตาม
แผนงาน โครงการอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนข้อที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษามีสภาพการบริ หารน้อย
กว่าข้ออื่น ๆ คือ ผูบ้ ริ หารขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ออกระเบีย บ ข้อบังคับ แนวปฏิ บตั ิ งานการดาเนิ นงานต่าง ๆ ของสถานศึ กษา สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของธีระ รุ ญเจริ ญ (2548) ซึ่งทาการวิจยั เรื่ อง สภาพและปั ญหาการบริ หารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทยพบว่า การใช้ประโยชน์ของคณะกรรมการ
โรงเรี ย นในด้า นการบริ หารและการจัดการศึ ก ษายัง ไม่ ส ามารถท าได้ม ากนัก ทั้ง นี้ เป็ นเพราะ
แนวคิดตามวัฒนธรรมเดิม ความรู้ความสามารถและความชัดเจนในอานาจหน้าที่ รวมทั้งศักยภาพ
อื่นยังไม่มากพอ โดยเฉพาะโรงเรี ยนที่ห่างไกลชุมชน และดิเรก สายศิริวทิ ย์ (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง
เกี่ ย วกับ บทบาทของผูบ้ ริ หารในการบริ หารโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐานของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ กษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 พบว่า ระดับบทบาทของผูบ้ ริ หารในการบริ หารโดยใช้
โรงเรี ย นเป็ นฐานของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัดกรมสามัญ ศึ ก ษา เขตการศึ ก ษา 6 ทั้ง 5
หลักการ คือ หลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วนร่ วม หลักการคืนอานาจการจัดการศึกษา
ให้ป ระชาชน หลัก การบริ หารตนเอง และหลัก การตรวจสอบและถ่ วงดุ ล ส่ วนใหญ่ มี
บทบาทอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อเปรี ยบเทียบบทบาทจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน พบว่า โรงเรี ยน
ขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ บทบาทอยู่ในระดับมาก ส่ วน
โรงเรี ยนขนาดใหญ่บทบาทอยูใ่ นระดับมากที่สุด และศิริกาญจน์ โกสุ มภ์ (2552) ได้ศึกษาวิจยั
เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของชุมชนและโรงเรี ยนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า
สิ่ งสาคัญที่ สุดที่ เป็ นสิ่ งก าหนดกระบวนการ และแบบแผนของการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนและ
โรงเรี ยนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ เงื่อนไขทาง ด้านบริ บทของชุมชน คือ เงื่อนไขที่
เกี่ ยวกับการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในชุ มชน อีกทั้งเงื่ อนไขด้านสภาพแวดล้อมและเงื่ อนไข
ทางด้านโรงเรี ยน และที่สาคัญ คือ การกาหนดความหมายของการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและ
โรงเรี ยนตรงกันระหว่างผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึ กษาในชุ มชน คื อ ผูน้ าชุ มชน ผูบ้ ริ หาร

โรงเรี ยน คณะกรรมการโรงเรี ยน คณะครู และผูป้ กครองนักเรี ยน และสอดคล้องกับPark, Jong
Pil. (2000) ทาการวิจยั เรื่ อง การสร้างชุ มชนโรงเรี ยนที่ปกครองตนเอง:การบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานในเกาหลี (Creating an Autonomous School Community : School – Based
Management in Korea) ผลการวิจยั พบว่า คณะกรรมการโรงเรี ยนไม่มีบทบาทตามที่คาดหวัง
อานาจการตัดสิ นใจด้านหลักสู ตร งบประมาณ บุคลากรยังคงอยู่ที่ส่วนกลาง รัฐบาลและเขต
การศึกษาไม่ได้กระจายอานาจให้โรงเรี ยนเพียงพอ ผลการวิจยั ยังระบุวา่ ความสาเร็ จของการ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานจะเกิ ดขึ้นก็ต่อเมื่อครู และผูป้ กครองมีบทบาทและมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจสัง่ การมากที่สุด บทบาทหน้าที่เหล่านี้ตอ้ งถูกกาหนดไว้ในนโยบายทุกระดับ
5. หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม โดยภาพรวมและรายข้อ มีการบริ หารอยูใ่ นระดับ
มากและผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการบริ หารงานที่
สาคัญ ๆ มากกว่าข้ออื่น ๆ ผลการศึกษาดังกล่าวนี้ อาจเป็ นเพราะว่า สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ ายได้มีส่วนร่ วมและให้ความร่ วมมือในการบริ หาร
การตัดสิ นใจ ร่ วมการจัด การศึ ก ษาในรู ป แบบของคณะกรรมการ ท าให้เกิ ดความตระหนัก
ความรู้สึกเป็ นเจ้าของในสถานศึกษา มีความรับผิดชอบร่ วมกันมากขึ้น ซึ่ งผลการศึกษาชี้ ให้เห็ น
ว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาซึ่ งมีบทบาทหน้าที่ในการบริ หารจัดการศึกษาที่โรงเรี ยนคิดเอง ทาเอง
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ จากการมี ส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย ผูบ้ ริ หารจาเป็ นจะต้องมี
วิสัยทัศน์ในการบริ หารการศึกษา มีภาวะผูน้ าทางการศึกษาและชุ มชน มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ปฏิ บ ตั ิ ตนเป็ นแบบอย่า งที่ ดี สอดคล้องกับอุทยั บุ ญประเสริ ฐ (2542) กล่ า วว่า ถ้าผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนมีความรู้และมีภาวะผูน้ าที่เหมาะสม พัฒนาความรู้ ทักษะและภาวะผูน้ า ให้ผบู้ ริ หารเป็ น
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่ดี ผูบ้ ริ หารจึงควรมีอานาจบริ หารจัดการและตัดสิ นใจในทุกเรื่ องที่ เกี่ยวกับ
การศึ ก ษาร่ ว มกับ ชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น เช่ น เดี ย วกันกับ เสาวนิ ตย์ ชัย มุ ก สิ ก (2544) กล่ า วว่า
ความสาเร็ จของการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานขึ้นอยู่กบั ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารรู้ หลักการ
ทางานและเป็ นคณะกรรมการในการตัดสิ นใจ เพื่อความรู ้สึกที่ดีต่อผูบ้ ริ หารและจะส่ งผลถึงความ
ร่ วมมือจากทุกฝ่ ายในการบริ หารสถานศึกษาและสอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2542 : 2) ที่
กล่าวว่า การมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง เช่ น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง ชุมชน องค์การธุ รกิจที่เกี่ยวข้องและผูส้ นับสนุนโรงเรี ยน เป็ นต้น ควรมีอานาจหน้าที่
และความมี อิ ส ระมากขึ้ น ในการจัดสรรทรั พ ยากรในด้า นต่ า ง ๆ โดยเฉพาะด้า นงบประมาณ
บุคลากร หลักสู ตรและทรัพยากรทางกายภาพ เป็ นต้น ภายใต้กฎ ระเบียบ นโยบายหรื อการ
จัด ล าดับ ตลอดจนได้รั บ การตรวจสอบจากท้อ งถิ่ น รั ฐ หรื อ ส่ ว นกลาง ส่ ว นข้อ ที่ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษามีการบริ หารในระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ คือ ผูบ้ ริ หารให้นกั เรี ยนมี

ส่ วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนในรู ปของคณะกรรมการนักเรี ยน จากข้อค้นพบนี้
อาจเป็ นเพราะว่า สถานศึกษายังไม่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ในรู ปของคณะ กรรมการนักเรี ย นเท่า ที่ ควร ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการที่ ว่าการบริ หารโดยใช้
โรงเรี ย นเป็ นฐานเป็ นการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจในการแก้ปั ญ หาในระดับ
สถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ ครู ผู ้ บ ริ หารสถานศึ ก ษา ผู ้ป กครองรวมถึ ง นั ก เรี ยนและชุ ม ชน
(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2546 : 20) และสอดคล้องกับวิทยา แสงจันทร์ (2549) ได้ศึกษาและ
เปรี ยบเทียบสภาพการมีส่วนร่ วมและความต้องการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในงานบริ หารงาน
วิชาการโรงเรี ยนประถมศึกษาของครู ผสู้ อน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย
พบว่า ครู ผูส้ อนมี ส ภาพการมี ส่ วนร่ ว มในการตัด สิ น ใจในการบริ หารงานวิช าการโรงเรี ย น
ประถมศึกษา โดยภาพรวมและเป็ นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง แต่ความต้องการมีส่วนร่ วม
ดังกล่าวในภาพรวมและเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อเปรี ยบเทียบตามขนาดโรงเรี ยนแล้ว
พบว่า ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีสภาพการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการบริ หารงาน
วิชาการมากกว่าโรงเรี ยนขนาดเล็ก อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วนครู ผสู ้ อนที่ มี
ประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน มีสภาพการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการบริ หาร งาน
วิชาการโดยภาพรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับธรรมเนียม เพ็ชรพงษ์ (2547)
ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งการบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในงานวิช าการของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา สั ง กัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมีส่วนร่ วมมาก ในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรี ยนการสอน และด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา
ส่ วนด้านหลักสู ตรและการบริ หารหลักสู ตร และด้านการนิเทศภายใน การมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับ
ปานกลางเท่า นั้น และส าหรั บการเปรี ยบเที ย บการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมในงานวิชาการของ
บุคลากรตาแหน่ งผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนและตามขนาดของสถานศึกษามีความแตกต่างกัน โดย
บุคลากรในสถานศึก ษาขนาดกลาง มีส่วนร่ วมในงานวิชาการมากกว่าบุคลากรในสถานศึกษา
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และประสาร แบงเพชร (2548) ได้ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของครู ใน
การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุ พรรณบุรี ผลการศึกษา วิจยั พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของครู ในการดาเนิ นการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย ดังนี้ ขั้นการ
ดาเนิ นงานตามแผน ขั้นการวางแผน ขั้นการเตรี ยมการ ขั้นการจัดทารายงานประจาปี ขั้นการ
ตรวจสอบและประเมินผลและขั้นการนาผลการประเมินมาปรับปรุ งงาน ส่ วนผลการเปรี ยบเทียบ
ระดับการมีส่วนร่ วมของครู จาแนกตามระดับช่วงชั้นที่ 1-2 และช่ วงชั้นที่ 3-4 ไม่แตกต่างกัน
โดยสภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ปั ญหา การมี ส่ วนร่ วมของครู ใ นการดาเนิ นการประกัน

คุณภาพภายในที่พบมากที่สุด ในแต่ละขั้นเรี ยงตามลาดับความถี่ 3 อันดับแรก ได้แก่ ปั ญหาใน
ขั้นการจัดทารายงานประจาปี คือ ขาดข้อมูลสารสนเทศในการจัดทารายงานประจาปี แก้ไขโดย
การจัดให้มีการรวบรวมผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษา รองลงมาเป็ นปั ญหาในขั้นการนาผล
การประเมินมาปรับปรุ งงาน คือ มักเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารและครู วิชาการเท่านั้น แก้ไขโดย
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่ วมในการนาผลการประเมินมาปรับปรุ ง
งานและปั ญหาอันดับที่ 3 เป็ นปั ญหาในขั้นการวางแผน คื อ ขาดการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในการ
วางแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา แก้ไขโดยคณะครู ร่วมกันวิเคราะห์ขอ้ มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาและพงษ์ศกั ดิ์ อันทริ นทร์ (2549) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของครู ในการ
วางแผนปฏิ บตั ิการประจาปี ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุ พรรณบุ รี ผลการวิจยั พบว่า ประการที่ 1 ระดับ การมี ส่ วนร่ วมของครู ในการวางแผน
ปฏิบตั ิการประจาปี ในโรงเรี ยนประถมศึกษาในภาพรวม 4 ขั้นตอนอยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ขั้นการเตรี ยมการ ขั้นการวางแผน ขั้นการดาเนิ นงานตามแผน
และขั้นติดตามประเมินผล ประการที่ 2 การมีส่วนร่ วมของครู ในการวางแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ระดับการมีส่วนร่ วมไม่แตกต่าง
กัน ประการที่ 3 ปั ญหาในการมีส่วนร่ วมที่มีความถี่มากที่สุด และแนวทางการแก้ปัญหาการมี
ส่ วนร่ วมในการวางแผนปฏิบตั ิการแต่ละขั้นตอนมีดงั นี้ ขั้นตอนการเตรี ยมการมีปัญหา บุคลากร
ไม่ทราบวิธีการทางาน ขาดความรู ้ ความเข้าใจในงาน ขั้นเตรี ยมการ แนวทางแก้ไขปั ญหาคือ จัด
อบรมให้ความรู ้ แก่บุคลากรในโรงเรี ยน ขั้นตอนการวางแผนมีปัญหาคือโรงเรี ยนขาดข้อมูลใน
การวางแผนงาน แนวทางแก้ไข คือ จัดระบบสารสนเทศของโรงเรี ยน ส่ วนปั ญหาขั้นตอนการ
ดาเนิ นงานตามแผน คื อ ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสาคัญในการปฏิ บตั ิ งานตามแผน แนวทางแก้ไข
คื อ แต่ ง ตั้ง คณะท างานให้ รั บ ผิด ชอบอย่า งชัด เจน และผูบ้ ริ หารต้อ งนิ เ ทศ ควบคุ ม ก ากับ
ติดตามอย่างใกล้ชิดและขั้นตอนการติดตามประเมินผลมีปัญหาในเรื่ องขาดการติดตามผลงานไม่มี
การประเมินผลงานหลังจากการปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ้ นแล้ว แนวทาง แก้ไข คือ แต่งตั้งคณะทางานใน
การประเมินผลและสอดคล้องBrown, Bruce Robert (1998) ทาการวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์
ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ หารโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐานตามการรั บ รู ้ ข องผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ใน
โรงเรี ยนและชุ ม ชน (An Analysis of the Perceived Effectiveness of School-Based
Management by School and Community Stakeholders) ผลการวิจยั พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 4 ตัว และการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ ยวข้องจะส่ งผลต่อความสาเร็ จของการบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน

2. ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรี ยนบ้านลังกา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก 9 ด้าน ปานกลาง 1 ด้าน เรี ยงตามลาดับ คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสาเร็ จในงาน ด้านการปกครอง
บังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านสภาพการทางาน ด้านได้รับการยกย่อง ด้าน
ลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าและด้านเงินเดือน ผลที่ปรากฏเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หาร
มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ในการทางาน ใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ในการบริ หารงาน
ครองตน ครองคน ครองงาน บังคับบัญชาในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งในปั จจุบนั วิชาชี พครู เป็ น
วิช าชี พ ชั้นสู ง มี ใ บอนุ ญาตประกอบวิช าชี พ ครู มี ก ารพิ จารณาปรั บ อัตราเงิ นเดื อนและมี ก าร
ประเมินให้ครู มีเงินวิทยฐานะ ทาให้ครู มีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ (2533 : 221-224) กล่าวถึงปั จจัยสาคัญที่ทาให้
เกิดความพึงพอใจในงานมี 6 อย่าง ดังต่อไปนี้ คือ ผลตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง การบังคับ
บัญชา ลักษณะงาน กลุ่มงานและสภาพแวดล้อมการทางาน สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของไตรธร
เศรษฐีธร (2553) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการวิจยั พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษา เขต
การศึ ก ษา 6 มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านในด้า นต่ า ง ๆ ส่ วนใหญ่ อยู่ใ นระดับ มากโดย
เรี ยงลาดับ จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คื อ ด้า นการนิ เทศ ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ด้านชีวิต
ส่ วนตัว ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ และด้านสภาพการทางาน
ส่ วนที่อยูใ่ นระดับพอใจ ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือและด้าน
เงิ นเดื อนผลประโยชน์เกื้ อกูล เมื่ อพิ จารณาทุ กด้า นโดยรวม พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชนระดับ
ประถมศึ ก ษา เขตการศึ ก ษา 6 มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านอยู่ ใ นระดับ พอใจมาก
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของจี รนันท์ กัณฑวงศ์ (2547 : 60-63) ซึ่ งศึ ก ษาเรื่ อง
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู อาจารย์ในโรงเรี ยนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของครู อ าจารย์ใ นโรงเรี ย นทหารช่ า ง
กรมการทหารช่ า ง โดยรวมและในแต่ ล ะองค์ป ระกอบอยู่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ ด้า นความ
เจริ ญก้าวหน้าในตาแหน่ง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความรับผิดชอบ ด้านนโยบาย
และการบริ หาร ด้านลักษณะของงานและสภาพการทางานและด้านความสาเร็ จของงาน ทั้งนี้

ยกเว้นด้านรายได้และผลประโยชน์เกื้อกูลอยูใ่ นระดับปานกลางและสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
เกษม คาศรี (2547) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการครู สังกัดสานักงาน
การประถมศึ กษาจัง หวัดสุ พรรณบุ รี ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของ
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 9
ด้าน เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสาเร็ จในงาน ด้านนโยบายและ
การบริ หาร ด้านความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสภาพของการทางาน
ด้า นการปกครองบัง คับ บัญ ชา ด้า นลัก ษณะของงาน ด้ า นการได้รั บ การยกย่ อ งและด้า น
ความก้าวหน้า ส่ วนด้านเงินเดือนนั้น ข้าราชการครู มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2.1 ความพึ ง พอใจในการปฏิ บตั ิ ง านของข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร ด้า นความ
รับผิดชอบอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานสู งสุ ดนั้น ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะ ผูบ้ ริ หารมอบหมายหน้าที่ให้กบั ข้าราชการครู อย่างชัดเจน เข้าใจระบบการปฏิบตั ิงานของ
ข้า ราชการครู และบุค ลากรมีก ารนิ เทศ ก ากับ ติ ดตาม ประเมิ นผลงานอย่า งต่อเนื่ องและเปิ ด
โอกาสให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรได้ปรึ กษาหารื อปั ญหาในการทางาน ความยากลาบากและ
อุ ป สรรคต่ า ง ๆ ในการปฏิ บ ตั ิ ง านเป็ นอย่า งดี ซึ่ ง ผูบ้ ริ หารเป็ นกันเองกับ ข้าราชการครู และ
บุคลากร จึงทาให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ทาให้ขา้ ราชการ
ครู มีขวัญกาลังใจและความรับผิดชอบในการทางานย่อมจะเป็ นผลทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
ยิ่งขึ้ น สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เกษม คาศรี (2547) ที่วิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการ
ปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี ผลการวิจยั
พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานการประถมศึ กษา
จังหวัดสุ พรรณบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 9 ด้านและด้านที่มีการปฏิ บตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานสู งสุ ดเช่นเดียวกัน
2.2 ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากร ด้านเงินเดือนอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะว่า ข้าราชการครู และบุคลากรได้รับเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษา ตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ จึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้ขา้ ราชการครู มี
ความพึงพอใจระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับ เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538 : 29-131) ได้กล่าวถึง
ปั จจัยหรื อสิ่ งที่ทาให้คนอยากทางาน คือ สวัสดิ การที่ดี สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี เพื่อน
ร่ วมงานที่ดี งานที่ไม่น่าเบื่อหน่ าย มีความก้าวหน้า มีหน้ามีตาในสังคม งานไม่เสี่ ยงอันตราย
เกิ นไป เงินเดือนผลตอบแทนที่น่าพอใจ หัวหน้างานที่ดีเข้าใจลูกน้อง อุปกรณ์ในการทางาน
ครบถ้วนและสมบูรณ์ งานที่ทา้ ทายความสามารถ มองเห็นความสาเร็ จในงานที่ทาให้รู้สึกว่างาน
นั้นมีความมัน่ คงและถาวร ได้รับความยุติธรรม มีโอกาสได้แสดงฝี มือ เมื่อทางานดีตอ้ งได้รับ

การชมเชย ยกระดับการทางานตามความสามารถของตน ได้พบปะเพื่อนฝูงในระดับต่าง ๆ กัน
งานนั้นไม่ยากเกินความสามารถ ความเอาใจใส่ ของหัวหน้างานและการสั่งงานที่ดีและสอดคล้อง
กับความคิดเห็ นของ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2541 : 131-133) ที่กล่าวว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจในงานมี 6 ปั จจัย คือ ค่าจ้าง ลักษณะงาน การเลื่ อนตาแหน่ ง การนิ เทศงาน
กลุ่มงาน และสภาพการทางาน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของเกษม คาศรี (2547) ที่วิจยั เรื่ อง
ความ พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุ พรรณบุรี ผลการวิจยั พบว่า ด้านเงิ นเดือนนั้นข้าราชการครู มีระดับความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Geiger (2002) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การสารวจ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเต็มเวลาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชุมชนขนาดเล็ก กลาง และ
ใหญ่ของรัฐฟลอริ ดา้ โดยใช้ทฤษฎีการจูงใจ - ปั จจัยค้ าจุนของ เฮอร์ ซเบอร์ ก ผลการศึกษาพบว่า
อาจารย์มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดในด้านลักษณะของงาน และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านเงินเดือน
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับความพึงพอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรในโรงเรี ย นบ้า นลัง กา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ในภาพรวม
มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลางกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
และบุคลากร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาดังกล่าวนี้ เมื่อย้อนไปพิจารณา
ค่าเฉลี่ยการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน และค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน จะ
พบว่า ทั้งในภาพรวม รายด้านและรายข้ออยูใ่ นระดับมากที่คอ้ นข้างมาทางระดับปานกลาง ทั้งนี้
คงเนื่ องมาจาก ผูบ้ ริ หารบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานเป็ นเครื่ องมื อในการบริ หารงานยังไม่
เด่นชัดเป็ นรู ปธรรมมากนัก ทานองเดียวกัน ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานอาจมีปัจจัยอื่นที่เข้า
มาเกี่ยวข้อง ซึ่งทาให้ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมีค่าเฉลี่ยมากแต่ค่อนข้างมาทางระดับ
ปานกลาง ส่ วนความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการครู และบุคลากรในภาพรวม มี
ความสัมพันธ์ทางบวก ระดับปานกลาง กับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เมื่อพิจารณาเป็ น
รายคู่พบว่า การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานด้านการบริ หารตนเองมี ค่าตามสภาพที่ สูงเป็ น
อันดับแรก รองลงมาเรี ยงตามลาดับ คือ การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ด้านการกระจาย
อานาจ การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุ ล การบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานกับด้านการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับ
ด้านการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้กบั ประชาชน ที่เป็ นเช่นนี้อาจเนื่ องมาจากข้าราชการครู และ
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานการสอน ซึ่ งเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องการผูบ้ ริ หารที่ใช้หลักการบริ หารโดย

ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ที่แสดงออกถึงการกระจายอานาจและการมีส่วนร่ วมที่สามารถทาให้ครู เกิ ด
ความรู ้สึกเป็ นพวกพ้องหรื อเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน มีความรู ้สึกภูมิใจในตัวผูบ้ ริ หาร เกิดความ
เคารพรักและความศรั ทธาจนมีความปรารถนาเอาแบบอย่าง ซึ่ ง อุทยั บุญประเสริ ฐ (2542 : ง)
กล่ า วว่า การบริ ห ารตนเองเป็ นการให้โ รงเรี ย นมี อ านาจหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบในการ
ดาเนิ นงาน ซึ่ งอาจดาเนิ นการได้หลากหลายด้วยวิธีก ารที่ แตกต่า งกันแล้วแต่ ความพร้ อมและ
สถานการณ์ ของโรงเรี ยน ผลที่ ได้น่าจะมี ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเดิ มที่ ทุกอย่างถูกกาหนดมาจาก
ส่ วนกลาง ไม่ว่าจะทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Fowler เ(อ้างถึ งใน
วิทยา แสงจันทร์ . 2554 : 33) ที่ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
สั่ ง การกับ ขวัญ ในการท างานของครู แ ละอาจารย์ใ นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในรั ฐ ต่ า ง ๆ ทาง
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของสหรัฐอเมริ กาเกี่ยวกับการบริ หารงานการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจสั่งการ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ อง ผลการประเมินการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน กรณี โรงเรี ยน
บ้านลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 สามารถนาไปเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการบริ หารงานของสถานศึกษา โดยผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะในการนาผล
การศึกษาไปใช้มีดงั นี้
1.1 ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรสร้ า งความเข้า ใจ เกี่ ย วกับ หลัก การบริ ห ารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานให้กบั ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาการบริ หารงานของสถานศึ กษา ได้แก่
ข้าราชการครู บุคลากร นักเรี ยน ผูป้ กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผมู้ ี
ส่ วนเกี่ ยวข้องดังกล่ าวมี ส่วนร่ วมกับสถานศึ กษา บริ หารจัดการและพัฒนาด้านการศึกษาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
1.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องควรสร้ างขวัญกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งาน
เพื่อให้ขา้ ราชการครู เกิ ดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น โดยเฉพาะด้านเงินเดือน ซึ่ งผล
การศึกษาความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนด้านอื่น ๆ อยูใ่ นระดับมาก
2. ข้อเสนอแนะในการทาศึกษาครั้งต่อไป

ควรมี ก ารศึ ก ษา การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ นฐานกับ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ

