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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) ศึกษา

ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน และ 3) วิเคราะห์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งเป็นปัจจัยที ่

ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาราชบรุ ีเขต 2 จ�านวน 310 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่าง

แบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามขนาดของโรงเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับ

จากมากไปน้อย ดังนี้ การกระจายอ�านาจ การตรวจสอบถ่วงดุล การบริหารตนเอง และการมีส่วนร่วม

 2.  ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน เรียงล�าดับจากมาก 

ไปน้อย ดงัน้ี การธ�ารงรกัษาแบบแผนทางวัฒนธรรม การปรบัตวั การบรรลเุป้าหมาย และการบรูณาการ

 3.  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ การบริหารตนเอง การตรวจสอบถ่วงดุล และ

การกระจายอ�านาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยสามารถร่วมกันท�านายได ้

ร้อยละ 77.30 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ:  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสิทธิผลของโรงเรียน ประถมศึกษา
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ABSTRACT

 This research aimed to: 1) study the level of school based management; 2) identify 

the level of school effectiveness; and 3) analyze school based management affecting 

school effectiveness. The research sample, derived by proportional stratified random 

sampling distributed by school size, was 310 administrators and teachers of schools 

under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument was 

a questionnaire constructed by the researcher. Data were analyzed with percentage, 

mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.  

 The findings of this research were as follows:

 1.  Overall and in specific aspects, the school based management was at a high 

level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: decentralization, 

check and balance, self-management, and participation.                        

 2.  Overall and in specific aspects, the school effectiveness was at a high level. 

These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: traditional culture 

maintenance, adaptation, goal attainment, and integration.

 3.  School based management in the aspects of self-management, check and 

balance, and decentralization together predicted school effectiveness at the percentage 

of 77.30 with statistical significance at .01. 

Keywords: school based management, school effectiveness, primary education

บทน�า

  ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาของ

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูประบบ 

การบริหารจัดการการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ 

และมคีวามสุข พระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก�าหนดรูปแบบการบริหารจดัการศกึษา

ขึ้นใหม่ เพ่ือน�าไปสู่ความเจริญของสังคมและประเทศชาติ น�ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานมาใช้เป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

เป็นรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนท่ีได้รบัแนวคดิมาจากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจอตุสาหกรรม 

ที่ประสบความส�าเร็จจากหลักการ วิธีการ และกลยุทธ์ในการท�าให้องค์การมีประสิทธิภาพและ 
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มีประสิทธิผล การปฏิบัติงานมีคุณภาพ สร้างก�าไร และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ความส�าเร็จ

ดังกล่าวท�าให้ผู้เก่ียวข้องเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นน้ัน ต้องปรับกระบวนการและ

วิธีการไปสู่การบริหารโดยการกระจายอ�านาจไปยังโรงเรียนท่ีเป็นหน่วยปฏิบัติ และให้มีส่วนร่วม 

ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างแท้จริง แนวคิดนี้เริ่มที่สหรัฐอเมริกา จนกระทั่งแพร่กระจายไปยัง

ประเทศต่าง ๆ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

  ปัจจุบันการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีได้รับความสนใจ

ในวงการบริหารโรงเรียนอย่างมาก เป็นแนวคิดที่น�ามาใช้เพ่ือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงข้ึน โดยมี

แนวคิดที่ส�าคัญ คือ เน้นการกระจายอ�านาจ และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดให้มีคณะกรรมการ

สถานศึกษา ซึ่งท�าหน้าที่ก�ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ วิชาการ 

งบประมาณ บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นรูปแบบ 

ที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารองค์การสมัยใหม่ ดังน้ี รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2556: 201-202) 

กล่าวว่า การด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายอย่างมพีลังและมปีระสทิธิภาพจ�าเป็นต้องมกีารกระจาย 

อ�านาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นอกจากนี้ยังเป็นไป

ตามหลกัการของพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช  2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพ 

เชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ�านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา และ

โรงเรียน ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติฯ ดังนี้ “ก�าหนดให้กระทรวงกระจาย

อ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล และ 

การบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน ในเขตพ้ืนที ่

การศึกษาโดยตรง” การกระจายอ�านาจดังกล่าวจะท�าให้โรงเรียนมีความคล่องตัว มีอิสระใน 

การบริหารจัดการซึ่งเป็นไปตามหลักของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school based 

management: SBM)

  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปยังโรงเรียน

โดยตรง เพ่ือให้โรงเรียนมีอ�านาจในการบริหารจัดการ เกิดความคล่องตัวในการตัดสินใจ ทั้งด้าน

วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหารท่ัวไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วย 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา เพ่ือให้การจัดการศึกษาตรงตามความต้องการของนักเรียน  

ผู ้ปกครอง และชุมชนมากท่ีสุด มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผล และเป้าหมายที่ส�าคัญใน

การจัดการศึกษาให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ นับว่าเป็นความท้าทายของผู้บริหารโรงเรียนท่ีจะต้อง

แสดงความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา มีการก�ากับและติดตาม ตรวจสอบปรับปรุง

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของโรงเรียน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกประสิทธิผลและ
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คุณภาพของผู้เรียน และดังที่ สัมมา รธนิธย์ (2556: 148) ได้กล่าวว่า ความส�าคัญของการบริหารโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ท่ีการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น เปิดโอกาส 

ให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการศึกษาและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการ 

 จะเห็นได้ว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุ่งให้การบริหารโรงเรียน การเรียนการสอน 

มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ต่างจากการบริหารแบบดั้งเดิม ซึ่งโรงเรียนจะถูกควบคุมโดยหน่วยงาน

เป็นส่วนใหญ่ การบริหารไม่ตอบสนองหรือไม่ตรงกับปัญหา และชุมชนไม่ค่อยมีส่วนเก่ียวข้องในการ

ก�าหนดทิศทางการบริหารโรงเรียน ท�าให้สถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นเรื่องที่

ผู้บริหารควรค�านึงและมุ่งเน้นอยู่เสมอ ดังน้ัน ประสิทธิผล จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

หรือวัตถุประสงค์ขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของธร สุนทรายุทธ (2551: 459) ได้กล่าวว่า  

ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และความสามารถ

ในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายใน 

ภายนอก และรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน จนท�าให้เกิดความพอใจในการท�างาน 

ซึ่งเป็นการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ เพราะปัจจุบันสังคมมีการแข่งขันสูง องค์การ 

ที่สามารถด�าเนินงานเป็นท่ียอมรับของสังคม และถือเป็นองค์การท่ีมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ 

บุญตา ชาญช�านิ (2552: 103-107) พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความสัมพันธ ์

ทางบวกกับความเอาใจใส่ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียน

และชุมชน การก�าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบและเป้าหมายของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับ 

สทุนิ เวทวงษ ์ (2556: 98-101) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 

ความสัมพันธ์แยกรายด้านของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

เรียงล�าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการตรวจสอบถ่วงดุล ด้านการบริหารตนเอง ด้านการมีส่วนร่วม 

และด้านการกระจายอ�านาจ  ดังน้ันประสิทธิผลขององค์การจึงเป็นเรื่องท่ีส�าคัญ เพราะประสิทธิผล

แสดงถึงความสามารถขององค์การนั่นเอง

 ดังน้ัน โรงเรียนจึงควรให้ความส�าคัญกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือให้โรงเรียน

พัฒนาจนก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจากที่กล่าวมาในข้างต้น ส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับ ดูแลของส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

พ้ืนทีท้ั่ง 4 อ�าเภอ ในจงัหวัดราชบรุ ีประกอบด้วย อ�าเภอบ้านโป่ง อ�าเภอโพธาราม อ�าเภอด�าเนินสะดวก 

และอ�าเภอบางแพ มีโรงเรียนที่รับผิดชอบดูแลทั้งสิ้น 150 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
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จ�านวน 70 โรงเรียน ขนาดกลาง จ�านวน 76 โรงเรียน และขนาดใหญ่ จ�านวน 4 โรงเรียน มีนโยบาย

การด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วม โดยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา  

ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมสนับสนุนด้านงบประมาณ ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน

ของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ 

ขัน้พ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ในปี 2557 ท่ีผ่านมา พบว่า วิชาภาษาไทย 

ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 44.07 ระดับประเทศ 44.88 วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยระดับ เขตพื้นที่ 37.36 

ระดับประเทศ 38.06 วิชาวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 41.83 ระดับประเทศ 42.13 วิชา

ภาษาต่างประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี 32.66 ระดับประเทศ 36.02 และวิชาสังคมศึกษา  

ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี 49.98 ระดับประเทศ 50.67 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2557: 

ออนไลน์) สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ท้ัง 5 กลุ่มสาระ มีค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ีต�่ากว่า 

ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศทกุกลุม่สาระวชิา จากปัญหาดงักล่าว ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ราชบุรี เขต 2 จึงมีนโยบายพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จัดท�าโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพื่อให้ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก มีความรู้ และ

พัฒนาวิธีการจดัการเรยีนรูค้รอบคลมุตามมาตรฐานการเรียนรู ้ และเพ่ือส่งเสริม พัฒนากระบวนการวัด

และการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, 2557: ออนไลน์)

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า โรงเรียนจ�าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การบริหาร ด้วยการน�าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุกลยุทธ์ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนโครงสร้างของโรงเรียน ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบุคลากรในโรงเรียน 

จึงมุ่งศึกษาเก่ียวกับการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 2. เพ่ือศกึษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรยีน สงักัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ราชบุรี เขต 2

 3. เพ่ือวิเคราะห์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
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ตัวแปรการวิจัย

 1. ตัวแปรต้น คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย 1) การกระจายอ�านาจ  

2) การมีส่วนร่วม 3) การบริหารตนเอง และ 4) การตรวจสอบถ่วงดุล

 2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การปรับตัว 2) การบรรลุ

เป้าหมาย 3) การบูรณาการ และ 4) การธ�ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม

สมมุติฐานการวิจัย

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย การกระจายอ�านาจ การมีส่วนร่วม 

การบริหารตนเอง และการตรวจสอบถ่วงดุล เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ค�าจ�ากัดความตัวแปรการวิจัย

 1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-based management: SBM) หมายถึง 

กระบวนการบริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ท่ีเน้น

การกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปยังโรงเรียนโดยตรงให้ชุมชน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง 

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา มีอ�านาจในการคิด ตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนช่วยกันแก้ปัญหา เพ่ือให้การศึกษาประสบความส�าเร็จ และสอดคล้องกับความต้องการ 

ของชุมชนอย่างมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการตนเอง ท�าให้สถานศึกษามีความคล่องตัวใน 

การบริหารจัดการ มีการวางแผนท่ีดี มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เพ่ือให้สามารถ 

แก้ปัญหาได ้ และมีการตรวจสอบถ่วงดุล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสท�าให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก�าหนด ประกอบด้วย

  1.1  การกระจายอ�านาจ หมายถึง กระบวนการบริหารโรงเรียนท่ีมีการกระจายอ�านาจ

หน้าที่การตัดสินใจ และถ่ายโอนอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบจากส่วนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษา

ไปยังโรงเรียน ทั้งด้านการบริหารวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป โดยให้ทุกส่วน

ขององค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการถ่ายโอนอ�านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ เพ่ือให้

โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจ สามารถบริหารจัดการการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง

คล่องตัวและรวดเร็ว

  1.2  การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการบริหารโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้อง

หรอืผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยี ได้แก่ คร ูผูบ้รหิาร ผูป้กครอง ตวัแทนชมุชน ตวัแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ร่วมรับรู ้ ร ่วมคิดวางแผน  

แสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ ร่วมประเมินผล และหาแนวทางการแก้ไข ตลอดจน 
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ร่วมรับผิดชอบ โดยเป็นการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้ส�านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน อันจะน�า

ไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

   1.3  การบริหารตนเอง หมายถึง กระบวนการบริหารโรงเรียน ท่ีท�าให้โรงเรียนมีอ�านาจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด�าเนินงานได้ สามารถด�าเนินการด้วยวิธีท่ีแตกต่างกันได้ แล้วแต่

ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน สามารถตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดย

อัตโนมัติ และสามารถสร้างสรรค์งานได้ ท้ังนี้ การบริหารตนเองต้องมีการวางแผนท่ีดี เพ่ือควบคุม

ทิศทางการท�างานทั้งหมด มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ รวมทั้งมีการเรียนรู้ขององค์การ

ในระดับสูง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและท�าให้บรรลุเป้าหมายองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1.4  การตรวจสอบถ่วงดุล หมายถึง กระบวนการบริหารโรงเรียนท่ีส่วนกลางท�าหน้าท่ี

ก�าหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระท�าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหาร 

และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ 

การบริหารท่ัวไป โรงเรียนต้องมีความพร้อมท่ีจะให้องค์กรภายในหรือองค์กรภายนอกมาท�า 

การตรวจสอบได้ตลอดเวลา มีความโปร่งใสในการบริหาร เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษา 

ให้เกิดขึน้

  2.  ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ใน 

การจัดการศึกษาตามแผนที่ก�าหนดไว้

   2.1  การปรับตัว หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนในการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ได้อย่าง

เหมาะสม เพ่ือรักษาสมดุลของโรงเรียน โดยมีการปรับเปล่ียนกระบวนการท�างานให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อม มีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหา สร้างทัศนคติ 

พัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถ และความช�านาญของบคุลากร เพ่ือให้สามารถบรรลวุตัถุประสงค์ 

ในระยะยาวของโรงเรียนได้

   2.2 การบรรลุเป้าหมาย หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนในการด�าเนินงานทั้ง 

ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป ให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน ท�าให้ผู้เรียน

ไปสู ่เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา เช่น มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์รอบด้านเพ่ือ 

การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ซึ่งเป้าหมายสูงสุด คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 

และคนมีความสุขในสังคม

   2.3 การบูรณาการ หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนในการเชื่อมประสานหน่วยงาน

ย่อยต่าง ๆ ในโรงเรียนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการประสานงาน ให้ความร่วมมือกัน

ท�างาน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ค�านึงถึงผลรวมมากกว่าผลงานของตนเอง ท�าให้โรงเรียนมีเป้าหมาย 

ในการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ
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   2.4  การธ�ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนใน 

การส่งเสรมิให้บคุลากรในโรงเรยีนเกิดความรกัและศรัทธาในวิชาชพีของตน มคีวามผกูพันต่อโรงเรียน 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ

นักเรียนและชุมชน ซึ่งโรงเรียนต้องรักษา และพัฒนาวัฒนธรรมที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมร่วมของโรงเรียน 

ส่วนวัฒนธรรมที่ไม่ดีต้องก�าจัดออกไปไม่ให้ขยายผลจนเป็นผลร้ายต่อโรงเรียน

วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive 

research) โดยใช้ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครใูนโรงเรยีนของรฐัเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)

 ประชากร ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา คอื 1) ผูอ้�านวยการสถานศกึษา หรอืผูร้กัษาราชการแทน  

และ 2) ครูที่เป็นข้าราชการในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ในปีการศึกษา 2558 จ�านวน 1,594 คน     

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คือ 1) ผู้อ�านวยการสถานศึกษา หรือ ผู้รักษา

ราชการแทน และ 2) ครูที่เป็นข้าราชการในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2558 โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie & 

Morgan (1970 อ้างถึงใน จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, 2557: 124) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 310 คน 

กระจายตามขนาดของโรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (proportional 

stratified random sampling) ดังปรากฏในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

8 
 

วิธีดําเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) 
โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนของรัฐเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คือ 1) ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ ผูรักษาราชการแทน 
และ 2) ครูที่เปนขาราชการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในป
การศึกษา 2558 จํานวน 1,594 คน      

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คือ 1) ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ ผูรักษาราชการ
แทน และ 2) ครูที่เปนขาราชการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
ในปการศึกษา 2558 โดยกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970 อางถึง
ใน จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย, 2557: 124) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 310 คน กระจายตามขนาดของโรงเรียน 
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) ดังปรากฏ
ในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  จาํนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ขนาดโรงเรียน ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
ผูบริหารสถานศึกษา      ครู ผูบริหารสถานศึกษา      คร ู

โรงเรียนขนาดเล็ก 42      374       8       73 
โรงเรียนขนาดกลาง 71      974      14     189 
โรงเรียนขนาดใหญ 4      129              1             25 
รวม 117    1,477             23            287 
รวมทั้งหมด 1,594 310 

 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวกําหนดรูปแบบและโครงสรางของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามคํานิยามศัพทตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: index of item objective congruence) 
เทากับ 0.67 และ 1.00 ไดกระทงคําถามการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จํานวน 21 ขอ ประกอบดวย 
ดานการกระจายอํานาจ 4 ขอ ดานการมีสวนรวม 5 ขอ ดานการบริหารตนเอง 7 ขอ และดานการตรวจสอบ
ถวงดุล 5 ขอ และกระทงคําถามประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 22 ขอ ประกอบดวย ดานการปรับตัว 7 
ขอ ดานการบรรลุเปาหมาย 6 ขอ ดานการบูรณาการ 4 ขอ และดานการธํารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม 
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 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

 ผู ้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและ

โครงสร้างของแบบสอบถาม ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอืตามค�านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: index of item 

objective congruence) เท่ากับ 0.67 และ 1.00 ได้กระทงค�าถามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

จ�านวน 21 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการกระจายอ�านาจ 4 ข้อ ด้านการมีส่วนร่วม 5 ข้อ ด้านการบริหาร

ตนเอง 7 ข้อ และด้านการตรวจสอบถ่วงดุล 5 ข้อ และกระทงค�าถามประสิทธิผลของโรงเรียน จ�านวน 

22 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการปรับตัว 7 ข้อ ด้านการบรรลุเป้าหมาย 6 ข้อ ด้านการบูรณาการ 4 ข้อ 

และด้านการธ�ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม 5 ข้อ และน�าแบบสอบถาม มาแก้ไขปรับปรุง 

ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน�าไปทดลองใช้ จากน้ันน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) 

กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเท่ียง  

(reliability) น�าแบบสอบถามจากการทดลองใช้กลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

ท้ังฉบับด้วยวิธีของ Cronbach (1970: 161 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2551: 156) คุณภาพ 

ด้านความเที่ยงของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเท่ากับ 0.95 และค่าความเที่ยงของประสิทธิผล 

ของโรงเรียน เท่ากับ 0.96

 การเก็บรวมรวมข้อมูล

 ผู ้ วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 310 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงผู ้บริหารสถานศึกษา 

ในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์

เก็บข้อมูลจากผู ้บริหารสถานศึกษาและครูที่เป็นกลุ ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ได้รับ

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมา จ�านวน 310 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 

แปลความหมาย โดยผู้วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของ  

บญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน/ประสิทธิผล

               ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน/ประสิทธิผล

              ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก

x
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  ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน/ประสิทธิผล

               ของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง

  ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน/ประสิทธิผล

               ของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย

  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน/ประสิทธิผล

               ของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด

  ส�าหรับการวิเคราะห์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = 4.08, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้านพบว่า การกระจายอ�านาจอยู่ในล�าดับสูงสุด (  = 4.14, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ  

การตรวจสอบถ่วงดุล (   = 4.11, S.D. = 0.56) การบริหารตนเอง (   = 4.07, S.D. = 0.56) และ 

การมีส่วนร่วม (    = 4.01, S.D.  = 0.58) ตามล�าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และล�าดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

  ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
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  สําหรับการวิเคราะหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.08, S.D. = 0.52) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
การกระจายอํานาจอยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.14, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ การตรวจสอบถวงดุล 
(X�=4.11, S.D. = 0.56) การบริหารตนเอง (X� = 4.07, S.D. = 0.56) และการมีสวนรวม (X� = 4.01, S.D.  = 
0.58) ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

                           (n = 310) 
ขอ การบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน x̄ S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การกระจายอํานาจ 4.14 0.61 มาก 1 
2. การมีสวนรวม 4.01 0.58 มาก 4 
3. การบริหารตนเอง 4.07 0.56 มาก 3 
4. การตรวจสอบถวงดุล 4.11 0.56 มาก 2 
 รวม 4.08 0.52 มาก  

  
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.15, S.D. = 0.53) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การธํารงรักษา
แบบแผนทางวัฒนธรรม อยูในลําดับสูงสุด (X�= 4.20, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ การปรับตัว (X� = 4.17, 

x
x

xx
x
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 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.15, S.D. = 0.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

การธ�ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม อยู่ในล�าดับสูงสุด (  = 4.20, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ  

การปรับตัว (   = 4.17, S.D. = 0.53) การบรรลุเป้าหมาย (   = 4.13, S.D. = 0.54) และการบูรณาการ  

(    = 4.09, S.D. = 0.66) ตามล�าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับ และล�าดบัประสิทธิผลของโรงเรยีนสังกัดส�านักงาน 

  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย การบริหารตนเอง (X

3
) ตรวจสอบถ่วงดุล  

(X
4
) และกระจายอ�านาจ (X

1
) เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปราย 

ความผันแปรของประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท�านาย (R2) เท่ากับ 
0.773 ซึ่งแสดงว่า การบริหารตนเอง ตรวจสอบถ่วงดุล และกระจายอ�านาจส่งผลต่อประสิทธิผล 
ของโรงเรียนและสามารถท�านายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 77.30 โดยสามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ได้ ดังนี้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ
 

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

ดังปรากฏในตารางที่ 4
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S.D. = 0.53) การบรรลุเปาหมาย (X� = 4.13, S.D. = 0.54) และการบูรณาการ (X� = 4.09, S.D. = 0.66) 
ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
  เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
                                       (n = 310) 
ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน x̄ S.D.   ระดับ ลําดับ 

1.  การปรับตัว 4.17 0.53 มาก 2 
2. การบรรลุเปาหมาย 4.13 0.54 มาก 3 
3. การบูรณาการ 4.09 0.66 มาก 4 
4. การธํารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม 4.20 0.64 มาก 1 

 รวม 4.15 0.53 มาก  
  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทีส่งผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สงักัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวย การบริหารตนเอง (X3) ตรวจสอบถวงดุล (X4) 
และกระจายอํานาจ (X1) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.773 ซึ่งแสดงวา การบริหารตนเอง 
ตรวจสอบถวงดุล และกระจายอํานาจสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนและสามารถทํานายประสิทธิผล
ของโรงเรียนไดรอยละ 77.30 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 
 Y�tot  =  0.53 + 0.39 (X3) + 0.39 (X4) + 0.10 (X1)  
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z� tot  =  0.41 (Z3) + 0.42 (Z4) + 0.12 (Z1) 

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่สงผล 

 ตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
 เขต 2 
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S.D. = 0.53) การบรรลุเปาหมาย (X� = 4.13, S.D. = 0.54) และการบูรณาการ (X� = 4.09, S.D. = 0.66) 
ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
  เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
                                       (n = 310) 
ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน x̄ S.D.   ระดับ ลําดับ 

1.  การปรับตัว 4.17 0.53 มาก 2 
2. การบรรลุเปาหมาย 4.13 0.54 มาก 3 
3. การบูรณาการ 4.09 0.66 มาก 4 
4. การธํารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม 4.20 0.64 มาก 1 

 รวม 4.15 0.53 มาก  
  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทีส่งผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สงักัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวย การบริหารตนเอง (X3) ตรวจสอบถวงดุล (X4) 
และกระจายอํานาจ (X1) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.773 ซึ่งแสดงวา การบริหารตนเอง 
ตรวจสอบถวงดุล และกระจายอํานาจสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนและสามารถทํานายประสิทธิผล
ของโรงเรียนไดรอยละ 77.30 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 
 Y�tot  =  0.53 + 0.39 (X3) + 0.39 (X4) + 0.10 (X1)  
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z� tot  =  0.41 (Z3) + 0.42 (Z4) + 0.12 (Z1) 

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่สงผล 

 ตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
 เขต 2 
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S.D. = 0.53) การบรรลุเปาหมาย (X� = 4.13, S.D. = 0.54) และการบูรณาการ (X� = 4.09, S.D. = 0.66) 
ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
  เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
                                       (n = 310) 
ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน x̄ S.D.   ระดับ ลําดับ 

1.  การปรับตัว 4.17 0.53 มาก 2 
2. การบรรลุเปาหมาย 4.13 0.54 มาก 3 
3. การบูรณาการ 4.09 0.66 มาก 4 
4. การธํารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม 4.20 0.64 มาก 1 

 รวม 4.15 0.53 มาก  
  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทีส่งผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน สงักัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวย การบริหารตนเอง (X3) ตรวจสอบถวงดุล (X4) 
และกระจายอํานาจ (X1) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.773 ซึ่งแสดงวา การบริหารตนเอง 
ตรวจสอบถวงดุล และกระจายอํานาจสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนและสามารถทํานายประสิทธิผล
ของโรงเรียนไดรอยละ 77.30 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 
 Y�tot  =  0.53 + 0.39 (X3) + 0.39 (X4) + 0.10 (X1)  
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z� tot  =  0.41 (Z3) + 0.42 (Z4) + 0.12 (Z1) 

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่สงผล 

 ตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
 เขต 2 

         
 
 

x

x
x

x
x
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผล 

  ต่อประสทิธิผลของโรงเรยีน สงักัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 2

         

อภิปรายผล

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 

 1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี 

ด้านการกระจายอ�านาจ ด้านการตรวจสอบถ่วงดุล ด้านการบริหารตนเอง และด้านการมีส่วนร่วม 

ทั้งนี้เพราะในการบริหารและจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 ว่าด้วย การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการ

จัดการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยกระทรวง

กระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในเขตพ้ืนที ่

การศึกษาโดยตรง เพ่ือให้โรงเรียนมีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ ดังนั้น การบริหาร 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจึงมีความส�าคัญที่บุคลากรทางการศึกษาต้องตระหนักในการน�าหลักการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี

12 
 

             (n = 310) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 3 66.92 22.31 347.62** .00 
Residual 306 19.64 0.06   

Total 309 83.56    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 0.53  0.11 4.68** .00 
การบริหารตนเอง (X3) 0.39 0.41 0.05 7.88** .00 
การตรวจสอบถวงดุล (X4) 0.39     0.42 0.05 8.64** .00 
การกระจายอํานาจ (X1) 0.10  0.12 0.04 2.90** .00 
      

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
R = 0.879      R2= 0.773 SEE. = 0.253 
 
อภิปรายผล 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้  
 1. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการกระจาย
อํานาจ ดานการตรวจสอบถวงดุล ดานการบริหารตนเอง และดานการมีสวนรวม ทั้งนี้เพราะในการบริหาร
และจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 9 วาดวย การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยใหมีเอกภาพเชิง
นโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง เพื่อใหโรงเรียนมีความคลองตัว มี
อิสระในการบริหารจัดการ ดังนั้น การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจึงมีความสําคัญที่บุคลากรทางการ
ศึกษาตองตระหนักในการนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใช เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังแนวคิดของวีระยุทธ  ชาตะกาญจน 
(2555: 61) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนแนวคิดของการกระจายอํานาจในการจัดการ
และการบริหารการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยใหสถานศึกษาไดมีอํานาจ หนาที่ 
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ประสทิธิภาพและประสทิธิผล ดงัแนวคดิของวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2555: 61) กล่าวว่า การบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแนวคิดของการกระจายอ�านาจในการจัดการและการบริหารการศึกษา

จากส่วนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยให้สถานศึกษาได้มีอ�านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ

คล่องตัวในการบริหารจัดการทั้งทางด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไปให้มาก

ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของนิรุตติ์ พลบุตร (2549: 122-123) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานกับประสทิธิผลในการบริหารโรงเรยีนประถมศกึษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับดังน้ี หลักการบริหารจัดการตนเอง อยู่ในล�าดับสูงท่ีสุด รองลงมาคือ หลักการกระจาย

อ�านาจ หลักการคืนอ�านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน และหลักการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัย

ของสุทิน  เวทวงษ์ (2556: 98-101) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สหวิทยาเขต

ระยอง 1 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ  

การบริหารตนเอง รองลงมาคือ การกระจายอ�านาจ และการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยพร ดาวกระจ่าง (2555: 80) ได้ศึกษา 

ผลส�าเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการกระจายอ�านาจ ด้านการคืนอ�านาจการศึกษาให้ประชาชน 

ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการตรวจสอบถ่วงดุล และด้านการบริหารตนเอง เนื่องจากการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานมีการกระจายอ�านาจการบริหารจัดการศึกษาไปสู่โรงเรียนโดยตรงให้โรงเรียนดูแล

รับผิดชอบ ตัดสินใจบริหารงานและด�าเนินการได้ด้วยตนเอง ท�าให้โรงเรียนมีความคล่องตัวใน 

การตัดสินใจในทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหาร

ทั่วไป เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือให้บริหารจัดการได้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาความต้องการของชุมชน ท�าให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียนได้ ด�าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี การธ�ารงรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม  

การปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย และการบูรณาการ ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 หมวดที่ 8 ว่าด้วย ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา มาตรา 62 จัดให้มีระบบ 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัด 
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การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบภายนอก ส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้จัดโครงการตามกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการศกึษา ตามแนวทางการกระจายอ�านาจทางการศกึษาตามหลักธรรมาธิบาล เน้นการมส่ีวนร่วม 

จากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 

การจัดการศึกษา จัดท�าโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการ 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือเสริมสร้างการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 

เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจบทบาทหน้าที่ ก�ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

ในสังกัดมีการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการเป็นไปตาม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ เป้าหมายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และมุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหารด�าเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารโรงเรียน เป็นผู้น�า

ทางวิชาการ ก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบ และเป้าหมายของโรงเรียนด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ

โรงเรียน ปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ส่งเสริมความร่วมมือใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพของตน ดังแนวคิดของธร สุนทรายุทธ (2550: 292) กล่าวว่า ประสิทธิผล 

(effectiveness) พิจารณาได้จากการบรรลุจุดมุ่งหมาย หรือเป้าประสงค์หรือผลลัพธ์ของสถานศึกษา

ที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ ซึ่งถ้านักเรียนส�าเร็จการศึกษาและมีคุณภาพมีความรู้คู ่คุณธรรม 

มีทักษะความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติต้องการ 

ถือว่าการบรหิารจดัการของสถานศกึษามปีระสทิธิผล สอดคล้องกับงานวิจยัของสุทิน เวทวงษ์ (2556: 

98-101) ได้ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างการบรหิารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สหวิทยาเขตระยอง 1 พบว่า ประสิทธิผลของ

โรงเรียน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ การก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบ

และเป้าหมายของโรงเรียน รองลงมาคือ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและด้าน 

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนตามล�าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของนิรุตติ์ พลบุตร 

(2549: 122-123) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลใน

การบรหิารโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาสกลนคร เขต 3 พบว่า ประสิทธิผล 

ในการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก งานบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ

งานบริหารบุคคลงานบริหารท่ัวไป และงานบริหารวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของนพรัตน ์  

ภักดีพันดอน (2555: 60) ได้ศึกษาประสิทธิผลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในกลุ่มปลวกแดง

พัฒนา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและ 
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รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ ความสามารถ

ในการบูรณาการ ความสามารถในการปรับตัว และการบูรณาการ ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร

สถานศึกษาต้องให้ความส�าคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ มีการวางแผนการด�าเนินงาน ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปรับเปลี่ยนการท�างาน

ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพของตน ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือให ้

สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 3.  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงล�าดับตามอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่  

ด้านการบริหารตนเอง การตรวจสอบถ่วงดุล และการกระจายอ�านาจ ท้ังหมดน้ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันท�านายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 77.30 ท้ังน้ี

เน่ืองจากการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นเรื่องส�าคัญ เป็นการกระจายอ�านาจไปยังโรงเรียน

และให้ผู ้ที่มีส ่วนเก่ียวข้องได้มีส ่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนมีอ�านาจหน้าที่  

ความรับผิดชอบ มีอิสระและมีความคล่องตัวในการตัดสินใจ ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร

และการบริหารทั่วไป ท�าให้ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเป็นที่

ยอมรับได ้ดงัแนวคดิของรุง่ชชัดาพร เวหะชาติ (2556: 183) กล่าวว่า การบรหิารตนเอง (self-managing)  

มีความเชื่อว่าวิธีการท�างานให้บรรลุเป้าหมายน้ัน ท�าได้หลายวิธีแตกต่างกันแล้วแต่ความพร้อม 

และสถานการณ์ของโรงเรียน ผลที่ได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมท่ีทุกอย่างก�าหนดมาจาก

ส่วนกลาง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญตา ชาญช�านิ (2552: 

103-107) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ด้านการบริหารตนเอง รองลงมาคือ ด้านการกระจายอ�านาจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การมี

ส่วนร่วม ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  

การก�าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบและเป้าหมายของโรงเรียน รองลงมาคือ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 

และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุทิน เวทวงษ์ (2556: 98-101) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

กับประสทิธิผลของโรงเรยีน สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 18 สหวทิยาเขตระยอง 

1 พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจากการบริหารโดยใช้



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 2017 157

โรงเรียนเป็นฐานเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงของการพัฒนาการศึกษา โดยมีเป้าหมายที่ผู้เรียน ลดขั้นตอน 

การควบคุมสั่งการ ครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเปิดโอกาสให้โรงเรียนมีอิสระ

ในการคดิ การตดัสนิใจ มคีวามคล่องตวัในการบรหิารจดัการ พร้อมทัง้มกีารตรวจสอบและประเมนิผล

ควบคูกั่นไป หากมกีารด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ง การบรหิารจดัการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานจะด�าเนนิการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า โรงเรียนที่มีการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานย่อมส่งผลต่อประสทิธิผลของโรงเรยีน ท�าให้โรงเรียนสามารถด�าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก�าหนด

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในด้านการบริหารตนเอง  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับต�่าที่สุด ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริม 

ให้ครูได้รับความรู้ในเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารตนเอง โดย

โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในโรงเรียน  

รวมทั้งมีการปรับปรุงนวัตกรรมใหม่ ๆ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

  1.2  จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนในด้านการบรรลุเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในล�าดับต�่าที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมประสิทธิผล 

ของโรงเรียนในด้านการบรรลุเป้าหมาย โดยส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษา จัดให้ม ี

ศูนย์สื่อและวัสดุอุปกรณ์เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ครู

  1.3  จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการบริหารตนเอง 

การตรวจสอบถ่วงดุล และการกระจายอ�านาจ เป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ดังน้ัน 

ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ในเรื่องการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารตนเอง การตรวจสอบถ่วงดุลและการกระจายอ�านาจ 

เพื่อพัฒนาและวางแผนในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1   ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน                  

  2.2   ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  2.3   ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน
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สรุป

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน ส�าหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

เรียงตามล�าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ด้านการบริหารตนเอง 2) การตรวจสอบถ่วงดุล 

และ 3) การกระจายอ�านาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันท�านายประสิทธิผลของโรงเรียน ได้ร้อยละ 77.30
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