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บทคัดยอ 
 
 

                   การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานดานการบริหารงานของ
ผูบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมและเพื่อ
เปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานของผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูของสถานศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครเชียงใหมในสภาพที่คาดหวังและสภาพ
ที่เปนจริงและเพื่อวิเคราะหสาเหตุปญหาและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูของสถานศึกษาซึ่งศึกษาจาก
ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมจํานวน 11 คน ครู 216 คน และ คณะกรรมการ
สถานศึกษา 125 คนจากโรงเรียน 11 โรงเรียน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหโดย การหาคาความถี่ คารอยละ X SD 
                   ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยการกระจายอํานาจ ตามภารกิจ  
4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปผูบริหารโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐาน โดยการบริหารงานแบบมีสวนรวมตามภารกิจ   
4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐาน โดยระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามภารกิจ  
4  ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐาน โดยสงเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษาตามภารกิจ 
4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไปโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
และการบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพตาม
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ภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไปโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง 
                   การเปรียบเทียบการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหมในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงในการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยกระจายอํานาจตามภารกิจ 4 ดาน ไดแกงานวิชาการ 
งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปโดยภาพรวมของสภาพที่เปนจริงในการบริหารผูบริหาร
สถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันคือผูบริหารมีระดับการบริหารงานโดยใชโรงเรียน
เปนฐานอยูในระดับปานกลาง และครูก็มีความคิดเห็นสอดคลองวาผูบริหารมีระดับการบริหารโดย
ใชโรงเรียนฐานอยูในระดับปานกลาง สวนคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นวาผูบริหารมี
ระดับการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมากสําหรับสภาพที่คาดหวังจากการ
บริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยภาพรวมพบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็น
สอดคลองกันคือผูบริหารคาดหวังวาจะบริหารงานโดยโรงเรียนเปนฐานใหอยูในระดับมาก และครู
ก็มีความคิดเห็นสอดคลองวาผูบริหารควรมีระดับการบริหารโดยใชโรงเรียนฐานอยูในระดับมาก 
สวนคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นวาผูบริหารมีระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช
โรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมากที่สุด ดานการบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยการการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม 
                    ภาพรวมของสภาพที่เปนจริงในการบริหารผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็น
สอดคลองกันคือ ผูบริหารมีระดับการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับปานกลางและ
ครูก็มีความคิดเห็นสอดคลองวาผูบริหารมีระดับการบริหารโดยใชโรงเรียนฐานอยูในระดับปาน
กลาง สวนคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นวาผูบริหารมีระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช
โรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมากสภาพความคาดหวังในการบริหารผูบริหารสถานศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษา และครู มีความคิดเห็นสอดคลองกันคือความคาดหวังของผูบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารงานอยูในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาคาดหวังในการบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารในระดับมาก และครูคาดหวังในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
อยูในระดับมาก ดานการบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยระบบการบริหารจัดการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกันคือผูบริหารมีระดับ
การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมาก และคณะกรรมการสถานศึกษามีความ
คิดเห็นสอดคลองวาผูบริหารมีระดับการบริหารโดยใชโรงเรียนฐานอยูในระดับมาก สวนครูมีความ
คิดเห็นวาผูบริหารมีระดับการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับปานกลางสภาพ
ความคาดหวังในการบริหารผูบริหารสถานศึกษา และครู มีความคิดเห็นสอดคลองกันคือความ
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คาดหวังของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานอยูในระดับมาก ครูคาดหวังในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษาคาดหวังในการบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารในระดับมากที่สุด  
                    ดานการสงเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษา โดยภาพรวมของสภาพที่เปน
จริงในการบริหารงาน ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นสอดคลอง
กันคือผูบริหารมีระดับการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับปานกลาง และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองวาผูบริหารมีระดับการบริหารโดยใชโรงเรียน
ฐานอยูในระดับมาก สวนครูมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีระดับการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียน
เปนฐานอยูในระดับปานกลางสําหรับสภาพความคาดหวังในการบริหารผูบริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นสอดคลองกันคือความคาดหวังของผูบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารงานอยูในระดับมาก และดานระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
สภาพที่เปนจริงในการบริหารผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันคือผูบริหารมี
ระดับการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับปานกลางและครูมีความคิดเห็นสอดคลอง
วาผูบริหารมีระดับการบริหารโดยใชโรงเรียนฐานอยูในระดับมาก สวนคณะกรรมการสถานศึกษามี
ความคิดเห็นวาผูบริหารมีระดับการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับปานกลาง
สําหรับสภาพความคาดหวังในการบริหารผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและครู   
มีความคิดเห็นสอดคลองกันคือความคาดหวังของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานอยูใน
ระดับมาก 
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ABSTRACT 
 
 

                    This research aims to explore the process of management by the administrators of 
school-based management in schools attached to the Chiang Mai City Municipality, and to 
compare the process of management of the administrators, board of institutes, and teachers of 
institutes with an emphasis on school-based management in schools attached to Chiang Mai City 
Municipality. The study is conducted in the expected condition and in a realistic condition to 
analyze the problems and provide guidance in developing school-based management faced by the 
administrators, board of institutes, and teachers. This research targets 11 administrators from 
schools attached to the Chiang Mai City Municipality, 216 teachers, and 125 board members 
drawn from 11 schools. The researcher then analyzes the data by calculating for frequency and  X 
SD percentage. 
                     The findings show that the level of school-based management by decentralizing 
power covering four aspects, which are academic, budget, personnel, and general tasks, is 
generally considered to be medium. The level of school-based management, which focuses on 
four aspects including academic, budget, personnel, and general tasks is generally considered to 
be high. The level of school-based management, which supports the roles of the community in 
managing education and covers four aspects, including academic, budget, personnel, and general 
tasks, is generally considered to be medium. The level of school-based management, which has a 
monitoring system and quality evaluation covering four aspects, including academic, budget, 
personnel, and general tasks, is also generally considered to be medium. 
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                    When comparing the school-based management in schools attached to the         
Chiang Mai City Municipality in the projected condition and in the realistic condition regarding 
the operation of the administrators, which adopt the school-based management by decentralizing 
power covering four aspects (academic, budget, personnel, and general tasks), it shows that in an 
overall image of the realistic condition the administrators and teachers share similar opinions. In 
other words, the level of school-based management of the administrators is medium. As for the 
board members of institutes, they have high opinions about the administrators’ level of school-
based management. Regarding the projected condition of the school-based management in an 
overall image, the administrators of educational institutes and teachers both expect that the 
administrators will manage through the school-based management at a high level, and teachers 
agree that the administrators should have a high level of management through school-based 
management. As for the board members of educational institutes, they have opinions that the 
administrators have the highest level of management through the school-based management. With 
regards to school-based management through participatory management, an overall image of the 
realistic condition, the administrators of educational institutes and teachers agree that the 
administrators have a medium level of school-based management, and teachers agree that the 
administrators have a medium level of school-based management. For the board members of 
educational institutes, they have an opinion that the administrators have a high level of school-
based management. Regarding the expected condition in management, the administrators of 
educational institutes, board members of educational institutes, and teachers agree that the 
expectation for the administrators in management is at a high level. The board members expect 
school management at a high level and teachers expect the management of administrators at a 
high level. In terms of school-based management, the administrators and board members agree 
that the administrators have a high level of school-based management, and the board members 
agree that the administrators have a high level of school-based management. Teachers have an 
opinion that the administrators have a medium level of school-based management.  
                    For the expectation of management, the administrators and teachers agree that the 
expectation of the administrators in management is at a high level. Teachers expect the 
management of the administrators at a high level. For board members, they expect the school 
management of the administrators at the highest level. In terms of support for community in 
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taking a role in school management, in an overall image of the realistic condition of management, 
the administrators and board members agree that the administrators have a medium level of 
school-based management and the board members agree that the administrators have a high level 
of school-based management. Teachers agree that the administrators have a medium level of 
school-based management. For expectation in management, the administrators, board members, 
and teachers agree that the expectation of administrators in management is at a high level. In 
terms of the monitoring system and quality evaluation, the realistic condition in management, the 
administrators and teachers agree that the administrators have a medium level of school-based 
management, and teachers agree that administrators have the level of school-based management at 
a high level. The board members of educational institutes agree that the administrators have a 
medium level of school-based management. For the expected condition in management, the 
administrators, board members, and teachers all agree that the expectation of administrators in 
management is at a high level.     
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 

                    วิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยดีดวยความกรุณาจากรองศาสตราจารยพีระพงศ บุญศิริ 
ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารยดาวรุง วีระกุล กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
และผูชวยศาสตราจารย ดร.หนูมวน รมแกว กรรมการผูสอบวิทยานิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษาแนะนํา 
ตรวจสอบ แกไข ดวยความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
                    ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ตลอดจนผูเชี่ยวชาญ  
ที่ไดกรุณาตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการวิจัย 
ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารยประวัติ  พื้นผาสุข  อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม อาจารยทิวาพร รัตนศักดิ์  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม อาจารยสมจิตร 
เสารศรีจันทร ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม 
                    ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบงรัฐบาล เทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล    
นครเชียงใหม ที่ใหความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือ การใหขอมูล ตอบแบบสอบถาม         
ไดครบถวนตามวัตถุประสงค ตลอดถึงคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน สํานักการศึกษา เทศบาล
นครเชียงใหม เพื่อนนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษารุนที่ 6 คุณสุมิตรา ศรสุวรรณ และคุณพีรดา  
ศรสุวรรณ ที่ใหกําลังใจดวยดีตลอดมา 
                    คุณคา คุณความดี และประโยชนอันเกิดจากการวิจัยของวิทยานิพนธนี้ ขอมอบแดบิดา 
มารดา และบูรพาจารยทุกทาน ดวยความกตัญูกตเวทิตาคุณที่ไดใหการศึกษา จนประสบความสําเร็จ
ในที่สุด 
  
     
                      พิทยา    ศรสุวรรณ   
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