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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 

สรุป 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมุงเนนศึกษาเพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน

บริหารของผูบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม

และเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานของผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูของ

สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครเชียงใหม ในสภาพที่คาดหวัง

และสภาพที่เปนจริงและเพื่อวิเคราะหสาเหตุปญหาและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

โดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูของสถานศึกษาซึ่งศึกษา

จากผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมจํานวน 11 คน ครู 216 คน และ คณะกรรมการ

สถานศึกษา 125 คนจากโรงเรียน 11 โรงเรียน  

ขอมูลที่ผูวิจัยไดจัดเก็บ และไดรับคืนจากประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหารสถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมจํานวน 11 คน ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 11 ชุดคิดเปนรอยละ 

100.00 คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมจํานวน 125 คนไดรับ

แบบสอบถามคืนจํานวน 125 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 และครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

เชียงใหมจํานวน 216 คนไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 216 ชุดคิดเปนรอยละ 100.00 

ผูบริหารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมสวนใหญ  มีอายุมากที่สุดระหวาง 

51-60 ปจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 63.64 และรองลงมาคืออายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 4 คนคิด

เปนรอยละ 36.36 สําหรับประสบการทํางานหรือการมีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน

ผูบริหารสวนใหญมีประสบการณทํางานหรือการมีสวนรวมในการดําเนินงานมากกวา 25 ปจํานวน 

5 คนคิดเปนรอยละ 45.45 รองลงมาผูบริหารประสบการณทํางานหรือการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
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อยูระหวาง 16-20 ปจํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 27.28 สําหรับประสบการณทํางานหรือการมีสวนรวม

ในการดําเนินงานของผูบริหารระหวาง 1-5 ป 11-15 ปและ 21-25 ปมี จํานวน 3 คนตามลําดบัคดิเปน

ลําดับรอยละ 9.09 สวนคุณวุฒิของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม

พบวาผูบริหารสวนใหญมีคุณวุฒิปริญญาโทมากที่สุดจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 63.64 และรองลงมามี

คุณวุฒิปริญญาตรีจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 36.36 

คณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญมีอายุมากที่สุดอยูระหวาง 41-50 ป จํานวน 50 คนคิด

เปนรอยละ 40.00 รองลงมามีอายุอยูระหวาง 51-60 ปจํานวน 48 คนคิดเปนรอยละ 38.40 อายุระหวาง  

31-40 จํานวน 15 คนคิดเปนรอยละ 12.00 อายุระหวาง 21-30 ปจํานวน7 คนคิดเปนรอยละ 5.60 และนอย

ที่สุดคืออายุระหวาง 60 ปขึ้นไปจํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 4.00 สําหรับประสบการณ การทํางาน

หรือการมีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียนที่สังกัดของคณะกรรมการสถานศึกษาพบวาสวน

ใหญมีประสบการณอยูระหวาง 6-10 ปจํานวน 58 คนคิดเปนรอยละ 46.40 รองลงมาอยูระหวาง 1-5 ป 

จํานวน 43 คนคิดเปนรอยละ 34.40 ประสบการณ 11-15 ปจํานวน 20 คนคิดเปนรอยละ 16.00 และ

ประสบการณนอยที่สุดอยูระหวาง 16-20 ปจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 3.20 สําหรับคุณวุฒิของ

คณะกรรมการสถานศึกษาพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี

จํานวน 62 คนคิดเปนรอยละ 49.60 รองลงมามีคุณวุฒิปริญญาตรีจํานวน 56 คนคิดเปนรอยละ 44.80 

และคุณวุฒิปริญญาโทจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 5.60 

ครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมมีอายุมากที่สุดอยูระหวาง 41-50 ปจํานวน 

95 คนคิดเปนรอยละ 43.98 รองลงมาอายุระหวาง 31-40 ปจํานวน 54 คนคิดเปนรอยละ 25.00 อายุ

ระหวาง 21-30 ปจํานวน 34 คนคิดเปนรอยละ15.74 และนอยที่สุดอายุระหวาง 51-60 ปจํานวน 33 คน 

คิดเปนรอยละ 15.28 สําหรับประสบการณ การทํางานหรือการมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

โรงเรียนที่สังกัดของครูพบวาครูสวนใหญมีประสบการณการทํางานหรือการมีสวนรวมอยูระหวาง 

1-5 ปจํานวน 48 คนคิดเปนรอยละ 22.22 รองลงมามีประสบการณหรือการมีสวนรวมอยูระหวาง  

6-10 ป และ 11-15 ปจํานวน 39 คนและ 39 คนคิดเปนรอยละ 18.06 และ 18.06 ตามลําดับ มีประสบการณ

ทํางานหรือการมีสวนรวมมากกวา 25 ปจํานวน 36 คนคิดเปนรอยละ 16.67 มีประสบการณทํางาน

หรือการมีสวนรวมระหวาง 21-25 ปจํานวน 29 คนคิดเปนรอยละ 13.43และมีประสบการณทํางาน

หรือการมีสวนรวมนอยที่สุดระหวาง 16-20 ปจํานวน 25 คนคิดเปนรอยละ 11.57 สําหรับคุณวุฒิ
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ของครูพบวาครูสวนใหญมีคุณวุฒิปริญญาตรีจํานวน 183 คนคิดเปนรอยละ 84.72 และปริญญาโท

จํานวน 33 คนคิดเปนรอยละ 15.28 

ผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมในการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย 

ดานการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา ดานการบริหารงานแบบมีสวนรวม ดานระบบบริหารจัด

การศึกษาของโรงเรียน ดานการสงเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษา และดานระบบการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตามการบริหารจัดการแตละดานจะนําเสนอ 4 ภารกิจหลักตามภารกิจ

ดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ ดานงานบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปและการ

เปรียบเทียบการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมใน

สภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงในการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย 

ดานการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา ดานการบริหารงานแบบมีสวนรวม ดานระบบบริหารจัด

การศึกษาของโรงเรียน ดานการสงเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษา และดานระบบการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตามภารกิจดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ ดานงานบริหารงาน

บุคคล และดานการบริหารทั่วไปตามลําดับดังนี้ 

1. การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานดานการกระจายอํานาจ ตามภารกิจ 4 ดาน 

ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไป 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยการกระจายอํานาจ ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก 

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

(μ= 3.398) โดยคนละเอียดพบวาภารกิจดานวิชาการประกอบดวย โรงเรียนมีการจัดทําและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝายสอดคลองกับความตองการของผูเรียนชุมชน 

และสังคม (μ= 3.496) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย และยืดหยุนเหมาะสมกับ

ธรรมชาติและความตองการของผูเรียน (μ= 3.048) โรงเรียนมีการจัดระบบการนิเทศ  การใหคําปรึกษา  

การแกปญหาดานการเรียนการสอนของตนเอง และกํากับติดตามเพื่อพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอน

อยางตอเนื่อง (μ= 3.376) โรงเรียนจัดใหมีระบบฐานขอมูลและใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก

ชุมชน (μ= 3.328) ดานงานงบประมาณ โรงเรียนระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาจาก

แหลงตาง ๆ   และมีอิสระในการใชคนไดตาง ๆ   เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (μ= 3.488)  ดานงานบุคคล 
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โรงเรียนมอบหมายงานและภาระหนาที่การปฏิบัติงานใหแก คณะกรรมการสถานศึกษาและครูได

อยางเหมาะสม (μ= 3.280) ดานงานบริหารทั่วไป โรงเรียนมีการกระจายอํานาจการบริหารงานของ

โรงเรียน 4 ดาน ไดแก ดานงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล  และงานการบริหารทั่วไป  

ไดอยางเหมาะสม (μ= 3.368) และโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและชุมชนรวมสนับสนุน

ใหคําปรึกษาในการสํารวจขอมูลความตองการในการจัดการศึกษาของทองถ่ิน (μ= 3.440) ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม ในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงในการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยการกระจายอํานาจ ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ 
งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปโดยภาพรวมของสภาพที่เปนจริงในการบริหารผูบริหาร
สถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันคือผูบริหารมีระดับการบริหารงานโดยใชโรงเรียน
เปนฐานอยูในระดับปานกลาง (μ= 3.398) และครูก็มีความคิดเห็นสอดคลองวาผูบริหารมีระดับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนฐานอยูในระดับปานกลาง (μ= 3.355) สวนคณะกรรมการสถานศึกษามีความ
คิดเห็นวาผูบริหารมีระดับการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมาก (μ= 3.556) 
สําหรับสภาพที่คาดหวังจากการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยภาพรวมพบวาผูบริหาร
สถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันคือผูบริหารคาดหวังวาจะบริหารงานโดยโรงเรียน
เปนฐานใหอยูในระดับมาก (μ= 4.283) และครูก็มีความคิดเห็นสอดคลองวาผูบริหารควรมีระดับ
การบริหารโดยใชโรงเรียนฐานอยูในระดับมาก (μ= 4.357) สวนคณะกรรมการสถานศึกษามีความ
คิดเห็นวาผูบริหารมีระดับการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมากที่สุด  
(μ= 4.556) โดยคนละเอียดพบวามีภาระงาน2 ดานที่ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
และครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันทั้งหมดในสภาพที่เปนจริงและสภาพที่คาดหวังในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานคืองานวิชาการโรงเรียนมีการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการ
มีสวนรวมของฝายสอดคลองกับความตองการของผูเรียนชุมชนและสังคมสภาพเปนจริงในระดับ
ปานกลาง ผูบริหารสถานศึกษา (μ= 3.496) คณะกรรมการสถานศึกษา (μ= 3.363) และครู (μ= 3.412) 
สวนสภาพที่คาดหวัง ผูบริหารสถานศึกษา (μ= 4.320) คณะกรรมการสถานศึกษา (μ= 4.363) และคร ู(μ= 
4.384)มีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับมาก และดานบริหารทั่วไปโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูและชุมชนรวมสนับสนุนใหคําปรึกษาในการสํารวจขอมูล ความตองการในการจัด
การศึกษาของทองถ่ิน สภาพเปนจริงในระดับปานกลาง ผูบริหารสถานศึกษา (μ= 3.440)  คณะกรรมการ
สถานศึกษา (μ= 3.272) และครู (μ= 3.263) สวนสภาพที่คาดหวัง ผูบริหารสถานศึกษา (μ= 4.296)  
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คณะกรรมการสถานศึกษา (μ= 4.454) และครู (μ= 4.300) มีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับมาก 
ตามลําดับ 

2. การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารงานแบบมีสวนรวมตาม

ภารกิจ 4 ดาน  ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไป 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐาน โดยการบริหารงานแบบมีสวนรวม ตามภารกิจ   

4  ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

โดยคนละเอียดพบวามีระดับของการปฏิบัติอยูในระดับมากจํานวน 3 ดาน ไดแก งานบุคคล บุคลากร 

ทุกฝายมีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ รวมปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบการดําเนินงานของโรงเรียน 

(μ= 3.528) ดานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา และครูมีสวนรวม

ในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน (μ= 3.512) และโรงเรียนมีสวนรวม 

กับชุมชนสนับสนุนใหเด็กในพื้นที่บริการไดเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง (μ= 3.608) 

ระดับของการปฏิบัติรองลงมาคือระดับของการอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานงานวิชาการ

โรงเรียนเปดโอกาสใหวิทยากรทองถ่ินมีสวนรวมในการใหความรูแกนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  

(μ= 3.152) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายโดยเปดโอกาสใหคณะกรรมการ

สถานศึกษา ครูผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมตามความตองการและความจําเปนของทองถ่ิน  

(μ= 3.448) ดานงานงบประมาณโรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู ผูปกครอง และ

ชุมชน มีสวนรวมในการบริหารงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากรทองถ่ินในการจัดการศึกษา  

(μ= 3.392) ดานงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมีและใชระบบบริหารจัดการแบบเครือขายบุคคล 

องคกรและเทคโนโลยี ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการบริหารโรงเรียน (μ= 3.456) โรงเรียนมีการ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและครูอยางสม่ําเสมอและนํามติที่ประชุมไปสูการปฏิบัติ  

(μ= 3.400) ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหมในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงในการดําเนินงานของผูบริหาร
สถานศึกษาดานการบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยการการบริหารงานแบบมีสวนรวม  
ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปโดยภาพรวมของ
สภาพที่เปนจริงในการบริหารผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันคือผูบริหารมี
ระดับการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับปานกลาง (μ= 3.437) และครูก็มีความคิดเห็น
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สอดคลองวาผูบริหารมีระดับการบริหารโดยใชโรงเรียนฐานอยูในระดับปานกลาง (μ= 3.346)  
สวนคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นวาผูบริหารมีระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช
โรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมาก (μ= 3.648)  

สําหรับสภาพความคาดหวังในการบริหารผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
และครู มีความคิดเห็นสอดคลองกันคือความคาดหวังของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานอยู
ในระดับมาก (μ= 4.281) คณะกรรมการสถานศึกษาคาดหวังในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร
ในระดับมาก (μ= 4.489) และครูคาดหวังในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก  
(μ= 4.355) โดยคนละเอียดพบวามีภาระงานในสภาพความเปนจริง ที่ผูบริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา และครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันคือโรงเรียนเปดโอกาสใหวิทยากร
ทองถ่ินมีสวนรวมในการใหความรูแกนักเรียนอยางสม่ําเสมอ อยูในระดับ ปานกลาง ผูบริหาร
สถานศึกษา (μ= 3.152) คณะกรรมการสถานศึกษา (μ= 3.181) และครู (μ= 2.949) โรงเรียนมีสวนรวม 
กับชุมชนสนับสนุนใหเด็กในพื้นที่บริการไดเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง อยูในระดับมาก 
ผูบริหารสถานศึกษา (μ= 3.608) คณะกรรมการสถานศึกษา (μ= 4.272) และครู (μ= 3.773) สวนสภาพ
ความคาดหวังในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารพบวาผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และครู มีความคิดเห็นสอดคลองกันโรงเรียนเปดโอกาสใหวิทยากรทองถ่ินมีสวนรวม
ในการใหความรูแกนักเรียนอยางสม่ําเสมอ อยูในระดับมากผูบริหารสถานศึกษา (μ= 4.120) 
คณะกรรมการสถานศึกษา (μ= 4.363) และครู (μ= 4.152) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายโดยเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ครูผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมตาม
ความตองการและความจําเปนของทองถ่ินอยูในระดับมากผูบริหารสถานศึกษา (μ= 4.344) 
คณะกรรมการสถานศึกษา (μ= 4.363) และ ครู (μ= 4.277) บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการคิด  
การตัดสินใจ รวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบการดําเนินงานของโรงเรียนอยูในระดับมากผูบริหาร
สถานศึกษา (μ= 4.272) คณะกรรมการสถานศึกษา (μ= 4.363) และครู (μ= 4.337) และโรงเรียนเปด
โอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา และครูมีสวนรวมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับมากผูบริหารสถานศึกษา (μ= 4.296) คณะกรรมการสถานศึกษา 
(μ= 4.454) และครู (μ= 4.337) 
 

 

 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 125 

3. การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานดานระบบการบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไป 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐาน โดยระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (μ= 3.518) โดยคนละเอียดพบวามีระดับของการปฏิบัติอยูในระดับมากจํานวน 8 ดาน 

ไดแกดานงานวิชาการ โรงเรียนสามารถเลือกใชแบบเรียนหนังสือ และส่ือประกอบการเรียนการสอนอืน่ 

ๆ ไดตามความตองการ (μ= 3.504) ดานงานงบประมาณ โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการบริหาร

จัดการ การเงิน งบประมาณ ทรัพยสิน และคนไดตาง ๆ ของโรงเรียน (μ= 3.640) ดานงานบุคคล 

โรงเรียนมีการกําหนดอัตรากําลังและมาตรฐานตําแหนงของครูและบุคลากรที่ตรงกับความตองการ

ของโรงเรียน (μ= 3.552) และดานงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนไดสํารวจ วิเคราะห จุดเดน  

จุดดอย โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียน (μ= 3.552) โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่

ครอบคลุมทั้งดานงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป (μ= 3.504) 

โรงเรียนไดกําหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดานงานวิชาการ งานงบประมาณ  

งานบริหารบุคคลและการบริหารงานทั่วไป (μ= 3.528) โรงเรียนไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

อยางชัดเจน ทั้งระดับฝายบริหารและระดับผูปฏิบัติ (μ= 3.600) โรงเรียนไดกําหนดวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานทั้งระดับฝายบริหารและระดับผูปฏิบัติ (μ= 3.512) สําหรับระดับการปฏิบัติรองลงมา

คือระดับการปฏิบัติระดับปานกลางคือ ดานงานวิชาการ โรงเรียนมีการวัดผลการเรียนรูที่หลากหลาย

สอดคลองกับสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน (μ= 3.272) ตามลําดับ 

เปรียบเทียบการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครเชียงใหมในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงในการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา

ดานการบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามภารกิจ  

4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปโดยภาพรวมของสภาพที่เปน

จริงในการบริหารผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกัน

คือผูบริหารมีระดับการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมาก (μ= 3.518) และ

คณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองวาผูบริหารมีระดับการบริหารโดยใชโรงเรียน
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เปนฐานอยูในระดับมาก (μ= 3.667) สวนครูมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีระดับการบริหารโรงเรียน

โดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับปานกลาง (μ= 3.421)  

สําหรับสภาพความคาดหวังในการบริหารผูบริหารสถานศึกษา และครู มีความคิดเห็น

สอดคลองกันคือความคาดหวังของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานอยูในระดับมาก (μ= 4.286) 

ครูคาดหวังในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก (μ= 4.396) สําหรับคณะกรรมการ

สถานศึกษาคาดหวังในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารในระดับมากที่สุด (μ= 4.616) โดยคน

ละเอียดพบวาในสภาพความเปนจริงของการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร

สถานศึกษามีภาระงาน 1 ดานที่ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูมีความคิดเห็น

สอดคลองกันในเรื่องโรงเรียนไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ทั้งระดับฝายบริหาร

และระดับผูปฏิบัติซ่ึงผูบริหารมีระดับของการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ= 3.600) คณะกรรมการ

สถานศึกษามีความคิดเห็นวาผูบริหารมีระดับของการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ= 3.545) และครูมี

ความคิดเห็นวาผูบริหารมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ= 3.638) และโรงเรียนไดกําหนด

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับฝายบริหารและระดับผูปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

ผูบริหารสถานศึกษา (μ= 3.152) คณะกรรมการสถานศึกษา (μ= 3.363) และครู (μ= 3.365) สําหรับ

ความคาดหวังในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานพบวาผูบริหาร

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูมีความคาดหวังที่สอดคลองกันในภาระงานการ

บริหารของผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1 ดานคือโรงเรียนไดกําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทั้งระดับฝายบริหารและระดับผูปฏิบัติ ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษามีความคาดหวังในการบริหารอยูใน

ระดับมาก (μ= 4.320) คณะกรรมการสถานศึกษามีความคาดหวังในการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาอยูในระดับมาก (μ= 4.454)และครูมีความคาดหวังในการบริหารงานโดยใชโรงเรียน

เปนฐานของผูบริหารอยูในระดับมาก (μ= 4.421) 
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4. การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานดานสงเสริมบทบาทของชุมชนในการจัด

การศึกษา ตามภารกิจ 4 ดาน  ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไป 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐาน โดยสงเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษา 

ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไปโดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง (μ= 3.497) โดยคนละเอียดพบวามีระดับของการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก  

ดานงานบุคคลโรงเรียนไดจัดกิจกรรมกระตุนและสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูปกครอง   

และชุมชน ไดพบปะ สรางขวัญกําลังใจและดําเนินกิจกรรมรวมกัน (μ= 3.648) และดานบริหารงานทั่วไป 

โรงเรียนไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และ ชุมชน รวมจัดอาคารสถานที่ ภูมิทัศน

และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน (μ= 3.552) สําหรับระดับของ

การปฏิบัติอยูในระดับปานกลางไดแก ดานงานวิชาการโรงเรียนไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการ

สถานศึกษา และครู แสวงหาแหลงเรียนรูเพื่อใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน (μ= 3.488) ดานงาน

งบประมาณ โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและชุมชน มีบทบาทในการระดม

ทรัพยากรเพื่อใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนที่จัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ (μ= 3.416) ดานงานบริหาร

ทั่วไป โรงเรียนใหความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542   

แกคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน (μ= 3.464) โรงเรียนไดใหคณะกรรมการ

สถานศึกษา และครู มีบทบาทในการรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารดานงานวิชาการ งานงบประมาณ  

งานบริหารบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป (μ= 3.424) และโรงเรียนสรางความเขาใจใหแก

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูปกครอง และชุมชน เกี่ยวกับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาสู

ทองถ่ิน (μ= 3.488) ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครเชียงใหมในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงในการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา

ดานการบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานดานการสงเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษา 

ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปโดยภาพรวมของ

สภาพที่เปนจริงในการบริหารผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันคือผูบริหารมี

ระดับการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับปานกลาง (μ= 3.497) และครูมีความคิดเห็น

สอดคลองวาผูบริหารมีระดับการบริหารโดยใชโรงเรียนฐานอยูในระดับปานกลาง (μ= 3.417) สวน
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คณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นวาผูบริหารมีระดับการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานอยูในระดับมาก (μ= 3.610)  

สําหรับสภาพความคาดหวังในการบริหารผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา

และครู มีความคิดเห็นสอดคลองกันคือความคาดหวังของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานอยู

ในระดับมาก (μ= 4.282) ครูคาดหวังในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก  

(μ= 4.352) และคณะกรรมการสถานศึกษาคาดหวังในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารในระดับมาก 

(μ= 4.455) โดยรายละเอียดพบวาในสภาพความเปนจริงของการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ของผูบริหารสถานศึกษามีภาระงาน 5 ดานที่ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและครู

มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูบริหารสถานศึกษาไดปฏิบัติจริงในการบริหารสถานศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐานโรงเรียนไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา  และครู แสวงหาแหลงเรียนรู

เพื่อใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยผูบริหารสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

(μ= 3.480) คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีระดับใน การปฏิบัติอยูในระดับ

ปานกลาง (μ= 3.454) และครูมีความเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

(μ= 3.370)  

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมกระตุนและสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  ผูปกครอง 

และชุมชนไดพบปะ สรางขวัญกําลังใจและดําเนินกิจกรรมรวมกันโดยผูบริหารสถานศึกษามีระดับ

การปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ= 3.648) คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีระดับ

การปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ= 4.000) และครูมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก (μ= 3.666) โรงเรียนใหความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนโดย

ผูบริหารสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง (μ= 3.464) คณะกรรมการสถานศึกษา

เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติในระดับปานกลาง (μ= 3.454) และครูเห็นวาผูบริหาร

สถานศึกษามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง (μ= 3.347) โรงเรียนไดใหคณะกรรมการสถานศึกษา   

และครู มีบทบาทในการรวมตัดสินใจเกี่ยวกับ การบริหารดานงานวิชาการ งานงบประมาณ  

งานบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไปผูบริหารสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ 

ปานกลาง (μ= 3.424) คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติโดย
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ใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับปานกลาง (μ= 3.454) และครูเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีระดับการ

ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง (μ= 3.407) และโรงเรียนสรางความเขาใจใหแกคณะกรรมการสถานศึกษา  

ครู ผูปกครอง และชุมชน เกี่ยวกับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาสูทองถ่ิน ผูบริหารสถานศึกษา 

มีระดับการปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ 

ปานกลาง (μ= 3.488) คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติอยูใน

ระดับปานกลาง (μ= 3.454) และครูเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

(μ= 3.333) สําหรับสภาพคาดหวังในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานพบวามี 5 ดานใน

การบริหารสถานศึกษาที่ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูมีความคาดหวัง

เห็นสอดคลองกันในระดับการปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารซึ่งมีคนละเอียดคือโรงเรียน

ไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา และครู แสวงหาแหลงเรียนรูเพื่อใชในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษามีความคาดหวังระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก         

(μ= 4.336) คณะกรรมการสถานศึกษา (μ= 4.363) และครู (μ= 4.347) โรงเรียนเปดโอกาสให

คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและชุมชน มีบทบาทในการระดมทรัพยากรเพื่อใชจัดกิจกรรมตาง ๆ  

ของโรงเรียนที่จัดขึ้นอยางสม่ําเสมอผูบริหารสถานศึกษามีความคาดหวังระดับการบริหารสถานศึกษา

อยูในระดับมาก (μ= 4.288) คณะกรรมการสถานศึกษา (μ= 4.363) และครู (μ= 4.333) โรงเรียนให

ความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 แกคณะกรรมการ

สถานศึกษาโรงเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนผูบริหารสถานศึกษามีความคาดหวังระดับการบริหาร

สถานศึกษาอยูในระดับมาก (μ= 4.280) คณะกรรมการสถานศึกษา (μ= 4.454) และครู (μ= 4.333) 

โรงเรียนไดใหคณะกรรมการสถานศึกษา และครู มีบทบาทในการรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร

ดานงานวิชาการ งานงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และการบริหารงานทั่วไปผูบริหารสถานศึกษา

มีความคาดหวังระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก (μ= 4.264) คณะกรรมการสถานศึกษา 

(μ= 4.454) และครู (μ= 4.342) โรงเรียนสรางความเขาใจใหแกคณะกรรมการสถานศึกษา ครู 

ผูปกครอง และชุมชน  เกี่ยวกับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาสูทองถิ่นผูบริหารสถานศึกษามี

ความคาดหวังระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก (μ= 4.232) คณะกรรมการสถานศึกษา 

(μ= 4.363) และครู (μ= 4.296)     
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5. การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานดานระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ             

ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไป 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ             

ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไปโดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง (μ= 3.488) โดยคนละเอียดพบวามีระดับของการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก ดานงาน

งบประมาณ โรงเรียนไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา  และครูรวมตรวจสอบ ติดตาม

ประเมินผลการใชเงินงบประมาณและเงินบริจาคใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป (μ= 3.696) 

ดานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนไดมอบหมายคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน  

เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  (μ= 3.512) คณะกรรมการโรงเรียน  ครู รวมติดตาม

และตรวจสอบการใชอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมของโรงเรียน  เพื่อใหเกิดความคุมคาและ

เอ้ือประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู (μ= 3.520) สําหรับระดับของการปฏิบัติอยูในระดับ 

ปานกลางไดแก ดานงานวิชาการโรงเรียนไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา และครู  

รวมดําเนินการจัดระบบนิเทศและติดตามกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน (μ= 3.464) 

ดานบริหารงานบุคคลโรงเรียนไดใหคณะกรรมการสถานศึกษา  และครู  มีบทบาทในการกํากับ

ติดตาม ประเมินผล ทบทวนผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนางานของ

บุคลากรในโรงเรียนใหบรรลุผลตามนโยบายและเปาหมาย (μ= 3.400) โรงเรียนมีการจัดระบบ

ขอมูลสารสนเทศครบถวนถูกตอง  ตรงกับความตองการและสะดวกตอการใชงานของบุคคลากร 

(μ= 3.464) ดานงานบริหารทั่วไปโรงเรียนมีขอตกลงและแผนพัฒนาโรงเรียนสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษา (μ= 3.448) โรงเรียนไดรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา และครูในการจัด ทําแนวทางการ

ประเมินผลของโรงเรียน (μ= 3.400) ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงใหมในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงในการดําเนินงานของผูบริหาร

สถานศึกษาดานการบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานดานระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปโดยภาพรวมของ

สภาพที่เปนจริงในการบริหารผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันคือผูบริหารมี

ระดับการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับปานกลาง (μ= 3.488) และครูมีความ

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 131 

คิดเห็นสอดคลองวาผูบริหารมีระดับการบริหารโดยใชโรงเรียนฐานอยูในระดับปานกลาง  

(μ= 3.406) สวนคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นวาผูบริหารมีระดับการบริหารโรงเรียน

โดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมาก (μ= 3.636)  

สําหรับสภาพความคาดหวังในการบริหารผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา

และครู มีความคิดเห็นสอดคลองกันคือความคาดหวังของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานอยู

ในระดับมาก (μ= 4.279) ครูคาดหวังในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

(μ= 4.432) และคณะกรรมการสถานศึกษาคาดหวังในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารในระดับ

มาก (μ= 4.363) โดยรายละเอียดพบวาในสภาพความเปนจริงของการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรยีนเปน

ฐานของผูบริหารสถานศึกษามีภาระงาน 5 ดานที่ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและครู

มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูบริหารสถานศึกษาไดปฏิบัติจริงในการบริหารสถานศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐานโรงเรียน โรงเรียนไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา และครูรวมดําเนินการ

จัดระบบนิเทศและติดตามกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยผูบริหารสถานศึกษามี

ระดับในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง (μ= 3.464) คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวาผูบริหาร

สถานศึกษามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง (μ= 3.363) และครูมีความคิดเห็นวาผูบริหารมี

ระดับการปฏิบัติในระดับปานกลาง (μ= 3.407) โรงเรียนไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา 

และครูรวมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการใชเงินงบประมาณและเงินบริจาคใหเปนไปตามแผน

ประจําป ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา

ผูบริหารมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากในการบริหารสถานศึกษา (μ= 3.696) (μ= 4.181) และ 

(μ= 3.726) ตามลําดับ 

โรงเรียนไดใหคณะกรรมการสถานศึกษา และครู มีบทบาทในการกํากับติดตาม 

ประเมินผล ทบทวนผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนางานของบุคลากรใน

โรงเรียนใหบรรลุผลตามนโยบายและเปาหมายผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และ

ครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูบริหารมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางในการบริหาร

สถานศึกษา (μ= 3.400) (μ= 3.272) และ (μ= 3.152) ตามลําดับโรงเรียนมีขอตกลงและแผนพัฒนา

โรงเรียนสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครู 

มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูบริหารมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางในการบริหาร
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สถานศึกษา (μ= 3.448) (μ= 3.454) และ (μ= 3.314) ตามลําดับและโรงเรียนไดมอบหมาย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาผูบริหารมี

ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากในการบริหารสถานศึกษา (μ= 3.512) (μ= 3.909) และ (μ= 3.546) 

ตามลําดับสําหรับสภาพคาดหวังในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานพบวามี 6 ดานในการ

บริหารสถานศึกษาที่ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูมีความคาดหวังเห็น

สอดคลองกันในระดับการปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารซึ่งมีรายละเอียดคือโรงเรียน

ไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา  และครูรวมดําเนินการจัดระบบนิเทศและติดตาม

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และ

ครูมีความคิดเห็นคาดหวังวาตองการผูบริหารมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากในการบริหาร

สถานศึกษา (μ= 4.272) (μ= 4.363) และ (μ= 4.328) ตามลําดับ 

โรงเรียนไดใหคณะกรรมการสถานศึกษา และครู มีบทบาทในการกํากับติดตาม 

ประเมินผล ทบทวนผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนางานของบุคลากรใน

โรงเรียนใหบรรลุผลตามนโยบายและเปาหมายผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และ

ครูมีความคิดเห็นคาดหวังวาตองการผูบริหารมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากในการบริหาร

สถานศึกษา (μ= 4.360) (μ= 4.363) และ (μ= 4.384) ตามลําดับ 

โรงเรียนมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศครบถวนถูกตอง  ตรงกับความตองการและ

สะดวกตอการใชงานของบุคคลากรผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูมีความ

คิดเห็นคาดหวังวาตองการผูบริหารมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากในการบริหารสถานศึกษา  

(μ= 4.264) (μ= 4.272) และ (μ= 4.365) ตามลําดับโรงเรียนมีขอตกลงและแผนพัฒนาโรงเรียน

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูมีความ

คิดเห็นคาดหวังวาตองการผูบริหารมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากในการบริหารสถานศึกษา  

(μ= 4.224) (μ= 4.272) และ (μ= 4.287) ตามลําดับโรงเรียนไดรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา 

และครู     ในการจัดทําแนวทางการประเมินผลของโรงเรียนผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษา และครูมีความคิดเห็นคาดหวังวาตองการผูบริหารมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากใน

การบริหารสถานศึกษา  (μ= 4.224) (μ= 4.272) และ (μ= 4.300) ตามลําดับและคณะกรรมการ
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โรงเรียน  ครู รวมติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมของโรงเรียน  

เพื่อใหเกิดความคุมคาและเอื้อประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา และครูมีความคิดเห็นคาดหวังวาตองการผูบริหารมีระดับการปฏิบัติอยู

ในระดับมากในการบริหารสถานศึกษา  (μ= 4.280) (μ= 4.454) และ (μ= 4.402) ตามลําดับ 

6. สาเหตุปญหาในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน 

 ดานการบริหารงานแบบกระจายอํานาจพบวาในงานวิชาการการจัดหลักสูตรไม

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ไมมีการนําเอาผลการประเมินบุคลากรมาใชพัฒนาบุคลากร 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการจัดแผนการปฏิบัติงาน

วิชาการมีการปรับเปลี่ยนบอย และผูปกครองไมไดเขามามีสวนรวมในการใหคําปรึกษาและเสนอแนะ

แนวทางในการพัฒนา 

 ดานการบริหารงบประมาณ พบวามีความลาชาในการเบิกจายงบประมาณ

และมีขั้นตอนในการเบิกจายมาก บุคลากรไมมีความรูความสามารถในเรื่องของการเงินและการดูแล

ตรวจสอบ และการจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา 

 ดานการบริหารงานบุคคลพบวาบุคลากรมีภาระงานนอกเหนือจากงานสอน

มากจึงทําใหประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนนอย ภาระหนาที่งานของบุคลากรไม

ชัดเจน ขาดความรวมมือในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของบุคลากร 

 ดานการบริหารงานทั่วไปพบวา โรงเรียนขาดการประสานงานในการทํางาน

เปนทีมงาน และขาดการวางแผนที่ชัดเจนในการวางแนวทางของการปฏิบัติงาน ขาดสาธารณูปโภค

ที่จําเปนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และขาดการประเมินที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งขาดการ

นําเอาผลที่ไดจากการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้น 

7. แนวทางแกไขปญหาในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ควรมีการจัดโครงสรางการบริหารใหสอดคลองกับการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ

โดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และควรมีการจัดทําแผนงาน

ใหสมบูรณเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและมีการจัดทําแผนพัฒนาระยะสั้น 
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ระยะยาวเพื่อใชในการพิจารณาเบิกจายงบประมาณ ควรมีการประสานงานกับชุมชนเพื่อจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาที่ตรงกับความตองการของสถานศึกษาและผูเรียน ควรจัดสรรบุคลากรที่มี

ความชํานาญในภาระงานใหตรงกับงานเพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้น  

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยการศึกษาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครเชียงใหม พบวามีขอสังเกตที่นํามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานดานการกระจายอํานาจ ตามภารกิจ 4 ดาน 

ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไป 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยการกระจายอํานาจ ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก 

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ซ่ึงสอดคลองกับ ชัยวัฒน  เรืองวาณิชยกุล  (2531:บทคัดยอ)  ไดศึกษาความเห็นของผูบริหารและ

อาจารยที่เกี่ยวกับความตองการการมีสวนรวมในการตัดสินใจของอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความเห็น

วาควรใหอาจารยมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานวิชาการ  และงานกิจกรรมการนักเรียนในระดับ

ผูบริหารรวมกับกรรมการหรือกลุมอาจารย ทําการตัดสินใจ สวนงานบุคลากรในโรงเรียน งานเกี่ยวกับ   

ชุมชนและการประชาสัมพันธของโรงเรียน งานอาคารสถานที่ งานธุรการการเงิน และการใหบริการ  

อาจารยควรมีสวนรวมในการตัดสินใจระดับผูบริหาร ยอมรับฟงขอเสนอแนะจากอาจารยกอน

ตัดสินใจสําหรับสิทธิชัย หิรัญดิษฐ (2536:บทคัดยอ) ที่ศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลที่ตั้งอยูในเขตการศึกษา 7 พบวา ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติงานใน

ดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานธุรการ และการเงิน อยูในระดับมาก  

สวนการบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานอาคารสถานที่ และบริหารความสําคัญชุมชน อยูใน

ระดับปานกลางการบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยการกระจายอํานาจแสดงใหเห็นแนวโนม

ของการเปลี่ยนแปลงวาผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาที่สอดคลองกับการ

ปฏิรูปการศึกษาที่ตองการใหมีการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา

ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูตองมีสวนรวมในการใหคําปรึกษา  
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มีสวนรวมในการตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหตรงตามหลักสูตรและเปนการ

กระตุนใหครูไดเปนสวนหนึ่งในการบริหารเพื่อแบงเบาภาระหนาที่ของผูบริหารในการกํากับและ

การติดตามประเมินผล 

การกระจายอํานาจการบริหารงานวิชาการ ไดแก  โรงเรียนมีการจัดทําและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน

และสังคม  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง เชนเดียวกับผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหหลากหลาย  

ยืดหยุนเหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการของผูเรียน โดยจัดใหมีระบบฐานขอมูล แหลงเรียนรู

ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  การจัดระบบการนิเทศ  การใหคําปรึกษาการแกปญหาดาน  การเรียน

การสอนและการกํากับติดตาม  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  ผลการบริหาร

จัดการอยูในระดับปานกลาง  รวมทั้งการบริหารงานงบประมาณที่กระจายอํานาจในการระดมทรัพยากร

และการลงทุนเพื่อการศึกษาจากแหลงตาง ๆ โดยมีอิสระในการใชรายไดตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง สําหรับการบริหารงานบุคคลในการมอบหมายงานและ

ภาระหนาที่การปฏิบัติงานใหคณะกรรมการสถานศึกษาและครู มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  

สวนการบริหารงานทั่วไป  มีการกระจายอํานาจการบริหารงานของโรงเรียนในระดับปานกลาง  

คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและชุมชนใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษาในการสํารวจขอมูลความ

ตองการในการจัดการศึกษาของทองถ่ิน  ยังไมเต็มที่ตามความคาดหวังในระดับมาก 

ผลการวิเคราะหการบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐาน โดยการกระจายอํานาจตาม

ภารกิจ  4  ดาน  ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับ ปานกลาง  และคาดหวังที่จะใหมีการบริหารจัดการ

ในระดับ มาก ซ่ึงอาจจะมาจากสาเหตุของความไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของกันและกันในการ

บริหารงาน โดยการกระจายอํานาจ ซ่ึงสวนมากเขาใจวาการดําเนินงานทุกดานเปนอํานาจการบริหาร

จัดการ ส่ังการของผูบริหารสถานศึกษาเพียงฝายเดียว ดังนั้น ผูวิจัยมีความคิดเห็นในการบริหารงาน

โดยการกระจายอํานาจตามหลักการโรงเรียนเปนฐาน ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครู  

ควรทําความเขาใจบทบาทหนาที่ของกันและกัน ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ

และกฎหมายที่เกี่ยวของ ควรมีรูปแบบวิธีการทํางานที่ประสานสอดคลองกันโดยมีจุดมุงหมายเพื่อ

การพัฒนาการศึกษาใหบรรลุผลตามที่รวมกันกําหนดขึ้น  จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานของหนวยงานตนสังกัด  ตลอดจนบริบทและ
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ความตองการของชุมชน  ออกระเบียบขอบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติตาง ๆ  ตามที่กฎหมาย

กําหนด 

2. การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารงานแบบมีสวนรวมตาม

ภารกิจ 4 ดาน  ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไป 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐาน โดยการบริหารงานแบบมีสวนรวม ตามภารกิจ   

4 ดาน  ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

สอดคลองกับ เจียมพดล ไชยยาลักษณ (2542:บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในดาน

การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  

พบวา การมีสวนรวมในการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา ในปจจุบันประชาชนเขามามีสวนรวม

ในระดับปานกลาง  แตความตองการของประชาชนที่จะเขามามีสวนรวมในระดับมากในทุก ๆ ดาน  

คือ  ดานการจัดทําแผนที่ตั้งของโรงเรียน ดานการกําหนดขนาดของโรงเรียน ดานการกระจายอํานาจใน

การกําหนดนโยบายและการบริหารโรงเรียน  และดานการใหมีองคกรติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียนและอุทัย บุญประเสริฐ (2543:บทคัดยอ)ไดศึกษาพบวาผูปกครองและประชาชน

มีสวนรวมนอยมากสวนใหญจะมีสวนรวมในการบริจาคและหาทรัพยากรสนับสนุนโรงเรียนและ

กิจกรรมที่โรงเรียนจัด จากการวิเคราะหจะเห็นไดวาผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและครู

ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารงานสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คณะกรรมการ

สถานศึกษาและครูมีความตองการเขามีสวนรวมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานผูบริหาร

จําเปนตองจัดบทบาทในการมีสวนรวมใหคณะกรรมการสถานศึกษาและครูอยางเหมาะสม 

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ไดแก โรงเรียนเปดโอกาสใหวิทยากรทองถ่ิน 

มีสวนรวมในการใหความรูแกนักเรียน และใหคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ชุมชน  

มีสวนรวมตามความตองการ  และความจําเปนของทองถ่ินในระดับปานกลาง บริหารงานงบประมาณ

โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ชุมชน และใหการสนับสนุน

ทรัพยากรทองถ่ินในการจัดการศึกษา ซ่ึงมีการปฏิบัติในระดับ ปานกลาง  การบริหารงานบุคคลใน

การรวมคิด รวมปฏิบัติ ตัดสินใจและรวมรับผิดชอบ  มีการดําเนินงานระดับปานกลาง  เชนเดียวกัน

กับการบริหารงานทั่วไปที่มีระดับปฏิบัติปานกลาง ในการใชระบบบริหารจัดการแบบเครือขายบุคคล  

องคกรและเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก  จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและครู  
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พรอมนํามติที่ประชุมไปสูการปฏิบัติ  สนับสนุนใหเด็กในพื้นที่บริการไดเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี

สวนรวมในการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล 

ผลการวิเคราะห การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยการบริหารงานแบบมีสวน

รวมตามภารกิจ 4 ดาน ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับปานกลาง  และคาดหวังที่จะใหมีการบริหาร

จัดการในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นจากการสังเคราะหขอมูล  การบริหารงานแบบมีสวนรวม

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  สะทอนใหเห็นวา  ผูเกี่ยวของที่มีสวนไดสวนเสียใน

การจัดการศึกษา (Stakeholders)  ไมไดเขามามีสวนรวมในการบริหารตัดสินใจเกี่ยวกับงานวิชาการ  

งบประมาณ  บุคคล  และงานทั่วไป  ตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางเหมาะสม  

อาจเปนเพราะวาการบริหารจัดการยังขาดกลยุทธสําคัญที่จะสรางความรูสึกเปนเจาของมีความมุงมั่น  

ผูกพัน และความรับผิดชอบในอํานาจหนาที่การจัดการศึกษาโดยสวนหนึ่งอาจเกิดจากความไมมั่นใจใน

ศักยภาพของบุคคลทางดานทักษะ และประสบการณในการมีสวนรวม ซ่ึงผูบริหารควรทําความ

เขาใจชี้แจง  และสรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางบุคคล เคารพสิทธิพื้นฐานซึ่งกันและกัน ใหการยอมรับ

ความสามารถของบุคคลที่มีความแตกตางกัน จัดกิจกรรมสรางความกระตือรือรน เต็มใจ อุทิศ  

ทุมเท  เสียสละเวลาที่จะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษากับสถานศึกษา 

3. การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานดานระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไป 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐาน โดยระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากสอดคลองกับปกรณกิตติ์ มวงประสิทธิ์ (2548:บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ

ตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 ผูบริหารสวนใหญ

เลือกใชพฤติกรรมการตัดสินใจแบบที่ 5 คือ ผูบริหารบอกถึงปญหาใหกับกลุมผูใตบังคับบัญชา

รวมกันสรางและประเมินทางเลือก และพยายามที่จะใหมีความเห็นพองในการแกปญหา บทบาท

ของผูบริหารจะเปนประธาน ผูประสานใหเกิดการอภิปราย และรักษาใหอยูในประเด็นปญหา และ

สรางความมั่นใจวาประเด็นสําคัญ ๆ ไดรับการอภิปราย อาจเปนผูใหขอมูลและเสนอความคิดเห็น

โดยไมพยายามใหกลุมตองยอมรับแนวทางของตน และเต็มใจยอมรับและดําเนินการแกไขปญหา

ตามที่ไดรับการสนับสนุนจากทั้งกลุม 
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ชัยวัฒน เรืองวาณิชกุล (2531:บทคัดยอ) ไดศึกษาความเห็นของผูบริหารและอาจารย

ที่เกี่ยวกับความตองการการมีสวนรวมในการตัดสินใจของอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  

สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวาควรให

อาจารยมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานวิชาการ และงานกิจกรรมการนักเรียนในระดับผูบริหาร

รวมกับกรรมการหรือกลุมอาจารย ทําการตัดสินใจ สวนงานบุคลากรในโรงเรียน งานเกี่ยวกับชมุชน

และการประชาสัมพันธของโรงเรียน งานอาคารสถานที่ งานธุรการการเงิน และการใหบริการ

อาจารยควรมีสวนรวมในการตัดสินใจระดับผูบริหาร  ยอมรับฟงขอเสนอแนะจากอาจารยกอน

ตัดสินใจ 

สวาง คําภีระ (2544:บทคัดยอ) พบวา  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารงานของ

ผูบริหารโรงเรียนดานการวางแผน  มีการปรับเปลี่ยนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ เปดโอกาสให

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนชุมชน ครู และนักเรียน ไดมีสวนรวมในการกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการในการตรวจสอบ ประเมินโครงการกิจการนักเรียน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนดานการบริหารแผน พบวา มีการปรับเปลี่ยนในภาพรวมอยูใน

ระดับนอย คือ ผูบริหารโรงเรียนกับผูรวมงานรวมกันแกปญหาและขอขัดของตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน พบวา มีการปรับเปลี่ยนใน

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ ใหตัวแทนชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามี

สวนรวมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนดานการบริหาร

งบประมาณ  มีการปรับเปลี่ยนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  คือ  มีการดําเนินการสรรหาและจัดหา 

งบประมาณจากหนวยงานอื่น  ที่มิใชหนวยงานของทางราชการ  เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น     

ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญใชวิธีประชุม อภิปรายปญหา ประเมิน

ทางเลือกรวมกับผูใตบังคับบัญชา แลวทําการตัดสินใจโดยใชความเห็นสอดคลองกัน ในงานวิชาการ  

งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ใชวิธีตัดสินใจดวยตนเอง  

โดยใชขอมูลที่มีอยู และวิธีประชุมอภิปรายปญหา ประเมินทางเลือกรวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชา

แลวทําการตัดสินใจ โดยใชความเห็นสอดคลองกัน ในการบริหารงานบุคลากร ใชวิธีอภิปรายปญหา
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รวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจ โดยใชความเห็นสอดคลองกัน ในการบริหารงาน

บุคลากรใชวิธีอภิปรายปญหารวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวพิจารณาตัดสินใจดวยตนเอง และใช

วิธีประชุมอภิปรายปญหาประเมินทางเลือกรวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจ โดยใช

ความเห็นสอดคลองกัน ในการบริหารงานธุรการการเงินและงานอาคารสถานที่ อาจารยสวนใหญ

เห็นวา ผูบริหารโรงเรียนใชวิธีตัดสินใจ โดยประชุมอภิปรายปญหา ประเมินทางเลือกรวมกับกลุม

ผูใตบังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจ โดยใชความเห็นสอดคลองกัน ในการบริหารงานกิจการนักเรียน  

งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน สวนงานวิชาการ งานบุคลากร  

และงานธุรการการเงินนั้น ผูบริหารใชวิธีตัดสินใจดวยตนเอง โดยใชขอมูลท่ีมีอยูและใชวิธีประชุม

อภิปรายปญหา ประเมินทางเลือกรวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจ โดยใชความเห็น

สอดคลองกันจากแนวโนมดังกลาวจะเห็นวาระบบการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาและ

ความตองการของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งครูตองการใหรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

เปนรูปแบบของการมีสวนรวมอยางแทจริงทั้งในเรื่องของการวางแผน การตัดสินใจ และอิงความ

เปนประชาธิปไตย ในการบริหารงานสถานศึกษา 

ระบบการบริหารจัดการศึกษาดานงานวิชาการ ไดแก การใชส่ือการเรียน หนังสือ  

วัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบบริหารงานวิชาการโรงเรียนสามารถดําเนินการไดตามความ

ตองการ รวมทั้งการวัดผลการเรียนรูที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  ทางดานงานงบประมาณโรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการบริหาร

จัดการการเงิน งบประมาณ  ทรัพยสินและรายไดตาง ๆ ในระดับมาก  เชนเดียวกับการบริหารงาน

บุคคลที่มีการกําหนดอัตรากําลังและมาตรฐานตําแหนงของครูและบุคลากรที่ตรงกับความตองการ

ของโรงเรียน ในระดับมาก สวนระบบการบริหารจัดการงานทั่วไป โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารที่ครอบคลุมทั้งภารกิจ 4 ดานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งฝายบริหารและผู

ปฏิบัติในระดับปานกลาง  สวนที่มีการบริหารจัดการในระดับมาก  ไดแก โรงเรียนไดสํารวจ 

วิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส อุปสรรค และกําหนดมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษาตามภารกิจ   

4  ดาน  พรอมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งฝายบริหารและผูปฏิบัติ 

ผลการวิเคราะหการบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยระบบการบริหารจัด

การศึกษาของโรงเรียนตามภารกิจ  4  ดาน  ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมาก และคาดหวังที่จะให
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มีการบริหารจัดการในระดับ มากถึงมากที่สุด ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการวิจัยพบวา ระบบการบริหาร

จัดการที่แสดงใหเห็นวามีการบริหารจัดการในระดับมาก  อาจเปนเพราะวาโรงเรียนอยูในการกํากับ

ของหนวยงาน 2 สวน คือ สวนทองถ่ิน ไดแก  สํานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม  สวนกลาง

ไดแก  สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน  ซ่ึงไดมอบนโยบายแนวทางดําเนินงาน

การปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542   

ซ่ึงโรงเรียนจะไดรับการตรวจสอบ  ประเมินผลการจัดการศึกษาภายในเปนประจําทุกปและพรอม

กันนั้นยังไดรับการประเมินผลภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษารอบแรกทุกโรงเรียน  

และรอบสองในบางโรงเรียน จึงมีผลใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมมีระบบการบริหาร

จัดการที่ชัดเจนในระดับหนึ่ง สวนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามภารกิจ 4  ดาน ใหเปนไป

ตามความคาดหวังในระดับมากถึงมากที่สุดนั้น ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาควรจะดําเนินการในวงจร

ของการทํางาน (PDCA-Cycle)ในระบบบริหารจัดการตามขั้นตอนการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ 

(Do)  การกํากับตรวจสอบ (Check)  การประเมินและสะทอนผลงานที่ดําเนินการ (Action) เพื่อให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายที่ตองการ 

4. การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานดานสงเสริมบทบาทของชุมชนในการจัด

การศึกษา ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไป 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐาน โดยสงเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษา 

ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไปโดย ภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลางสอดคลองกับงานวิจัยของ เสรี  พุทธปวน (2546:57) ที่ศึกษาพบวาการบริหารงาน

แบบการมีสวนรวม ความสัมพันธกับชุมชนอยูในระดับมาก และดํารง มาตี๋ (2547:57) พบวาการมี

สวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาอยูในรูปแบบการมีสวนรวมแบบบางสวนทุกดานจะเห็น

ไดผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและชุมชน ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารงาน

สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาและครูมีความตองการเขามีสวนรวม

ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานผูบริหารจําเปนตองจัดบทบาทในการมีสวนรวมใหคณะกรรมการ

สถานศึกษา ครูและชุมชน 

การสงเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษาดานวิชาการ ไดแก โรงเรียนได

เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ชุมชน แสวงหาแหลงเรียนรู เพื่อใชในการจัดการศึกษา
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และดานงบประมาณโดยระดมทรัพยากรเพื่อใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  มีระดับการปฏิบัติ

ปานกลาง สวนงานบริหารบุคคลจัดกิจกรรมกระตุนและสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา ครู  

ผูปกครอง ชุมชน ไดพบปะสรางขวัญกําลังใจและดําเนินกิจกรรมรวมกันโดยมีการปฏิบัติในระดับมาก  

และงานทั่วไปที่มีการบริหารจัดการในระดับปานกลาง  ไดแกการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน ครู ผูปกครอง 

ชุมชน ใหบทบาทในการรวมตัดสินใจตามภารกิจ 4 ดาน และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการถายโอน

อํานาจการจัดการศึกษาสูทองถิ่น สวนการบริหารจัดการที่ไดดําเนินการในระดับมาก ไดแก การเปด

โอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ชุมชน รวมจัดอาคารสถานที่ ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม  

ใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห  การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยสงเสริมบทบาทของชุมชนใน

การจัดการศึกษาตามภารกิจ 4 ดาน ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับ ปานกลาง  และคาดหวังที่จะใหมี

การบริหารจัดการในระดับมาก ซ่ึงแนวทางพัฒนาจากการสังเคราะหของผูวิจัยมีขอสังเกตจากขอมูล

ที่มีการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาที่ยังขาดการสงเสริมบทบาทจากบุคคลภายนอกอยาง

เปนระบบและตอเนื่อง สวนใหญจะไดรับการสงเสริมเฉพาะกิจกรรม เชน งานประเพณี วันสําคัญ

ทางพุทธศาสนา วันสําคัญของชาติ เปนตน ซ่ึงผูบริหารควรเปนผูเชื่อมโยงระหวางบุคคล วางแผนงาน  

พันธกิจที่จะตองดําเนินงานรวมกันตลอดปการศึกษา ระบุรายละเอียดความชัดเจนในโครงการ  

กิจกรรม  ตามภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู ผูปกครอง ชุมชน  ใหความสําคัญ

กับการสงเสริมทุกฝาย  ที่จะเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการพรอมทั้งเผยแพร ประชาสัมพันธ

แผนงาน โครงการ กิจกรรม  สถานภาพของสถานศึกษาใหชุมชนทราบกิจการและความเคลื่อนไหว  

กระตุนใหเกิดความตระหนักในหนาที่ที่ทุกคนตองมีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

5. การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานดานระบบการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพ ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไป 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ             

ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไปโดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลางสอดคลองกับ สิริ นมะหุต (2538:บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ  
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โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การบริหารงาน

วิชาการตามลักษณะทั้ง 9 งาน เปนปญหาระดับปานกลาง  ลักษณะงานที่ผูบริหารและครูอาจารยได

ใหความสําคัญและสนใจเปนอยางมาก  การปรับปรุงไดแก  ดานการจัดหองเรียนและหองประกอบ

ส่ือ  เชน  หองสมุด  หองวิทยาศาสตร  ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน มีความพรอม และไมเพียงพอ  

สําหรับนักเรียนและครู  ครูดานการแนะแนวไมมีเวลาพอสําหรับนักเรียน และครูดานการแนะแนว

ไมมีเวลาพอสําหรับปญหาและแกไขติดตาม  ดานการจัดกิจกรรม  มีขอจํากัดเกี่ยวกับสถานที่  ครู

ขาดความรูและทักษะในการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน  ดานการนิเทศ

วิชาการ ไดรับการนิเทศไมตอเนื่อง ไมจริงจัง และขาดความรูดานนิเทศ ดานการวางแผน การจดัการ

เรียนการสอนไมสอดคลองกับความรูและทักษะของครูผูสอน หลักสูตรและเอกสาร การใชหลักสูตร  

การปรับปรุงวิชาการ และการวัดประเมินผลยังเปนปญหาในทางปฏิบัติของผูบริหารและครูอาจารย

อยูบางการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา สรุปไดวาการดําเนินงานแบบมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ การยอมรับฟงขอเสนอแนะ ของผูมีสวนเกี่ยวของสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูง และควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ ดานงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และ

การบริหารงานทั่วไป ตามลําดับ ซ่ึงการนํากระบวนการที่หลากหลายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การบริหารงานของผูบริหารในดายตางๆการมีสวนรวมในการปฏิรูป การติดตามประเมินผล และ

การสงเสริม สนับสนุนของหนวยงานตนสังกัดสวนกลาง เขตพื้นที่ บุคคล ชุมชน องคกรและสถาบัน

ทางสังคมอื่นๆจะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดการใน

สถานศึกษา 

ระบบการตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพดานงานวิชาการ ไดแก โรงเรียนไดเปด

โอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาและครู  รวมดําเนินการจัดระบบนิเทศและติดตามกิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอนโรงเรียน มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง สวนการบริหารจัดการงบประมาณใน

การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใชเงินงบประมาณ และเงินบริจาคใหเปนไปตามแผนประจําป  

บริหารจัดการในระดับมาก งานบุคคลมีการปฏิบัติในระดับ ปานกลาง ไดแก การกํากับติดตาม 

ประเมินผล ทบทวนผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแกไขพัฒนางานของบุคลากรในโรงเรียน และ

การจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหตรงกับความตองการและสะดวกตอการใชงาน สําหรับการบริหาร

ทั่วไปในระบบการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ไดแก โรงเรียนมีขอตกลงและแผนพัฒนาสอดคลอง
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กับมาตรฐานการศึกษา โดยไดรวมมือกับทุกฝายในการจัดแนวทางการประเมินผล  ซ่ึงมีระดับการ

ปฏิบัติปานกลาง  และการบริหารจัดการในระดับมาก ไดแก โรงเรียนไดมอบหมายคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในตรวจสอบคุณภาพอยางตอเนื่อง รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบการใชอาคาร

สถานที่และสภาพแวดลอมของโรงเรียน เพื่อใหเกิดความคุมคาและเอื้อประโยชนตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรู 

ผลการวิเคราะห การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยระบบการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพ  ตามภารกิจ  4  ดาน  ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับปานกลาง และความคาดหวังที่

จะใหมีการบริหารจัดการในระดับมาก ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการวิจัยพบวา โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ 

ติดตาม ประเมินผลการใชเงิน และระบบการประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงการปฏิบัติอยูในระดับมาก  

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา อาจมีสาเหตุมากจากการที่โรงเรียนมีคณะกรรมการที่กํากับดูแลอยางใกลชิด  

และตองไดรับการตรวจสอบอยางตอเนื่องตามกําหนด  พรอมทั้งจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

เมื่อส้ินปการศึกษา สวนการพัฒนาการดําเนินงานระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพใหบรรลุผล

ตามความคาดหวังที่ตองการ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาควรจะบริหารจัดการโดยการใชการดําเนินใน

วงจรของการทํางาน (PDCA-Cycle) ตามภารกิจ 4  ดาน พรอมทั้งวางแผนโครงสรางองคกรการ

บริหารและการจัดการศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางชัดเจนพรอมทั้งนําระบบงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน (Performance-Based Budgeting:PBB) ในลักษณะของการคุมทุน คุมคา และ

สามารถนําสงผลงานอยางมีคุณภาพ  มาใชในการบริหารจัดการงบประมาณและจัดพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารใหเปนพื้นฐานการตัดสินแกปญหาหรือพัฒนาการศึกษารวมกัน  

ขจัดซึ่งการใชความคิดเห็นบนความรูสึกและประสบการณ  ทําความเขาใจในขอมูลเหตุผลตาง ๆ  

มาขยายผลสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของสถานศึกษาและของ

ทางราชการ 

 

ขอเสนอแนะ 

การวิจัยศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานควร

คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  6 ประการ มาประกอบดวย ซ่ึงจะชวยใหการบริหาร

บรรลุผลสําเร็จ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส 
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หลักการมีสวนรวม  หลักความคุมคา และบทบาทผูบริหาร เปนผูกระตุน และประสานงานให

บุคลากรรวมมือกันปฏิบัติงาน และเปนผูพัฒนาทรัพยากร ผูบริหารตองมีเทคนิคการบริหารจัดการ 

ใชวิธีบริหารเชิงกลยุทธ เนนผลงาน แกปญหาไดทันการ ระดมใชทรัพยากรบุคคลภูมิปญญาทองถ่ิน 

และมีหลักการบริหารโดยใชภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน อํานวยความสะดวก การตัดสินใจ ใชหลักการ

กระจายอํานาจ ครูมีบทบาทเปนผูรวมงาน  ผูรวมตัดสินใจ ผูริเริ่ม และเปนผูปฏิบัติ ผูปกครอง 

ชุมชน มีสวนรวม สนับสนุนโรงเรียนเสนอแนะแนวทาง แกปญหาบรรยากาศการทํางาน เนน

ทํางานเปนทีม ใหความรวมมือและเคารพ ฉันทามติ การประเมินผล ตองประเมินทั้งระบบ ทั้ง 

Input, Process และ Output  

การศึกษาวิจัยการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ที่ใช

โรงเรียนเปนฐาน ตามแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา ที่มุงใหสถานศึกษาเปนองคกรหลัก

ในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด ส่ิงที่พบจากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พรอมทั้งขอมูลในการวิจัยการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม และจากประสบการณการบริหารงานของผูวิจัย สรุปได

ดังนี้ 

ลักษณะสําคัญของโรงเรียนที่บริหารแบบ SBM 

1. วิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียนตองชัดเจน ปฏิบัติไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ มีสวนรวมกําหนด รับรู รวมปฏิบัติ และรวมดําเนินงาน 

2. การบริหารโรงเรียนตามหลัก SBM คือ 
                            2.1 การกระจายอํานาจ 
                            2.2 การมีสวนรวม 
                            2.3 การบริหารตนเองอยางมรีะบบ 
                            2.4 การพึ่งตนเอง 
                            2.5 การประสานงานสงเสริมบทบาทหนาที่ 
                            2.6 หลักความตอเนื่อง และหลากหลาย 
                            2.7 หลักการตรวจสอบ ถวงดุล และประเมนิผล 

3. ใชหลักการบริหาร โดยภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน อํานวยความสะดวก การตัดสินใจ 
ใชหลักการกระจายอํานาจ 

4. กําหนดหลักการพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach) 
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5. เทคนิคการบริหารจัดการ ใชวิธีบริหารเชิงกลยุทธ เนนผลงาน การแกปญหา  
การพัฒนา การตัดสินใจ โดยใชพื้นฐานของขอมูล ระดมใชทรัพยากรบุคคล ภูมิปญญาทองถ่ิน 
คํานึงถึงความคุมคาและประโยชนสูงสุด 

6. บทบาทผูบริหารเปนผูกระตุน และประสานงานใหบุคลากรรวมมือกันปฏิบัติงาน
และเปนผูพัฒนาทรัพยากร 

7. บทบาทครูเปนผูรวมงาน ผูรวมตัดสินใจ ผูริเริ่มและเปนผูปฎิบัติ 
8. บทบาทผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวม สนับสนุนโรงเรียนเสนอแนะแนวทาง

แกปญหา 
9. บรรยากาศการทํางาน เนนการทํางานเปนทีม ใหความรวมมือและเคารพฉันทา

มติ 
10. การประเมินผล ตองประเมินทั้งระบบ ทั้ง Input, Process และ Output 

การนํา SBM ไปสูการปฏิบัต ิ

1. สรางความตระหนักในการมีสวนรวมเปนเจาของสถานศึกษา ไดแก ผูบริหาร ครู 
นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 

2. พัฒนาบุคลากร ใหความรูแกคณะกรรมการสถานศึกษาทุกฝาย ครู บุคลากรและ
ผูเกี่ยวของ 

3. รวมกันวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา จุดเดน จุดดอย ปจจัยแวดลอม กําหนด
วิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ ผลผลิตทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

4. การดําเนินงานโดยยึดหลักการบริหารวงจร PDCA 
                            4.1 การรวมมอืกันวางแผน (Plan) 

                            4.2 การรวมกนั ปฏิบัติตามแผน (Do) 

                            4.3 การรวมกนัตรวจสอบ (Check) 

                            4.4 การรวมกนัปรับปรุงแกไข ขอบกพรอง (Action) 

เทคนิคและยุทธศาสตรสูความสําเร็จ 

1. พัฒนาวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วิธีดําเนินการของสถานศึกษาอยางชัดเจน 
2. จัดตั้งทีมงานที่มีคุณภาพหลากหลาย 
3. พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 
4. พัฒนาระบบขาวสารขอมูล 
5. สรางแรงจูงใจ ใหเกียรติยกยอง 
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6. ยกยองผูบริหารที่เปนมืออาชีพ 
7. มีการประชาสัมพันธที่ดี 

เงื่อนไขการนํา SBM ไปสูความสําเร็จ 

1. ผูบริหารเปนผูนําทางวิชาการ 
2. ผูบริหาร ครู คณะกรรมการโรงเรียน เขาใจบทบาทหนาทีข่องตน 
3. มีการกระจายอาํนาจอยางแทจริง ในการบริหารงบประมาณ บุคลากรและหลักสูตร 
4. เนนการพัฒนาวิชาชีพใหบุคลากรในโรงเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนเปนหลักสําคัญ 
5. สรางความรู ความเขาใจ โดยการสื่อสารและประชาสัมพนัธ 
6. ใชระบบคุณธรรม โปรงใสในการใหรางวลั 
7. เนนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน โดยการประเมนิผลตามสภาพจริง 
8. สรางเครือขายผูปกครอง ศิษยเกาและชุมชน 

ประโยชนของการบริหารแบบ SBM 

1. สามารถตอบสนองความตองการของโรงเรียน นกัเรียน และทองถ่ินไดดีขึ้น 
2. สามารถระดมผูมีประสบการณ ชวยเหลือ ไดมากขึ้นในรปูของคณะกรรมการ 
3. ครูมีขวัญและกําลังใจดีขึ้น ไดมีโอกาส คิดเอง ทําเอง และแสดงออก 
4. เกิดความรูสึกความเปนเจาของ จากการรวมตัดสินใจ 
5. สรางผูนําใหมในทุกระดับ 
6. เพิ่มการติดตอส่ือสาร 
7. ประหยดัการใชงบประมาณ 
8. มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
9. เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
10. แกปญหาความขัดแยงไดดี เพราะมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรทําการวิจัยการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลทุกจังหวัดเพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลใหมีศักยภาพในการบริหารโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
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2. ควรทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อหารูปแบบการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาลใหมีศักยภาพเทา

เทียมกัน 
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	การเปรียบเทียบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงในการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยการกระจายอำนาจ ตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปโดยภาพรวมของสภาพที่เป็นจริงในการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือผู้บริหารมีระดับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับปานกลาง (µ= 3.398) และครูก็มีความคิดเห็นสอดคล้องว่าผู้บริหารมีระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนฐานอยู่ในระดับปานกลาง (µ= 3.355) ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก (µ= 3.556) สำหรับสภาพที่คาดหวังจากการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยภาพรวมพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือผู้บริหารคาดหวังว่าจะบริหารงานโดยโรงเรียนเป็นฐานให้อยู่ในระดับมาก (µ= 4.283) และครูก็มีความคิดเห็นสอดคล้องว่าผู้บริหารควรมีระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนฐานอยู่ในระดับมาก (µ= 4.357) ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด  (µ= 4.556) โดยคนละเอียดพบว่ามีภาระงาน2 ด้านที่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นสอดคล้องกันทั้งหมดในสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานคืองานวิชาการโรงเรียนมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนและสังคมสภาพเป็นจริงในระดับปานกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา (µ= 3.496) คณะกรรมการสถานศึกษา (µ= 3.363) และครู (µ= 3.412) ส่วนสภาพที่คาดหวัง ผู้บริหารสถานศึกษา (µ= 4.320) คณะกรรมการสถานศึกษา (µ= 4.363) และครู (µ= 4.384)มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับมาก และด้านบริหารทั่วไปโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและชุมชนร่วมสนับสนุนให้คำปรึกษาในการสำรวจข้อมูล ความต้องการในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น สภาพเป็นจริงในระดับปานกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา (µ= 3.440)  คณะกรรมการสถานศึกษา (µ= 3.272) และครู (µ= 3.263) ส่วนสภาพที่คาดหวัง ผู้บริหารสถานศึกษา (µ= 4.296)  คณะกรรมการสถานศึกษา (µ= 4.454) และครู (µ= 4.300) มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับมาก ตามลำดับ
	การเปรียบเทียบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริงในการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยการการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปโดยภาพรวมของสภาพที่เป็นจริงในการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือผู้บริหารมีระดับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับปานกลาง (µ= 3.437) และครูก็มีความคิดเห็นสอดคล้องว่าผู้บริหารมีระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนฐานอยู่ในระดับปานกลาง (µ= 3.346)  ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีระดับการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก (µ= 3.648) 
	สำหรับสภาพความคาดหวังในการบริหารผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครู มีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือความคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก (µ= 4.281) คณะกรรมการสถานศึกษาคาดหวังในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในระดับมาก (µ= 4.489) และครูคาดหวังในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  (µ= 4.355) โดยคนละเอียดพบว่ามีภาระงานในสภาพความเป็นจริง ที่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูมีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือโรงเรียนเปิดโอกาสให้วิทยากรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับ ปานกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา (µ= 3.152) คณะกรรมการสถานศึกษา (µ= 3.181) และครู (µ= 2.949) โรงเรียนมีส่วนร่วม กับชุมชนสนับสนุนให้เด็กในพื้นที่บริการได้เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษา (µ= 3.608) คณะกรรมการสถานศึกษา (µ= 4.272) และครู (µ= 3.773) ส่วนสภาพความคาดหวังในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครู มีความคิดเห็นสอดคล้องกันโรงเรียนเปิดโอกาสให้วิทยากรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมากผู้บริหารสถานศึกษา (µ= 4.120) คณะกรรมการสถานศึกษา (µ= 4.363) และครู (µ= 4.152) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมตามความต้องการและความจำเป็นของท้องถิ่นอยู่ในระดับมากผู้บริหารสถานศึกษา (µ= 4.344) คณะกรรมการสถานศึกษา (µ= 4.363) และ ครู (µ= 4.277) บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการคิด  การตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับมากผู้บริหารสถานศึกษา (µ= 4.272) คณะกรรมการสถานศึกษา (µ= 4.363) และครู (µ= 4.337) และโรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา และครูมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมากผู้บริหารสถานศึกษา (µ= 4.296) คณะกรรมการสถานศึกษา (µ= 4.454) และครู (µ= 4.337)

