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ภาคผนวก จ 

 
 

เคร่ืองมือในการวิจัยสําหรับประชากร 
แบบสอบถามการวิจัย 

เร่ืองการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
จุดมุงหมายของแบบสอบถามฉบับนี้ เพื่อสอบถามถึงการปฏิบัติงานบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม วิเคราะหสาเหตุปญหา
และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม และเปรียบเทียบการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหมในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงในการดําเนินงานของผูบริหาร
สถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา การบริหารงานแบบมีสวนรวม  
ระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน การสงเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษา ระบบ
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตามภารกิจดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป 

ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน4 ขอ 
ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมทั้ง 5 ดานจํานวน 40 ขอ 
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 5 ขอ 
ผูศึกษาขอรับรองวา  ขอมูลการปฏิบัติงานเพื่อวิเคราะหสาเหตุปญหาและแนวทาง           

ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด             
เทศบาลนครเชียงใหมของทาน จะเก็บไวเปนความลับ โดยจะนําเสนอผลในภาพรวมเทานั้น 
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ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ขอ โปรดทําเครื่องหมาย / ใน (  ) หนาขอความที่เปนจริง 
 

1. ตําแหนง  
1. (  ) คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. (  ) ผูบริหารสถานศึกษา 
3. (  ) ครู 

2. อายุ 
1. (  ) 21 – 30 ป 
2. (  ) 31 – 40 ป 
3. (  ) 41 – 50 ป 
4. (  ) 51 – 60 ป 
5. (  ) 60 ป ขึ้นไป 

3. ประสบการณ การทํางานหรอืการมีสวนรวมในการดําเนนิงาน                            
ของโรงเรียนที่ทานสังกัดอยู 
1. (  ) 1 – 5 ป 
2. (  ) 6 – 10 ป 
3. (  ) 11 – 15 ป 
4. (  ) 16 – 20 ป 
5. (  ) 21 – 25 ป 
6. (  ) มากกวา 25 ป 

       4. คุณวุฒ ิ
1. (  ) ต่ํากวาปรญิญาตรี 
2. (  ) ปริญญาตรี 
3. (  ) ปริญญาโท 
4. (  ) สูงกวาปริญญาโท 
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ตอนที่ 2 การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรยีนในสงักัดเทศบาลนครเชียงใหม 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามมีทั้งหมด 40 ขอ    
2. ผูศึกษาตองการศึกษาสภาพที่เปนจริงในปจจุบันของการปฏิบัติงานบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม และสภาพที่คาดหวังใน
การดําเนินงานบริหาร ของผูบริหารสถานศึกษาที่ทานตองการใหเกิดขึ้น โดยแตละขอมีคําตอบที่
แสดงระดับการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาโปรดพิจารณาขอความ
แลวเขียนเครื่องหมาย  /  เพื่อเลือกคําตอบใหตรงกับระดับการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของผูบริหารสถานศึกษาที่ไดปฏิบัติจริงและสภาพที่ทานคาดหวัง 
 

ระดับ ความหมาย 
1      การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   อยูในระดบันอยที่สุด 

2      การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   อยูในระดบันอย 

3      การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   อยูในระดบัปานกลาง 

4      การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   อยูในระดบัมาก 

5      การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   อยูในระดบัมากที่สุด 

ตัวอยาง 
ขอ
ที่ 

สภาพเปนจริง สภาพที่คาดหวัง 

 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดย 
การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาตามภารกิจ 4 ดาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0 
โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและครูอยาง

สม่ําเสมอและนํามติที่ประชุมไปสูการปฏิบัติ 
 /       /  

คําอธิบายสภาพที่เปนจริง 
การเขียนเครื่องหมาย (/) ลงในชองวางตรงกับ 2 หมายความวา โรงเรียนมีการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาและครูอยางสม่ําเสมอและนํามติที่ประชุมไปสูการปฏิบัติ สภาพเปนจริง
ที่พบในการดําเนินงานของผูบริหารที่มีการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับนอย 
คําอธิบายสภาพที่คาดหวัง 

การเขียนเครื่องหมาย (/) ลงในชองวางตรงกับ 4 หมายความวา โรงเรียนมีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาและครูอยางสม่ําเสมอและนํามติที่ประชุมไปสูการปฏิบัติ สภาพที่คาดหวัง
ทานตองการใหเกิดขึ้น ในการดําเนินงานของผูบริหารที่มีการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
อยูในระดับมาก 
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1. การบริหารงานที่ใชโรงเรยีนเปนฐานโดยการกระจายอํานาจ ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวชิาการ     
    งานงบประมาณ  งานบุคคลและงานทั่วไป    
 

สภาพเปนจริง สภาพที่คาดหวัง 
ขอ 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยการกระจายอํานาจการ
จัดการศึกษาตามภารกิจ  4  ดาน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
1 

งานวิชาการ 
โรงเรียนมีการจัดทํา   และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดย          
การมีสวนรวมของทุกฝาย   สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน       ชุมชน  และสังคม 

          

2 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  และยดืหยุน
เหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการของผูเรียน 

          

3 โรงเรียนมีการจัดระบบการนิเทศ  การใหคําปรึกษา  การ
แกปญหาดานการเรียนการสอนของตนเอง และกํากับติดตามเพื่อ
พัฒนา   คุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

          

4 โรงเรียนจัดใหมีระบบฐานขอมูลและใชแหลงเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน 

          

 
5 งานงบประมาณ 

โรงเรียนระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาจากแหลง
ตาง ๆ  และมอีิสระในการใชรายไดตาง ๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษา 

          

 
6 งานบุคคล 

โรงเรียนมอบหมายงานและภาระหนาที่การปฏิบัติงานใหแก         
คณะกรรมการสถานศึกษาและครูไดอยางเหมาะสม 

          

 
7 

งานทั่วไป 
โรงเรียนมีการกระจายอํานาจการบริหารงานของโรงเรียน  4  ดาน 
ไดแก ดานงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล  และ
งานการบริหารทั่วไป  ไดอยางเหมาะสม 

          

8 โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและชุมชนรวมสนับสนุน
ใหคําปรึกษาในการสํารวจขอมูลความตองการในการจัด
การศึกษาของทองถิ่น 
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2.  การบริหารงานที่ใชโรงเรยีนเปนฐาน โดยการบริหารงานแบบมีสวนรวม  ตามภารกิจ  4  ดาน     
     ไดแก  งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคคลและงานทั่วไป 
 

สภาพเปนจริง สภาพที่คาดหวัง 
ขอ 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดย การบริหารงานแบบมี
สวนรวมตามภารกิจ  4  ดาน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
9 

งานวิชาการ 
โรงเรียนเปดโอกาสใหวิทยากรทองถิ่นมีสวนรวมในการให
ความรูแกนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

          

10 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายโดยเปดโอกาส
ใหคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูปกครองและชุมชน  มีสวน
รวมตามความตองการและความจําเปนของทองถิ่น 

          

 
11 

งานงบประมาณ 
โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา    ครู            
ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการบริหารงบประมาณและ
สนับสนุนทรัพยากรทองถิ่นในการจัดการศึกษา 

          

 
12 งานบุคคล 

บุคลากรทุกฝาย     มีสวนรวมในการคิด      การตัดสินใจ   รวม
ปฏิบัติ  และรวมรับผิดชอบการดําเนินงานของโรงเรียน 

          

 
13 งานทั่วไป 

โรงเรียนมีและใชระบบบริหารจัดการแบบเครือขายบคุคล องคกร
และเทคโนโลยี  ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการบริหารโรงเรียน 

          

14 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและครูอยาง
สม่ําเสมอและนํามติที่ประชุมไปสูการปฏิบัติ 

          

15 โรงเรียนเปดโอกาสให    คณะกรรมการสถานศึกษา  และครู   มี
สวนรวมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

          

16 โรงเรียนมีสวนรวมกับชุมชนสนับสนุนใหเด็กในพื้นที่บริการได
เขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง 
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3.  การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐาน โดยระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน       
     ตามภารกจิ  4  ดาน  ไดแก  งานวชิาการ  งานงบประมาณ  งานบคุคลและงานทัว่ไป 
 

สภาพเปนจริง สภาพที่คาดหวัง 
ขอ 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดย ระบบการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนตามภารกิจ  4  ดาน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
17 

งานวิชาการ 
โรงเรียนสามารถเลือกใชแบบเรียนหนังสือ  และสื่อประกอบการ
เรียนการสอนอื่น ๆ  ไดตามความตองการ 

          

18 โรงเรียนมีการวัดผลการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับสาระ
การเรียนรูและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

          

 
19 

งานงบประมาณ 
โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ  การเงิน  
งบประมาณ  ทรัพยสิน  และรายไดตาง ๆ  ของโรงเรียน 

          

 
20 งานบุคคล 

โรงเรียนมีการกําหนดอัตรากําลังและมาตรฐานตําแหนงของครู
และบุคลากรที่ตรงกับความตองการของโรงเรียน 

          

 
21 

งานทั่วไป 
โรงเรียนไดสํารวจ  วิเคราะห จุดเดน  จุดดอย  โอกาส และ 
อุปสรรคของโรงเรียน 

          

22 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทั้งดาน
งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และ การ
บริหารงานทั่วไป 

          

23 โรงเรียนไดกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนดานงานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารบุคคล
และการบริหารงานทั่วไป 

          

24 โรงเรียนไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางชัดเจน        ทั้ง
ระดับฝายบริหารและระดับผูปฏิบัติ 

          

25 โรงเรียนไดกําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับฝาย
บริหารและระดับผูปฏิบัติ 
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4.  การบริหารงานที่ใชโรงเรยีนเปนฐาน  โดยสงเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษา   
     ตามภารกิจ  4 ดาน  ไดแก  งานวชิาการ  งานงบประมาณ  งานบุคคล และงานทั่วไป 
 

สภาพเปนจริง สภาพที่คาดหวัง 
ขอ 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยสงเสริมบทบาทของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาตามภารกิจ 4 ดาน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
26 

งานวิชาการ 
โรงเรียนไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา  และครู  
แสวงหาแหลงเรียนรูเพื่อใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

          

 
27 งานงบประมาณ 

โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา   ครูและ  
ชุมชน  มีบทบาทในการระดมทรัพยากรเพื่อใชจัดกิจกรรม ตาง ๆ  
ของโรงเรียนที่จัดขึน้อยางสม่ําเสมอ 

          

 
28 งานบุคคล 

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมกระตุนและสงเสริมใหคณะกรรมการ
สถานศึกษา   ครู   ผูปกครอง   และชุมชน    ไดพบปะ สรางขวัญ
กําลังใจและดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

          

 
29 งานทั่วไป 

โรงเรียนใหความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตาม                 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   แก               
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน 

          

30 โรงเรียนไดใหคณะกรรมการสถานศึกษา   และครู  มีบทบาทใน
การรวมตัดสินใจเกี่ยวกับ    การบริหารดานงานวิชาการ              
งานงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป 

          

31 โรงเรียนสรางความเขาใจใหแกคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  
ผูปกครอง และชุมชน  เกี่ยวกับการถายโอนอํานาจการจัด 
การศึกษาสูทองถิ่น 

          

32 โรงเรียนไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  และ 
ชุมชน รวมจัดอาคารสถานที่  ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมใหเอื้อ
ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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5.  การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
     ตามภารกจิ  4  ดาน  ไดแก  งานวชิาการ  งานงบประมาณ  งานบคุคล และงานทั่วไป 
 

สภาพเปนจริง สภาพคาดหวัง 
ขอ 

การบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐานโดยระบบการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพตามภารกิจ  4  ดาน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
33 

งานวิชาการ 
โรงเรียนไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา  และครู  
รวมดําเนินการจัดระบบนิเทศและติดตามกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน 

          

 
34 งานงบประมาณ 

โรงเรียนไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา  และครูรวม
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการใชเงินงบประมาณและเงิน
บริจาคใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป 

          

 
35 งานบุคคล 

โรงเรียนไดใหคณะกรรมการสถานศึกษา  และครู  มบีทบาทใน
การกํากับติดตาม ประเมินผล ทบทวนผลการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนางานของบุคลากรในโรงเรียนให
บรรลุผลตามนโยบายและเปาหมาย 

          

36 โรงเรียนมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศครบถวนถูกตอง  ตรง
กับความตองการและสะดวกตอการใชงานของบุคคลากร 

          

 
37 งานทั่วไป 

โรงเรียนมีขอตกลงและแผนพัฒนาโรงเรียนสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา 

          

38 โรงเรียนไดรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา และครู     ใน
การจัดทําแนวทางการประเมินผลของโรงเรียน 

          

39 โรงเรียนไดมอบหมายคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   
โรงเรียน เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

          

40 คณะกรรมการโรงเรียน  ครู รวมตดิตามและตรวจสอบการใช
อาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมของโรงเรียน  เพื่อใหเกิดความ
คุมคาและเอือ้ประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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ตอนที่  3  ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 5 ดาน ไดแก การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา การบริหารงาน
แบบมีสวนรวม ระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  การสงเสริมบทบาทของชุมชนใน
การจัดการศึกษาระบบการตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพตามภารกิจดาน  งานวิชาการ 
งานงบประมาณ  งานบุคคล และงานทั่วไป 
คําชี้แจง โปรดเขียนปญหาและขอเสนอแนะตามความเห็นของทานเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม   
 
1. การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาตามภารกิจ 4 ดาน  ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ   
    งานบคุคล และงานทั่วไป 
………. ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. การบริหารงานแบบมีสวนรวมตามภารกิจ 4 ดาน  ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ   
    งานบุคคล และงานทั่วไป 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ   
    งานงบประมาณ  งานบุคคล และงานทัว่ไป 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. การสงเสริมบทบาทของชมุชนในการจดัการศึกษาตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ 
    งานงบประมาณ  งานบุคคล และงานทัว่ไป 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ   
    งานงบประมาณ  งานบุคคล และงานทัว่ไป 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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