
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

การศึกษาสภาพปญหาของสถานศึกษาในการบริหารงานโดยใชโรงเรียน 
เปนฐานดานการบริหารท่ัวไป : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

A  STUDY  OF  THE  STATE  OF  SCHOOL BY  SCHOOL  BASED  MANAAGEMENT 
ON  BUDGETING  SYSTEM : A  CASE  STUDY  IN  PATHUMTHANEE  PROVINCE 

 
1) ศรัณย จันทรอําพร  2) ผศ.ดร.อรสา  โกศลานันทกุล  3) รศ.ดร.สุรางค  เมรานนท 

1) Sarun  Janamporn   2) Asst. Prof. Dr.Orasa  Gosalanantagoon  3)Assoc. Prof. Dr.Surang Mearanontha 

 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อ ศึกษาปญหาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานดานการบริหารทั่วไปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีและเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานการ
บริหารทั่วไปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
 กลุมตัวยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จํานวน 11 โรงเรียน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
สําเร็จรูป ใชวิธีการสุมอยางงายตามสัดสวนของบุคลากรท่ีมีอยูในโรงเรียน ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 306 
คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาคือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใช
ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว 

ผลการศึกษาพบวา 
 1.  ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน                     
ดานการบริหารทั่วไปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีพบวาโดยรวมมีปญหา 
อยูในระดับปานกลาง 

2.  ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน                  
ดานการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี พบวา โดยรวมมีปญหา
อยูในระดับปานกลาง 
 
1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ                                            
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                              
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                     
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 3. ปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เปนรายดาน คือ การกระจายอํานาจ การมีสวนรวม การ
ตรวจสอบและความโปรงใส พบวา แตละดานมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
  4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาในการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี
โดยรวมพบวา ผูบริหารมีความคิดเห็นแตกตางกับครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานดานการบริหารทั่วไปอยางมีนัยสําคัญของสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปน รายดาน คือ การ
กระจายอํานาจ การมีสวนรวมการตรวจสอบและความโปรงใสในแตละดานผูบริหารมีความคิดเห็น
แตกตางจากครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารท่ัวไปอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกดาน 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the problems of school management by the use of 
school – based management among schools in Pathumthanee’s Education Areas and to compare the 
administrators’ and teachers’ opinion about the problem. 

            The sample groups were school abministrators and teachers from 11 schools in 
Pathumthanee. The size of sample groups was specified by processed schedule. The simple sampling 
per proportion of schools’ personnel was used. There were 306 people In the whole sampling group. 
The research tool was a five – scale questionnaire and the statistics used were an average, a percentile, 
a variation standard, T – test and an analysis of one – way uncertainty. The results of this study were 
as follows: 
 1.  The school abministrators’ opinion about the degree of problems of school management 
was at moderate level. 
 2.  The teachers’ opinion about the degree of problems of school management was at  
moderate level. 
 3.  The problems of school management in Pathumthanee’s Education Areas, when 
considered in 3 points – decentralization, participation, inspection and clarification were at moderate 
level. 
 4. The compare of education administrators’ and teachers’ opinions about the problems of 
school management among school in Pathumthanee’s Education Areas appeared that the statistical 
difference between the two groups’ opinion was at .05. When considered in 3 points-decentralization, 
participation, inspection and clarification, the difference between the administrators’ and teachers’ 
opinion about the problem of school management by school-based management was at .05.  
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ความสําคัญของปญหา 
ในสถานการณท่ีโลกเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ระบบการศึกษาของไทย จําเปนตองปรับตัวให

ทันการเปล่ียนแปลง  ท้ั งทางด านเศรษฐกิจ  สั งคม  การเมือง  วัฒนธรรม  และการศึกษา                     
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองการปฏิรูปการเรียนรูและการปฏิรูประบบการบริหาร พระราชบัญญัติ         
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาข้ึนใหม เพื่อนําไปสู “ความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม” ท้ังนี้ใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ัง
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจจะเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง (มาตรา 39) 

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ในการที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายดังกลาวนั้นข้ึนอยูกับ
คุณภาพและความสามารถในการจัดการศึกษาท่ีทําใหการศึกษา เปนการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน 
การใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงตองเปนไปเพื่อคนท้ังมวลอยางหลากหลาย และสอดคลองกับกลุมตาง ๆ และ
คนท้ังมวลในสังคมตองมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอการศึกษา 

การจัดการศึกษาเปนการบริการสารธารณะ ในอดีต การจัดการศึกษาของประเทศไทยเร่ิมแรก
จัดระบบบริหารการศึกษาไวท่ีสวนกลางในรูปของการรวมอํานาจการบริหาร เม่ือมีการพัฒนามากยิ่งข้ึน
เกิดความตองการของการรับบริการทางการศึกษาเพิ่มข้ึนสงผลใหการบริหารจัดการศึกษามีความ
สลับซับซอนมาก การบริหารแบบรวมศูนยอํานาจจึงไมสามารถสนองตอบตอการแกปญหา สถานศึกษา
เปนหนวยงานสําคัญของการบริหารจัดการศึกษาในระดับรากหญา เพราะใกลชิดกับผูเรียน ชุมชน และ
ผูรับบริการการศึกษา ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือกอเกิดการเรียนรูเกิดข้ึนท่ีสถานศึกษา แตอํานาจ
ในการตัดสินใจกลับมีบทบาทนอยท่ีสุด ในอดีตมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารมุงเนนไปท่ี
หนวยบริหารสวนกลางท้ังในสวนกลางและท่ีต้ังอยูในจังหวัดและอําเภอ ไมไดกอใหเกิดประสิทธิภาท้ัง
ในสวนกลางและท่ีต้ังอยูในจังหวัดและอําเภอนั้นยังไมมีผลตอการเรียนรูของผูเรียนดวย (วันชัย  ดนัย
ตโมนุท และ ไกร เกษทัน, 2543 : 22) 

จากท่ีกลาวมาผูวิจัยจึงสนใจวาสถานศึกษาของจังหวัดปทุมธานีมีปญหาการบริหารงานโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารทั่วไป สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีปญหาการบริหารงานโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารท่ัวไปแตกตางกันหรือไม และสถานภาพทางตําแหนงของบุคลากร
ในสถานศึกษาแตกตางกันมีสภาพการดําเนินงานในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานบริหาร
ท่ัวไปแตกตางกันหรือไม ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปน
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ฐานดานการบริหารท่ัวไป เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการสนับสนุนใหสถานศึกษาได
จัดการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานตอไป 
 

คําสําคัญ 
การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   การบริหารทั่วไป 

 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาของการบริหารโดยใชโรงเรียน         

เปนฐานดานการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีแตกตางกัน
หรือไมอยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารทั่วไป ใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี   
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูสอน เกี่ยวกับสภาพปญหาการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารทั่วไป ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากร และกลุมตัวอยาง 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ผูบริหาร  และครูผูสอนในโรงเรียน  สังกัด           
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีท่ีดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีจริง ในปการศึกษา 2548 
จํานวน 22 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน 1,528 คน 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ ฝายบริหาร
ท่ัวไป หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปทุมธานีท่ีดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีจริง ในปการศึกษา 2548 จํานวน 11 โรง กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของ แครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan อางถึงใน 
พวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 303) ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 306 คน 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม              

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง จากกรอบแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติในการบริหารงานโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  แบงออกเปน 2 ตอนคือ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

35 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาของสถานศึกษาในการบริหารงานโดยใช           
โรงเรียนเปนฐานดานการบริหารทั่วไป ในจังหวัดปทุมธานี 6 งาน  ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scales) ไดแก สภาพ
ปญหามากท่ีสุด ระดับ 5 สภาพปญหามาก ระดับ 4สภาพปญหาปานกลาง ระดับ 3 สภาพปญหานอย 
ระดับ 2  และสภาพปญหานอยท่ีสุด ระดับ 1 และแบบปลายเปด แบบสอบถามมีขอคําถามแบง       
ตามงาน 6 งาน ดังนี้ 

 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษารวมท้ังความตองการของชุมชน และทองถ่ิน 

 2.  ดําเนินการและกํากับติดตามและประเมินผลงานตามแผนงานโครงการของ             
สถานศึกษา 

 3.  ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา รวมท้ังปกครองดูแลบํารุงรักษาใช และจัดหา            
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

 4. ออกระเบียบขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดําเนินงาน ดานตางๆ ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 

 5.  สงเสริมความเขมแข็งในชุมชนและสรางความสัมพันธกับสถาบันอ่ืนๆในชุมชน
และทองถ่ิน 

 6.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรับมอบหมายและ
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
 3.  การวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือนําแบบสอบถามท่ีรับกลับคืน ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
พรอมนํามาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ  ดังนี้ 
 การจัดทําขอมูล ของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาจัดกระทําโดยแบงออก เปน 2 ตอน  คือ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยแจก
แจงความถ่ีและหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางและความเรียง 
 ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาของการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดนบริหาร 
ท่ัวไป สวนคําถามปลายเปด วิเคราะหปญหาโดยเรียงลําดับความถ่ีและหาคารอยละ แลวนําสรุป            
ในรูปตารางและความเรียง ตรวจใหคะแนนสอบถามตอนท่ี 2 ตามเกณฑตอไปนี้ 
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 การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การศึกษาสภาพปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารท่ัวไป 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี คาสถิติพื้นฐาน   ไดแก   คารอยละ 
(Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean)  และ  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ใชวิธีการ
ดังนี้   
   1.1  หาคาความถ่ีและคารอยละจากขอมูลในแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 
   1.2  หาคาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 
การแปรความหมายคะแนน  ใหกําหนดเกณฑความหมายของคะแนนโดยอาศัยแนวคิดของ  Best  
(1978 : 246)   
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูสอน เกี่ยวกับสภาพปญหาการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารทั่วไป ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี  สถิติท่ีใชทดสอบสมมุติฐาน ระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุมตัวอยางโดยใช
คา  t-test  สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน (independent samples) 
 
ผลการวิจัย 

 1.  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียน 
เปนฐานดานบริหารทั่วไป  
  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน ดานบริหารท่ัวไป ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี พบวา                    
ผูบริหารและครุผูสอนมีความคิดเห็นวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดานบริหารทั่วไป
โดยรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน คือ การกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม  การตรวจสอบและ
ความโปรงใส  พบวา  แตละดานมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดานบริหารทั่วไป ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปทุมธานีโดยรวมพบวา  ผูบริหารมีความคิดเห็นแตกตางกับครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหาร   
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดานบริหารท่ัวไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน คือ การกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม  การตรวจสอบและความโปรงใส ในแตละดาน               
ผูบริหารมีความคิดเห็นแตกตางกับครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
ดานบริหารทั่วไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกดาน  
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อภิปรายผล  
 1.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ดานบริหารท่ัวไป ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี               
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางทุกดาน ไดแก การกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม  การตรวจสอบ
และความโปรงใส ตามลําดับ  ซ่ึงแตละดานนั้น ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะอภิปรายจากผลการวิจัย ดังนี้ 
 1.1  ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดาน
บริหารทั่วไป : ดานการกระจายอํานาจ  พบวา  ขอท่ีเปนปญหาอันดับแรก ไดแก นโยบายและแผนการ
ศึกษาของโรงเรียนของทานมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนไดเปนอยางดี ซ่ึง
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูไมแตกตางกันเลย  
  1.2  ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ดานการบริหารทั่วไป : ดานการมีสวนรวมพบวา ขอท่ีเปนปญหาไดแก คณะกรรมการผูกํากับ
ติดตามการประเมินผลงานมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเปนอยางดี ผูบริหาร  
และครูผูสอนเช่ือวา คณะกรรมการผูประเมินผลงานยังมีความรูความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานไมดีพอ 
  1.3  ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ดานการบริหารท่ัวไป : ดานการตรวจสอบและความโปรงใส พบวาขอท่ีเปนปญหา ไดแก               
การระดมทรัพยากรของโรงเรียน เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน             
นาจะเปนผลจากความเช่ือท่ีวาทรัพยากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานไมมีความสําคัญมากกวาความรู
ความสามารถและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานเอง 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 1.  โรงเรียนควรพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหทันสมัยอยูเสมอเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
ใหมๆท่ีจะเกิดข้ึน 
 2.  โรงเรียนควรพัฒนาความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ใหกับผูท่ีมีสวนรวมในการพฒันาโรงเรียนทุกคน 
 3.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาควรพัฒนาบุคลากรท่ีทําหนาท่ีประเมินผลงานใหมี
ความรูความสามารถ ความนาเช่ือถือ 

 4.  สถานศึกษาควรระดมทุนเพื่อพัฒนาทางดานกายภาพเทานั้น สวนการพัฒนาคุณภาพ 
ของบุคลากรนั้น ตองมีการพฒันาความรูความเขาใจในการนั้นๆ ซ่ึงจะทําใหงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีมีผลตอการบริหารโดยใชโรงเรียน            

เปนฐานในทุกๆดานคือ งบประมาณ วิชาการ งานบุคลากร และการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนส่ังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกชวงช้ัน 
 2.  ควรนําผลการวิจยัดานการบริหารทั่วไปไปพัฒนาสถานศึกษาและมีการวิจยัอีกคร้ัง  
เพื่อการพัฒนาใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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