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บทคดัย่อ    
การวิจยัเร่ือง  ปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหา           
การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  ดา้นการบริหาร           
งานบุคคลและด้านการบริหารงานบริหารทัว่ไปตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน โดยเปรียบเทียบตามเพศ และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํนวนทั้ งส้ิน 400 คน              
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าทีแบบ
สองกลุ่มอิสระต่อกนั (t-test Independent)   
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1.  ปัญหาการบริหารงานของผูบ้ริหารงานสถานศึกษาและครูผูส้อนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขอบข่ายภารกิจการบริหารงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ รองลงมาคือ ดา้นการบริหารงานบริหาร
ทัว่ไป   ดา้นการบริหารงานบุคคล  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการบริหารงานวิชาการ 

2.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตาํแหน่งงานและ            

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
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      2.1 เปรียบเทียบการปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา     

ขั้นพื้นฐานสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามตาํแหน่งงาน คือ ผูบ้ริหาร และ

ครูผูส้อน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนดา้นการบริหารงานวิชาการ   

ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไปไม่แตกต่างกนั 

 2.2 เปรียบเทียบการปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา     

ขั้นพื้นฐานสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ พื้นท่ี

การศึกษาปทุมธานีเขต 1  และพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to study the problems of School- Based 
Management in basic school under the Office of Pathumthani Educational Service Area (2) to 
analyze the problems of School- Based Management in basic school under the Office of Pathumthani 
Educational Service Area in 4 aspects ; academic administration, budget administration, personel 
administration  and general administration.   
               The samples used were 400 key informants consisting of the school principals and 
teachers. The tool used to collect data was a questionnaire. Statistics used to analyze the data 
were percentage, mean, standard deviation (S.D.) and t-test (Independent). 
    The findings were as follows new paragraph (1) the problems of School- Based 
Management in basic school under the Office of Pathumthani Educational Service Area classified 
by the scope of missions as a whole were at a moderate level and for each aspect, the highest 
mean was in the aspect of budget administration followed by personel administration, general 
administration and academic administration respectively new paragraph. (2) The comparative 
analysis between the problems of  School- Based Management in basic school under the Office of 
Pathumthani Educational Service Area and the position of as the principals and teachers as a whole 
showed that there was no significant difference. Howerer, when compared each aspect, there was 
significant difference at a level of .05 in the aspect of budget administration, except for the aspects 
of personel administration, general administration and academic administration that there was no 
significant difference. (3) The comparative analysis between the problems of School- Based 
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Management in basic school under the Office of Pathumthani Educational Service Area and 
educational service area region 1 and 2, as a whole and in each aspect showed that there was              
a significant difference at a level of .05. 
 
คาํสําคญั 
 ปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 
ความสําคญัของปัญหา 

การพฒันาประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการปกครองนั้น
ปัจจยัท่ีมีความสําคญัจะตอ้งคาํนึงถึงเป็นอย่างมาก ไดแ้ก่ “การเตรียมประชากรท่ีมีคุณภาพ” ซ่ึง
การศึกษามีบทบาทสาํคญัท่ีจะทาํให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลดงัพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช (สุพล  จอกทอง, 2540 : 1) ความมุ่งหมายท่ีจะจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
คนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีความสามารถและมีความสุข การดาํเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีพลงั  มีประสิทธิภาพ  ตอ้งมีการกระจายอาํนาจและใหทุ้กส่วนของสังคมมีส่วนร่วม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 6)   

การศึกษาการกระจายอาํนาจด้านการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกับสถานศึกษานั้น เม่ือได้
วิเคราะห์แนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2545 ให้มีการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของไทย  
ให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย  มีความหลากหลายในทางปฏิบติัและมีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา  ดงักาํหนดไวต้าม มาตรา  39 ท่ีให้กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหาร
และการจดัการศึกษา ทั้งดา้นวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทัว่ไป  ไปยงั
คณะกรรมการและสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงการกระจายอาํนาจดงักล่าว
จะทาํให้สถานศึกษามีความคล่องตวัมีอิสระในการบริหารจดัการ  และยงักาํหนดไวช้ดัเจนให้ยึด
หลกัของการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน(School Based Management : SBM) ซ่ึงจะเป็น
การสร้างรากฐานและความเขม้แขง็ให้กบัสถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดม้าตรฐานมีคุณภาพ
และสามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

     ถวิล  มาตรเล่ียม (2544 : 12) กล่าวถึง การบริหารจดัการศึกษาเป็นระบบท่ีค่อนขา้งรวม
อาํนาจไวท่ี้ส่วนกลางและยงัเป็นภาระหนา้ท่ีโดยตรงของขา้ราชการโดยท่ีกลุ่มบุคคลอ่ืนไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งรับผดิชอบ ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานทางธุรกิจเอกชนตลอดจนองคก์รต่างๆ มีส่วนร่วม
และรับผดิชอบในการศึกษาค่อนขา้งนอ้ย ดว้ยเหตุน้ีการบริหารการจดัการศึกษาของประเทศไทยจึง
ยงัไม่กา้วหนา้และพฒันาเท่าท่ีควร ไม่สนองต่อความตอ้งการของสังคมและยงัมีปัญหาอ่ืนๆ ตามมา
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อีกมากมาย  จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเร่งรัดและแกไ้ขอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม  การแกปั้ญหาและ
พฒันาเพื่อใหไ้ดร้ะบบการบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัการบริหารจดัการท่ีเขม็แขง็            

  โดยเฉพาะระบบการบริหารจดัการระบบโรงเรียนจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันา
เปล่ียนแปลง  ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบความคิดและแนวปฏิบติัทั้งน้ีเพื่อให้มีความเขม้แข็ง  
ยดืหยุน่ คล่องตวัและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

สถานศึกษานบัเป็นหน่วยงานสาํคญัของการบริหารจดัการศึกษาในระดบัรากหญา้เพราะ
มีความใกลชิ้ดกบัผูเ้รียนและชุมชนเป็นอย่างมาก กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้
ของผูเ้รียนจะเกิดข้ึนท่ีระดบัสถานศึกษาน้ีเอง 
 การจดัระบบบริหารงานในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบ
นั้น เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารจดัการศึกษามีคุณภาพได ้ ทั้งน้ีเน่ืองเพราะการบริหารจดัการนั้น  
ครอบคลุมกิจกรรมการดาํเนินการต่างๆ  ทางการศึกษาไวห้มดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของครูและบุคลากร
นกัเรียน  หลกัสูตรและการเรียนการสอน  การจดัทาํนโยบายและแผนการประเมินผล  ระบบขอ้มูล
สารสนเทศ  การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ดงันั้น  
ถา้การบริหารจดัการไม่ดี  ไม่มีประสิทธิภาพ  ยอ่มส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาได ้
 การบริหารจดัการศึกษาในระดบัโรงเรียนหรือสถานศึกษาของประเทศไทย นบัไดว้่ายงัมี
ปัญหาและอุปสรรคอยูค่่อนขา้งมาก  พิจารณาไดด้งัน้ี 
 1. ปัญหาการรวมอาํนาจสู่ส่วนกลาง  สถานศึกษาทุกแห่งไม่ว่าจะอยูท่ี่ไหนของประเทศ  
ตอ้งข้ึนตรงต่อกรมหรือสํานักงานในส่วนกลางซ่ึงเป็นนิติบุคคล  สถานศึกษาไม่มีอาํนาจในการ
บริหารตนเองทั้งดา้นวิชาการ  งบประมาณ  และบุคลากร 
 2. ผูบ้ริหารไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจ  ทาํหน้าท่ีเป็นเพียงตวัแทนของส่วนกลางเป็น    
ผูป้ระสานงานมากกว่าจะเป็นผูบ้ริหาร  เม่ือพูดถึงบทบาทหน้าท่ีหลกัของผูบ้ริหารทั้ง 6 ประการ  
คืองานการเรียนการสอน  งานกิจการนกัเรียน  งานบุคลากร  งานอาคารสถานท่ี  งานการเงินและ
งานสมัพนัธ์ชุมชนจะพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาของไทยมีอาํนาจในการตดัสินใจเพียงนอ้ยนิด 
 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนนั้ น  แนวทางการดาํเนินงานถูกกาํหนดมาจาก
ส่วนกลางทั้งส้ิน 
 ดา้นบริหารงานบุคลากร โรงเรียนก็ไม่ไดต้ดัสินใจเอง  การคดัเลือกการบรรจุ การเล่ือน
ตาํแหน่ง การโยกยา้ย  เป็นอาํนาจของกรม ยกเวน้ประถมศึกษาเท่านั้นท่ีให้อาํนาจในบางระดบัลง
ไปถึงจงัหวดั แต่นับว่าน้อยมาก โรงเรียนไม่มีอาํนาจหน้าท่ีในการตดัสินใจเก่ียวกบัการพิจารณา
ความดีความชอบให้แก่บุคลากร ท่ีทาํอยูเ่ป็นเพียงการนาํเสนอการพิจารณาความดีความชอบให้ผูมี้
อาํนาจเหนือข้ึนไปตดัสินใจ 
ดา้นอาคารสถานท่ี  อาคารของโรงเรียนจะตอ้งสร้างตามแบบท่ีออกโดยส่วนกลางเท่านั้น 
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                ดา้นกิจการนกัเรียนและดา้นความสัมพนัธ์ชุมชนนั้น ถึงแมว้่าจะดาํเนินการโดยโรงเรียน
เองแต่กิจกรรมกถู็กกาํหนดมาโดยส่วนกลาง 
                นอกจากน้ี ด้านบริหารการเงินก็ยงัต้องพึ่ งงบประมาณจากส่วนกลางเกือบทั้ งหมด  
ผูบ้ริหารการศึกษาในโรงเรียนของไทยมีอาํนาจในการบริหารท่ีจาํกดัมาก  ตอ้งคอยฟังการตดัสินใจ
จากส่วนกลางทุกเร่ือง 
  การบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะตอ้งมีภาระหนา้ท่ีในการบริหาร
จดัการศึกษาตามแนวนโยบายการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการศึกษา  ทั้งด้านงานวิชาการ             
งานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทัว่ไป  ท่ีกาํหนดไวช้ดัเจนโดยพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และให้ยึดหลกัการบริหารงานโดย
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) ซ่ึงเป็นการบริหารเบด็เสร็จท่ีสถานศึกษา   
บริหารและจดัการศึกษาโดยองคค์ณะบุคคลให้มีอาํนาจอิสระในการตดัสินใจทั้งในดา้นวิชาการ   
ดา้นบริหารและงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป ผูบ้ริหารจึงเป็นผูมี้
บทบาทสําคญัในการใช้อาํนาจบริหารจดัการตอ้งใช้ความรู้ความสามารถ ทกัษะและแสดงถึง
คุณธรรมในการบริหารจดัการ ตอ้งเป็นผูน้าํในการเปล่ียนวฒันธรรมการบริหารงานไปจากเดิม    
โดยยึดหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอาํนาจให้ทุกคนร่วมรับผิดชอบการบริหารโดย
มุ่งหวงัผลสําเร็จในการบริหารจดักาศึกษาตามแนวคิดการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
                จากเหตุผลและความจาํเป็นดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัญหาการบริหารงานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีตาม 
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนเพื่อให้ทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัญหาว่ามีปัญหา
ในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลและด้านการบริหารงานบริหารงานทัว่ไปว่ามีปัญหาการ
บริหารงาน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากน้อยเพียงใดและมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร            
เพื่อเป็นข้อมูลนํามาปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้มี
ประสิทธิผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 การบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี  
การศึกษาปทุมธานี  มีปัญหาเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไปตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐานสังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหาร 
งานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไปตาม สถานภาพ
ตาํแหน่งหนา้ท่ีและเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
วธีิดําเนินการวจัิย   
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 5 คน
และครู  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  จาํนวนโรงเรียน 194 โรงเรียน จาํนวน
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 3,806 คน   
  1.2 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และ ครู สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี   ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในปีการศึกษา 2551          
ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  364  คน  ซ่ึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการใชต้ารางสาํเร็จรูป
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของทาโร ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือน 
5%  (Yamane, 1973 : 725  อา้งถึงใน  อรสา  โกศลานนัทกุล, 2549 : 155-159) แต่ในการวิจยัคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัขอใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  400  คน  
              2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  แบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล
ทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) และตอนท่ี 2
 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสังกดัสาํนกังาน
เขตการศึกษาปทุมธานี  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Sale) 
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               3. การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
     3.1 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง  นาํแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยท่ี์เป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
     3.2 นาํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน  ตรวจสอบแลว้นาํมาคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
เชิงปฏิบัติการ (IOC) ซ่ึงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง                
0.6 -1.00 
  3.3 นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูบ้ริหารและครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน             
30 คน จากนั้นนาํไปคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมสถิติสําเร็จรูป  

หาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาด (Cronbach’s  Alpha  Coefficient )  ไดค่้า ∝  = 0.98 
 4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามใหก้รอกขอ้มูล
โดยดาํเนินการผ่านผูบ้ริหารโรงเรียนต่างๆ เป็นผูม้อบแบบสอบถามแก่ผูต้อบแบบสอบถาม และ
เกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถามในสังกดั ผูว้ิจยัประสานงานขอรับแบบสอบถาม
คืนหลงัจากส่งแบบสอบถามไปแลว้ 1 สปัดาห์ ปรากฏวา่ไดแ้บบสอบถามคืนทั้งส้ิน 400  ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใชว้ิธีหาค่าความถ่ีและค่า
ร้อยละและปัญหาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสังกัดสํานักงานเขตการศึกษา
ปทุมธานีในดา้นต่างๆ วิเคราะห์โดยวิธีหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 6. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือ  ค่าสถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน ระหวา่งคะแนนเฉล่ียของ
กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มตวัอย่างโดยใชค่้าที (t - test) สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกนั  
(Independent Samples) 
 
ผลการวจัิย   
 1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานของผูบ้ริหารงานสถานศึกษาและครูผูส้อนโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขอบข่ายภารกิจการบริหารงาน โดยภาพรวม        
อยู่ในระดับปานกลาง ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ รองลงมาคือ        
ด้านการบริหารงานบริหารทัว่ไป ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ         
ดา้นการบริหารงานวิชาการ และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่     
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  ดา้นการบริหารงานวิชาการ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การส่งเสริมใหป้ระชาชน ในชุมชน 
ทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา รองลงมาคือ ปัญหา การสนบัสนุน
ดา้นวิชาการต่อบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุดคือการสนบัสนุนให้ครูใชแ้ผนการเรียนรู้และใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัสาระ
และหน่วยการเรียนรู้   
  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ปัญหาการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนทางการศึกษา เป็นกองทุนสวสัดิการเพื่อพฒันาการศึกษา รองลงมาคือการจดัระบบขอ้มูล
ด้านงบประมาณ ทะเบียนบญัชีงบประมาณ และหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามระเบียบ วิธีการ
งบประมาณไวอ้ย่างชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือการจดัทาํและนาํเสนอ
แผนปฏิบติัการประจาํปีเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
  ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การจดัระบบสนบัสนุนและ
อาํนวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากรและบริหารงานทัว่ไป 
รองลงมาคือการจดัทาํสาํมะโนผูเ้รียนและระบบขอ้มูลสารสนเทศใหส้ามารถนาํขอ้มูลมาใชไ้ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ และท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่ าสุด คือการจัดประชุมและจัดทํารายงานการประชุมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจดัระบบขอ้มูลและประสานการดาํเนินงานตามมติ
การประชุมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบ  
  ดา้นการบริหารงานบุคคล ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การดาํเนินการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
ตาํแหน่งครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด  
รองลงมาคือ การประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอกาํหนดตาํแหน่งเพิ่มขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. กาํหนด และค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ การเสริมสร้าง พฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมี้ขวญัและกาํลงัใจเพื่อป้องกนัการทาํผดิวินยั  
 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐานสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตาํแหน่งงานและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ผลเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามตาํแหน่งงาน คือ ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  ดา้นการบริหาร งานงบประมาณ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานบุคคล 
และดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไปไม่แตกต่างกนั 
       ผลเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา คือ พื้นท่ี
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การศึกษาปทุมธานีเขต 1 และพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  มีประเด็นน่าสนใจท่ี
นาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลการวิจยัพบว่า  ปัญหาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐานสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
ผูบ้ริหารโรงเรียนไดรั้บการอบรมและพฒันา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง
อยู่แลว้  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารทุกคนตอ้งมีการพฒันาการบริหารงานของตนเองอยู่เสมอๆ แต่
อาจจะยงัทาํไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรจึงทาํให้การบริหารโรงเรียนยงัไม่สามารถบริหารไปให้เป็นไปตามท่ี
เกณฑ์คาดหวงั จึงเกิดปัญหาการบริหารงานอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ        
บุญพร้อม สุดใจ (2547 : 87) ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาของการบริหารทั้ง 4 ดา้นของผูบ้ริหารโรงเรียน
อนุบาลเอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ ผูบ้ริหารปฏิบติัอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ อรเพญ็  สีหะวงศ ์(2537 : 184) ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัมหาสารคาม ตามขอบข่ายงานและตามกระบวน การบริหาร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เช่นเดียวกบั ประเสริฐ  ชาวงษ ์(2524 : 74) ท่ีพบว่า ปัญหาการ
บริหารงานครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัร้อยเอด็ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประสงค ์ พรโสภิณ (2535 : 158-159) ท่ีพบว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัชยัภูม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบั
ปัญหาการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยส่วนรวมและเป็นรายดา้น อยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียของปัญหา จะพบว่า ดา้นการบริหารงานงบประมาณเป็นปัญหาลาํดบัแรก  รองลงมาคือ 
ปัญหาดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป ลาํดบัท่ีสามคือ ปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคล และลาํดบั
สุดทา้ยคือ ปัญหาดา้นการบริหารงานวิชาการ เน่ืองจากผูบ้ริหารอาจให้ความสาํคญัของงานแต่ละ
ดา้นแตกต่างกนั เม่ือพบปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึนคงเป็นหนา้ท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งรีบหา
วิธีการวางแผนและดาํเนินการตามแผนใหไ้ปสู่ความสาํเร็จ สามารถสรุปไดด้งัน้ี     
  1.1   ดา้นการบริหารงานงบประมาณ พบปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ การจดัทาํและนาํเสนอ
แผนปฏิบติัการประจาํปีเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
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  1.2 ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป พบปัญหาน้อยท่ีสุด คือ การจดัประชุมและ
จดัทาํรายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจดัระบบขอ้มูลและ
ประสานการดาํเนินงานตามมติการประชุมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบ 
  1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล พบปัญหาน้อยท่ีสุด คือ การดาํเนินการให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อุทธรณ์ ร้องทุกข ์ดว้ยกระบวนการท่ีเท่ียงธรรมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. กาํหนด 
  1.4 ดา้นการบริหารงานวิชาการ พบปัญหาน้อยท่ีสุด คือ การสนับสนุนให้ครูใช้
แผนการเรียนรู้และใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัสาระและหน่วยการเรียนรู้ 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐานสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตาํแหน่งงานและสังกดัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาผลการวิจยัพบวา่ 
  2.1 ปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตาํแหน่งงาน ผลการเปรียบเทียบปรากฏว่าโดยรวมไม่
แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้ริหารมีปัญหาการบริหารงานมากกว่าครูผูส้อน ท่ีผลการการวิจยัออกมาเช่นน้ี 
อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งรับภาระการบริหารงานสถานศึกษาในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปมาก 
ด้วยเหตุน้ีจะเห็นว่าปัจจัยเบ้ืองต้นจึงทาํให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของผูบ้ริหารมากกว่า
ครูผูส้อน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
      2.2  ปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการเปรียบเทียบปรากฏ
ว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้น พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อน สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีปัญหาการบริหารงานมากกวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทุกดา้น ท่ีผลการวิจยัออกมาเช่นน้ี อาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีจาํนวนมากและมีภาระงาน
ท่ีตอ้งรับผิดชอบมาก จึงทาํให้เกิดปัญหาในการบริหารงานดา้นต่างๆ เกิดปัญหาและความยุ่งยาก
มากกวา่  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  พบปัญหามากท่ีสุด คือ ปัญหาการระดมทรัพยากร
และการลงทุนทางการศึกษา เป็นกองทุนสวสัดิการเพื่อพฒันาการศึกษา ผูบ้ริหารควรมีจดัประชุม
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ร่วมกบัครูและบุคลากรเพื่อวางแผนการจดังบประมาณของการจดักิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนไว้
ล่วงหนา้  
 2. ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป พบปัญหามากท่ีสุด คือ การจดัระบบสนบัสนุนและ
อาํนวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากรและบริหารงานทัว่ไป 
ผูบ้ริหารควรจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการไวโ้ดยเฉพาะแต่ละงาน เพื่อทาํงานเฉพาะดา้น เพื่อการทาํงานท่ี
เป็นระบบ และขั้นตอนท่ีรวดเร็วข้ึน  
 3. ดา้นการบริหารงานบุคคล พบปัญหามากท่ีสุด คือ การดาํเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งตาํแหน่งครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 
ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูทุกคนไดเ้ขา้กระบวนการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งตาํแหน่ง ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ. อยา่งโปร่งใสและยติุธรรม 
 4. ดา้นการบริหารงานวิชาการ พบปัญหามากท่ีสุด คือ การส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน 
ทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา ผูบ้ริหารควรมีการสนบัสนุนให้
ประชาชนในทอ้งถ่ิน หรือชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียนในการจดักิจกรรมต่างๆ โดยอาจจะ
เร่ิมจากผูป้กครองนักเรียนก่อนโดยสนับสนุนให้จดักิจกรรมร่วมกัน โดยมีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารต่างๆ ให้ชุมชนหรือประชาชนทราบ  ให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน หรือชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมกบัทางโรงเรียนมากข้ึน  
               ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานงบประมาณโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เพื่อทราบขอ้เทจ็จริงและนาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 2. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี 
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