บทความการวิจัย
บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
จเด็จ วิเศษชู
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของ
ผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ตามหลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง และหลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหาร
ในการบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานของสถานศึ กษา สั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 จาแนกตามตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 97 คน และครู จานวน 205 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Random Sampling) โดยเปิดตารางหาจานวนครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์
แกน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้สถิติที (t - test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักการกระจาย
อานาจ สูงสุด รองลงมาคือหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล และหลักการบริหารตนเอง สาหรับหลักการมีส่วนร่วมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหาร ใน
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 4 จาแนกตามตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน และขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่าแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อบทบาทของผู้ บริหารในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตาม
หลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่ อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
เมื่อจาแนกตามตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน และขนาดของสถานศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้า ตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานแล้วนามาเป็นกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาหลักการและวิธีสร้างเครื่องมือการทาวิจัย
3. ประมวลความรู้จากข้อ 1-2 มาสร้างแบบสอบถาม และสร้างข้อคาถามให้ครอบคลุมกรอบ
ความคิดดังกล่าวข้างต้น ทั้ง 4 ด้าน ได้ข้อคาถาม จานวน 57 ข้อ
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาความเหมาะสม ความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ตามเนื้อหาที่ต้องการศึกษาแล้วนามาแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนา
5. นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ ความถูกต้อง
เหมาะสม ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โครงสร้างและการใช้ภาษา รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งโดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ คือ เป็นผู้ที่จบการศึกษาขั้นต่าระดับปริญญา
โท เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา 1 ท่าน มีความรู้ด้านการวัดผล
1 ท่าน ด้านการวิจัย 2 ท่าน และด้านการใช้ภาษา 1 ท่าน
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับผู้บริหารหรือครูที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 2 - 3 คน เพื่อตรวจสอบรูปแบบและความชัดเจนจากการพิมพ์
7. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try - Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยในครั้งนี้ จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2539 : 200) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .92
8. จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check -list) เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน และขนาดของ
สถานศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของ
ผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ครอบคลุมหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4 หลักการ คือ หลักการกระจาย
อานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ่งแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมแล้วผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ หลักการกระจายอานาจ
หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.70 โดยมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม
หลักการกระจายอานาจสูงสุด มีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือ หลักการตรวจสอบ และถ่วงดุล และหลักการ
บริหารตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.78 และ 3.67 ตามลาดับ สาหรับหลักการมีส่วนร่วม มีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านของแต่ละหลักการตามลาดับ ได้แก่ หลักการกระจายอานาจ หลักการมี
ส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. หลักการกระจายอานาจ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมี ความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 โดยมีความ
คิดเห็นด้านการมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบอยู่ในระดับสูงสุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 และด้านครูสร้างและใช้
เครือข่ายเพื่อการศึกษาต่าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44
2. ตามหลักการมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 โดยมีความคิดเห็น
ในด้านครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ของสถานศึ กษาสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.81 และด้านครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารงานของบุคลากรในสถานศึกษาต่าสุ ด
ทีค่ ่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31
3. หลักการบริหารตนเอง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 โดย
มีระดับความคิดเห็นในด้านบริหารงานโดยสนับสนุนให้ครูประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้วย
ตนเอง มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.85 และด้านวิเคราะห์ส ถานการณ์ทางเศรษฐกิจภายนอกสถานศึกษาต่าสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44
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4. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผู้บ ริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.78 โดยมีความคิดเห็นด้านการสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ครูเพื่อรองรับความประเมิน
ภายนอกอยู่ ใ นระดั บ สู งสุ ด มี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 3.93 และด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ มาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษาสู่สาธารณชนต่าสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
ตอนที่ 2 สรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับบทบาทของ
ผูบ้ ริหาร ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เมื่อจาแนกตามตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน และขนาดของ
สถานศึกษา ผลการวิจัยสามารถสรุปตามสมมติฐานได้ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม
หลักการบริหารตนเองและหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และตามหลักการกระจายอานาจ และหลักการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้บ ริหารและครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ระดับ
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
จาแนกตามประสบการณ์การทางานไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจาแนกตาม
ประสบการณ์การทางานไม่แตกต่าง
สมมติฐานข้อที่ 3 ผู้บริ หารและครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่ มีขนาดแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกันผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวม ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานจาแนกตามขนาดของสถานศึกษาไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านระดับความ
คิดเห็น ของผู้ บริ ห ารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โ รงเรียนเป็นฐาน
จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน

อภิปรายผลวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตาม
หลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล
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ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมแล้วผู้ บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็ นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ หลักการกระจายอานาจ
หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับ
ความคิดเห็น ต่อบทบาทของผู้ บริห ารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการกระจายอานาจมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ หลักการตรวจสอบ และถ่วงดุล และสาหรับหลักการบริหารตนเอง สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ดิเรก สายศิริวิทย์ (2545 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ระดับบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกั ดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ทั้ง 5 หลักการ คือ 1)
หลั กการกระจายอานาจ 2) หลั กการมีส่ ว นร่ว ม 3) หลั ก การคืนอานาจจั ดการศึกษาให้ กั บประชาชน 4)
หลักการบริหารตนเอง 5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ส่วนใหญ่มีบทบาทอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ โจทย์ แดงจันทร์ (2544 : บทคัดย่อ) ที่วิจัยเรื่องความคาดหวังในการกระจายอานาจการ
บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว พบว่าความคาดหวัง
ในการกระจายอานาจการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
สระแก้วด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของชัดวี (Chukwee. 1986 :
1126 - A) ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้อานาจกับการติดต่อสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่เป็นไปในลักษณะของการกระจายอานาจ จะช่วยให้เกิ ดความร่วมมือ
จากชุมชนในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา และเกิดความสาเร็จในงานของโรงเรียนได้ดีกว่า เพราะผู้ปกครอง
นักเรียนต้องการที่จะติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารโรงเรียน
สาหรับหลักการมีส่วนร่วม มีความคิดเห็น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของรัญจวน
ศรี ขุนไชยรักษ์ (2547 :บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา เขต
พื้น ที่การศึกษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 2 พบว่า หลักการบริหารโดยใช้โ รงเรียนเป็นฐานคามความคิดเห็ นของ
ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในหลักการมีส่วนร่วม ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
2. จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหาร
ในการบริ ห ารโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ น ฐานของสถานศึ กษา สั งกั ดส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 จาแนกตามตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน และขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานจาแนกตามตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน และขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานทุ กคนต้องผ่ านการอบรมหลั กสู ต รผู้ บริ ห ารสถานศึกษาจากสถาบั นพัฒ นาผู้ บ ริห ารการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา อีกทั้งเป็นเพราะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียน คือการรับผิดชอบในงานทุกอย่างของโรงเรียน ได้แก่ รับผิดชอบการจัด
การศึกษาในโรงเรียนให้ได้ผลตามจุดประสงค์ของการศึกษา และของทางราชการ รับผิดชอบงานขององค์การ
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ทั้งภายในและภายนอก การเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของโรงเรียน ผู้บริหารจะต้องเป็นตัวแทนในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน การติดต่อองค์กรภายนอกโรงเรียนจะต้องกระทาในนามของผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องเป็น
ตัวแทนของโรงเรียน ในการติดต่อกับสังคมภายนอก การเป็นผู้นิเทศ หรือให้การแนะนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บริหารต้องทาหน้าที่แนะนา ตักเตือน สั่งงาน ชี้แนะ และกระตุ้นให้คิดริเริ่มงานใหม่ ๆ และสร้าง
ความสามารถในการทางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การเป็นผู้ริเริ่มงานใหม่พยายามปรับปรุงงานด้านต่าง ๆ ของ
โรงเรียนให้ดีขึ้นภารกิจนี้ต้องการเวลา ความรอบรู้ ความรู้จักคิดสร้างสรรค์และการปรับปรุงให้ดีขึ้น และการ
เป็นผู้ตัดสินใจในปัญหาระดับสูงของโรงเรียน หน้าที่นี้เป็นหน้าที่สาคัญที่สุด เพราะงานขั้นสุดยอดของโรงเรียน
เป็นหน้าที่โดยเฉพาะของผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจ และรับผิดชอบผลอันเกิดจากการตัดสินใจนั้น ๆ ก่อนที่จะ
ตัดสินใจ จะต้องพิจารณาวินิจฉัย ให้รอบคอบจากข้อมูลที่ถูกต้อง หรือจากการประเมินสถานการณ์ไว้เป็นอย่าง
ดีแล้ว โดยแซนเดอร์สัน (Sanderson. อ้างถึงใน กิติพันธ์ รุจิรกุล. 2529 : 62 - 63) ที่เน้นว่าผู้บริหารมีบทบาท
หน้าที่ อย่างน้อย 5 ประการ คือ เป็นผู้แทนหรือผู้พูดแทน (Spokesman) เป็นผู้ประสานหรือสร้างความ
ปรองดอง (Harmonizer) เป็นผู้วางแผน (Planner) เป็นผู้บริหาร (Executive) และการศึกษา (Educator)
สอดคล้องกับชาญชัย อาจินสมาจารย์ (2543 : 39 - 41) กล่าวว่าการบริหารเป็นรูปหนึ่งของการทางาน โดย
ผู้บริหารจะมีบทบาททางการบริหารดังนี้ คือ การวางแผน (Planning) ตัดสินใจว่าจะดาเนินการตามเป้าหมาย
อะไร สาหรับอนาคตและทาอย่างไรจึงจะให้เป้าหมายเหล่านั้นสัมฤทธิ์ผล การจัดองค์กร (Organizing) การจัด
กลุ่ม การมอบหมายกิจกรรมและการให้อานาจหน้าที่เพื่อการดาเนินงาน การจัดคนเข้าทางาน (Staffing)
กาหนดความต้องการของทรัพยากรมนุษย์ และการเลือกสรร การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา
พนักงาน เพื่อใช้ในการทางานให้แล้วเสร็จการสั่งการ (Commanding) การชี้แนะและการสั่ งการให้เกิด
พฤติกรรมของพนักงานสู่การทาจุดมุ่งหมายให้สาเร็จและการควบคุม (Controlling) การวัดผลการปฏิบัติงาน
เทียบกับจุดมุ่งหมาย การตรวจจับปัญหา และแนวทาง ซึ่งเมื่อดาเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม
ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษาแล้ว ทาให้ผู้บริหารต้องแสดงบทบาทชัดเจนขึ้น ดังที่สุชาติ ประชากุล
(อ้างถึงใน กิติพันธ์ รุจิรกุล. 2549 : 62 - 63 ) ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารที่ทางานมีประสิทธิภาพสูงควรมี
บทบาทและหน้าที่ ควบคุมงานให้เป็นไปตามปกติ เพื่อผลงานของกลุ่มจะค่อยเพิ่มขึ้น ควบคุมงานกลุ่มที่มี
ผลงานสูง โดยสนใจที่คนทางานและสิ่งที่เป็นปัญหานอกเหนือจากงานและกิจกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วน
กลุ่มที่มีผลงานต่า ควบคุมการทางานโดยเน้นที่วิธีการดาเนินงานหรือวิธีผลิตและผู้บริหารที่มีผลงานสูงจะใช้
เวลาในการดาเนินงานน้อยกว่าเวลาที่ใช้ในการสนใจคนงาน และควรให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ฝึ กฝนอบรมครู
หรือผู้ใต้บังคับบั ญชาเพื่อให้เกิดความรู้ ความช านาญจะเป็นการช่วยให้เกิดความก้าวหน้า ทาให้ ผลงานมี
ปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นอีก ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับบทบาท
ของผู้ บ ริ ห าร ในการบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็นฐานของสถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จาแนกตามตาแหน่ง และประสบการณ์การทางานจึงไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อารักษ์ ทองปาน (2543 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
ตามความคิดเห็น ของผู้ บริหารกลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ บริหารที่มีบทบาทหน้าที่
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับอุไร รัชนะธรรม (2542 : บทคัดย่อ) พบว่าผู้บริหาร
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วิทยาลัย เทคนิคกับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาและกับผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดกรมอาชีวศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานครใช้อานาจในการบริหารไม่แตกต่างกัน
สาหรับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็ นฐานจาแนกตามขนาดของสถานศึกษาที่ไม่แตกต่างกันนั้น ทั้งนี้ในปัจจุบันรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาได้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้
มีส่วนร่วมในการใช้ความคิด ร่วมมือในการปฏิบัติทาให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานค่อนข้างมาก อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่าง
มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสาร หรือในเรื่องการค้นหาข้อมูลผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถทา
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว จึงทาให้ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจาแนกตามขนาดของสถานศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ธารงชาติ ธรรมชาติ (2542 : ข) ที่ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงาน
การศึกษาจังหวัดกระบี่ จาแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มี
การปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมและรายองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ วนิดา การขยัน (2540 :
ข) ที่ศึกษาการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 4 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดของโรงเรียน
ต่างกัน มีปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมและรายองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน และผลการวิจัยของ
พวงเพ็ชร ตันติวิวัทน์ (2543 : ข) ที่ศึกษาผลการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของครูอาจารย์พบว่า โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันครูอาจารย์ที่มีความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมแล้วผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิ ดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ หลักการกระจายอานาจ
หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
ตามสภาพที่เป็นจริงในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานผู้ บริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญตามหลักการ
สาคัญ 4 ประการ ดังกล่าว และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน หลักการกระจายอานาจ หลักการบริหารตนเอง
และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สาหรับหลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูมี ความคิดเห็นในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ตามสภาพที่เป็นจริงด้านหลักการมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับไม่น่าพอใจนัก ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกฝ่ายให้
เข้าใจและเห็ น ความส าคัญของการมีส่ว นร่ ว มในการจัดการศึกษา อีกทั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ควรดาเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรใน
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สถานศึกษา ตลองถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนอย่าง
ชัดเจน สามารถนาสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองโดยการศึกษา
ค้นคว้า รับฟังข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรและชุมชน เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาให้ประสบ
ผลสาเร็จสูงสุด
2. จากผลการวิจัยที่ พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจาแนกตามตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน และ
ขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงสามารถดาเนินการต่อไปได้ตามภารกิจและขอบข่ายของสถานศึกษาโดยพัฒนาตนให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่าของมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิ ทยฐานะผู้อานวยการสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนดมาใช้บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ตนสังกัด
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทั้งนี้เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาวางแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาต่อไป
3. ควรมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เชิงคุณภาพ โดย
ศึกษาในลักษณะกรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งจะได้ผลที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา
4. ศึกษารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามความต้องการของผู้บริหาร ครูใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เพื่อให้ได้รูปแบบ การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามความต้องการของผู้บริหาร- ครูในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

