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บทความการวิจัย
บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เขตภาคใต้
วรางคณา นนทโชติ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็ นฐานของสถานศึกษา ในโครงการพั ฒ นาสถานศึกษาสู่ ความเป็นเลิ ศ ภายใต้ห ลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เขตภาคใต้ จาแนกตามประสบการณ์การทางาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เขตภาคใต้ จานวน 220 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยการใช้ตารางของ
เครจซี่และมอแกน (Krejcie & Morgan. 1970) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้การทดสอบค่าที
(t - test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทบาทของผู้ บริ หารในการบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึ กษา ในโครงการพั ฒ นา
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขตภาคใต้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักการกระจาย
อานาจสูงสุด รองลงมา คือ หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล และหลักการบริหารตนเอง สาหรับหลักการมีส่วน
ร่วมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2. การเปรี ยบเที ยบบทบาทของผู้ บริ หาร ในการบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึ กษา ใน
โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขตภาคใต้ จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน และขนาดของสถานศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาใน
โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขตภาคใต้ ตามหลักการ
กระจายอานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล
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2. เพื่อ เปรี ย บเที ย บบทบาทของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาในการบริ ห ารโดยใช้โ รงเรีย นเป็นฐานของ
สถานศึกษาในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขตภาคใต้

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check -list) เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหาร
ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขตภาคใต้ ครอบคลุมหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4 หลักการ คือ
หลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ่ง
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 57 ข้อ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นผู้บริหารที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เขตภาคใต้ ตามหลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบ
และถ่วงดุล
ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมแล้วผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ หลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วน
ร่วม หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 โดยมี
ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการกระจายอานาจ
สูงสุด มีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือ หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล และหลักการบริหารตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.78
และ 3.67 ตามลาดับ สาหรับหลักการมีส่วนร่วม มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านของแต่ละหลักการตามลาดับ ได้แก่ หลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วน
ร่วม หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล สามารถสรุปผลได้ดังนี้
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1. หลักการกระจายอานาจ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 โดยมีความคิดเห็นด้าน
การมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบอยู่ในระดับสูงสุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 และด้านครูสร้างและใช้เครือข่าย
เพื่อการศึกษาต่าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44
2. ตามหลั กการมีส่ วนร่ว ม ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริห ารสถานศึกษามีความคิดเห็ นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 โดยมีความคิดเห็นใน
ด้านครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
และด้านครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารงานของบุคลากรในสถานศึกษาต่าสุด ที่ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.31
3. หลั กการบริ ห ารตนเอง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ บริห ารสถานศึกษามีความคิดเห็ นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารในการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 โดยมี
ระดับความคิดเห็นในด้านบริหารงานโดยสนับสนุนให้ครูประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้วย
ตนเอง มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.85 และด้านวิเคราะห์ส ถานการณ์ทางเศรษฐกิจภายนอกสถานศึกษาต่าสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44
4. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.78
โดยมีความคิดเห็นด้านการสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ ครูเพื่อรองรับการประเมินภายนอกอยู่ใน
ระดั บ สู ง สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.93 และด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ม าตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาสู่
สาธารณชนต่าสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
ตอนที่ 2 สรุปผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้บริห ารเกี่ยวกับบทบาทของผู้ บริหาร ในการ
บริ หารโดยใช้โ รงเรีย นเป็น ฐานของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ ความเป็นเลิ ศภายใต้ห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขตภาคใต้ เมื่อจาแนกประสบการณ์การทางาน และขนาดของสถานศึกษา
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามสมมติฐานได้ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
ผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็น
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ต่ อ บทบาทของผู้ บ ริ ห ารในการบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานจ าแนกตาม
ประสบการณ์การทางานแตกต่างกันอย่างไม่ มีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจาแนก
ตามประสบการณ์การทางานแตกต่างอย่างไม่นัยสาคัญทางสถิติ
สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกันผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ระดับ
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจาแนก
ตามขนาดของสถานศึกษาแตกต่ างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านระดับความ
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คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จาแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

อภิปรายผลวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เขตภาคใต้ ตามหลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบ
และถ่วงดุล
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมแล้วผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ หลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วน
ร่วม หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการกระจายอานาจมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือ หลักการตรวจสอบ และถ่วงดุล และสาหรับหลักการบริหารตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ดิเรก สายศิริ วิทย์ (2545) ที่พบว่า ระดับ บทบาทของผู้บริห ารในการบริห ารโดยใช้โ รงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ทั้ง 5 หลักการ คือ 1) หลักการกระจายอานาจ 2)
หลักการมีส่วนร่วม 3) หลักการคืนอานาจจัดการศึกษาให้กับประชาชน 4) หลักการบริหารตนเอง 5) หลักการ
ตรวจสอบและถ่ว งดุล ส่วนใหญ่มีบ ทบาทอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ โจทย์ แดงจันทร์
(2544) ที่วิจัยเรื่องความคาดหวังในการกระจายอานาจการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสถานศึกษา ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว พบว่าความคาดหวังในการกระจายอานาจการบริหารการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปยังสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้วด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก
สาหรับหลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ (2547) ที่
ทาการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
พบว่ า หลั ก การบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ใน
หลักการมีส่วนร่วม ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
2. จากการเปรียบเทียบความคิ ดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อบทบาทของผู้ บริหาร ในการ
บริหารโดยใช้โรงเรี ยนเป็นฐานของสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขตภาคใต้ จาแนกตาม ประสบการณ์การทางาน และขนาดของสถานศึกษา
ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็น ฐานจ าแนกตาม ประสบการณ์การทางาน และขนาดของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาจากสถาบันพัฒนา
ผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา อีกทั้งเป็น
เพราะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียน คือการรับผิดชอบในงานทุกอย่างของโรงเรียน ได้แก่
รับผิดชอบการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้ได้ผลตามจุดประสงค์ของการศึกษา และของทางราชการ รับผิดชอบ
งานขององค์การทั้งภายในและภายนอก การเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของโรงเรียน ผู้บริหารจะต้องเป็น
ตัวแทนในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน การติดต่อองค์กรภายนอกโรงเรียนจะต้องกระทาในนามของผู้บริหาร
ผู้บริหารจะต้องเป็นตัวแทนของโรงเรียน ในการติดต่อกับสังคมภายนอก การเป็นผู้นิเทศ หรือให้การแนะนาแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารต้องทาหน้าที่แนะนา ตักเตือน สั่งงาน ชี้แนะ และกระตุ้นให้คิดริเริ่มงานใหม่ ๆ และ
สร้างความสามารถในการทางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การเป็นผู้ริเริ่มงานใหม่พยายามปรับปรุงงานด้านต่าง ๆ
ของโรงเรียนให้ดีขึ้นภารกิจนี้ต้องการเวลา ความรอบรู้ ความรู้จักคิดสร้างสรรค์และการปรับปรุงให้ดีขึ้น และ
การเป็นผู้ตัดสินใจในปัญหาระดับสูงของโรงเรียน หน้าที่นี้เป็นหน้าที่สาคัญที่สุด เพราะงานขั้นสุดยอดของ
โรงเรียนเป็นหน้าที่โดยเฉพาะของผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจ และรับผิดชอบผลอันเกิดจากการตัดสินใจนั้น ๆ
ก่อนที่จะตัดสินใจ จะต้องพิจารณาวินิจฉัย ให้รอบคอบจากข้อมูลที่ถูกต้อง หรือจากการประเมินสถานการณ์ไว้
เป็นอย่างดีแล้ว โดยแซนเดอร์สัน (Sanderson. อ้างถึงใน กิติพันธ์ รุจิรกุล. 2529) ที่เน้นว่าผู้บริหารมีบทบาท
หน้าที่ อย่างน้อย 5 ประการ คือ เป็นผู้แทนหรือผู้พูดแทน (Spokesman) เป็นผู้ประสานหรือสร้างความ
ปรองดอง (Harmonizer) เป็นผู้วางแผน (Planner) เป็นผู้บริหาร (Executive) และการศึกษา (Educator)
สอดคล้องกับชาญชัย อาจินสมาจารย์ (2543) กล่าวว่าการบริหารเป็นรูปหนึ่งของการทางาน โดยผู้บริหารจะมี
บทบาททางการบริหารดังนี้ คือ การวางแผน (Planning) ตัดสินใจว่าจะดาเนินการตามเป้าหมายอะไร สาหรับ
อนาคตและทาอย่างไรจึงจะให้เป้าหมายเหล่านั้นสัมฤทธิผล การจัดองค์กร (Organizing) การจัดกลุ่ม การ
มอบหมายกิจกรรมและการให้อานาจหน้าที่เพื่อการดาเนินงาน การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) กาหนดความ
ต้องการของทรัพยากรมนุษย์ และการเลือกสรร การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน เพื่อใช้ใน
การทางานให้แล้วเสร็จ การสั่งการ (Commanding) การชี้แนะและการสั่งการให้เกิดพฤติกรรมของพนักงานสู่
การทาจุดมุ่งหมายให้สาเร็จและการควบคุม (Controlling) การวัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับจุดมุ่งหมาย การ
ตรวจจับปัญหา และแนวทาง ซึ่งเมื่อดาเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามขอบข่ายและภารกิจของ
สถานศึกษาแล้ว ทาให้ผู้บริหารต้องแสดงบทบาทชัดเจนขึ้น ดังที่สุชาติ ประชากุล (อ้างถึงใน กิติพันธ์ รุจิรกุล.
2549) ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารที่ทางานมีประสิทธิภาพสูงควรมีบทบาทและหน้าที่ ควบคุมงานให้เป็นไป
ตามปกติ เพื่อผลงานของกลุ่มจะค่อยเพิ่มขึ้น ควบคุมงานกลุ่มที่มีผลงานสูง โดยสนใจที่คนทางานและสิ่งที่เป็น
ปัญหานอกเหนือจากงานและกิจกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนกลุ่มที่มีผลงานต่า ควบคุมการทางานโดยเน้น
ที่วิธีการดาเนินงานหรือวิธีผลิตและผู้บริหารที่มีผลงานสูงจะใช้เวลาในการดาเนินงานน้อยกว่าเวลาที่ใช้ในการ
สนใจคนงาน และควรให้ความช่วยเหลือเกื้อ กูล ฝึกฝนอบรมครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดความรู้ ความ
ชานาญจะเป็นการช่วยให้เกิดความก้าวหน้า ทาให้ผลงานมีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นอีก ด้วยเหตุผลดังกล่าว
จึงทาให้ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหาร ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาจาแนกตามตาแหน่ง และประสบการณ์จึงไม่
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แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอารักษ์ ทองปาน (2543) ที่ศึกษาการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
ตามความคิดเห็น ของผู้ บริหารกลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ บริหารที่ มีบทบาทหน้าที่
ต่างกัน มีความคิดเห็ นไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับอุไร รัช นะธรรม (2542) พบว่า ผู้บริหารวิทยาลั ย
เทคนิคกับผู้บริหารวิทยาลั ยอาชีวศึกษาและกับผู้บริห ารวิทยาลัยสารพัดช่าง สั งกัดกรมอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครใช้อานาจในการบริหารไม่แตกต่างกัน
สาหรับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาที่ไม่แตกต่างกันนั้น ทั้งนี้ในปัจจุบันรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ได้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การใช้ความคิด ร่วมมือในการปฏิบัติทาให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน
ค่อนข้างมาก อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการติดต่อสื่อสาร หรือในเรื่องการค้นหาข้อมูลผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถทาได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว จึงทาให้ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานจาแนกตามขนาดของสถานศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของธารงชาติ
ธรรมชาติ (2542) ที่ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานการศึกษาจังหวัด
กระบี่ จาแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีการปฏิบัติงาน
วิช าการโดยภาพรวมและรายองค์ป ระกอบไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับ วนิดา การขยัน (2540) ที่ศึกษา
การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดพังงาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการ
โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน และผลการวิจัยของพวงเพ็ชร ตันติวิวัทน์ (2543) ที่ศึกษาผล
การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของครู
อาจารย์พบว่า โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันครูอาจารย์ที่มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมแล้วบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ตามหลักการสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ หลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง และ
หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน หลักการกระจายอานาจ หลักการ
บริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก หลักการมีส่วนร่วม มี
ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ตามสภาพที่เป็นจริงด้านหลักการมีส่ว นร่วมอยู่ในระดับ
ไม่น่าพอใจนัก ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกฝ่ายให้เข้าใจและเห็น
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ควรดาเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้แก่ผู้บริหาร
บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ให้มีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่
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ของตนอย่างชัดเจน สามารถนาสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองโดย
การศึกษาค้นคว้า รับฟังข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรและชุมชน เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา
ให้ประสบผลสาเร็จสูงสุด
2. จากผลการวิจัยที่ พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
จาแนกตามตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน และขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น แนวทาง
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงสามารถดาเนินการต่อไปได้ตามภารกิจและ
ขอบข่ายของสถานศึกษาโดยพัฒนาตนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าของมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทย
ฐานะผู้อานวยการสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนดมาใช้บริหาร
จัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ตนสังกัด
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวางแผน
พัฒนาการจัดการของสถานศึกษาต่อไป
3. ควรมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชิงคุณภาพ โดยศึกษาในลักษณะกรณีศึกษา
(Case Study) ซึ่งจะได้ผลที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา

