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บทคัดย่อภาษาไทย 

59252335 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการบริหาร 

นาง เปมิกา เปรมสุขดี: ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน  อ าเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ ดร. สงวน อินทร์รักษ์ 

  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยาง

โทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 2) แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี ซึ่งผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย บุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จ านวน 52 
คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนกลุ่มกลุ่มวังยาง
โทน  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis)          

ผลการวิจัย พบว่า 

1. ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พบว่า 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังน้ี ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานงบประมาณ 

2. แนวทางการการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน  อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
พบว่า  1) ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรสนับสนุนให้บุคลากรผลิตสื่อ  นวัตกรรมและวิจัยทางการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และควรมีการวัดผล ประเมินผล โดยเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ผลงานจากสถานศึกษาอื่นตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  2) ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ  ควรมีการวางแผนระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของโรงเรียน โดยเสนอให้ผู้บริหารตรวจสอบบัญชี
สินทรัพย์ได้รับทราบ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการใช้งบประมาณ และจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย 
ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล ควรให้อิสระแก่บุคลากรในการตัดสินใจ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย และควรจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างานของบุคลากร 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป 
ควรส่งเสริมและประสานงานให้มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย และควรมีการจัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสม โดยเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นส าคัญ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59252335 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : EFFICIENCY IN ADMINISTRATION 

MRS. PAMIKA PRAMSUKDEE : MANAGEMENT EFFICIENCY OF SCHOOL IN 
WANGYANGTONE GROUP PAKTOR DISTRICT, RATCHABUREE PROVINCE THESIS ADVISOR 
: PROFESSOR SANGAUN INRAK 

The purposes of this research were 1) To know the management efficiency of 
school in Wangyangtone group Paktor District, Ratchaburee Province. 2) To know the 
management strategies of school in Wangyangtone group Paktor District, Ratchaburee Province. 
The sample used in this research were 52 people who working in school in Wangyangtone group 
Paktor District, Ratchaburee Province by using Descriptive Research Method. The data were 
analyzed by Mean (µ) and Standard Deviation (σ ) and open-ending questionnaires divided into 4 
groups of management topic via using Content Analysis Technique. 

The results as follow: 

1. The management efficiency of School in Wangyangtone group Paktor District, 
Ratchaburee Province achieve in high overall score. The average follow from most to least 
including the Personal management, General management, Academic management and Budget 
management. 

2. Administrative guidelines of School in Wangyangtone group Paktor District 
Ratchaburee province found that 1) Academic management  should be supported their 
personnel to produce innovation media and research on educational topics to improve teaching 
efficiency and do evaluating by comparing knowledge, skill, experience with Department of 
Education’s standard of other school 2) Budget management should be provided school’s assets 
management plan by informing school’s executive and support school’s personnel to joining 
more seminar on managing budget and recording present receive and payment account for 
inspection convenient 3) Personal management should be provided school’s personnel more 
freedom to make decisions on given roles and improve work environment 4) General 
management should be increased in supporting and coordinate of Formal and Non-Formal 
Education system, Moreover, the school should be enhanced for the environment to increase 
study efficiency. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ ดร.สงวน  
อินทร์รักษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย รวมท้ังรองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักด์ิ  อินทร์รักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบการ
ค้นคว้าอิสระและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ มณีรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการบริหารการศึกษาทุกท่านท่ีให้ความรู้  ให้ค าแนะน า
และ ประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์
ทุกเล่ม ท่ีช่วยให้การค้นคว้าอิสระมีความสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ชาวการบริหารการศึกษาทุกคนท่ีให้ค าแนะน าและ
ก าลังใจตลอดมา ขอขอบพระคุณผู้บริหาร บุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี ท่ีให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการ
วิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมส่ังสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 

  
  

เปมิกา  เปรมสุขดี 
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บทท่ี 1  

บทน า 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ีคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้
ด าเนินการยกร่างตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 
20 ปี สาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน 
รวมท้ังนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการท่ีทุกองค์กรและคน
ไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งส่ิงท่ีคนไทยทุกคน
ต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่  
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี การพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จากสถานะของ
ประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล 
ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทย จากประเทศท่ีมี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน”  ของประเทศกรอบทิศทางแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานท าและ
สร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีความเป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคม
แห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
(Supportive Learning Environment) เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการศึกษาท่ีส าคัญมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
พร้อมท่ีจะท าประโยชน์แก่สังคม ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ทุกด้าน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขและสร้างสรรค์ จรรโลงความเจริญก้าวหน้า
ของสังคมทุกด้าน โดยพัฒนาคุณภาพของประชากรเป็นไปตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ก าหนด ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา ระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข โดยเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ต้องอาศัยก าลังคนเป็นปัจจัยส าคัญและคน
จะมีประสิทธิภาพเพียงใด  ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กล่าวว่าการจัดการศึกษาโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน เพื่อให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยสร้างผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ซึ่งผู้ท่ีมีหน้าท่ีจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ
องค์ประกอบของความเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างชัดเจน 

ด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27, 28 และ 34            
ท่ีก าหนดให้มีมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาต่อ โดยให้สาระของหลักสูตรและ
มาตรฐานตามสาระของหลักสูตรเป็นท้ังวิชาการและวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ท้ังด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้ก าหนดหลักสูตร
แกนกลางพร้อมท้ังให้สถานศึกษามีหน้าท่ีจัดท าสาระหลักสูตรของตนเองตามความเหมาะสมกับ
ท้องถิ่นได้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสังคมไทยต้องการของความเป็นไทยโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชน  
สถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัดท าสาระการ
เรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

ยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลง ในโลกไร้พรหมแดนอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ เกิดกระแส
ผลักดันในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) น าไปสู่การวางแผน
พัฒนาการศึกษาท้ังเชิงรุกและเชิงรับท่ีส าคัญ คือ การมองวิสัยทัศน์ของคนไทยและสังคมไทยจากฐาน       
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ของการศึกษา วิเคราะห์กระแสโลกาภิวัตน์และส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับการศึกษาท้ังใน
แง่ของต้นเหตุและผลกระทบท่ีได้รับควบคู่ไปกับการพิจารณาแก้ไข1 ปัญหาอุปสรรคขัดข้องต่าง ๆ เพื่อ
คาดหวังให้มีการจัดท าโครงการเข้ากับแผนงานหลักและนโยบายของแผน ตลอดจนการน าโครงการไป
ด าเนินให้เกิดผลและก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา จากการจัดการศึกษาของประเทศไทยท่ี
ผ่านมายังปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องเร่งรัดการปฏิรูป
การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาถือเป็นกลไกส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 
2545 ก าหนดให้การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นหมวดส าคัญหมวดหนึ่งท่ีจะต้องมีการปฏิรูปไป
พร้อม ๆ กันกับการปฏิรูปด้านอื่น ๆ โดยวางระบบโครงสร้างการบริหารท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์เช่ือมโยง
และส่งเสริมการปฏิรูปด้านอื่น ๆ ทุกด้าน ท้ังในส่วนท่ีรัฐจัดการศึกษาเองและในส่วนท่ีให้องค์กร
ประชาชนและทุกส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตลอดจนก ากับสนับสนุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังของรัฐ เอกชน ท้องถิ่นชุมชนและบุคคลท่ีจัดการศึกษา 

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคมการเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุน ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย การศึกษาในระบบมีสองระดับคือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่า 12 ปี ก่อนระดับอุดมศึกษาและให้มี
การศึกษาภาคบังคับจ านวน 9 ปี โดยให้เด็กซึ่งอายุย่างเข้าปีท่ี 7 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจน
อายุย่างเข้าปีท่ี 16 สถานศึกษาจึงมีความส าคัญในการสร้างเกราะคุ้มกันให้กับเด็กท่ีจะเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณภาพและไม่ก่อปัญหาสังคม เพราะสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท่ีดีในสถานศึกษา 
ย่อมมีอิทธิพลต่อความสุขความดีงามและการเรียนรู้ท่ีจะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน  ตัวบ่งช้ีส าคัญท่ีท าให้
มองเห็นความส าเร็จของผู้เรียน สภาพความพร้อมของการด าเนินงาน และสภาพความพร้อมของ
ปัจจัยต่าง ๆ 

สถานศึกษาเป็นตัวจักรส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วยแก้ปัญหาต่าง  ๆ                      
ท่ีเกิดขึ้นโดยรีบด่วนและเป็นการแก้ไขท่ีให้ผลอย่างยั่งยืนเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปว่า สถานศึกษาหลาย
แห่งเป็นท่ีรู้จักและได้รับความนิยมอย่างสูงจากพ่อแม่และผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าไปศึกษา
ในสถานศึกษาแห่งนั้น ด้วยความเช่ือท่ีว่าสถานศึกษาแห่งนั้นจะสามารถหล่อหลอมบุตรหลานของตน

                                                             

 1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2548 - 2549) (กรุงเทพมหานคร2545). 
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ให้เป็นคนดีและประสบความส าเร็จ ในการเรียนรู้ตามท่ีต้ังเปูาหมายไว้ได้ ภาระหน้าท่ีของผู้บริหาร
สถานศึกษาจะมีมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษาและระดับช่วงช้ันของการจัด
การศึกษา ขอบเขตของการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนดไว้ มี 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ  3) ด้าน
การบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

การปฏิรูปการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี ้
1. ปัญหาด้านการบริหารจัดการศึกษาได้แก่ การรวมศูนย์อ านาจการบริหารไว้ท่ีส่วนกลาง มี

การท างานท่ีซ้ าซ้อน อ านาจการส่ังการอยู่ท่ีส่วนกลาง ขาดเอกภาพในด้านนโยบายและการบริหาร 
การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. ปัญหาครู ปัจจุบันพบว่าอาชีพครูขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องยังใช้วิธีการ
สอนแบบเดิม ภาระงานครูมีมากและครูขาดแรงจูงใจในการท างาน 

3. ปัญหาด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การศึกษาท่ีผ่านมาเป็นการจัดการศึกษาใน 
ระบบปิด ขาดความยืดหยุ่น คล่องตัว เกิดความศูนย์เปล่าทางการศึกษาเด็กไทยคิดไม่เป็น ท าไม่เป็น 
แก้ปัญหาไม่เป็น 

โรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โรงเรียนมีภารกิจจัดการศึกษาเพื่อสนองนโยบายของ
รัฐ จึงมีความพยายามท่ีจะจัดการศึกษาในโรงเรียน ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองให้มากท่ีสุด2 ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษา
จึงส่งผลกระทบต่อคนไทยทุกคนผู้มีส่วนเสียเท่าเทียมกันในการปฏิรูปการศึกษาจึงมีความจ าเป็นท่ีทุก
ส่วนต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการโดยใช้พิจารณาร่วมกันอย่างมีเหตุผล  บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 
ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะต้องมีบทบาทในการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน ด้วยเหตุผลและความเป็นมา
ข้างต้นนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การบริหารโรงเรียนมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงานการควบคุมการ
บริการสาธารณะในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมถึงจัดส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน ได้แก่ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร แบบเรียน ส่ือการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน การ
บริหารงานโรงเรียนต่าง ๆ นั้นผู้บริหารมักจะจัดรูปงานในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันหรือถ้าจะมีจ าแนก
ประเภทแตกต่างกันออกไปบ้างก็ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียน ลักษณะของงาน และความคิดเห็นของ

                                                             

 2 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, แนวทางบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา (กรุงเทพ ฯ2545). 
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บุคลากรแต่ละคน ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งมีความสนใจศึกษาการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนใน
กลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัยและสามารถตอบปัญหาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน  
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. เพื่อทราบประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนกลุ่มในวังยางโทน  อ าเภอปากท่อ  
จังหวัดราชบุรี 

2. เพื่อทราบแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี 

ข้อค าถามของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัย  
ไว้ดังต่อไปนี้ คือ 

1. ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
อยู่ในระดับใด                                                                       

2. แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
เป็นอย่างไร 

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัย ไว้ว่า  
 1. ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน  อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
อยู่ในระดับปานกลาง 

2. แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
เป็นพหุวิธี 
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ข้อมูลย้อนกลับ 

(Feedback) 

 
 

 

กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีตามแนวคิดของ ลูเนนเบิร์กและออนสเตน (Lunenburg 
and Ornstein) ท่ีมาเป็นกรอบในการวิจัย ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 1        

แผนภูมิท่ี  1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
                                           External  Environment 
 
                                                     องค์การ 
                                                 (0rganization) 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                              
                                                                  ) 
 

           ข้อมูลย้อนกลับ  
                                                   (feedback) 
                                                    
                                       External  Environment 
 
ที่มา: Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational administration: 
Concepts and practices, 6th ed. (Belmont, CA: Wadworth, 2012), 21-22. 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

 
 
- บุคลากร 
- นักเรียน 
- นโยบาย 
- วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี 
- งบประมาณ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
(Transformation 

process) 
 
 
 
 

 

 

 

 

ปัจจัยน าออก 
(Output) 

 
- ประสิทธิผลการ
บริหารงานอย่างมีระบบ   
- ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
- ประสิทธิผลการพัฒนา
ตนเอง 
- ประสิทธิผลการเรียนรู้ 
- ประสิทธิผลการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ 
 

- การบริหารงาน
วิชาการ 
- การบริหารงาน 
งบประมาณ 
- การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารงานทั่วไป  
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ขอบเขตของการวิจัย 

อนึ่งในการบริหารจัดการโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่ม เติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป จากแนวคิดดังกล่าวท าให้สถานศึกษามีอิสระในการ
บริหารจัดการภายใต้กรอบนโยบายท่ีก าหนดด้วยตนเอง ดังนั้น การตัดสินใจโดยสมบูรณ์ในการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น จึงเป็นแนวทางหลักในการ
เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมพลังให้สถานศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแนวทางดังกล่าว  โดยอาศัย
หลักการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป มาเป็น
ขอบข่ายตัวแปรในการศึกษา ดังแผนภูมิท่ี 2                          
 
แผนภูมิท่ี  2 ขอบเขตของการวิจัย 

 

 ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

     1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
    2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
    3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
    4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉนับที่ 3) พ.ศ. 2553). (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์พริกหวานกราฟฟิค, 2553) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะของค าท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน จึงได้นิยาม
ความหมายของค าต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
 ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมีส่ิงมุ่งหวังถึง
ผลส าเร็จและผลส าเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด  การด าเนินงานเป็นไปอย่างประหยัด 
ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมท้ังส่ิงต่าง ๆ ท่ีใช้ในการด าเนินการนั้น ๆ ให้
เป็นผลส าเร็จและถูกต้อง 
 โรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาท่ีเปิดท าการสอนต้ังแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ในต าบลห้วย
ยางโทนและต าบลวังมะนาว อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) 
โรงเรียนวัดวังมะนาว (อิสสฺโรปถัมภ์) 2) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ค าวอนประชานุกูล) 3) โรงเรียน
บ้านมณีลอย 4) โรงเรียนบ้านหนองลังกา 5) โรงเรียนบ้านพุเกตุ และ 6) โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 การศึกษาค้นคว้าเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนกลุ่มวังยางโทน  อ าเภอ         
ปากท่อ  จังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ในการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา ตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 3.  แนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 4.  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation management) 
 5.  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในกลุ่มต าบลวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 ในการบริหารจัดการองค์การหรือหน่วยงานจะมีค าส าคัญอยู่ 2 ค า คือ ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ท่ีต้องน ามาค านึง ประสิทธิภาพ หมายถึง การท างาน
อย่างถูกวิธี เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้า ( Inputs) กับผลผลิต (Outputs) หากสามารถ
ท างานได้ผลผลิตมากในขณะท่ีใช้ปัจจัยน าเข้าน้อยกว่าหรือเท่ากันก็หมายความว่าการท างานนั้นมี
ประสิทธิภาพหรือกรณีท่ีหน่วยงานหรือบุคคลปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันแก่อีกฝุายหนึ่ง ใช้ปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรน้อยกว่าถือได้ว่าท างานมีประสิทธิภาพมากกว่าอีกฝุายหนึ่ง ส่วนค าว่า
ประสิทธิผลนั้น เป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 

ความหมายของประสิทธิภาพ 

ค าว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีผู้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย แต่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันในแง่ท่ีเป็นการบริหารจัดการท่ีใช้ความสามารถในการด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตาม
เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

  วิทยา ด่านธ ารงกุล (อ้างถึงใน ภารดี  อนันต์นาวี )3 ได้ให้ความหมายว่าประสิทธิภาพ 
หมายถึง ความสามารถในการเลือกเปูาหมายท่ีเหมาะสมและบรรลุเปูาหมายนั้น ๆ ประสิทธิภาพจึงวัด
กันท่ีว่าองค์การสามารถสนองผู้บริโภคสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการหรือไม่และสามารถบรรลุในส่ิง
ท่ีพยายามจะท ามากน้อยเพียงใด 

วิโรจน์ สารรัตนะ4 ได้กล่าวว่า ความมีประสิทธิภาพ จะเป็นค าท่ีให้กรอบแนวคิดถึงทิศทาง
ของการพัฒนาท่ีถูกต้องถูกทิศทาง (Do the right things) อันเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคัญของผู้บริหาร 
เพราะหากส่ิงท่ีผู้บริหารก าหนดจะกระท านั้นมีความไม่ถูกต้องเสียต้ังแต่แรกแล้วก็จะก่ อให้เกิดผล
เสียหายตามมาอีกมากมาย 

ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel)5 กล่าวว่า ประสิทธิภาพขององค์การ หมายถึง การท่ี
ผู้บริหารสามารถใช้ภาวะผู้น าเป็นศูนย์รวมในการจัดการศึกษาท าให้ครูและนักเรียนเกิดความพึงพอใจ

                                                             

 3 ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ชลบุรี: ส านักพิมพ์
มนตรี, 2551), 205. 
 4 วิโรจน์ สารรัตนะ, โรงเรียนองค์การแห่งการเรียนรู้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทางการ
บริหารการศึกษา (กรุงเทพ ฯ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพย์วิสุทธิ, 2544), 204. 
 5 W. K Hoy, Miskel C. G., Educational Administration : Theory Research 
and Practice (New York: McGraw-Hill, 2008), 19-20. 
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เป็นผลท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังนั้น ความหมาย
ของประสิทธิภาพ จึงสามารถพัฒนาได้ 2 ระดับ ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพและระดับบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ใด ๆ แล้วประสบผลส าเร็จท าให้เกิดผลตรงและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ผลท่ีเกิดขึ้นมี
ลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า ความเหมาะสมดังกับความหวังและความถูก
ต้องการของหมู่คณะ 

2. ประสิทธิภาพระดับองค์การ คือ เน้นผลงานขององค์การประกอบด้วยตัวบ่งช้ี ดังนี้การผลิต 
(Production) การผลิตผลผลิตท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตรงถึงความต้องการขององค์การ
ประสิทธิภาพ (Efficiency) อัตราส่วนระหว่างปัจจัยทรัพยากร (Inputs) ท่ีใช้กับผลผลิต (Outputs) มี
ความเหมาะสมในลักษณะท่ีใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าความพึงพอใจ (Satisfaction) ผลด าเนินงานของ
องค์การท ามาซึ่งความส าเร็จสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกในองค์การการ
ปรับเปล่ียน (Adaptiveness) องค์การท่ีกลไกท่ีสามารถปรับเปล่ียนการด าเนินงานได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ังภายในและภายนอกองค์การและการพัฒนา (Development) 
องค์การสามารถเพิ่มพูนศักยภาพ (Potential) และวิสัยสามารถ (Capacity) ขององค์การให้
เจริญก้าวหน้าตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม6 

ตัวเกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิภาพองค์การ 

 มีนักวิชาการ หลายคนได้ให้เกณฑ์ท่ีใช้วัดประสิทธิภาพองค์การ ดังนี้ 
 ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel) (อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ)7 ได้พัฒนาชุดของเกณฑ์การ
ประเมิน เพื่อให้มองเห็นถึงความมีประสิทธิภาพขององค์การขึ้นมาชุดหนึ่งโดยค านึงถึงหลักการส าคัญ 
3 ประการ คือ (1) หลักการเรื่องเวลา (Time) ซึ่งเห็นว่าควรให้มีการประเมินความมีประสิทธิภาพของ
องค์การท้ังในระยะส้ันและระยะยาว (2) หลักการเรื่องความเป็นพหุขององค์ประกอบในการประเมิน 
(Plural Constituencies) โดยในการประเมินความมีประสิทธิภาพนั้นให้ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) ท่ีหลากหมาย (3) หลักการเรื่องความเป็นพหุของเกณฑ์ (Plural Criteria) โดย
เกณฑ์ในการประเมินความมีประสิทธิภาพขององค์การนั้นต้องค านึงถึงความเป็นระบบ (System) ของ
องค์กร 

 

                                                             

 6 สุภัทร พันธ์พัฒนกุล, "การพัฒนารูปแบบการบรหิารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" (มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554), 109. 
 7 วิโรจน์ สารรัตนะ, 19-20. 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์การ 

     ธงชัย สันติวงษ์ (อ้างถึงใน ภารดี  อนันต์นาวี)8 ได้อ้างถึงกรอบแนวคิดของ Smith ท่ีเกี่ยวกับ  
ปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีน าไปสู่ประสิทธิผล และประสิทธิภาพขององค์การ ในการได้มาซึ่งผลผลิต ดังนี้ 

1. องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า คือ ปัจจัยมนุษย์ (Human) ได้แก่ ก าลัง
ความสามารถ ความคาดหวัง ความต้องการ และพลังงาน และปัจจัยนอกจากมนุษย์ (Nonhuman) 
ได้แก่ เงินทุนเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ เทคนิควิธีการ และท่ีดิน 

2. องค์ประกอบด้านกระบวนการ คือ (1) การจัดองค์การ ได้แก่ การจัดโครงสร้าง 
การจัดศักยภาพการปรับเปล่ียน การวิเคราะห์ การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดยุทธ์ศาสตร์ และ
การก าหนดกลยุทธ์ (2) การจัดระบบการตัดสินใจ การใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และการ
จัดระบบสนับสนุน และ (3) การวางแผนและควบคุม ได้แก่ การวางแผนยุทธศาสตร์รูปแบบการ
วางแผน และวิธีการท่ีใช้ การวางแผน โครงการ การวิเคราะห์ทุน และก าไรเพิ่มประสิทธิภาพ 

3. องค์ประกอบด้านผลผลิต ซึ่งหมายถึง (1) สินค้าและบริการ (2) ความสามารถของ
องค์การ (3) ระดับการเพิ่มผลผลิต (4) นวัตกรรม (5) การเติบโต และพัฒนาการขององค์การได้แก่ 
การขยายอาคารสถานท่ีการขยายทุน การขยายบุคลากร การใช้เทคโนโลยี (6) ภาพลักษณ์ของ
องค์การ (7) ความมุ่งมั่นขององค์การ (8) แรงจูงใจขององค์การ และ (9) ความพึงพอใจของบุคลากร 
และลูกค้า  

ในขณะท่ี เสตียร์9 (Steers) ได้ระบุถึงปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิต่อประสิทธิผลองค์การ ซึ่งจ าแนก
ออกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 
 1. ลักษณะขององค์การ (Organizational Characteristics) ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้าง
(Structure) และเทคโนโลยี  (Technology) โดยเฉพาะท่ีส าคัญ คือ โครงสร้างอันหมายถึง
ความสัมพันธ์ของทรัพยากรมนุษย์ท่ีก าหมดในองค์การได้แก่ สายงานการบังคับบัญชาตามบทบาท
หน้าท่ี รวมท้ังองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ เช่น การกระจายอ านาจ (Decentralization) ความช านาญ
เฉพาะทาง (Specialization) ความเป็นทางการ (Formalization) ช่วยการบังคับบัญชา (Span of 
Control) ขนาดขององค์การ (Organization Size) และขนาดเทคโนโลยี จะประกอบด้วยการ
ปฏิบัติการ (Operations) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และความรู้ (Knowledge) 
 2. ลักษณะของสภาพแวดล้อม (Environmental Characteristics) ซึ่งประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในขององค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การจะมี

                                                             

 8 ภารดี อนันต์นาวี, 206-08. 
 9 R. M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavioral View (California 
Goodyear, 1977), 8. 
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ความซับซ้อน และความไม่แน่นอนของสภาพการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง ครอบคลุมอยู่ 
ส่วนสภาพแวดล้อมภายในองค์การ จะประกอบไปด้วยการมุ่งสู่ความส าเร็จ การให้ความสนใจต่อ
พนักงาน การให้รางวัลกับการลงโทษ ความมั่นคง และความเส่ือม การเปิดกว้างกับการปกปิดรวมถึง
บรรยากาศ และวัฒนธรรมในองค์การ 
 3. ลักษณะของบุคคลในองค์การ (Employee Characteristics) จะประกอบด้วยความ
ผูกพันของบุคคลท่ีมีต่อองค์การ (Attachment) และผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) ในเรื่อง
ของความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์การ เป็นเรื่องของการดึงดูดใจคนใหม่ท่ีมาท างาน การสามารถ
รักษาคนเดิมไว้ให้มีความผูกพันต่อองค์การในส่วนของการปฏิบัติงาน เป็นเรื่องของแรงจูงใจ เปูาหมาย 
ความต้องการ และความสามารถต่าง ๆ และบทบาทท่ีชัดเจนของผู้ปฏิบัติงานในองค์การซึ่งขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ในอันท่ีจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของ
องค์การผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบ และวิธีการท่ีเหมาะสมในการ
บริหารงานบุคคล หรือผลักดันให้เขาเหล่านั้น เป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนองค์การมุ่งไปสู่
เปูาหมายท่ีก าหนดไว้  

4. ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (Managerial Policies and Practices) 
ส่วนนี้จะประกอบด้วย การก าหนดเปูาหมายทางกลยุทธ์ การจัดหาและใช้ทรัพยากร การสร้าง
สภาพแวดล้อมส าหรับการปฏิบัติงาน ท่ีเช่ือมต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการ
ติดต่อส่ือสาร ภาวะผู้น าและการตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนการปรับตัวขององค์การท่ีได้รับ
ผลกระทบต่อความเปล่ียนแปลงรวมท้ังนวัตกรรมขององค์การ 

วิธีการประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียน 

 ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์การโดยท่ัวไปนักวิชาการได้พยายามหาวิธีประเมิน
ประสิทธิผลขององค์การโดยแยกเป็นแนวทางใหญ่ 3 แนวทาง คือ 
  1. การประเมินประสิทธิภาพองค์การในแง่เปูาหมาย (Goal Model of 
Organization Effectiveness) เป็นการพิจารณาว่า องค์การจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ
ผลท่ีได้รับว่า บรรลุเปูาหมายองค์การหรือไม่หรือกล่าวได้ว่าใช้เปูาหมายองค์การเป็นเกณฑ์แนวคิดนี้ 
ยังมีข้อบกพร่องหลายประการ เช่น ถ้าองค์การมีหลายเปูาหมายก็จะท าให้จัดยากว่าเปูาหมายใด ได้รับ 
ความส าคัญมากกว่าเปูาหมายอื่นมากน้อยเพียงใด 

2. การประเมินประสิทธิภาพองค์การในแง่ระบบทรัพยากร (The System 
Resource Model Of Organization Effectiveness) เป็นการประเมินโดยพิจารณาความสามารถ
ขององค์การ ในการแสวงหาประโยชน์จากสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรท่ีต้องการท่ีจะท า
ให้บรรลุเปูาหมายขององค์การ แนวความคิดนี้ประเมินประสิทธิผลองค์การ โดยเปรียบเทียบระหว่าง
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องค์การในรูปของการแข่งขันองค์การใดได้รับทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมมากกว่า องค์การนั้นก็มี
ประสิทธิภาพมากกว่า 

3.  การประเมินประสิทธิภาพโดยใช้หลายเกณฑ์ ซึ่งมีผู้ให้แนวคิดการประเมินผล ได้แก่ 
  3.1 วิธีการวัดผลส าเร็จตามเปูาหมาย (The Goal Attainment Approach) มี

หลักการว่าองค์การทุกองค์การมีจุดมุ่งหมาย ดังนั้นการวัดจุดมุ่งหมายจึงเป็นแนวทางส าหรับการวัด
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
       3.2 วิธีการวัดประสิทธิผลเชิงระบบ วิธีนี้มีแนวคิดว่า องค์การประกอบด้วย
ระบบย่อยต่าง ๆ การพิจารณาเชิงระบบท่ีสมบูรณ์ต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
       3.3 วิธีการบริหารประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อมเฉพาะส่วน 
(The Strategic Constituencies Approach) โดยองค์การท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ส่วนต่างๆท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมและสามารถอยู่รอดได้ โดยอาศัยการสนับสนุนจากส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ 
      3.4 วิธีการแข่งขันคุณค่า (The Competing Values Approach) เป็นการ
ถือเอาคุณค่าความนิยมเป็นศูนย์กลางการประเมิน โดยมีข้อสมมุ ติฐานว่า คุณค่าท่ีผู้ประเมินจะใช้วัด
นั้นจะสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันกับส่ิงท่ีผู้ประเมินต้องการจะประเมินเสมอส าหรับเกณฑ์การวัด
ประสิทธิผลขององค์การ มีดังนี้ 
  1. เกณฑ์การวัดประสิทธิผลในระยะส้ัน คือ ผลผลิต (Production) มุ่งวัดท่ีผลผลิต
เบื้องต้นขององค์การประสิทธิภาพ (Efficiency) วัดการใช้ทรัพยากรท่ีขาดแคลนขององค์การ และ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
  2. เกณฑ์การวัดประสิทธิผลในระยะปานกลาง คือ การปรับตัว (Adaptiveness) 
จัดการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนา (Development) 
วัดพันธะผูกพันขององค์การท่ีมีต่อการขยายสมรรถนะและศักยภาพส าหรับการเจริญเติบโต 
  3. เกณฑ์การวัดประสิทธิผลในระยะยาว  คือ  การอยู่รอด (Survival) จัด
ความสามารถในการอยู่รอดและการคงไว้ซึ่งวิธกีารสร้างความสมดุลท่ีเหมาะสม  
 ร๊อบบินส์ (Robbins) (อ้างถึงใน ภารดี  อนันต์นาวี)10 ได้สรุปแนวทางในการศึกษาประเมิน
ประสิทธิภาพองค์การได้ 4 แนวทาง ดังนี้ 

  1. แนวทางการบรรลุเปูาหมาย (The Goal-Attainment Approach) ซึ่งเป็นไป
ตามความหมายขององค์การท่ีต้องการให้บรรลุเปูาหมายเฉพาะ (Specific Goals) เป็นการเน้นท่ีผล
(Ends) มากกว่าวิธีการ (Means) ฐานคติ (Assumption) ของแนวทางนี้ คือ (1) องค์การต้องมี
เปูาหมายแน่นอน (Ultimate Goals) (2) องค์การต้องมีความชัดเจนเข้าใจตรงกัน (3) เปูาหมายต้อง

                                                             

 10 ภารดี อนันต์นาวี, 210-11. 
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ไม่มากเกินไป (4) เป็นเปูาหมายท่ีมีความเห็นสอดคล้องกัน และ (5) จัดความก้าวหน้าของเปูาหมาย
ได้ เปูาหมายท่ีเป็นไปตามฐานคตินี้ ควรเป็นเปูาหมายเชิงปฏิบัติการ (Operative Goals) เป็น
เปูาหมายเฉพาะ (Specific Goals) ขององค์การเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และสามารถวัดได้ 
  2. เปูาหมายเชิงระบบ (The System Approach) แนวทางเชิงระบบนี้ เป็นไปตาม
ความหมายขององค์การท่ีว่าองค์การเป็นระบบ (System) ต้องการปัจจัย (Inputs) มีกระบวนการ
เปล่ียนปัจจัย (Process) และมีผลผลิต (Outputs) แนวทางเชิงระบบมุ่งเน้นความสามารถของ
องค์การในการจัดทรัพยากร การรักษาเสถียรภาพ และความสมดุลของระบบภายในองค์การ และการ
มีปฏิสัมพันธ์อย่างประสบผลส าเร็จกับสภาพแวดล้อมภายนอก แนวทางเชิงระบบจึงเน้นท่ีวิธีการ
(Means) มากกว่าท่ีผล (Ends) ข้อดีของแนวทางระบบ คือ การท าให้ผู้บริหารตระหนักในความส าคัญ
ของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของระบบย่อยในองค์การ และเหมาะสมกับองค์การท่ีมีเปูาหมายไม่
ชัดเจนคลุมเครือไม่สามารถวัดได้ จึงต้องใช้เกณฑ์อื่น ๆ แทนการบรรลุเปูาหมาย 
  3. แนวทางเชิงกลยุทธ์ - กลุ่มที่เกี่ยวข้อง (The Strategic Constituencies 
Approach) แนวทางเชิงกลยุทธ์-กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาประสิทธิผลองค์การแนวใหม่ ฐานคติ
(Assumption) ของแนวทางนี้อยู่ท่ีการพิจารณาองค์การในฐานะท่ีเป็นระบบภายใต้สภาพแวดล้อมซึ่ง
ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการ ความพอใจของกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องท่ีให้การสนับสนุน
องค์การให้อยู่รอด ความหมายของประสิทธิผลตามแนวทางนี้ คือ ระดับความสามารถขององค์การใน
การตอบสนองความต้องการของกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมขององค์การ จะมีความคล้ายคลึงกับ
แนวทางเชิงระบบท่ีตระหนักถึงความส าคัญของการพึ่งพาอาศัยภายในระบบ แต่มีจุดเน้นต่างกัน โดย
แนวทางเชิงกลยุทธ์-กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องจะพิจารณาสภาพแวดล้อมเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการอยู่รอด
ขององค์การ ผู้บริหารองค์การจะไม่ละเลยต่อกลุ่มท่ีมีอ านาจ มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์การ 
  4. แนวทางการแข่งขัน-คุณค่า (The Competing Value Approach) แนวทางการ
แข่งขัน-คุณค่า เป็นกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการในการศึกษาประสิทธิผลขององค์การฐานคติ
(Assumption) ของแนวคิดนี้ คือ ประสิทธิผลองค์การจะมีความเป็นอัตนัย (Subjective) ขึ้นอยู่กับ
ค่านิยม ความชอบและความสนใจของผู้ประเมินจึงไม่มีเกณฑ์ท่ีดีท่ีสุด การประเมินประสิทธิผล
องค์การจะท าให้มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยก าหนดองค์ประกอบท่ัวไปของเกณฑ์ประสิทธิผล
องค์การ และใช้องค์ประกอบเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการก าหนดคุณค่าท่ีแข่งขัน เพื่อท่ีจะก าหนดรูปแบบ
ประสิทธิผลท่ีมีลักษณะได้ในแต่ละรูปแบบ 
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ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน 

 เป็นท่ีทราบกันดีว่า “ความมีประสิทธิภาพ” เป็นค าท่ีให้กรอบแนวคิด ในเรื่องการบริหารหรือ 
การพัฒนาท่ีถูกต้อง ถูกทิศทาง (Do The Right Things) ซึ่งเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคัญของผู้บริหาร 
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงต้องให้ความสนใจกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ซึ่งมี
นักวิชาการได้กล่าวถึงประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน ไว้ดังนี้ 
 เซอร์จิโอวานนี11 (Sergiovanni) ได้สรุปลักษณะสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ (1) เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี (3) จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน (4) มีบรรยากาศโรงเรียนในทางบวก (5) ส่งเสริมความมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบ
เป็นกลุ่ม (6) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง (7) ใช้ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (8) ส่งเสริมการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ (9) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 ลูเนนเบิร์กและออนสเตน12 (Lunenburg & Ornstein) ได้สรุปลักษณะการบริหารโรงเรียนท่ี
มีประสิทธิผลว่ามีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 
 1. มีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นระเบียบและปลอดภัย (A Safety And Orderly Environment)               
ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคส าหรับการเรียนการสอน 
 2. พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน (A Clean School Mission) บุคลากรมีส่วนร่วมใน
พันธะสัญญาของเปูาหมายการเรียนการสอน และสามารถตรวจสอบได้ 
 3. มีภาวะผู้น าทางวิชาการ โดยผู้บริหารมีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้งานวิชาการอย่างมี
ประสิทธิผล (Instructional Effective) 
 4.  มีบรรยากาศความคาดหวังสูง (A Climate Of High Expectation) โดยครูอาจารย์
สามารถแสดงออกถึงความรอบรู้ในทักษะเบ้ืองต้นให้นักเรียนเห็นได้ 
 5. ทุ่มเทเวลาให้กับการท างาน (High Time on Task) เพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาทักษะ 
 6. มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ (Frequent Monitoring Of 
Student Program) เพื่อน าผลมาปรับปรุง 
 7.  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผู้ปกครอง (Positive Home School Relations) โดยมี
ผู้ปกครองสนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน และช่วยเหลือให้เกิดความส าเร็จ 

                                                             

 11 T. J.  Sergiovanni, The Principalship : A Reflectine Practice Perspective 
(Needham Heights: Allyn and Bacon, 1991), 258-63. 
 12 Fred C Lunenburg and Allan C Ornstein, Educational Administration 
Concepts and Practices, 6 ed. (BelMont, CA: Wadsworth, 2012), 348. 
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ฮอยและมิสเกล13 (Hoy & Miskel) ได้ศึกษางานวิจัยของโมส (Mott) ในปี 1972 กล่าวถึง
ประสิทธิผลของโรงเรียนว่าจะต้องประกอบด้วยความสามารถ 4 ประการ คือ ความสามารถในการ
ผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกความสามารถ
ในการปรับเปล่ียน และพัฒนาโรงเรียน ดังรายละเอียด ดังนี้ 

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ซึ่งหมายความถึงผลส าเร็จ
ท้ังปริมาณ และคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีสร้างความเช่ือมั่นสูงพัฒนาได้จาก
ตัวบ่งช้ีท่ีเป็นความนิยมจากชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมในด้าน
ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ อาคารสถานท่ีบรรยากาศ 
ส่ิงแวดล้อมเหมาะสม ปัจจัยด้านการเงินคล่องตัว มีบุคลากร คือ ครูผู้สอน และผู้บริหารท่ีดีมีคุณภาพ 
รวมถึงการพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนรวมถึง การประพฤติ
งานอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามโดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม ทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลง และความเจริญของโลก 
 2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนมีทัศนคติทางบวก หมายถึง การพัฒนานักเรียนให้มี
ความคิดเห็นท่าทีความรู้สึก หรือพฤติกรรมของผู้ได้รับการศึกษา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
สังคม รู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์รู้จักพัฒนาตนเอง มองโลกในแง่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 3. ความสามารถในการปรับเปล่ียน และพัฒนาโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม นโยบายต่าง ๆ ของสถานศึกษาต้องสอดคล้อง 
และทันสมัยทันกับความเจริญก้าวหน้าการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกผู้บริหาร และครู 
ต้องเป็นนักพัฒนา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดส่ิงใหม่  ๆ อยู่เสมอ จัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเหมาะสมตามอัตภาพ 

4. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน การบริหารจัดการโรงเรียน หรือให้เกิด
ผลส าเร็จตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ อาจจะต้องมีปัญหาหรืออุปสรรค เนื่องจากพันธกิจของโรงเรียนมี
อยู่หลายด้าน ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาหรือข้อ
ขัดแย้งในแต่ละเรื่อง เพื่อน ามาสังเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้เหมาะสม และ
ติดตามประเมินผลกรแก้ปัญหานั้น ๆ เพื่อการปรับปรุงให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
แต่ละฝุายให้เกิดความราบรื่นเรียบร้อย และความเจริญก้าวหน้าบรรลุเปูาหมายของโรงเรียน ซึ่งจะท า
ให้เกิดประสิทธิผลในโรงเรียนได้ 

 
                                                             

 13 Hoy, 373. 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 

 ความหมายของการบริหารโรงเรียน 

 นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายการบริหารโรงเรียนไว้ ดังนี้ 

 ก าพล ฤทธิ์รักษา14 ได้ให้ความหมายการบริหารโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคลากรของทุก

คนในโรงเรียน ชุมชนและสังคมร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการ เพื่อให้ภารกิจของโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ

ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีก าหนดไว้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

 สมคิด บางโม15 กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนาประชากรของประเทศท่ีส าคัญ

ยิ่ง เป็นหน่วยงานท่ีใช้ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ จ านวนมากมาย หากการจัดการบริหารงานในโรงเรียน

ขาดประสิทธิภาพ ผลผลิตของโรงเรียน คือ นักเรียนท่ีส าเร็จออกไปย่อมมีประสิทธิภาพต่ า ซึ่งส่งผลต่อ

การพัฒนาประเทศย่อมล่าช้าตามไปด้วย 

นิพนธ์ กินาวงศ์16 กล่าวว่า การบริหารโรงเรียน คือกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินงานของ
กลุ่มบุคคล ซึ่งเรียกว่า ผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม 

  จากแนวคิดดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า การบริหารโรงเรียนเป็นการด าเนินงานของผู้บริหารหรือ
กลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียน เพื่อให้บริการทางการศึกษาในการเตรียม
เยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีของสังคม โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการ ท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ท่ัวไป ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้แนวทางของกระบวนการบริหารจัดการไว้ ดังนี้ 
 กูลิค (Gulick) (อ้างถึงใน วิสากุล กองทองนอก)17 ได้เสนอหน้าท่ีของผู้บริหาร (Functions 
of Executives) ไว้ 7 ประการ ดังนี้ 

1. P (Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะ
ท าอะไร ท าอย่างไร เพื่อให้บรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้ 

                                                             

 14 ก าพล ฤทธิ์รักษา, "ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ใน
โรงเรียนแกนน าปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา" 
(สถาบันราชภัฎนครราชสีมา, 2545), 13. 
 

15 สมคิด บางโม, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร สถาบันราชภัฎพระนคร, 2544), 
153. 
 16 นิพนธ์ กินาวงศ์, หลักการบริหารการศึกษา  (พิษณุโลก ตระกูลไทย, 2543), 12. 
 17 วิสากุล กองทองนอก, "การน าภูมิปัญญาท้องถ่ินไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร" (สถาบันราชภัฎก าแพงเพชร, 2543). 
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2. O (Organiz ing) หมายถึง การจัดหน่วยงาน ก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน 
การแบ่งส่วนงาน การจัดสายงาน 

3. S (Staffing)  หมายถึง การจัดตัวบุคคล เป็นการบริหารบุคคล อันได้แก่ การจัด
อัตราก าลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี การประเมินผลการ
ท างาน และการให้พ้นจากงาน 

4. D (Directing) หมายถึง  การอ านวยการ  การตัดสินใจ การวินิจฉัย สั่ งการ      
การควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมการปฏิบัติงาน 

5. Co (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน การประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ ด าเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกัน 

6. R (Reporting) หมายถึง  การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานให้ทราบความเคล่ือนไหวของการด าเนินงานว่าก้าวหน้าเพียงใด 

7. B (Budgeting) หมายถึง  การงบประมาณ การจัดท างบประมาณบัญชีการใช้
จ่ายเงิน การควบคุม การตรวจสอบด้านการเงิน 

วิฑูรย์  สิมะโชคดี18 ได้กล่าวถึงการบริหารงานคุณภาพแบบ PDCA ย่อมาจาก 
“Plan -Do-Check-Act” แปลว่า วางแผน -ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ด า เนินการต่อ /ปรับปรุง ของ 
เอดวาร์ด  เดมมิ่ง ซึ่ ง เสนอขั้นตอนการบริหารงานคุณภาพ “วัฏจักรเดมมิ่ง” (Deming Cycle)  
4 ขั้นตอนดังนี้ 

P คือ Plan การวางแผน การก าหนดแผน เป็นการออกแบบหรือก าหนดส่ิงท่ีจะต้อง
ท าผลิตต้นแบบ และทดสอบ 

D คือ Do ลงมือท าตามแผนท่ีวางไว้ ผลิตตามแบบ 
C คือ Check ตรวจสอบผลลัพธ์กับแผน เป็นการตรวจสอบดูว่าส่ิงท่ีผลิตมีคุณภาพ

ตรงตามความต้องการหรือข้อก าหนดหรือไม่ 
A คือ Act ด าเนินการต่อ/ปรับปรุง หากไม่บรรลุแผนให้หาสาเหตุและวางแผนแก้ไข

ใหม่ (เริ่มวงจร PDCA ใหม่) หากบรรลุแผนให้ก าหนดเป็นมาตรฐานเพื่อยึดปฏิบัติต่อไป 
จะเห็นได้ว่า การบริหารโรงเรียนนัน้มีกระบวนการบริหารจัดการ ท่ีผู้บริหารโรงเรียน

จ าเป็นต้องรู้หลักการ เพื่อความรอบคอบในระบบการบริหารจัดการท่ีดีส่งผลให้การบริหารจัดการ
สามารถน าทรัพยากรและปัจจัยท่ีเอื้อต่อการบริหารจัดการมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

                                                             

 18 วิฑูรย์  สิมะโชคดี, Tqm คู่มือสู่องค์กรคุณภาพยุค 2000 (กรุงเทพ ฯ: ส านักพิมพ์ทีพีเอ
พับลิสชิง, 2541). 
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ขอบข่ายและภารกิจการบริหารโรงเรียน 

 มีนักการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่าง ๆ ได้ก าหนดขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารโรงเรียน ดังนี ้

    กระทรวงศึกษาธิการ19 ไ ด้ก าหนดขอบข่ายภารกิจการบริหารและจัดการ
สถานศึกษาไว้ 4 ด้าน มีดังนี้ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
      1.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  1.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
  1.3  การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
  1.4  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    1.5  การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  1.6  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้
  1.7  การนิเทศการศึกษา 
  1.8  การแนะแนวการศึกษา 
  1.9  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  1.10  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
  1.11  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
  1.12 การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
      2.1  การจัดท าและเสนองบประมาณ 

  2.2  การจัดสรรงบประมาณ 
  2.3  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
  2.4  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  2.5  การบริหารการเงิน 
  2.6  การบริหารบัญชี 
  2.7  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 

                                                             

 19 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พืน้ฐานทีเ่ป็นนิติบุคคล 
(กรุงเทพ ฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546). 
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      3.1  การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  3.2  การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
  3.3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  3.4  วินัยและการรักษาวินัย 
  3.5  งานออกจากราชการ 

4. ด้านการบริหารทั่วไป 
      4.1  การด าเนินงานธุรการ 

  4.2  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4.3  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  4.4  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
  4.5  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
  4.6  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.7  การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
  4.8  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
  4.9  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
  4.10  การรับนักเรียน 
  4.11  การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ 

ตามอัธยาศัย 
 4.12  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 4.13  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
 4.14  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
 4.15  การส่งเสริม และสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 4.16  งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
 4.17  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 4.18  งานบริการสาธารณะ 
4.19 งานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 
หลังจากท่ีได้มีการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
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การศึกษาโดยตรง ยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาจากส่วนกลางหรือจากเขต
การศึกษาไปยังสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กร และหน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ท าให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และมีความเป็นอิสระและ
คล่องตัวในการบริหารจัดการในการตัดสินใจส่ังการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนโดยยึดโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางหรือการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง องค์กรและชุมชนร่วมกันบริหารโรงเรียนให้สอดคล้อง และ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ของผู้ปกครอง และชุมชนมากท่ีสุด 

อุทัย บุญประเสริฐ20 ได้กล่าวถึง ความเป็นมา แนวคิดและหลักการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแนวคิดท่ีริเริ่มขึ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาแพร่หลายในประเทศอื่น ๆ เช่น แคนาดา นิวซีแลนด์ ฮ่องกง อิสราเอล 
ประสบผลส าเร็จในการจัดการศึกษาระดับหนึ่ง เป็นแนวคิดท่ีได้รับอิทธิพลมาจากกระแสการ
เปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมวิธีการกลยุทธ์ท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการท างาน ผล
การปฏิบัติงานมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง โดยเสนอว่า “หัวใจของการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ การบริหารจัดการตามความต้องการและจ าเป็นของ
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมตัดสินใจ 
และร่วมประเมิน โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสถานศึกษา” ท้ังนี้ได้เสนอ
ขอบข่ายแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย21 

1. การบริหารที่มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ (Autonomy) 
1.1  ด้านวิชาการ 
1.2  ด้านงบประมาณ 
1.3  ด้านบริหารบุคคล 
1.4  ด้านการบริหารทั่วไป 

2. การบริหารจัดการท่ีมีส่วนร่วมของทุกฝุายท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (Participation) ในรูป
ของคณะกรรมการ 

3. การบริหารจัดการต้องตอบสนอง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน             
ผู้ปกครอง และชุมชนมากท่ีสุด 

                                                             

 20 อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543), 72-75. 
 21 ibid. 
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ในมาตรา 39 ไ ด้บัญญั ติไว้ว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ัง
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ภารกิจการบริหารงานท้ัง 
4 ด้าน ท้ังจาก แนวคิดและหลักการจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของอุทัย  บุญประเสริฐ 
แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึกษา  ของส านักงาน
ปฏิรูปการศึกษา การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษาตามแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ และคู่มือ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ จะเห็นได้ว่าภารกิจ
ดังกล่าวประกอบด้วย 1)  ด้านวิชาการ 2)  ด้านงบประมาณ 3)  ด้านการบริหารงานบุคคล และ     
4)  ด้านการบริหารทั่วไป 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนกีฬาตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งปัจจุบันสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ยังไม่ได้ก าหนด
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนกีฬาให้ชัดเจน ผู้วิ จัยจึงต้องอาศัยหลักการส าคัญท่ีก าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ท่ีกล่าวถึงการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป และอาศัย
ขอบข่ายภารกิจการบริหารโรงเรียนจากคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล ของ
กระทรวงศึกษาธิการ22 

 การบริหารด้านวิชาการ 

      นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้  
  ภิญโญ สาธร23 กล่าวว่า  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง  การบริหารกิจกรรม
ทุกชนิดของโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

  อุทัย  ธรรมเดโช24 ไ ด้ ใ ห้ค ว าม หมาย ของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
กิจกรรมทุกชนิดภายในโรงเรียนท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาให้การเรียนการสอนได้ผลดีและมี
                                                             

 22 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กรุงเทพ ฯ: องค์การรับส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์, 2546). 
 23 ภิญโญ สาธร, หลักบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, 2523). 
 24 อุทัย  ธรรมเดโช, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยาการพิมพ์, 
2531). 
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ประสิทธิภาพท่ีสุด หรือการให้พลเมืองเป็นผู้มีคุณภาพและคุณธรรม สามารถประกอบสัมมาอาชีพ
และด ารงตนเป็นพลเมืองท่ีดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

  ปรียาพร วงศ์อนุตร โรจน์25 กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการหมายถึง การบริหาร
สถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี
และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

  ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์26 ไ ด้ ให้ความหมาย ของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
กระบวนการจัดกิจกรรมในงานวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ กระบวนการดังกล่าวนี้ ได้แก่ การวางแผน การจัดระบบ
โครงสร้างและการก าหนดบทบาทหน้าท่ี การจัดด าเนินงานทางวิชาการ การผลิตส่ือและอุปกรณ์
ทางการศึกษา การวัดผลและประเมินผล การจัดบรรยากาศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการ การจัดแหล่งหรือศูนย์สารสนเทศ รวมท้ังการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น ๆ และการนิเทศ
ภายในเพื่อให้งานวิชาการมีคุณภาพ 

กล่าวโดยสรุป การบริหารด้านวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การส่งเสริม
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และ
การส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
 งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด 
เจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุายซึ่งจะเป็นปัจจัย
ส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและ

                                                             

 25 ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารวิชาการ (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์พิมพ์ดี, 
2544). 
 26 ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, การบริหารงานวิชาการและการนิเทศภายในสถานศึกษา (นครปฐม: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), 21. 
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กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ังการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
        กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดขอบข่ายของการบริหารวิชาการไว้ 12 งาน ดังนี ้
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา
และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพ
สถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝุายส่วนร่วมของทุกฝุายรวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดท าโครงสร้างหลักสูตร
และสาระต่าง ๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เปูาหมายและ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม  การนิเทศการใช้หลักสูตร การติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรและการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
 ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ  
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกันปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ท้ังนี้โดยจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้
เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม การจัดให้มีการนิเทศการเรียน
การสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศท่ีร่วมมือกันช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น
นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
และการส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 3. การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการศึกษา ได้แก่ การก าหนดระเบียบแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการ การปฏิบัติและผลงานการจัดให้มีการเทียบโอน



  26 

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการและอื่น ๆ ตาม
แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวม การส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และการประสานความร่วมมือในการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับ
สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 
 5. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้แก่ การศึกษา วิเคราะห์ความ
จ าเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ  การ
ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ การประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา 
พัฒนาและการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการ
กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น การประเมินผลการพัฒนาการใช้
ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ การส ารวจแห่งการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษา
ใกล้เคียง การจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง การจัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
รวมท้ังพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา ในการจัดต้ัง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ร่วมกัน
และการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 7. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ การจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน
ภายใน การนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสม การ
ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษา การติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน การแลกเปล่ียน
เรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือ
เครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 8.  การแนะแนวการศึกษา ได้แก่ การจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน การ
ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคน การติดตามและประเมินผล การจัดการ



  27 

ระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาและประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือข่าย การแนะแนวภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 9.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดระบบโครงสร้าง
องค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เปูาหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง เปูาหมายความส าเร็จ
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้บรรลุผลตามเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา การพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและการประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ การศึกษา ส ารวจความต้องการ 
สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน การจัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น การส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและท่ีจัดโดยบุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ี จัดการศึกษา และการส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 
 11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ได้แก่ 
การประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ท้ังบริเวณใกล้เคียงภายในเขต
พื้นท่ีการศึกษา ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 
องค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 12. การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
อื่น ได้แก่ การส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษารวมท้ังความต้องการในการได้รับการสนับสนุน
ด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา การส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ในการจัดการศึกษาของบุคคล 
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ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาและการจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

 การบริหารด้านงบประมาณ  

 มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล27 ได้ให้ความหมายการบริหารงบประมาณ หมายถึงแผนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย เพื่อมาใช้ในการด าเนินงานโดยมีการควบคุมการด าเนินงานทาง
การเงินตามกฎเกณฑ์ท่ีต้ังไว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขแสดงรายรับว่า
มาจากไหนและรายจ่ายท่ีจะต้องจ่ายตามแผนโครงการ กิจกรรมและค่าใช้จ่ายทรัพยากรท่ีจ าเป็น 

 ถนัด ภูมิอภินันท์28 ได้ให้ความหมายการบริหารงบประมาณ หมายถึงแนวทางหรือแผน
ด าเนินงานส าหรับผู้ปฏิบัติในการด าเนินงานนั้น ๆ โดยให้เสียค่าใช้จ่ายให้น้อยท่ีสุดและสามารถบรรลุ
เปูาหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานดังกล่าว 

 สรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายรับและ
รายจ่าย โดยมีการควบคุมการด าเนินงานทางการเงินและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตามแผนงาน
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามเปูาหมาย   
  การบริหารด้านงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน รวมท้ังจัดหารายได้จากการบริการมาใช้
บริหาร จัดการ เพื่ อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้ เกิด คุณภาพ ท่ีดีขึ้น ต่อ ผู้ เรี ยน จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 58 ระบุว่าให้มีการระดมทรัพยากรและ การ
ลงทุน ด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สินท้ังจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน
สังคมอื่น ๆ และต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา 
  ส านักงานปฏริูปการศึกษา29 ได้ก าหนดแนวทางการบริหารด้านงบประมาณพอสรุปได้
ว่า การบริหารด้านงบประมาณ ประกอบด้วย งานงบประมาณ งานเกี่ยวกับการเงิน และงานเกี่ยวกบั
ทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                                                             

 27 มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล, "การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3" (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา, 2549), 38. 
 28 ถนัด ภูมิอภินันท์, " การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา" (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 49. 
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  งานงบประมาณ 
  ส านักงานปฏิรูปการศึกษา กล่าวถึง เงินงบประมาณท่ีเป็นแหล่งทุนทางการศึกษาว่ า 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 8 เรื่อง ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
เพื่อการศึกษาบัญญัติ ให้สถานศึกษา ได้รับทุนจาก 2 แหล่ง คือ เงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ (เงินรายได้) ดังนี้ 

  1. เงินงบประมาณ สถานศึกษาจะได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐ ท่ีจัดสรรให้
โดยตรง เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและงบลงทุนตามมาตรา 60 และจัดสรรให้โดยอ้อมเป็นเงิน
อุดหนุนท่ัวไปให้แก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคลตามาตรา 60 (1) เป็นเงิน
ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการเป็นพิเศษตามมาตรา 60 (3) และเป็นกองทุนต่าง ๆ ได้แก่ 
กองทุนกู้ยืมแก่ผู้เรียนตามมาตรา 60 (2) กองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชนตาม
มาตรา 60 (7) กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามมาตรา 68 และกองทุนส่งเสริมครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 55 
 เงินท่ีรัฐจัดสรรให้โดยอ้อมนี้เมื่อสถานศึกษาได้รับจะน ามาควบคุมการใช้จ่ายเงินภายใน
กรอบวัตถุประสงค์ของเงินประเภทนั้น ๆ 
  2. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินท่ีมิใช่งบประมาณแผ่นดินแต่ได้มาจากแหล่ง
อื่น และตามมาตรา 59 (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เงินรายได้ของสถานศึกษา”) ได้แก่ 
    2.1 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ท่ีเรียกเก็บจากผู้เรียนในกรณีผู้เรียน
ประสงค์จะเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาจัดให้เกินกว่ามาตรฐานหลักสูตรท่ี
กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมก าหนด 
    2.2 เงินรายได้จากการให้บริการทางการศึกษาท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย 
วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสถานศึกษาซึ่งรวมถึงค่าบริการเสริมท่ีสถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียน 
    2.3 เงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ท้ังท่ีเป็นราชพัสดุตาม
กฎหมายว่าด้วยราชพัสดุและเป็นทรัพย์สินอื่น 
    2.4 เบี้ยปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับท่ีเกิดจากการ
ผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท าของท่ีด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ 
    2.5 เงินบริจาคจากเอกชนหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น 
    2.6 เงินรายได้อื่น ๆ 
 เงินงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให้กับสถานศึกษานี้ ส านักงานปฏิรูปการศึกษา ได้จ าแนกเงิน
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

                                                                                                                                                                               

 29 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 254. 
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 1. งบลงทุนท่ีให้แก่สถานศึกษาของรัฐ งบลงทุนเป็นเงินงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให้แก่
สถานศึกษาของรัฐ เพื่อใช้จ่ายในการลงทุนในโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยการจัดสรรจะมุ่งให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และค านึงถึงหลักการกระจายความเจริญทาง    
การศึกษาให้ท่ัวถึงด้วย 
 2. งบด าเนินการท่ีเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาของรัฐ งบนี้แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 

2.1 งบด าเนินการตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของ
สถานศึกษา ตามมาตรา 60 (4) 

2.2 งบด าเนินการท่ีเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคล ตามมาตรา 60 (1) ซึ่งประกอบด้วย 
  2.2.1 เงินเดือนครู ผู้บริหารของสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
  2.2.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินการอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่เงินเดือน 

 ส่วนก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณสู่เขตพื้นท่ีและสถานศึกษา ส านักงาน
ปฏิรูปการศึกษา จ าแนกงบประมาณเป็น 3 ส่วน คือ 
 1. งบประมาณการ จัดการของเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้จัดสรรตามแผนงาน งาน/
โครงการท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงานของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยจัดสรรเป็นอัตราส่วนร้อยละ
ของวงเงินงบประมาณในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 รวมกัน ท้ังนี้ในระยะแรกให้รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
โอนกิจการสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ด้วย 
 2. งบประมาณจัดการศึกษาของสถานศึกษา รัฐปรับเปล่ียนวิธีการจัดการจัดสรร
งบประมาณจากเดิมท่ีจัดสรรผ่านด้านอุปทานหรือสถานศึกษา มาเป็นการจัดสรรผ่านด้านอุปสงค์หรือ
ตัวผู้เรียนในลักษณะของค่าใช้จ่ายรายหัว ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร งบประมาณ
บริหารสถานศึกษา งบประมาณการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยการ
ค่อย ๆ ลดงบประมาณท่ีจัดสรรให้สถานศึกษา และไปเพิ่มให้กับค่าใช้จ่ายรายบุคคลซึ่งจะจัดสรรตาม
จ านวนนักเรียนในแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีราชการระดับกรมในส่วนกลางหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบก าหนดขึ้น ประกอบด้วย 
  2.1 ค่าใช้จ่ายรายบุคคลมาตรฐาน เป็นค่าใช้จ่ายท่ีรัฐให้การอุดหนุนผู้เรียนตาม
หลักสูตรมาตรฐาน 
  2.2 ค่าใช้จ่ายรายบุคคลตามความแตกต่างในคุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่         
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสหรือขาดแคลน และผู้มีความสามารถพิเศษ จัดสรรโดยปรับค่าใช้จ่ายรายหัว
มาตรฐานด้วยค่าถ่วงน้ าหนักท่ีสูงกว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวมาตรฐาน กล่าวคือ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาด
แคลน และผู้มีความสามารถพิเศษจะได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวสูงกว่าเด็กปกติ 
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 2.3 ค่าใช้จ่ายรายบุคคลส าหรับผู้พ้นวัยเรียน จัดสรรให้แก่ผู้พลาดโอกาสใน    
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายบุคคลส าหรับหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ 

 2.4 ค่าใช้จ่ายรายบุคคลตามความแตกต่าง ในคุณลักษณะของสถานศึกษา 
พิจารณาจากท่ีต้ังและขนาดของสถานศึกษา จัดสรรโดยปรับค่าใช้จ่ายรายหัวมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีมีต้องทุนต่ าสุดด้วยค่าถ่วงน้ าหนักของค่าใช้จ่ายรายบุคคลของสถานศึกษาแต่ละขนาด 
 3. งบประมาณพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจ
ของสถานศึกษา จัดสรรตามแผนงาน งาน/โครงการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ โดยงบด าเนินการให้ค านวณจากต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในแต่ละงานโครงการ
ตามท่ีส่วนราชการระดับกรม หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวข้องส่วนงบลงทุนให้จัดสรรตามเกณฑ์ช้ี
วัดความจ าเป็นและความขาดแคลนในแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ท้ังส่วนราชการระดับกรมหรือหน่วยงานอิสระทางการศึกษาในส่วนกลางท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องจัดท าและพัฒนาเกณฑ์เพื่อการจัดสรรค่าใช้จ่ายรายบุคคลเกณฑ์การ
จัดสรรงบลงทุนตามความจ าเป็นและความขาดแคลนตลอดจนเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
งบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนสถานศึกษาจะต้องจัดท าระบบสารสนเทศและมาตรฐานการ
จัดการทางการเงินของสถานศึกษาตามการจัดสรรงบประมาณในระบบใหม่ 7 ประการ คือ 

1.  การวางแผนงบประมาณ 
2.  การค านวณต้นทุนของกิจกรรม 
3.  การจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
4.  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
5.  รายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
6.  การบริหารทรัพย์สิน 
7.  การตรวจสอบภายใน 

 จะเห็นได้ว่าการจัดท าระบบสารสนเทศด้านงบประมาณตามแนวทางของส านักงานปฏิรูป
การศึกษาได้รวมงานการเงินและการบริหารทรัพยสิ์นเอาไว้ด้วย 

กล่าวโดยสรุป งานงบประมาณ ได้แก่ การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณท่ี
เงินงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให้โดยตรงและจัดสรรให้โดยอ้อม ตลอดจนการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
พื้นฐานเพื่อค านวณเงินงบประมาณ การรับและการจ่ายเงินงบประมาณ การควบคุม การจัดท าบัญชี
และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รวมท้ังเงินรายได้ของสถานศึกษาตลอดจน การจัดระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
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       งานเก่ียวกับการเงิน  
   แนวทางการบริหารการเงินของสถานศึกษา ส านักงานปฏิรูปการศึกษา 30 ได้ให้
กรอบแนวคิดทางการด าเนินการบริหารการเงิน ควรประกอบด้วย 

1.  การวางแผนการเงิน มีการวางแผนการด า เนินงานทั้ง ระยะส้ัน และระยะ    
ปานกลาง และจัดท างบประมาณท่ีสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานท้ังในด้านกิจกรรม วงเงิน และ
ระยะเวลา รวมถึงการมีระบบการพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อด าเนินการในด้านต่าง  ๆ ท่ีเหมาะสมเป็น
ธรรมและโปร่งใส 

2.  การบริหารทรัพย์สินของสถานศึกษา เช่น ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง วัสดุ และครุภัณฑ์
ต่าง ๆ เป็นต้น ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.  การจัดการเกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษาท่ีสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4.  การควบคุมการด าเนินงานทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุท่ีรัดกุม 
5.  การตรวจสอบเงินและทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมและสม่ าเสมอ 
6.  การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินของสถานศึกษา มีระบบท่ีดี  

สะดวกต่อการค้นหาและอ้างอิง 
7.  การก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดขอบของเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังการจัด

องค์กรในการบริหารการเงินของสถานศึกษา มีความชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
กล่าวโดยสรุป งานเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ การวางแผนด้านการเงิน การตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน การจัดท าทะเบียนควบคุมเอกสารหลักฐานบัญชีต่าง  ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับการเงิน ท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา การ
ควบคุม การเบิกจ่าย เก็บรักษาเงินสด การตรวจสอบและจัดท ารายงานการเงินของสถานศึกษา 
รวมท้ังการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีและการจัดองค์กรบริหารด้าน
การเงิน 

      งานเก่ียวกับทรัพย์สิน  
      ในการบริหารด้านงบประมาณได้ครอบคลุมถึงการจัดการด้านการเงินและ

ทรัพย์สิน ซึ่งแนวทางการบริหารการเงินของสถานศึกษาของส านักงานปฏิรูปการศึกษา ได้กล่าวถึง 
ทรัพย์สินของสถานศึกษาว่าหมายรวมถึง ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง วัสดุและครุภัณฑ์ต่าง  ๆ เป็นต้น โดย
ก าหนดแนวทางการบริหารทรัพย์สินไว้กว้าง ๆ ว่าสถานศึกษาสามารถหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

                                                             

 30 ibid. 



  33 

ของสถานศึกษา ท้ังท่ีเป็นท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยราชพัสดุและทรัพย์สินอื่น ซึ่งเป็นรายได้ของ
สถานศึกษา แต่แนวทางการบริหารทรัพย์สินอื่นไม่ได้กล่าวไว้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ31 ได้ก าหนดของข่ายการบริหารงบประมาณไว้ 7 งาน ดังนี้ 
  1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
   1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

 1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
 1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

 2. การจัดสรรงบประมาณ 
 2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
 2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
 2.3 การโอนเงินงบประมาณ 

 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 

 3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
 3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

 4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 4.1 การจัดการทรัพยากร 
 4.2 การระดมทรัพยากร 
 4.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
 4.4 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 4.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

 5. การบริหารการเงิน 
 5.1 การเบิกเงินจากคลัง 
 5.2 การรับเงิน 
 5.3 การเก็บรักษาเงิน 
 5.4 การจ่ายเงิน 
 5.6 การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 

 6. การบริหารบัญชี 
 6.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 

                                                             

 31 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พืน้ฐานทีเ่ป็นนิติบุคคล. 
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 6.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 6.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

  7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 7.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
 7.2 การจัดหาพัสดุ 
 7.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
 7.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

 เมื่อพิจารณาแนวทางการบริหารด้านงบประมาณของส านักงานปฏิ รูปการศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวมีความสอดคล้องกัน กล่าวโดยสรุป การบริหารด้านงบประมาณ 
หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
ในโรงเรียน 

 การบริหารด้านการบริหารงานบุคคล 

  ค าว่า การบริหารงานบุคคล นั้น มีนักวิชาการบริหารงานบุคคล นักการศึกษาและ
นักวิชาการทางด้านบริหารหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารงานบุคคลไว้นานาทัศนะ โดย
ส่วนใหญ่จะมีส่วนส าคัญท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น  
 กระทรวงศึกษาธิการ32 ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานบุคคลไว้ 5 งานดังนี้ 

1. การวางแผนอัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่ง ได้แก่ การวิเคราะห์และวางแผน
อัตราก าลังคน การก าหนดต าแหน่ง การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ
ข้าราชการครู 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง ได้แก่ การด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีได้รับมอนอ านาจ การจ้าง     
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว การแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครูและลุคลากรทางการศึกษา การ
บรรจุกลับเข้ารับราชการและการรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่ม
ค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเงินวิทยฐานะ

                                                             

 32 ibid. 
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และค่าตอบแทนอื่น งานทะเบียนประวัติ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐและงานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลา
อุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยฐานะ
และการจัดสวัสดิการ  ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง 

4. งานวินัยและการรักษาวินัย ได้แก่ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีความผิดวินัย 
ร้ายแรง การอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการเสริมสร้างและการปูองกันการกระท าผิดวินัย 

5. การออกจากราชการ ได้แก่ การลาออกจากราชการ การให้ออกจากราชการกรณีไม่
พ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป การให้ออกจากราชการไว้ก่อน การให้
ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน กรณีมีมลทินมัวหมอง และกรณีได้รับโทษ
จ าคุกโดยค าส่ังของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดท่ีได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  กระบวนการในการบริหารจัดการให้ได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมี
ความเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีการบ ารุงรักษาและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผลและการให้พ้นจากงาน 

 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 

 ได้มีนักวิชาการได้ให้ทัศนะถึงความหมายการบริหารทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ33 ได้ให้ความหมายการบริหารทั่วไป หมายถึง งานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดระบบบริหารองค์กรให้การบริหารงานอื่น  ๆ บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยการความสะดวกต่าง ๆ ใน
การให้การบริการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาก 

 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา34 ได้ให้ความหมายการบริหารท่ัวไป หมายถึง กระบวนการ
ส าคัญท่ีช่วยประสานงานและสนับสนุนให้การบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและ

                                                             

 33 ibid. 
 34 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 57. 
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เปูาหมายท่ีก าหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ในการให้การบริการศึกษาทุกรูปแบบ ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตามบทบาทของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาตลอดจนการจัดและ ให้บริการ
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรและสอดคล้องกับหน่วยงานสถาบันสังคมอื่น 

 มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล35 ได้ให้ความหมายการบริหารท่ัวไป หมายถึง กระบวนการท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรท่ีช่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานอื่น  ๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม
สนับสนุนการอ านวยและความสะดวกต่าง  ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพัฒนา
สถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมตลอดจนการจัดและให้บริการการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 สรุปได้ว่า การบริหารทั่วไป หมายถึง กระบวนการทางสังคมของบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป 
ร่วมกันท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุผลตามเปูาหมายท่ีก าหนดโดยอาศัยกระบวนการและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ คือ เงิน วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 การบริหารทั่วไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงาน
อื่น บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน  
ส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่ง
พัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 กระทรวงศึกษาธิการ36 ได้ก าหนดขอบข่ายด้านการบริหารทั่วไปไว้ 19 งาน ดังนี ้
  1.  การด าเนินงานธุรการ   

 2.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 3.  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
 4.  การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

   5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
   6.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                                                             

 35 มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล,  46. 
 36 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พืน้ฐานทีเ่ป็นนิติบุคคล. 
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  7.  การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป 
 8.  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม   
 9.  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
 10.  การรับนักเรียน   
 11.  การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ 

ตามอัธยาศัย  
 12.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   
 13.  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน   
 14.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

   15.  การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
 องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

 16.  งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
 17.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 18.  งานบริการสาธารณะ 
 19.  งานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงานอืน่ 

 กล่าวโดยสรุปการบริหารด้านการบริหารทั่วไปหมายถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ 
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ 
การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป การดูแลอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน  การส่งเสริมและประสานงาน
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การ
ส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา งาน
ประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมภายใน งานบริการ
สาธารณะและงานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่นในโรงเรียน 
แนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

การบริหารโดยโรงเรียนเป็นฐาน (School-Based  Management: SBM) เป็นแนวคิดท่ี
ก าเนิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากผู้รับบริการไม่พึงพอใจในระบบการจัดการศึกษาและ
คุณภาพการศึกษาท่ีตกต่ า จึงมีความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบการบริหารและจัดการศึกษาใหม่  
โดยให้โรงเรียนเป็นฐาน และได้เช่ือมโยงแนวคิด SBM ท่ีเข้ากับการปฏิรูปการศึกษา และการกระจาย
อ านาจให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารตนเอง เช่นเดียวกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีได้มีการ
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เปล่ียนแปลงใหม่ ๆ เช่น การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM) ฯลฯ โดยเน้นการเสริมพลัง 
(Empower) ให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ  
เพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ปฏิบัติงานและลูกค้ามีความพึงพอใจ รวมท้ัง
มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ SBM จึงเป็นนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ปัจจุบันหลายประเทศได้น า SBM ไปใช้ เช่น ฮ่องกง ได้น า SBM  
ไปใช้ในระบบการจัดการศึกษาต้ังแต่ พ.ศ. 2534 โดยเริ่มจากความสมัครใจจนประสบผลส าเร็จ แล้ว
จึงประกาศให้ทุกโรงเรียนในฮ่องกงบริหารโดย SBM ภายในปี 254337  

ส าหรับประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 ได้ก าหนดว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยัง
คณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง  
และมาตรา 40 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อท าหน้าท่ีก ากับ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการบริหารโรงเรียนท่ีให้
ความส าคัญในเรื่องการกระจายอ านาจการบริหารจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมและการประกัน
คุณภาพ 

นอกจากนั้นในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 35 ยังก าหนดว่า สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล ดังนั้นสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับผู้เรียนมากท่ีสุดและมีภารกิจท่ีส าคัญยิ่งคือ การ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  จึงต้องตระหนักและมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการบริหารฐานโรงเรียน และการเป็นนิติบุคคลตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา38 ได้จัดท าและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
เพื่อให้หน่วยงานด้านการศึกษาทุกระดับน าไปเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน 
11 ตัวบ่งช้ี ได้ก าหนดตัวบ่งช้ี “มีการบริหารจัดการท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน” เป็นตัวบ่งช้ีหนึ่งใน

                                                             

 37ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานการประชุม แนวคิดและ
ประสบการณ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) (กรุงเทพ ฯ 
บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด, 2544), 1-2.  
 38 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ พ.ศ. 2548-
2551 (กรุงเทพ ฯ: พริกหวานกราฟฟิก 2548), 5-7. 
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มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา : จัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญและการบริหารโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School–Based Management)    
 ความคิดเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น แท้ท่ีจริงแล้วได้รับอิทธิพลมาจากกระแส
การเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีประสบความส าเร็จจากหลักการ วิธีการ และกลยุทธ์ใน
การท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สร้างก าไรและความ
พึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น มีผู้เช่ียวชาญทางการบริหารการศึกษาได้ให้ความหมายของ 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ไว้อย่างหลากหลายดังนี้ 
 Assessment Of School–Based Management ระบุว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน เป็นการกระจายอ านาจการควบคุมจากส่วนกลางไปยังชุมชนและโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการ
โรงเรียนซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง สมาชิกในชุมชนและในบางโรงเรียนมี
ตัวแทนนักเรียนเป็นกรรมการด้วย ได้มีอ านาจควบคุมส่ิงท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน การท่ีผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ในระดับโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร จะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
โรงเรียนมากขึ้นและท าให้ผลการปฏิบัติงานโรงเรียนนั้นเป็นท่ียอมรับมากขึ้น 

อุทัย  บุญประเสริฐ39 ได้สรุปความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หลังจากท่ีได้
ศึกษารูปแบบ SBM ของประเทศต่าง ๆ รวมท้ังหลักการส าคัญ 5 ประการของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งได้แก่ หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืนอ านาจการจัด
การศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเองและหลักการตรวจสอบถ่วงดุล การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ก็คือ การบริหารโดยคณะกรรมการท่ีมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียนั่นเอง  

นงลักษณ์  วิรัชชัย40 ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School-Base Management) หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีการกระจายอ านาจไปยัง
สถานศึกษาโดยสมบูรณ์ ให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ี มีอิสระในการตัดสินใจ มีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการโรงเรียนทุกด้านให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน และ
หน่วยงานต้นสังกัด รูปแบบบริหารควรอยู่ในรูปคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุาย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน โดยท่ีบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับรู้   รับทราบ 
และได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการจัดการอย่างทันเหตุการณ์  ต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ 
                                                             

 39 อุทัย บุญประเสริฐ, 11. 
 40 นงลักษณ์ วิรัชชัย, กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ : การประเมินและ
การประกัน (กรุงเทพ ฯ วี ที ซี คอมมิวนิเคชัน, 2545), 12-13. 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ41 ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Base Management) ไว้ว่า SBM (School–Based Management หรือ 
Site-Based Management) หมายถึง การบริหารและจัดการศึกษาท่ีหน่วยปฏิบัติ โดยมีโรงเรียนเป็น
ฐานหรือองค์กรหลักในการจัดการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการกระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษาจาก
ส่วนกลางไปยังโรงเรียน ให้อ านาจโรงเรียน หน้าท่ีรับผิดชอบมีความอิสระคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ ท้ังทางด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารท่ัวไป  ภายใต้คณะกรรมการ
โรงเรียน (School Board) หรือ School Committee หรือ School Council ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียน 
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปโดยมีส่วนร่วมและตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนมากท่ีสุด SBM ของสถานศึกษาแต่ละแห่งอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะและความ
จ าเป็นของแต่ละโรงเรียน ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นหลักคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลกลุ่มใดมากท่ีสุด 
กลุ่มนั้นก็เป็นหลัก เช่น ครูเป็นหลัก ผู้บริหารเป็นหลัก ชุมชนเป็นหลัก ซึ่งสรุปได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่  

รูปแบบท่ี 1 บริหารแบบเพื่อนร่วมวิชาชีพโดยครูเป็นหลัก มีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตย มี
การมอบอ านาจตัดสินใจให้ครูมาก ส าหรับโรงเรียนเล็กอาจใช้ครูท้ังโรงเรี ยนในการตัดสินใจ ส่วน
โรงเรียนใหญ่จะเลือกเฉพาะผู้แทนครู 
 รูปแบบท่ี 2 บริหารโดยการน าของผู้บริหาร โดยผู้บริหารเป็นหลัก อาจมีการปรึกษากับครู
และผู้เช่ียวชาญบ้าง 
 รูปแบบท่ี 3 บริหารโดยคณะกรรมการผู้ปกครอง โดยชุมชนเป็นหลัก คณะกรรมการดังกล่าว
จะท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารและมีอ านาจในการตัดสินใจมากท่ีสุด 
 รูปแบบท่ี 4 บริหารโดยคณะกรรมการ SBM โดยครูและชุมชนเป็นหลักแต่จะรับผิดชอบ
เฉพาะด้าน มีอ านาจในการตัดสินใจเฉพาะเรื่อง เช่น คณะกรรมการ SBM ส าหรับดูแลเรื่องเด็กพิการ  
เด็กพิเศษ คณะกรรมการ SBM ส าหรับดูแลเรื่องการบริหารงบอุดหนุน เป็นต้น 
 สนานจิตร  สุคนธ์ทรัพย์42 ได้สรุปความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ 
แนวคิดทางการบริหารที่มุ่งใช้โรงเรียนเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา หรือปฏิรูปการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น มีแนวคิดหลักบางประการของ SBM คือเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางและเขต
พื้นท่ี 

                                                             

 41 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2. 
 42 สนานจิตร  สุคนธทรัพย์, แนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน : ประสบการณ์สู่ทฤษฎีในรายงานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิรูป
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งโรงเรียน (กรุงเทพ ฯ: พิมพ์ดี, 2544), 8-9. 
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จุดเน้นประการท่ีสองท่ีส าคัญมากก็คือ เรื่องการมีส่วนร่วม เพราะการมีส่วนร่วมนี้ผู้ท่ีมีส่วน
ร่วมจะกว้างขวางมาก เรียกรวม ๆ ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จุดเน้นประการท่ีสาม คือ เรื่องของภาวะผู้น า
ซึ่งเน้นมากว่าผู้น าต้องเลิกใช้ภาวะผู้น าแบบช้ีน า แต่ต้องหันไปใช้ภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน กล่าวคือต้อง
ถอยหลังไปเป็นผู้อ านวยการความสะดวกมากว่าผู้ส่ังการ ท่ีส าคัญคือ SBM เน้นการพัฒนาท้ังระบบท่ี
เรียกว่า Whole School Approach ดังนั้น การพัฒนาในเรื่องหลักสูตร พัฒนาในเรื่องการเรียนรู้ 
อะไรก็ตาม จะยังไม่เป็น SBM จนกว่าจะจัดระบบท้ังระบบให้เป็นการบริหารแบบ SBM นั้นคือ ต้องมี
การปรับท้ังระบบให้เป็นการบริหารแบบ SBM นั่นคือ ต้องมีการปรับท้ังในเรื่องโครงสร้างและ
วัฒนธรรมองค์กรควบคู่กันไป ซึ่งผลจากการใช้แนวคิดนี้ ส่ิงท่ีชัดเจนคือ SBM ในแต่ละสังกัดหรือแม้แต่
ในสังกัดเดียวกัน อาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะและความจ าเป็นของแต่ละโรงเรียน  
ดังนั้น ความต่างจะมีได้ต้ังแต่จุดหมายในงานและวิธีด าเนินการ 

หลักการส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 อุทัย  บุญประเสริฐ43 กล่าวถึงหลักการส าคัญในการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน (School–
Based Management) โดยท่ัวไป ได้แก่ 
  1.  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)   
  2.  หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement)          
  3.  หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People)       
  4.  หลักการบริหารตนเอง (Self-managing)    
  5.  หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and balance)  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ44 ได้ให้หลักการของการบริหารแบบโรงเรียนเป็น
ฐาน (School–Based Management) สรุปได้ คือ 
  1. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)    
  2. หลักการบริหารตนเอง (Self-Management)  

3. หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation)   
  4. หลักการมีภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน    
  5. หลักการพัฒนาท้ังระบบ (Whole School Approach)   
  6. หลักการความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (Accountability)   
 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา45 ได้เสนอแนะการบริหารจัดการท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐานและ
หลักการส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน กล่าวคือ สถานศึกษาเป็นหน่วยงาน
                                                             

 43 อุทัย บุญประเสริฐ, 155-56. 
 44 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
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หลัก ท่ีจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายการศึกษา ด าเนินการโดย
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ก ากับโดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพท่ีจะใช้เป็น
แนวทางพัฒนาให้การบริหารด้านการเรียนการสอนมีคุณภาพ ผู้อ านวยการสถานศึกษามีอ านาจการ
บริหารอย่างมาก ท้ังอ านาจท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายและรับมอบจากผู้มีอ านาจ โดยต้องรับผิดชอบต่อ
ผลการบริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องมีดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของ 

งานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แสดงผลความก้าวหน้าในการบริหาร
โรงเรียนตามเปูาหมายท่ีก าหนด ยุทธศาสตร์ส าคัญในการด าเนินการดังกล่าว เรียกว่า การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งท่ี
น ามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาหลายประเทศท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยด้วยการบริหารจัดการศึกษา
ท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีหลักการส าคัญและกรอบแนวความคิดดังนี้46 
  1. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)    
  2. หลักการใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School center) 
  3. หลักการมีส่วนร่วม (Collaboration, Participation)   
  4. หลักการพึ่งตนเอง (Self-Management)    
  5. หลักการประสานงาน (Coordination)    
  6. หลักความต่อเนื่องและหลากหลาย (Continuity and diversity)   
  7. หลักการพัฒนาตนเอง (Self-improvement)    

 8. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and balance) 

หลักการในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จะต้องค านึงถึงหลักธรรมรัฐหรือหลักธรร
มาภิบาล (Good governance) ท้ัง 10 ประการ มาประกอบการบริหารด้วยคือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า โดยจะต้อง
มีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูในโรงเรียน ในด้านความรู้ ความสามารถและการจัด
ทรัพยากรในโรงเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้เสนอแนะหลักการของการพัฒนา
โรงเรียนท้ังระบบ ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ หลักการบริหารตนเอง 
หลักของการมีส่วนร่วม หลักของการบริการชุมชน โดยเป็นการบริหารจัดการท่ีโรงเรียนเพื่อสร้าง
ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมให้กับนักเรียนได้พัฒนาเจริญงอกงาม ซึ่งโรงเรียนสามารถก าหนดความ

                                                                                                                                                                               

 45 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 4-6. 
 46 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวทางการบริหารโรงเรียนปฏิรูป
การศึกษา (กรุงเทพ ฯ2543), 11-16. 
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ต้องการพัฒนาของโรงเรียนด้วยตนเองโดยมีผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนร่วมแสดงความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
ก าหนดเปูาหมาย ระดมทรัพยากร ด าเนินการแก้ปัญหา ช่ืนชมต่อผลการพัฒนาร่วมกับผลการ
ด าเนินการจัดการศึกษาในโรงเรียน สามารถสนองตอบต่อชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ คือ การสร้างความตระหนัก การวางแผนพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ การ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การ
สรุปผลและรายงาน 

รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 การบริหารโรงเรียนโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน หรือการบริหารแบบฐานโรงเรียนนั้น จะไม่มี
รูปแบบเป็นการเฉพาะ แต่จะเป็นการบริหารท่ีต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนให้
สอดคล้องกับความพร้อมของโรงเรียนและรับกับการพัฒนาการของโรงเรียนหรือระดับการพัฒนาใน
การบริหารจัดการของแต่ละโรงเรียน    
 อุทัย  บุญประเสริฐ47 ได้ท าการวิจัยศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
ในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School–Based Management) โดยการวิจัยเอกสาร
แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท้ังต่างประเทศและในประเทศไทย 
พบว่า มีรูปแบบท่ีส าคัญอย่างน้อย 4 รูปแบบ สอดคล้องกับส านักงานปฏิรูปการศึกษา48 และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ49 ได้แก่ 
  1.  รูปแบบท่ีมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก (Administration control SBM)    
  2.  รูปแบบท่ีมีครูเป็นหลัก (Professional control SBM)      
  3.  รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลัก (Community control SBM)    
  4.  รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional community SBM) 

ประเทศไทย พบว่า มีรูปแบบท่ีส าคัญอย่างน้อย 4 รูปแบบ สอดคล้องกับส านักงานปฏิรูป
การศึกษา50 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ51 ได้แก่ 
  1. รูปแบบท่ีมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก (Administration control SBM)    
  2. รูปแบบท่ีมีครูเป็นหลัก (Professional control SBM)  

3. รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลัก (Community control SBM)  
                                                             

 47 อุทัย บุญประเสริฐ. 
 48 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 7. 
 49 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2-3. 
 50 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. 
 51 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 5. 
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4. รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional community SBM) 

ลักษณะส าคัญของโรงเรียนที่บริหารแบบ SBM    
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ52 ได้เสนอลักษณะท่ีส าคัญของโรงเรียนท่ี
บริหารแบบ SBM ดังนี้ 

  1.  พันธกิจของโรงเรียนต้องชัดเจน สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนด และเป็นท่ีรับรู้
ของสมาชิกทุกคน 
  2.  รูปแบบการบริหารโรงเรียน บริหารและจัดการศึกษาตามสภาพความต้องการ
และความจ าเป็นของโรงเรียน 

3.  ม ุมมอง เกี่ ยวกับมนุษย์  ใช้ทฤษฎี  Y มองว่ าผู้ร่ วมงานทุกคน เป ็น คนดีมี
ความสามารถ มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ 
  4. รูปแบบการตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจแบบกระจายอ านาจโดยคณะกรรมการ
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  5. รูปแบบภาวะผู้น า เป็นภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน อ านวยความสะดวกไม่ใช่ส่ังการ
และช้ีน า   

6. รูปแบบการใช้อ านาจ เป็นอ านาจของความรู้ความเช่ียวชาญ 
7. เทคนิคการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร ใช้วิธีการบริหารเชิงกลยุทธ์เน้นท่ี

ผลงาน แก้ปัญหาได้ทันการ และรู้จักระดมทรัพยากรต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เช่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้อย่างชาญฉลาด 

8. บทบาทของโรงเรียน สร้างรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขึ้นเองและมุ่งพัฒนาท้ัง
องค์กร 
  9. บทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง เป็นผู้พัฒนาเปูาหมายการศึกษา 
  10. บทบาทผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้กระตุ้นและประสานงานให้บุคลากรร่วมมือกัน
ปฏิบัติงาน และเป็นผู้พัฒนาทรัพยากร 
  11. บทบาทครู เป็นผู้ร่วมงาน เป็นผู้ตัดสินใจ เป็นผู้ริเริ่ม และเป็นผู้ปฏิบัติ 
  12. บทบาทผู้ปกครอง มีส่วนร่วม สนับสนุนโรงเรียน และเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหา 

13. บรรยากาศองค์กรเน้นการท างานเป็นทีม ให้ความร่วมมือและเคารพฉันทามติ 
  14. คุณภาพผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรู้ มีเทคนิคการบริหารท่ีทันสมัยเรียนรู้ 
ตลอดเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกคน 
                                                             

 52 ibid. 
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  15. การประเมินประสิทธิผล ต้องประเมินท้ังระบบ ท้ัง Input Process และ Output 
เพื่อประกันคุณภาพและพัฒนาโรงเรียน  

ประโยชน์ของโรงเรียนแบบ SBM 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ53 ได้น าเสนอประโยชน์ของโรงเรียนแบบ SBM  
สรุปได้คือ 
  1. สามารถสนองความต้องการของโรงเรียนและท้องถิ่นได้ดีขึ้น 
  2. สามารถระดมผู้มีประสบการณ์มาช่วยเหลือได้มากขึ้นในรูปของคณะกรรมการ 
  3. ครูมีขวัญก าลังใจดีขึ้น เพราะได้มีโอกาสคิดเอง ท าเอง และแสดงออกมากขึ้น 
  4. เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ จากการร่วมตัดสินใจ 

5. สร้างผู้น าใหม่ในทุกระดับ 
  6. เพิ่มการติดต่อส่ือสาร 
  7. ประหยัดการใช้งบประมาณ 
  8. มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  9. เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตร 
  10. แก้ปัญหาความขัดแย้งได้ดี เพราะครูได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ธีระ  รุญเจริญ54  ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ควรมีบทบาทในการด าเนินงานในสถานศึกษา ดังนี้ 
  1. เป็นผู้น าทางวิชาการ    
  2. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม   
  3. การประชาสัมพันธ์    
  4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร 
  5. การสร้างแรงจูงใจ    
  6. การประเมินผล   
  7. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา   
  8. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    

                                                             

 53 ibid. 
 54 ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพ ฯ: ข้าวฟุาง, 2546), 
60-61. 
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  9. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
 สุภาวดี  หาญเมธี55  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีจะน าพาการปฏิรูปการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาได้ สรุปได้ดังนี้ 
  1. เป็นคนไม่กลัวการเปล่ียนแปลง กล้าท่ีจะเปล่ียนแปลงส่ิงท่ี เป็นอยู่ในโรงเรียน
เปล่ียนวิธีการบริหารจัดการ เปล่ียนแผนการเรียนการสอนและเปล่ียนหลักสูตร 

2. เป็นคนท่ีทุ่มเทท างานร่วมทุกข์ร่วมสุขกับครูผู้ร่วมงาน ถ้าไม่สามารถนั่งอยู่ในใจครู
ส่วนใหญ่ได้ก็ไม่มีวันปฏิรูปการเรียนรู้ส าเร็จ    
  3. เป็นคนท่ีมีน้ าหนักต่อมุมมองทางการศึกษา มีความกระตือรือร้นทางวิชาการสูง 
เน้นการเรียนรู้ของนักเรียนมาก่อนสร้างปูายช่ือโรงเรียน    
    4. เป็นคนท่ีเห็นความส าคัญของคนอื่น เช่ือมั่นในพลังของการรวมหมู่ ท างานกับคน
ได้หลากหลาย    
  5. เป็นคนใฝุรู้  ช่างคิดค้น รักการอ่านและค้นคว้า ติดตามข่าวสารแล ะการ
เปล่ียนแปลงทางด้านการศึกษา ต่ืนตัวต่อการพัฒนาและความเปล่ียนแปลงรอบตัวตลอดเวลา 
  6. เป็นคนจริง เอาจริง และอยู่กับความจริง ไม่ชอบวัฒนธรรมแบบผักชีโรยหน้า กล้า
พูดความจริง และน าเสนอความจริงให้คนอื่นรับรู้ 
  7. เป็นคนมีคุณธรรม  

การน า SBM ไปสู่การปฏิบัติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ56 กล่าวว่า ผู้บริหารในฐานะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
สามารถน า  SBM  เข้าสู่สถานศึกษา โดยใช้เทคนิคและขั้นตอนดังนี้ 
  1. สร้างความตระหนักและความเข้าใจของตนเอง ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องยอมรับ
ว่า ผู้บริหารไม่ได้เป็นเจ้าของโรงเรียนแต่เพียงผู้เดียว แต่โรงเรียนเป็นของประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน ต้ังแต่ครู นักเรียนรวมถึงชุมชน ฉะนั้นผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ในการปฏิบัติงาน และในการประเมินตรวจสอบ ต้องมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาก
ขึ้น ต้องมีความเช่ือมั่นในความรู้ความสามารถของครูและชุมชน ลดบทบาทของการส่ังการลง
สนับสนุนให้ครูมีอ านาจในการตัดสินใจมากขึ้น ต้องมีความเช่ือว่าผู้รับการบริการควรเป็นผู้ก าหนดส่ิงท่ี
เขาต้องการหรือท่ีควรได้รับการบริหารหรือการตัดสินใจควรด าเนินการโดยคณะบุคคล เพราะการ
ท างานเป็นทีมจะสมบูรณ์กว่าการท าคนเดียว 
                                                             

 55 สุภาวดี หาญเมธี, "พบบรรณาธิการ " Life & Family2545. 
 56 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 6-7. 
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  2. พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร โดยให้ความรู้แก่คนในองค์กรและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและภารกิจตามโครงสร้างใหม่ ซึ่งอาจใช้
วิธีเชิญนักวิชาการหรือครูต้นแบบมาพูด จัด work shop ให้ครูพัฒนาตนเองร่วมกัน โดยพยายาม
สนับสนุนให้ครูด าเนินการเองและผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมด าเนินงาน 

  3. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียน โดยใช้ SWOT Analysis ได้แก่การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในว่า นักเรียน ผู้ปกครอง ครู เป็นบุคคลกลุ่มใด มีปัญหาอะไร มีจุดแข็งจุดอ่อนในด้านใด 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ท้ังท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติใน
หมวดต่าง ๆ ท่ีระบุว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องท าอะไรบ้าง กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษารวมท้ังกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ   
  4. เปิดโอกาสให้ทุกฝุายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ต้ังแต่การวางแผน
ปฏิบัติการประเมินผล การพัฒนาปรับปรุง 
  5. ก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเผยแพร่ให้เป็นท่ีรับรู้
โดยท่ัวกัน 
  6. ก าหนดเปูาหมายของการศึกษา/ผลผลิตทางการศึกษา ซึ่งเป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย
ของระบบการศึกษา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับการบริการ (Customer’s Satisfaction) เน้น
คุณภาพผู้เรียน ท าอย่างไรจึงจะให้นักเรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดย
ศึกษาจากมาตรฐานการศึกษา 
  7. จัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการทดลอง 3 รูปแบบ 
คือ แบบคณะกรรมการท่ีปรึกษา แบบคณะกรรมการบริหาร (ผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธาน) และ
แบบคณะกรรมการบริหาร (ผู้บริหารโรงเรียนเป็นเลขานุการ)    
  8. ก าหนดธรรมนูญโรงเรียนและระบบการประกันคุณภาพ 
  9. ให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรท้องถิ่นและการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา 
  10. น าระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ เพื่อการวางแผน การประเมินผล การเผยแพร่ 
ฯลฯ 

เง่ือนไขความส าเร็จของการน า SBM ไปสู่การปฏิบัติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ57 ได้ด าเนินการสรุปรวบรวมแนวคิดของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับเงื่อนไขความส าเร็จของการน า SBM ดังนี้ 

                                                             

 57 ibid. 
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  1. ต้องเลือกผู้บริหารที่ถูกต้อง เป็นผู้บริหารท่ีมีอ านาจความเช่ียวชาญ คือ ผู้บริหาร
จะต้องมีคุณลักษณะของผู้น าทางวิชาการอย่างแท้จริง สามารถให้ความช่วยเหลือทางวิชาการได้นิเทศ
ได้และเป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถจูงใจให้ครูทุกคนอยากท างานและมุ่งไปท่ีความส าเร็จของงานบริหาร
และการจัดการศึกษา ฉะนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพยายามเข้าหาชุมชนให้มากขึ้นและประการ
ส าคัญท่ีสุดคือ ทุกฝุายต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของการศึกษาและผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2. ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการโรงเรียนต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
ตน ไม่ใช่จะเป็นบทบาทของประธาน บทบาทของเลขานุการ บทบาทของคณะกรรมการ โดยเฉพาะ
กรรมการท่ีเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน ซึ่งยังไม่ค่อยมีความรู้และประสบการณ์ 
  3. ต้องมีการกระจายอ านาจอย่างแท้จริงท่ัวท้ังโรงเรียน ให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมมากท่ีสุดทุกกิจกรรม และเน้นการท างานเป็นทีม 
  4. ต้องเน้นการพัฒนาวิชาชีพให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
  5. ต้องให้ความส าคัญของการส่ือสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ และการยอมรับ 
  6. ต้องให้รางวัลกับผู้ท่ีมีผลงานจริง โปร่งใส และเป็นระบบคุณธรรมเพื่อเสริม
แรงจูงใจ ให้สมาชิกองค์กรได้ท างานอย่างมีความสุข 
  7. ต้องเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพราะการเรียนรู้คือหัวใจของการบริหารและการ
จัดการศึกษาท่ีสถานศึกษา   
  8. ต้องจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีก าร
ประเมินผลตามสภาพจริง มีแผนการเรียน และมีการวิจัยในช้ันเรียน 
  9. ต้องมียุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน 
เครือข่ายศิษย์เก่า 
 จากการศึกษาความหมาย หลักการ แนวทาง และบทบาท การด าเนินการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School–Based Management) สรุปได้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School–Based Management) หรือการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการบริหาร เป็น
การกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางหรือจากเขตการศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรง ให้
สถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจ ในการ
บริหารจัดการ ในการส่ังการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนท้ังด้านหลักสูตร การเงิน การบริหารบุคคล
และการบริหารท่ัวไป โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครู 
ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้เรียน ของผู้ปกครองและชุมชนมากท่ีสุด โดยผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีภาวะผู้น าเป็นอย่างดี จัด
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การศึกษาท่ีสถานศึกษา ครูผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับแนวด าเนินการในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

หลักการแนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation management)  
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) ถูกใช้เป็นข้อได้เปรียบของการ

แข่งขันกันทางธุรกิจ โดยเน้นเปูาหมายของการมีพันธสัญญาร่วมกัน การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเปูาหมายขององค์กร การบริหารแบบมีส่วนร่วมมี
แนวคิดหลัก คือ การให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล เป็นนวัตกรรมในการบริหารท่ีสนับสนุนให้
กลุ่มงานมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางของการด าเนินงาน 

แนวคิดและทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
แนวคิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม58 (Participative Management) เป็นแนวคิดท่ีให้

ความส าคัญกับพนักงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรส าคัญและควรค่าแก่การดูแล
รักษาขององค์การ อีกท้ังยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการ
องค์การ ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและองค์การต่าง  ๆ ให้การยอมรับและน ามา
ประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้แนวคิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ยังเกี่ยวข้องกับ
เรื่องต่าง ๆ ในองค์การ ได้แก่ การตัดสินใจ การส่ือสารข้อมูล การก าหนดระบบการให้รางวัลและการ
เสริมสร้างทักษะ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนด 
แสดงความคิดเห็นและความต้องการของตนในเรื่องต่าง ๆ 

เคท เดวิส (Keith Davis) (อ้างถึงใน วริศรา พุ่มดอกไม้)59 ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม 
(Involvement) หมายถึง การร่วมงานท่ีมีการเกี่ยวข้องกันท้ังทางด้านจิตใจและอารมณ์ ผลของการ
เกี่ยวข้องกันท าให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายของกลุ่ม และเกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อกลุ่มด้วย 

ไวท์ (White) (อ้างถึงใน วริศรา พุ่มดอกไม้)60 ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมประกอบด้วยส่ีมิติ 
คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าควรท าอะไร และท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมในการเสียสละ 
และพัฒนาตามท่ีได้ตัดสินใจ 3) มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้จากการด าเนินงาน และ 4) 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

                                                             

 58 วริศรา พุ่มดอกไม้, " การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารและจัดการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2" (มหาวิทยาลัยนเรศวร
, 2552), 12. 
 59 ibid. 
 60 ibid. 
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ส าหรับการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาจะต้องให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ต้ังแต่การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา และการติดตามประเมินผล ซึ่งกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มี
แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาประการหนึ่ง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการร่วมคิดร่วม
ท า (Participation and Collaboration) โดยมีแนวคิดหลักว่า การศึกษาเป็นแหล่งของสาธารณชน
ทุกคน โดยความคิดนี้เช่ือว่า การให้ทุกคน ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมคิด และร่วมท า ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา จะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ให้การ
สนับสนุนและร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาก่อให้เกิดความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับ 

 แนวคิดพื้นฐานของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
นักทฤษฎีองค์การมีแนวคิดเรื่องทฤษฎีการจูงใจท่ีคล้ายกัน คือ ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ 

(Maslow’s Motivation Theory) ซึ่งมีความเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการเหมือนกัน ตราบใดท่ี
ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ก็จะเกิดปัญหาความต้องการอยู่เสมอ แต่ถ้าได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการก็จะเลิกสนใจ โดยมนุษย์มีการตอบสนองความต้องการแตกต่างกัน
ทางด้านปริมาณความต้องการระดับต่ าค่อนข้างมีขอบเขตจ ากัด แต่ความต้องการระดับสูงจะไม่มี
ขอบเขตจ ากัด 

ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์เบิร์ก (Herberg’s Motivation Hygine Theory) มีความเช่ือว่า 
ปัจจัยท่ีจูงใจให้คนท างาน ประกอบด้วย 

1. ความส าเร็จในงานท่ีท า 
2. การได้รับการยอมรับยกย่องและนับถือ 
3. ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 
4. ลักษณะของงานท่ีท า 
5. ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
6. ความเจริญเติบโตส่วนบุคคล 
จากการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ อากีริส (Argyris) พบว่า บุคคลจะมีวุฒิภาวะและ

บุคลิกภาพเป็นของตนเองการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วยให้บุคคลได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใน
ด้านการตัดสินใจ การควบคุมการท างานการแสดงออก ทัศนคติและการใช้ความสามารถท่ีจะประสบ
ความส าเร็จ 
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ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม61 เป็นการจูงใจให้ผู้ท่ีปฏิบัติงานในองค์กร ได้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมกันพัฒนางานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายขององค์กร โดยมีการให้ความหมาย
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ อาทิ คุณวุฒิ คนฉลาด ได้กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็น
เทคนิคท่ีมีการยอมรับการอย่างกว้างขวาง มีหลักการ คือ มุ่งให้สมาชิกในองค์การมีโอกาสท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ให้ทุกคนมีส่วนร่วม งานจึงจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นการจัดการท่ีผู้เกี่ยวข้องหรือควบคุมปัญหาได้มาช่วยกันแก้ปัญหาแบบเป็นทีม ซึ่งจะได้ยอมรับ
ในปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหาได้ดีขึ้น มักจะได้ผลทางจิตวิทยา และสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน
ของทุกคนด้วย 

นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ และอินถา ศิริวรรณ กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ี
บุคคลผู้บริหารใช้การจูงใจให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ เพื่อพัฒนางานท่ีปฏิบัติให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมใน
ลักษณะของการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจตลอดจนการประเมินผลให้ทุกฝุายได้ส านึกใน
หน้าท่ีและความรับผิดชอบร่วมกัน อันจะน าไปสู่เปูาหมายขององค์กร 
 นันทกิตติ แก้วกล้า กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การบริหารโดยให้บุคคลใน
องค์กรหรือบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ การตัดสินใจใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความเช่ียวชาญ
ในการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการบริหารงานมีความส าคัญ
ของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งหวังและ
กระบวนการการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรมของบุคคลในองค์กรได้กว้างขวางและเกิดการ
ยอมรับได้เป็นหลักการของการบริหารงานท่ีผลต่อการด าเนินการเชิงวิเคราะห์ ซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจ
ได้ ลดช่องว่างของระบบการส่ือสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้ง 

วริศรา พุ่มดอกไม้62 ได้สรุปความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นการบริหารโดย
ให้บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการได้รับประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม จากการจัดการศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและทิศทางในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
ศึกษาของสถานศึกษาร่วมด าเนินการ ให้การสนับสนุนท้ังด้านก าลัง ความคิดและก าลังทรัพย์ พร้อม
ท้ังร่วมก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

                                                             

 61 ibid. 
 62 ibid. 
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 สมเดช สีแสง63 ได้สรุปความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นการบริหารท่ีเปิด
โอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขตของตน ซึ่งถือว่าเป็นการ
บริหารท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดกับคุณสมบัติของมนุษย์ในปัจจุบัน การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็น
หลักการส าคัญของการบริหารแบบใหม่ท่ีเรียกว่า การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ (Total Quality 
Control หรือ TQC) 

จากความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม หมายถึง การท่ีผู้บริหารบริหารโดยมีการจูงใจให้บุคคลในองค์กร หรือผู้ท่ีได้รับประโยชน์จาก
องค์กรท้ังทางตรง และทางอ้อม ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ และบรรลุเปูาหมายขององค์กร 
 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กรควรประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ประการ คือ 

 1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององค์กรย่อมมีความผูกพันกับ
องค์กร และมีความปรารถนาท่ีจะมีส่วนร่วมในการบริหารขององค์กร แม้เพียงได้รับฟังความคิดเห็นก็
ท าให้มีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรแล้ว 
  2. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเปูาหมาย เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกแสดง
ความคิดเห็น และช่วยให้เกิดความช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก 
  3. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความส านึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบ การท่ีบุคคลได้
แสดงความคิดเห็น และยอมรับในเปูาหมายเดียวกัน จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความส านึกในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 

ลักษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ลักษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเน้นความส าคัญท่ีบุคลากรและกลุ่มงานให้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ บุคคลผู้บริหารนิยมมอบหมายและกระจายอ านาจของตนสู่
บุคคลผู้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ จึงเป็นการลดภาระหน้าท่ีของผู้บริหารลงและสามารถใช้เวลาใน
เรื่องส าคัญอื่น ๆ ได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มความหมายและความท้าทายให้งานระดับล่างมากขึ้น  เนื่องจาก
บุคคลระดับปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ลักษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นเกิด
จากผู้น า บริหารงานด้วยโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วม 
ไม่ว่าจะให้ความร่วมมือในการตัดสินใจ หรือมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานในขั้นตอนกระบวนการบริหาร อันได้แก่ การวางแผน การส่ังการและการควบคุม ย่อมสร้าง

                                                             

 63 สมเดช สีแสง, คู่มือการบริหารโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ. การศึกษา
ชาติ (ชมรมพัฒนาน าความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู2547), 16. 



  53 

ความภูมิใจในการมีส่วนร่วมให้กับบุคคลระดับปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความผูกพันและความยินยอมรับ
ผลการปฏิบัติงานอันเกิดจากการมีส่วนร่วมโดยปราศจากข้อโต้แย้ง 
 ระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในปัจจุบันท่ีใช้อยู่และเป็นท่ียอมรับว่าได้ผลมาก อุทัย บุญ
ประเสริฐ64 ได้แบ่งออกเป็น 4 ระบบ คือ 

 1. การปรึกษาหารือ (Consulting Management) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสให้บุคคล
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในรูปแบบของคณะกรรมการ (Committee) ซึ่งเป็นการ
กระจายอ านาจในการบริหารและการตัดสินใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ด าเนินการด้วย เหมาะส าหรับใช้กับบุคคลผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป 
 2. กลุ่มคุณภาพ (QC Circles) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสให้บุคคลผู้บริหารได้มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานแบบของกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน 3 – 10 คน เหมาะส าหรับใช้กับบุคคล
ผู้ปฏิบัติงาน หรือระดับหัวหน้างาน เพราะเป็นการฝึกฝน และเปิดโอกาสให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานได้มี
โอกาสท างานร่วมกัน เพื่อหาปัญหา สาเหตุ ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาด้วนตนเอง อย่างไรก็
ตาม ระบบกลุ่มคุณภาพจะใช้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิค QC และการใช้
กระบวนการกลุ่มให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และท่ีส าคัญ คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคล 
ผู้ร่วมงานต้องอยู่ในเกณฑ์สูง จึงจะสามารถน าระบบกลุ่มคุณภาพนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. ระบบข้อเสนอแนะ (Suggestion System) เป็นรูปแบบท่ีได้ผลมากในการปฏิบัติ มี
ลักษณะแตกต่างจากข้อเสนอแนะท่ีเห็นท่ัว ๆ ไป มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือผู้รับฟังความคิดเห็นเท่านั้น 
กล่าวคือ รูปแบบนี้จะมีแบบฟอร์มข้อเสนอแนะให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องกรอกตามแบบท่ี
ก าหนด เช่น ปัญหาท่ีพบคืออะไร สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และผลท่ีคาดหวังจะได้รับ โดย
แต่ละแบบฟอร์มอาจจะแตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน แต่มีหลักปฏิบัติเดียวกัน
คือ จะมีคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะมีหน้าท่ีในการประเมินข้อเสนอแนะจากแบบฟอร์ม     
ต่าง ๆ ว่ามีความเปน็ไปได้ทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน และสมควรด าเนินการตามข้อเสนอแนะหรือไม่ 
และแจ้งน าเสนอบุคคลผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการต่อไป 

4. ระบบส่งเสริมให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ พบมากในการบริหาร
กิจการของบริษัทหน่วยงานเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจโดยการส่งเสริมให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการด้วยการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท ดังนั้น ในรูปแบบนี้บุคคลผู้บริหาร
อาจน ามาประยุกต์โดยการสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของหน่วยงาน เพื่อให้บุคคล
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายพึงพอใจท่ีจะมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

                                                             

 64 อุทัย บุญประเสริฐ, 160-61. 
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ลักษณะของการมีส่วนร่วม พิจารณาได้หลายมุมมอง แต่ลักษณะโดยรวมของการมีส่วนร่วม 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การจัดองค์กร การปฏิบัติ การบริหาร การส่ือสาร
และการประเมินผล ซึ่งอาจเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือทางอ้อม ท้ังในระดับของการมีส่วนร่วม
เพียงบางส่วนหรือมีส่วนร่วมท้ังหมด 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กรมวิชาการกองนโยบายและแผน ได้กล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการมี ส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
   1.  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานก่อนด าเนินการ 
   2.  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
   3.  การสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้มีส่วนร่วม 
   4.  การสร้างกิจกรรม 
   5.  การต่อรองเพื่อด าเนินกิจกรรม 
   6.  การร่วมกันด าเนินการ 
   7.  การร่วมกันประเมินผลด าเนินการ 
   8.  การร่วมกันรับผลด าเนินการ 
  กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นการท างานท่ียึดการท างานแบบมีส่วนร่วมต้องมีการ
ท างานเป็นระบบทีมมีการท างานเป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมกระบวนการกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เน้นการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ท่ีร่วมกันก าหนดเปูาหมายท่ีชัดเจนเน้นคุณภาพนักเรียน 

ศราวุธ กลางหล้า65 กล่าวว่าการใช้รูปแบบการบริหารโดยคณะกรรมการจะก่อให้เกิดผลดี
หลายประการ เช่น ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
ส่งเสริมให้รู้จักยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นการฝึกวิธีท างานและประชาธิปไตยอย่างไร
ก็ตามการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการย่อมมีผลดีและผลเสียขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัย
แวดล้อม 

การมีส่วนร่วมในการบริหารของสถานศึกษา 
  1.  การบริหารงานวิชาการ 
       งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจใน

                                                             

 65 ศราวุธ  กลางหล้า, "การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถาศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรในโรงเรียนที่ไม่ใช่คณะกรรมการโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4" (มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2548), 26. 



  55 

การบริหารจัดการไปให้สถานศึกษามากท่ีสุดโดยก าหนดให้กระทรวงก าหนดเฉพาะหลักสูตรส่วนกลาง
และให้สถานศึกษามีอิสระในการท าหลักสูตรสถานศึกษาได้เองด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษา
ด าเนินการได้โดยอิสระและคล่องตัวรวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษาชุมชน
ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรก าหนดแหล่งเรียนรู้และออกแบบวิจัยในช้ันเรียน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนและออกแบบประเมินผลผู้เรียนซึ่งจะเป็น
ปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดประเมินผลรวมท้ังการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยมีขอบข่ายและภารกิจการบริหารและ
จัดการ 12 ด้านดังนึ้ 
  1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  3.  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
  4.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  5.  การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
  6.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  7.  การนิเทศการศึกษา 
  8.  การแนะแนวการศึกษา 

9.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  10.  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
  11.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 
  12.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการบริหารงานวิชาการ 
1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานวิชาการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็วและสอดคล้องกับ

ความต้องการของนักเรียนสถานศึกษาและท้องถิ่น 
2. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลภายในเพื่อพัฒนาตนเองและ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก  

3. เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุน
การพัฒนาการเรียนรู้ท่ีสนองความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่นโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
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4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง   
      นันทิยา ศรีหล่ิง66 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต  2 การบริหารวิชาการ
ท้ังหมด 12 ภารกิจนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานวิชาการได้โดยอิสระคล่องตัว
รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนสถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่นมีมาตรฐานและ
คุณภาพและสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อ
พัฒนาตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอกพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้และการประสานความร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ 

 สรุปได้ว่าการบริหารวิชาการท้ังหมด 12 ภารกิจนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานวิชาการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
สถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพและสอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้เกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้และประสานความร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่น ๆ ในพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  การบริหารงานงบประมาณ 
     งานบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท้ังนี้เพราะการบริหารงบประมาณในระบบศูนย์อ านาจในระบบเดิมนั้น
นอกจากจะท าให้เกิดความล่าช้าและผูกรัดด้วยระเบียบท่ีท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารแล้วยัง
มีปัญหาในเรื่องการทุจริตและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรทรัพยากรท่ีไม่ตรงกับความต้องการซึ่ งการ
บริหารงบประมาณนั้นต้องยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษารวมท้ังหารายได้จากการบริการมาใช้จัดการ  เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษาส่งให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผู้เรียนโดยมีขอบข่ายและภารกิจการบริ หารและ
จัดการดังนี้67 

                                                             

 66 นันทิยา ศรีหล่ิง, "การมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2" (มหาวิทยาลัยอีสาน, 
2553), 24. 
 67 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553, 39. 
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      1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
  1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
  1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
      2. การจัดสรรงบประมาณ 
  2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
  2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
  2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
      3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
  3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
  3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
      4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  4.1 การจัดสรรทรัพยากร 
  4.2 การระดมทรัพยากร 
  4.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
  4.4 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  4.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
      5. การบริหารการเงิน 
  5.1 การเบิกเงินจากคลัง 
  5.2 การรับเงิน 
  5.3 การเก็บรักษาเงิน 
  5.4 การจ่ายเงิน 
  5.5 การน าส่งเงิน 
  5.6 การเบิกเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 
      6. การบริหารบัญชี 
  6.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 
  6.2 การจัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน 
  6.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน 
      7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  7.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา 
  7.2 การจัดหาพัสดุ 
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  7.3 การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
  7.4 การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

วัตถุประสงค์ของการบริหารงานงบประมาณ 
      1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ 
      2. เพื่อให้ผลผลิตผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
      3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 จากการศึกษาการบริหารงานงบประมาณท่ีมีท้ัง 7 ภารกิจนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณอย่างอิสระ คล่องตัว และโปร่งใส ตรวจสอบได้ให้สถานศึกษา
จัดทรัพยากรอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลผลิตเป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
 3. การบริหารงานบุคคล 
     งานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจท่ีส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิด
ความคล่องตัวอิสระภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถมีขวัญก าลังใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมี
ความมุ่งมั่นและก้าวหน้าในวิชาชีพการกระจายอ านาจด้านการบริหารงานบุคคลนั้นจึงเป็นโอกาสท่ี
สถานศึกษาจะมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีในการบริหารงานบุคคลมากขึ้น  นับต้ังแต่การสรรหาการ
คัดเลือกการพัฒนาให้ค่าตอบแทนเป็นต้นโดยเปูาหมายสูงสุดของการมีอ านาจและความรับผิดชอบใน
การบริหารงานบุคคลนี้ก็เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีภารกิจด้านการบริหารและจัดการดังนี้ 
      1. การวางแผนอัตรากาลังและต าแหน่ง 
      2. การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง 
      3. การเสริมส่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
      4. วินัยและการรักษาวินัย 
      5. การออกจากราชการ 

วัตถุประสงค์ของการบริหารงานบุคคล 
1. เพื่อให้การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามหลักธรร

มาภิบาล 
      2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจท่ี
รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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      3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยยึดมั่นใน
ระเบียบ วินัย จรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานวิชาชีพ 
      4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จากการศึกษางานบริหารงานบุคคลท่ีมีท้ังหมด 5 ภารกิจนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
ด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จ  ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จ ส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัยจรรยาบรรณอย่างมี
มาตรฐานวิชาชีพยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพให้มีความ
มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป 
 4. การบริหารงานท่ัวไป 
     การบริหารงานท่ัวไปเป็นงานท่ีเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้บริการบริหารงาน
อื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปูาหมายท่ีก าหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสานงาน
ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพัฒนา
สถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมส่งเสริมในการบริหารและจัดการศึกษาตาม
หลักการบริหารท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใสการบริหารงานท่ัวไปนั้น
ต้องให้ความส าคัญกับการท านโยบายแผนและระบบข้อมูลส าหรับการด าเนินงานโดยจะรวมงานด้าน
ประกันคุณภาพภายในไว้ด้วย ดังนั้นการบริหารงานท่ัวไปแบบใหม่จึงต้องมีประสิทธิภาพมีระบบข้อมูล
ท่ีทันสมัยส าหรับงานวิชาการมีความคล่องตัวใช้บุคลากรน้อยและควรจัดเป็นบริการ ณ จุดเดียว  
(One–Stop-Service) ท้ังหมดนี้เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมี
ขอบข่ายภารกิจการบริหารและจัดการดังนี้ 
      1. การด าเนินงานธุรการ 
      2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      3. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
      4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
      5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
      6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
      8. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
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      9. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
      10. การรับนักเรียน 
      11. การส่งเสริมและการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
      12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
      13. การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
      14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
      15. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถานบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
      16.  งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
      17.  การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
      18.  งานบริการสาธารณะ 
      19.  งานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 

วัตถุประสงค์ของการบริหารงานท่ัวไป 
      1.  เพื่อให้บริการสนับสนุนส่งเสริมประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
      2.  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน
ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเจตคติท่ีดี เล่ือมใสศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาจาก
การศึกษาการบริหารงานท่ัวไปนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการให้บริการส่งเสริม
ประสานงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในกลุ่มต าบลวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 โรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในต าบลห้วยยางโทนและต าบลวัง
มะนาว อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ 
ควบคุม ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับการศึกษาภาคบังคับ เปิดท า
การสอนต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) จ านวน 6 โรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
จ านวน 52 คน ประกอบด้วย  
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1. โรงเรียนวัดวังมะนาว (อิสสฺโรปถัมภ์) ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ครูผู้สอน จ านวน 3 คน 
อัตราจ้างจ านวน 5 คน 

2. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ค าวอนประชานุกูล) ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ครูผู้สอน จ านวน 8 
คน อัตราจ้าง จ านวน 1 คน 

3. โรงเรียนบ้านมณีลอย ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ครูผู้สอน จ านวน 3 คน อัตราจ้าง จ านวน 2 
คน  

4. โรงเรียนบ้านหนองลังกา ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ครูผู้สอน จ านวน 6 คน อัตราจ้าง
จ านวน 1 คน 

5. โรงเรียนบ้านพุเกตุ ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ครูผู้สอน จ านวน 3 คน อัตราจ้าง จ านวน 2 
คน 

6. โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ครูผู้สอน จ านวน 11 คน พนักงาน
ราชการจ านวน 1 คน 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 งานวิจัยในประเทศ 

 จิตรดา เจริณสุข68 ได้ศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขต
คุณภาพศรีมหาโพธิ 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จ าแนกตามระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นการวิจัยเพื่อพัฒนาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยโรงเรียนระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการสูงกว่าโรงเรียนระดับขยาย
โอกาส และเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และรายด้านพบว่าด้านการพัฒ นา

                                                             

 68 จิตรลดา เจริญสุข, "ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตคุณภาพศรี
มหาโพธิ 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1" (มหาวิทยาลัยบูรพา
, 2556), บทคัดย่อ. 
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กระบวนการเรียนรู้และด้านการประกันคุณภาพภายในสถานและมาตรฐานการศึกษาแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จิตติพร จิตตรี69  ได้ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการและวุฒิ
การศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

กนกวรรณ เพชรก้อน70 จากการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอปลวกแดง สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและขนาดของ
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอปลวกแดง สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ผลการเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา 

อ าเภอปลวกแดง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอปลวกแดง สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 นันทิยา  ศรีหล่ิง71 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพและปัญหาการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการ

                                                             

 
69 จิตติพร จิตตรี, "ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3" (มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช, 2557), บทคัดย่อ. 
 70 กนกวรรณ เพชรก้อน, "สภาพการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอปลวกแดง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1" (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558), บทคัดย่อ. 
 71 นันทิยา ศรีหล่ิง,  บทคัดย่อ. 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น มีบทบาทและหน้าท่ีส าคัญมากในปัจจุบัน ในการท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลักดันในด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและวิเคราะห์ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้พัฒนาและ
ก้าวหน้าดียิ่งขึ้นไป 

ณัฏฐนันท์ มันตะพงศ์72 ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทาน
สงเคราะห์จังหวัดนนทบุรีผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.12 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นว่า ประสิทธิภาพการบริหารงาน อยู่ในระดับ
มากทุกด้านตามล าดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และ 2) ผลการเปรียบความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี โดย
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่าบุคลากรท่ีมี เพศ อาชีพ รายได้ สถานภาพต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อ ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ส่วนบุคลากรท่ีมี อายุและ
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ุ 

สุธารินี อนงนุช73 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพการบริหารงานและประสิทธิผลของ
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานและประสิทธิผลของโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จังหวัดจันทบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  เรียง
คะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานท่ัวไปประสิทธิผลของโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จังหวัดจันทบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 17   โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียง
คะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติเชิงบวก สภาพ

                                                             

 72 ณัฏฐนันท์ มันตะพงศ์, "ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทาน
สงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี" (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), บทคัดย่อ. 
 73 สุธาริณี อนงนุช, "ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการบริหารงานและประสิทธิผลของ
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17" 
(มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557), บทคัดย่อ. 
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การบริหารงานและประสิทธิผลของโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยรวมความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 

จุฬาลักษณ์ ทนทาน74 ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู กลุ่มโรงเรียนโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับค่าเฉล่ียมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร
และด้านการวางแผนและการสรรหาตามล าดับ เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล ของผู้บริหาร
โรงเรียนตามทัศนะของครู กลุ่มโรงเรียนโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

โศภิดา  คล้ายหนองสรวง75 ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในระดับสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 4) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการต้ังเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน (X1) ด้านการไว้วางใจกัน (X4) ด้านความยึดมั่นผูกพัน (X1) สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของสถานศึกษา (Yˆ) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ 
โดยมีค่าอ านาจพยากรณ์เท่ากับ 58.10 เปอร์เซ็นต์  

                                                             

 74 จุฬาลักษณ์ ทนทาน, "การบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3" (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558), บทคัดย่อ. 
 75 โศภิดา คล้ายหนองสรวง, "การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3" (มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2558), บทคัดย่อ. 
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 เบญจพร ยิฐธรรม76 ได้ท าวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารและ
การสนับสนุนทางสังคมในองค์กรกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  กรณีศึกษาข้าราชการสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการท่ีรายงานว่ามีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารใน
องค์กรแต่ละรูปแบบ 4 รูปแบบยิ่งมากมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานมากตามไปด้วย โดยพบ
ความสัมพันธ์ทางบวกนี้ ท้ังในกลุ่มรวมและในองค์ประกอบย่อยทุกด้านของขวัญก าลังใจคือด้าน
ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความรู้ สึกมั่นคงในงานและด้าน
ความก้าวหน้าในงาน 2) ข้าราชการท่ีรายงานว่าพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบในปริมาณมาก
มีขวัญก าลังใจมากกว่าข้าราชการท่ีรายงานว่าพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบในปริมาณน้อย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 3) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชาและจากเพื่อน
ร่วมงานมีความสัมพันธ์อย่างเช่ือถือได้ทางสถิติกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
โดยรวมท้ัง 4 ด้าน 4) ข้าราชการท่ีปรารถนาให้มีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารในองค์การ 4 รูปแบบ
มากขึ้นกว่าพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารท่ีกระท าอยู่ยิ่งมากขึ้นยิ่งมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการน้อยลงโดยพบความสัมพันธ์ในกลุ่มรวมและในองค์ประกอบย่อยหลายด้าน  และ           
5) ข้าราชการท่ีปรารถนาให้ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในองค์การจากผู้บังคับบัญชาและจากเพื่อน
ร่วมงานมากขึ้นกว่าท่ีได้รับในปัจจุบันยิ่งมากยิ่งมีขวัญก าลังใจในด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงานและ
ด้านความพึงพอใจงานยิ่งน้อย นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้พบว่าข้าราชการท่ีมีอายุมากมีอายุราชการ
มากหรือมีระดับเงินเดือนมาก มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงานมากกว่า
ข้าราชการท่ีมีลักษณะตรงกันข้าม 

 เอกลักษณ์ ขาวนวล77 ได้ท าวิจัย เรื่องการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
ท่ัวไปและการบริหารงานบุคคล 

                                                             

 76 เบญจพร ยิฐธรรม, "ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารและการ
สนับสนนุทางสังคมในองค์กรกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาข้าราชการสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม  " (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553), บทคัดย่อ. 
 77 เอกลักษณ์ ขาวนวล, "การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4" (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), บทคัดย่อ. 
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 ยิ่งลักษณ์ ระรวยทรง78 ได้ท าวิจัยเรื่อง การส่ือสารของผู้บริหารกับประสิทธิภาพของการ
จัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาแยกตามรายด้านพบว่า 
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคลตามล าดับ 

 ปัญญา แจ่มกังวาน79 ได้ท าวิจัยเรื่อง การบริหารวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน 

 ทิพรัตน์ จันทนา80 ได้ท าวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณโดยใช้วัฏจักรคุณภาพของเดม
มิ่งในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า 1) การบริหาร
งบประมาณโดยใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท้ังโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 งานวิจัยต่างประเทศ 

 เคอร์บี (kirby)81 ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยวิเคราะห์
บริบทสภาพแวดล้อมท่ีเน้นประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมท่ีเน้นประสบการณ์ในการบริหารงานกับการบริหารกับผลงาน การบริหารงานของผู้
บริหารงานโรงเรียน โดยใช้งานวิจัยแบบผสมกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียนในรัฐมิชิแกนจ านวน 
605 คน พบว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางบวก ช่วยยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับ
การพัฒนาทีมงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมประสบการณ์ในการบริหารของผู้บริหารมี
                                                             

 78 ยิ่งลักษณ์ ระรวยทรง, "การสื่อสารของผู้บริหารกับประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร" (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 110. 
 79 ปัญญา แจ่มกังวาน, "การบริหารวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2" (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครินทร์, 2554), 91. 
 80 ทิพรัตน์ จันทนา, "การบริหารงบประมาณโดยใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมม่ิงในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2" (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 
111. 
 

81 Elizabeth A.  Kirby, "Impications for Educational Administration through 
Analysis of Environment Context and Symptom of Stress Experiment by High 
School Principal" (Central Michgan University, 1926), Abstract. 
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ความสัมพันธ์กับการบริหารงานและสนับสนุนการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพนอกจากนี้การจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยเป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนการท างานแบบท้าทายให้เกิดการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมงาน 
 คีเจ (Kijai)82 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จจาก
ปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่ บรรยากาศของโรงเรียน ภาพพจน์ของโรงเรียน ความเป็นผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหาร ความสามารถในการคิดค านวณและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของ
โรงเรียนสูงกว่าปัจจัยด้านอื่น ๆ 
 แฮริส (Harris)83 ไ ด้ศึกษาวิ จัยเรื่อง หน้าท่ีของ ผู้บริหารบุคคลในระบบโรงเรียน
ประถมศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หน้าท่ีความรับผิดชอบของโรงเรียนประถมศึกษาด้านการบริหาร
บุคคล ควรประกอบด้วยการวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การน าเข้าสู่หน่วยงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา การให้ค่าตอบแทนหรือส่ิงจูงใจ การไกล่เกล่ียปัญหาด้านบุคคล 
ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคล 
 อลิ (Ali)84 ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลในประเทศมาเลเซีย กรณี
ของ บริษัท พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ สถานการณ์บริหารงานบุคคลความสัมพันธ์รองกับผู้จัดการสายงานและ
ความหมายของประสิทธิผลขององค์กรท่ีมีอยู่โดยเฉพาะ ผลกระทบด้านลบท่ีเกิดขึ้นจากการขาดการ
บริหารงานบุคคล เช่น ความไม่ลงรอยกัน ความไม่เพียงพอของการปฏิบัติงานของบุคลากรได้รับการ
ช้ีแจง ในงานวิจัยนี้พบว่ามีปัจจัยทางวัฒนธรรมการเมืองปัจจัยทางกฎหมายและโครงสร้างท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการบริหารงานบุคคล ในส่วนของ SEDCs การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมในการ
บริหารงานบุคคลและบทบาทส าคัญของผู้จัดการบุคลากรถูกยกเลิกและถูกทอดท้ิง การขาดการ
จัดการบุคลากรแบบเป็นทางการและแบบกระจายอ านาจท าให้การวางแผนก าลังคนและการฝึกอบรม
แบบเฉพาะกิจไม่เป็นระบบมีการแบ่งแยกในการเลือกและการส่งเสริมและการขาดการสร้างแรงจูงใจ 
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 แบรสฟีลล์ (Brasfield)85 ได้ศึกษา กรณีของโรงเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบของการส่ือสาร
และกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก โดยการแลกเปล่ียน
ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ใหญ่มักจะใช้วิธี ส่ือสารกับ
หน่วยงานภายในโรงเรียนโดยผ่านทางข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน โดยท่ียังขาดการพูดคุยและ
จัดการประชุม เพื่ออภิปรายร่วมกันระหว่างอาจารย์ใหญ่กับหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงานภายใน
โรงเรียน ท าให้เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการระบุความส าคัญของหน่วยงาน การติดต่อส่ือสาร การมี
ปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ 

 บุชชี (Buzzi)86 ได้ศึกษาวิจัย การใช้ภาวะผู้น าทางวิชาการหรือผู้น าทางการสอนท่ีเข้มแข็ง
ของผู้บริหาร ช่วยให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ โดยหมายรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 75 การ
ท างานของครูและจัดให้มีส่ิงท่ีส่งเสริมภาพการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การใช้
ภาวะผู้น าทางวิชาการโดยท่ีผู้บริหารมีความคาดหวังสูง จะช่วยให้ครู อาจารย์จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 เชสเตอร์ (Chester)87 ได้ศึกษา การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารการศึกษา ท่ัว
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมท่ีท าให้การบริหารงานวิชาการมีสมรรถภาพสูง คือ
มีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น การส่งเสริมให้ครูใช้ เทคนิคการสอน 
หลากหลายวิธี ให้คณะครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดอบรม สาธิตวิธีการสอน เพื่อให้ครูคุ้นเคย 
กับวิธีการสอนแบบต่าง ๆ และจัดให้มกีารอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาเพิ่มเติมแก่ครู ส่งเสริม
ให้ครูอ่านหนังสือหรือบทความเกี่ยวกับวิชาครูเพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน 
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 อีเกอร์ (Eager)88 ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
ระดับมัธยมศึกษาท่ีมีประสิทธิผล โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครู ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ท่ีส าคัญ
ได้แก่ 1) การแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจต่อนักเรียน 2) การภูมิใจในโรงเรียนและความส าเร็จของ
นักเรียน 3) การใช้โปรแกรมการเรียนท่ีมีคุณภาพต่อนักเรียน 4) มีความเช่ือว่าเราเป็นโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิผล 5) แสดงความสนใจนักเรียนแต่ละคน 6) ฟังความคิดเห็นของนักเรียน 7) จัดหลักสูตรท่ี
สนองต่อวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 8) มีการเอาใจใสดูแลนักเรียน 9) พัฒนาโปรแกรมการเรียนท่ี
นักเรียนพอใจ 10) เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียน 11) มีการติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองนักเรียนถึง
ความก้าวหน้าของนักเรียน 12) แจ้งให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมท่ีเขาควรประพฤติ 

 เอ็มซอลลา (Msolla)89 ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินการใช้ทักษะการบริหารงานและ
ความรู้ของครู ผู้บริหารวิทยาลัยในแทนซาเนีย ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาท่ีครูและผู้บริหารเผชิญในการ
ปฏิบัติงานท้ังหมดเฉล่ียแล้วอยูในเกณฑ์ขั้นต่ าภาระงานท่ีปฏิบัติมี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงินและ
โครงการพึ่งพาตนเอง ด้านจัดวัสดุและทรัพยากร ด้านส่ิงแวดล้อมและอาคาร สถานท่ี ด้านหลักสูตร
และการเรียนการสอนด้านกิจการนักศึกษา ด้านการบริหารงานบุคลากร และการวางแผนพัฒนา 
ผลการวิจัยพบว่า งานท่ีปฏิบัติได้ยากท่ีสุดตามล าดับ มีดังนี้ ด้านการจัดการ วัสดุและทรัพยากร       
ด้านส่ิงแวดล้อมและอาคารสถานท่ี ด้านการเงินและโครงการพึ่งพาตนเอง ด้านบริหารบุคลากร และ
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

สรุป 
โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เมื่อมีการ

ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหาร 4 ด้าน คือด้าน
การบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารงานท่ัวไป ไปยังสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ดังนั้นการบริหารโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ ควรต้องมีองค์ประกอบและปัจจัย ต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนกีฬาตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและ
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของนักการศึกษาและนักวิชาการท้ัง ในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการ
บริหารโรงเรียน ประสิทธิภาพในการบริหาร แนวคิดและหลักการส าคัญของการจัดต้ังโรงเรียนกีฬา
และภารกิจของโรงเรียนกีฬาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้าน
การบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานท่ัวไป ซึ่งจากการศึกษา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  ได้ข้อค้นพบท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ การจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารต้องมีความคล่องตัวมีอิสระในการบริหาร สภาพท่ัวไป
ของโรงเรียนต้องมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทาง
วิชาการ มผู้ีน าเข้มแข็ง ผู้บริหารมีความรู้เรื่องการบริหารงานวิชาการ คุณลักษณะของผู้บริหาร การ
สร้างขวัญก าลังใจ มีการท างานเป็นทีม การวางแผนและก าหนดเปูาหมายท่ีชัดเจน มีความคาดหวังสูง 
การเปิดโอกาสในการพัฒนาบุคลากรในเรื่องหลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนการสอน การ
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน การให้ความร่วมมือของผู้ปกครองและการช่วยเหลือสนับสนุนของ
สมาคมผู้ปกครองและครู   
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 
1) ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 2) แนว
ทางการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี โดยใช้บุคลากรของ
โรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จ านวน 52 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit 
of- Analysis) โดยมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการจัดเตรียมโครงการเพื่อให้เกิดเป็น
กระบวนการของการด าเนินการตามโครงร่างงานวิจัยโดยการศึกษาจากเอกสารต าราข้อมูลสถิติปัญหา
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆ ให้สมบูรณ์น าเสนอขอความ
เห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยน าเครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็น
แบบสอบถามของ นางสาวณัฏฐนันท์ มันตพงศ์ ได้สร้างขึ้นตามกรอบการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพ
การบริหารงานโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี” ไปเก็บข้อมูลจากประชากรแล้วน า
ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลจัดท ารายงานการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัยเป็นขั้นตอนการร่างรายงานผลการวิจัยน าเสนอ
คณะกรรมการผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบความถูกต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัย                                           

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนด
ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือในการวิจัย   
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับขอบข่ายท่ีก าหนดไว้ในบทท่ี 1 ดังนั้นแผน
แบบการวิจัยจึงเป็นเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัยในลักษณะของการ
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ใช้กลุ่มประชากรเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot, non experimental 
case study) ซึ่งแสดงเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี ้
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
   S   หมายถึง    ประชากรท่ีศึกษา 
          X   หมายถึง    ตัวแปรท่ีศึกษา 

        O   หมายถึง    ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
 
ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี จ านวน 52 คน ประกอบด้วยโรงเรียนวัดวังมะนาว (อิสสฺโรปถัมภ์) จ านวน 9 คน 
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ค าวอนประชานุกูล) จ านวน 10 คน โรงเรียนบ้านมณีลอย จ านวน 6 คน 
โรงเรียนบ้านหนองลังกา จ านวน 8 คน โรงเรียนบ้านพุเกตุ จ านวน 6 คน โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน
จ านวน 13 คน 

ผู้ให้ข้อมูล 

 บุคลากรในโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จ านวน 52 คน  
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 

 
 
 
 

                                                                   O 
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ตารางท่ี  1 จ านวนบุคลากรในโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
 

โรงเรียน ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
โรงเรียนวัดวงัมะนาว (อิสสฺโรปถัมภ์) ผู้บริหาร - 1 1 
 ครูผู้สอน 1 2 3 
 พนักงานราชการ - - - 
 อัตราจ้าง 1 4 5 
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ค าวอนประชานุกูล) ผู้บริหาร 1 - 1 
 ครูผู้สอน - 8 8 
 พนักงานราชการ - - - 
 อัตราจ้าง - 1 1 
โรงเรียนบ้านมณีลอย ผู้บริหาร 1 - 1 
 ครูผู้สอน 1 2 3 
 พนักงานราชการ - - - 
 อัตราจ้าง 1 1 2 
โรงเรียนบ้านหนองลังกา ผู้บริหาร 1 - 1 
 ครูผู้สอน 2 4 6 
 พนักงานราชการ - - - 
 อัตราจ้าง 1 - 1 
โรงเรียนบ้านพุเกต ุ ผู้บริหาร - 1 1 
 ครูผู้สอน - 3 3 
 พนักงานราชการ - - - 
 อัตราจ้าง 1 1 2 
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ผู้บริหาร - 1 1 
 ครูผู้สอน 2 9 11 
 พนักงานราชการ - 1 1 
 อัตราจ้าง - - - 

รวม 13 39 52 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรท่ีใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรท่ีศึกษา ดังนี้ 
  1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ี เกี่ ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งในปัจจุบันและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนใน
กลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามหลักการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาท้ัง 4 ด้าน คือ 
   2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
   การกระบวนการด าเนินงานของบุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องท่ีได้
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
   แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายรับและรายจ่าย โดยมีการควบคุมการ
ด าเนินงานทางการเงินและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตามแผนงานโครงการกิจกรรมต่าง  ๆ เพื่อให้
บรรลุผลตามเปูาหมาย   
   2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 

  กระบวนการในการบริหารจัดการให้ได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมเข้า
มาปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีการบ ารุงรักษาและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผลและการให้พ้นจากงาน 

  2.4 ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
  กระบวนการทางสังคมของบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันท ากิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งให้บรรลุผลตามเปูาหมายท่ีก าหนด โดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากรท่ีมีอยู่ คือ เงิน 
วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งในปัจจุบัน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกท่ี
ก าหนดค าตอบไว้ (Forced choice) 
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 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนกลุ่มวังยางโทน 
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แบ่งเป็นใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงานท่ัวไป การตอบ
แบบสอบถามในตอนท่ี 2 มีลักษณะเป็นค าถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามแนวคิดของ       
ลิเคิร์ท (Likert’s rating scales) โดยก าหนดค่าระดับคะแนนของแต่ละช่วงน้ าหนัก ดังนี้  

 ระดับ  5 หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

 ระดับ  4 หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่ในระดับมาก 
ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

 ระดับ  3 หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง 
ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

 ระดับ  2 หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่ในระดับน้อย 
ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

 ระดับ  1 หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน  

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเป็นข้อค าถามแบบ
ปลายเปิด เพื่อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่ม
วังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยของ นางสาวณัฏฐนันท์  มันตพงศ์ จากงานวิจัยเรื่อง
“ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี” ซึ่งหาความเช่ือมั่น

ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  ซึ่งได้
ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.962 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เพื่อให้ได้ข้อมูลตามความจริง ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านหัวหน้าภาควิชาการ
บริหารการศึกษา เพื่อท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษาซึ่งเป็นประชากรท่ีใช้ใน
การวิจัย  ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  



  76 

2. ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามไปยังประชากรในโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทนและเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
 1. น าแบบสอบถามทุกฉบับตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้อง ในการตอบแบบสอบถาม
แล้วน ามาคัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณ์เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล   
 2. น าข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามไปค านวณหาค่าทางสถิติ เพื่อท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 3. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจ าแนก
ประเด็นตามด้านการบริหารงานของโรงเรียน 4 ด้าน วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยใช้สถิ ติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งในปัจจุบันและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน 
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ใช้ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ใช้มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยน าค่ามัชฌิมเลขคณิตท่ีได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนเฉล่ียตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best) ดังนี้ 
     ระดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  4.50-5.00  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มากท่ีสุด 
     ระดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  3.50-4.49  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มาก 
     ระดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  2.50-3.49  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง 

   ระดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.50-2.49  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อย 
                   ระดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.00-1.49  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อยท่ีสุด 

3. ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจ าแนก
ประเด็นตามด้านการบริหารงานของโรงเรียน 4 ด้าน เพื่อทราบแนวทางการบริหารงานโดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis)    
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สรุป 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่ม 

วังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และ 2) แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยาง
โทน อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนในกลุ่ม วังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี จ านวน 52 คน ซึ่งประกอบไปด้วยประกอบด้วยบุคลากรของโรงเรียนวัดวังมะนาว (อิสสฺโรป
ถัมภ์) จ านวน 9 คน บุคลากรของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ค าวอนประชานุกูล) จ านวน 10 คน 
บุคลากรของโรงเรียนบ้านมณีลอย จ านวน 6 คน บุคลากรของโรงเรียนบ้านหนองลังกา จ านวน 8 คน 
บุคลากรของโรงเรียนบ้านพุเกตุ จ านวน 6 คน และบุคลากรของโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน จ านวน 13 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 คือข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ประเภทท่ี 2 
คือแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแก้ ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
บริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้าน
การบริหารงานท่ัวไป การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ประเภทท่ี 3 คือข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิดโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน
ในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี” เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยจึงด าเนินการแจกแบบสอบถามแก่ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย บุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มวังยาง
โทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จ านวน 52 คน จากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามแล้วน ามา
วิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามตามตัวแปรท่ีต้องการ
ศึกษา   

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน 
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนใน
กลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

สัญลักษณ์ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยไดใช้สัญลักษณ์ทางสถิติในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้   
 N  แทน ประชากร   
 µ  แทน ค่ามัชฌิมเลขคณิต 

   แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของประชากร จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 
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 ตารางท่ี  2 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
               (N=52) 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
12 
40 

 
23.1 
76.9 

รวม 52 100 
อาย ุ
   21 - 30 ปี 
   31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี 
   50 ปีข้ึนไป 

 
21 
15 
5 
11 

 
40.4 
28.8 
  9.6 
21.2 

รวม 52 100 
ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 

 
1 
37 
13 
1 

 
 1.9 
71.2 
25.0 
  1.9 

รวม 52 100 
ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
  ครผูู้สอน 
  พนักงานราชการ 
  อัตราจ้าง 

 
6 
29 
1 
16 

 
11.5 
55.8 
 1.9 
30.8 

รวม 52 100 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  1-10 ปี       
  11-20 ปี 
  21-50 ปี     
  50 ปีข้ึนไป 

 
33 
5 
14 
- 

 
63.5 
 9.6 
26.9 

- 
รวม 52 100 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 76.9 เป็นเพศชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 เป็นผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากท่ีสุด 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.8 ตามด้วยอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 และอายุระหว่าง 41-50 ปี มี
น้อยท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.2 รองลงมาคือระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 น้อย
ท่ีสุดคือระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 และระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นครูผู้สอนมากท่ีสุด 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาคืออัตราจ้าง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ตาม
ด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และน้อยท่ีสุดคือพนักงานราชการ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ส าหรับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 1-10 ปี มีมากท่ีสุด จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาได้แก่ผู้ท่ีมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 21-50 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 และผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 11-20 ปี มีน้อยท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน 

อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

ในการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปาก

ท่อ จังหวัดราชบุรี ใช้มัชฌิมเลขคณิต (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) แล้วน าผลท่ีได้ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตของมัชฌิมเลขคณิตตามแนวคิดของเบสท์ (Best)  ในตารางท่ี 3 ถึง
ตารางท่ี 7 ดังนี ้
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 ตารางท่ี  3 มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน                      

         (N=52) 

ประสิทธิภาพการบริหาร 
ระดับประสิทธิภาพ 

µ   การแปรผล 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 4.19 0.42 มาก 
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3.89 0.44 มาก 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.25 0.51 มาก 
4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 4.24 0.53 มาก 

รวม 4.14 0.40 มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน 

อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.14, =0.40) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการ

บริหารงานบุคคล ( =4.25, =0.51) ด้านการบริหารงานท่ัวไป ( =4.24, =0.53) ด้านการ

บริหารงานวิชาการ ( =4.19, =0.42) และด้านการบริหารงานงบประมาณ ( =3.89, =0.44) 
ตามล าดับ 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านผลปรากฏ ดังนี้ 
 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ ผลปรากฏดังตารางท่ี 4  

 ตารางท่ี  4  มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้านการบริหารงานวิชาการ โดย
ภาพรวมและรายข้อ 

             (N=52)  
 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

µ   แปลผล 
1. โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น   

4.17 0.58 มาก 

2. โรงเรียนได้พฒันากระบวนการเรียนการสอน
โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  

4.52 0.54 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4 (ต่อ)                  

           (N=52) 
 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

µ   แปลผล 
3. โรงเรียนจัดให้มีการวัดผล ประเมินผล โดยเทียบ
โอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ผลงานจาก
สถานศึกษาอื่นตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
การก าหนด    

4.08 0.71 มาก 

4. โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ท าการวิจัยทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน    

4.10 0.69 มาก 

5. โรงเรียนได้ให้ครูผลิตส่ือ พัฒนาส่ือ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน   

4.08 0.62 มาก 

6. โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน และชุมชน ตลอดจนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น    

4.23 0.64 มาก 

7. โรงเรียนได้จัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานวิชาการและการเรียนการสอนใน
โรงเรียน   

4.17 0.67 มาก 

8. โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือและ
แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนว
การศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายแนะแนว
ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา    

4.08 0.65 มาก 

9. โรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

4.33 0.61 มาก 

10. โรงเรียนได้มีการประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ในการพัฒนาทาง
วิชาการ   

4.15 0.69 มาก 

รวม 4.19 0.42 มาก 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอ

ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้านการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.19, =0.42) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ โรงเรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

( =4.52, =0.54) ส่วนข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมาก มี 9 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลข
คณิตมากท่ีสุด ได้แก่ โรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

( =4.33, =0.61) รองลงมาคือ โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท้ังใน

โรงเรียนและชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ( =4.23, =0.64) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อย
ท่ีสุด ได้แก่โรงเรียนจัดให้มีการวัดผล ประเมินผล โดยเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ผลงาน

จากสถานศึกษาอื่นตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการการก าหนด ( =4.08, =0.71) โรงเรียนได้
ประสานความร่วมมือ และแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา

หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ( =4.08, =0.65) โรงเรียนได้ให้ครูผลิตส่ือ พัฒนา

ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ( =4.08, =0.62)  

 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ ผลปรากฏดังตารางท่ี 5  
 ตารางท่ี  5  มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดย
ภาพรวมและรายข้อ 
                                              (N=52) 

 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ระดับความคิดเห็น 

µ   แปลผล 
1. โรงเรียน ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อหา
ความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ    

4.40 0.66 มาก 

2. โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อ
จัดสรรงบประมาณ โดยขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา   

4.38 0.71 มาก 

3. โรงเรียนมีการติดตามผล ตรวจสอบประเมินผล
และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานให้
กรรมการผู้ปกครองและชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน   

4.44 0.63 มาก 

4. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรและแหล่งกองทุน
จากชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา  

3.17 0.85 มาก 
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 ตารางที่ 5 (ต่อ) 
   (N=52) 

 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

ระดับความคิดเห็น 
µ   แปลผล 

 
6. โรงเรียนได้จัดท าบันทึกรายรับ รายจ่าย เป็นปัจจุบัน 
ตรวจสอบได้และเปิดเผยต่อชุมชน   

3.38 0.74 มาก 

5. โรงเรียนมีการจัดท าระบบการบริหารการเงิน เป็นไป
ตามข้ันตอนของกระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน 

4.10 0.77 มาก 
 

7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์
ท่ีดีและส่วนมากตรวจสอบได้    

4.44 0.60 มาก 

8. โรงเรียนให้คณะกรรมท างานเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายได้ด าเนินการเร่งรัดติดตาม
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่าย
ให้ผู้บริหารทราบ    

4.31 0.64 มาก 

9. โรงเรียนมีการแต่งต้ัง คณะกรรมการ/คณะท างาน
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย    

4.33 0.61 มาก 

10. โรงเรียนมีคณะกรรมการ /คณะท างาน ก าหนด
มาตรการ วางแผนจัดระบบการควบคุมภายในของ
สถานศึกษา   

4.37 0.59 มาก 

รวม 3.89 0.44 มาก 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอ
ปาก ท่อ  จั งหวั ดราชบุรี  ด้านการบริหารงานงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ ในระ ดับมาก 

( =3.89, =0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่ม
วังยางโทน อ าเภอปากท่อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากท่ีสุดคือ 
โรงเรียนมีการติดตามผล ตรวจสอบประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานให้

กรรมการผู้ปกครองและชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน ( =4.44, =0.63) รองลงมาคือ โรงเรียนมี

ระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ท่ีดีและส่วนมากตรวจสอบได้ ( =4.44, =0.60) และ
โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อหาความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ และข้อท่ีมี
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ค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ได้แก่ โรงเรียนได้จัดท าบันทึกรายรับ รายจ่ายเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้

และเปิดเผยต่อชุมชน ( =3.38, =0.74) และโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรและแหล่งกองทุนจาก

ชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ( =3.17, =0.85)    

 3. ด้านการบริหารงานบุคคล ผลปรากฏดังตารางท่ี 6  
 ตารางท่ี  6  มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม
และรายข้อ 

    (N =52) 
 
 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

ระดับความคิดเห็น 
µ   แปลผล 

1. โรงเรียนมีการวางแผนอัตราก าลังคนและบุคลากร
ในสถานศึกษาให้เหมาะสมและเพียงพอต่อนักเรียน   

4.37 0.76 มาก 

2. โรงเรียนได้ด าเนินการสรรหาบุคลากรท่ีความรู้
ความสามารถ เพื่อพัฒนาการศึกษา   

4.37 0.68 มาก 

3. โรงเรียนมีการสร้างขวัญ และก าลังใจ เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคคลากร   

4.25 0.73 มาก 

4. โรงเรียน ได้ส่งเสริมการมีวินัยและการรักษาวนิยั
ของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ชุมชน  

4.23 0.73 มาก 

5. โรงเรียนมีบทลงโทษแก่ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีผิดกฎและระเบียบวินัย    

4.19 0.17 มาก 

6. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานธุรการทันสมัย  
โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า   

4.23 0.70 มาก 

7. โรงเรียนให้อิสระในการตัดสินใจในงานท่ีได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตความรับผิดชอบ  

4.35 0.71 มาก 

8. โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเอื้อ
ต่อการท างาน   
 

4.23 0.67 มาก 
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 ตารางที่ 6 (ต่อ) 
             (N=52) 

 
 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

ระดับความคิดเห็น 
µ   แปลผล 

9. โรงเรียนมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาและการยุติ
ความขัดแย้งในหน่วยงาน    

4.10 0.66 มาก 

10. โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและ 
ข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุง 
การบริหารงานของโรงเรียน    

4.27 0.71 มาก 

รวม 4.25 0.51 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอ

ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้านการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.25, =0.51) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอ
ปากท่อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากท่ีสุดคือ โรงเรียนมีการวางแผน

อัตราก าลังคนและบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมและเพียงพอต่อนักเรียน ( =4.37, =0.76) 
รองลงมาคือ โรงเรียนได้ด าเนินการสรรหาบุคลากรท่ีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาการศึกษา 

( =4.37, =0.68) และโรงเรียนให้อิสระในการตัดสินใจในงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตความ
รับผิดชอบ และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ได้แก่ โรงเรียนมีบทลงโทษแก่ข้าราชการและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีผิดกฎและระเบียบวินัย ( =4.19, =0.17) และโรงเรียนมีกระบวนการแก้ไข

ปัญหาและการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน ( =4.10, =0.66)  
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 4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป ผลปรากฏดังตารางท่ี 7  
 ตารางท่ี  7  มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยภาพรวม
และรายข้อ 

              (N=52) 

 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 

ระดับความเห็น 
µ   แปลผล 

1. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียน    

4.48 0.57 มาก 

2. โรงเรียนได้พฒันาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศท่ีทันสมัย    

4.21 0.75 มาก 

3. โรงเรียนได้ประสานงานกับผู้ปกครองและ
ชุมชนเพื่อแสวงหาความร่วมมือ ช่วยเหลือ 
สนับสนุนงานการศึกษา   

4.13 0.68 มาก 

4. โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
ให้มีความสะดวกและคล่องตัว    

4.27 0.74 มาก 

5. โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารอาคารสถานท่ี  
และสภาพแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมและเอื้อ
ประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน  

4.33 0.58 มาก 

6. โรงเรียนได้จัดท าข้อมูลนักเรียนและระบบ
ข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียน เพื่อให้
สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ    

4.29 0.63 มาก 

7. โรงเรียนได้จัดบุคลากรในการให้ค าปรึกษา 
แนะน า สนับสนุนและประสานความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาร่วมกับบุคคลในชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

4.06 0.75 มาก 
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 ตารางที่ 7 (ต่อ) 
             (N=52) 

 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 

ระดับความเห็น 
µ   แปลผล 

8. โรงเรียนจัดให้บุคลากรรับผิดชอบงานตาม
ความเหมาะสมแก่หน้าท่ีและศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารของโรงเรียน 

4.25 0.59 มาก 

รวม 4.24 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอ

ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้านการบริหารงานท่ัวไปโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.24, =0.53) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอ
ปากท่อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากท่ีสุดคือ โรงเรียนมีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่ อให้ความเห็นชอบแผนปฏิบั ติการประจ าปีของโรง เรียน 

( =4.48, =0.57) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการก าหนดแผนการรับนักเรียนและการด าเนินการตาม

แผน โดยประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ( =4.35, =0.71) และ
โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมและเอื้อ

ประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน ( =4.33, =0.58) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ได้แก่ 
โรงเรียนได้ส่งเสริมและประสานงานให้มีการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  

( =4.12, =0.74) และโรงเรียนได้จัดบุคลากรในการให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนและประสาน

ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคลในชุมชนและหน่วยงานอื่น ( =4.06, =0.75)     

 ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัด

ราชบุรี 

 แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้แก่ 
ด้านท่ี 1 แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัด

ราชบุรี ด้านการบริหารงานวิชาการ 
1.1 ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรผลิตส่ือพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป 
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1.2 ควรให้ความรู้ด้วยการจัดอบรมและสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานต่างโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาทางด้านวิชาการ 

1.3 ควรส่งเสริมให้มีการวัดผล ประเมินผล โดยเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ผลงานจากสถานศึกษาอื่นตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการการก าหนด  

1.4 ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรท าการวิจัยทางการศึกษา โดยส่งไปอบรมการ
วิจัยหรือจัดอบรมภายในโรงเรียน  

ด้านท่ี 2 แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

2.1 โรงเรียนควรจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้เป็นปัจจุบันและสามรถตรวจสอบได้ 
2.2 โรงเรียนควรส่งเสริมบุคลากรไปอบรมความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้งบประมาณ 

หรือหาบุคลากรท่ีมีวุฒิทางการเงินและบัญชี  
2.3 โรงเรียนควรมีการวางแผนระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของโรงเรียน และ

ควรเสนอต่อผู้บริหารตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ของโรงเรียนได้รับทราบ 
ด้านท่ี 3 แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัด

ราชบุรี ด้านการบริหารงานบุคคล 
3.1 โรงเรียนควรจัดท ากระบวนการแก้ไขปัญหาและยุติความขัดแย้งของบุคลากรใน

โรงเรียน 
3.2 โรงเรียนควรก าหนดบทลงโทษแก่บุคลากรท่ีท าผิดกฎและระเบียบวินัยของ

โรงเรียน 
3.3 โรงเรียนควรให้อิสระแก่บุคลากรในการตัดสินใจในงานท่ีได้รับมอบหมายตาม

ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
3.4 โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเอื้อต่อการท างานแก่บุคลากร 

ด้านท่ี 4 แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

4.1 โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย   
4.2 โรงเรียนควรจัดบุคลากรให้รับผิดชอบหน้าท่ีให้ตรงกับวุฒิการศึกษาท่ีบุคลากร

ส าเร็จการศึกษา 
4.3 โรงเรียนควรส่งเสริมและประสานงานให้มีการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอก

ระบบและตามอัธยาศัย นักเรียนจะได้รับการศึกษาตามท่ีตัวของนักเรียนเลือกเรียนเอง  จะท าให้
นักเรียนมีความสุขกับการเรียนแล้วส่งผลให้การเรียนดีไปด้วย 
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4.4 โรงเรียนควรมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมและเอื้อ
ประโยชน์ต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 
เพื่อทราบ 1) ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนกลุ่มในวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี 2) แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้ง นี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน า
แบบสอบถามจ านวน 52 ชุด แจกให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรีและด าเนินการเก็บคืนภายใน 2 สัปดาห์ รวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับคืนท้ังหมดท่ีอยู่
ในสภาพสมบูรณ์ จ านวน 52 ชุด แบบสอบถามท่ีได้รับคืนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวน
แบบสอบถามท้ังหมด 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 

วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 ซึ่งเป็นข้อมูลท่ัวไปของประชากร คือบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) น าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายผล 

วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ซึ่งเป็นข้อมูลประสิทธิภาพการบริหารงานของ
โรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของบุคลากร ท้ัง 4 ด้าน 
คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้าน
การบริหารงานท่ัวไป เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ มัชฌิมเลขคณิต (µ) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม ส่วนท่ี 3 เป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด โดยน าแนวทางการพัฒนามาสรุปรวมใจความและประเด็นท่ีส าคัญในลักษณะเป็นการ
บรรยายความ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content –Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยาง
โทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
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1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 40 

คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 มีต าแหน่ง ครู จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.8 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง 1-10 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 

2. ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี 

ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงาน
งบประมาณตามล าดับ ซึ่งแต่ละด้าน พบว่า 

2.1 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลข
คณิตสูงมากท่ีสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการวางแผนอัตราก าลังคนและบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสม
และเพียงพอต่อนักเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนได้ด าเนินการสรรหาบุคลากรท่ีความรู้ความสามารถ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ า ได้แก่ โรงเรียนมีบทลงโทษแก่ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีผิดกฎและระเบียบวินัย และโรงเรียนมีกระบวนการแก้ไขปัญหาและการยุติ
ความขัดแย้งในหน่วยงาน 

2.2 ด้านการบริหารงานท่ัวไป พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลข
คณิตสูงมากท่ีสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนมีการก าหนดแผนการรับนักเรียนและการ
ด าเนินการตามแผน โดยประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และข้อท่ีมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตต่ า ได้แก่ โรงเรียนได้ส่งเสริมและประสานงานให้มีการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย และโรงเรียนได้จัดบุคลากรในการให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนและ
ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคลในชุมชนและหน่วยงานอื่น  

2.3 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิม
เลขคณิตสูงมากท่ีสุด ได้แก่ โรงเรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
รองลงมา คือ โรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และข้อท่ีมี
ค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ า ได้แก่ โรงเรียนจัดให้มีการวัดผล ประเมินผล โดยเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ผลงานจากสถานศึกษาอื่นตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการการก าหนด โรงเรียนได้
ประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา
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หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนได้ให้ครูผลิตส่ือ พัฒนาส่ือนวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  

2.4 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตสูงมากท่ีสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการติดตามผล ตรวจสอบประเมินผล รายงานผลการใช้
เงินและผลการด าเนินงานให้กรรมการผู้ปกครองและชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน รองลงมา คือ 
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ท่ีดีและส่วนมากตรวจสอบได้ และข้อท่ีมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตต่ า ได้แก่ โรงเรียนได้จัดท าบันทึกรายรับ รายจ่ายเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้และเปิดเผย
ต่อชุมชน และโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรและแหล่งกองทุนจากชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 

3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

3.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรผลิตส่ือ พัฒนา
ส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป ควรให้ความรู้ด้วยการจัดอบรม
และสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานต่างโรงเรียน เพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการ สนับสนุนให้บุคลากรท าการ
วิจัยทางการศึกษา โดยส่งไปอบรมการวิจัยหรือจัดอบรมภายในโรงเรียน และให้มีการวัดผล 
ประเมินผล โดยเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ ผลงานจากสถานศึกษาอื่นตามแนวทางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการการก าหนด  

3.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ควรมีการวางแผนระบบการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของโรงเรียน มีการจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้เป็นปัจจุบันและสามรถตรวจสอบได้ และ
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้งบประมาณ หรือหาบุคลากรท่ีมีวุฒิทางการเงิน
และบัญชี 

3.3 ด้านการบริหารงานบุคคล ควรจัดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเอื้อต่อการ
ท างานแก่บุคลากร ให้อิสระแก่บุคลากรในการตัดสินใจในงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล จัดท ากระบวนการแก้ไขปัญหาและยุติความขัดแย้งของบุคลากรใน
โรงเรียน โดยการก าหนดบทลงโทษแก่บุคลากรท่ีท าผิดกฎและระเบียบวินัยของโรงเรียน 

         3.4 ด้านการบริหารงานท่ัวไป ควรมีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศท่ี
ทันสมัย จัดบุคลากรให้รับผิดชอบหน้าท่ีตรงกับวุฒิการศึกษาท่ีบุคลากรส าเร็จการศึกษา จัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมและประสานงานให้มีการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย นักเรียนจะได้รับการศึกษาตามท่ีตัวของนักเรียนเลือกเรียนเอง จะท าให้นักเรียนมีความสุข
กับการเรียนแล้วส่งผลให้การเรียนดีไปด้วย   
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อภิปรายผล 

จากข้อค้นพบเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนด าเนินการด้านการบริหารงานเป็นไปตามการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารงานท่ัวไป ซึ่งสอดคล้องกับ อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School-Basen Mnagement) การกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษา
โดยตรง โดยให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีอิสระและความคล่องตัวในการตัดสินใจ
การบริหารจัดการท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคลและการบริหารงานท่ัวไป และสอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของ การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School-Base Management) ไว้ว่า SBM (School–Based Managementหรือ Site-
Based Management) หมายถึง การบริหารและจัดการศึกษาท่ีหน่วยปฏิบัติ โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน
หรือองค์กรหลักในการจัดการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการกระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษาจาก
ส่วนกลางไปยังโรงเรียน ให้อ านาจโรงเรียน หน้าท่ีรับผิดชอบมีความอิสระคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ ท้ังทางด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารท่ัวไป   ภายใต้คณะกรรมการ
โรงเรียน (School Board) และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐนันท์ มันตะพงศ์ ท่ีได้ศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ 
และด้านการบริหารงานงบประมาณ และสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกลักษณ์ ขาวนวล ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานท่ัวไปและการบริหารงานบุคคล และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวยิ่งลักษณ์ ระรวยทรง เรื่อง การส่ือสารของผู้บริหารกับ
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ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาแยก
ตามรายด้านพบว่า ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับตามค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้าน
การบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคลตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุธารินี อนงนุช ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพการบริหารงานและประสิทธิผลของโรงเรียนทุ่ง
ขนานวิทยา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพการบริหารงานและประสิทธิผลของโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงคะแนนเฉล่ียมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและ
ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

เมื่อแยกพิจารณาประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี เป็นรายด้าน โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย พบว่า 

ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับท่ี 1 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียน มีการวางแผนอัตรา
ก าลังคนและบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมและเพียงพอต่อนักเรียน มีการสรรหาบุคลากรท่ี
ความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาการศึกษา ให้อิสระในการตัดสินใจในงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารงานของโรงเรียน มีการสร้างขวัญ และก าลังใจ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากร   ซึ่งสอดคล้องกับวริศรา พุ่มดอกไม้ กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นการบริหาร
โดยให้บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการได้รับประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม จากการจัดการศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและทิศทางในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานศึกษา
ของสถานศึกษาร่วมด าเนินการ ให้การสนับสนุนท้ังด้านก าลัง ความคิดและก าลังทรัพย์ พร้อมท้ังร่วม
ก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด และ
สอดคล้องกับสมเกียรติ พ่วงรอด ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้บุคคลตรงตามท่ีหน่วยงานต้องการเพื่อมาปฏิบัติงาน
และพัฒนางานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีอยู่ในสังคมองค์การมีความมั่นคง มีขวัญก าลังใจ
และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อความส าเร็จโดยใช้กระบวนการบริหารงานบุคคล และสอดคล้อง
กับ พะยอม วงศ์สารศรี ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานบุคลากรช่วยพัฒนาองค์การให้ได้บุคคลท่ีมีความ
เหมาะสมมาท างาน ท าให้บุคคลมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของแฮริส (Harris) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง หน้าท่ีของผู้บริหารบุคคลในระบบ
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โรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หน้าท่ีความรับผิดชอบของโรงเรียนประถมศึกษาด้านการ
บริหารบุคคล ควรประกอบด้วยการวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การน าเข้าสู่หน่วยงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา การให้ค่าตอบแทนหรือส่ิงจูงใจ การไกล่เกล่ียปัญหาด้าน
บุคคล ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
บุคคล และสอดคล้องกับงานวิจัยของอลิ (Ali) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลใน
ประเทศมาเลเซีย กรณีของบริษัท พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่  สถานการณ์บริหารงานบุคคล
ความสัมพันธ์รองกับผู้จัดการสายงานและความหมายของประสิทธิผลขององค์กรท่ีมีอยู่โดยเฉพาะ 
ผลกระทบด้านลบท่ีเกิดขึ้นจากการขาดการบริหารงานบุคคล เช่น ความไม่ลงรอยกัน ความไม่
เพียงพอของการปฏิบัติงานของบุคลากรได้รับการช้ีแจง ในงานวิจัยนี้พบว่ามีปัจจัยทางวัฒนธรรม
การเมืองปัจจัยทางกฎหมายและโครงสร้างท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานบุคคล ในส่วนของ SEDCs 
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมในการบริหารงานบุคคลและบทบาทส าคัญของผู้จัดการ
บุคลากรถูกยกเลิกและถูกทอดท้ิง การขาดการจัดการบุคลากรแบบเป็นทางการและแบบกระจาย
อ านาจท าให้การวางแผนก าลังคนและการฝึกอบรมแบบเฉพาะกิจไม่เป็นระบบมีการแบ่งแยกในการ
เลือกและการส่งเสริมและการขาดการสร้างแรงจูงใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของบุชชี (Buzzi) ได้
ศึกษาวิจัยการใช้ภาวะผู้น าทางวิชาการหรือผู้น าทางการสอนท่ีเข้มแข็งของผู้บริหาร ช่วยให้โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ โดยหมายรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 75 การท างานของครูและจัดให้มีส่ิงท่ี
ส่งเสริมภาพการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การใช้ภาวะผู้น าทางวิชาการโดยท่ี
ผู้บริหารมีความคาดหวังสูง จะช่วยให้ครู อาจารย์ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬาลักษณ์ 
ทนทาน เรื่อง การบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านวินัยและ
การรักษาวินัย ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากรและด้านการวางแผนและการสรรหา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เบญจพร ยิฐธรรม เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารและการ
สนับสนุนทางสังคมในองค์กรกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานกรณีศึกษาข้าราชการสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการท่ีรายงานว่ามีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารในองค์กรแต่
ละรูปแบบ 4 รูปแบบยิ่งมากมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานมากตามไปด้วย โดยพบความสัมพันธ์
ทางบวกนี้ท้ังในกลุ่มรวมและในองค์ประกอบย่อยทุกด้านของขวัญก าลังใจคือด้านความสัมพันธ์ใน
หน่วยงาน ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความรู้สึกมั่นคงในงานและด้านความก้าวหน้าในงาน 2) 
ข้าราชการท่ีรายงานว่าพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบในปริมาณมากมีขวัญก าลังใจมากกว่า
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ข้าราชการท่ีรายงานว่าพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบในปริมาณน้อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
3) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชาและจากเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์อย่าง
เช่ือถือได้ทางสถิติกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการโดยรวมท้ัง 4 ด้าน 4) ข้าราชการท่ี
ปรารถนาให้มีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารในองค์การ 4 รูปแบบมากขึ้นกว่าพฤติกรรมการ
ติดต่อส่ือสารท่ีกระท าอยู่ยิ่งมากขึ้นยิ่งมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการน้อยลงโดยพบ
ความสัมพันธ์ในกลุ่มรวมและในองค์ประกอบย่อยหลายด้านและ  5) ข้าราชการท่ีปรารถนาให้ได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมในองค์การจากผู้บังคับบัญชาและจากเพื่อนร่วมงานมากขึ้นกว่าท่ีได้รับใน
ปัจจุบันยิ่งมากยิ่งมีขวัญก าลังใจในด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงานและด้านความพึงพอใจงานยิ่งน้อย 
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้พบว่าข้าราชการท่ีมีอายุมากมีอายุราชการมากหรือมีระดับเงินเดือนมาก มี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงานมากกว่าข้าราชการท่ีมีลักษณะตรงกัน
ข้าม และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐนันท์ มันตะพงศ์ เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
บุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ 
โรงเรียนมีการวางแผนอัตราก าลังคนและบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมและเพียงพอต่อนักเรียน 
ส่วนข้อท่ีเหลืออื่น ๆ อยู่ในระดับมาก 

ด้านการบริหารงานท่ัวไป พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับท่ี 2 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน จัดระบบบริหารอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน จัดท าข้อมูลนักเรียน
และระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป ให้มีความสะดวกและคล่องตัว โรงเรียนจัดให้
บุคลากรรับผิดชอบงานตามความเหมาะสมแก่หน้าท่ีและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานบริหารของ
โรงเรียน มีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับ อุ ทัย บุญประเสริฐ 
ได้กล่าวถึง ขอบข่ายและภารกิจงานในการบริหารท่ัวไป เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาให้ทันสมัยมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความ
สนใจ และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวไว้ว่าการบริหารท่ัวไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดระบบบริหารองค์กรให้การบริหารงานอื่น ๆ บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยการความสะดวกต่าง ๆ ใน
การให้การบริการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
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ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมของบุคคล ขุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของเคอร์บี (kirby) ท่ีได้ศึกษาการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมท่ีเน้นประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมท่ีเน้นประสบการณ์ในการบริหารงานกับการบริหารกับผลงาน
การบริหารงานของผู้บริหารงานโรงเรียน โดยใช้งานวิจัยแบบผสมกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียน
ในรัฐมิชิแกนจ านวน 605 คน พบว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางบวก ช่วยยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและยกระดับการพัฒนาทีมงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมประสบการณ์ในการ
บริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานและสนับสนุนการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ
นอกจากนี้การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยเป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนการท างานแบบท้าทายกระตุ้นให้
เกิดการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของแบ
รสฟีลล์ (Brasfield) ได้ศึกษากรณีของโรงเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบของการส่ือสารและกลยุทธ์ด้านการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก โดยการแลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงานอื่น 
ผลการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ใหญ่มักจะใช้วิธีส่ือสารกับหน่วยงานภายในโรงเรียนโดย
ผ่านทางข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน โดยท่ียังขาดการพูดคุยและจัดการประชุม เพื่ออภิปราย
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ใหญ่กับหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงานภายในโรงเรียน ท าให้เป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการระบุความส าคัญของหน่วยงาน การติดต่อส่ือสาร การมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง  ๆ 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฏฐนันท์ มันตะพงศ์ เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหาร งานของ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
การบริหารงานท่ัวไปโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุดสองข้อคือ โรงเรียนมีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน และโรงเรียนได้
พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย อยู่ในระดับปานกลางคือ โรงเรียนได้ส่งเสริมและ
ประสานงานให้มีการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ส่วนข้อท่ีเหลืออื่น ๆ อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของกนกวรรณ เพชรก้อน เรื่อง สภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอปลวกแดง  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนด้านการบริหารงานท่ัวไปโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้ออยู่ในระดับมาก-ปานกลาง เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ วางแผนพัฒนา
งานด้านภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม ปรับปรุงพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนการสอน  
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ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับท่ี 3 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนได้พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สนับสนุนให้ครูพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท้ังในโรงเรียนและ
ชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตท้องถิ่น มีการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการและการเรียนการสอนในโรงเรียนพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โรงเรียนได้มีการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ในการพัฒนา
ทางวิชาการ ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ท าการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานการบริหาร
สถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้
ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน และสอดคล้องกับชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ ได้
กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมในงานวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักให้
เกิดการปรับปรุงพัฒนาและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ กระบวนการดังกล่าวนี้ 
ได้แก่ การวางแผน การจัดระบบโครงสร้างและการก าหนดบทบาทหน้าท่ี การจัดด าเนินงานทาง
วิชาการ การผลิตส่ือและอุปกรณ์ทางการศึกษา การวัดผลและประเมินผล การจัดบรรยากาศเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การจัดแหล่งหรือศูนย์สารสนเทศ รวมท้ังการจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกอื่น ๆ และการนิเทศภายในเพื่อให้งานวิชาการมีคุณภาพ และสอดคล้องกับ ปรียาพร 
วงศ์อนุตร โรจน์ ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นการบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัด
กิจกรรมทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของคีเจ (Kijai) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะ
ของโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่ บรรยากาศของโรงเรียน ภาพพจน์
ของโรงเรียน ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ความสามารถในการคิดค านวณและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของโรงเรียนสูงกว่าปัจจัยด้านอื่น ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเชสเตอร์ (Chester) ได้ศึกษา การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารการศึกษาท่ัวประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมท่ีท าให้การบริหารงานวิชาการมีสมรรถภาพสูง คือมีการ
ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น การส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคการสอน หลากหลายวิธี
ใหค้ณะครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดอบรม สาธิตวิธีการสอน เพื่อให้ครูคุ้นเคย กับวิธีการสอน
แบบต่าง ๆ และจัดให้มีการอบรมความรู้ เกี่ยวกับวิชาการศึกษาเพิ่มเติมแก่ครู ส่งเสริมให้ครูอ่าน
หนังสือหรือบทความเกี่ยวกับวิชาครูเพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิตรลดา เจริญสุข เรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ์ 2 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพ
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การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติพร จิตตรี เรื่องประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา รองลงมาตามล าดับ คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการวัด ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญา 
แจ่มกังวาน เรื่อง การบริหารวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับท่ี 4 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา เพื่อหาความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่อจัดสรรงบประมาณ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มี
คณะกรรมการ /คณะท างานโรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ท่ีดีและส่วนมาก
ตรวจสอบได้ จัดท าระบบการบริหารการเงินเป็นไปตามข้ันตอนของกระทรวงการคลัง และโรงเรียนมี
การระดมทรัพยากรและแหล่งกองทุนจากชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมณีรัตน์ 
ภิญโญภาพสกุล ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงบประมาณ เป็นแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย 
เพื่อมาใช้ในการด าเนินงานโดยมีการควบคุมการด าเนินงานทางการเงินตามกฎเกณฑ์ท่ีต้ังไว้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขแสดงรายรับว่ามาจากไหนและรายจ่ายท่ีจะต้องจ่าย
ตามแผนโครงการ กิจกรรมและค่าใช้จ่ายทรัพยากรท่ีจ าเป็น และสอดคล้องกับถนัด ภูมิอภินันท์ ได้
กล่าวไว้ว่าการบริหารงบประมาณ เป็นแนวทางหรือแผนด าเนินงานส าหรับผู้ปฏิบัติในการด าเนินงาน
นั้น ๆ โดยให้เสียค่าใช้จ่ายให้น้อยท่ีสุดและสามารถบรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ 
เพชรก้อน เรื่อง สภาพการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาอ าเภอปลวกแดง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผล
การศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนด้านการบริหารงานงบประมาณโดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมาก-ปานกลาง เรียงค่าเฉล่ียจากมากไป
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หาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและอนุมัติงบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ การ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน สนับสนุนให้บุคลากร
และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธาริณี อนงนุช เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการ
บริหารงานและประสิทธิผลของโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จังหวังจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานงบประมาณโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารจัดให้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์
บริหารโรงเรียน ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารพัสดุและทรัพย์สินและผู้บริหารมีการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานการใช้เงินสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพ
รัตน์ จันทนา เรื่อง การบริหารงบประมาณโดยใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า 1) การบริหารงบประมาณโดยใช้วัฏจักร
คุณภาพของเดมมิ่งของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท้ัง
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยาง
โทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พบว่า 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้บุคลากรผลิตส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน และวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ควรให้บุคลากรศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของโรงเรียนต่าง ๆ ตาม
ความสนใจ  เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ และให้มีการวัดผล ประเมินผล โดยเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ตามแนวทางท่ีก าหนด 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ ควรมีการวางแผนระบบการ
บริหารจัดการทรัพย์สินของโรงเรียน และส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณ นอกจากนี้ควรจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 3) 
ด้านการบริหารงานบุคคล ควรให้อิสระแก่บุคลากรในการตัดสินใจในงานท่ีไ ด้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบ และควรจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท างานของบุคลากร นอกจากนี้ควร
มีการก าหนดบทลงโทษแก่บุคลากรท่ีท าผิดกฎและระเบียบของโรงเรียน 4) ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
ควรมีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย และส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาท้ังใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยจัดบุคลากรให้รับผิดชอบหน้าท่ีตรงตามวุฒิการศึกษา และ
ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอ 
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย  

1. จากการศึกษาวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน 
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านการบริหารงานงบประมาณมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด โรงเรียนควรส่งเสริมด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ได้แก่ การระดมทรัพยากรและแหล่งกองทุนจากชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา จัดท าบันทึก
รายรับ รายจ่าย เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ และมีการจัดท าระบบการบริหารการเงิน เป็นไปตาม
ขั้นตอนของกระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาต่อไป ด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนควรมีการประสาน
ความร่วมมือ และแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือ
เครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อได้แนวทางการบริหารงานท่ีดี ส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูผลิตส่ือ พัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยการจัดอบรมภายในโรงเรียนหรือส่งไป
อบรม เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา และจัดให้มีการวัดผล ประเมินผล โดยเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ผลงานจาก
สถานศึกษาอื่นตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการการก าหนด ด้านการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนควร
ส่งเสริมงานบริหารท่ัวไป ได้แก่ การจัดบุคลากรในการให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนและประสาน
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคลในชุมชนและหน่วยงานอื่น การบริหารงานของโรงเรียน
จะประสบความส าเร็จได้ด้วยดี จะต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจาก
บุคลากรทุกฝุาย ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ควรส่งเสริมและประสานงานให้มีการจัด
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย มีการผสมผสานการเรียนรู้ท้ังการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อมุ่งเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และประสบการณ์
ให้เต็มศักยภาพและเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัย และด้านการบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของบุคลากรมากขึ้น มอบหมายงานให้สอดคล้องกับวุฒิ
การศึกษา ความสามารถและความถนัดของบุคลากร เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ  

2. จากการศึกษาวิจัยพบว่า แนวทางการการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน 
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้แก่ 
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  2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรสนับสนุนให้บุคลากรผลิตและพัฒนาส่ือ 
รวมถึงนวัตกรรมฯ การวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และควรมี
การวัดผล ประเมินผล โดยเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ผลงานจากสถานศึกษาอื่นตาม
แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ควรมีการวางแผนระบบการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของโรงเรียน โดยเสนอให้ผู้บริหารตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ได้รับทราบ และจัดท าบัญชี
รายรับ รายจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ 
  2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล ควรให้อิสระแก่บุคลากรในการตัดสินใจในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และจัดท ากระบวนการแก้ไขปัญหาและยุติความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียน 
  2.4 ด้านการบริหารงานท่ัวไป ควรส่งเสริมและประสานงานให้มีการจัดการศึกษาท้ัง
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย และควรมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสม 
โดยเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นส าคัญ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี ในเชิงคุณภาพโดยสอบถามผู้บริหารหรือกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามตัวแปรพื้นฐานท่ีศึกษา 

3. ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานในแต่ละด้าน ของโรงเรียนในกลุ่มวัง 
ยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 
 

  
 แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการ

ท าค้นคว้าอิสระ  เรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน  อ าเภอปากท่อ  
จังหวัดราชบุรี” ข้อมูลท่ีได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยท าให้ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ข้อมูลท่ีท่าน
ตอบถือเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของท่านแต่
ประการใดจึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อ  
            แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 3 ตอนคือ 
                       ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                       ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยาง
โทน  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 
                       ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และพัฒนา 

เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดส่งแบบสอบถามนี้คืนให้กับเจ้าหน้าท่ีของ
สถานศึกษาท่ีรับแบบสอบถามจากผู้วิจัย  เพื่อท่ีจะได้รวบรวมใส่ซองท่ีผู้วิจัยได้จัดเตรียมไว้แล้วจัด
ส่งคืนผู้วิจัยต่อไป 

 
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 

นางเปมิกา เปรมสุขดี 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
\ 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง 

ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 
----------------------------- 

ตอนที่ 1ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย      หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 
 
ข้อท่ี สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

 

3. 
 

 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

เพศ 

[    ] ชาย  [    ] หญิง 
 

อายุ  
[    ] 21-30 ปี      [    ] 31-40 ปี 

[    ] 41-50 ปี      [    ] 50 ปีข้ึนไป 
 

ระดับการศึกษา 

[    ] ต่ ากว่าปริญญาตรี  [    ] ปริญญาตร ี

[    ] ปริญญาโท          [    ] ปริญญาเอก 
 

ต าแหน่งในปัจจุบัน 

[    ] ผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 

[    ] ครู 
[    ] พนักงานราชการ 

[    ] อัตราจ้าง 
 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
[    ] 1-10 ปี      [    ] 11-20 ปี 
[    ] 21-50 ปี    [    ] 50 ปีข้ึนไป 
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ตอนที่ 2    ข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มวังยางโทน   
    อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาของท่านตามความจริงเพียงช่องเดียว  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
 5   หมายถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4   หมายถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 3   หมายถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

2   หมายถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
1   หมายถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดบัประสิทธิภาพ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ด้านการบริหารงานวิชาการ  
1 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ 

หลักสูตรท้องถ่ิน 
     

 
2 โรงเรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็น

ส าคัญ 
     

 

3 โรงเรียนจัดให้มีการวัดผล ประเมินผล โดยเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ ์ผลงานจากสถานศึกษาอื่นตามแนวทางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

     

 

4 
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ท าการวิจัยทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

     
 

5 
โรงเรียนได้ให้ครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

     
 

6 
โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท้ังใน
โรงเรียนและชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

     
 

7 
โรงเรียนได้จัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน
วิชาการและการเรียนการสอนในโรงเรียน  

     
 

8 
โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่าย
แนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     
 

9 
โรงเรียนได้ส่งเสริม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

     
 

10 
โรงเรียนได้มีการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
ๆ ในการพัฒนาทางวิชาการ  
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ข้อ ข้อความ ระดับประสิทธิภาพ ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

2.ด้านการบริหารงานงบประมาณ   
1 โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อหาความเหมาะสม 

ในการเสนอของบประมาณ 
     

 
2 โรงเรียน ได้จัดท า แผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อจัดสรรงบประมาณ  

โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
     

 

3 โรงเรียนมีการติดตามผล ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล 
การใช้เงิน และผลการด าเนินงานให้กรรมการผู้ปกครองและชุมชน
รับทราบทุกภาคเรียน  

     

 

4 
โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร และแหล่งกองทุนจากชุมชน  
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 

     
 

5 
โรงเรียนมีการจัดท าระบบการบริหารการเงินเป็นไปตามข้ันตอน 
ของกระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน  

     
 

6 
โรงเรียนได้จัดท าบันทึกรายรับ รายจ่าย เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ 
และเปิดเผยต่อชุมชน 

     
 

7 
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ท่ีดีและส่วนมาก
ตรวจสอบได้ 

     
 

8 
โรงเรียนให้คณะกรรมการ/คณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่าย ได้ด าเนินการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย       
เงินงบประมาณ และรายงานผลการเบิกจ่ายให้ผู้บริหารทราบ 

     
 

9 
โรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานเร่งรัดติดตาม 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 

     
 

10 
โรงเรียนมีคณะกรรมการ /คณะท างานก าหนดมาตรการวางแผน
จัดระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
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ข้อ ข้อความ ระดับประสิทธิภาพ ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

3.ด้านการบริหารงานบุคคล   
1 โรงเรียนมีการวางแผนอัตราก าลังคนและบุคลากรในสถานศึกษา 

ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อนักเรียน  
     

 
2 โรงเรียนได้ด าเนินการสรรหาบุคลากรท่ีมคีวามรู้ ความสามารถ  

เพื่อพัฒนาการศึกษา 
     

 

3 โรงเรียนมีการสร้างขวัญและก าลังใจเพื่อเสริมสรา้งประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

     
 

4 
โรงเรียนได้ส่งเสริมการมีวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากร 
ทางการศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน 

     
 

5 
โรงเรียนมีบทลงโทษแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีท าผิดกฎและระเบียบวินัย 

     
 

6 
โรงเรียนมีระบบการบริหารงานธุรการท่ีทันสมัย โดยยึดหลัก 
ความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า  

     
 

7 
โรงเรียนให้อิสระในการตัดสินใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ตามขอบเขตความรับผิดชอบ 

     
 

8 โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเอ้ือต่อการท างาน       

9 
โรงเรียนมีกระบวนการแก้ไขปัญหาและการยุติความขัดแย้งใน
หน่วยงาน  

     
 

10 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร 
ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียน 
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ข้อ ข้อความ ระดับประสิทธิภาพ ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

4.ด้านการบริหารงานท่ัวไป  
1 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้ความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  
     

 
2 โรงเรียนได้พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย       
3 โรงเรียนได้ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อแสวงหา 

ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนงานการศึกษา  
     

 

4 
โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการงบประมาณ  
บุคลากรและบริหารท่ัวไปให้มีความสะดวกและคล่องตัว  

     
 

5 
โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อม 
 ให้มีความเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน  

     
 

6 
โรงเรียนได้จัดท าข้อมูลนักเรียน และระบบข้อมูลสารสนเทศจาก 
ส ามะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     
 

7 
โรงเรียนมีการก าหนดแผนการรับนักเรียน และการด าเนินการตาม
แผน โดยประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

     
 

8 
โรงเรียนได้ส่งเสริมและประสานงานให้มีการจัดการศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

     
 

9 
โรงเรียนได้จัดบุคลากรในการให้ค าปรึกษาแนะน า สนับสนุน และ
ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน        
และหน่วยงานอื่น  

     
 

10 
โรงเรียนจัดให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามความเหมาะสมแก่หน้าท่ี  
และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานบริหารงานของโรงเรียน  

     
 

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขออนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
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