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การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอสภาพปญหาการบริหารโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
The study of the opinion of the educational personnel about school
administration problems in the schools under the Muangpon
municipality in Phon district, Khon Kaen province.
พรทิพย เจษฎาธนบดี* ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน**
บทคัดยอ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอสภาพ
ปญหาการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ในงานทั้ง 4 ดาน คือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานทั่วไป โดยจําแนก
ตามเพศ และประสบการณ กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ดแก บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน จํานวน 113 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ที่มีความเชื่อมั่นเทากับ .95
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการศึกษาคนควา พบวา
1. บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล มีความคิดเห็นตอสภาพปญหาการบริหาร
โรงเรียนอยูในระดับเห็นดวยทุกดาน
2. บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล ที่มีเพศและประสบการณในงานแตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอเรื่องสภาพปญหาการบริหารโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The purpose of this research are study and compare the opinion of the educational personnel
about school administration problems in the schools under the Muangpon municipality in Phon
district, Khonkhaen province in 4 sides that are academic administration, budget administration,
human resource management, and general administration separated by gender and experience.
The Samples for research are 113 educational personnels in the schools under the Muangphon
municipality in Phon district, Khon Kaen province. The instrument in this research is 5 rating scales
with 0.98 reliability.
The statistics used in data analysis are percentage, mean, standard deviation the t-test and
F-test
* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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The results of the research
The educational personnel in the schools under the Muangphon municipality have the
agreement in all sides of the education administration problems in the schools.
The different gender of the educational personnel in the schools under the Muangphon
municipality have the different opinions of the educational administration problems in the schools
with statistically significant at the level 0.05.
1. บทนํา
การจั ด การศึ ก ษาได มี ก ารถ า ยโอนระบบการ
ศึกษาไปยังทองถิ่นเพื่อใหทองถิ่นมีสวนรวมในการดูแล
และพัฒนาระบบการศึกษาวงกวางเพื่อพัฒนาประชาชน
ใหไดรบั การศึกษาอยางทัว่ ถึง โดยเฉพาะในปจจุบนั รัฐบาล
ไดมกี ารสงเสริมใหเรียนฟรี 15 ป นอกจากนี้ หลักการของ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (เสาวนิตย ชัยมุสกิ . 2544)
กลาววา มาตรา 9 ไดกําหนดใหมีการจัดระบบโครงสราง
และกระบวน การจัดการศึกษา โดยยึดหลักการมีเอกภาพ
ดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติการ
ถึง การกระจายอํานาจลงสูทองถิ่นและสถานศึกษาที่ได
มีการ กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการระดมทรัพยากรมาใช
ในการศึกษา โดยใหชมุ ชนและผูม สี ว นไดเสียมีสว นรวมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนดวย
เทศบาลเมืองเมืองพลเปนหนวยงานที่ทํา
หนาที่ประสาน งานระหวางหนวยบังคับบัญชากับสถาน
ศึกษาในสังกัด เมื่อเจตนารมณของพระราชบัญญัติการ
ศึกษา แหงชาติมงุ ใหมกี ารกระจายอํานาจแกสถานศึกษา
โดยตรงฉะนัน้ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (รุง แกวแดง.
2546) จึงมีบทบาทในฐานะเปนผูอํานวยความสะดวก
(Facilitator) เปนพี่เลี้ยงในการ กําหนดนโยบายและ
แผนในภาพรวม สนับสนุนทรัพยากร การประสานการ
บริหารและจัดการศึกษา จากสภาพปญหาที่เกิดจากการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลและ โดย
การสัมภาษณผทู เี่ กีย่ วของกับการจัดการศึกษาหลายฝาย
พบวา โรงเรียนทีเ่ ปนนิตบิ คุ คลยังคงปฏิบตั งิ านตามภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมาย ตามที่หนวยงานบังคับบัญชาระดับสูง

ยัง แจงใหถอื ปฏิบตั อิ ยางเชนแตกอ นทีจ่ ะไดมกี ารกําหนด
ใหเปนโรงเรียนนิติบุคคล ทั้งนี้อาจเกิดจากเหตุ ผลที่วา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังมีภารกิจงานในการที่จะ
ชวยสนับสนุนสถานศึกษาใหมีความพรอมกอนที่จะถาย
โอนไปยัง องคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงเรียนจะ
เปนอิสระอยางสิ้นเชิงโดยปราศจากการกํากับดูแลของ
เขตพื้นที่การศึกษาไมไดนั่นเอง
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากร
ทางการศึกษาตอสภาพปญหาการบริหารโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ของ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต อ สภาพป ญ หาการบริ ห าร
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน จําแนกตามเพศ และ ประสบการณ
3. วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแก บุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน จํานวน 158 คน ประกอบดวยผูบริหารสถาน
ศึกษา จํานวน 8 คน และครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองเมืองพล จํานวน 150 รวม 158 คน
1.2 กลุม ตัวอยาง กําหนดขนาดโดยใชตาราง
Kreijcie และ Morgan (พวงรัตน ทวีรตั น. 2538 ) จํานวน
113 คน แลวกลุม แบบแบงชัน้ ไดบคุ ลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล จํานวน 158 คน
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2. พืน้ ทีท่ ใี่ ชในการวิจยั คือ โรงเรียนเทศบาลใน
สังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
3. ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
4. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
5. ตัวแปรอิสระ ไดแก
5.1 เพศ คือ
5.1.1 ชาย
5.1.2 หญิง
5.2 ประสบการณ ไดแก
5.2.1 ตํ่ากวา 5 ป
5.2.2 5 – 10 ป
5.2.3 มากกวา 10 ป
6. ตัวแปรตาม ไดแก สภาพปญหาการบริหาร
งานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล
จังหวัดขอนแกน
6.1 ดานการบริหารงานวิชาการ
6.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ
6.3 ดานการบริหารงานบุคคล
6.4 ดานการบริหารงานทั่วไป
4. สรุปผลและอภิปรายผล
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูต อบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 48 คน
(รอยละ 42.5) เปนเพศหญิง จํานวน 65 คน (รอยละ
57.5) มีประสบการณตํ่ากวา 5 ป จํานวน 8 คน (รอยละ
7.1) 5- 10 ป จํานวน 26 คน (รอยละ 23.0) และมากกวา
10 ป จํานวน 79 คน (รอยละ 69.9)
1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอ
สภาพปญหาการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
เมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
1. บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง
เมืองพล จังหวัดขอนแกน มีความคิดเห็นในเรื่องสภาพ
ปญหาการบริหารโรงเรียน ในภาพรวมอยูในระดับเห็น
ดวย โดยดานที่มีระดับความคิดเห็นเห็นดวยคาเฉลี่ยสูง
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ที่สุดคือ ดานบริหารงานทั่วไป รองลงมา คือ ดานบริหาร
งานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานบริหาร
งานวิชาการ
2. บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด
เทศบาลเมืองเมืองพลจังหวัดขอนแกน มีความคิดเห็นตอ
สภาพปญหาการบริหารโรงเรียนในดานการบริหารงาน
วิชาการในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยและ
เห็นดวยอยางยิง่ โดยในขอทีม่ รี ะดับความคิดเห็นคาเฉลีย่
สูงสุด ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนเปาหมาย
และคุณลักษณะที่พึงประสงค สวนในขอที่มีระดับความ
คิดเห็นตํ่าสุด ไดแก สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงการ
เรียนรูท งั้ ในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น
3. บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด
เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน มีความคิดเห็น
ตอสภาพปญหาการบริหารโรงเรียน ในดานการบริหาร
งานงบประมาณอยูในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นในระดับเห็น
ดวยทุกขอ โดยในขอทีม่ รี ะดับความคิดเห็นคาเฉลีย่ สูงสุด
ไดแก ดําเนินการนิเทศการจัดทําและใชงบประมาณแก
บุคลากรที่เกี่ยวของอยางเปนระบบสวนในขอที่มีระดับ
ความคิดเห็นอันดับสุดทาย ไดแก การจัดทํา จัดหาพัสดุ
มีการควบคุมรักษา จําหนายพัสดุอยางเปนระบบและตรง
ตามความเปนจริง
4. บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด
เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน มีความคิดเห็น
ตอสภาพปญหาการบริหารโรงเรียน ในดานการบริหาร
งานบุคคลในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นทัง้ ในระดับเห็นดวยและ
เห็นดวยอยางยิง่ ตามลําดับ โดยในขอทีม่ รี ะดับความคิดเห็น
ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได แ ก การมอบหมายงานที่ เ หมาะสม
กับความรูความสามารถของบุคคล สวนในขอที่มีระดับ
ความคิดเห็นอันดับตํ่าสุด ไดแก การสงเสริมใหบุคลากร
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ไดรับการอบรม สัมมนาเพื่อนําความรูมาพัฒนาการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง
5. บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด
เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน มีความคิดเห็นตอ
สภาพปญหาการบริหารโรงเรียน ในดานการบริหารงาน
ทั่วไปอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวามีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิง่ และเห็น
ดวย โดยในขอทีม่ รี ะดับความคิดเห็นคาเฉลีย่ สูงสุด ไดแก
การประสานความรวมมือ โดยเปดโอกาสใหชุมชนระดม
ทรัพยากรทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สวนใน
ขอที่มีระดับความคิดเห็นตํ่าสุด ไดแก การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพรอมในการรับ
การประเมินจากองคกรภายนอก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
เมืองพล จังหวัดขอนแกน ตอสภาพปญหาการบริหาร
โรงเรียน
2.1 จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด
เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน ที่มีเพศตางกัน
มีความคิดเห็นในเรื่องสภาพปญหาการบริหารโรงเรียน
ในภาพรวมด า นวิ ช าการ และการบริ ห ารงานทั่ ว ไป
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
ในดานงบประมาณและดานบุคลากร ไมแตกตางกัน
2.2 จําแนกตามประสบการณการทํางาน
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน ที่มีระดับ
ประสบการณตา งกันมีความคิดเห็นตอสภาพปญหาในการ
บริหารโรงเรียน ในภาพรวมและรายดานวิชาการ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานงบประมาณและดานบุคลากร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนใน
ดานบริหารงานทั่วไป ไมมีความแตกตางกัน

5. อภิปรายผล
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองเมืองพลจังหวัดขอนแกน มีความคิดเห็นตอสภาพ
ปญหาการบริหารโรงเรียนในดานการบริหารงานวิชาการ
ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยและเห็นดวยอยาง
ยิ่ง สวนในขอที่มีระดับความคิดเห็นตํ่าสุด ไดแก สงเสริม
สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูท งั้ ในและนอกโรงเรียน
ในการจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยครอบคลุมภูมปิ ญ ญาทองถิน่
ซึ่งจะสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดแก 1)
จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให
สอดคลองกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ตลอดจนบริบทและความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่น 2) จัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบ
การใชจา ยงบประมาณของสถานศึกษา 3) พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานและความตองการของนักเรียน ชุมชนและทอง
ถิน่ 4) ดานการจัดการเรียนการสอนทัว่ ไปใหเขากับสภาพ
แวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน มีความคิดเห็นตอสภาพ
ปญหาการบริหารโรงเรียน ในดานการบริหารงานงบ
ประมาณอยูใ นภาพรวมอยูใ นระดับเห็นดวย เมือ่ พิจารณา
เปนรายขอ พบวามีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยทุก
ขอ สวนในขอที่มีระดับความคิดเห็นคาฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก
การจัดทํา จัดหาพัสดุ มีการควบคุมรักษา จําหนายพัสดุ
อยางเปนระบบและตรงตามความเปนจริง ซึ่งสอดคลอง
กับ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 ) ในการบริหารจัดการ
มีความคลองตัวโปรงใส ตรวจสอบได ทั้งนี้เพราะการ
บริหารงบประมาณในระบบรวมศูนยอํานาจในระบบ
เดิมนั้น นอกจากจะทําใหเกิดความ ลาชาและผูกรัดดวย
ระเบียบที่ทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารแลว ยัง
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มีปญหาในเรื่องการทุจริต และสถาน ศึกษาไดรับการ
จัดสรรทรัพยากรทีไ่ มตรงกับความตองการ ซึง่ การบริหาร
งบประมาณนัน้ ตองยึดหลักการบริหารมุง เนนผลสัมฤทธิ์
และบริหารงบประมาณแบบมุง เนนผลงาน ใหมกี ารจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหา
รายไดจากบริการมาใชในบริหารจัดการเพื่อประโยชน
ทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน มีความคิดเห็นตอสภาพ
ปญหาการบริหารโรงเรียน ในดานการบริหารงานบุคคลใน
ภาพรวมอยูใ นระดับเห็นดวย เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบวา
มีความคิดเห็นทั้งในระดับเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง
ตามลําดับ สวนในขอทีม่ รี ะดับความคิดเห็นคาเฉลีย่ ตํา่ สุด
ไดแก การสงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรม สัมมนา
เพื่อนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
จึงเปนโอกาสทีส่ ถานศึกษาจะมีบทบาทและ อํานาจหนาที่
ในการบริหารงานบุคคลมากขึ้น นับตั้งแตการสรรหาการ
คัดเลือก การพัฒนา การใหคา ตอบแทน ฯลฯ โดยเปาหมาย
สูงสุดของการมีอาํ นาจและความรับผิด ชอบในการบริหาร
งานบุคคลนีก้ ็ คือ เพือ่ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ซึง่ จะสงผลตอการพัฒนาถึงคุณภาพการศึกษาของผูเ รียน
เปนสําคัญ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน มีความคิดเห็นตอสภาพ
ปญหาการบริหารโรงเรียน ในดานการบริหารทั่วไปอยู
ในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบ
วามีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่งและเห็นดวย
สวนในขอที่มีระดับความคิดเห็นคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความ
พรอมในการรับการประเมินจากองคกรภายนอก โดยมี
บทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการ
อํานวยการ ความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการ
ศึกษาทุกรูปแบบมุง พัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงาน
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ทีม่ งุ เนนผลสัมฤทธิข์ องงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวม
ของบุคคล ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ การบริหารงาน
บริหารทัว่ ไปนัน้ ตองใหความสําคัญกับการจัดทํานโยบาย
แผนและระบบขอมูลสําหรับการดําเนินงาน โดยจะรวม
งานดานประกันคุณภาพภายในไวดว ย (รุง แกวแดง.2546)
ดังนั้นงานบริหารทั่วไปแบบใหมจึงตองมีประสิทธิภาพ มี
ระบบขอมูลที่ทันสมัยสําหรับงาน วิชาการ มีความคลอง
ตัว ใชบุคลากรนอยและควรจัดเปนบริการ ณ จุดเดียว
(One-Stop Service) ทั้งหมดทั้งนี้เพื่อใหการจัดการ
ศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ควรเห็ น ความ
สําคัญในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการที่จะแก
ปญหาที่เกิดขึ้น โดยนําขอคนพบที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
ไปใชเปนขอมูลและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและ
นักเรียนใหดีขึ้น
1.2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตละแหงควร
มีการกําหนดนโยบายและกลยุทธในการพัฒนางานทั้ง 4
ดานใหเหมาะสมและเพือ่ การเรียนรูใ หสามารถนําไปสูก าร
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษา
สถานศึ ก ษาที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารงาน
โรงเรียน
2.2 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมกับองคกรชุมชนและทองถิ่นเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารโรงเรียนของแตละแหง
2.3 ควรมีการวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนขั้นพื้นฐาน
แต ล ะขนาดให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของแต ล ะ
ทองถิ่น
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