
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

 

40 

การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

The Development of Guidelines for School-Based Management in 
 Private Schools under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 

 
แจ่มจันทร์  เหตุถัง1 
สมบัติ  ท้ายเรือค า2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน 
ประเภทสามัญ 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน 
ประเภทสามัญ 3) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 การวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบในการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นที่ 2 สังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร และ
ขั้นที่ 3 ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ การบริหารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ระยะที่ 2 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน  ตัวอย่าง ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จ านวน 21 คน และครู จ านวน 248 คน ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified  Sampling) 
และระยะที่ 3 พัฒนาแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน  แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
ย่อย คือ ขั้นที่ 1 สัมภาษณ์ผู้บริหาร จ านวน 3 คน เพื่อหาประเด็นปัญหาและวิธีแก้ไขในการบริหรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ
ขั้นที่ 2 ร่างแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารจ านวน 2 คน 
รองผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การพัฒนาแนว
ทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 แบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 1 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (Priority Needs Index) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. ผลการศึกษาองค์ประกอบในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านหลักการกระจายอ านาจ 2) 
องค์ประกอบด้านหลักการมีส่วนร่วม 3) องค์ประกอบด้านหลัก การคืนอ านาจจัดการศึกษาให้กับประชาชน 4) องค์ประกอบ
ด้านหลักการบริหารตนเอง และ 5) องค์ประกอบด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
  2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1พบว่า 
   2.1 สภาพปัจจุบันในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล รองลงมาคือ หลักการบริหารตนเอง หลักการกระจายอ านาจ 
หลักการคืนอ านาจ และหลักการมีส่วนร่วม 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
1นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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   2.2 สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ หลักการมีส่วนร่วม รองลงมาคือหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล หลักการคืนอ านาจ
จัดการศึกษา หลักการกระจายอ านาจ และหลักการบริหารตนเอง ตามล าดับ 
   2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นปรับปรุง (PNImodified) ใน การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า ล าดับความต้องการจ าเป็นใน
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดย
เรียงล าดับความต้องการจ าเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักการคืนอ านาจ ด้านหลักการกระจาย
อ านาจ ด้านหลักการบริหารตนเอง และด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ตามล าดับ 
  3. การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการกระจายอ านาจ  2) หลักการมีส่วนร่วม  
3) หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้กับประชาชน  4) หลักการบริหารตนเอง  และ 5)  หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาแนวทางการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study the components of the school-based 
management in the private schools, 2) investigate the present and desired conditions of the school-based 
management in the private schools under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1, and 3) 
propose the guidelines for the school-based management in the private schools under Udon Thani 
Primary Educational Service Area Office 1. This research was divided into 3 phases: Phase 1 studying the 
components of the school-based management in the private schools, divided into 3 sub-steps, namely, 
step 1, study documents, texts, concepts, theories and related research, step 2 synthesis of elements of 
school-based management as a base from document studies, and step 3, assessing the appropriateness of 
the components of school-based management by 5 experts. The key informants of Phase 2 obtained by 
the use of stratified random sampling technique were 248 teachers and 21 administrators of the private 
schools under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 using school-based management. and 
Phase 3, developing guidelines for the administration of school-based operations of private schools, 
divided into 2 sub-steps, namely, step 1, interviewing 3 administrators, to find problems and solutions in 
the administration by using the school as a base, and step 2, draft the guidelines for managing schools 
using the base of private schools Informant group were 2 administrators and 1 deputy director. The 
research instruments consisted of the questionnaire regarding the development of the guidelines for 
school-based management in private schools under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1, 
the interview about the guidelines for school-based management in private schools under Udon Thani 
Primary Educational Service Area Office 1. The statistics used for data analysis were basic statistics, Priority 
Needs Index.  
 The research findings were as follows: 
  1. The study of components of the school-based management in the private schools under 
Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 showed that there were 5 components as follows; 
1) the decentralization of power, 2) the participation management, 3) the returning of educational 
management power to people, 4) the self-management aspect and 5) the checks and balances of power.  
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  2. The investigation of the present and desired conditions of the school-based management 
in the private schools under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 revealed below. 
   2.1 The present condition of the school-based management in the private schools under 
Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1, as a whole and as an individual aspect was at high 
level. Ranging from high to low mean were the checks and balances of power, the self-management 
aspect, the decentralization of power, the returning of educational management power to people and the 
participation management. 
   2.2 The desired condition of the school-based management in the private schools under 
Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1, as a whole and as an individual aspect was at high 
level. Ranging from high to low mean were the participation management, the checks and balances of 
power, the returning of educational management power to people, the decentralization of power and the 
self-management aspect, respectively. 
   2.3 The findings of the Priority Needs Index (PNI modified) analysis of the school-based 
management in the private schools under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 showed 
the highest need to the lowest need as follows: the participation management, the returning of 
educational management power to people, the decentralization of power, the self-management aspect, 
and the checks and balances of power, respectively.  
  3. The guidelines for the school-based management in the private schools under Udon Thani 
Primary Educational Service Area Office 1 were found to have 5 aspects consisting of 1) the 
decentralization of power, 2) the participation management, 3) the returning of educational management 
power to people, 4) self-management, and 5) the checks and balances of power. 
 
Keywords : The Development of Guidelines for School-Based Management 
 
บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 
-2561) กล่าวถึง การปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบใน 4 ด้านคือ 1) พัฒนาคุณภาพคนยุคใหม่ 2) พัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม่ 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ และ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
ผลจากกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว ท าให้มี
การเปลี่ยนแนวความคิดจากการบริหารแบบรวมอ านาจ  
ทีเ่น้นการปฏิบัติตามระเบียบ นโยบาย ค าสั่ง และการควบคุม
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา อ านาจการบริหารอยู่ที่ส่วนกลาง 
มาเป็นการบริหารแบบกระจายอ านาจ (Decentralization) 
เพื่อให้สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจในขอบข่ายหน้าที่ 
ภาระงาน และการก าหนดความต้องการด้วยตนเองได้  
ซึ่งลักษณะของการกระจายอ านาจดังกล่าวนั้น เป็นแนวคิดที่
สอดคล้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-
Based Management : SBM) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้
ก าหนดให้เอกชนมีอิสระในการจัดการศึกษาได้ทุกระดับและ

ทุกประเภท จากการส ารวจของกองวิจัยทางการศึกษา กรม
วิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า โรงเรียนเอกชนมี
ปัญหาในการจัดการศึกษา คือ 1) ครูส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ารับ
การอบรมด้านการจัดการศึกษาเท่าที่ควร 2) ผู้บริหารและ
ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การเรียนการสอนของเด็กไม่
เพียงพอ มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาน้อย 3) มีปัญหา
ด้านอาคารสถานที่ ธุรการ ความสัมพันธ์กับชุมชนตลอดจน
งบประมาณของโรงเรียน ซึ่ง Swansburg (1996) ได้ศึกษาไว ้
พบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าให้บุคคลมีความไว้วางใจ
ในองค์กรสูง รวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพคนและผลผลิต
ขององค์กรได้ ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท า
เครื่องมือซึ่งเป็นกรอบส าหรับโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา
ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีขอบข่ายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
เพื่ อให้ โรงเรียนมีทิศทางในการด าเนินงานไปสู่การมี
มาตรฐานและคุณภาพ โดยกระตุ้นให้ผู้บริหารโรงเรียน
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ค้นหาวิธีการเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพโรงเรียน สร้างความ
มั่นใจเช่ือถือศรัทธาแก่ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ประเทศชาติ  การศึกษาเอกชนจึงมีบทบาทส าคัญที่ ได้
สร้างสรรค์และพัฒนาประชากรส่วนหนึ่งของประเทศให้มี
ความรู้ความสามารถ   
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสถานศึกษาและ
แนวทางพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1 เพื่ อจะได้น า
ผลการวิจัยไปปรับปรงุการศึกษา ให้มีมาตรฐานคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ ง
ประสงค์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
เอกชน ประเภทสามัญ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้
ดังต่อไปนี้ 
  1. การบริหาร หมายถึง กระบวนการทาง
สังคมของบุคคลที่ท าหน้าที่การวางแผนการจัด การองค์กร 
จัดคนเข้าท างาน สั่งการและควบคุมการท างานให้กิจกรรม
ขององค์การด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  2. การพัฒนาแนวทาง หมายถึง การพัฒนา 
การบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ
ด าเนินงานที่มุ่งเน้นให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาโดย
อาศัยบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารที่มีอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวในการ
ตัดสินใจบริหารจัดการตนเองอย่างแท้จริง 
  3. การบริห ารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน 
(School-Based Management) หมายถึง การด าเนินงาน
ทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน  ได้แก่ 

หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม  หลักการคืน
อ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง
และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
  4. โรงเรียนเอกชน หมายถึง สถานศึกษา
หรือสถานที่ที่บุคลากรภาคเอกชนด าเนินกิจกรรมด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2525 
  5. ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึ ง ครู ใหญ่  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้งทางด้าน
การบริหารทั่วไป การบริหารการศึกษา และการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุดรธานี 
  6. ครูโรงเรียนเอกชน หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่
ในการจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม การเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน โดยมีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนเอกชน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งในโรงเรียนปัจจุบันในจังหวัดอุดรธานี 
  7. ขนาดโรงเรียน หมายถึง การจ าแนก
ประเภทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
สรรหา การเลื อกประธานกรรมการและกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2546 โดยใช้นักเรียนเป็นเกณฑ์
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
   7.1 โร ง เรี ย น ข น าด เล็ ก  ห ม าย ถึ ง 
โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 300 คน 
   7.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึ ง 
โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 301-1,000 คนขึ้นไป 
    7.3 โร งเรี ย น ขน าด ใหญ่  ห ม ายถึ ง 
โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,001 คนขึ้นไป 
  8. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี  เขต 1 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
ส านั ก งาน คณ ะก รรม ก ารก ารศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน 
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ประสานงานส่งเสริมสนับสนุน
ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในสังกัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต  1  ครั้ งนี้  เป็ นการวิ จั ย เชิ งพ รรณ า (Descriptive 
Research) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสานวิธีระหว่าง
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
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แล ะก ารวิ เค ร าะห์ ข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภ าพ  (Qualitative 
Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน โดยแบ่งการ
วิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบในการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 1  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซึ่งตรวจสอบความเหมาะสมของ
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน  
 ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
เอกชน ประเภทสามัญ  ในสั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  
 ประชากร ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รวม 740 
คน จ าแนกเป็น ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 42 คน ครู 698 
คน มีการแบ่งขนาดของโรงเรียนออกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่  รวม 30 
โรงเรียน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 21 คน 
ครู 248 คน รวม 269 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified Random Sampling) เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้  คื อ 
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าล าดับความต้องการจ าเป็น 
(ดั ช นี  Priority Needs Index: PNI) โ ด ย เรี ย ง ล า ดั บ
ความส าคัญของค่าที่ได้ 
 ระยะที่ 3 พัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 1  
 ผู้ ให้ ข้ อ มู ล  เป็ น ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ ที่ มี ค วาม รู้
ความสามารถทางด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
รวมทั้งหมด 3 คน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใน
การพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเมิน
แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
เอกชน ประเภทสามัญในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  
 

สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบ พบว่า การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านหลักการกระจาย
อ านาจ องค์ประกอบด้านหลักการมีส่วนร่วม องค์ประกอบ
ด้านหลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้กับประชาชน 
องค์ประกอบด้านหลักการบริหารตนเอง และองค์ประกอบ
ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 1 พบว่า  
  2.1 สภาพปัจจุบันในของการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ หลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล รองลงมาคือ หลักการบริหารตนเอง 
หลักการกระจายอ านาจ หลักการคืนอ านาจ และหลักการมี
ส่วนร่วม 
  2.2 สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ 
หลักการมีส่วนร่วม รองลงมาคือหลักการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษา หลักการกระจาย
อ านาจ และหลักการบริหารตนเอง ตามล าดับ 
  2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการ
จ าเป็นปรับปรุง (PNI) ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่าล าดับความต้องการ
จ าเป็นในการบริหารฯ เรียงล าดับความต้องการจ าเป็นจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักการ
คืนอ านาจ ด้านหลักการกระจายอ านาจ ด้านหลักการ
บริหารตนเอง และด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ตามล าดับ 
 3. การพัฒนาแนวทางการบ ริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
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1) หลักการกระจายอ าน าจ  2) หลั กการมี ส่ วนร่ วม  
3) หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้กับประชาชน  
4) หลักการบริหารตนเอง และ 5) หลักการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ส าคัญ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านหลักการกระจายอ านาจ        
2) องค์ประกอบด้านหลักการมีส่วนร่วม 3) องค์ประกอบ
ด้ านหลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ กับประชาชน  
4) องค์ประกอบด้ านหลักการบริหารตนเอง และ 5) 
องค์ประกอบด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 2. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
  2.1 สภาพปัจจุบันในของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ดังนี้ หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล หลักการบริหาร
ตนเอง หลักการกระจายอ านาจ หลักการคืนอ านาจ และ
หลักการมีส่วนร่วม 
  2.2 สภาพท่ีพึงประสงค์ในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน ดังนี้ หลักการมีส่วนร่วม หลักการตรวจสอบ
และถ่วงดุล หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษา หลักการ
กระจายอ านาจ และหลักการบริหารตนเอง ตามล าดับ 
  2.3 ล าดับความต้องการจ าเป็นปรับปรุง 
(PNI) ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 1 เป็นดังนี้ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักการคืน
อ านาจ ด้านหลักการกระจายอ านาจ ด้านหลักการบริหาร
ตนเอง และด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ตามล าดับ 
 3. การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า ประกอบไปด้วย 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการกระจายอ านาจ 2) หลักการ
มีส่วนร่วม 3) หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้กับ
ประชาชน 4) หลักการบริหารตนเอง และ 5) หลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบในการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 น้ัน ประกอบไปด้วย 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านหลักการ
กระจายอ านาจ 2) องค์ประกอบด้านหลักการมีส่วนร่วม             
3) องค์ประกอบด้านหลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้กับ
ประชาชน 4) องค์ประกอบด้านหลักการบริหารตนเอง และ 
5) องค์ประกอบด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ่งเกิด
จากการสังเคราะห์จากนักวิชาการและนักการศึกษาหลาย
ท่าน จนได้องค์ประกอบที่เป็นแนวทางการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของธวัชชัย รัตตัญญู (2551 : 259-264) ว่า 
หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย 7 
หลักการ คือหลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม 
หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการ
บริหารตนเอง หลักการตรวจสอบและ หลักการมีภาวะผู้น า
แบบเกื้อหนุน และหลักการพัฒนาท้ังระบบ  
  2. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกด้าน สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของบุญมี เดิมกะยอม 
(2551 : 123-124) เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 ว่า การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร 
และการสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจใน SBM 
ด้านการบริหารการจัดการที่ เป็นระบบ  รวมถึงการมี
วิสัยทัศน์ และการให้รางวัล ของผู้บริหารที่มีวิธีคิดและวิธี
ปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีส่วนช่วยในการพัฒนาสถานศึกษา 
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และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของประดษิฐ์ โกมุทธิยานนท์ 
(2551 : 76-82) ที่ ได้ศึกษาแนวทางการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของศูนย์ เครือข่ายต าบลบ่อสุพรรณ
ผลการวิจัยพบว่า การกระจายอ านาจในการปฏิบัติงาน มี
ส่วนช่วยให้การบริหารงานนั้นมีความคล่องตัว รวมถึงภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารในการพัฒนาท้ังระบบ 
  3. ล าดับความต้องการจ าเป็นปรับปรุง (PNI) 
ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
ดังนี้ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักการคืนอ านาจ และ
ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลเป็นล าดับสุดท้าย 
  3. แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ให้เสนอรูปแบบ การบริหาร
สถานศึกษา โดยใช้การกระจายอ านาจในการตัดสินใจตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงานและ
งบประมาณของโรงเรียน และรับทราบข้อมูลจากกลุ่ม/ฝ่าย 
เพื่อประเมินคุณภาพโรงเรียนและน าผลไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตบริการได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีหลักในการบริหารและ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องและความ
ยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบของแนวทางการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัย 
บุญประเสริฐ (2542 : 50) ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน โดยมุ่งกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษาให้มากท่ีสุด 
โดยแต่ ละโรงเรี ยนมี คณ ะกรรมการสถานศึ กษา ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้ปกครอง ครู สมาชิกในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอ านาจในการบริหารจัด
การศึกษาในโรงเรียนให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน 
แนวความคิดพื้นฐานนั้น เป็นการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางไปยังสถานศึกษา ซึ่งมีรูปแบบการบริหารที่ส าคัญ
มีอย่างน้อย 4 รูปแบบได้แก่ รูปแบบท่ีผู้บริหารโรงเรียนเป็น
หลักรูปแบบที่ครูเป็นหลัก รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเป็น
หลักและรูปแบบที่ ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก 
ผลกระทบที่ส าคัญ ในการกระจายอ านาจ ได้แก่ ด้ าน
การเมือง การปกครอง นโยบาย การจัดโครงสร้างองค์การ 
 

วัฒนธรรมองค์การ งบประมาณ การต่อต้านของคนบางกลุ่ม 
ความพร้อมของหน่วยงานระดับต่างๆ คณะกรรมการ
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและเวลา รูปแบบการ
บริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย คือ รูปแบบที่มีการบริหารจัดการโดยมีชุมชนเป็น
หลัก ทั้งนี้ ความเห็นต่อความพร้อมในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มี
ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพร้อมในการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่ต่ างกัน และสอดคล้องกับ 
พระวุฒิพงษ์  เพียรภูเขา (2560 : 19) ที่เสนอแนะว่า ควรมี
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น หรือวิทยาเขตอื่นๆ สู่ความ
เป็นเลิศในทศวรรษหน้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ปิยะพร แสนพันศิริ (2561 : 155) ที่เสนอแนะว่า ภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความสัมพันธ์การท างาน
กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม การได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาด้านต่างๆ 
ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารงาน 
การน าข้อมูลและปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร และการ
ปฏิบัติงานให้ยึดระเบียบแบบแผนเป็นแนวในการปฏิบัติ 
การวางแผน กฏเกณฑ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงานเน้น
การมีส่วนร่วม 
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