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บทคัดย่อ 
 การวิจ ัยครั  งนี มีวัตถุประสงค์เพื  อศึกษาระดับและเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการ
บริหารของสถานศึกษาขั  นพื นฐานในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ    สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 กลุ่มเป้ าหมายที ใช้ในการวิจ ัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานบริหาร และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั  นพื นฐาน  
จํานวน    คน ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ   สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษาอุดรธานี เขต 2 เครื  องมือที ใช้ในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี ยวกับการกระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  นพื นฐานในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวัง
สามหมอ   สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษาอุดรธานี เขต 2 สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี , ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี ย, ส่วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจ ัยพบว่า 
1.  สถานศึกษาขั  นพื นฐานในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ    สังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาอุดรธานี เขต   มีการ

บริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  นพื นฐานอยู่ในระดับมาก โดยเรียงการบริหารจัดการมากไปหา
น้อยได้ดังนี   ) ด้านการบริหารงานทั  วไป  2) ด้านการบริหารงานบุคคล  3) ด้านการบริหารงานงบประมาณ และ  ) ด้านการบริหารงาน
วิชาการ 

2.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหาร จําแนกตามตําแหน่งหน้าที   วุฒ ิ
การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา พบว่า การกระจายอํานาจการบริหาร ในสถานภาพด้านตําแหน่งหน้าที   ด้านระดับการศึกษา แต่ด้าน
ขนาดสถานศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .05  เมื  อพิจารณาในด้านการกระจายอํานาจการบริหาร พบว่า ด้าน
การบริหารงบประมาณไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .05   
 
Abstract 
 The purpose of this research were to study of decentralized administration approach of school in Wangsammor 
Network Group 2, under Udonthani Educational Service Area Office 2. 
 The population in the study was school executive, Head of Administrator office and committee of school totally, 44 
person in Wangsammor Network Group 2. The research instrument was a questionnaire about decentralization administration 
and the administration studies of foundation school. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation and One-way analysis of variance. 
 Results of the study were the following 
 1. The decentralization administration approach of school was holistically at a high level. By arrange mean from 
high to low were as follows  ) administrative in general 2)the personnel administration,  ) the budgets administration, and 4) 
the academic administration. 
 2. Comparative study of management education under the decentralized management approach. By position, 
education level, school size,found that the distribution of power and status, the position and education level did not differ 
statistically significant at the .05 level in the size of the school. when considering the distribution of power and found that no 
significant difference statistically significant at the .05 level in an administrative budget. 
 



 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กําหนดให้มีกฎหมายเกี  ยวกับการศึกษาแห่งชาติ (มาตรา   ) เพื  อ
เป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการศึกษาอบรม จึงได้ตราเป็นพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ นและมีผลบังคับใช้
ตั  งแต่ วันที      สิงหาคม      เป็นต้นมา ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์การเปลี  ยนแปลงครั  งสําคัญของการศึกษาและกระบวนการจัด    การ
เรียนการสอน  ส่งผลให้เกิดการปฏ ิรูปการศึกษา ปรับรื  อระบบโครงสร้าง การบริหารจัดการทั  งระดับหน่วยงานที  กําหนดนโยบายและ
หน่วยงานที  ทําหน้าที  ฝ ่ ายปฏ ิบ ัติตลอดจนปรับรื อโครงสร้างของหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

ตามพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด   มาตรา    ได้กําหนดระบบการศึกษาออกเป็น   รูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและให้สถานศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ  งหรือทั  งสาม
รูปแบบก็ได้ ฉะนั  นสถานศึกษาถือเป็นหน่วยงานของการให้การศึกษาเป็นหน่วยของการเปลี  ยนแปลงในสังคมจะต้องดําเนินการ     โดย
ร่วมมือกับประชาชน นําสังคมให้มีการปรับปรุง เปลี  ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ น มีความยุติธรรมและความเสมอภาคโดยทั  วถึง สร้างความ
เข้มแข็งให้กับคนในระดับป ั จเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามเนื  อหาสาระและความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที  
ได้กําหนดเอาไว้เป็นจุดหมายปลายทาง  

ต่อมาพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที  แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที   2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 กําหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั  งด้านวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั  วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื นที  การศึกษาโดยตรงการกระจายอํานาจดังกล่าวจะทําให้
สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ ตามหลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management : SBM) ซ ึ  งคาดหวังว่าจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื  อง 

การกระจายอํานาจ คือ การบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐ ในระบอบประชาธิปไตยโดยลดบทบาทของรัฐ ในการบริหาร
ราชการส่วนกลาง (รวมส่วนภูมิภาค ซ ึ  งเป็นตัวแทนของการบริหารราชการส่วนกลางด้วย) ให้เหลือแต่ภารกิจหลักที  ต้องทําเท่าที  จําเป็น 
และเพิ  มบทบาทให้แก่หน่วยงานย่อยของรัฐดําเนินการแทนตามขอบข่ายและภารกิจที  กฎหมายกําหนด 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร พ.ศ. 2550 ซ ึ  งออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 
39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที  แก้ไขเพิ  มเติม (ฉบับที   2) พ.ศ. 2545  กําหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื  นฐานพิจารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา และสถานศึกษาในอํานาจหน้าที  ของตน ในขอบข่ายและภารกิจ 4 ด้าน 
ดังต่อไปนี  

       1.  ด้านการบริหารงานวิชาการ ได้แก ่การทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน การวิจ ัยเพื  อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื  อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื  นการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ ส ถ า บั น อื  น 
ที  จัดการศึกษา 

       2.  ด้านการบริหารงานงบประมาณ ได้แก ่การจัดทํา และเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช้ เ งิ น  แ ล ะ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น 
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื  อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญช ีการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

       3.  ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การวางแผนอัตรากําลัง การย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบ การลาทุกประเภท การดําเนินการทางวินัย และการลงโทษ การสั  งพักราชการ และการสั  งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การออกจากราชการ การพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ 

       4.  ด้านการบริหารงานทั  วไป ได้แก่ การดําเนินงานเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั  นพื  นฐาน งานพัฒนา
ระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั  วไป การดูแลอาคารสถานที  และสภาพแวดล้อม การจัดทํา
สํามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาให้กับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื  อ
การศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคลากร 
ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื  น ที  จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื  นที  การศึกษาและหน่วยงานอื  นการจัดระบบ
ควบคุมในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ 



 

การกระจายอํานาจการบริหารตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญ ัติการศึกษา พ.ศ.2542 และที  แก้ไขเพิ  มเติม (ฉบับที   2) พ.ศ. 
2545 กฎกระทรวงและประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน ที  บัญญ ัติให้กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั  นพื  นฐานดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารให้แก่สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงในขอบข่ายและ
ภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั  วไป นั  น 
ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาให้สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาและสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ความคล่องตัวและสามารถรับผิดชอบใน 
การดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีที  เกี  ยวกับการกระจายอํานาจ 

จากการสํารวจงานวิจ ัยที  เกี  ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  น
พื นฐาน ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบว่า มีผู้สนใจทําการวิจ ัยอยู่หลาย
ด้านด้วยกัน เช่น  

การวิจ ัยเรื  องรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ บริหารและจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอํานาจการบริหาร
การศึกษาเขตการศึกษา   ขอนแก่น (ชัญญา  อภ ิปาลกุล.    : ไม่ปรากฏเลขหน้า) 

การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั  นพื นฐานที  เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนวังสามหมอ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 (เด่นพงษ์  ดาวษาวะ. 2548: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 

การปฏ ิบ ัติตามนโยบายกระจายอํานาจการบริหารจัดการตามแนวปฏ ิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั  นพื นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาจันทบรุี (พิทยุตม  กงกุล. 2547: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 

การศึกษาการดําเนินการของสถานศึกษาขั  นพื  นฐานที  เป็นนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาอุดรธานี เขต   
(สมนึก  มุงคุณแสน.     : ไม่ปรากฏเลขหน้า) 

การศึกษาความพร อมในการบริหารโดยใช ้ โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสงครามเป็นต้น (สุนิจจา  ทัพศาสตร์. 2546: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 

นอกจากนั  น การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษามีสาระสําคัญ
คือ เป็นการศึกษาระดับของการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาที  จัดการศึกษา
ขั  นพื  นฐานซ ึ  งสังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื  นฐาน ว่ามีการดําเนินการบริหารและการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที  แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที   2) 
พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื  องกําหนดหลักเกณฑ ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร พ.ศ. 2550 และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน เรื  องการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั  น
พื นฐานไปยัง สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน พ.ศ. 2550 

อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบดังกล่าวยังไม่กล่าวถึงการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารของ
สถานศึกษาขั  นพื นฐาน ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวคิดของผู้บริหาร หัวหน้างาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั  น
พื นฐาน ที  มีวุฒ ิการศึกษาตํ  ากว่าปริญญาตรี ปรญิญาตรี ตํ  ากว่าปริญญาตรี และตามขนาดของสถานศกึษา ซ ึ  งแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

จากสภาพการณ์ดังกล่าว จึงสมควรที  จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารของ
สถานศึกษาขั  นพื นฐาน ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 เพื  อใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศสําหรับการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา และเพิ  มประสิทธิภาพของการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการ
บริหารของสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตามเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที  แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที   2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื  องกําหนด
หลักเกณฑ ์ และวิธีการการกระจายอํานาจการบริหาร พ.ศ. 2550 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื  นฐาน เรื  องการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื  นฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื นที  
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน พ.ศ. 2550 ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1.  เพื  อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  นพื  นฐานในกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 

2.   เ พื  อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร ก ร ะ จ า ย อํ า น า จ ก า ร บ ริ ห า ร 
ของสถานศึกษาขั  นพื นฐานในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยจําแนกตาม
ตําแหน่งหน้าที   วุฒ ิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 



 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
    ประชากรที ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที  ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 สงักัด
สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอุดรธานีเขต   ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 9 คน ครูหัวหน้างานบริหารทั  ง 4 ด้าน จํานวน 28 
คน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั  นพื นฐาน จํานวน 7 คน  รวมทั  งสิ นจํานวน 44 คน 

เครื องมือที ใช้ในการวิจัย  
เครื  องมือที  ใช้ในการวิจ ัยครั  งนี เป็น แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ ึ  งได้พัฒนามาจากแบบสอบถามของ พิทยุตม ์กงกุล 

(2547: แบบสอบถาม) ซ ึ  งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี  
      ตอนที  1 เ ป็ นคํ า ถาม เกี  ยวกับข้อมู ลทั  วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม  ไ ด้แ ก ่ ตํ า แห น่งห น้า ที   
วุฒ ิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา   
      ตอนที  2 เป็นคําถามเกี  ยวกับระดับการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  น
พื นฐานในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ   สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2  จํานวน 40 ข้อ  ตามขอบข่ายของ
ภารกิจงาน 4 ด้าน ดังนี  1) ด้านการบริหารงานวิชาการ  2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 4) ด้านการ
บริหารทั  วไป ซ ึ  งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีระดับการบริหารจัดการ 5 ระดับ 
 
การวิเคราะหข้์อมูล 

ผู้วิจ ัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที  มีความสมบูรณ์ โดยผู้วิจ ัยใช้เครื  องมือคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป
ดําเนินการวิเคราะห์ ดังนี  

    1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ จากแบบสอบถามทุกฉบับ 
    2.  จําแนกแบบสอบถามตามลักษณะของตัวแปร  คือ ผู้บริหาร หัวหน้างานบริหาร และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั  นพื นฐาน 
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที  ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว ด้วยเครื  องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ สถิติที  ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี   (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายข้อมูลทั  วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ส่วนค่าเฉลี  ย (Mean) และส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายระดับการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  นพื นฐานในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ   
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ผลการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  นพื  นฐานในกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2  พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  นพื นฐาน มีค่าการแปลผลในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก การบริหารสถานศึกษาตาม
แ น ว ท า ง ก า ร ก ร ะ จ า ย อํ า น า จ ก า ร บ ริ ห า ร ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั  น พื  น ฐ า น  โ ด ย เ รี ย ง ต า ม ลํ า ดั บ ไ ด้  ดั ง นี  
มากที  สุด คือ การกระจายอํานาจการบริหารด้านการบริหารทั  วไป รองลงมา คือการกระจายอํานาจการบริหารด้านการบริหารงานบุคคล 
การกระจายอํานาจการบริหารด้านการบริหารงบงานประมาณ และการกระจายอํานาจการบริหารดา้นการบริหารงานวิชาการ 

2.  ผลการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  นพื นฐานในกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

2.1  ผู้บริหารมีความคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  น
พื นฐาน ด้านการบริหารทั  วไป ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก 
เช่นเดียวกับครูหัวหน้างานบริหาร และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

2.2  ผู้ตอบแบบสอบถามที  มีวุฒ ิการศึกษาตํ  ากว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  นพื นฐาน ด้านการบริหารทั  วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ด้านการบริหารวิชาการ อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับผู้ตอบแบบสอบถามที  มีวุฒ ิการศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ตอบแบบสอบถามที  มีวุฒ ิ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตร ี

2.3  ผู้ตอบแบบสอบถามที  ปฏ ิบ ัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  นพื นฐาน ด้านการบริหารทั  วไป ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 



 

ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับผู้ตอบแบบสอบถามที  ปฏ ิบ ัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง และผู้ตอบแบบสอบถาม
ที  ปฏ ิบ ัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 การวิจ ัย เรื  องการบรหิารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  นพื  นฐานในกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนวังสามหมอ   สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีข้อควรอภ ิปรายดังต่อไปนี  
      .  ผู้ตอบแบบสอบถาม เรื  องการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการบรหิารของสถานศึกษาขั  นพื  นฐาน
ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ   สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2 กลุ่มเป้ าหมายที  ใช้ในการศึกษา คือ หัวหน้างาน
บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั  นพื นฐาน และมีวุฒ ิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี ปรญิญาตรี และตํ  า
กว่าปริญญาตรี  ซ ึ  งปฏ ิบ ัติหน้าที  ในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดเล็กโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย  

     .  การบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  นพื นฐานในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
วังสามหมอ   สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอุดรธานี เขต 2   มีระดับการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการ
บริหารของสถานศึกษาขั  นพื นฐานโดยภาพรวมมีการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับการบริหารจัดการจากค่าเฉลี  ย
มากไปหาน้อย ด้านที  มากที  สุด คือ การกระจายอํานาจการบริหารด้านการบริหารทั  วไป รองลงมาคือการกระจายอํานาจการบริหารด้านการ
บริหารงานบุคคล การกระจายอํานาจการบริหารด้านการบริหารงบประมาณ การกระจายอํานาจการบริหารด้านการบริหารงานวิชาการ ที  
เป็นเช่นนี เพราะเนื  องจากว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยดําเนินการตามพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และ ที  แก้ไขเพิ มเติม 
(ฉบับที   2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 39 โดยการทําการปฏ ิรูปทั  ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั  วไปโดยที  กระทรวงศึกษาธิการได้ออก กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ ์และวิธีการกระจายอํานาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐานได้ออกประกาศเรื  องการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื  นฐานไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาและ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื  นฐาน พ.ศ. 2550 เพื  อให้มีการดําเนินการบริหารจัดการของสถานศึกษา
เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว คล่องตัว และมีอิสระ ทั  งนี จําเป็นที  ทุกฝ ่ ายต้องศึกษาเป้ าหมายให้ชัดเจนและนําไปปฏ ิบ ัติให้สอดคล้องกับ
ผู้ร่วมงานในระดับปฏ ิบ ัติการ  เพื  อให้เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศชาติ ซ ึ  งสอดคล้องกับ สถาบันราชภ ัฏพิบูลสงคราม 
(2545ก: บทสรุป) ได้รายงานประเมินผลโครงการนําร่องปฏ ิรูปการศึกษาในเขตพื นที  การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื นที  นําร่องปฏ ิรูป
การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 พบว่า สภาพก่อนมีการนําร่องที  มีการดําเนินงานด้านบริหารทั  วไประดับมาก และภารกิจด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารวิชาการ ดําเนินการระดับปานกลาง หลังจากมีการดําเนินโครงการนําร่อง ได้มีการ
ดําเนินงานในทุกภารกิจในระดับมาก และมีความก้าวหน้าทุกภารกิจ และสอดคล้องกับ พิทยุตม์  กงกุล (2547: บทคัดย่อ) 
ได้ทําการวิจ ัยเรื  อง การปฏ ิบ ัติตามนโยบายกระจายอํานาจการบริหารจัดการตามแนวปฏ ิรูปการศึกษาของ สถานศึกษาขั  นพื  นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื นที  การศึกษาจันทบุรี  พบว่า  

  1.  สถานศึกษาขั  นพื นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาจันทบุรี มีการปฏ ิบ ัติตามนโยบายกระจายอํานาจการ
บริหารจัดการตามแนวปฏ ิรูปการศึกษาอยู่ในระดับมาก  

  2.  เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี  ยวกับการปฏ ิบ ัติตามนโยบายกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนว
ปฏ ิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั  นพื นฐาน ตามทัศนะของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามองค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .05  แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื  อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา   

  3.  ป ั ญหาที  คาดว่าจะเกิดขึ น ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสรรหาและบรรจุแต่งตั  งบุคลากร การจัดสรร
งบประมาณ และข้อเสนอแนะที  สําคัญ ได้แก ่การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่ง การจัดทําและเสนอของบประมาณ และการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที  เป็นเช่นนี อาจเป็นเพราะว่า รัฐให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล โดยได้บัญญ ัติไว้ในพระราชบัญญ ัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 และพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที  แก้ไขเพิ มเติม พ.ศ. 2545 
ซ ึ  งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏ ิบ ัต ิมีการ
กระจายอํานาจไปสู่เขตพื  นที  การศึกษา และสถานศึกษาใน มาตรา 39 ที  ว่า ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั  ง
ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั  วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พื นที  การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื นที  การศึกษาโดยตรง การกระจายอํานาจดังกล่าวจะทําให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระ ใน
การบริหารจัดการตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ซ ึ  งจะเป็นการสร้างรากฐาน และ
ความสัมพันธ์ให้กับสถานศึกษา ทําให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื  องต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  



 

1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
  1.1 ควรให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลเพื  อให้สถานศึกษา เกิดความคล่องตัว และมีอิสระในการบริหารจัดการ 
  1.2 ควรให้สถานศึกษาใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  1.3 ควรกําหนดนโยบายและแผนงานให้ชัดเจน เกี  ยวกับแนวทางการกระจายอํานาจการบรหิารของสถานศึกษาขั  น

พื นฐาน 
2.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจ ัยครั  งต่อไป  

  2.1 ควรมีการวิจ ัยเชิงคุณภาพเกี  ยวกับแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  นพื  นฐานในกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ   สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาอุดรธานี เขต   

  2.2 ควรมีการทําวิจ ัยเกี  ยวกับแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารของสถานศึกษาขั  นพื นฐาน ในระดับเขตพื  นที  
การศึกษาและระดับสูงขึ นไป เพื  อจะได้ภาพรวมที  กว้างขึ นและสามารถนําไปใช้แก้ป ั ญหาในเชิงนโยบายได้ชัดเจนขึ  น 
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