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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ  
2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบเชิงสํารวจ 
ประชากรประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม
สถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จาก 7 โรงเรียน จํานวน 632 คน กลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีสุ่มแบบช้ันภูมิ ประกอบด้วย จํานวน 199 คน วิธีการดําเนินการวิจัยมี 4 ข้ัน ได้แก่ (1) การศึกษา
ปัญหาการวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (4) การเขียน
รายงานการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน 
โดยค่าทีแบบสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม 4 ต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และ 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม 4 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะ
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ความพิการ เม่ือเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็น 
ต่อการบริหารโรงเรียนแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ท้ัง 3 ปัจจัย 
 
คําสําคัญ: การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, โรงเรียนเฉพาะความพิการ 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) study the level of school base 
administration on the disability-specific school at school group 4 under the Office of 
Special Education Administration and 2) compare the opinions of teachers and educational 
personnel on educational administration by used school base of the school for disability-
specific school at school group 4 under the Office of Special Education Administration 
classified by gender, education level and work experiences. Research methodology was  
a survey research. The population, totaling 632 persons, included teachers and education 
personal in the disability-specific school at school group 4 under the Office of Special 
Education Administration. Samples, totaling 199 persons, obtained via stratified random 
sampling technique comprised of teachers and education personnel in the disability-
specific school at school group 4 under the Office of Special Education Administration. 
Research procedure consisted of 4 steps: (1) study of research problem; (2) research 
design; (3) data collection and analysis; and (4) research report writing. Classified by 
gender, educational level and work experiences. The instruments used for data collection 
was a 5-rating scales Deviation and hypothesis testing by independent t-test. 
 The results of the research were found that: 1) The level of opinion of the teachers 
and educational personnel for the disability-specific school at school group 4 under the 
Office of Special Education Administration towards school-based educational administration 
was at a high level in overall and 2) The comparison of opinions belong to teachers and 
educational personnel of school base administration on the disability-specific school at 
school group 4 classified by gender, educational level and work experiences, it were 
different at .05 level significance for all 3 factors. 
 
Keywords: Educational Administration by School Base, Specific School Dissibility 
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บทนํา 
การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ําและระบบการให้บริการประชาชนยังไม่ได้

มาตรฐานสากลเม่ือเทียบกับต่างประเทศ สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากระบบบริหารราชการเป็นแบบแนวด่ิง  
รวมศูนย์การบริหารงานไว้ท่ีส่วนกลาง มีระเบียบและข้ันตอนมาก ขาดความยืดหยุ่น ล่าช้า ไม่คล่องตัว  
ไม่ประหยัด และไม่สามารถบริหารงานอย่างครอบคลุมมีการบูรณาการในลักษณะแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก  
ซ่ึงต้องเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจผ่านเทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือ ส่ือสารท่ีเน้นความรวดเร็วและประสิทธิภาพให้มากข้ึน ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ส่ือสาร ได้อํานวยความสะดวกให้คนในสังคมสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วและหลากหลายมากข้ึน ทําให้
ประชาชนมี ความคาดหวังท่ีจะได้รับการบริการจากภาครัฐผ่านช่องทางท่ีมีความหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ บริการท่ีสํานักงานบริการ ณ จุดเดียว และบริการออนไลน์ต่าง ๆ ท้ังน้ี สถาบัน
การจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD) รายงานว่าใน
ปี 2558 ประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ท่ีอันดับ 27 ของโลก และเป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจาก
สิงคโปร์และมาเลเซีย และธนาคารโลกรายงานว่าปี 2558 ประเทศไทยมีคะแนนความง่ายในการประกอบ
ธุรกิจอยู่ท่ีอันดับ 49 ของโลก และเป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2554) 

นอกจากน้ี ความสําเร็จขององค์การหรือสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(Results-Based Management) ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลล้วนแต่ข้ึนอยู่กับภูมิปัญญา ความคิดความ
อ่าน และแนวปฏิบัติท่ีสร้างสรรค์ของผู้นําขององค์การ การบริหารโดยใช้หลักการการบริหารการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ สําหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
เป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญท่ีจะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความมุ่งม่ัน ผูกพัน และความรับผิดชอบในอํานาจ
หน้าท่ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกคน  ซ่ึงจะต้องมีการปฏิรูประบบการบริหารและ
การจัดการ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจัยต่าง ๆเม่ือประเทศไทยมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยได้กําหนด
สาระเก่ียวกับการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 การดําเนินการให้เกิดผล
ตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาเร่ิมเป็นรูปธรรมมากข้ึน เม่ือมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ และการใช้ประชาชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เพ่ือมุ่งให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนมากท่ีสุด  

ท้ังน้ีความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา
โดยท่ีผู้บริหารต้องเรียนรู้ เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทํางาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกัน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกัน 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ 
การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกัน 

 
การดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ีมุ่งศึกษา การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความ

พิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (เสริมศักด์ิ วิสาลาภรณ์ และคณะ, 
2541) 5 ด้าน คือ 1) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 2) หลักการมีส่วนร่วม(Participation  
or Collaboration or Involvement) 3) หลักการคืน อํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน  (Return  
Power to People) 4) หลักการบริหารตนเอง (Self - managing) และ 5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล  
(Check and Balance) 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

    2.1 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
จาก 7 โรงเรียน จํานวน 632 คน 

    2.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ข้าราชการครูของโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จาก 7 โรงเรียน จํานวน 199 คน โดยคํานวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างตามตามวิธีของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยใช้สูตรการคํานวณ จากน้ันทําการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ตามสัดส่วนของ
ประชากรในแต่ละโรงเรียน 
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3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
   3.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ซ่ึงประกอบด้วย 1) เพศ ประกอบด้วย (1.1) ชาย และ (1.2) หญิง 2) ระดับการศึกษา 
ประกอบด้วย (2.1) ปริญญาตรี และ (2.2) สูงกว่าปริญญาตรี 3) ประสบการณ์ในการทํางาน ประกอบด้วย
(3.1) ต่ํากว่า 15 ปี และ (3.2) ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 
    3.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มี 5 ด้าน คือ 1) หลักการ
กระจายอํานาจ  (Decentralization) 2) ห ลักการมี ส่วน ร่วม  (Participation or Collaboration or 
Involvement) 3) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน  (Return Power to People) 4) 
หลักการบริหารตนเอง (Self - managing) และ 5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) 
 4. เคร่ืองมือและวิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
         4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน
จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
         ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลสถานภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 4 ข้อ เป็นคําถามเก่ียวกับเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน
เป็นแบบสอบถามและตรวจสอบรายการ (Check List) 
         ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้วิจัยได้พัฒนาเคร่ืองมือมา
จาก กรกมล เพ่ิมผล จากการวิจัยเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี (กรกมล 
เพ่ิมผล, 2554) 5 ด้าน คือ (1) หลักการกระจายอํานาจ (2) หลักการมีส่วนร่วม (3) หลักการคืนอํานาจจัด
การศึกษาให้ประชาชน (4) หลักการบริหารตนเอง และ (5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีข้อคําถาม 
จํานวน 35 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) (สุภาวดี  
รอตเสียงล้ํา, 2559) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี           
    

ระดับ    5    หมายถึง    มากท่ีสุด  
               ระดับ    4    หมายถึง    มาก 
                 ระดับ    3    หมายถึง    ปานกลาง 
                  ระดับ    2    หมายถึง    น้อย  
                  ระดับ    1    หมายถึง    น้อยท่ีสุด 
 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    เม่ือผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืน นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามนํา

แบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 
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       5.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี (frequency)  
ค่าร้อยละ (percentage) 
       5.2 ข้อมูลการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นรายด้านและรายข้อโดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) 
         5.2.1 การแปลความหมายคะแนนค่าเฉล่ียการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103) มีเกณฑ์ดังน้ี  
 

   ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานมากท่ีสุด  
       ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานมาก  
       ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานปานกลาง 
       ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานน้อย 
       ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50   หมายถึง   มีการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด 
 

      5.3 วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ Independent, t-test 
   

 6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
    การวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตาวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อคําถามท่ี

ต้องการทราบ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  
       6.1 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ 1) หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) และ 2) หาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับและ 
รายด้าน โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990)  
          6.2 สถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ในการบรรยาย ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ (Percentage) 2) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และ 3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
          6.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างของตัวแปรโดยการทดสอบ
ค่าทีแบบ Independent, t-test 
  
ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัด

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความ
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พิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.84 
มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 81.14 และมีประสบการณ์ในการทํางานต่ํากว่า 15 ปี ร้อยละ 
54.27 

2. ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ  
กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความพิการกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 ข้อแรก ได้แก่ ด้าน
หลักการกระจายอํานาจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ีย ด้านหลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล มีค่าเฉล่ีย 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความ
พิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน โดยการทดสอบค่าทีแบบ Independent t-test ปรากฏผล ดังน้ี 
      3.1 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิงของโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสําคัญท่ี .05 ใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านหลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (2) ด้านหลักการ
บริหารตนเอง (3) ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ส่วนอีก 2 ด้านไม่แตกต่างกัน 
     3.2 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจบปริญญาตรีและจบสูงกว่าปริญญาตรี
ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อ 
การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 ใน 2 ด้าน คือ (1) ด้านหลักการกระจายอํานาจ (2 )ด้านหลักการ
บริหารตนเอง ส่วนอีก 3 ด้านไม่แตกต่างกัน 
      3.3 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานต่ํากว่า 15 ปี
และท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา  
กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 ใน 2 ด้านคือ  
(1) ด้านหลักการบริหารตนเอง (2) ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ส่วนอีก 3 ด้านไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
การศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้วิจัย
อภิปรายพบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี อยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ด้านหลักการกระจายอํานาจ รองลงมาคือด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
และด้านหลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่ม
สถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ได้นําหลักการบริหารจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ท่ีกล่าวถึงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงคือกลยุทธ์ในการปรับปรุง
การศึกษาโดยเปล่ียนอํานาจหน้าท่ีในการตัดสินใจจากส่วนกลางไปยังแต่ละโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการ
โรงเรียน (School Council หรือ School Board) ได้มีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน  
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตัดสินใจท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณ บุคลากร และวิชาการ โดยให้เป็นไป
ตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน (อุทัย บุญประเสริฐ, 2542: 2) ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ฤทัยวรรณ หาญกล้า (2547) ได้ศึกษาการศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า (1) สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับ คือ หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล หลักการบริหาร
ตนเอง หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และหลักการกระจายอํานาจ และ (2) ปัญหาการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงลําดับคือ หลักการกระจายอํานาจ หลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล หลักการบริหารตนเอง และหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ ปรีชา  
แก้วกอ (2559)  

2. เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน พบว่า 

   2.1 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิงของโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อการบริหารการศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 เน่ืองจากการเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีต้อง
ปฏิบัติงานกับนักเรียนผู้มีความพิการเป็นงานท่ีต้องอาศัยความใจเย็นและอดทนซ่ึงครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาเพศชายเม่ือเข้ามาทํางานในโรงเรียนคนพิการแล้วอาจผิดไปจากความคาดหวังก่อนเข้าทํางานจน
ในบางรายหงุดหงิดจนเกิดเป็นเจตคติในทางลบต่อภาระหน้าท่ีของตนเอง และเม่ือเปรียบเทียบกับครูหรือ
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บุคลากรทางการศึกษาเพศหญิงซ่ึงอาจมีความคาดหวังต่ํากว่าเพศชายแล้ว และครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาเพศหญิงจะมีความอดทนสูงกว่าต่อนักเรียนผู้มีความพิการจึงส่งผลให้เกิดความแตกต่างกัน  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเทเลอร์ (Tayior, 1998: 103A) ได้ศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานและการมีส่วนร่วมกันตัดสินใจในระบบโรงเรียนในเมืองของรัฐจอร์เจีย โดยการเปรียบเทียบความเป็น
จริงกับความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาในเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงพบว่า
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างความคาดหวังในการมีส่วนร่วมซ่ึงมีค่ามากกว่าความเป็นจริงในทุก
ระดับโรงเรียน 

   2.2 ความคิดเห็นของของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจบปริญญาตรีและจบสูงกว่าปริญญา
ตรีของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อการ
บริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 และความคิดเห็นของของครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานต่ํากว่า 15 ปีและท่ีมีประสบการณ์ในการทํางาน
ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไปของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษต่อการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 ท้ังสองปัจจัยน้ี
แตกต่างกัน เน่ืองจากเหตุผลใกล้เคียงกับปัจจัยในด้านเพศ ส่งผลให้ความคาดหวังกับความเป็นจริงแตกต่าง
กัน และปัจจัยส่วนบุคคลก็เป็นปัจจัยท่ีทําให้ความคาดหวังกับความเป็นจริงแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจุรีพร ดุกหล่ิม (2554) ได้ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) : บทบาทของ
ผู้ปกครองเครือข่ายต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ปกครองเครือข่ายด้านเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ เขตท่ีพักอาศัยและความสัมพันธ์กับ
นักเรียน กับบทบาทของผู้ปกครองเครือข่ายต่อการจัดการศึกษาตามขอบข่ายของงานโรงเรียนท่ีปฏิบัติจริง
และท่ีคาดหวังไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุและอาชีพกับบทบาทของผู้ปกครองเครือข่ายต่อการจัด
การศึกษาตามขอบข่ายงานของโรงเรียนท่ีปฏิบัติจริงและท่ีคาดหวังแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจาก
การศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังน้ี 

   1.1 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านหลักการคืน
อํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน ท้ังน้ีผู้บริหารควรมีการศึกษาและให้โอกาสในการจัดทําโครงสร้างการ
บริหารโดยให้นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการกําหนดหลักสูตร
สถานศึกษาร่วมกําหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน และกําหนดนโยบายการดําเนินงานต่าง ๆ ของ
โรงเรียนอย่างชัดเจน ท้ังกําหนดข้อตกลงและการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างอิสระ 
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   1.2 โรงเรียนควรเน้นการเผยแพร่และให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรเก่ียวกับหลักการบริหารงาน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและทํางานได้ตรงจุดประเด็นท่ีต้องการ 

   1.3 ควรเพ่ิมการทํางานกลุ่มระหว่างองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานท่ีเน้นการกระจาย
อํานาจการบริหารงานอย่างแท้จริง 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
กลุ่มโรงเรียนควรร่วมกันศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา

สังกัดอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาในโอกาสต่อไป 
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