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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล และพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบ
แบบสอบถาม จ�ำนวน 216 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน และ
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน จ�ำนวน 15 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selecting)
เครื่องมือได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.914 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อหาแนวทางในการสร้างรูปแบบ จากนั้นประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบัน การบริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล ในความคิดเห็นของหัวหน้ากลุม่ สาระภาพรวมอยูร่ ะดับมาก ( = 4.42,
S.D. = 0.32) แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในหลักการบริหาร โรงเรียนนิติบุคคล
พบว่ า การบริ ห ารน� ำ หลั ก การกระจายอ� ำ นาจและหลั ก ธรรมาภิ บ าล ทุ ก ฝ่ า ยท� ำงานอย่ า งอิ ส ระและ
มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ ผลการสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
พบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหลักการ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านแนวคิด ด้านวิธี
ด�ำเนินการ และด้านเงื่อนไขการน�ำรูปแบบไปใช้ ผลการตรวจสอบรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยภาพรวม ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก
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Abstract
This research used mixed methods research, having the objective to study the
current conditions for a Basic Education Institution Administration Model relating to juristic
persons and the development of a model for basic education institution type that is a
juristic person. The sample group selected to answer the questionnaires comprised 216
people and another sample group that undertook in-depth interviews comprised 15 people
including school principal and vice-directors. These sample groups were chosen by using
purposive selecting. The data were collected by using questionnaires and subsequent
interview of the executives, and the data analyzed by using percentage, mean, and standard
deviation, as well as content analysis to find ways to create patterns. The IOC index ranged
from 0.6-1.00 and the reliability of the overall test was 0.914. Then, the appropriateness and
feasibility of the model were evaluated by experts. It is found from the research that: From
the current study results, the basic education institution administrations, which were juristic
persons, in general, the opinions of the head of the group in the overview were at a high
level ( = 4.42, S.D. = 0.32). The results of the study of guidelines for the management of
basic education institutions that are juristic persons in the management principles. The
juristic person's school found that the administration adopted decentralization principles
and sound governance principles were used in operations allowing all parties to work
independently, and effectively, as well as able to be checked. The result of creating a basic
educational institutions administration model that was a juristic person and the initial
confirmation found that the model has five components which were principles, objectives,
concepts, methods of operation and in terms of applying the format, form inspection results
performed by experts, and appropriateness and feasibility of the basic education institution
management which are juristic persons were at a high level.
Keywords: Administration Model of the Basic Educational, Institution with a Status of a Legal
Institution

บทน�ำ
ความท้าทายของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอกได้แก่การเปลี่ยนแปลงของ
บริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกอันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสู่การด�ำเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและความต้องการก�ำลังคนทีม่ ที กั ษะในศตวรรษที่ 21 และแรงกดดันภายในประเทศ
จากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร ทีร่ ะบบการศึกษาทีย่ งั มีปญ
ั หาหลายประการนับตัง้ แต่ปญ
ั หาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีย่ งั ไม่เหมาะสม ขาดความ
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คล่องตัว ความเหลื่อมล�้ำในด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ยังยึดถือแบบเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติซึ่งไม่ท�ำให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการขาดความคล่องตัว ขาดความ
เสมอภาคทางด้านโอกาสและเกิดความเหลื่อมล�้ำทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องและไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง
เป็นระบบและรูปแบบที่เหมาะสม ถือเป็นโจทย์ที่จะต้องหาค�ำตอบโดยอาศัยกระบวนการวิจัย ซึ่งปัจจัย
การเปลีย่ นแปลงและประเด็นปัญหาต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ น จึงมีความจ�ำเป็น
ที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ (Office of the Education Council, 2017: 5)
การปฏิรปู การศึกษาด้านการกระจายอ�ำนาจการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีวตั ถุประสงค์
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการออกแบบให้โรงเรียนมีอสิ ระและมีความคล่องตัวในการบริหาร เพือ่
โรงเรียนสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้อย่างสร้างสรรค์ เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนและพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นทางเลือกที่จะน�ำไปสู่ค�ำตอบของโจทย์ได้
Boonprasert (1999) กล่าวว่า การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประกอบด้วยการกระจาย
อ�ำนาจ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารตนเอง การตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และ
การตรวจสอบและถ่วงดุลเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ Runcharoen (2010) กล่าวว่า
การกระจายอ�ำนาจ จะท�ำให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอสิ ระในการบริหารจัดการ Tangkapipope (2010)
ได้น�ำเสนอรูปแบบการกระจายอ�ำนาจสู่สถานศึกษาเป็น 4 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 สถานศึกษาในก�ำกับของรัฐ
รูปแบบที่ 2 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรองรับการเป็นนิติบุคคลเต็มรูปแบบจัดรูปแบบกระจายอ�ำนาจแบบ
การบริหารฐานโรงเรียน (School Based Management: SBM) มีคณะกรรมการสถานศึกษา ที่เข้มแข็งใน
บทบาทของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รูปแบบที่ 3 สถานศึกษาที่เร่งสู่การเป็นนิติบุคคลที่เข้มแข็ง
รูปแบบที่ 4 สถานศึกษาต้องสนับสนุนส่งเสริมให้พร้อมรับการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา
Srisaarn (2003) กล่าวว่า โรงเรียนนิตบิ คุ คลมี 2 ประเภทคือ 1) แบบองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 2) แบบส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวง
ศึกษาธิการ และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกล่าวถึงความส�ำคัญของโรงเรียนนิติบุคคล เป็น
การรองรับฐานะและให้ความส�ำคัญกับโรงเรียน เป็นการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้แก่โรงเรียน
ตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นฐานรองรับการกระจายอ�ำนาจตามมาตรา 39 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นการเร่งสร้างความพร้อมให้โรงเรียนสามารถบริหารและจัดการศึกษา
เบ็ดเสร็จ สิ้นสุดในระดับสถานศึกษา อย่างไรก็ดี Office of the Basic Education Commission (2007)
มีความเห็นว่า การเป็นนิตบิ คุ คลของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีฐานะเป็น
นิติบุคคล เป็นแนวคิดใหม่ท่ีท้าทายการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยหน่วยงานในระดับ
กระทรวง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่ได้มีการก�ำหนดให้ชัดเจนว่าโรงเรียน
ควรจะมีอำ� นาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเพียงไร หรือจะด�ำเนินการเปลีย่ นสถานภาพของโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งอยู่ใน
ระหว่างศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในมิติต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม
ไทย อย่างไรก็ตามแนวทางในการตอบโจทย์ดังกล่าวมายังไม่ชัดเจนพอที่จะไปอ้างอิงได้ เมื่อพิจารณาโรงเรียน
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นิตบิ คุ คลซึง่ มีการบริหารจัดการศึกษาทีส่ อดคล้องกับแนวทางการตอบโจทย์ของโรงเรียนประเภทนีไ้ ด้เกิดจาก
การปฏิรปู การศึกษา โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ พัฒนาคนโดยสมบูรณ์อย่างมีหลักเกณฑ์นำ� ไปอ้างอิงได้ รูปแบบการ
บริหารโรงเรียนนิติบุคคลมีส่วนประกอบอย่างไรบ้าง มีกฎหมายพิเศษหรือแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปอย่างไร
และถ้าโรงเรียนทัว่ ไปสนใจจะเปลีย่ นแปลงการบริหารจะต้องเตรียมตัวหรือปรับปรุงอย่างไรให้เกิดความพร้อม
จากเหตุดังกล่าวผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล ผลการวิจัยจะท�ำให้ได้รูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ที่จะเป็นทางเลือกในการก�ำหนดทิศทางการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้สอดคล้องตามความพร้อมและศักยภาพของโรงเรียนนิติบุคคล ซึ่งจะท�ำให้โรงเรียนมีความเป็น
อิสระและคล่องตัวในการบริหารจะน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
3. เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา
การกระจายอ�ำนาจ เป็นกระบวนการของโครงสร้างองค์กรที่มีการถ่ายโอนอ�ำนาจจากส่วนกลาง
ลงสูท่ อ้ งถิน่ (Naidoo, 2005) หรือมอบอ�ำนาจให้เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาลงสูส่ ถานศึกษาโดยตรง (Wichitpatcharaporn,
2004) เพือ่ ให้องค์กรสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีอสิ ระ รวดเร็ว โดยให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องคือ ผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้ กครอง นักเรียน ชุมชน มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาเพือ่ ให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับ Boonprasert (1999) ได้กล่าวว่า กระจายอ�ำนาจการจัดการศึกษาจากกระทรวงและ
ส่วนกลางไปยังสถานศึกษาเพราะเชือ่ ว่าโรงเรียนเป็นหน่วยส�ำคัญในการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการศึกษาเด็ก
แต่บางครั้งส่วนกลางมีข้อจ�ำกัดท�ำให้เกิดความล่าช้าและไม่สนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่าง
แท้จริง จึงต้องมีการคืนอ�ำนาจให้ท้องถิ่นได้จัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
จะรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การศึ ก ษามากขึ้ น มี อ งค์ ก รอิ ส ระท� ำ หน้ า ที่ ต รวจสอบคุ ณ ภาพการบริ ห ารและ
การจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก�ำหนดและมาตรฐานเป็นไปตามก�ำหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับ Wisalaphon and Others (2011) ได้กล่าว หลักการกระจายอ�ำนาจว่ามีความยืดหยุ่น มีอิสระ
ในการจัดการศึกษา การลดขั้นตอนการประสานงานมีการมอบอ�ำนาจจากส่วนกลางไปยังเขตพื้นที่มีการเพิ่ม
อ�ำนาจให้ท้องถิ่นให้ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการศึกษามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นได้ มีการติดตามและตรวจสอบ จากหน่วยปฏิบัติเองและจากภายนอก
2. กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ได้ก�ำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานะเป็น
4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

“นิติบุคคล” เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง คล่องตัว และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระ มาตรา
39 ก�ำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทัง้ การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ ไป ไปยังคณะกรรมการและส�ำนักงาน
เขตพื้นการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาจะเห็นถึง
ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามหลักการด้านการศึกษาหน่วยงานหลักคือกระทรวงศึกษาธิการ
จึงต้องกระจายอ�ำนาจทางการศึกษาจากส่วนกลางลงมายังเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงและเขตพื้นการศึกษา
จะด�ำเนินงานกระจายอ�ำนาจลงสู่โรงเรียนในงาน 4 ฝ่าย ได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารงาน
ทั่วไป เพื่อให้โรงเรียนมีความเป็นอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แนวคิดหลักธรรมาภิบาล
Office of the Prime Minister (1999: 55) กล่าวว่า ระบบการบริหารและการจัดการบ้านเมือง
ทีด่ ี สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสงบสุขและร่วมกันพัฒนาซึง่ สอดคล้องกับ UNESCAP (2016) การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมและน�ำนโยบายมา
ปฏิบัติ
ส�ำหรับหลักพื้นฐานของธรรมาภิบาลประกอบด้วย
1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การปฏิบัติตนตามกฎหมาย กฎข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการไม่เลือก
ปฏิบตั เิ ป็นทีย่ อมรับของสังคมและยินยอมพร้อมใจปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ�ำเภอใจหรืออ�ำนาจของตัวบุคคล
2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่น ถือมั่นในคุณธรรมความดีงาม ความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ�ำชาติ
3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ ความถูกต้องชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
4. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจเปิดรับความคิดเห็น เพื่อมาวางแผนและปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับสังคม
5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่
แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท�ำของตน
6. หลักความคุม้ ค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรทีม่ จี ำ� กัดเพือ่ ให้เป็นประโยชน์สงู สุด
แก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
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ตรวจสอบความถูกต้องด้านความชัดเจนทางภาษา และความเที่ยงตรงในเนื้อหา นาผลการพิ จารณาของผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละข้อไปหาดัชนีความสอดคล้อง IOC นาแบบสอบถาม ที่ผ่านการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้ทดลอง
6 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนามาคานวณหา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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เพื่อตรวจสอบแก้ไขความเหมาะสมของภาษาและคุณภาพของข้อค�ำถาม น�ำมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอ
แนะแล้วน�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องด้านความชัดเจนทางภาษา และความ
เทีย่ งตรงในเนือ้ หา น�ำผลการพิจารณาของผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละข้อไปหาดัชนีความสอดคล้อง IOC น�ำแบบสอบถาม
ทีผ่ า่ นการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้ทดลอง (Try-out) กับประชากรทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน
เพือ่ หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยน�ำมาค�ำนวณหาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ (Reliability)
หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป ได้ค่า
ความเชื่อมั่น 0.914 น�ำไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน�ำไปเก็บรวบรวมข้อมูลตามจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่
ก�ำหนด น�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ในเชิงสถิติ ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
2. ศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั การบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล ใน
ขัน้ ตอนที่ 1 มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้สมั ภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผูอ้ ำ� นวย
การโรงเรียน 1 คน รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน 4 คน จ�ำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 15 คน โดยเลือกกลุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Selecting) ผู้วิจัยได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษามีผลคะแนนสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) น�ำแบบสัมภาษณ์ทสี่ ร้างขึน้ น�ำไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 คน ตรวจสอบและพิจารณา
ความถูกต้องด้านความชัดเจนทางภาษา และความเที่ยงตรงในเนื้อหา ผลการตรวจพิจารณาได้ค่า IOC จากผู้
เชี่ยวชาญ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล น�ำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
จัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปสาระส�ำคัญเป็นความเรียง
3. สร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการ ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล จากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น�ำผลการศึกษาแนวคิดและหลักการในการร่างรูปแบบ ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 1
และ ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 2 มาประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อก�ำหนดโครงสร้างของรูปแบบ
ด�ำเนินการ ยกร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ฉบับร่าง โดยมีองค์ประกอบหลัก
ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ แนวคิด วิธีด�ำเนินการ และเงื่อนไขการน�ำรูปแบบไปใช้ ตรวจสอบร่างรูปแบบ
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 คน เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาและความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
รูปแบบ ปรับปรุงแก้ไข ร่างรูปแบบตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
4. ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
นิติบุคคล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการน�ำรูปแบบ มาประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ฉบับร่าง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
น�ำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)และจัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นการาประเมินความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล โดยน�ำข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์ น�ำเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลที่ปรับปรุงแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและจัดท�ำรายงานการวิจัย
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ของการบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล จากการตอบ
แบบสอบถาม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม การ

ตารางที่ 1 ค่ า เฉลี่ ย ( X ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิ ด เห็ น ในการตอบแบบสอบถาม
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลของหัวหน้ากลุ่มสาระ ในภาพรวม
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลของหัวหน้ากลุ่มสาระ ในภาพรวม
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ข้อที่
ข้อคาถาม
อันดับที่
X S.D. แปลผล
1. หลักการบริหารโรงเรียนนิติบคุ คล
4.17 0.40
มาก
7
2. การบริหารงานวิชาการ
4.29 0.31
มาก
6
3. การบริหารงานงบประมาณ
4.32 0.29
มาก
5
4. การบริหารงานบุคคล
4.37 0.32
มาก
4
5. การบริหารงานทั่วไป
4.62 0.33 มากที่สุด
1
6. การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
4.57 0.30 มากที่สุด
3
7. การบริหารงานโดยใช้หลักการกระจายอานาจ
4.62 0.32 มากที่สุด
1
รวม
4.42 0.32
มาก

ผลการศึ
กษาข้
างต้น นพบว่
พบว่
การบริห ารสถานศึ
หารสถานศึกกษาขั
ษาขั้ น้นพืพื้ น้นฐานที
ฐานที่ เ่เป็ป็นนนินิตติ บิบุุคคคลของหั
หน้าากลุ
กลุ่ ม่มสาระ
สาระ
ผลการศึ
ก ษาข้
า งต้
า าการบริ
คลของหัววหน้
ในภาพรวมอยู
่ในระดั
บมาก( X( = =4.42,
4.42,S.D.S.D.
= 0.32)
พิจารณาในรายละเอี
ยดา พบว่
ากลุ่มคสาระ
ในภาพรวม
อยู่ในระดั
บมาก
= 0.32)
เมื่อพิเมืจ่อารณาในรายละเอี
ยด พบว่
หัวหน้า าหักลุวหน้
่มสาระมี
วาม
มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ การบริ ห ารงานโดยใช้ ห ลั ก การกระจายอ� ำ นาจ ( = 4.62,
คิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ การบริหารงานโดยใช้หลักการกระจายอานาจ ( X = 4.62, S.D. = 0.32) และ
S.D. = 0.32) และ การบริหารงานทั่วไป ( = 4.62, S.D. = 0.33) ตามล�ำดับ ค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา คือ
การบริ
่วไป ( Xหลั=ก4.62,
S.D. บ=าล0.33)
บ ค่=าเฉลี
่ยมากที
่สุดารองลงมาคื
หารงานโดยใช้
การบริหารงานทั
หารงานโดยใช้
ธรรมมาภิ
( =ตามล
4.57,าดัS.D.
0.30)
และค่
เฉลี่ยน้อยทีอ่สการบริ
ุด คือ หลั
กการบริหาร
หลัโรงเรี
กธรรมมาภิ
บ
าล
(
=
4.57,
S.D.
=
0.30)
และค่
า
เฉลี
่
ย
น้
อ
ยที
่
ส
ุ
ด
คื
อ
หลั
ก
การบริ
ห
ารโรงเรี
ย
นนิ
ต
ิ
บ
ุคคล ( X =
ยนนิติบุคคล (X = 4.17, S.D. = 0.40)
4.17, S.D. 2.= 0.40)
ผลการศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในหลักการบริหาร
2. ผลการศึ
กษาแนวทางการบริ
หารสถานศึ
กษาขัำ้นให้พืไ้นด้ฐานที
คลในหลักการบริหฒารนาการบริหาร
จากการสั
มภาษณ์ผู้บริหารสถานศึ
กษาท�
ข้อมูล่เป็เพืนนิ่อตเป็ิบนุคแนวทางในการพั
จากการสั
ม ภาษณ์
ารสถานศึ ก ษาท
ด้ ข้ อ มู ลำเพืมาสร้
่ อ เป็านงรู
แนวทางในการพั
ฒ นาการบริ
หาร
สถานศึกษาขั
้นพื้นฐานที
่เป็นนิผตู้ บิบริุคหคลพบประเด็
นส�ำาให้
คัญไในการน�
ปแบบโดยสรุปองค์
ประกอบของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลพบประเด็นสาคัญในการนามาสร้างรูปแบบโดยสรุปองค์ประกอบของรูปแบบ
รูปแบบในการบริหารดังนี้ ด้านหลักการ การบริหารจัดการศึกษามีการกระจายอ�ำนาจการศึกษาลงสู่สถาน
ในการบริหารดังนี้ ด้านหลักการ การบริหารจัดการศึกษามีการกระจายอานาจการศึกษาลงสู่ส ถานศึกษาให้ มี
ศึกษาให้
มีความผิดชอบโดยตรงด้
วยการบริ
ารงาน
4 ฝ่ายได้
การบริ
หารวิหชารงบประมาณ
าการ การบริหการบริ
ารงบประมาณ
ความผิ
ดชอบโดยตรงด้
วยการบริหารงาน
4 ฝ่าหยได้
แก่ การบริ
หารวิแชก่าการ
การบริ
หารงาน
การบริ
ห
ารงานบุ
ค
คล
การบริ
ห
ารทั
ว
่
ไป
ด้
า
นวั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
ข
องการจั
ด
การศึ
ก
ษาเพื
อ
่
เป็
น
แนวทางในการบริ
บุคคล การบริหารทั่วไป ด้านวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคหคลาร
นนิตบิ คุ คลให้บรรลุญเป้ญัาตหมายตามพระราชบั
ารศึกษา มาตรา
สร้างระบบการบริ
หารจั
ดการ
ให้งานโรงเรี
บรรลุเป้ายหมายตามพระราชบั
ิการศึกษา มาตรา 39ญญั
สร้ตากิ งระบบการบริ
หารจั39ดการให้
เข้มแข็งอย่างมี
คุณภาพ
แข็ง้เอย่
งมีคเต็ณ
ุ มภาพเพื
พัฒนาผูเ้ รี้เยรีนให้
ตามศักดยภาพของผู
เ้ รียางผู
น ด้้เรีายนแนวคิ
มุง่ เน้นนเลิการสร้
เ้ รียน
เพืให้่อพัเข้ฒมนาผู
รียานให้
ตามศักอ่ ยภาพของผู
ยน ด้เต็ามนแนวคิ
มุ่งเน้นการสร้
นให้มีคดวามเป็
ศทางวิางผู
ชาการ
ให้มคี วามเป็นเลิศทางวิยชนาการตามสมรรถนะทางการเรี
น การบริ
ดการศึ
กษาให้มคี วามคล่
งใส
ตามสมรรถนะทางการเรี
การบริหารจัดการศึกษาให้มีคยวามคล่
องตัหารจั
ว โปร่
งใส ตรวจสอบได้
โรงเรีอยงตั
นมีวอโปร่
านาจ
โรงเรียนมี59อ�ำทีนาจหน้
่เพิ่มขึ้นตามมาตราดู59
่ให้งโรัรงเรี
ยนสามารถปกครอง
แล พบ�ย์ำรุสงินรัของ
กษา
หน้ตรวจสอบได้
าที่เพิ่มขึ้นตามมาตรา
่ให้โรงเรีาทียนสามารถปกครอง
แล บทีารุ
กษาและจั
ดหาประโยชน์จดูากทรั
โรงเรี
ยนดด้หาประโยชน์
านวิธีการดาเนิ
นการจากหลั
กการ วัตถุยปนระสงค์
างวิธีดาเนิกนการ
การด้วัวตยการบริ
หารจัแนวคิ
ดการด
และจั
จากทรั
พย์สินของโรงเรี
ด้านวิแนวคิ
ธีการด�ด ำนเนิามาสร้
นการจากหลั
ถุประสงค์
ผู้บน�ริำหมาสร้
ารต้าองวิ
งกธาหนดวิ
ัยทัศน์วยการบริ
พันธกิจหเป้ารจั
าหมาย
ษาให้
ชัดเจนเพื
หารงาน 4 ด้กาษา
น
ดี ำ� เนินสการด้
ดการของสถานศึ
ผูบ้ ริหารต้อกงก�
ำหนดวิ
สยั ทัศ่อน์เป็พันนแนวทางการบริ
ธกิจ เป้าหมายของสถานศึ
มีการวิเคราะห์สภาพภายในและภาพนอก (SWOT) มีการบริหารแบบมีคุณภาพในการดาเนินงานทุกฝ่ายจะต้องมี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ
สิตวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เงื่อนไขความสาเร็จที่จะนารูปแบบไปใช้ใน
8การรายงานผลก
ากัทบยาลัติดยสวนดุ
ตามด้
การบริหารจัดการศึกษา ผู้บ ริหารต้องยึดหลักการบริหารตามหลั กธรรมาภิบาลกาหนดนโยบายให้ผู้ป ฏิบัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร

ให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางการบริหารงาน 4 ด้าน มีการวิเคราะห์สภาพภายในและภาพนอก (SWOT) มีการ
บริหารแบบมีคณ
ุ ภาพในการด�ำเนินงานทุกฝ่ายจะต้องมีการรายงานผลก�ำกับติดตามด้วยคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เงือ่ นไขความส�ำเร็จทีจ่ ะน�ำรูปแบบไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ผูบ้ ริหารต้องยึดหลักการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลก�ำหนดนโยบายให้ผู้ปฏิบัติเป็น ลายลักษณ์อักษร
3. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่
ด้านหลักการ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านแนวคิด ด้านวิธดี ำ� เนินการ และด้านแนวทางการน�ำไปใช้และเงือ่ นไขความ
ส�ำเร็จ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 21 กิจกรรม คือ องค์ประกอบด้านหลักการ 4 กิจกรรม วัตถุประสงค์ 3 กิจกรรม
แนวคิด 4 กิจกรรม วิธีด�ำเนินการ 5 กิจกรรม และแนวทางการน�ำไปใช้และเงื่อนไขความส�ำเร็จ 5 กิจกรรม
ผลการตรวจสอบรูปแบบ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล โดยภาพรวม ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากได้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ดังภาพที่ 2
หลักการ

วัตถุประสงค์

แนวคิด

1. การบริหารโรงเรียนที่มีความเป็นอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว
2. มีการกระจายอ�ำนาจด้านการศึกษาลงสู่สถานศึกษาในการบริหารงาน 4 ด้าน
3. มีคณะกรรมการสถานศึกษาก�ำหนดนโยบาย พิจารณาการด�ำเนินงานของสถานศึกษา ก�ำกับดูแล
4. การจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
1. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลให้บรรลุเป้าหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39
2. เพื่อการจัดการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านหารบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
3. เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
1. มุ่งเน้นบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. โรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล มีอ�ำนาจในการปกครอง ดูแล บ�ำรุงรักษาและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา
3. โรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล มีการจัดการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามสมรรถนะ
ทางการเรียน

วิธีด�ำเนินการ

1. คณะกรรมการสถานศึกษาก�ำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
2. มอบนโยบายให้ผู้บริหารไปด�ำเนินงานใน 4 ด้าน
3. ผู้บริหารระดับปฏิบัติได้แก่ ผู้อ�ำนวยการ ต้องก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
4. สถานศึกษาจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
5. ใช้กระบวนการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)
6. มีการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก (SWOT)
7. รายงานผลการด�ำเนินงาน

เงื่อนไขการน�ำ
รูปแบบไปใช้

1.`ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องยึดมั่นในหลักการกระจายอ�ำนาจ หลักการมีส่วนร่วมหลักธรรมาภิบาล
2.`ผู้บริหารระดับนโยบายต้องก�ำหนดขอบเขตและแนวทางในการด�ำเนินงานให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาพที่ 2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
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ผลการวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานทีผลการวิ
่เป็นนิตเิบคราะห์
ุคคล การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
รายการประเมิน
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
1. หลักการของรูปแบบ
4.30 0.41
มาก
4.25 0.39
มาก
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
4.60 0.43 มากที่สุด 4.53 0.38 มากที่สุด
3. แนวคิดของรูปแบบ
4.30 0.41
มาก
4.50 0.39 มากที่สุด
4. วิธีดาเนินการ
4.32 0.22
มาก
4.60 0.31 มากที่สุด
5. เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้
4.12 0.41
มาก
4.20 0.44
มาก
รวม
4.32 0.10
มาก 4.41 0.17
มาก

ผลการศึ
กษาข้
พบว่
า ผลการวิเคราะห์
เคราะห์คความเหมาะสมและความเป็
วามเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรู
ผลการศึ
กษาข้
างต้างต้น นพบว่
า ผลการวิ
องรูปปแบบการบริ
แบบการบริหหาราร
สถานศึ
สถานศึกกษาขั
ษาขั้นน้ พืพื้นน้ ฐานที
ฐานที่เป็เ่ ป็นนนินิติบตบิุคคล
คุ คลพบว่
พบว่า าโดยภาพรวม
โดยภาพรวมความเหมาะสมของรู
ความเหมาะสมของรูปปแบบการบริ
แบบการบริหหารสถานศึ
ารสถานศึกกษา
ษา
น้ ฐานที่เป็เ่ นป็นินตนิิบตุคบิ คล
คุ คลอยูอยู
ใ่ นระดั
บมาก( X( == 4.32,
4.32, S.D.
S.D. = 0.10) และความเป็นนไปได้
ไปได้ขของรู
องรูปปแบบการบริ
แบบการบริหหาราร
ขั้ขันน้พืพื้นฐานที
่ในระดั
บมาก
สถานศึกกษาขั
ษาขั้น้นพืพื้น้นฐานที
ฐานที่เป็่เป็นนนินิติบติบุคคล
ุคคลอยูอยู่ในระดั
่ในระดับบมากเช่
มากเช่นนเดีเดียวกั
ยวกันน( X( ==4.41,
4.41,S.D.S.D.= 0.17)
= 0.17)
พิจารณา
สถานศึ
เมื่อเมื
พิจ่อารณาใน
ในรายละเอี
ยด าพบว่
ตถุประสงค์
องรูปคแบบมี
ความเหมาะสมมากที
ุด ( =S.D.
4.60,
S.D. =รองลงมาในระดั
0.43) รองลงมา
รายละเอี
ยด พบว่
วัตถุาปวัระสงค์
ของรูปขแบบมี
วามเหมาะสมมากที
่สุด ( X =่ส4.60,
= 0.43)
บ
ในระดับมาก ได้แก่ วิธีดX�ำเนินการ ( = 4.32, S.D. = 0.22) และรูปแบบที่มีความเป็นไปได้ มากที่สุดXคือ
มาก ได้แก่ วิธีดาเนินการ ( = 4.32, S.D. = 0.22) และรูปแบบที่มีความเป็นไปได้ มากที่สุดคือ วิธีดาเนินการ ( =
วิธีด�ำเนินการ ( = 4.60, S.D .= 0.31) รองลงมาระดับมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ( = 4.53,
4.60, S.D .= 0.31) รองลงมาระดับมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ( X = 4.53, S.D. = 0.38)
S.D. = 0.38)
อภิปรายผล
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1.จากผลการวิ
จากผลการศึ
จจุบันำมาอภิ
การบริปหรายผลได้
ารสถานศึดักงษาขั
จัยกครัษาสภาพปั
้งนี้ สามารถน�
นี้ ้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลโดยภาพรวมความ
คิดเห็นของหั
ากลุ่มสาระอยู
่ระดับมากจสอดคล้
องกับผลการวิ
จัยของกษาขั
Chaipidech
ษางานวิจัยเรื่อง
1.วหน้
จากผลการศึ
กษาสภาพปั
จุบัน การบริ
หารสถานศึ
้นพื้นฐานที(2015)
่เป็นนิได้
ติบศุคึกคลโดยภาพรวม
รูปความคิ
แบบการบริ
ารจัดวการโรงเรี
นนิติบุ ค่รคละดัในก
ากับสอดคล้
สานักงานคณะกรรมการการศึ
ษาขั้นพื้นฐาน(2015)
พบว่าภาพรวม
ดเห็นหของหั
หน้ากลุ่มยสาระอยู
บมาก
องกับผลการวิจัยของ กChaipidech
ได้ศึกษา
ของการบริ
ห
ารจั
ด
การศึ
ก
ษา
ด้
า
นการบริ
ห
ารวิ
ช
าการ
ด้
า
นการบริ
ห
ารบุ
ค
คล
ด้
า
นการบริ
ห
ารงบประมาณ
และด้
น
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล ในก�ำกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกาษา
การบริ
ารทั่วไป
่ในระดับมาก ภาพรวมการบริ
หารจักดษา
การโรงเรี
ยนนิติบหุคารวิ
คลชส่าการ
วนการบริ
หารจัดการโรงเรี
ยน ด้นิาตนิ
ขั้นพื้นหฐาน
พบว่อยูาภาพรวมของการบริ
หารจัดการศึ
ด้านการบริ
ด้านการบริ
หารบุคคล
บุการบริ
คคล พบว่
า ภาพรวมด้านหลั
บาล
ด้านการบริ
ารสถานศึ
้นพื้นฐาน ที่เหป็ารจั
นนิตดิบการโรงเรี
ุคคล ด้านการบริ
หารงบประมาณ
และด้กธรรมาภิ
านการบริ
หารทั
ว่ ไป อยูใ่ หนระดั
บมากกษาขั
ภาพรวมการบริ
ยนนิตบิ หคุ าร
คล
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการบริหารงานโดยใช้หลักการกระจาย
ส่วนการบริหารจัดการโรงเรียน นิติบุคคล พบว่า ภาพรวมด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านการบริหารสถานศึกษา
อานาจอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิด ที่กล่าวว่า การกระจายอานาจการจัดการศึกษาเป็นการถ่ายโอน
ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการตัดสินใจจากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาหรือไปยังท้องถิ่นให้มาก
านพบว่
าการบริ
หารงานโดยใช้
กการกระจายอ�
นาจอยู่ในระดั
บมากทีก่สษาเด็
ุด สอดคล้
องกัโรงเรี
บแนวคิ
ทีรายด้
่สุด โดยมี
ความเชื
่อว่าโรงเรี
ยนเป็นหน่วหยสลัาคั
ญในการเปลี่ยำนแปลงและพั
ฒนาการศึ
ก โดยให้
ยนมีด
ก่ ล่าวว่าาทีการกระจายอ�
ดการศึาเนิ
กษาเป็
ายโอนอ�
นาจหน้หาลากหลายด้
ทีค่ วามรับผิวดยวิชอบและการตั
อทีานาจหน้
่และความรั บำผินาจการจั
ดชอบในการด
นงานนการถ่
ซึ่งอาจด
าเนินำการได้
ธีการที่แตกต่ดาสิงกันนใจ
แล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ผลที่ได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม (Boonprasert, 1999;
2004)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุ
สิต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
10Wichitpatcharaporn,
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่กล่าวถึงความจาเป็นที่ต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักการด้าน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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จากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาหรือไปยังท้องถิน่ ให้มากทีส่ ดุ โดยมีความเชือ่ ว่าโรงเรียนเป็นหน่วย
ส�ำคัญในการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการศึกษาเด็ก โดยให้โรงเรียนมีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการ
ด�ำเนินงาน ซึ่งอาจด�ำเนินการได้หลากหลายด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน แล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของ
โรงเรียน ผลที่ได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม (Boonprasert, 1999; Wichitpatcharaporn, 2004) ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่กล่าวถึงความจ�ำเป็นที่ต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักการด้านการศึกษาหน่วยงาน
หลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องกระจายอ�ำนาจทางการศึกษาจากส่วนกลางลงมายังเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง และเขตพื้นการศึกษาจะด�ำเนินงานกระจายอ�ำนาจลงสู่โรงเรียนในงาน 4 ฝ่ายได้แก่ ด้านวิชาการ
งบประมาณ บุคคล บริหารงานทั่วไป เพื่อให้โรงเรียนมีความเป็นอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Kilenthong (2016) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งสภาวะ
การศึกษาไทย ปี 2558-2559 พบว่า ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องกระจายอ�ำนาจ และส่งเสริมการแข่งขันทาง
การศึกษา เพื่อจะท�ำให้เกิดคุณภาพการศึกษาดีขึ้น ควรเน้นการกระจายอ�ำนาจให้สถานศึกษา และส่งเสริมให้
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาช่วยจัดการศึกษามากขึ้น โดยที่กระทรวงศึกษาธิการ ไม่จ�ำเป็น
ต้องจัดการศึกษาทุกเรื่องทุกระดับ และปรับระบบคูปองการศึกษา โดยดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการท�ำงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูมากขึ้น
รองลงมาได้แก่ การบริหารงานทั่วไป เป็นการด�ำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และอ�ำนวยความ
สะดวก ให้องค์กรด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้องกับ Ministry of Education (2013: 92-104)
ที่กล่าวว่าการบริหารทั่วไปเป็นกระบวนการส�ำคัญที่ช่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานอื่น ๆ
ให้บรรลุผลตามคุณภาพมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ โดยบทบาทหลักในการประสาน การอ�ำนวยความสะดวก
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บริการทางการศึกษาทุกรูปแบบ ตามบทบาทของสถานศึกษา ตลอดจนให้บริการ
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น ๆ
2. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลในหลักการบริหาร โรงเรียน
นิติบุคคลมีการกระจายอ�ำนาจ เพื่อความเป็นอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด Wisalaphon and Others (2011) กล่าวถึง หลักการกระจายอ�ำนาจนั้น ต้องมีความยืดหยุ่น มีอิสระ
ในการจัดการศึกษา กระบวนการบริหารจัดการสามารถตรวจสอบได้ ส่วนในด้านการบริหารวิชาการ เป็นการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเท่าเทียมทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนความเป็นเลิศทางวิชาการและให้มีสมรรถนะ
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญสร้างผู้เรียน
ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 น�ำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
ท�ำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน สนับสนุนให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
สอดคล้องกับข้อมูล Ministry of Education (2013: 40-56) เรื่องภารกิจการด�ำเนินงานด้านการบริหาร
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตาม
ศักยภาพของผู้เรียนและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Khambud (2016) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีน่ กั วิชาการส่วนใหญ่ยอมรับสูงสุด คือ การส่งเสริมความเป็น
เลิศของนักเรียน รองลงมาด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษ การจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่วน
ในด้านการบริหารเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
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น�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิด Boonprasert (1999) ได้กล่าวถึง หลักการ
มีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ และ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะท�ำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
มากขึ้น และสอดคล้องผลการวิจัยของ Good (1973) ได้กล่าวถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนท�ำการบริหารแบบ
SBM ปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ ได้แก่ การกระจายอ�ำนาจสู่โรงเรียน โดยทั้งด้านงบประมาณ บุคคล และ
วิชาการได้รับความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจากผู้เกี่ยวข้อง
3. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล และตรวจสอบยืนยันเบือ้ งต้น
พบว่า การน�ำแผนผังในรูปแบบทีค่ าดคะเนมาจัดระบบอย่างมีโครงสร้างมีกระบวนการอย่างเป็นขัน้ ตอนล�ำดับ
ความคิดอย่างชัดเจนมีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลและสมดุลของรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
Songpan (2015) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบเป็นภาพย่อของแนวคิดในเรื่องที่ศึกษาแบบมีโครงสร้างทางความคิด
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ได้เข้าใจง่ายขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Boonprasert (2003) ที่กล่าวว่า
รูปแบบเป็นตัวแบบจ�ำลองที่สร้างขึ้นให้เห็นเป็นนามธรรมเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ หรือแสดงองค์ประกอบที่
ส�ำคัญ องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) แนวคิด
ของรูปแบบ 4) วิธีด�ำเนินการของรูปแบบ และ 5) แนวทางการน�ำไปใช้และเงื่อนไขความส�ำเร็จ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ Poepakdee (2010) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของรูปแบบทีป่ ระกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน
ได้แก่ โครงสร้างที่ 1 ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) แนวคิด โครงสร้างที่ 2 ประกอบด้วย
โครงสร้างสาระส�ำคัญของรูปแบบ และโครงสร้างที่ 3 ประกอบด้วย 1) การน�ำไปสู่การปฏิบัติ และ 2) เงื่อนไข
ความส�ำเร็จ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของวัตถุประสงค์ โดยปรับจากข้อที่ 2. เพื่อให้
โรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล มีอ�ำนาจในการปกครอง ดูแล บ�ำรุงรักษาและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษาให้เป็นแนวคิดของรูปแบบ และน�ำแนวคิดข้อที่ 2 มีการจัดการศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ให้เป็น
วัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถน�ำไปจัดระบบรูปแบบให้มีโครงสร้างที่เป็นกระบวนการอย่างเป็น
ล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนอย่ า งมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง เหตุ ผ ลและสมดุ ล ของรู ป แบบ สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
Thongnin (2010) กล่าวว่า สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนาเป็นแนวทางการด�ำเนินงานอย่างมีโครงสร้างเป็นระบบ
มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล พบว่า รูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบ มีความเห็น
ต่อรายละเอียดขององค์ประกอบอยูใ่ นระดับอยูใ่ นระดับมาก และผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ อยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิจัยของ Wannasian (2003) ได้เสนอแนวทางในการตรวจสอบรูปแบบโดยประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ พบว่า ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย
ระดับมากที่สุดและมาก ตามล�ำดับ ทุกด้าน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยจะเป็นเอกสารทางวิชาการในการอ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางกาปฏิรูปการศึกษาให้
สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
2. โรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล ควรน�ำรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลไปใช้ใน
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ต่อไป
3. ผู้บริหารโรงเรียนนิติบุคคล ควรมาจากการสรรหาจากคณะกรรมการสถานศึกษา
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรมาจากการสอบคัดเลือกของโรงเรียน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานระหว่างโรงเรียนนิติบุคคล กับ
โรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนิติบุคคล
2. การตรวจสอบร่างรูปแบบ อาจใช้เทคนิค เดลฟาย (Delphi Technique) ควบคู่กับการจัดประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group)
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