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การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานศูนย์ประสานงาน 
สอยดาวบูรพา ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

The School-Based Management of Soi-Dao Burapa Coordination Center under the 
Chantaburi Primary Educational Service Area Office 2 

 

จีระ  สรุะขนัธ์ 
โรงเรียนบ้านซบัตารี ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 2 

 
บทคัดย่อ 

การศกึษาวิจยัครัง้นีว้ตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ศูนย์ประสานงานสอยดาวบูรพาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ใน 5 

ด้าน ได้แก่ ด้านการกระจายอ านาจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับ

ประชาชน ด้านหลกัการบริหารตนเอง และด้านการตรวจสอบและถ่วงดลุ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย

คือครูผู้สอนในโรงเรียนศนูย์ประสานงานสอยดาวบรูพาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 2 จ านวน 97 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั .91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานศูนย์

ประสานงานสอยดาวบูรพา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่

ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลักการคืนอ านาจการจัด

การศึกษาให้แก่ประชาชน ด้านหลกัการตรวจสอบและถ่วงดลุ ด้านหลกัการบริหารตนเอง  ด้านหลกัการ

มีสว่นร่วม และด้านหลกัการกระจายอ านาจ ตามล าดบั 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน ศนูย์ประสานงานสอยดาวบรูพาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาจนัทบรีุ เขต 2 

จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อ

จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 ในด้านหลกัการคืน

อ านาจการจดัการศกึษาให้แก่ประชาชน สว่นที่เหลืออีก 4 ด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

 

ค าส าคัญ: การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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ABSTRCT 

This research aimed to investigate and to compare the school-based management of 

Soi-Dao Burapa Coordination Center under the Chantaburi Primary Educational Service Area 

Office 2  in 5  aspects – decentralization, participation, returning power to people, self-

government and checks and balances.  The study sample comprised the teachers in the 

schools of Soi-Dao Burapa Coordination Center under the Chantaburi Primary Educational 

Service Area Office 2, totaling 97 persons. The research instrument was a 5-point rating scale 

questionnaire with reliability of .91 .   The statistics used for analyzing the collected data were 

percentage, mean, standard deviation and t-test.  

The results reveal that: 1 )  The school-based management of Soi-Dao Burapa 

Coordination Center under the Chantaburi Primary Educational Service Area Office 2  was 

overall practiced at high level. The arranged mean scores from the highest to the lowest 

included returning power to people, checks and balances, self-government, participation and 

decentralization. 2) .  The comparison of the school-based management of Soi-Dao Burapa 

Coordination Center under the Chantaburi Primary Educational Service Area Office 2 , as 

classified by teachers’ gender and work experience, showed that their opinions were not 

different in whole and in part.  As classified by the teachers’ educational level, it was found that 

their opinions were different at the .05  level of significance in returning power to people and 

their opinions toward the other 4 aspects were not different. 

 

Keywords: school-based management 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ศูน ย์ประสานงานสอยดาวบู รพา

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุ รี  เขต 2  มี เค รือข่ ายในเขตบริก าร  

7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านซบัตารี โรงเรียน

หนองมะค่า โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ โรงเรียน

บ้านไผ่ ล้อมสามัค คี  โรง เ รียน ส . ไทยเส รี

อุตสาหกรรม 2 โรงเ รียนบ้านสวนส้ม และ

โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถมัภ์ 2 ซึ่งสถานศึกษาตัง้

กระจายอยู่ตามหมู่ บ้านต่าง ๆ ตามสภาพ

ภูมิศาสตร์ สถานศึกษาบางแห่งตั ง้ อยู่ ติด

ถนนลาดยาง การคมนาคมไปมา สะดวกสบาย 

สถานศึกษาบางแห่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ห่างไกล ซึ่งมี

ทัง้หมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่บ้านชุมชนขนาดใหญ่ 
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จึ งมี สถานศึกษาขนาด ต่างกัน  คุณภาพ

การศึกษา ก็แตกต่างกันไป ตามสภาพที่ขาด

แคลนครู ขาดแคลนวสัด ุอปุกรณ์ และนกัเรียน

ขาดความพร้อม ดงันัน้ยุทธศาสตร์ในการเร่งรัด

ประสิทธิภาพ และคุณภาพการศึกษาของ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 2 จึงก าหนดยุทธศาสตร์ในการ

บริหารจัดการ โดยใช้วิธีการประเมินเพื่อเร่งรัด

คุณภาพการศึกษามีการนิ เทศเชิงประชุม

ปฏิบั ติการ เพื่ อพัฒนาประสิท ธิ ภาพและ

คุณภาพผู้บริหาร ครูผู้ สอนในสถานศึกษา เร่ง

การ ตรวจราชการเพื่อประเมินผล ใช้การ

ประเมินสมรรถนะและผลงานตามสภาพจริง

เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ใช้การแข่งทักษะ

นักเรียนในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพครูผู้ สอน

ในสถานศึกษาสร้างกระบวนการเฝ้าระวังและ

ติดตามวินัยข้าราชการเพื่อพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอย่างมี ส่วนร่วมของสถานศึกษาในการ

ด าเนินการของเขตพืน้ที่การศกึษา 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะ

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทาง

พัฒนากา รบ ริ ห า ร โ ดย ใ ช้ โ ร ง เ รี ย นขอ ง

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ศูนย์ประสานงานสอย

ดาวบูรพาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษาจนัทบุรี เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางใน

การวางแผนและพฒันาการบริหารสถานศึกษา

ขัน้พื น้ฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุตามเป้าหมาย

หลกัของผู้ วิจัยเห็นว่าการบริหารจัดการโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน จึงเป็นการบริหารสถานศึกษา

ในภาพขององค์รวม คือ การมองสถานศกึษาทัง้

ระบบว่า จะต้องให้มีการพฒันาปรับปรุงให้ดีขึน้ 

จนถึงเกณฑ์ที่ก าหนดผู้ บริหารสถานศึกษา

จ า เ ป็น ต้อง ใ ช้  กลยุท ธ์  แสดงพฤติกรรม  

ที่พึงประสงค์และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายบน

พืน้ฐานที่มีศักยภาพเป็นหลักโดยผู้ บ ริหาร

จ ะ ต้ อ งพัฒนาตน เ อ ง ใ ห้ มี ลั กษณะ เ ป็ น

ผู้ สนับสนุน เป็นโอกาสให้ทุกคนได้ท างาน

ร่วมกัน ทัง้ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมก าหนดนโยบายและร่วมปฏิบัติงาน การ

บ ริหารสถานศึกษาในลักษณะนี ม้ี ความ

ละเอียดอ่อนและต้องการความเข้าใจ สร้าง

กัลยาณมิตรร่วมกันในการท างาน การท างาน

เป็นทีม สร้างระบบกระบวนการบริหารอย่างมี

คณุภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เ ป็ น ฐ า น  ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั ้น พื ้น ฐ า น  

ศูน ย์ป ร ะสานง านสอยดาวบู รพ าสั ง กั ด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบรีุ เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ตามความคิดเห็นครูผู้ สอน ศูนย์ประสานงาน

สอยดาวบูรพาสังกัดส านักงานเขตพื น้ที่
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การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนก

ตาม เพศ ประสบการณ์ และระดบัการศกึษา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา มุ่งศึกษาการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน จ าแนกเป็น 5 ด้านได้แก่ ด้านการ

กระจายอ านาจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการคืน

อ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน 

ด้านหลักการบริหารตนเอง และด้านการ

ตรวจสอบและถ่วงดลุ 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง ได้แก่ครูผู้ สอนของสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐาน ศนูย์ประสานงานสอยดาวบูรพา สงักดั

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบุรี เขต 2 จ านวนทัง้สิน้ 121 คน ศึกษากับ

กลุ่ มตั วอย่ า ง โดยใ ช้ตาร าง  Krejcie และ 

Morgan จ านวน 97 คน และสุม่แบบแบ่งชัน้ภมูิ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                            ตวัแปรต้น                                                                   ตวัแปรตาม 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ ผู้ วิจัยได้ใช้

วิธีการวิจยัเชิงพรรณนา โดยศึกษากับครูผู้สอน

ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ศูนย์ประสานงาน

สอยดาวบูรพา สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยใช้

ตาราง Krejcie และ Morgan ได้จ านวน 

กลุม่ตวัอย่าง 97 คน โดยการสุม่แบบแบ่งชัน้ภูมิ

ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ เ ป็นเคร่ืองมือหลักในการวิจัย และ

วิ เ ค ราะ ห์ ข้ อมูล ด้ วยสถิ ติพื น้ ฐ าน  ไ ด้ แก่   

ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สว่นสถิติอนมุาน ได้แก่ t-test 

 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

2. ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 
 - น้อยกว่า 10 ปี 
 - 10 ปี ขึน้ไป 
3. ระดบัการศกึษา 

- ปริญญาตรี 
- สงูกวา่ปริญญาตรี 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 5 ด้าน 
1. ด้านการกระจายอ านาจ 
2. ด้านการมีส่วนร่วม 
3. ด้านการคืนอ านาจการจดัการศกึษา
ให้กบัประชาชน 
4. ด้านหลกัการบริหารตนเอง   
5. ด้านการตรวจสอบและถ่วงดลุ 
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สรุปผลของการวิจัย 

1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ศูน ย์ประสานงานสอยดาวบู รพา  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบรีุ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อ

พิจารณารายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ได้ดังนี ้ด้านหลกัการคืนอ านาจการ

จัดการศึกษาให้แก่ประชาชน ด้านหลักการ

ตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านหลักการบริหาร

ตนเอง  ด้านหลักการมีส่วน ร่วมและด้าน

หลกัการกระจายอ านาจ ตามล าดบั 

2 . เป รียบเทียบการบริหารโดยใ ช้

โรงเรียนเป็นฐาน ศูนย์ประสานงานสอยดาว

บูรพา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ

ประสบการณ์ และระดบัการศกึษา พบว่า 

2 .1  ค รู เพศชายและ เพศหญิง 

มีความคิดเห็นต่อ การบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน ศนูย์ประสานงานสอยดาวบรูพา สงักดั

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบรีุ เขต 2 ทัง้ 5 ด้าน ไม่แตกต่างกนั 

2.2 ครูที่มีประสบการณ์ แตกต่าง

กนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน ศูนย์ประสานงานสอยดาวบูรพา  

ทัง้ 5 ด้าน ไม่แตกต่างกนั 

2.3 ครูที่ระดับการศึกษาที่แตกต่าง

กนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน ศูนย์ประสานงานสอยดาวบูรพา 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ในด้านหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษา

ให้แก่ประชาชน ส่วนที่เหลืออีก 4 ด้าน มีความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

 

อภปิรายผลของการวิจัย 

1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ศูน ย์ประสานงานสอยดาวบู รพา  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบรีุ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับมาก 

เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษา

ให้แก่ประชาชน ด้านหลักการตรวจสอบและ

ถ่วงดลุ ด้านหลกัการบริหารตนเอง อยู่ในระดับ

ปานกลาง ได้แก่ ด้านหลักการมีส่วนร่วม และ

ด้านหลักการกระจายอ านาจ ตามล าดับ ทัง้นี ้

อาจเป็นเพราะว่า ภายหลังประเทศไทยได้

ประกาศใช้พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  

พ.ศ.2545 เป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา  

ที่น าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาครัง้ใหญ่ในเวลา

ต่อมา ได้ก่อให้เกิดกระแสการต่ืนตัวครัง้ใหญ่

ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า

มามีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษา

มากขึน้ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จึง

เป็นผู้ ที่มีบทบาทหน้าที่ในด้านการบริหารจัด

การศึกษา  มีการบริหารจัดการตามความ

ต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดย
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อาศัยคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีอ านาจ

หน้าที่ได้ร่วมกันวางแผน (Plan) ร่วมตัดสินใจ

ด า เ นิ น ก า ร  (Doing) ร่ ว ม กั น ต ร ว จ ส อบ 

(Checking) และร่วมกันประเมินและปรับปรุง 

(Action) โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาเพื่อคุณภาพและมาตรฐานของ

ผู้ เรียนเป็นประการส าคญั รับรู้นโยบายและแนว

ปฏิบติัต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง 

มีการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปยังผู้

ปฏิบติัโดยตรง มีการจดัการอบรม สมัมนา และ

จ า ก ก ก า ร พัฒ น า ตน เ อ ง ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร

สถานศึกษา ครูผู้ สอนในด้านต่าง ๆ ท าให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลกัการ 5 หลกัการ ด้าน

หลักการกระจายอ านาจ ด้านหลักการมีส่วน

ร่วม ด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษา

ให้แก่ประชาชน ด้านหลักการบริหารตนเอง 

และด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ อุทัย  บุญประเสริฐ 

(2545) ที่กล่าวไว้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษา 

โดยเปลี่ยนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจจาก

ส่วนกลางไปยังแต่ละโรงเรียน โดยผู้ บริหาร

โรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ ปกครอง มีอ านาจ

ควบคุมกระบวนการจัดการศึกษามากขึน้ โดย

ใ ห้มี ห น้าที่ รั บผิ ดชอบ ตัดสิน ใจ เ ก่ียวกับ

งบประมาณ บคุลากร และหลกัสตูร  

2. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ศูน ย์ประสานงานสอยดาวบู รพา  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบรีุ เขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและราย

ด้าน ไม่แตกต่างกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหาร

ให้ความส าคญัระหว่างเพศชายกบัเพศหญิงเท่า

เทียมกัน เพศไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคใน

งานทัง้ 4 ด้าน ปัจจบุนัครูเพศชายและเพศหญิง

ได้รับการศึกษาอบรมสม ่าเสมอ จึงมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบติังานร่วมกบัผู้บริหาร

ได้มากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบั บรรเจิด  ท้าวแพทย์ 

(2548) ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เ ป็นฐานของ  โ ร ง เ รียนแก่นทองอุปถัม ภ์  

ส านักงานเขตประ เวศ ก รุง เทพมหานคร

ผลการวิจัย พบว่าการบริหาร โดยใช้โรงเรียน

เ ป็นฐานของ โ ร ง เ รี ยนแก่ นทองอุ ปถัม ภ์  

ส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตาม

ขอบข่ายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ทัง้ 5 ด้าน คือ การบริหารงานแบบกระจาย

อ านาจ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การคืน

อ านาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน การ

บริหารตนเอง และการตรวจสอบและถ่วงดุล  

ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ความคิดเห็นต่อ

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจ าแนกตาม

สถานภาพของคณะกรรมการโรงเรียนและครู 

โรงเรียน แก่นทองอุปถัมภ์ สถานภาพ เพศ 

พบว่ามีความเห็นต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มี

นยัส าคญัทางสถิติ 
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3. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ศูน ย์ประสานงานสอยดาวบู รพา  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบรีุ เขต 2 จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการ

ปฏิบั ติ ง าน  โดยรวมและราย ด้านค รูที่ มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี 

กับครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 10 ปี 

ขึ น้ไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ทัง้ 5 ด้าน ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี ้

อาจเป็นเพราะ ครูที่มีประสบการณ์ในการ

ปฏิ บั ติ ง า น น้ อ ย ก ว่ า  1 0  ปี  กั บ  ค รู ที่ มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 ปี ขึน้ไป มี

ความรู้ ความเข้าใจ แนวการบริหารและการจัด

การศกึษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหาร

โดยโรงเรียนเป็นฐาน เนื่องจากได้เข้ารับการ

อบรมและพฒันาเก่ียวกบัด้านการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานอยู่สม ่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ 

นิศาชล สขุไพบลูย์และกาญจนา บญุสง่ (2555) 

วิจัยเร่ืองความสมัพันธ์ระหว่างการ บริหารโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานกบัประสิทธิภาพการบริหาร

งบประมาณของสถานศึ กษา  ในสั ง กั ด 

เทศบาลนคร นครปฐมจงัหวดั ผลการวิจยัพบว่า 

พนัก ง านค รู เทศบาล เมื อ งตะกั่ ว ป่ าที่  มี

ประสบการณ์การทางานต่างกนัมีความคิดเห็น 

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ก ล ยุ ท ธ์ 

สูค่วามส าเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน และ ความส าเร็จของการบริหารงานใน

โ ร ง เ รี ย นสั ง กั ด เ ท ศบ าล เ มื อ ง ต ะ กั่ ว ป่ า  

ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

4. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ศูน ย์ประสานงานสอยดาวบู รพา  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบรีุ เขต 2 จ าแนกตาม ระดบัการศกึษาครูที่

มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ

ก า ร บ ริ ห า ร โ ด ย ใ ช้ โ ร ง เ รี ย น เ ป็ น ฐ า น  

ศูน ย์ประสานงานสอยดาวบู รพา  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 2 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05 ในด้านหลกัการคืนอ านาจ

การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะ ครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาจจะมีความรู้เ ก่ียวกับการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน น้อยกว่าครูที่จบการศึกษาสูง

กว่าระดับปริญญาตรี  ซึ่ งอาจจะมีความรู้

ม า ก ก ว่ า  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  น ง ลั ก ษ ณ์    

ยุทธสุทธิพงศ์ (2551) ท าการวิจัยเร่ือง ศึกษา

การบริหารโดยใ ช้ โรง เ รียน เ ป็นฐานของ

สถานศึกษาขัน้ พืน้ฐาน เขตตรวจราชการที่ 14 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม ผู้ ที่มี

วุฒิ การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่าง

กนัอย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติที่ระดบั 0.01 เมื่อ

พิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้าน

หลักการกระจาย อ านาจ ด้านหลักการมีส่วน

ร่วม และด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1.1 ด้านหลกัการกระจายอ านาจมี

ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สดุ คือ โรงเรียนของท่านมีอิสระในการก าหนด

หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรท้องถิ่นตาม

ความต้องการของชุมชน สถานศึกษาควร

ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างการบริหารงานของ

สถานศึกษาให้มีการกระจายอ านาจ ปรับปรุง

สายงานตามความสามารถของแต่ละคนในการ

จัดโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

ป รับป รุ ง ใ ห้มี การกระจายอ านาจในการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

ปรับปรุงให้บุคลากรได้มีโอกาสในการตัดสินใจ

ต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่โดยทั่วถึง

กันปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานให้มีการ

กระจายอ านาจไปสู่บุคลากรและผู้มีสว่นได้ส่วน

เสียมากขึน้  ปรับปรุงระบบบริหารงานของ

โรงเรียนให้มีลกัษณะการกระจายอ านาจ ทัง้ใน

ด้านทกัษะการคิด ด้านมนุษย์สมัพนัธ์ และด้าน

การปฏิบัติงานให้เหมาะสม เร่งสร้างความ

ตระหนักให้บุคลากร และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

ก าหนดและสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการท างาน

ร่วมกนั 

1.2) ด้านหลักการมีส่วนร่วม เป็น

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยอีกด้านหนึ่ง ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยกว่าข้ออ่ืน คือ โรงเรียนของท่านให้ชุมชนมี

สว่นร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษา

มีวสัด ุอปุกรณ์ และทรัพยากรเพื่อจดัการศึกษา 

ดงันัน้ สถานศึกษาควรด าเนินงานตามหลกัการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยให้ทุกชุมชน

และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานต่างๆของสถานศึกษา เร่ง

ด า เนินการป รับป รุ งการบ ริหารงานของ

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร 

แ ล ะ ผู้ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ทุ ก ฝ่ า ย ใ ห้ มี ค ว า ม รู้  

ความสามารถ ในการด าเนินงาน และมีสว่นร่วม

ในการด าเนินงานของสถานศึกษา เร่งสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของชุมชน 

และให้ชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษา

และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

คณุภาพการศึกษาและพฒันาสถานศึกษา และ

ผู้บริหาร สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาภาวะผู้น า

ของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถที่จะน า

องค์การให้เกิดประสิทธิภาพ เ ร่งปรับปรุง

กระบวนการบริหารให้เหมาะสมสอดคล้องกัน 

โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

วางแผน และตัดสินใจในการด า เนินงาน

จัดเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน

ต่างๆให้พร้อมใช้กระบวนการบริหาร และการ

นิเทศติดตามงานที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิต

ที่มีคณุภาพ 

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัต่อไป 

2 . 1  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ

เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ศูนย์ประสานงานสอยดาว

บูรพา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
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ประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 2 กบั สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศกึษาอ่ืน ๆ 

2 .2  ควรศึ กษาความพ ร้อมใน

สถานศึกษาเก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน ศนูย์ประสานงานสอยดาวบรูพา สงักดั

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบรีุ เขต 2 

2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ศนูย์

ประสานงานสอยดาวบรูพา สงักดัส านกังานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 2   
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