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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน 2) ระดับสมรรถนะการทางาน
ของครู 3) ความสั มพัน ธ์ระหว่างการบริ หารสถานศึ กษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับ สมรรถนะการท างานของครู และ 4) การบริ หาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู จานวน 291 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านการกระจายอานาจ 2) ระดับสมรรถนะการทางานของครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การพัฒนาผูเ้ รี ยน
3) การบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับสมรรถนะการทางานของครู มีความสัมพันธ์กนั ในระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 4) การบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทางานของครู มีจานวน 3 ด้าน คือ ด้านการ
บริ หารตนเอง ด้านการกระจายอานาจ และด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ร่ วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 73.00
คาสาคัญ : การบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน, สมรรถนะการทางานของครู

Abstract
This purpose of this research was to study 1) Level of the school - based management 2) Level of the teacher’ competency 3) The
school - based management and teacher’ competency and 4) The school - based management effected the effectiveness of teacher’
competency in Samutprakan primary educational service area office 2. The samples consisted of 291 teachers. The instrument for collecting
data was a questionnaire using multi-stage random methods. The data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation.
Pearson's correlation coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. The details of this article were summarized as follows;
The finding can be found that: 1) Level of the school - based management as a whole was at a high level, the aspect that has the
highest mean was decentralization. 2) Level of the teacher’ competency as a whole was at a high level, the aspect that has th e highest mean
was student development. 3) The school - based management and teacher’ competency have relationship at a high level significance different
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at the level of .05. , and 4) The school-based management effected the effectiveness of teacher’ competency could be accounted on the selfmanaging, decentralization, check and balance. When could concurrently predicted at predicted at 73 percent.
Keywords : School-based Management, Teachers’ Competency

บทนา
การพัฒนาคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศนั้น ปั จจัยที่สาคัญที่สุดใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามที่ตอ้ งการได้คือ ครู ซึ่ งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และการประเมินผลของครู ครู ที่ดีตอ้ งมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใส่ ลูกศิษย์ เป็ นแบบอย่างที่ดี
ของลูกศิษย์ หมัน่ พัฒนาตนเอง เข้ากับผูป้ กครองและชุมชนได้ดีและ สิ่ งสาคัญที่สุดคือ ครู ตอ้ งมี ความสามารถในการจัดการเรี ยน
การสอน ถ่ายทอดความรู ้และต่อยอดความรู ้ให้ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารจัดการเป็ นหน้าที่ หลักของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา การบริ หารและการจัดการ เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการดาเนิ นงานบรรลุเป้ าหมาย แต่จะบริ หารและจัดการ
อย่างไรจึงจะเกิดประสิ ทธิภาพนั้นผูบ้ ริ หารเป็ นตัวจักรสาคัญที่สุด เพราะผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าหนดทิศทางการทางาน [1]
การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน คือ แนวคิดทางการบริ หารและการจัดการศึกษาที่มุ่งให้สถานศึกษาเป็ นองค์กรหลัก
ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กาหนด โดยมีการกระจายอานาจการตัดสิ นใจที่จะพัฒนานโยบาย
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์ของสถานศึกษาและร่ วมมือดาเนินการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริ หารทัว่ ไป
โดยบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดกับผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ภายใต้การมี
ส่ วนร่ วมและการตรวจสอบของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานเป็ นการบริ หารจัดการที่เป็ นไปตามความ
ต้องการของโรงเรี ยนเอง โดยการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมในรู ปของคณะกรรมการสถานศึ กษาในการใช้อานาจ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบในการตัดสิ นใจใช้ทรัพยากรที่มีอยูด่ าเนิ นการแก้ปัญหาและจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลเพื่อคุณภาพในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทุกคน อย่างไรก็ตาม การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานไม่ได้มีสูตรสาเร็ จ หรื อ
รู ปแบบกระบวนการบริ หารที่สาเร็ จรู ปแต่ข้ ึนอยูก่ บั ความร่ วมมือร่ วมใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนโดยตรง ในการศึกษาเรี ยนรู ้
ลงมือทา ปรับปรุ ง พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง จนเป็ นรู ปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรี ยนของตน ซึ่ งผูน้ าคนสาคัญของเรื่ องนี้ คือ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ย นที่ จ ะเป็ นผูน้ ารู ป แบบบริ ห ารโดยใช้โ รงเรี ยนเป็ นฐานไปใช้แ ละปรั บ ปรุ ง พัฒนาจนเป็ นลักษณะเฉพาะของตนเอง
การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานนั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริ หารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอานาจการ
บริ หารและการจัดการศึ กษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไปไปยังคณะกรรมการ และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง [2]
ปั จจุบนั สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ได้นาสมรรถนะมาเป็ นเครื่ องมือในการ
ประเมินครู เพื่อให้ได้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น เนื่ องจากสมรรถนะมีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานของครู เพราะจะช่วยให้ครู มีองค์
ความรู ้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพื่อปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามความต้องการของโรงเรี ยน
อย่างแท้จริ ง อีกทั้งยังช่วยให้ครู ทราบถึงระดับความสามารถของตนเองว่า อยูใ่ นระดับใด และจะต้องพัฒนาในเรื่ องใด ซึ่ งจะช่วย
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้มากขึ้นและช่วยสนับสนุนให้ตวั ชี้วดั หลักของผลงานบรรลุเป้ าหมาย และยังเป็ นตัวบ่งบอกได้วา่ ถ้า
ต้องการให้บรรลุเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ ต้องใช้สมรรถนะตัวไหนบ้างที่ จะช่ วยนาไปสู่ ความสาเร็ จ โรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึ กษา
จึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ทางการศึกษาตามที่คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
กาหนดไว้เพราะสมรรถนะเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้านการสอนได้อย่างแท้จริ ง [3]
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จากการศึ กษาแผนปฏิ บัติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 [4] ของส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 2 พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในด้านการบริ หารจัดการและการมีส่วนร่ วมบริ หารจัดการการศึกษา คือ ผูป้ กครอง
ชุ มชน องค์กรภาครั ฐและเอกชนไม่ให้ความสาคัญต่อการศึ กษา โดยคิ ดว่าการจัดการศึ กษาเป็ นหน้าที่ ของครู และสถานศึ กษา
ผูป้ กครอง และชุมชน ไม่มีเวลาในการร่ วมกิ จกรรมกับทางโรงเรี ยนเท่าที่ ควร การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมื อกับชุ มชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชนต่างๆ ยังไม่เพียงพอ ความเข้าใจไม่ตรงกันในการจัดการเรี ยนการสอนระหว่างสถานศึ กษากับภาคเอกชนและ
สถานประกอบการ และสถานศึกษาสอดคล้องกับอัษฎากร เกตมาลา และสุ ชาติ บางวิเศษ [5] ได้ศึกษา เรื่ อง สภาพปั ญหาและแนว
ทางการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า
ระดับปั ญหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ด้านหลักการกระจายอานาจ อยูใ่ นระดับน้อย ไม่มีการส่งเสริ มและสนับสนุน
ให้มี คณะกรรมการที่ มาจากหลายฝ่ ายในโรงเรี ยนขาดการสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกับการกระจายอ านาจในการบริ หารจัดการ
ด้านหลักการมีส่วนร่ วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านหลักการคืนอานาจการจัดการศึ กษาให้แก่ประชาชนอยู่ในระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่าการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานยังคงมีปัญหาที่ตอ้ งมีการพัฒนาการดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางนี้
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา การจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดังที่กล่าวมา ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานที่ส่งผล
ต่อสมรรถนะการทางานของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการวางแผนและพัฒนาการบริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประโยชน์สูงสุ ด
ตามเป้ าหมาย สร้างกัลยาณมิตรร่ วมกันในการทางาน มีการทางานเป็ นทีม สร้างระบบกระบวนการบริ หารงานอย่างมีคุณภาพและ
เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาระดับการบริ หารสถานศึ กษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 2
2. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับสมรรถนะการทางานของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
4. เพื่อศึ กษาการบริ หารสถานศึ กษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทางานของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ขอบเขตการดาเนินงานวิจยั
1. ประชากร ได้แก่ ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน
71 โรงเรี ยน จานวนทั้งสิ้น 1,237 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรปราการ เขต 2 ปี การศึ กษา 2561
ได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางของ เครจซี และมอร์แกน [6] ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 291 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามตรวจสอบ
รายการ (check list) ได้แก่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการ
กระจายอานาจ 2) ด้านการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม 3) ด้านการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้กบั ประชาชน 4) ด้านการบริ หารตนเอง
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5) ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล คาถามเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ตามเทคนิ คการวัดของ
ลิเคิร์ท [7] ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับสมรรถนะการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) การบริ หารหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ 2) การพัฒนาผูเ้ รี ยน 3) การบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน 5) ภาวะผูน้ าของครู 6) ความสัมพันธ์กบั ชุมชนในการ
จัดการเรี ยนรู ้คาถามเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ตามเทคนิควัดของลิเคิร์ท ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน
ในแต่ละระดับ ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งแบบสอบถามรวมทั้งฉบับได้ค่า -coefficient เท่ากับ .987
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่านตรวจสอบ เพื่อหาค่า
ความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา หลังจากนั้นนาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมตามความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ และน าไปทดสอบกับ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ที่ มิ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ โรงเรี ย นอนุ บ าลชุ ม ชนบางบ่ อ
(ศุภพิพฒั น์รังสรรค์), โรงเรี ยนวัดมงคลโคธาวาส และ โรงเรี ยนชุมชนวัดบ้านระกาศ โรงเรี ยนละ 10 คน จานวนทั้งสิ้น 30 คน แล้ว
หาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์อลั ฟา ของ -coefficient เกิน .70 ไปใช้ในการวิจยั

วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วจิ ยั ได้ ดาเนินการเก็บข้ อมูลตามขั้นตอนดังต่ อไปนี้
1. บันทึ กเสนอให้บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ออกหนังสื อขอความร่ วมมื อในการตอบแบบสอบถาม
ถึงผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
2. นาหนังสื อเสนอต่อผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็ นชอบ แล้วนาหนังสื อที่ ผ่านการพิจารณา เสนอต่อผูอ้ านวยการสถานศึ กษาที่ ได้กาหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออานวยความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป
3. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองและส่ งผ่านสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรปราการ
เขต 2 เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลให้ สาหรับการเก็บแบบสอบถามคืนนั้น ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมด้วย
ตนเองและส่งคืนทางไปรษณี ยใ์ นบางส่วน ได้รับคืนมาทั้งสิ้น 291 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
4. นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และนาผลข้อมูลมาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปได้ดาเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสมรรถนะการทางานของครู โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารสถานศึ กษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับสมรรถนะการทางานของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใช้การหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
4. การวิเคราะห์การบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับสมรรถนะการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยใช้วิธี stepwise และผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป

สรุ ปผลการวิจัย
1. การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวม
การบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
1. ด้านการกระจายอานาจ
2. ด้านการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
3. หลักการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน
4. ด้านการบริ หารตนเอง
5. ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล
เฉลี่ยรวม

X

4.28
4.10
4.28
4.16
4.27
4.22

S.D.
0.53
0.54
0.56
0.51
0.53
0.48

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า การบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.22) เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการกระจายอานาจ
( X = 4.28) รองลงมา คือ ด้านหลักการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 4.28) ด้านการตรวจสอบ
และถ่วงดุ ล ( X = 4.27) ด้านการบริ หารตนเอง ( X = 4.16) และค่ า เฉลี่ ย อัน ดับ สุ ด ท้าย คื อ ด้านการบริ ห ารแบบ มี ส่ ว นร่ ว ม
( X = 4.10)
2. สมรรถนะการทางานของครู
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวม
สมรรถนะการทางานของครู
1. การบริ หารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้
2. การพัฒนาผูเ้ รี ยน
3. การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
5. ภาวะผูน้ าครู
6. ความสัมพันธ์กบั ชุมชนในการจัดการเรี ยนรู ้
เฉลี่ยรวม

X

4.25
4.38
4.32
4.16
4.25
4.18
4.26

S.D.
0.50
0.54
0.69
0.50
0.52
0.57
0.47

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า สมรรถนะการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26) เรี ยงล าดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย คื อ การพัฒนาผูเ้ รี ยน ( X = 4.38)
รองลงมา คื อ การบริ ห ารจัดการชั้นเรี ยน ( X = 4.32) การบริ ห ารหลักสู ตรและการจัดการเรี ย นรู ้ ( X = 4.25) ภาวะผูน้ าครู
( X = 4.25) ความสัมพันธ์กบั ชุมชนในการจัดการเรี ยนรู ้ ( X = 4.18)และค่าเฉลี่ยอันดับสุ ดท้าย คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
การวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ( X = 4.16)
3. ความสัมพันธ์ ระหว่ างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐานกับสมรรถนะการทางานของครู
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน กับสมรรถนะการทางาน
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
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ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X
Y
X1
1
X2
.690*
1
*
X3
.751
.705*
1
*
*
X4
.680
.755
.798*
1
X5
.758*
.727*
.814*
.808*
1
X
.872*
.868*
.910*
.901*
.918*
1
*
*
*
*
*
Y
.695
.767
.780
.757
.829
.856*
1
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า การบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน กับสมรรถนะการทางานของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับมาก (rxy = .856) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
4. การวิเคราะห์ ถดถอยพหุคุณของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน กับสมรรถนะการทางานของครู
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คุณของการบริ หารสถานศึ กษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน กับสมรรถนะการทางานของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ตัวแปร

b
.724
.189
.071
.156
.204
.909

S.E.b
.121
.074
.068
.085
.085
.255



t
5.964
2.552
1.039
1.838
2.409
3.566

Sig
.000
.011
.300
.067
.017
.000

ค่าคงที่ (Constant)
ด้านการกระจายอานาจ
.227
ด้านการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
.081
ด้านการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้กบั ประชาชน
.170
ด้านการบริ หารตนเอง
.229
ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล
.926
2
R = .87 , R = .73 , S.E.est = .23
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบว่า การบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทางานของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรปราการ เขต 2 คื อ ด้านการบริ หารตนเอง (X4) ด้านการกระจายอ านาจ (X1) และด้านการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล (X5) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .73 แสดงว่า สามารถ
ร่ วมกันทานายสมรรถนะการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ร้อยละ 73.00

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาผลของการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ [8] ทาการวิจยั เรื่ อง แนวทางการ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของศูนย์เครื อข่ายตาบลบ่อสุ พรรณ ผลการวิจยั พบว่า หลักการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของ
ศูนย์เครื อข่ายตาบลบ่อสุพรรณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละหลักการพบว่า หลักการกระจายอานาจมีการปฏิบตั ิ
มากที่สุด สอดคล้องกับนงลักษณ์ ยุทธสุ ทธิ พงศ์ [9] ทาการวิจยั เรื่ อง ศึกษาการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 14 ผลการศึ กษาพบว่า การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจ
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ราชการที่ 14 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานอยูใ่ นระดับมากทุก
ด้าน ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านหลักการกระจายอานาจ
2. จากการศึกษาผลของสมรรถนะการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต
2 ให้ความสาคัญต่อสมรรถนะการทางานของครู โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับจันทนา ครบแคล้ว [10]
ทาการวิจยั เรื่ อง การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะครู ของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่า
สมรรถนะครู ของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยด้านสมรรถนะประจาสายงาน
อยูใ่ นอันดับสูงสุด
3. จากการศึกษา พบว่า การบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับสมรรถนะการทางานของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับมาก เป็ นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัย สอดคล้องกับ กรกมล เพิ่มผล [11] ทาการวิจยั เรื่ อง การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของครู ใ นโรงเรี ย นเทศบาล สั ง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัง หวัด ปทุ ม ธานี ผลการวิ จัย พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานวิชาการของครู ในโรงเรี ยนเทศบาล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับสูง
4. จากการศึ กษา พบว่า การบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทางานของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรู ปแบบที่มีอานาจพยากรณ์มากที่ สุด ได้แก่ ด้านการบริ หาร
ตนเอง ด้านการกระจายอานาจ และด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั แสดงว่าการบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน ด้านการบริ หารตนเอง ด้านการกระจายอานาจ และด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ส่งผลต่อสมรรถนะการทางาน
ของครู โดยรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เป็ นการบริ หารงานที่
มีการปฏิ รูประบบการบริ หารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ที่ นารู ปแบบของการบริ หารองค์กร
ธุรกิจและอุตสาหกรรมมาใช้ในระบบการบริ หารสถานศึกษา ซึ่ งการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานนั้น เป็ นกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
ปรับปรุ งคุณภาพการศึ กษาด้วยการถ่ายโอนอานาจ การตัดสิ นใจในการบริ หารงานและการจัดการศึ กษา ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของ
งบประมาณ บุคคล และหลักสู ตรไปยังโรงเรี ยน เพื่อให้โรงเรี ยนได้มีการบริ หารตนเอง และจัดการศึ กษาให้เป็ นไปตามความ
ต้องการของนักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน มีการกระจายอานาจการบริ หารสถานศึกษา โดยการจัดโครงสร้างการบริ หารงานให้
เป็ นหน่วยงานย่อยส่งเสริ มให้ชุมชนมีส่วนร่ วมดาเนินงาน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และให้มีการกากับติดตาม การ
ด าเนิ น งานของโรงเรี ย น ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ กรกมล เพิ่ ม ผล ท าการวิจัย เรื อ ง การบริ ห ารโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐานที่ ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการบริ หารงานวิชาการของครู ในโรงเรี ยนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปั จจัย
ที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานวิชาการ คือ การบริ หารตนเอง การกระจายอานาจ การมีส่วนร่ วม และการตรวจสอบ
ถ่วงดุล ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการบริ หารงานวิชาการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. จากการศึกษาการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทางานของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า ด้านการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นอันดับสุ ดท้าย ได้แก่
ผูบ้ ริ หารมีการเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู ้แก่ครู และผูเ้ รี ยน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ควรสนับสนุนให้ มีการจัดทาโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู ้ แก่ครู และ
ผูเ้ รี ยน เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามวิถีชีวติ ชุมชน และเกิดการใช้ประโยชน์ได้จริ งในชีวติ
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2. จากการศึกษาสมรรถนะการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า
ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต้องส่ งเสริ มและให้
ความสาคัญและมีเป้ าหมายที่ชดั เจนในการพัฒนาครู โดยการสร้างความเข้าใจ นิเทศติดตาม และจัดเวทีสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ของครู
เพื่อให้ครู มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาตนเองและมีเป้ าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2. ควรศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
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