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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ระดบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 2) ระดบัสมรรถนะการท างาน

ของครู 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับสมรรถนะการท างานของครู  และ 4) การบริหาร
สถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของครู สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครู จ  านวน 291 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ ดา้นการกระจายอ านาจ 2) ระดบัสมรรถนะการท างานของครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การพฒันาผูเ้รียน 
3) การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัสมรรถนะการท างานของครู มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และ 4) การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของครูมีจ านวน 3 ดา้น คือ ดา้นการ
บริหารตนเอง ดา้นการกระจายอ านาจ และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล ร่วมกนัพยากรณ์ ไดร้้อยละ 73.00 
 

ค าส าคัญ : การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน, สมรรถนะการท างานของครู 
 

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, standar d deviation. 
Pearson's correlation coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. The details of this article were summarized as f ollows; 

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 self-
managing, decentralization, check and balance. When could concurrently predicted at predicted at 73 percent.  

 

Keywords : School-based Management, Teachers’ Competency 
 
 

บทน า   
  การพฒันาคนใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพ ตลอดจนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศนั้น ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามท่ีตอ้งการไดคื้อ ครู ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คุณภาพของตวัครู และคุณภาพการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลของครู ครูท่ีดีตอ้งมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใส่ลูกศิษย ์เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ของลูกศิษย ์หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัผูป้กครองและชุมชนไดดี้และ ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ ครูตอ้งมี ความสามารถในการจดัการเรียน
การสอน ถ่ายทอดความรู้และต่อยอดความรู้ให้ผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการเป็นหน้าท่ีหลกัของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา การบริหารและการจดัการ เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนให้เกิดการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย แต่จะบริหารและจดัการ
อยา่งไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพนั้นผูบ้ริหารเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีสุด เพราะผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดทิศทางการท างาน [1] 
 การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน คือ  แนวคิดทางการบริหารและการจดัการศึกษาท่ีมุ่งให้สถานศึกษาเป็นองคก์รหลกั
ในการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ ภายใตก้รอบของกฎหมายท่ีก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจการตดัสินใจท่ีจะพฒันานโยบาย 
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคข์องสถานศึกษาและร่วมมือด าเนินการ ทั้งดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป  
โดยบุคคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมุ่งเนน้ผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบท่ีเกิดกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั ภายใตก้ารมี
ส่วนร่วมและการตรวจสอบของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานเป็นการบริหารจดัการท่ีเป็นไปตามความ
ตอ้งการของโรงเรียนเอง โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาในการใช้อ านาจ หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบในการตดัสินใจใชท้รัพยากรท่ีมีอยูด่  าเนินการแกปั้ญหาและจดักิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อคุณภาพในการเรียนรู้ของนกัเรียนทุกคน อยา่งไรก็ตาม การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไม่ไดมี้สูตรส าเร็จ หรือ
รูปแบบกระบวนการบริหารท่ีส าเร็จรูปแต่ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือร่วมใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนโดยตรง ในการศึกษาเรียนรู้ 
ลงมือท า ปรับปรุง พฒันาอยา่งต่อเน่ือง จนเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัโรงเรียนของตน ซ่ึงผูน้ าคนส าคญัของเร่ืองน้ี คือ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนท่ีจะเป็นผูน้ ารูปแบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้และปรับปรุงพฒันาจนเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง  
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้นมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 39  ให้กระทรวงกระจายอ านาจการ
บริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการ และ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง [2] 

ปัจจุบนัส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ไดน้ าสมรรถนะมาเป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินครูเพ่ือให้ไดด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากสมรรถนะมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานของครู เพราะจะช่วยให้ครูมีองค์
ความรู้ ทกัษะ และความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบังานเพ่ือปฏิบติังานให้ส าเร็จตามความตอ้งการของโรงเรียน
อยา่งแทจ้ริง อีกทั้งยงัช่วยให้ครูทราบถึงระดบัความสามารถของตนเองวา่ อยูใ่นระดบัใด และจะตอ้งพฒันาในเร่ืองใด ซ่ึงจะช่วย
ใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองไดม้ากข้ึนและช่วยสนบัสนุนใหต้วัช้ีวดัหลกัของผลงานบรรลุเป้าหมาย และยงัเป็นตวับ่งบอกไดว้า่ ถา้
ตอ้งการให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้ตอ้งใช้สมรรถนะตวัไหนบา้งท่ีจะช่วยน าไปสู่ความส าเร็จ โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา                  
จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร ทางการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ก าหนดไวเ้พราะสมรรถนะเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาการปฏิบติังานดา้นการสอนไดอ้ยา่งแทจ้ริง [3] 
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จากการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [4] ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 พบวา่มีปัญหาและอุปสรรคในดา้นการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมบริหารจดัการการศึกษา คือ ผูป้กครอง 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนไม่ให้ความส าคญัต่อการศึกษา โดยคิดว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าท่ีของครูและสถานศึกษา 
ผูป้กครอง และชุมชน ไม่มีเวลาในการร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียนเท่าท่ีควร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชนต่างๆ ยงัไม่เพียงพอ ความเขา้ใจไม่ตรงกนัในการจดัการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษากบัภาคเอกชนและ
สถานประกอบการ และสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัอษัฎากร เกตมาลา และสุชาติ บางวิเศษ [5] ไดศึ้กษา เร่ือง สภาพปัญหาและแนว
ทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า 
ระดบัปัญหาโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง  ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ อยูใ่นระดบันอ้ย ไม่มีการส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้มีคณะกรรมการท่ีมาจากหลายฝ่ายในโรงเรียนขาดการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ  
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาให้แก่ประชาชนอยู่ในระดับ 
ปานกลาง แสดงใหเ้ห็นวา่การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานยงัคงมีปัญหาท่ีตอ้งมีการพฒันาการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางน้ี 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา การจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดงัท่ีกล่าวมา ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผล
ต่อสมรรถนะการท างานของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางแผนและพฒันาการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
ตามเป้าหมาย สร้างกลัยาณมิตรร่วมกนัในการท างาน  มีการท างานเป็นทีม  สร้างระบบกระบวนการบริหารงานอยา่งมีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษาระดบัสมรรถนะการท างานของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัสมรรถนะการท างานของครู สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  

4. เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของครู สังกดัส านักงาน                
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

ขอบเขตการด าเนนิงานวจิยั 
 1. ประชากร ไดแ้ก่ ครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน                   
71 โรงเรียน จ านวนทั้งส้ิน 1,237 คน  

2. กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2561  
ไดม้าจากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากตารางของ เครจซี และมอร์แกน [6] ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 291 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั เป็นแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามตรวจสอบ

รายการ (check list) ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน   
ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ประกอบดว้ย  5 ดา้น คือ 1) ดา้นการ

กระจายอ านาจ 2) ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3) ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน 4) ดา้นการบริหารตนเอง 
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5) ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล ค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตามเทคนิคการวดัของ                
ลิเคิร์ท [7] ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ 1) การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 2) การพฒันาผูเ้รียน 3) การบริหาร
จดัการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 5) ภาวะผูน้ าของครู 6) ความสัมพนัธ์กบัชุมชนในการ
จดัการเรียนรู้ค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตามเทคนิควดัของลิเคิร์ท ซ่ึงมีเกณฑ์การใหค้ะแนน
ในแต่ละระดบั ดงัน้ี มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงแบบสอบถามรวมทั้งฉบบัไดค้่า  -coefficient เท่ากบั .987 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 ท่านตรวจสอบ เพ่ือหาค่า
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมตามความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวุฒิ และน าไปทดสอบกับผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ท่ีมิใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ                       
(ศุภพิพฒัน์รังสรรค)์, โรงเรียนวดัมงคลโคธาวาส และ โรงเรียนชุมชนวดับา้นระกาศ โรงเรียนละ 10 คน จ านวนทั้งส้ิน 30 คน แลว้
หาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิอลัฟา ของ -coefficient เกิน .70 ไปใชใ้นการวจิยั 
 

วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้วจิยัได้ด าเนินการเกบ็ข้อมูลตามขั้นตอนดงัต่อไปนี ้ 
1. บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

ถึงผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพ่ือขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด 
2. น าหนังสือเสนอต่อผูอ้  านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ แลว้น าหนังสือท่ีผ่านการพิจารณา เสนอต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีไดก้ าหนดเป็นกลุ่มตวัอย่าง เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเก็บขอ้มูลต่อไป 

3.  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองและส่งผ่านส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 เพ่ือให้ผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มตวัอยา่งเก็บรวบรวมขอ้มูลให ้ส าหรับการเก็บแบบสอบถามคืนนั้น ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมดว้ย
ตนเองและส่งคืนทางไปรษณียใ์นบางส่วน ไดรั้บคืนมาทั้งส้ิน 291 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

4. น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ และน าผลขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะการท างานของครู โดยวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
           3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกบัสมรรถนะการท างานของครู 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใชก้ารหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
   4. การวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัสมรรถนะการท างานของครู สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยใชว้ิธี stepwise และผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้า
วเิคราะห์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

 

สรุปผลการวจัิย 
           1. การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  โดยภาพรวม 
 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน X  S.D. ระดบั 
1. ดา้นการกระจายอ านาจ 4.28 0.53 มาก 
2. ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4.10 0.54 มาก 
3. หลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน 4.28 0.56 มาก 
4. ดา้นการบริหารตนเอง 4.16 0.51 มาก 
5. ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 4.27 0.53 มาก 

เฉล่ียรวม 4.22 0.48 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.22) เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการกระจายอ านาจ  
( X = 4.28) รองลงมา คือ ดา้นหลกัการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ( X = 4.28) ดา้นการตรวจสอบ
และถ่วงดุล ( X = 4.27) ด้านการบริหารตนเอง ( X = 4.16) และค่าเฉล่ียอันดับสุดท้าย คือ ด้านการบริหารแบบ มีส่วนร่วม  
( X = 4.10)  
 2. สมรรถนะการท างานของครู  
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถนะการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  โดยภาพรวม 
 

สมรรถนะการท างานของครู X  S.D. ระดบั 
1. การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้   4.25 0.50 มาก 
2. การพฒันาผูเ้รียน  4.38 0.54 มาก 
3. การบริหารจดัการชั้นเรียน  4.32 0.69 มาก 
4. การวเิคราะห์ สงัเคราะห์และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 4.16 0.50 มาก 
5. ภาวะผูน้ าครู  4.25 0.52 มาก 
6. ความสมัพนัธ์กบัชุมชนในการจดัการเรียนรู้  4.18 0.57 มาก 

เฉล่ียรวม 4.26 0.47 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ สมรรถนะการท างานของครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26) เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ การพฒันาผูเ้รียน ( X = 4.38) 
รองลงมา คือ การบริหารจัดการชั้นเรียน ( X = 4.32) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ( X = 4.25) ภาวะผูน้ าครู  
( X = 4.25)  ความสัมพนัธ์กบัชุมชนในการจดัการเรียนรู้ ( X = 4.18)และค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
การวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน ( X = 4.16) 
 3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกบัสมรรถนะการท างานของครู  
ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน กบัสมรรถนะการท างาน
ของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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ตวัแปร 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 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 3  พบวา่ การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน กบัสมรรถนะการท างานของครู สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัมาก (rxy = .856) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 4. การวเิคราะห์ถดถอยพหุคุณของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กบัสมรรถนะการท างานของครู 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณของการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน กบัสมรรถนะการท างานของครู 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

ตวัแปร b S.E.b  t Sig 
ค่าคงท่ี (Constant) .724 .121      - 5.964 .000 
ดา้นการกระจายอ านาจ .189 .074 .227 2.552 .011 
ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม .071 .068 .081 1.039 .300 
ดา้นการคืนอ านาจการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน .156 .085 .170 1.838 .067 
ดา้นการบริหารตนเอง .204 .085 .229 2.409 .017 
ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล .909 .255 .926 3.566 .000 
R = .87 , R2 = .73 , S.E.est = .23 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของครู สงักดัส านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 คือ ด้านการบริหารตนเอง (X4) ด้านการกระจายอ านาจ (X1) และด้านการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล (X5) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .73 แสดงวา่ สามารถ
ร่วมกนัท านายสมรรถนะการท างานของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ไดร้้อยละ 73.00 
 

อภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาผลของการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประดิษฐ ์โกมุทธิยานนท ์[8] ท าการวจิยัเร่ือง แนวทางการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของศูนยเ์ครือข่ายต าบลบ่อสุพรรณ ผลการวจิยัพบวา่ หลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
ศูนยเ์ครือข่ายต าบลบ่อสุพรรณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละหลกัการพบวา่ หลกัการกระจายอ านาจมีการปฏิบติั
มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบันงลกัษณ์ ยทุธสุทธิพงศ ์[9] ท าการวิจยัเร่ือง ศึกษาการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เขตตรวจราชการท่ี 14 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตตรวจ
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ราชการท่ี14 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น ซ่ึงดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นหลกัการกระจายอ านาจ 
 2. จากการศึกษาผลของสมรรถนะการท างานของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 
2 ให้ความส าคญัต่อสมรรถนะการท างานของครู โดยมีค่าเฉล่ียภาพรวม อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัจนัทนา ครบแคลว้ [10]  
ท าการวิจยัเร่ือง การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อสมรรถนะครูของสถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยั พบวา่ 
สมรรถนะครูของสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัเพชรบุรีโดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นสมรรถนะประจ าสายงาน
อยูใ่นอนัดบัสูงสุด 
 3. จากการศึกษา พบวา่ การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัสมรรถนะการท างานของครู สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัมาก เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัย สอดคลอ้งกบั กรกมล เพ่ิมผล [11] ท าการวิจยัเร่ือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัปทุมธานี  ผลการวิจัย พบว่า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล 
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัสูง 
 4. จากการศึกษา พบว่า การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของครู สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรูปแบบท่ีมีอ านาจพยากรณ์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร
ตนเอง ดา้นการกระจายอ านาจ และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั แสดงวา่การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ดา้นการบริหารตนเอง ดา้นการกระจายอ านาจ และดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล ส่งผลต่อสมรรถนะการท างาน
ของครูโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารงานท่ี
มีการปฏิรูประบบการบริหารสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีน ารูปแบบของการบริหารองคก์ร
ธุรกิจและอุตสาหกรรมมาใชใ้นระบบการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้น เป็นกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาดว้ยการถ่ายโอนอ านาจ การตดัสินใจในการบริหารงานและการจดัการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
งบประมาณ บุคคล และหลกัสูตรไปยงัโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนไดมี้การบริหารตนเอง และจดัการศึกษาให้เป็นไปตามความ
ตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน มีการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษา โดยการจดัโครงสร้างการบริหารงานให้
เป็นหน่วยงานยอ่ยส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมด าเนินงาน โดยการจดัตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และใหมี้การก ากบัติดตาม การ
ด าเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ กรกมล เพ่ิมผล ท าการวิจัยเรือง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารตนเอง การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบ
ถ่วงดุล ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวชิาการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะ 
            ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอเสนอแนะการน าผลการวจิยัไปใช ้ 
              1. จากการศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการท างานของครู สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบวา่ ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารมีการเชิญวทิยากรทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้แก่ครูและผูเ้รียน พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ควรสนบัสนุนให้ มีการจดัท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยการเชิญวิทยากรทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้ แก่ครูและ
ผูเ้รียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามวถีิชีวติชุมชน และเกิดการใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในชีวติ 
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 2. จากการศึกษาสมรรถนะการท างานของครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบวา่ 
ดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพ่ือพฒันาผูเ้รียน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งส่งเสริมและให้
ความส าคญัและมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการพฒันาครู โดยการสร้างความเขา้ใจ นิเทศติดตาม และจดัเวทีสะทอ้นผลการเรียนรู้ของครู 
เพ่ือใหค้รูมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองและมีเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป  
                    1. ควรศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   
                    2. ควรศึกษาสภาพและแนวทางการพฒันาสมรรถนะครู ดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2    
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