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ศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 

The Study of the Administration and Education Management using School – Based Management 
in Primary Educational Service Area 2 of Kalasin Provincial 

 
    พรหมมินทร์  ประทุมตา  (Phommin  Prathumta)*  รศ.ดร.วทิร วภิาหสัน์  (Dr.Vitorn Vipahasana)** 

ดร. ยทุธสิทธ์ิ  จนัทร์คูเมือง (Dr.Yuttasitti Junkhumuang)*** 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 2) ศึกษา
เปรียบเทียบการบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ 
เขต 2 จ าแนกตาม  เพศ  อายุ สถานภาพ  วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และ ต าแหน่งงาน        
3) ศึกษาขอ้เสนอแนะการบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร รองผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และขา้ราชการครู ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามหลกัของเครจซ่ี และมอร์แกน  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 324 คน 
จากนั้นใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 
 ผลการวจิยัพบวา่  

1. ระดบัการปฏิบติัในการบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น  เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย จากมากไป
หานอ้ย 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจดัการระหวา่ง เพศ  อาย ุ สถานภาพ  วฒิุการศึกษาวฒิุการศึกษา ประสบการณ์
การปฏิบติังาน และต าแหน่งงาน  ผูต้อบแบบสอบถาม มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามทางการวจิยั   
 3.1   ดา้นการบริหารจัดการ  ควรมีการวางแผน การจดัการศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ ความถนัด ทักษะ 
เพ่ือใหเ้กิดผลส าเร็จในการเรียนการสอน  
 3.2   ดา้นยกระดบัคุณภาพครู ผูบ้ริหารควรจดัใหมี้การอบรมพฒันาทกัษะการคิด พฒันาเทคนิคการสอน  
 3.3   ดา้นความยุติธรรมของผูบ้ังคบับัญชา สร้างความเท่าเทียมผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติ
หนา้ท่ี  
 3.4   ดา้นการรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการเจรจาเปิดเผย จริงใจ และแสวงหาทางออกท่ีดี  
 3.5  ดา้นความเป็นผูน้ า ผูบ้ริหารตอ้งพยายามสร้างความเล่ือมใส ศรัทรา ปฏิบติัตนเป็นผูน้ าอยา่งแทจ้ริง 
 

ค าส าคญั:   ศึกษาสภาพการบริหาร   การจดัการศึกษา   โรงเรียนเป็นฐาน 
Keyword:   The Study of the Administration, Education Management, School-Based  
* นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 
*** อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 
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ABSTRACT 
 The Study is aims at 1) study the management of the school as a base 2) study the management of the 
school as a school in the district primary education Kalasin District 2 by sex, age, educational qualification. education 
Work experience And Position 3) the recommendation of management education using the school as a base. The 
samples include executive vice school administrators. And Teachers Be the samples according to the Krejcie and 
Morgan had a sample of 324 people from a simple random sampling method. Tools used in research questionnaires, 
rating scales. The reliability of statistics used in 0.96. 
The research found that 

1. The level of compliance in the management of school education using the school as a base in the area 
of primary education by all groups of Kalasin District 2 at a high level. 

2. The comparison between gender, age, marital status Management Qualification Qualification. Work 
experience And Position Answerer The difference was statistically significant level. 05. 

3. The recommendation of the research respondents. 
 3.1  Management Should be planned Education for the knowledge, aptitude, skills to achieve success 
in teaching. 
 3.2  The lifting teacher quality The management should provide training to develop thinking skills. 
Developing teaching techniques 
 3.3  The justice of supervisors. Equality benefit from duty. 
 3.4  The comments of subordinates. A sincere and open dialogue to seek a better solution. 
 3.5  Leadership Management will try to mold religious faith practice true leadership 

 
 
บทน า 
             การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  คือ การ
เปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูในสถานศึกษา
ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร นอกจากน้ี การศึกษาเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีจะพฒันาคนใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ  
จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัในการศึกษาแห่งชาติ  มุ่งพฒันา
ทรัพยากรบุคคลให้มีความเจริญงอกงามในทุกดา้นให้
เป็ น ผู ้ มี ค วาม รู้   มี ค วามสาม ารถ   มี ทักษะและ
ประสบการณ์  สามารถพัฒนาความคิด  วิเคราะห์
ปัญหา  มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม  ยึดมัน่ในสถาบนั
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริยแ์ละการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย  พฒันาตนเองและด ารงชีวติอยูใ่นสงัคม

ได้อย่างมีความสุข ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารโดย
ความโปร่งใสให ้สาธารณชนตรวจสอบได ้รวมทั้งการ
บริหารงานไดอ้ย่างอิสระในการตดัสินใจและการสั่ง
การ ยอ่มท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาใหค้วามเช่ือถือ ศรัทธา 
ใหค้วามไวว้างใจในการบริหารงาน ซ่ึงอาจส่งผลใหค้รู
เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานเพื่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน    ส าหรับ
นโยบายการปฏิรูประบบการบริหารจัดการของ
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง ชาติได้
ก าหนดให้การปรับระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานทั้ งน้ีเพ่ือให้เป็นยุทธศาสตร์ และได้ก าหนด
มาตรการในการด าเนินการไว ้5 ประการ  ไดแ้ก่ ปรับ
ระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   เร่งรัดการ
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กระจายอ านาจให้กบัสถานศึกษา   ส่งเสริมให้มีการใช้
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสังคม  และส่งเสริมการ
บริหารท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ อันเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาท่ีจะส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียน จึงท าให้ผูว้ิจยัซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ  มีความสนใจท่ีจะศึกษา
การบริหารจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ 
เขต 2 ซ่ึงผลจากการศึกษาคร้ังน้ีคาดว่าจะใช้เป็น
แนวทางส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในการพฒันาการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน
ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจดัการศึกษา

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุเขต 2 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานระหว่างด้านการ
บริหารจัดการ   ด้านการยกระดับคุณภาพครู  ด้าน
ความยุติธรรมของผูบ้ังคบับัญชา ด้านการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ดา้นความเป็นผูน้ า โดย
จ าแนกตาม เพศ  อายุ  สถานภาพ  วุฒิการศึกษา  
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานและต าแหน่งงาน        

3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้ ง        
5 ดา้น 
 
วธีิด าเนินการวจิยั    
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  
ข้าราชการค รูในสถาน ศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน  สั งกัด

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ปี
การศึกษา 2557  จ านวน  1,686  คน 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ได้แก่ ขา้ราชการครูในสถานศึกษาสังกดั   ส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ในปี
ก าร ศึ กษ า  25 5 7  จ าน วน  324  ค น  ได้ จ ากก าร
ค านวณหาขนาดตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ เครจซีและ
มอร์แกน  (Krejcie & Morgan) ท่ีระดับความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 จ าแนกตามกลุ่มอ าเภอของสถานศึกษาโดย
มีวธีิการ ดงัน้ี 

2.1  จ าแนกประชากรออกตามกลุ่ม
อ าเภอของสถานศึกษา 

2.2  ค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร
ทั้ งหมด  โดยใช้ตารางของ เครจซีและมอร์แกน  
(Krejcie & Morgan) 

2.3  ค านวณตัวอย่างแต่ละกลุ่มตาม
สดัส่วนของประชากร 

2.4 สุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มดว้ยวธีิการ
สุ่มอยา่งง่าย 
 

วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัด าเนินการและเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยตนเองโดยการนัดหมายก าหนดการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกบัผูต้อบแบบสอบถามโดยให้เวลาใน
การตอบแบบสอบถาม  15 -20  ว ัน  และ ติ ดต่ อ
ประสานงานทางโทรศพัท ์

2. ผู ้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
             ผูว้จิยัจดัระเบียบขอ้มูลแลว้ด าเนินการ
วเิคราะห์ โดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป เป็น
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ  ดงัน้ี 

1. การวิ เคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง 
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2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตามหลกัการทั้ง 5  หลกัการ  
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต  2  โดยการหาค่าเฉล่ีย 
(mean หรือ X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation S.D.) น าเสนอในรูปตารางและความเรียง 
โดยก าหนดดังน้ี (Likert  อา้งถึงใน  สุภาเพ็ญ, 2542: 
124) ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน  ดงัน้ี 
  

4.51-5.00  หมายถึง การบริหารจดัการศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ระดบัมากท่ีสุด 

3.51-4.50  หมายถึง การบริหารจดัการศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ระดบัมาก 

2.51-3.50  หมายถึง การบริหารจดัการศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ระดบัปานกลาง 

1.51-2.50   หมายถึง  การบริหารจดัการศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ระดบันอ้ย 

1.00-1.50  หมายถึง การบริหารจดัการศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ระดบันอ้ยท่ีสุด 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
  ผลของการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 3 ตอนในแต่ละตอนมีรายละเอียดดงัแสดงไวใ้นตาราง ดงัน้ี 
 
ตารางที ่ 1   แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  ชาย  50 15.40 
2.  หญิง  274 84.60 

รวม 324 100 
 
จากตารางท่ี  1  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย  จ านวน  50  คน   คิดเป็นร้อยละ 15.40  และเป็นเพศ

หญิง จ านวน  274  คน  คิดเป็นร้อยละ  84.60 
 

ตารางที ่2   แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ  
  โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุเขต 2 ในภาพรวม 

สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน X  S.D. แปลผล ล าดบั 

1. ดา้นการบริหารจดัการ 3.87 .96 มาก 2 

2. ดา้นการยกระดบัคุณภาพครู 3.86 .35 มาก 3 

3. ดา้นความยติุธรรมของผูบ้งัคบับญัชา 3.89 .44 มาก 1 

4. ดา้นการรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3.81 .48 มาก 4 

5. ดา้นความเป็นผูน้ า 3.71 .43 มาก 5 

รวม 3.83 0.30   
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุเขต 2 มีสภาพการบริหารในภาพรวมระดบัมาก( X = 3.83)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย จาก
มากไปหาน้อย ดงัน้ี  ดา้นความยติุธรรมของผูบ้งัคบับญัชา  ( X = 3.89)  ดา้นการบริหารจดัการ ( X = 3.87)ดา้นการ
ยกระดบัคุณภาพครู ( X =3.86) ดา้นยกระดบัคุณภาพครู ( X =3.86) และดา้นความเป็นผูน้ า   ( X = 3.71) 
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อภิปรายผลและสรุปผลการวจิยั 
1. ผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็ น เพศชาย  

จ านวน  50  คน   คิดเป็นร้อยละ 15.40  และเป็นเพศ
หญิง จ านวน  274 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.60 เม่ือ
พิจารณาอายุมาก อายุ 16 – 35 ปี ข้ึนไป  จ านวน 290 
คน คิดเป็นร้อยละ 89.50   รองลงมา อาย ุ 36 – 40 ปีข้ึน
ไป  จ านวน 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.50 เม่ือพิจารณา
สถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.80   รองลงมาสมรส  จ านวน 140  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  43.20 เม่ือพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
มากท่ีสุด จ านวน 313 คน  คิดเป็นร้อยละ  96.60   วุฒิ
การศึกษาปริญญาโท มาก  จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.20 และวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาโท มากท่ีสุด 
จ านวน  4 คน  คิด เป็น ร้อยละ 1 .20  เม่ื อพิ จารณา
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 15 ปี ข้ึนไป  มาก 
จ านวน 193 คน  คิดเป็นร้อยละ  59.60  รองลงมา 11-
15 ปี จ านวน 66 คน และน้อยสุด จ านวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.10 และ ต ่ากวา่ 5 ปี  จ านวน  6 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.90 เม่ือพิจารณาต าแหน่งขา้ราชการครู 
มากท่ี สุด   จ านวน  267 คน  คิด เป็น ร้อยละ 81.80 
รองลงมารองผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.70 และผูบ้ริหาร จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ  2.50    

2. ผู ้บ ริห ารในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุเขต 2 มี
สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในภาพรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก( X = 3.83)  เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่ามีสภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับค่าเฉล่ีย
สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานจากมากไป
หาน้อย ดังน้ี  ด้านความยุติธรรมของผูบ้ังคับบัญชา   
ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการยกระดับคุณภาพครู 
ดา้นยกระดบัคุณภาพครู  และดา้นความเป็นผูน้ า เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

2.1   ดา้นการบริหารจดัการ ผูบ้ริหารใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืน ท่ี

การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 มีสภาพการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานดา้นการบริหารจดัการโดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมาก ( X =3.87) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารให้อิสระในการ
ตดัสินใจสั่งการในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย  
และผูบ้ริหารกระจายงานเป็นฝ่ายๆ ปรับโครงสร้างการ
จดัองค์กรภายในสถานศึกษา  โดยแบ่งเป็นระดบัสาย
ชั้น แยกงานและแบ่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสม 
ประเด็นรองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้ริหารขอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหาร
พฒันาโครงสร้างของการบริหารสถานศึกษาใหมี้ความ
ยืดหยุ่น เหมาะสมกับการบริหารสถานศึกษาของ
ตนเอง   

2.2  ด้านการยกระดับคุณภาพคุณครู 
พบว่า สภาพการบริหารจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ
เขต 2 ด้านการยกระดับคุณภาพคุณครูมีสภาพการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านหลกัการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.86)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าสภาพการบริหารอยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 2 ล าดบัแรกคือ 
คุณครูมีการพฒันาทกัษะการคิดในเชิงสร้างสรรค ์ และ 
การพฒันาเทคนิคการสอน/การออกแบบการเรียนรู้
ผูบ้ริหารเชิญชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรทุกด้านเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ส่วนข้อท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีสภาพการบริหารอยู่ในระดับ
มากท่ีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืนๆคือ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนโดยใกลชิ้ดและมีการใหค้  าปรึกษาท่ีถูกท่ีควร   

2.3   ด้านความยุติธรรมของผูบ้ังคับบัญชา 
ผูบ้ริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กาฬสินธ์ุเขต 2 มีสภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ด้านความยุติธรรมของผูบ้ังคบับัญชา
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก( X =3.89) เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่สภาพการบริหารเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ีย 3 ล าดับแรก คือ ผลส าเร็จในการจัดการความ
ขดัแยง้สร้างความพ่ึงพอใจให้กบัทุกฝ่าย   การสร้างความ
เท่าเทียมกันในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  และ การบริหารจดัการความขดัแยง้โดยใช้
หลักการประนีประนอม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพ   

2.4  ด้ าน ก าร รับ ฟั งค วาม คิ ด เห็ น ขอ ง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2  มีสภาพการ
บริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นการรับฟัง
ความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่สภาพการบริหารอยูใ่นระดบั
มาก ( X =3.81) คือ รับฟังปัญหาความขดัแยง้ดว้ยการเจรจา
เปิดเผย  จริงใจและแสวงหาทางออกท่ีดี และขอ้ท่ีผูบ้ริหาร
ในสถานศึกษามีสภาพการบริหารอยูใ่นระดบัมากคือ แบ่ง
ภาระงานให้ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาตามความเหมาะสม  ช้ีแจง
ผลงานตามความเป็นจริงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดท้ราบและ
เม่ือต้องเผชิญกับปัญหา ผู ้ใต้บังคับบัญชาสามารถหา
ขอ้สรุปโดยรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงเพ่ือแก้ปัญหา
ร่วมกนั   

2.5   ดา้นลกัษณะการเป็นผูน้ า ผูบ้ริหาร
ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน เขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2  มีสภาพการบริหารการ
จดัการศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นลกัษณะการ
เป็นผูน้ าโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X =
3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าสภาพการบริหาร
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 3 ล าดบัคือ
การให้ขา้ราชการครูผูกพนักับสถานศึกษา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาต้องพยายามสร้างความเล่ือมใสศรัทธา  
โดยปฏิบติัตนเป็นผูท่ี้เป็นผูน้ าอยา่งแทจ้ริง การก าหนด
วิสัยทศัน์ให้ชดัเจนและให้ขา้ราชการครูมีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการ  แสดงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
วิสัยทศัน์อยา่งเป็นรูปธรรม  และผูบ้ริหารสถานศึกษา
มีการแ บ่ งงานและมอบหมายงาน ท่ี ชัด เจนแล
สอดคลอ้งกบัความสามารถของบุคลากร  
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