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ศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐานของโรงเรียนในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษากาฬสิ นธุ์ 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.วิทร วิภาหัสน์ (Dr.Vitorn Vipahasana)**
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริ หารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน 2) ศึกษา
เปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิ นธุ์
เขต 2 จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึ กษาวุฒิการศึ กษา ประสบการณ์ การปฏิ บัติงาน และ ตาแหน่ งงาน
3) ศึ กษาข้อเสนอแนะการบริ หารจัดการศึ กษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร รองผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา และข้าราชการครู กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามหลักของเครจซี่ และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 324 คน
จากนั้นใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า มีค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับการปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 2 โดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย จากมากไป
หาน้อย
2. ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการระหว่าง เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การปฏิบตั ิงาน และตาแหน่งงาน ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามทางการวิจยั
3.1 ด้านการบริ หารจัดการ ควรมี การวางแผน การจัดการศึ กษาเพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความถนัด ทักษะ
เพื่อให้เกิดผลสาเร็ จในการเรี ยนการสอน
3.2 ด้านยกระดับคุณภาพครู ผูบ้ ริ หารควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาทักษะการคิด พัฒนาเทคนิคการสอน
3.3 ด้านความยุติธรรมของผูบ้ ังคับบัญชา สร้างความเท่ าเที ยมผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิ บัติ
หน้าที่
3.4 ด้านการรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีการเจรจาเปิ ดเผย จริ งใจ และแสวงหาทางออกที่ดี
3.5 ด้านความเป็ นผูน้ า ผูบ้ ริ หารต้องพยายามสร้างความเลื่อมใส ศรัทรา ปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าอย่างแท้จริ ง
คาสาคัญ: ศึกษาสภาพการบริ หาร การจัดการศึกษา โรงเรี ยนเป็ นฐาน
Keyword: The Study of the Administration, Education Management, School-Based
* นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสั นตพล อุดรธานี
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี
*** อาจารย์สาขาวิชาการบริ หารการศึ กษา 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

ได้อ ย่างมี ความสุ ข ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาบริ ห ารโดย
ความโปร่ งใสให้ สาธารณชนตรวจสอบได้ รวมทั้งการ
บริ หารงานได้อย่างอิ สระในการตัดสิ นใจและการสั่ง
การ ย่อมทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาให้ความเชื่อถือ ศรัทธา
ให้ความไว้วางใจในการบริ หารงาน ซึ่งอาจส่งผลให้ครู
เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จ และเกิ ด ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน สาหรับ
นโยบายการปฏิ รู ประบบการบริ หารจั ด การของ
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง ชาติได้
กาหนดให้การปรับระบบการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานทั้งนี้ เพื่ อให้เป็ นยุทธศาสตร์ และได้กาหนด
มาตรการในการดาเนิ นการไว้ 5 ประการ ได้แก่ ปรับ
ระบบบริ ห ารโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐาน เร่ ง รั ด การ

บทนา
การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน คื อ การ
เปิ ดโอกาสให้บุ คลากรที่ เกี่ ยวข้องมี ส่ วนร่ วมในการ
บริ หารงานในสถานศึกษาโดยเฉพาะครู ในสถานศึกษา
ได้มีส่วนร่ วมในการบริ หาร นอกจากนี้ การศึกษาเป็ น
สิ่ งสาคัญที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
จุดมุ่งหมายที่ สาคัญ ในการศึ กษาแห่ งชาติ มุ่งพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลให้มีความเจริ ญงอกงามในทุกด้านให้
เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ มี ค วามสามารถ มี ทั ก ษ ะแล ะ
ประสบการณ์ สามารถพัฒ นาความคิ ด วิ เคราะห์
ปั ญหา มีคุณธรรมจริ ยธรรมที่ดีงาม ยึดมัน่ ในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยแ์ ละการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย พัฒนาตนเองและดารงชีวติ อยูใ่ นสังคม
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กระจายอานาจให้กบั สถานศึกษา ส่ งเสริ มให้มีการใช้
กระบวนการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม สร้างเครื อข่ายการ
มี ส่ วนร่ ว มของทุ กภาคส่ วนสั งคม และส่ งเสริ ม การ
บริ ห ารที่ มุ่ ง เน้น ผลสั ม ฤทธิ์ อัน เป็ นปั จ จัยส าคัญ ต่ อ
ประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารจัด การศึ กษาที่ จะส่ งผลต่ อ
คุณภาพนักเรี ยน จึ งทาให้ผูว้ ิจยั ซึ่ งมีหน้าที่ รับผิดชอบ
ในการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษากาฬสิ นธุ์ มีความสนใจที่ จะศึกษา
การบริ หารจัดการศึ กษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของ
โรงเรี ยนในเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษากาฬสิ นธุ์
เขต 2 ซึ่ งผลจากการศึ ก ษาครั้ งนี้ คาดว่ า จะใช้ เป็ น
แนวทางส าหรั บ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่
การศึกษาในการพัฒนาการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น
ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารจัดการศึกษา
โดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐานของโรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสิ นธุ์เขต 2
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจัด
การศึ ก ษาโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐานระหว่างด้านการ
บริ ห ารจัด การ ด้านการยกระดับ คุ ณ ภาพครู ด้าน
ความยุติธรรมของผูบ้ ังคับบัญ ชา ด้านการยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านความเป็ นผูน้ า โดย
จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ วุ ฒิ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานและตาแหน่งงาน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและข้อ เสนอแนะใน
การบริ ห ารจัดการศึ กษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ทั้ง
5 ด้าน

สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 2 ปี
การศึกษา 2557 จานวน 1,686 คน
2. กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้
ได้แก่ ข้าราชการครู ในสถานศึ กษาสังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากาฬสิ นธุ์ เขต 2 ในปี
การศึ กษ า 255 7 จ าน วน 324 ค น ได้ จ าก การ
คานวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี และ
มอร์ แ กน (Krejcie & Morgan) ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น
ร้อยละ 95 จาแนกตามกลุ่มอาเภอของสถานศึ กษาโดย
มีวธิ ีการ ดังนี้
2.1 จาแนกประชากรออกตามกลุ่ม
อาเภอของสถานศึกษา
2.2 คานวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
ทั้ งหมด โดยใช้ ต ารางของ เครจซี และมอร์ แ กน
(Krejcie & Morgan)
2.3 ค านวณตั ว อย่ า งแต่ ล ะกลุ่ ม ตาม
สัดส่วนของประชากร
2.4 สุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยได้ดาเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อมู ลตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการและเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองโดยการนัดหมายกาหนดการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกับผูต้ อบแบบสอบถามโดยให้เวลาใน
การต อ บ แบ บ ส อ บ ถาม 15 -20 วั น แล ะติ ด ต่ อ
ประสานงานทางโทรศัพท์
2. ผู ้วิจัย น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บ คื น มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั จัดระเบียบข้อมูลแล้วดาเนินการ
วิเคราะห์ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็ จรู ป เป็ น
เครื่ องมือในการวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
1. การวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล สถานภาพส่ ว น
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
ข้ า ราชการครู ในสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน สั ง กั ด
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2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการบริ หาร
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ตามหลักการทั้ง 5 หลักการ
ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย
(mean หรื อ X ) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation S.D.) น าเสนอในรู ป ตารางและความเรี ย ง
โดยกาหนดดังนี้ (Likert อ้างถึ งใน สุ ภาเพ็ญ , 2542:
124) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

4.51-5.00 หมายถึง การบริ หารจัดการศึ กษา
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง การบริ หารจัดการศึ กษา
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง การบริ หารจัดการศึ กษา
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง การบริ หารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง การบริ หารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ระดับน้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 3 ตอนในแต่ละตอนมีรายละเอียดดังแสดงไว้ในตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
1. ชาย
50
2. หญิง
274
รวม
324

ร้ อยละ
15.40
84.60
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.40 และเป็ นเพศ
หญิง จานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.60
ตารางที่ 2 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐานของ
โรงเรี ยนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิ นธุ์เขต 2 ในภาพรวม
S.D.
แปลผล
ลาดับ
X
สภาพการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน
1. ด้านการบริ หารจัดการ

3.87

.96

มาก

2

2.
3.
4.
5.

3.86
3.89
3.81
3.71

.35
.44
.48
.43

มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
4
5

ด้านการยกระดับคุณภาพครู
ด้านความยุติธรรมของผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านการรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้านความเป็ นผูน้ า
รวม

3.83

0.30

จากตารางที่ 2 พบว่าผูบ้ ริ ห ารในโรงเรี ยนประถมศึ กษา สังกัดส านักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กาฬสิ นธุ์เขต 2 มีสภาพการบริ หารในภาพรวมระดับมาก( X = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย จาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความยุติธรรมของผูบ้ งั คับบัญชา ( X = 3.89) ด้านการบริ หารจัดการ ( X = 3.87)ด้านการ
ยกระดับคุณภาพครู ( X =3.86) ด้านยกระดับคุณภาพครู ( X =3.86) และด้านความเป็ นผูน้ า ( X = 3.71)
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HMP27-5
อภิปรายผลและสรุปผลการวิจยั
1. ผู ้ ต อ บ แบ บ ส อบ ถามเป็ น เพ ศ ชาย
จานวน 50 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 15.40 และเป็ นเพศ
หญิ ง จ านวน 274 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 84.60 เมื่ อ
พิจารณาอายุมาก อายุ 16 – 35 ปี ขึ้น ไป จานวน 290
คน คิดเป็ นร้อยละ 89.50 รองลงมา อายุ 36 – 40 ปี ขึ้น
ไป จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.50 เมื่อพิจารณา
สถานภาพโสดมากที่ สุด จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 56.80 รองลงมาสมรส จานวน 140 คน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 43.20 เมื่ อพิ จารณาวุฒิ การศึ กษาปริ ญ ญาตรี
มากที่ สุด จานวน 313 คน คิดเป็ นร้ อยละ 96.60 วุฒิ
การศึ กษาปริ ญญาโท มาก จานวน 7 คน คิ ดเป็ นร้อย
ละ 2.20 และวุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาโท มากที่สุด
จ านวน 4 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.20 เมื่ อ พิ จ ารณา
ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน 15 ปี ขึ้ นไป มาก
จานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.60 รองลงมา 1115 ปี จานวน 66 คน และน้อยสุ ด จานวน 59 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 18.10 และ ต่ ากว่า 5 ปี จานวน 6 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 1.90 เมื่ อพิ จารณาตาแหน่ งข้าราชการครู
มากที่ สุ ด จ านวน 267 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 81.80
รองลงมารองผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จานวน 49 คน คิด
เป็ นร้อยละ 15.70 และผูบ้ ริ หาร จานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.50
2. ผู ้บ ริ หารในโรงเรี ยนประถมศึ ก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษากาฬสิ นธุ์เขต 2 มี
สภาพการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในภาพรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก( X = 3.83) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่ามีสภาพการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานอยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้า นเรี ย งล าดับ ค่ าเฉลี่ ย
สภาพการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานจากมากไป
หาน้อ ย ดังนี้ ด้านความยุติ ธรรมของผูบ้ ังคับ บัญ ชา
ด้านการบริ หารจัดการ ด้านการยกระดับ คุ ณภาพครู
ด้านยกระดับคุณภาพครู และด้านความเป็ นผูน้ า เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
2.1 ด้านการบริ หารจัดการ ผูบ้ ริ หารใน
โรงเรี ยนประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
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การศึ กษากาฬสิ นธุ์ เขต 2 มี สภาพการบริ ห ารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานด้านการบริ หารจัดการโดยรวมและ
รายข้อ อยู่ในระดับ มาก ( X =3.87) เมื่ อ พิ จารณาเป็ น
รายข้อพบว่าสภาพการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
ที่ อ ยู่ในระดับ มากที่ สุ ด คื อ ผูบ้ ริ ห ารให้อิ สระในการ
ตัดสิ นใจสั่งการในการปฏิ บัติงานที่ ได้รับ มอบหมาย
และผูบ้ ริ หารกระจายงานเป็ นฝ่ ายๆ ปรับโครงสร้างการ
จัดองค์กรภายในสถานศึ กษา โดยแบ่งเป็ นระดับสาย
ชั้น แยกงานและแบ่ งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสม
ประเด็นรองลงมาได้แก่ ผูบ้ ริ หารขอความคิดเห็ นและ
ข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึ กษาในการ
พัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน และท้องถิ่น และผูบ้ ริ หาร
พัฒนาโครงสร้างของการบริ หารสถานศึกษาให้มีความ
ยื ด หยุ่ น เหมาะสมกับ การบริ หารสถานศึ ก ษาของ
ตนเอง
2.2 ด้านการยกระดับ คุ ณ ภาพคุ ณ ครู
พบว่า สภาพการบริ หารจัดการศึ กษาโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานของโรงเรี ยนในเขตพื้นที่ การศึ กษากาฬสิ นธุ์
เขต 2 ด้านการยกระดับ คุ ณ ภาพคุ ณ ครู มี ส ภาพการ
บริ ห ารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานด้านหลักการบริ หาร
แบบมี ส่ วนร่ วมโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X =3.86)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าสภาพการบริ หารอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย 2 ลาดับแรกคือ
คุณครู มีการพัฒนาทักษะการคิดในเชิงสร้างสรรค์ และ
การพัฒ นาเทคนิ ค การสอน/การออกแบบการเรี ยนรู ้
ผูบ้ ริ ห ารเชิ ญ ชวนให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการระดม
ทรั พ ยากรทุ ก ด้านเพื่ อ พัฒ นาสถานศึ ก ษา ส่ ว นข้อ ที่
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ส ภาพการบริ ห ารอยู่ในระดับ
มากที่ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นๆคือ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนโดยใกล้ชิดและมีการให้คาปรึ กษาที่ถูกที่ควร
2.3 ด้านความยุติธรรมของผูบ้ ังคับ บัญ ชา
ผูบ้ ริ ห ารในโรงเรี ยนสังกัดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กาฬสิ น ธุ์ เขต 2 มี ส ภาพการบริ ห ารจัด การศึ กษาโดยใช้
โรงเรี ย นเป็ นฐาน ด้านความยุติ ธรรมของผูบ้ ัง คับ บัญ ชา
โดยรวมและรายข้ อ อยู่ ใ นระดั บ มาก( X =3.89) เมื่ อ

HMP27-6
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าสภาพการบริ หารเรี ยงตามลาดับ
ค่ า เฉลี่ ย 3 ล าดับ แรก คื อ ผลส าเร็ จ ในการจัด การความ
ขัดแย้งสร้างความพึ่งพอใจให้กบั ทุ กฝ่ าย การสร้างความ
เท่ าเที ยมกันในการได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนจากการ
ปฏิ บัติหน้าที่ และ การบริ หารจัดการความขัดแย้งโดยใช้
หลัก การประนี ป ระนอม และปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2.4 ด้ า น การรั บ ฟั งค วาม คิ ด เห็ น ข อ ง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากาฬสิ นธุ์ เขต 2 มีสภาพการ
บริ หารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ด้านการรับฟัง
ความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าสภาพการบริ หารอยูใ่ นระดับ
มาก ( X =3.81) คือ รับฟังปั ญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจา
เปิ ดเผย จริ งใจและแสวงหาทางออกที่ดี และข้อที่ผบู ้ ริ หาร
ในสถานศึกษามีสภาพการบริ หารอยูใ่ นระดับมากคือ แบ่ง
ภาระงานให้ผูใ้ ต้บังคับ บัญ ชาตามความเหมาะสม ชี้ แจง
ผลงานตามความเป็ นจริ งให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้ทราบและ
เมื่ อ ต้อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา ผู ้ใ ต้บั ง คับ บั ญ ชาสามารถหา
ข้อสรุ ป โดยรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น อย่างทั่วถึ งเพื่ อแก้ปั ญ หา
ร่ วมกัน
2.5 ด้านลักษณะการเป็ นผูน้ า ผูบ้ ริ หาร
ในโรงเรี ยนสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษากาฬสิ นธุ์ เขต 2 มีสภาพการบริ หารการ
จัดการศึกษา โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ด้านลักษณะการ
เป็ นผูน้ าโดยรวมและรายข้อ อยู่ใ นระดับ มาก ( X =
3.73) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าสภาพการบริ หาร
อยูใ่ นระดับมากที่สุดเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย 3 ลาดับคือ
การให้ขา้ ราชการครู ผูกพัน กับ สถานศึ กษา ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ กษาต้อ งพยายามสร้ างความเลื่ อ มใสศรั ท ธา
โดยปฏิบตั ิตนเป็ นผูท้ ี่เป็ นผูน้ าอย่างแท้จริ ง การกาหนด
วิสัยทัศน์ให้ชดั เจนและให้ขา้ ราชการครู มีส่วนร่ วมใน
ทุ กกระบวนการ แสดงการประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ของ
วิสัยทัศน์อย่างเป็ นรู ปธรรม และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
มี การแบ่ งงาน และมอบ ห มายงาน ที่ ชั ด เจน แ ล
สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร
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กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิ พ นธ์เล่มนี้ ส าเร็ จลุ ล่วงได้ด้วยความ
กรุ ณ าของท่ าน รองศาสตราจารย์ ดร. วิทร วิภาหัส น์
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาหลัก ดร.ยุท ธสิ ท ธิ์ จัน ทร์ คู เมื อ ง
อ าจ ารย์ ที่ ป รึ ก ษ าร่ วม วิ ท ยานิ พ น ธ์ ต ล อ ด จ น
คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาลัย สั น ตพล
จังหวัดอุดรธานี ที่ได้กรุ ณาให้คาแนะนาและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ เป็ นอย่างสูง และด้วย
ความเมตาธรรม ซึ่ งผู ้ศึ ก ษารู ้ สึ ก ซาบซึ้ งใจในความ
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