
 

บทคดัย่อ 
 

ช่ือเร่ือง    การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใชพ้ื้นที่เป็นฐาน  เพือ่รองรับเขตพฒันาพเิศษ  
                   ภาคตะวนัออก : โรงเรียนบา้นบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 
 

โดย    เอกบรรจง   บุญผอ่ง   
 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1. วิเคราะห์สภาพการบริหารสถานศึกษาในเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวนัออก  2. พฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อรองรับเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวนัออก : โรงเรียนบา้นบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"  และ 3. เพื่อทดลองใช้และประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อรองรับเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก : โรงเรียนบา้นบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"    
  กลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคลากรครูที่สอนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดั ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา  แบ่งเป็นผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน 
ไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น  ผูใ้หข้อ้มูลในการสมัภาษณ์ 12 คน และสนทนากลุ่มจ านวน 20 คน ไดม้าจาก
การเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาในเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั  แบบสัมภาษณ์และแบบสนทนา
กลุ่ม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์และ
สนทนากลุ่ม โดยการวเิคราะห์เน้ือหา 
 

ผลการวจิยัพบวา่  
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  โดยการ

บริหารงานทัว่ไป มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาเป็นการบริหารวิชาการ การบริหารบุคลากร และการบริหาร
งบประมาณ ตามล าดบั   

2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใชพ้ื้นที่เป็นฐาน  เพือ่รองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก : 
โรงเรียนบา้นบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"  ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ  1. ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่  บุคลากร  
งบประมาณ  วสัดุ อุปกรณ์ สถานที่ และระบบฐานขอ้มูลเทคโนโลย ี และการจดัการ   2. กระบวนการ ไดแ้ก่ 
2.1 การบริหารวิชาการ มี 7 ดา้น ดงัน้ี  ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นการจดัการเรียนรู้  ดา้นการวดั
และประเมินผล  ดา้นส่ือ นวตักรรมการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้  ดา้นการวิจยั  ดา้นการนิเทศการศึกษา  
และดา้นการแนะแนว  2.2 การบริหารบุคลากร มี 4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นการวางแผนงาน    ดา้นเตรียมความพร้อม
ให้กบัครู   ดา้นการสนับสนุนและพฒันา  และดา้นขวญัและก าลงัใจ   2.3 การบริหารงบประมาณ  มี 4 ดา้น 



คือ การวางแผนงบประมาณ  การขออนุมตัิงบประมาณ  การบริหารการใชง้บประมาณ   การประเมินผลการ
ใชง้บประมาณ   2.4) การบริหารงานทัว่ไป มี 4 ดา้น  ดงัน้ี การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ    
การพฒันาระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตและเทคโนโลย ี   การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม   ความ
ร่วมมือกบัชุมชน ทอ้งถ่ินและหน่วยงานอ่ืน  3. ผลิตผล ไดแ้ก่ ผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกระทบ       

3. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ด้านประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและ
ความถูกตอ้ง  ดา้นละ 150 รายการ พบว่าผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากถึงมากที่สุดทุกรายการ โดยจ านวน
รายการที่มีผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ดงัน้ี ด้านประโยชน์ มีจ  านวน 70 ขอ้  ด้านความเป็นไปได้ 
จ  านวน 33 ขอ้  ดา้นความเหมาะสม มีจ านวน 48 ขอ้  และดา้นความถูกตอ้ง มีจ  านวน 32 ขอ้  นอกจากนั้นผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก  ผูเ้ช่ียวชาญและผูร่้วมวิจยัมีความเห็นว่ารูปแบบที่ผูว้ิจยัพฒันาขึ้นมีความ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริง มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษา เพือ่รองรับเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกได ้
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The purpose of this research is to develop a model of  educational institution administration by 
using the Area – Based Management to support the Eastern Economic Corridor Development Area (EEC). 
The samples were teachers who teach in secondary schools under the Office of the Basic Education 
Commission in Chonburi, Rayong and Chachoengsao provinces. The samples were divided into 400 
respondents, obtained by stratified random sampling, 12 interviewees and 20 focus group discussions 

paticipants were obtained by purposive sampling. The research instruments were questionnaire on 
educational institution administration in the Eastern Economic Corridor Development Area with 5-level of 
rating scale, interview and focus group discussion forms. The data were analyzed using mean, standard 
deviation and analyze the data obtained from interviews and focus group discussions by content analysis. 

The research results 
1. Educational institution administration conditions in the Eastern Economic Corridor Development 

Area, the overall is at good level. Considering each aspect, it was found that, General administration have 
the highest average followed by Academic administration, Personnel administration and Budget 
administration, respectively. 

2. Educational institution administration model by using the Area – Based Management: Banbueng 
Uttasahakamnukhro School consists of 3 components: 1. The inputs are personnel, budgets, materials and 
management. 2. Processes that were divided  to  2.1) Academic administration consists of  7 aspects as 
follows: Educational curriculum development, Learning management, Measurement and evaluation, Media 
educational innovations and learning resources, Research, Education supervision and Guidance.                  
2.2) Personnel administration, there are 4 aspects as follows: Planning, Preparation for teachers, Support 
and development,  Morale. 2.3) Budget administration has 4 aspects: Budget planning, Approval of the 



budget, Budget management, Assessment of budget utilization  2.4) General administration has 4 aspects 
as follows:  Development of information and communication technology system, Development of Internet 
network systems , Maintenance of the building and the environment, Cooperation with the community  and 
other organization. And 3. Product consists of  3 aspects as follows:: Output, Outcome and Impact. 

3. The results of the evaluation of the effectiveness of the model, the Utility, Feasibility, 
Appropriate and Accuracy standards of 150 items. It was found that the assessment results were at high and 
the highest level for all items. The number of items assessed at the highest level were as follows: 70 items 
for Utility, 33 items for Feasibility, 48 items for Appropriate and 32 items for Accuracy. Experts and 
research participants commented that the model developed by the researcher is consistent with the actual 
situation, appropriate and useful for the administration of educational institutions to support the Eastern 
Economic Corridor Development Area.  
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