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ปัจจัยคัดสรรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 

Selected Factors in Basic School Curriculum Development and School-Based 
Administration Under the Secondary Education  Service  Area  Office  42 

 
ดร.พิมพฤทธิ์  เที่ยงภักดิ์1   

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  2) ศึกษาความสัมพันธ์การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42และ3) สร้างสมการพยากรณ์โดยใช้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่
ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 42  จ านวน 
317 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ประเภทค าถามปลายปิด (closed 
form) ที่เป็นค าถามแบบส ารวจรายการ(check list) 5 ระดับท่ีมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ระดับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ามากท่ีสุดคือด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือด้านการก าหนดรูปแบบวิธีการเกณฑ์การตัดสินเอกสารหลักฐานการศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
  2. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 พบว่า โดยรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือรูปแบบที่มีครูเป็นหลัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ
รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลักมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  3. ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42พบว่าโดยรวมมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอยู่ในระดับสูง 5 อันดับแรก จากมากไปหาน้อย คือ 1) การบริหารที่มีครูเป็นหลักกับ ด้านการบริหาร 
 
1หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
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ที่มีผู้บริหารเป็นหลัก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.788 2)ด้านการพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุนกับ 
ด้านการออกแบบการเรียนรู้ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.785 3) ด้านการออกแบบการเรียนรู้กับ ด้านการจัดท า
สาระของหลักสูตรมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.781 4)การบริหารที่มีผู้บริหารเป็นหลักกับ ด้านการเรียบ
เรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.7445)การบริหารที่ชุมชนมีบทบาทเป็นหลักกับ 
ด้านการพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.740 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.01 
  4. ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบมีขั้นตอน ของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
โดยรวมทั้ง 7 องค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิบายความผันแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 มีจ านวน 4  องค์ประกอบ จากสูงสุดไปหาต่ าสุด คือ1)ด้านการก าหนดการบริหารวิธีการ
เกณฑ์การตัดสินเอกสารหลักฐานการศึกษา(x1)สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ49.20 (R2=0.492)2) ด้านการเรียบ
เรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษา(x2) สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ53.30 (R2=0.533)3) ด้านการจัดท าสาระของ
หลักสูตร(x3) สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ55.70 (R2=0.557) 4) ด้านการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(x4)งสามารถพยากรณ์ความผันแปรที่มีผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 โดยรวมได้ร้อยละ56.90 (R2=0.569) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 
Abstract 
 This research Objective were 1) To Study of Basic School curriculum Development. 
And School-Based Administration Under The  Secondary Education  Service  Area  Office  42, 2)  
To Study the relationship of basic school curriculum development. With school-based 
administration Under The  Secondary Education Service Area Office 42 3) Create predictive 
equations using basic school curriculum development. The effect on school-based 
administration Under The  Secondary Education  Service  Area  Office  42. The sample 
consisted of school administrators and basic school teachers Under The  Secondary Education 
Service Area Office 42 were 317 persons The tools used in this research were questionnaires. 
(questionnaire) The closed question form is a five-level checklist with a confidence level of .86. 
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 The results of this research showed that :  
  1. Level of basic school curriculum development Of school administrators in 
educational institutions Under The  Secondary Education  Service  Area  Office  42 It was found 
that the overall average was very high. On the other hand, it was found that the highest level 
of vision was the target mission with the highest average level And the lowest mean is the 
method definition. Criteria for awarding educational documents were at a high level.  
  2. School-based management of school administrators in schools. Under The  
Secondary Education  Service  Area  Office  42 It was found that the overall average was at 
the highest level On the other hand, it was found that the most average aspect was teacher-
mainstream. The average was at the highest level and the low-average side was the way that 
teachers and the community play a major role. The average level was very high. 
  3. A study of relationship between basic school curriculum development. With 
school-based administration Under The Secondary Education  Service  Area  Office  42 
Overall, there were positive correlations at the top five, from descending was 1) The 
administration with teachers was primarily with Administrative management is the main. The 
coefficient of correlation was 0.788. 2) Development of support system with the design of 
learning. The coefficient of correlation was 0.785. 3) The design of the learning and the 
content of the curriculum. The coefficient of correlation was 0.781. 4) Management with 
management is the main part of the compiled into the curriculum. The coefficient of 
correlation was 0.744. 5) Community management plays a key role in the development of 
support systems. The coefficient of correlation was 0.740, statistically significant at the 0.01 
level. There are 4 elements from the highest to the lowest. 
  4. Results of stepwise multiple regression analysis Development of basic school 
curriculum that affects school-based administration Under the Secondary Education  Service  Area  
Office  42 Including 7 components, it was found that the variables that could explain the 
variation influencing the results of the basic school curriculum development that affect the 
school-based management Under the Secondary Education  Service  Area  Office  42 was 1) the 
management of the method. Criteria for verifying educational evidence (x1) can predict 
49.20% (R2 = 0.492). 2) The revision of the curriculum was (x2) can be predicted 53.30% (R2 = 
0.533) 3) The content of curriculum (x3) can predict 55.70% (R2 = 0.557). 4) Student 
Development Design (x4), which predicts the variability that affects school-based 
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management Under the Secondary Education Service Area Office 42 Overall, 56.90% (R2 = 0.569) 
were statistically significant at .01 level. 
 
Keywords : Basic School curriculum Development ,School-Based Administration 
 
1.  บทน า 
 เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวในส่วน
ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช2551ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของ
ประเทศท่ีมีจุดหมายที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้ เป็ นคนดี มี ปัญญามี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในสังคมโลกโดยการ
เพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นสามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขได้บนพ้ืนฐานความเป็นไทยและ
ความเป็นสากลมีความสามารถในด้านการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาต่อตามความถนัดและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลพร้อมกับก าหนดให้
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งได้จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาของตนเองให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางดังกล่าวด้วยการก าหนดสาระและ
รายละเอียดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนสังคมประเทศชาติและพลโลก
รวมทั้ ง ก า รจั ด กา ร เ รี ยนรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความสามารถความถนัดความสนใจของผู้เรียนใน
แต่ละกลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดย
คาดหวังว่าจะสามารถช่วยตองสนองความต้องการ
ที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมี
ศักยภาพที่สามารถแข่ งขันและร่วมมืออย่าง

สร้างสรรค์ในสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 3 - 4 ) 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการบริหารโดยใช้
โรง เรี ยนเป็นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยคัดสรรการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ส่งผลต่อการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 
 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัยและ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดพ้ืนฐานหลักการและทฤษฎีของ
การบริหารมีแนวทางในหน้าที่และลักษณะในด้าน
ต่างๆของโรงเรียนซึ่งเชง (Cheng. 1996, อ้างถึงใน
อุทัยบุญประเสริฐ. 2545 : 25–29) ได้จัดท าสรุป
เป็นภาพเปรียบเทียบเ พ่ิมเติมไว้ อีกส่วนหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ 
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  ลักษณะส าคัญและการบริหารที่
แตกต่างกันระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานและการบริหารแบบที่มีการควบคุมมาจาก
ภายนอกจะเห็นได้ว่าในการบริหารแบบควบคุม
จากภายนอกพันธกิจของโรงเรียน (School 
Mission) จะถูกก าหนดมาจากส่วนกลางเน้นความ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศทั้งด้านการเรียน
การสอนและกิจกรรมอ่ืนๆสมาชิกในโรงเรียนจะไม่
มีส่วนร่วมท าให้สมาชิกขาดแรงจูงใจที่จะทุ่มเทการ
ปฏิบัติงานให้กับโรงเรียนส่วนการบริหารแบบใช้
โ ร ง เ รี ยน เป็ น ฐ านนั้ น สมาชิ กจะมี ส่ ว น ร่ ว ม
ด าเนินการพันธกิจที่ถูกก าหนดขึ้นสมาชิกจะมี
โอกาสมีส่วนร่วมมักจะยอมรับและใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้ดีสมาชิกมักจะให้ความร่วมมือ
ร่วมใจและทุ่มเทให้กับการท างานมากกว่าจะมี
วัฒนธรรมองค์การที่มีความร่วมมือสูงเป็นแรงจูงใจ
ให้ สมาชิ กมุ่ ง มั่ นท า ง านแม้ จ ะพบกั บคว าม
ยากล าบากหรือสิ่ งที่ท้าทายด้านกิจกรรมใน
โรงเรียน (Nature of School Activities) ใน
โรงเรียนที่บริหารแบบควบคุมจากภายนอกการจัด

กิจกรรมจะเป็นการจัดตามนโยบายภาระงานจะถูก
ก าหนดมาจากส่วนกลางการจัดกิจกรรมมุ่ ง
ตอบสนองเกณฑ์และมาตรฐานที่ส่วนกลางก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนมักจะไม่ตอบสนองความ
ต้องการจ าเป็นของโรงเรียนอย่างแท้จริงเสมอใน
โรงเรียนที่มีรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการจัดกิจกรรมจะให้โอกาสให้สมาชิกได้มี
ส่วนร่วมก าหนดการจัดกิจกรรมและการแก้ปัญหา
จะมี คว ามยื ดหยุ่ นด้ วย รู ปแบบกิ จกรรมจะ
หลากหลายจะเป็นการสร้ างประสิทธิผลแก่
โรงเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจในระยะ 10 ปีที่ผ่าน
มากิจกรรมที่ถูกก าหนดขึ้นเองในระดับโรงเรียนนี้
ได้เป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายมากทั่วโลกเช่นการ
ออกแบบหลักสูตรที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Based Curriculum Design) การบริการแนะแนว
ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Counseling) การบริการแนะแนวที่ใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Based Counseling) และการ
พัฒนาบุคลากรที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Based Staff Development) เป็นต้น 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 สรุปเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ 
Independent Variable 

 ตัวแปรตาม 
Dependent Variable 

-การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  -การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
1. ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมาย  1.การบริหารที่มีผู้บริหารของโรงเรียนเป็นหลัก 
2. ด้านการจัดท าสาระของหลักสูตร  2.การบริหารที่ครูเป็นหลัก 
3. ด้านการออกแบบการเรียนรู้  3.การบริหารที่ชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก 
4. ด้านการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  4.การบริหารที่ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก 
5. ด้านการก าหนดรูปแบบวิธีการเกณฑ์การ
ตัดสินเอกสารหลักฐานการศึกษา 

  

6.ด้านการพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุน   
7. ด้านการเรียบเรียงเป็นหลักสูตร
สถานศึกษา 

  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยคัดสรรการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  มีแนวทางด าเนินการ
ดั ง นี้ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  ( Quantitative 
approach) ผู้วิจัยท าการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  ซึ่งมีสถานศึกษาใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 42  จ านวน 
14 อ าเภอ  คือ  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  อ าเภอ
เก้าเลี้ยว  อ าเภอโกรกพระ  อ าเภอพยุหะคีรี  
อ าเภอตาคลี   อ าเภอชุมแสง  อ าเภอไพศาลี  
อ าเภอตากฟ้า  อ าเภอท่าตะโก  อ าเภอลาดยาว  
อ าเภอบรรพตพิศัย  อ าเภอแม่วงก์  อ าเภอหนอง
บัว  และอ าเภอชุมตาบง รวมประชากรทั้งหมด
จ านวน 1,882 คน   
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  จังหวัดนครสวรรค์  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 42  ที่ได้มาโดยการเปิด
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ตารางส าเร็จรูปของ  (Krejeie & Morgan,1970  
อ้างถึง ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ,2547:72) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.5 แล้วท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  
Random Sampling) จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่  จากนั้นใช้ วิ ธีการสุ่ มอย่ างง่ าย (Simple  
Random  Sampling)  โดยใช้วีธีการจับสลากได้
จ านวน 317 คน   
 การสร้างเครื่องมือวิจัยและคุณภาพ
ของเครื่องมือ 
  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ยครั้ ง นี้  
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ จ านวน 7 องค์ประกอบ คือ 1)ด้าน
การก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมาย  2)ด้านการ
จัดท าสาระของหลักสูตร 3)ด้านการออกแบบการ
เรียนรู้ 4)ด้านการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5)ด้านการก าหนดการบริหารวิธีการเกณฑ์การ
ตัดสินเอกสารหลักฐานการศึกษา 6)ด้านการพัฒนา
ระบบการส่งเสริมสนับสนุนและ7)ด้านการเรียบเรียง
เป็นหลักสูตรสถานศึกษาตัวแปรตาม จ านวน 4 
องค์ประกอบ คือ1) การบริหารที่มีผู้บริหาร

โรงเรียนเป็นหลัก 2) การบริหารที่ครูเป็นหลัก  
3) การบริหารที่ชุมชนมีบทบาทเป็นหลักและ 4) 
การบริหารที่ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลักมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2554:121) ที่มีค่าความเชื่อถือ
ได ้ (reliability)  เท่ากับ 0.86 
 
5. ผลการวิจัย 
 ต อ น ที่  1 ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 
  5.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
42พบว่า โดยรวมมีค่ า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก  
( x =4.52) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามากที่สุดคือ
ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.63) และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการก าหนดการบริหาร
วิธีการเกณฑ์การตัดสินเอกสารหลักฐานการศึกษา
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( x =4.37) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
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ตารางที่  1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 

ที ่
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับการปฏิบัติ  

x  S.D. แปลผล 
1 ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมาย 4.63 0.41 มากที่สุด 

2 ด้านการจัดท าสาระของหลักสูตร 4.55 0.48 มาก 
3 ด้านการออกแบบการเรียนรู้ 4.47 0.46 มาก 

4 ด้านการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.59 0.50 มากที่สุด 

5 ด้านการก าหนดการบริหารวิธีการเกณฑ์การตัดสินเอกสารหลักฐาน
การศึกษา 

4.37 0.38 มาก 

6 ด้านการพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุน 4.49 0.43 มาก 
7 ด้านการเรียบเรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 4.53 0.36 มากที่สุด 

 รวม 4.52 0.31 มากที่สุด 

 
 5.2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 พบว่า โดยรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.36)เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือการบริหารที่มีครูเป็นหลัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.48) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือการบริหารที่ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลักมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.02) ดัง
แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 

ที ่
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับการปฏิบัติ  

x  S.D. แปลผล 
1 การบริหารที่มีผู้บริหารเป็นหลัก 4.47 0.40 มาก 

2 การบริหารที่มีครูเป็นหลัก 4.48 0.35 มาก 

3 การบริหารที่ชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก 4.47 0.31 มาก 
4 การบริหารที่ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก 4.02 0.55 มาก 

 รวม 4.36 0.27 มาก 
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 ตอนที่ 2. ความสัมพันธ์การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 
  ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42พบว่าโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูง 5 อันดับ
แรก จากมากไปหาน้อย คือ 1) การบริหารที่มีครู
เป็นหลักกับ ด้านการบริหารที่มีผู้บริหารเป็นหลัก มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.788 2)ด้านการ

พัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุนกับ ด้านการ
ออกแบบการเรียนรู้ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
0.785 3) ด้านการออกแบบการเรียนรู้กับ ด้านการ
จัดท าสาระของหลักสูตรมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.781 4)การบริหารที่มีผู้บริหารเป็นหลัก
กับ ด้านการเรียบเรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษามีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.7445)การบริหาร
ที่ชุมชนมีบทบาทเป็นหลักกับ ด้านการพัฒนาระบบ
การส่ ง เ สริ มสนั บสนุ น (FF)มี ค่ า สั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.740  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  0.01ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่  3  ความสัมพันธ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 
รหัส X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y1 Y2 Y3 Y4 
X1 1.00 - - - - - - - - - - 

X2 0.516** 1.00 - - - - - - - - - 
X3 0.521** 0.781** 1.00 - - - - - - - - 

X4 0.237** 0.002 0.007 1.00 - - - - - - - 
X5 0.279** 0.253** 0.346** 0.683** 1.00 - - - - - - 

X6 0.431** 0.738** 0.785** 0.075 0.480** 1.00 - - - - - 
X7 0.438** 0.297** 0.358** 0.586** 0.705** 0.589** 1.00 - - - - 

Y1 0.255** 0.083 0.026 0.684** 0.723** 0.277** 0.744** 1.00 - - - 
Y2 0.503** 0.294** 0.300** 0.646** 0.734** 0.425** 0.709** 0.788** 1.00 - - 

Y3 0.400** 0.703** 0.692** 0.295** 0.533** 0.740** 0.484** 0.385** 0.587** 1.00 - 
Y4 0.039 0.072 0.086 0.026 0.109 0.101 0.008 0.025 0.028 0.182** 1.00 

**P<.01 

 
เมื่อ  X1 = ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ
   เป้าหมาย 
 X2 = ด้านการจัดท าสาระของหลักสูตร 
 X3 = ด้านการออกแบบการเรียนรู้ 

 X4 = ด้านการออกแบบกิจกรรมพัฒนา
   ผู้เรียน 
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 X5 = ด้านการก าหนดการบริหารวิธีการ
   เกณฑ์การตัดสินเอกสารหลักฐาน
   การศึกษา 
 X6= ด้านการพัฒนาระบบการส่งเสริม
   สนับสนุน 
 X7 = ด้านการเรียบเรียงเป็นหลักสูตร
   สถานศึกษา 
 Y1 = การบริหารที่มีผู้บริหารเป็นหลัก 
 Y2  = การบริหารที่มีครูเป็นหลัก 
 Y3  = การบริหารที่ชุมชนมีบทบาทเป็น
   หลัก 
 Y4 = การบริหารที่ครูและชุมชนมี
   บทบาทเป็นหลัก 
 ตอนที่  3 ปั จจั ยคั ดสรรการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งผลต่อการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 
  การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
แบบมีขั้นตอน ของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42โดยรวมทั้ง 7 องค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรที่
สามารถอธิบายความผันแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 มีจ านวน 4  
องค์ประกอบ จากสูงสุดไปหาต่ าสุด คือ1)ด้านการ
ก าหนดการบริหารวิธีการเกณฑ์การตัดสินเอกสาร
หลักฐานการศึกษา(x1)สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ
49.20 (R2=0.492)2) ด้านการเรียบเรียงเป็น
หลักสูตรสถานศึกษา(x2) สามารถพยากรณ์ได้ ร้อย
ละ53.30 (R2=0.533)3) ด้านการจัดท าสาระของ
หลักสูตร(x3) สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ55.70 
(R2=0.557) 4) ด้านการออกแบบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน(x4)ซึ่งสามารถพยากรณ์ความผันแปรที่มีผล
ต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 
โดยรวมได้ ร้ อยละ56.90 (R2=0.569)  อย่ า งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01ดังแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่  4 ค่าสถิติของตัวแปรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 B S.E.b. Beta t p-value 

1.ด้านการก าหนดการบริหารวิธีการเกณฑ์การ
ตัดสินเอกสารหลักฐานการศึกษา (x1) 

0.492 0.289 0.044 0.399 6.593** .000 

2.ด้านการเรียบเรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษา(x2) 0.533 0.155 0.042 0.204 3.712** .000 

3.ด้านการจัดท าสาระของหลักสูตร(x3) 0.557 0.115 0.024 0.199 4.873** .000 
4.ด้านการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(x4) 0.569 0.087 0.030 0.159 2.925** .004 

Constant( β0) =1.477, R=0.754d , R2=0.569, Adjusted = 0.564, F=103.024,S.E.b.=0.149 

 ** p< .01 
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 จากตารางที่  4 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมของตัวแปรพยากรณ์ ได้ 
จ านวน 4ปัจจัย กับตัวแปรเกณฑ์มีค่าพยากรณ์ได้
เท่ ากับร้อยละ56.90 (R2=0.569)  ที่ มีค่ าความ
คลาดเคลื่อนเนื่องจากการพยากรณ์เท่ากับ1.477 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 เมื่อน าค่าสถิติต่างๆ มาสร้างสมาการ
พยากรณ์เพ่ือศึกษาปัจจัยคัดสรรการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้
โรง เรี ยนเป็นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42ที่ดีที่สุดในรูปสมาการ
คะแนนดิบ ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  Ŷ =  1.477 + 0.289 (X1) + 0.155 
(X2) + 0.115 (X3) +0.087 (X4)………………........(1) 
หรือในรูปสมาการคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐาน 

  Ẑ = 0.399Zx1+0.204Zx2 

+0.199Zx3+0.159Zx4......................................(2) 
 
6. การอภิปรายผล  
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
42 พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่ามากที่สุดคือด้านการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้าน
การก าหนดรูปแบบวิธีการเกณฑ์การตัดสินเอกสาร
หลักฐานการศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อาจ

เป็นเพราะว่า กรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การระดมความคิดในการก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ
เป้าหมายให้ชัดเจนมีส่วนร่วมในการก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังรายปี / รายภาคสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนเพ่ือให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
จริงมีส่วนร่วมในการนาเอาความเชื่อแนวความคิด
ในการด าเนินชีวิตที่ดีของท้องถิ่นมาสอดแทรกใน
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาก าหนดในการผ่านเกณฑ์การอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการท าวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิจัยพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยและมีส่วน
ร่ วม ในการ เ รี ยบ เรี ยงหลั กสู ตร ให้ ครบตาม
ส่ วนประกอบส าคัญและเ พ่ิม เติมตามความ
เหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์เพียรพานิชย์ 
(2545) ศึกษาเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลักตาม
ความคิดเห็นของครูและผู้น าชุมชนกลุ่มโรงเรียน
ขามใหญ่พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีผลการวิจัย
พบว่าครูและผู้น าชุมชนเห็นด้วยกับการน ารูปแบบ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานรูปแบบครูและ
ชุมชนมีบทบาทเป็นหลักอยู่ในระดับมากได้แก่ด้าน
บริหารทั่ ว ไปด้านวิชาการและด้านบุคลากร
ตามล าดับส่วนงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  พบว่า 
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โดยรวม มีค่ า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  เมื่ อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือรูปแบบที่มีครูเป็นหลัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือรูปแบบที่ครู
และชุมชนมีบทบาทเป็นหลักมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารใช้อ านาจจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและมีการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องครูใช้อ านาจ
ตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณภายในโรงเรียนชุมชนควบคุมการ
บริหารงานของโรงเรียนชุมชนใช้อ านาจจัดตั้ง
งบประมาณโดยจัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณ
ระยะกลาง (MTEF)ในรูปคณะกรรมการและครู
และชุมชนร่วมกันจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้กับ
หน่วยงานภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพงษ์จุรุ เทียบ 
(2545 ) ศึกษาเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานรูปแบบครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลักตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการวิจัยพบว่า1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีความเห็นความเป็นไปได้ต่อการน า
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานรูปแบบ
ครู และชุ มชนมีบทบาท เป็ นหลั ก ในการจั ด
การศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณารายด้านมีความเป็นไปได้เรียงจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือด้านบริหารทั่ว ไปด้าน
วิชาการด้านงบประมาณและด้านบุคลากร 2) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสถานะ
ต่างกันวุฒิการศึกษาต่างกันและเพศต่างกันมีความ

คิดเห็นความเป็นไปได้ในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานรูปแบบครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลักใน
การบริหารจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42พบว่าโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูง 5 อันดับ
แรก จากมากไปหาน้อย คือ 1) การบริหารที่มีครู
เป็นหลัก กับ ด้านการบริหารที่มีผู้บริหารเป็นหลัก 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.788 2)ด้าน
การพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุนกับ ด้านการ
ออกแบบการเรียนรู้ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
0.785 3) ด้านการออกแบบการเรียนรู้กับ ด้านการ
จัดท าสาระของหลั กสู ตร  มี ค่ าสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.781 4)การบริหารที่มีผู้บริหาร
เป็นหลัก กับ ด้านการเรียบเรียงเป็นหลักสูตร
สถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 
0.7445)การบริหารที่ชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก กับ 
ด้านการพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุน มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.740 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุทธิพงษ์จุรุเทียบ (2545) ศึกษาเรื่อง
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานรูปแบบครูและ
ชุมชนมีบทบาทเป็นหลักตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษา
อ าเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานีผลการวิจัย
พบว่า1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ความเห็นความเป็นไปได้ต่อการน ารูปแบบการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานรูปแบบครูและ
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ชุมชนมีบทบาทเป็นหลักในการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาราย
ด้านมีความเป็นไปได้เรียงจากมากที่สุดไปหาน้อย
ที่ สุ ดคือด้ านบริ หารทั่ ว ไปด้ านวิ ชาการด้ าน
งบประมาณและด้านบุคลากร 2) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ น พ้ืนฐานมี สถานะต่ างกันวุฒิ
การศึกษาต่างกันและเพศต่างกันมีความคิดเห็น
ความเป็นไปได้ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานรูปแบบครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลักในการ
บริหารจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 4. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
แบบมีขั้ นตอนของปั จจั ยคั ดสรรการ พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42โดยรวมทั้ง 7 
องค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิบายความ
ผันแปรที่มี อิทธิพลต่อผลการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้
โรง เรี ยนเป็นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึ กษามั ธยมศึ กษาเขต  42  มี จ านวน  4 
องค์ประกอบ จากสูงสุดไปหาต่ าสุด คือ1)ด้านการ
ก าหนดการบริหารวิธีการเกณฑ์การตัดสินเอกสาร
หลักฐานการศึกษา(x1)สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ
49.20 (R2=0.492)2) ด้านการเรียบเรียงเป็น
หลักสูตรสถานศึกษา(x2) สามารถพยากรณ์ได้ ร้อย
ละ53.30 (R2=0.533)3) ด้านการจัดท าสาระของ
หลักสูตร(x3) สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ55.70 
(R2=0.557) 4) ด้านการออกแบบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน(x4)ซึ่งสามารถพยากรณ์ความผันแปรที่มีผล
ต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 

โดยรวมได้ร้ อยละ56.90 (R2=0.569)  อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของประสิทธิ์เขียวศรี. 2544 : 114 – 115) 
ศึกษาการริเริ่มการน าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานมาใช้ในโรงเรียน Rock Prairie มลรัฐเท็กซัส สหรัฐ 
อเมริกาซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตั้งใหม่ในเขต
พ้ืนที่การศึกษา (College Station) รัฐเท็กซัสเพ่ือ
ศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติงานของโรงเรียนใน
ด้าน 1) บุคลากร 2) ผู้ปกครอง 3) นักเรียนที่
เกี่ยวกับ 1) งบประมาณ 2) การคัดเลือกบุคลากร 
3) ขวัญและก าลังใจของครู4) การบริหารจัดการ
ของโรงเรียนผลการวิจัยพบว่า 1) ครูและผู้ปกครอง
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกันโดยเฉพาะ
ในแง่ภารกิจของโรงเรียน 2) ระดับการมีส่วนร่วม
ของครูสูงขึ้นท าให้ครูมีขวัญและก าลังใจสูงขึ้น 3) 
การที่ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นและการ
ที่ความเชี่ยวชาญของครูถูกใช้ไปในทางบวกมากขึ้น
ท าให้ความเป็นวิชาชีพของครูสูงขึ้นและความ
ต้องการของโรงเรียนได้รับการกล่าวถึงมากขึ้น 4) 
การที่ ผู้ ปกครองกลายมา เป็นส่ วนหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารโรงเรียนรูปแบบนี้เปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองมีช่องทางในการให้ความร่วมมือมาก
ขึ้น 5) แม้การบริหารแบบนี้จะท าให้ครูมีความเป็น
วิชาชีพสูงขึ้นช่วยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ้นแต่
นักเรียนยัง เป็นคนกลุ่มแรกที่ ได้รับประโยชน์
กล่าวคือบรรยากาศทางบวกในโรงเรียนความ
สามัคคีของครูและความรู้สึกว่าตนเองมีส่วน
เกี่ยวข้องของผู้ปกครองน าพาไปสู่การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 6) การมีส่วนร่วมของครูในการคัด
สรรบุคลากรกระบวนการงบประมาณและ
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กระบวนการปรับปรุงโรงเรียนสามารถตอบสนอง
ความต้องการของโรงเรียนได้มากขึ้น 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  7.1.1 ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจเป้าหมาย ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนและ
มีส่ วนร่ วมในการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์รายปี/รายภาค 
  7.1.2 ด้ า นก า ร จั ด ท า ส า ร ะขอ ง
หลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา 
ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการก าหนดผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังรายปี / รายภาคสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น และมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชารายปีใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
   7.1.3 ด้านการออกแบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการนาเอา
ความเชื่อแนวความคิดในการด าเนินชีวิตที่ดีของ
ท้องถิ่นมาสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนเห็น
ความส าคัญในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้ง
ต่อไป 
   7.2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมีส่วน
ร่วมในการระดมความคิดในการก าหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจเป้าหมายให้ชัดเจนในสถานศึกษาขยาย
โอกาสทางการศึกษา 
  7.2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมีส่วน
ร่วมในการจัดท าค าอธิบายรายวิชาในกิจกรรมการ

เ รี ย น รู้ ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  7.2.3 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมีส่วน
ร่วมในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
ความถนัดความสนใจของผู้เรียนในสถานศึกษา
เอกชนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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