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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งน้ีมีควำมมุ่งหมำย 1) เพื่อศึกษำองค์ประกอบและตัวชี้วัดของกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 2) เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันสภำพที่พึงประสงค์
ในกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 3) เพื่อ
ศึกษำแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนและวิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็น จำกโรงเรียนที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 4) เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรโด ยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 กำรวิจัยแบ่งออกเป็น 4 
ระยะ คือระยะที่ 1 เป็นกำรศึกษำองค์ประกอบและตัวชี้วัดของกำรพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของ
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ผู้วิจัยศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎี เอกสำร ต ำรำ และ
งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง กับกำรจัดกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน แล้วน ำมำสังเครำะห์ ระยะที่ 2 กำรศึกษำสภำพปัจจุบันและ
สภำพที่พึงประสงค์ของทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 28 ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ในปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 3,647 คน จ ำแนกเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 217 คน ครูผู้สอน จ ำนวน 3,430 คน 
กลุม่ตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ที่ปฏิบัติหน้ำที่ใน
ปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 499 คน โดยกำรเทียบจ ำนวนประชำกรทั้งหมดกับตำรำงก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของ เครจซ่ีและ
มอร์แกน และใช้เทคนิคกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น  ให้ได้มำซ่ึงกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 141 คน 
ครูผู้สอน จ ำนวน 358 คน ได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น 499 คน ระยะที่ 3 ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรกำรบริหำรโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนในสถำนศึกษำโดยกำรวิเครำะห์ดัชนีควำมต้องกำรจ ำเป็น(PNI)และกำรศึกษำจำกโรงเรียนที่มีวิธีกำรปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ หัวหน้ำกลุ่มงำน และหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ซ่ึงได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) รวม
เป็นผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน จำก 3 โรงเรียน ซ่ึงแบ่งเป็น โรงเรียนขนำดเล็กจ ำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนขนำดกลำงจ ำนวน 
1 โรงเรียน โรงเรียนขนำดใหญ่จ ำนวน 1 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ ำนวน 9 คน ระยะที่ 4 กำรพัฒนำแนวกำรบริหำรโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ผู้ให้ข้อมูล เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน รวมทั้งหมดจ ำนวน 9 คน  โดยกำรสนทนำ
กลุ่ม (Focus Group Discussion)  ในกำรพิจำรณำควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
___________________________________________________________________________________________________________ 
1นิสิตระดับปริญญำโท สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
2อำจำรย์ภำควิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
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ในโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28  และ ประเมินแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28  

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
  1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักกำรกระจำยอ ำนำจมี 20 ตัวชี้วัด 2) หลักกำรมีส่วนร่วม
มี 8 ตัวชี้วัด 3) หลักกำรบริหำรตนเองมี 8 ตัวชี้วัด และ4) หลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุล มี 6 ตัวชี้วัด 
  2. สภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ในกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 พบว่ำ สภำพปัจจุบันของกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน อยู่ในระดับมำก 
และ เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนยังพบว่ำทุกข้ออยู่ในระดับมำก ดังน้ี หลักกำรกระจำยอ ำนำจ หลักกำรมีส่วนร่วม หลักกำร
บริหำรตนเอง หลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุล สภำพที่พึงประสงค์ของกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน อยู่ในระดับมำก และ
เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนยังพบว่ำทุกข้ออยู่ในระดับมำก ดังน้ี หลักกำรกระจำยอ ำนำจ หลักกำรมีส่วนร่วม หลักกำรบริหำร
ตนเอง หลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุล  
  3. ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน จำกโรงเรียนที่มีวิธีกำรปฏิบัติทีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรจ ำเป็นเพื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญ (PNImodified ) เพื่อน ำไปใช้ในกำรออกแบบสัมภำษณ์แนวกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐำนในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 พบว่ำ ล ำดับควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำกำร
บริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 เรียงล ำดับควำมต้องกำร
จ ำเป็นจำกมำกไปหำน้อย ได้ดังน้ี ล ำดับที่ 1 ด้ำนกำรกระจำยอ ำนำจ ล ำดับที่ 2 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ล ำดับที่ 3 ด้ำนกำรบริหำร
ตนเอง ล ำดับที่ 4 ด้ำนกำรตรวจสอบและถ่วงดุล ผลจำกกำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 จำกโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) พบว่ำ โรงเรียนทั้ง 3 
โรงเรียนมีแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในสถำนศึกษำ ที่มีควำมคล้ำยคลึงกันและแตกต่ำงกันในรำยละเอียดกำร
ปฏิบัติเล็กน้อย ผู้วิจัยได้สรุปแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 28 ด้ำนกำรกระจำยอ ำนำจ มีแนวทำงพัฒนำ 25 ตัวชี้วัด ด้ำนกำรมีส่วนร่วม มีแนวทำงพัฒนำ 15 ตัวชี้วัด 
ด้ำนกำรบริหำรตนเอง มีแนวทำงพัฒนำ 11 ตัวชี้วัด ด้ำนกำรตรวจสอบและถ่วงดุล มีแนวทำงพัฒนำ 17 ตัวชี้วัด 
  4. ผลกำรประเมินแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 9 คนโดยรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด และควำม
เป็นไปได้ในระดับมำกที่สุด  
 
ค าส าคัญ  กำรพัฒนำแนวทำง, กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were : 1) to study the components and indicators of school-based 
administration of the ministry Office of the Secondary Education office area 28, 2) to study the present 
condition of the desirable state of school-based management of secondary school under the jurisdiction of 
the ministry Office of the Secondary Education office area 28, 3) to study the school-based management 
approach From the schools that have the Best Practices (Best Practice) of Secondary Schools under the 
ministry Office of the Secondary Education office area 28, 4) to improve the school base management of 
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the high schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28. This research was 
divided into 4 phases: Phase 1:  A study of the components and indicators for the development of school-
based management guidelines for schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 
28, This examines the appropriateness of the components and metrics used in the school-based 
management of schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28. Phase 2: study 
the current conditions for the purpose of government in using the school based management for the schools 
under the ministry Office of the Secondary Education office area 28 and for the teachers under the ministry 
Office of the Secondary Education office area 28 for the academic year 2015 with the number of 3,647,217 
were classified as administrators and 3,430 were teachers. The samples were school administrators and 
teachers under the ministry Office of the Secondary Education office area 28 who performed duty in the 
academic year 2558.of 3,647 persons by comparison was the total population to the sample size table. We 
used Krejcie and Morgan stratified random sampling. The samples were 141 administrators, 358 teachers, 
and 499 teachers. Phase 3: study the schools that manage by schools base management with the best 
practices (Best Practice) in leading and providing information to the study and to learn it specifically. 
Purposive sampling was provided by three informants, three people from three schools, one in small 
schools, one in middle schools, and one in large school. Phase 4 : The improvement of school-based 
management in secondary schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28. 
Information Providers were knowledgeable persons of 9 people by Focus Group Discussion to find the 
recommendations of school-based administration in secondary schools and the evaluation of school-based 
management approaches in secondary schools under the ministry Office of the Secondary Education office 
area 28. 
 The research found that:  
  1. The composition and metrics of school-based administration in the secondary schools under 
ministry Office of the Secondary Education office area were: 1) the decentralization process had 20 
indicators; 2) the self-management principles had 8 indicators; 3) Participatory principles have 11 indicators 
and 4) Principles of check and balance there were 8 indicators. 
  2. The present condition of the desirable state of school-based management of secondary 
schools under in the Office of Secondary Education in the region found that the current state of school-
based administration was at the level of schools under the ministry Office were at the high level Principles 
of Participation Principles of Self-Management Principles of Monitoring and Balancing Desirable Conditions 
of School-Based Management was at the high level. In each case, the level of dissertation was at the high 
level as follows: Principles of decentralization Principles of participation Principles of self-management 
provision Checking and balancing 
  3. The draft of school-based management guidelines in schools with excellent practice (Best 
Practice) of secondary schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28, The 
researcher analyzed the need for priority (Modified Priority Needs).Index: (PNI) to be used in the interview 
design. Educational institutions under ministry Office of the Secondary Education office area 28 found that 
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the required sequence of needs on the development of school-based management of schools under the 
Office of Education Service Area needs were ascending and descending as follows: No. 1Decentralization. 
No. 2 Participation No. 3 Administration Self, No. 4 on checking and counterbalancing School-based 
management guidelines from Best Practices School found that all three schools there was a school-based 
management approach in education. There were similarities and differences in little practical details. The 
researcher concluded that the school-based management approach in schools under the jurisdiction of the 
ministry Office of the Secondary Education office area 28, in decentralization there were 25 development 
guidelines. In Participatory Indicators there were 15 development guidelines. For self-management measures 
there were 11 development guidelines. Indicators of monitoring and counterbalancing there were 17 
development indicators. 
  4. The results of school-based management evaluations were the base of secondary schools 
in under the jurisdiction of the ministry Office of the Secondary Education office area 28. 9 experts were 
included at the highest level   and highest probability. 
 
Keywords:  The Development, School-Based Management 
 
1. บทน า 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่2) พุทธศักรำช  2545 มำตรำ 39 ได้ก ำหนดให้
กระทรวงศึกษำธิกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ ทั้งด้ำนวิชำกำรงบประมำณ กำรบริหำรงำน
บุคคลและกำรบริหำรทั่วไป ไปยังคณะกรรมกำรส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
โดยตรง เพื่อให้สถำนศึกษำมีอิสระในกำรตัดสินใจในขอบข่ำย
หน้ำที่และภำระงำน เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองชุมชน เข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2546) 
 กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน เป็นรูปแบบ
กำรบริหำรโรงเรียนที่กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจำกส่วนกลำง
ไปยังสถำนศึกษำ กระจำยอ ำนำจในกำรตัดสินใจไปให้ผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดเด็ก โดยอยู่บนพื้นฐำน5 ประกำรคือ 1) หลักกำร
กระจำยอ ำนำจ 2) หลักกำรมีส่วนร่วม 3) หลักกำรคืนอ ำนำจ
จัดกำรศึกษำให้ประชำชน 4) หลักกำรบริหำรตนเองและ  
5) หลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุล โดยเชื่อว่ำกำรตัดสินใจที่ดี
ที่สุดเกิดจำกกำรตัดสินใจของคณะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดและมี
ส่วนเก่ียวข้องกับนักเรียนมำกที่สุด (อุทัย บุญประเสริฐ, 2542) 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28  
มีหน้ำที่ ก ำกับดูแลติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

ในพื้นที่ 2 จังหวัดได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร  แบ่งเป็น 11  
สหวิทยำเขตมี จ ำนวน นักเรียน 74,172 คน มีบุคลำกรครู 
3,647 คน  พบว่ำ ปัญหำอุปสรรคส ำคัญของกำรบริหำร
จัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน สรุปได้ดังน้ี 1) กำรบริหำรของ
ผู้บริหำรยังมีควำมเข้ำใจไม่ตรงกับหลักกำรส ำคัญของกำร
บริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 2) ครู ชุมชน ผู้ปกครอง
ยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำน 3) ปัญหำโครงสร้ำงกำรบริหำรของหน่วยงำนท ำให้ 
SBM ประสบควำมส ำเร็จล่ำช้ำ 4) ปัญหำควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงส ำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำกับโรงเรียนในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนต่ำง ๆ 5) มีกำรจัดอบรมสัมมนำบ่อยครั้งท ำให้เกิดผล
กระทบต่อกำรเรียนกำรสอนและครูมีภำระงำนอ่ืนที่ไม่ใช่งำน
สอนมำกเกินไป (ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 28, 2557) 
 จำกข้อมูลดังกล่ำว ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษำแนว
ทำงกำรพัฒนำบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียน
มัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 28 ตำมประเด็นแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
ซ่ึงผู้วิจัยน ำมำสังเครำะห์และคัดเลือกจำกหลักกำรที่นักวิชำกำร
ส่วนใหญ่มีควำมเห็นตรงกันมำกที่สุด ได้แก่ 1 ) หลักกำร
กระจำยอ ำนำจ 2) หลักกำรมีส่วนร่วม 3) หลักกำรตรวจสอบ
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และถ่วงดุล 4) หลักกำรบริหำรตนเอง ซ่ึงผลกำรวิจัย จะเป็น
แนวทำงน ำไปสู่ กำรพัฒนำกำรบริหำรโรงเรียน ให้มีกำร
บริหำรโรงเรียนที่สอดคล้องกับแนวคิดของกำรบริหำรโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนได้อย่ำงสมบูรณ์ต่อไป 
 
2.  า า า  
 1. กำรพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำนของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  มีองค์ประกอบและตัวชี้วัด
อะไรบ้ำง 
 2  สภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์กำร
บริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนมัธยมศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2   
อยู่ในระดับใด 
 3. แนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน
และวิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็น จำกโรงเรียนที่มีวิธีกำร
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  เป็นอย่ำงไร  
 4. แนวทำงพัฒนำกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐำนของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  ควรเป็นอย่ำงไร 
 
3. า  
 1. เพื่อศึกษำองค์ประกอบและตัวชี้วัดของกำร
บริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนมัธยมศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2   
 2  เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพที่พึ ง
ประสงค์ในกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียน
มัธยมศึกษำในสั ง กัด ส ำ นั กงำนเ ขตพื้ นที่ ก ำรศึ กษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2  
 3. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำนและวิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็น จำกโรงเรียนที่มี 
วิธีกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2   
 4. เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำนของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  

4. น า ท า  
 1  กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน หมำยถึง 
แนวทำงในกำรปฏิรูปกำรศึกษำโดยกำรกระจำยอ ำนำจหน้ำที่
กำรตัดสินใจ จำกส่วนกลำงไปสู่สถำนศึกษำให้มีควำมเป็น
อิสระและคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำในรูปของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ร่วมกันด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 4 ด้ำน ตำมกำรวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ กำรกระจำย
อ ำนำจ กำรบริหำรจัดกำรตนเอง กำรมีส่วนร่วมกำร ตรวจสอบ
และถ่วงดุล 
 2  แนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
หมำยถึง  กระบวนกำร วิธีกำร หลักกำรที่ใช้ยึดถือเป็น
แบบอย่ำงในกำรด ำเนินงำน ให้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปใน
ลักษณะที่ดีขึ้น เพื่อน ำไปใช้ให้เกิดผลส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน
บรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้กระบวนกำรอย่ำงมีระเบียบใช้
ทรัพยำกรและวิธีกำรอย่ำงเหมำะสม 
 
5.  า นน า  
 ท  1 เป็นกำรศึกษำองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดของกำรพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2   
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซ่ึงตรวจสอบควำมเหมำะสมของ
องค์ประกอบและตัวชี้วัดในกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐำนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2  ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 5 คน 
 ท 2 กำรศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพที่
พึงประสงค์ของทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของ
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 2   
 ผู ้ว ิจ ัยศ ึกษำสภำพปัจจุบันและ สภำพที่พึ ง
ประสงค์กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียน
มัธยมศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 2  ดังน้ี 
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 กำรศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์
ในกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนจำกประชำกรและ
กลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร ได้แ ก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
ครูผู้สอนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
28 ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 3,647 คน 
จ ำแนกเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 217 คน ครูผู้สอน 
จ ำนวน 3,430 คน 
 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
ครูผู้สอนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
28 ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 499 คน 
โดยกำรเทียบจ ำนวนประชำกรทั้งหมดกับตำรำงก ำหนด
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของ เครจซ่ีและมอร์แกน และใช้เทคนิค
กำรสุ่มแบบแบ่งชั้น ให้ได้มำซ่ึงกลุ่มตัวอย่ำง (บุญชม ศรีสะอำด. 
2554) จ ำแนกเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 141 คน 
ครูผู้สอน จ ำนวน 358 คน ได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น 
499 คน 
 ระยะท่ี 3 ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรกำร
บริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในสถำนศึกษำโดยกำรวิเครำะห์
ดัชนีควำมต้องกำรจ ำเป็น(PNI) และกำรศึกษำจำกโรงเรียนที่
มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 
 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 
คน หัวหน้ำกลุ่มงำน จ ำนวน 1 คน และหัวหน้ำกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ จ ำนวน 1 คน ซ่ึงได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง 
(Purposive Sampling) รวมเป็นผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 
คน จำก 3 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ินจ ำนวน 9 คน 
 ระยะท่ี 4 กำรพัฒนำแนวกำรบริหำรโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28  
 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล  เ ป็ นผู้ ท ร งคุณ วุฒิ ที่ มี ค ว ำม รู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
รวมทั้งหมดจ ำนวน 9 คน โดยกำรสนทนำกลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ในกำรพิจำรณำควำมคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะและ ประเ มินแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 
  กำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำแนวทำงกำรบริหำร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ผู้วิจัยสรุป
ผลกำรวิจัย ดังน้ี 
  1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดกำรบริหำรโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 โดยรวม มีควำมเหมำะสมอยู่
ในระดับมำก และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ อยู่ใน
ระดับมำกทุกข้อเรียงล ำดับคะแนนเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 
ดังน้ี ด้ำนกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรตรวจสอบและถ่วงดุล 
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะต่อไปด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรตนเองด้ำนกำรกระจำยอ ำนำจ  
  2. สภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ 
ของกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 โดยรวม 
พบว่ำ 
   2.1 สภำพปัจจุบันของกำรบริหำรโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 อยู่ในระดับมำก และ เม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำนยังพบว่ำทุกข้ออยู่ในระดับมำก ดังน้ี 
หลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุล หลักกำรมีส่วนร่วม หลักกำร
กระจำยอ ำนำจ หลักกำรบรหิำรตนเอง  
   2.2 สภำพที่พึงประสงค์ของกำรบริหำร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 อยู่ในระดับมำก และ
เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนยังพบว่ำทุกข้ออยู่ในระดับมำก 
ดังน้ี หลักกำรมีส่วนร่วม หลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุล 
หลักกำรกระจำยอ ำนำจ หลักกำรบริหำรตนเอง  
  3. ล ำดับควำมต้องกำรจ ำเป็น (PNI) ในกำร
พัฒนำกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนเรียงล ำดับควำม
ต้องกำรจ ำเป็นจำกมำกไปหำน้อย ได้ดังน้ี ด้ำนกำรกระจำย
อ ำนำจ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ด้ำนกำรบริหำรตนเอง ด้ำนกำร
ตรวจสอบและถ่วงดุล  
  4. ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมและควำม
เป็นไปได้กำรพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็น
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ฐำนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 28 โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนกำรกระจำย
อ ำนำจมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด และควำม
เป็นไปได้ในระดับมำก ด้ำนกำรมีสว่นร่วมมีควำมเหมำะสม
อยู่ในระดับมำก และควำมเป็นไปได้ในระดับมำก ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรตนเองมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และ
ควำมเป็นไปได้ในระดับมำกที่สุด ด้ำนกำรตรวจสอบและ
ถ่วงดุลมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และควำมเป็นไปได้
ในระดับมำกที่สุด สรุปโดยรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ
มำก และควำมเป็นไปได้ในระดับมำกที่สุด  
  อภิปรายผลการวิจัย 
  1  องค์ประกอบและตัวชี้วัดของกำรบริหำร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 มี  
องค์ประกอบ คือ 1) หลักกำรกระจำยอ ำนำจมี 2  ตัวชี้วัด 
2) หลักกำรบริหำรตนเองมี 8 ตัวชี้วัด 3) หลักกำรมีส่วนร่วม
มี 11 ตัวชี้ วัด  และ )  หลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุล  
มี 8 ตัวชี้วัด ซ่ึงเกิดจำกกำรสังเครำะห์จำกนักวิชำกำรและ
นักกำรศึกษำหลำย  ท่ำนจนได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดท่ี
สำมำรถเป็นแนวทำงกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต28 ได้และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธำนี 
อ ำภำวงษ์ (2558) ได้ศึกษำกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนส ำหรับโรงเรียนประถมศึกษำขนำด
เล็ก สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจังหวัด
สุพรรณบุรี  ผลกำรวิจัยพบว่ำ สภำพปัจจุบันกำรบริหำร 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนส ำหรับ โรงเรียนขนำดเล็ก สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัดสุพรรณบุรี 
อยู่ ในระดับมำกส่วนรูปแบบกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐำนส ำหรับ โรงเรียนประถมศึกษำขนำดเล็ก สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประกอบด้วยส่วนประกอบส ำคัญ  ส่วน คือ 1) ด้ำนนโยบำย 
2) ด้ำนบุคลำกร 3) ด้ำนกำรบริหำร ) ด้ำนปัจจัยสนับสนุน 
5) ด้ำนบริบทของโรงเรียน ) ด้ำนกำรตรวจสอบ 
  2  สภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์
ของกำรบริหำรโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียน
มัธยมศึกษำในสั ง กัด ส ำ นั กงำนเ ขตพื้ นที่ ก ำรศึ กษำ

มัธยมศึกษำ เขต 28 พบว่ำ สภำพปัจจุบันของกำรบริหำร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน อยู่ในระดับมำก และ เม่ือพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำนยังพบว่ำ ทุกข้ออยู่ในระดับมำก สภำพที่พึง
ประสงค์ของกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน อยู่ในระดับ
มำก และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนยังพบว่ำทุกข้ออยู่ใน
ระดั บมำก  ซ่ึ ง สอดคล้อ ง กับง ำน วิ จั ย ของ  ธัญ เทพ  
นรำประสิทธิ (2552) วิจัยเรื่อง สภำพและปัญหำกำรบริหำร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนมัธยมประชำนิเวศน์ 
ส ำนักงำนเขตจตุจักร สังกัดกรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำ 
ด้ำนวิชำกำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบ
และอนุมัติหลักสูตรของสถำนศึกษำมำกที่สุด ด้ำนงบประมำณ 
สถำนศึกษำมีอิสระในกำรใช้รำยได้ต่ำง  เพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำมำกที่สุด ด้ำนบริหำรงำนบุคคล สถำนศึกษำ
มีกำรจัดระบบสวัสดิกำรแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำมำกที่สุด 
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป กำรจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมำกที่สุด ผลกำรศึกษำปัญหำกำร
บริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนมัธยมประชำ
นิเวศน์ พบว่ำ ด้ำนวิชำกำรบุคลำกรขำดทักษะกำรผลิต  
กำรใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
มำกที่สุด ด้ำนงบประมำณ บุคลำกรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรจัดท ำแผนงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน (PBB)  
มำกที่สุด ด้ำนบริหำรงำนบุคคล บุคลำกรขำดขวัญและ
ก ำลังใจในกำรพัฒนำงำนมำกที่สุด ด้ำนบริหำรทั่วไป พบว่ำ 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำไม่มีเวลำให้กับสถำนศึกษำ
เพียงพอมำกที่สุด 
  3  แนวทำงกำรบริหำรโดยใช้ โรงเรียน 
เป็นฐำนของโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 จำกทรงคุณวุฒิในกำร
สนทนำกลุ่ม (Focus Group) ให้น ำเสนอรูปแบบให้ชัดควร
ศึกษำท ษ ีและปรำกฏกำรณ์ให้ครอบคลุมแล้วน ำมำ
สังเครำะห์ควรน ำรูปแบบที่ชัดเจนแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชำญได้
ตรวจสอบเพื่อเ กิดควำมแน่ใจ ว่ำผลงำนวิจัยก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรศึกษำอย่ำงแท้จริง และผลกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้กำรบริหำรโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนของ ในภำพรวม พบว่ำ ผลกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมทุกด้ำนอยู่ ในระดับมำก ซ่ึงเกิดจำกกำร
สังเครำะห์งำนวิจัยของนักวิชำกำร รวมทั้งได้ศึกษำจำก
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สภำพควำมเป็นจริงในบริบทของสถำนศึกษำท ำให้ได้
แนวทำงท่ีสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้เป็นอย่ำงดี ซ่ึงสอดคล้อง
กับกำรศึกษำวิจัยของ อรรถกำนต์ อุศมำ (2553) วิจัยเรื่อง 
ควำมพร้อมในกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ตำมควำม
คิดเห็นของผู้บริหำรและครูในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนจังหวัด
ยะลำ ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ควำมพร้อมในกำรบริหำรโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรและครูโดย
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ผู้บริหำรและครู มีควำมคิดเห็นต่อ
ควำมพร้อมในกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนแตกต่ำง
กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้บริหำรและครู 
ที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำที่มีขนำดต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น
ต่อควำมพร้อมในกำรบริหำรโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐำน ไม่
แตกต่ำงกัน และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พระวุฒิพงษ์  
เพียรภูเขำ  (2560 : 19) ที่เสนอแนะว่ำ ควรมีกำรวิจัยเชิง
คุณภำพเพื่อพัฒนำแผนกลยุทธกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำร
บริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตขอนแก่น หรือวิทยำเขตอ่ืน ๆ สู่ควำมเป็นเลิศ 
ในทศวรรษหน้ำ  และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ปิยะพร 
แสนพันศิริ (2561 : 155) ที่เสนอแนะว่ำ ภำวะผู้น ำของ
ผู้บริหำรถำนศึกษำควรกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กำรท ำงำนกับ
ผู้ร่วมปฏิบัติงำน ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม กำรได้รับควำม
ร่วมมือจำกชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้ำนต่ำงๆ  
ปรับปรุงและพัฒนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรงำน  
กำรน ำข้อมูลและปัญหำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรบริหำรหลักสูตร และกำร
ปฏิบัติงำนให้ยึดระเบียบแบบแผนเป็นแนวในกำรปฏิบัติ 
กำรวำงแผน กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงำน  
เน้นกำรมีส่วนร่วม 
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