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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์และ 3)เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1ศึกษา
องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วจิยั ไดแ้ก ่แบบประเมนิระยะที ่2 ศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงคข์องการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำานวน 375 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามระยะ
ที่ 3 การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประกอบไปด้วย 1) ด้านการบริหารงานวิชาการโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 3) ด้านการบริหารงาน
บุคคลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

2. สภาพปัจจุบันการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำาดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยได้แก่ การบริหารงานงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารงานวิชาการโดย
ใชโ้รงเรียนเปน็ฐาน การบรหิารงานบคุคลโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และการบริหารงานท่ัวไปโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน ตามลำาดับส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา ใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลำาดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ การบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารงานงบ
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ประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารงานบุคคลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการบริหารงานทั่วไป
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามลำาดับ

3. การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก และ 4 องค์ประกอบย่อย
ดังนี้ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประกอบไปด้วยสถานศึกษาควรมีการจัดทำา
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างอิสระ ตามบริบทของตนเองตรงตามความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีหลักฐาน การปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ มกีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งและสามารถตรวจสอบได ้2) ด้านการบริหารงบ
ประมาณโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานประกอบไปดว้ย สถานศึกษาควรบริหารงบประมาณอยา่งอสิระ สามารถ
ตัดสินใจในการใช้จ่ายงบประมาณได้เองด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ควรให้คณะกรรมการมีส่วนร่วม 
ในการปรึกษาหารือ ตัดสินใจ และวางแผนการดำาเนินงานตามโครงการของสถานศึกษา ควรสนับสนุน
ให้กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ กำาหนดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ ด้านงานวิชาการ งบประมาณ บุคคล 
และบริหารท่ัวไป ด้วยตนเองอย่างอิสระ ควรจัดระบบการดำาเนินงานด้านงบประมาณให้มีความคล่อง
ตัวรวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้ 3) ด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประกอบไปด้วย
สถานศึกษาควรมีความคลอ่งตัวในการวางแผนพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาอยา่งเปน็
ระบบควรเปดิโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศกึษา และบคุลากรมสีว่นร่วมในการจัดทำาหลกัสตูร กำาหนด
กจิกรรมการเรยีนการสอน และติดตามประเมนิผล ควรจดักจิกรรมพฒันาครไูดห้ลากหลาย รวดเรว็ และ
ต่อเนือ่งควรมมีาตรฐานในการดำาเนนิงานภายในองคก์ร มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้4) ดา้นการบรหิาร
งานทั่วไปโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประกอบไปด้วย สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดระบบการบริการและ
การพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากรคณะกรรมการ 
ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาควรจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อ
ให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อองค์กร และพร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษา

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทาง, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

Abstract

The research aimed to: 1) study the administrative components and the indicators2) 
study the current and contented and 3) develop the administrative guideline based on the 
schools under the secondary educational service area office 24. This study is divided into 
three phases. Firstly, study the administrative components and the indicators based on the 
schools under the secondary educational service area office 24. Secondly, the current and 
contented administrations of the schools under the secondary educational service area office 
24 are studied. Lastly, the best practice school guidelines under the secondary educational 
service area office 24 are developed.The study found that;

1. The administrative components and indicators based on the schools under the 
secondary educational service area office 24 were 1) academic affair administration 2) fi-
nancial administration 3) personnel administration 4) general administration 
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2. The holistic practice of the current administration of the schools under the second-
ary educational service area office 24 was average level. Individually, the satisfaction was 
much for two criteria and was at average for two criteria as well. The order of the satisfaction 
for each criterion from the most satisfaction to the least were financial administration, aca-
demic affair administration, personnel administration, and general administration.The holistic 
practice of the contented was much level. Individually, the satisfaction was very much only 
one criterion and was at much level for three criteria. The order of the satisfaction for each 
criterion from the most satisfaction to the least were academic affair administration, financial 
administration, personnel administration, and general administration.

3. The Development Administrative of a School-Based Management under the sec-
ondary educational service area office 24 consisted of four major components and four 
minor components. Firstly, the academic affair administration based on school which to the 
independent school curricular management. This curriculum was managed in accordance 
with schools’ context, students’ needs, learning activities, community, and national core cur-
riculum. The school also shew the evidences which related to the criteria of quality stand-
ard and could be inspected. Moreover, there was the continuous development. Secondly, 
financial administration based on school that could be administrated independently, flexibly, 
neutrally, and accountably. In addition, all committees could participate in consulting, making 
decision, and planning according to the school projects. Moreover, all departments were 
encouraged to determine their practical management for academic affair, financial, personnel, 
and general administration in order to be quick, accurate, and inspectable. Thirdly, there was 
a development plan for teachers and academic officers for the systematic and consistent 
education and the continuous benefit for school committees. Also, there was the participation 
in order to conduct curriculum, teaching and learning activities, and assessment. Teachers 
were developed through various, consistent, and quick activities which affected the qual-
ity of education and the intra standard of organization. Accordingly, this development plan 
could be clearly inspected. Lastly, systematic service, quality of organization, and consistent 
effectiveness were enhanced in order to let personnel, committees, parents, and communi-
ties take part in managing school. This could help make self-awareness in supporting school 
independently and flexibly. Furthermore, parent meeting was conducted in order to raise the 
better understanding, attitude toward organization, and the readiness for supporting school.

Keywords: The Guideline Development, School-Based Management
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บทนำา

การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน (School 
– Based Management: SBM) เป็นรูปแบบการ
บริหารที่มกีารกระจายอำานาจการบริหารจากส่วน
กลางหรือเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา
โดยตรง ให้สถานศึกษามีอำานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จ มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจใน
การบริหารในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
สถานศกึษา ทัง้ดา้นหลกัสตูรดา้นงบประมาณ การ
บริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้
สถานศกึษามอีสิระ มคีวามคล่องตวัในการบรหิาร
งานด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทัว่ไป โดยอยูบ่นพืน้ฐานการ
บรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน 5 ด้าน คือ 1) หลกั
การกระจายอำานาจ 2) หลกัการมีสว่นรว่ม 3) หลกั
การคืนอำานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน 4) หลัก
การบรหิารตนเอง และ 5) หลกัการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล (อุทัย บุญประเสริฐ. 2542: 1-3)

สำาหรับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 24 ประสบปญัหาคอื คณุภาพการ
ศึกษา ที่แตกต่างกันขาดแคลนครู ขาดแคลนวัสดุ 
อุปกรณ์ และนักเรียนขาดความพร้อม ทำาให้การ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบาย
การกระจายอำานาจการบรหิารจากส่วนกลางไปยงั
สถานศึกษาหรอืการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเปน็ฐานยัง
ขาดความพร้อมในหลายๆด้านซึง่ในการปฏบิตัจิริง
ผู้บรหิารและครยูงัคงยึดตดิกบัแนวคดิในการบรหิาร
ตนเองเป็นหลัก ทำาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างครู
กับผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา รวม
ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษายังขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการจดัการศึกษา ทำาให้ขาดความม่ันใจไม่
กลา้คดิ กลา้ทำา กลา้ตัดสนิใจ อำานาจการตดัสนิใจ
ต่างๆยงัคงเปน็ผูบ้รหิารเหมอืนเดมิทำาใหก้ารปฏบิตัิ
หนา้ทีต่ามบทบาทไมเ่ปน็ไปตามวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้
ไว ้อกีทัง้ยงัไม่มีการกระจายไปยังสถานศึกษาทีแ่ท้

จริงการบริหารสถานศึกษาก็ยังคงต้องยึดนโยบาย
จากส่วนกลางทำาให้การบริหารไม่สามารถดำาเนิน
ไปตามแนวคดิการบรหิารโรงเรยีนเปน็ฐานดงักลา่ว
คือมเีพยีงรปูแบบแตข่าดการปฏบิตัใิหเ้กดิผลอย่าง
แท้จริง (อุทัย บุญประเสริฐ. 2542: 4-5)

จากสภาพในการบรหิารจัดการศกึษาข้าง
ตน้ จำาเป็นท่ีจะต้องมกีารพฒันาแนวทางการบรหิาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งถือว่าเป็นกลไกลสำาคัญ 
สำาหรับผู้บริหารที่จะต้องกำาหนดยุทธศาสตร์เพื่อ
ใช้ในการขับเคลื่อนกลไกลการบริหารจัดการ ผู้
วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการครูในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 24 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาแนวทางการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
24 เพือ่นำาผลการวจิยัไปพฒันาแนวทางใหผู้บ้รหิาร
สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ได้นำาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
สรา้งคนและสรา้งความรูสู้ส่งัคมคุณธรรมคณุภาพ
สมรรถภาพมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับ
การศึกษาในอนาคตต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ของ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

3. เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้
โรงเรยีนเปน็ฐานสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
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ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตเนื้อห� 

1.1 กรอบแนวคดิและขอบขา่ยการบรหิาร
สถานศึกษาผูวิ้จยัไดศ้กึษาจากแนวคดิของกระทรวง
ศกึษาธกิาร (2546) สำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) ได้กรอบแนวคิดและ
ขอบข่ายท่ีนำามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 4 งาน ดังนี ้
1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบ
ประมาณ 3) ด้านการบริหารบุคคล 4) ด้านการ
บริหารทั่วไป

1.2 กรอบแนวคดิและขอบขา่ยการบรหิาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่สรุปได้จากแนวคิดของ
นักการศึกษาหลายๆ ท่านดังนี้1) การกระจายอำา
นาจ2) การมสีว่นรว่ม3) การบรหิารตนเอง4) การ
ตรวจสอบและโปร่งใส 

2. ขอบเขตประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ระยะที ่1 การศึกษาองคป์ระกอบและตวั
ชีว้ดัของการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานสำาหรบั
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 24 ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก ่ผูท้รงคณุวฒุ ิ
จำานวน 5 คน

ระยะท่ี 2 การศกึษาสภาพปจัจุบนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ของ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต จำานวน
ทั้งสิ้น 2,141 คน

2. กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต24 
จำานวน 375 คน

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 

ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิได้มาโดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจงจำานวน 5 คน

กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

เกิดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลัก
การ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้
โรงเรยีนเปน็ฐาน แลว้นำามาสังเคราะหแ์ละกำาหนด
กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการวจัิย 4 ดา้น คอื การบรหิาร
งานวชิาการโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานการบรหิารงาน
งบประมาณโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานการบรหิารงาน
บุคคลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการบริหารงาน
ทั่วไปโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

ระยะที1่การศกึษาองคป์ระกอบและตวัชี้
วัดของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
5 คน

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบประเมนิ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บแบบประเมินด้วยตนเอง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำาแบบประเมินทั้งหมดหาค่า
ทางสถติโิดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป โดยหา คา่เฉลีย่ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินใน
แต่ละด้านแต่ละข้อ

ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจบุนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนฐาน
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
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และครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 
จำานวนรวมทั้งสิ้น 2,141 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศกึษา และครผููส้อนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต24 
จำานวน 375 คน ไดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้
ตอน (Multi-stage sampling) ตามจำานวนทีไ่ดจ้าก
การเทียบกับตาราง เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan) (บุญชมศรีสะอาด. 2554: 46-47)

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คือแบบสอบถาม
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check 
list) และแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั แบ่ง
ออกเปน็ 2 ตอน ดงันีต้อนที1่ สถานภาพและขนาด
ของโรงเรียนตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจำานวน 4 ด้าน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การเก็บข้อมูลโดยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
และบางส่วนจัดส่งทางไปรษณีย์ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดำาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำาแบบสอบถามทั้งหมดหาค่า
ทางสถติโิดยใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปู โดยหา รอ้ยละ คา่
เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม
ในแต่ละด้านแต่ละข้อ

ระยะที่3 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 
5 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ประเมิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดย
จำาแนกข้อคำาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale) กำาหนด
ค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จัิยไดด้ำาเนนิ
การโดยนัดหมายวันเวลาและสถานที่ไว้ล่วงหน้า
กับผู้ทรงคุณวุฒิ

4. การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จัิยนำาแบบประเมนิ
ทัง้หมดหาคา่ทางสถติดิว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยใช้
โปรแกรมสำาเรจ็รปู โดยหา ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐานของแบบประเมนิในแตล่ะดา้นแตล่ะขอ้

สรุปผลการวิจัย

1. องค์ประกอบและตวัชีว้ดัของการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
ประกอบไปด้วย 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) ด้านการบริหารงาน
งบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 3) ด้านการ
บริหารงานบุคคลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ4) 
ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

2. สภาพปัจจุบันการบรหิารโดยใช้โรงเรยีน
เปน็ฐานสำาหรบัสถานศกึษา ในสงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 โดยรวมมกีาร
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำาดับคะแนน
เฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้แก่ การบริหารงานงบ
ประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารงาน
วิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารงาน
บุคคลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการบริหาร
งานทั่วไปโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่วนสภาพที่พึง
ประสงคก์ารบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานสำาหรบั
สถานศึกษา ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 24 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรยีง
ลำาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ การ
บริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การ
บรหิารงานงบประมาณโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานการ
บริหารงานบุคคลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการ
บรหิารงานทัว่ไปโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน ตามลำาดบั

3. การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้
โรงเรยีนเปน็ฐานสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 สรปุไดด้งันี้
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3.1 ด้านการบริหารงานวิชาการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน มีแนวทางพัฒนาดังนี้ สถาน
ศึกษาควรจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างอิสระ 
ตามบริบทของตนเอง ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางควร
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อ
ให้ตรงตามความต้องการ ความถนัดของผู้เรียน
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง เหมาะสม
กับความต้องการของผู้เรียน และควรมีหลักฐาน
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบ
ได้ 

3.2 ด้านการบริหารงบประมาณโดยใช้
โรงเรยีนเปน็ฐานมแีนวทางพฒันาดงันีส้ถานศกึษา
ควรบรหิารงบประมาณอยา่งอสิระ สามารถตดัสนิ
ใจในการใชจ้า่ยงบประมาณได้เองด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ควรให้คณะกรรมการมีส่วนร่วม ใน
การปรึกษาหารือ ตดัสนิใจ และวางแผนการดำาเนนิ
งานตามโครงการของสถานศึกษา ควรสนับสนุน
ให้กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ กำาหนดแนวปฏิบัติใน
การบริหารจัดการ ด้านงานวิชาการ งบประมาณ 
บุคคล และบริหารทั่วไป ด้วยตนเองอย่างอิสระ
และควรจัดระบบการดำาเนินงานด้านงบประมาณ
ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้

3.3 ด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้
โรงเรยีนเปน็ฐานมแีนวทางพฒันาดงันีส้ถานศกึษา
ควรมคีวามคลอ่งตวัในการวางแผนพฒันาขา้ราชการ
ครแูละบคุลากรทางการศกึษาอยา่งเปน็ระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ด้านคุณภาพการศึกษา
ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา และ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำาหลักสูตร กำาหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน และติดตามประเมิน
ผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนควร
จัดกิจกรรมพัฒนาครูได้หลากหลาย รวดเร็ว และ
ต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
และควรมมีาตรฐานในการดำาเนนิงานภายในองคก์ร 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

3.4 ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยใช้
โรงเรยีนเปน็ฐานมแีนวทางพฒันาดงันีส้ถานศกึษา
ควรสง่เสรมิการจดัระบบการบรกิารและการพฒันา
องค์กรให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างต่อ
เนื่องควรเปิดโอกาสให้บุคลากร คณะกรรมการ ผู้
ปกครอง และชมุชนเขา้มามสีว่นร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของควร
สง่เสรมิ สนับสนนุใหบ้ลุากรตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง
อย่างอิสระ เพ่ือการบริหารงานที่คล่องตัวและมี
คณุภาพและควรจดัใหม้กีารประชมุผูป้กครอง เพ่ือ
ให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อองค์กร 
และพร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษา

อภิปรายผล

1. องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัทางการบรหิาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
24 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สงัเคราะหอ์อกมาไดอ้งคป์ระกอบท้ังหมด จำานวน 4 
ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการบรหิารงานวิชาการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) ด้านการบริหารงานงบ
ประมาณโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 3) ด้านการบริหาร
งานบคุคลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ4) ดา้นการ
บริหารงานทั่วไปโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

2. สภาพปัจจุบันการบรหิารโดยใช้โรงเรยีน
เปน็ฐานสำาหรบัสถานศกึษา ในสงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 โดยรวมมกีาร
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก
นโยบายดา้นระบบบริหาร กำาหนดใหม้กีารสง่เสริม
และสนับสนุนการกระจายอำานาจให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารตามพระราชบัญญตัิการศึกษา
แหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 39 ใหก้ระทรวงกระจายอำานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหาร



182 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 1 January – April 2017

ทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรงดงันัน้เพือ่ให้เกดิความชดัเจนในดา้นนโยบาย
แนวทางการปฏิบัติและยืนยันได้ว่าสถานศึกษาท่ี
มีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐานจะมีมาตรฐานกลางที่จะใช้เป็นเครื่องมือ
ตรวจสอบคุณภาพทางการบริหารจัดการศึกษาที่
เป็นบรรทัดฐานเดียวกันได้รับความเชื่อถือยอมรับ
ไว้วางใจจากสาธารณชน 

สภาพท่ีพงึประสงคก์ารบรหิารโดยใช้โรงเรยีน
เปน็ฐานสำาหรบัสถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 โดยรวมมกีาร
ปฏบัิตอิยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายไดพ้บ
ว่ามีความต้องการจำาเป็น คือด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านการบริหารตนเอง ด้านการตรวจสอบและ
โปร่งใส และด้านการกระจายอำานาจ ตามลำาดับ 
ซึง่สอดคล้องกบัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
แห่งชาติ (2544: 33) ดำาเนินการประชุมสัมมนา
โรงเรยีนตน้แบบและเครอืขา่ยซึง่กำาลังทดลองแนวคดิ
การบริการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามโครงการ
วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการ
ปฏิรูปการเรียนรู้จัดทำามาตรฐานสำาหรับโรงเรียน
ที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้แนวคิดที่
ว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานต้องมีความ
แตกต่างจากการบริหารแบบอื่น

3. การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้
โรงเรยีนเปน็ฐานสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประกอบ
ด้วย 4 องค์ประกอบหลัก และ 4 องค์ประกอบ
ย่อย ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารงานวิชาการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานประกอบไปด้วยสถานศึกษาควร
มีการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างอิสระ ตาม
บรบิทของตนเองควรใหชุ้มชนเขา้มามสีว่นรว่มในการ
จดัการศกึษาควรจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง 
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และมีหลัก
ฐาน การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถตรวจสอบ
ได้ 2) ด้านการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานประกอบไปด้วย สถานศึกษาควรบริหาร
งบประมาณอย่างอิสระ สามารถตัดสินใจในการ
ใช้จ่ายงบประมาณได้เองด้วยความโปร่งใส ตรวจ
สอบได้ควรให้คณะกรรมการมีส่วนร่วม ในการ
ปรึกษาหารือ ตัดสินใจ และวางแผนตามโครงการ
ของสถานศกึษา ควรสนบัสนนุใหก้ลุม่สาระทกุกลุม่
สาระ กำาหนดแนวปฏบิตัใินการบรหิารจดัการ ดา้น
งานวิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไป 
ดว้ยตนเองอยา่งอสิระ ควรจัดระบบการดำาเนนิงาน
ดา้นงบประมาณใหม้คีวามคลอ่งตวัรวดเรว็ โปรง่ใส
ตรวจสอบได้ 3) ด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้
โรงเรยีนเปน็ฐานประกอบไปดว้ยสถานศึกษาควรมี
ความคล่องตัวในการวางแผนพัฒนาข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษาอย่างเปน็ระบบและตอ่
เน่ือง ควรเปดิโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศกึษา 
และบคุลากรมสีว่นรว่มในการจดัทำาหลกัสูตร กำาหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน และติดตามประเมิน
ผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ควร
จัดกิจกรรมพัฒนาครูได้หลากหลาย รวดเร็ว และ
ควรมมีาตรฐานในการดำาเนินงานภายในองค์กร มี
ความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้4) ดา้นการบรหิารงาน
ทัว่ไปโดยใชโ้รงเรียนเปน็ฐานประกอบไปด้วย สถาน
ศกึษาควรสง่เสรมิการจดัระบบการบรกิารและการ
พฒันาองคก์รใหมี้คุณภาพ และประสทิธิภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากรคณะกรรมการผู้
ปกครอง และชมุชนเขา้มามสีว่นร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของควร
สง่เสรมิ สนับสนนุใหบ้ลุากรตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง
อย่างอิสระ ควรจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อ
ให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อองค์กร
และพรอ้มสนบัสนนุการจดัการศกึษา ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ (2551: 
123-126) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารโดยใช้
โรงเรยีนเปน็ฐานของศนูยเ์ครอืขา่ยตำาบลบอ่สพุรรณ 
ผลการวิจัยพบว่า หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของศูนย์เครือข่ายตำาบลบ่อสุพรรณ โดย
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ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาแต่ละหลัก
การพบวา่หลกัการกระจายอำานาจมีการปฏิบตัมิาก
ทีส่ดุ รองลงมาหลกัการบรหิารตนเองและหลกัการ
มีภาวะผู้นำาแบบเกื้อหนุน ส่วนหลักการพัฒนาทั้ง
ระบบมีการปฏิบัติในระดับมากลำาดับสุดท้าย การ
ดำาเนนิงานการบรหิาร โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานของ
ศูนย์เครือข่ายตำาบลบ่อสุพรรณ 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุม
เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้และทักษะแก่
ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา

1.2 สถานศกึษาควรการกำาหนดเปา้หมาย
การพัฒนาสถานศกึษาสูก่ารบริหารโดยใชโ้รงเรยีน
เปน็ฐานใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของชมุชนและทอ้ง
ถิ่น  

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาการพัฒนาแนวทางการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอืน่ๆเพือ่เปรยีบ
เทียบ  

2.2 ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความสำาเรจ็
ด้านการพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
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