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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถุประสงค์เพือ่ ศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเปน็

ฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัชยัภมู ิศกึษาสภาพปจัจบัุน
สภาพที่พึงประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้อง
ถิน่ สำาหรบัสถานศกึษาสงักัดองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดชยัภมู ิมวิีธดีำาเนนิการวิจัยและพฒันาโดยดำาเนนิ
การเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
5 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมิน สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจำานวน 255 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่อง
มือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดัชนีลำาดับความต้องการจำาเป็น  
ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จำานวน 3 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำานวน 9 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง เคร่ืองมอืทีใ่ช้ คือ แบบสมัภาษณแ์ละแบบสังเกต วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการพรรณนาสงัเคราะห์
เนื้อหา ระยะที่ 3 

การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
ขัน้ตอนที ่1 สมัภาษณเ์ชิงลกึ กลุม่เปา้หมาย ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 9 คน ไดม้าโดยเลอืกแบบเจาะจงเครือ่ง
มือที่ใช้ คือ แบบประเมิน สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การประเมินการ
พฒันาแนวทางการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ สำาหรบัสถานศึกษาสงักดัองคก์าร
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บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจำานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมิน สถิติที่ใช้คือ ค่า
เฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏว่า

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้อง
ถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 4 ด้าน 17 ตัวบ่งชี้ และ
พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการศกึษาสภาพปัจจบัุนสภาพทีพึ่งประสงคก์ารบรหิารโดยใชโ้รงเรียนเปน็ฐานในการพฒันา
ท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภมู ิพบวา่ สภาพปจัจบุนั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สภาพทีพ่งึประสงคโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสดุ ความต้องการจำาเปน็ในการพัฒนาแนวทางการบรหิารโดยใชโ้รงเรียนเปน็ฐาน ในการพฒันาทอ้งถิน่ 
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียงลำาดับความต้องการจำาเป็นจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการ
จัดการศึกษาในระบบ และด้านการจัดการศึกษานอกระบบ ตามลำาดับ

3. การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีวิธีการดำาเนินงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน 48 ตัวบ่งชี้ ผล
การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นสำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิพบว่า มีความเหมาะสม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทางการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐาน การพฒันาทอ้งถิน่ สถานศกึษาสงักดั
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

Abstract
This research aimed to study the composition and metrics of school-based  

management in local development. For schools under Chaiyaphum Provincial Administration  
Organization. Current situation, desirable condition, school-based administration, local  
development. For schools under Chaiyaphum Provincial Administration Organization. And 
develop a management approach using the school as a local development base. For schools 
under Chaiyaphum Provincial Administration Organization. Research and development. phase 
1: study the components and metrics. The objective of the study was to determine the 
mean of standard deviation. Phase 2: current situation and desirable condition are divided 
into 2 stages. Step 1: The sample of 255 school administrators and teachers were stratified  
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by random sampling. The instrument used was a questionnaire. The statistics used were 
mean, standard deviation Index of required needs step 2: study the best practice schools 
in three schools. The target group is the school administrators. Head of Learning Group 9 
teachers involved purposive sampling. The instruments used were interview and observation. 
Analyze data by depicting the synthesis of content. phase 3: development of a school-based 
management approach for local development is divided into 2 phases. target group the 9 
criteria were selected by purposive sampling. The instruments used were the mean, standard 
deviation step 2: evaluate the development of school-based management approaches for 
local development. For schools under Chaiyaphum Provincial Administration Organization. 
Target groups include school administrators. Head of Learning Group 30 teachers involved 
purposive sampling: The instrument used was a statistic using the standard deviation. The 
results are as follows.

1. The result of the study on the components and indicators of school-based  
management in the local development. Chaiyaphum Provincial Administration Organization  
consists of 4 areas, 17 indicators and found that the results of the evaluation of the  
suitability of the components and the management indicators using the school as a base for 
local development. overall, at the highest level.

2. Result of the study current condition Desirable School-based administration for 
local development Current status, desirable condition, school-based management, local  
development. For schools under Chaiyaphum Provincial Administration Organization. The 
overall condition was at a high level. Desirable overall condition at the highest level. The need 
for developing a school-based management approach. In local development For schools 
under Chaiyaphum Provincial Administration Organization. Sort the necessary requirements 
from descending order. The school board. The educational management by the court.  
Educational management in the system. And the non-formal education.

3. Development of school-based management approaches for local development. 
For schools under Chaiyaphum Provincial Administration Organization. There are 4 ways to 
perform 48 tasks. Evaluation of appropriateness and feasibility. Development of management 
approach using the school as a base for local development for educational institutions under 
the Provincial Administration Organization. Found to be appropriate overall, it was at a high 
level. possibility overall, it was at a high level.

Keywords: Development of school-based management quidelines, local development,  
for schools, provincial administration organization
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บทนำา
การบริหารตามแนวการปฏิรูปการศึกษา 

ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ 
นำาไปสู่การปฏิรูปที่ถูกต้อง ทั้งน้ีเพื่อนำาไปสู่จุด
หมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเตมิ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนี้ การกระจายอำานาจ  
เป็นการถ่ายโอนอำานาจจากส่วนกลางไปสู่ 
หน่วยงานระดับล่างหรือระดับผู้ปฏิบัติโดยให้ทุก
สว่นขององคก์รไดม้อีำานาจหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ
ในการตัดสินใจทางการบริหารและกาจัดการด้วย
ตนเอง โดยอยู่ในความรับผิดชอบและการกำากับ
จากสว่นกลางโดยมุง่หวงัใหม้สีว่นรว่มจากทกุฝา่ย
และลดขั้นตอนการบริหารเป็นการใช้ทรัพยากร
ในองค์กรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามากที่สุด การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม เป็นวธิกีารทีช่่วยเพ่ิมประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลของการทำางานเป็นการบริหารที่
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ตามความเหมะสมในการรว่มคดิ รว่มวางแผน รว่ม
ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมสนับสนุน ร่วมแก้ปัญหา 
หลกัสำาคญัคอื ต้องคำานึงวา่จะใหใ้ครมสีว่นรว่มใน
เร่ืองอะไร วิธีการมีส่วนร่วมทำาอย่างไร ร่วมมาก
น้อยแค่ไหน ช่วงเวลา การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

เป็นรูปแบบของการบริหารท่ีให้ความ
สำาคัญที่โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการบริหาร
จัดการโดยการกระจายอำานาจการจัดการศึกษา
จากสว่นกลางไปยงัสถานศกึษาโดยตรง โดยสถาน
ศึกษามีอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอิสระ
และความคล่องตัวในการตัดสินใจและดำาเนิน
การบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและบริหารทั่วไป เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายการศึกษา ดำาเนินการ
บริหารโดยผู้บริหารสถานศึกษา กำากับโดยคณะ

กรรมการสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ใช้เป็นแนวทางพัฒนาให้การบริการ
ดา้นการเรยีนการสอนมคีณุภาพ และโรงเรยีนเปน็
นิติบุคคล ความเป็นนิติบุคคลของระบบราชการ
เป็นเรื่องสมมติที่กฎหมายกำาหนดให้เป็น และ 
มีฐานะเป็นนิติบุคคลจะทำาให้สานศึกษาสามารถ
ทำานิติกรรมได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาแต่ 
ไม่ได้หมายความว่าเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงจาก 
หน่วยเหนือซึ่ ง เป็นผู้บั งคับบัญชา (สุธรรม  
ธรรมทัศนานนท์, 2554: 247)

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่ เป็น 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของ
ประเทศ ไดน้ำานโยบายปฏริปูการศกึษาของรฐับาล
ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 เป็นหลักในการปฏิรูป
การศึกษาโดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่ง
เป็นกำาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตสำานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำาเป็นต่อการ
ศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชวิีต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญับนพืน้ฐานความ
เช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ และเป็นหลักสูตรการศึกษาที่
สนองการกระจายอำานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศกึษาใหส้อดคลอ้งกับสภาพและความ
ตอ้งการของทอ้งถิน่ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551: 
6) การบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน (School Based Management for Local 
Development: SBMLD) มจีดุเริม่ตน้จากแนวคดิ
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ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องนำาไปสู่การเป็นคนดี  
มอีาชพีสจุรติเพือ่ใหส้ามารถดำารงชีวติอยูใ่นสงัคม
ได้อย่างมีความสุข” ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก 
ไม่ใช่เป็นการจัดการศึกษาไปเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ทุกคนมีความเป็นเลิศทางวิชาการแต่เพียงอย่าง
เดียวแต่มีการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพหรืออัจฉริย
ภาพด้านอื่นๆ ดังนั้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้
เรียนทุกคนเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพหรือ
อจัฉรยิภาพของตนเองเพ่ือทีจ่ะได้ทำาการพัฒนาให้
มคีวามเปน็เลศิตามศกัยภาพหรอือจัฉรยิภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลสู่ความเป็นเลิศต่อไป องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการจัดการศึกษาทั้งการ
ศึกษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัยอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่น
เป็นคนดี มีอาชีพสุจริต สามารถดำารงชีวิตอยู่ใน
ท้องถ่ินได้อย่างมีความสุขโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทกุภาคส่วน (กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิน่,  
2551: 3-4)

ในสว่นของโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีนโยบายด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เ พ่ือส่งเสริม/ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสนับสนุนการศึกษาทั้งในระดับอนุบาล 
มัธยมศึกษา อุดมศึกษาให้สู่ความเป็นเลิศและมี
คุณภาพสูงขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มคุีณภาพ
และมาตรฐาน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สง่เสรมิและสนบัสนุนสถานศกึษาในสงักัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและสามารถ

บริหารจัดการด้วยตนเอง ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาบุคลากร 
หลักสูตร สื่อการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และทรพัยากรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง สง่เสรมิ สนบัสนนุ 
อนุรักษ์ งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยเฉพาะ
กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดที่โดดเด่น
ให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาพุทธ
โดยให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนาและร่วม
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้นส่งเสริม
สินค้า OTOP โดยเฉพาะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ, 2558: 3-15) 

ผูวิ้จยัมคีวามประสงคท์ีจ่ะศกึษาแนวทาง
การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ สำาหรบัสถานศกึษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดำาเนิน
โครงการพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดดำาเนิน
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การ
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถ่ินได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล 
ทำาให้นักเรียนนั้นนำาความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ เพื่อนำาแนวทางไปพัฒนาการบริหาร
ฐานโรงเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
ของแต่ละสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด
สามารถนำาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการวางแผน 
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้การพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนไทย
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ใหเ้ปน็มนษุยท์ีส่มบูรณท้ั์งรา่งกาย จติใจ สติปญัญา
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ
สขุ ตามเจตนารมณข์องพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาติทุกประการ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัด

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึง
ประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับ
โรงเรยีนในสงักัดองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชัยภมูิ

ขอบเขตการวิจัย
การวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัได้กำาหนดขอบเขต

ของการวิจัยไว้ ดังนี้

1. ขอบเขตด้�นส�ระสำ�คัญ

1.1 ผู้วิจัยได้วิจัยการพัฒนาแนวทาง
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ินสำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามแนวคิดการบริหารโดยใช้
โรงเรยีนเปน็ฐานจำาแนกเปน็ 5 ด้าน คอื หลกัการก
ระจายอำานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืน
อำานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหาร
ตนเอง หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (อุทัย  
บุญประเสริฐ, 2542: 154-156) 

1.2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ในการพัฒนาท้องถิ่นจำาแนกเป็น 4 แนวทางได้แก่ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาในระบบ 
การจดัการศกึษานอกระบบ และการจดัการศกึษา
ตามอัธยาศัย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,
2551: 7-8) 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายการ
วิจัย ผู้วิจัยจึงดำาเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ โดยมี
ขอบเขตของการดำาเนินการดังต่อไปนี้ 

ระยะที ่1 ศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีวั้ด
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำานวน 26 โรงเรียนโดยการ
ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร ตำารา งาน
วิจัย และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพ
ที่พึงประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ จำานวน 
26 โรงเรียน

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพ
ที่พึงประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก ่ผูบ้รหิารสถานศึกษาและครผููส้อนของสถาน
ศกึษาในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดชยัภูม ิปี
การศึกษา 2558 แยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จำานวน 59 คน ครูผู้สอน จำานวน 698 คน รวม
ประชากรทั้งสิ้น 757 คน จาก 26 โรงเรียน 
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 2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในปีการศึกษา 
2558 จำานวน 255 คน จาก 26 โรงเรียนโดย 
ได้มาจากการเลือกสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการ
ปฏบิติัทีเ่ปน็เลศิ จำานวน 3 โรงเรยีน ไดม้าโดยการ
เลือกแบบเจาะจง 

ระยะที่ 3 พัฒนาแนวทางการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ จำานวน 26 โรงเรียน

ขั้ นตอนที่  1  ยกร่ า งแนวทางการ
พัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและจัดทำาคู่มือ
ฉบับสมบูรณ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน 
ประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้การพัฒนาแนวทางการดำาเนิน
งานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินการพัฒนา
แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำาคู่มือการพัฒนา
แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ผ่านการตรวจสอบ 
เสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนใน
สงักัดองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชัยภมู ิรวมทัง้สิน้ 
จำานวน 30 คน จาก 26 โรงเรยีน ซึง่ไดม้าโดยการ
เลือกแบบเจาะจง

วิธีดำาเนินการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตาม

ลำาดับขั้นตอนการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ระยะคือ 

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน ได้มาโดยเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมิน สถิติที่ใช้
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที ่2 การศกึษาสภาพปจัจบุนัสภาพ
ที่พึงประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัด
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชยัภมู ิแบง่เปน็ 2 ข้ันตอน  
ขั้นตอนที่  1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่  ผู้บริหาร 
สถานศึกษาและครู ผู้สอนจำานวน 255 คน  
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้คือ 
แบบสอบถาม สถติิทีใ่ชค้อื คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานดชันลีำาดบัความตอ้งการจำาเปน็ ขัน้ตอน
ที่ 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
จำานวน 3 โรงเรียน 

กลุม่เปา้หมายไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จำานวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยการพรรณนาสงัเคราะหเ์นือ้หา

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ข้ันตอนที่ 1 
สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้าหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 9 คน ไดม้าโดยเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอื 
ที่ใช้ คือ แบบประเมิน สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การประเมิน
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การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กลุ่ม 
เป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำานวน 
30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลำ�ดับขั้นตอนก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลดำาเนินการเป็น 3 
ระยะ ดังต่อไปนี้

ระยะที ่1 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบและ
ตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ระยะที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ระยะที่  3 การวิเคราะห์การพัฒนา
แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผลการวิจัย
ระยะที ่1 ผลการศกึษาองค์ประกอบและ

ตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 4 ด้าน 
17 ตวับง่ชี ้และพบวา่ ผลการประเมนิความเหมาะ
สมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้
โรงเรยีนเป็นฐานในการพัฒนาทอ้งถิน่ โดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด

ระยะที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน
สภาพท่ีพึงประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ พบว่า สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาแนวทาง
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนา
ท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
สว่นจงัหวัดชยัภมู ิเรยีงลำาดบัความตอ้งการจำาเปน็
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นการจดัการศกึษาตาม
อัธยาศัย ด้านการจัดการศึกษาในระบบ และด้าน
การจัดการศึกษานอกระบบ ตามลำาดับ

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ มีวิธีการดำาเนินงาน ประกอบด้วย 
4 ด้าน 48 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ การพัฒนาแนวทางการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้อง
ถิ่นสำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิพบว่า มีความเหมาะสม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนา

แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีประเด็นน่าสนใจนำา
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มาอภิปรายผลดังนี้

1. ผลการศกึษาองคป์ระกอบและตวัช้ีวดั
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลการประเมินความเหมาะ
สมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า  
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเป็นเพราะว่า  
เหตุผลประการหน่ึงเน่ืองจาก ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตำารา 
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบแล้ว
ทำาการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องตามทัศนะของนักวิชาการหลายท่าน
เพ่ือใหไ้ดก้รอบแนวคดิทีชั่ดเจนและมคีวามเหมาะ
สม และได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมของ
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบกับ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้กำาหนดให้การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School-based 
Management for Local Development-SBMLD) 
เป็นนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถ
พัฒนาเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้
ตอ่เน่ืองตลอดชวีติและมุง่สูค่วามเปน็เลศิตามอจัฉ
ริยภาพของแต่ละบุคคล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 289 
ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิ
ที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตาม
ความเหมาะสมและตามความต้องการภายใน
ท้องถิ่นน้ัน และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาอบรมของรัฐ โดยคำานึงถึงความสอดคล้อง
กับมาตรฐาน และระบบการจัดการศึกษาของชาติ 
และคำานึงถึงการบำารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 5  
การบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนที่ 2 การ
บริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาตรา 41 กำาหนดให้ “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับ
ใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น” และ 
มาตรา 42 “ให้กระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ใน
การประสานและส่งเสรมิองคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ใหส้ามารถจดัการศกึษา สอดคล้องกบันโยบาย
และได้มาตรฐานการศึกษา รวมท้ังการเสนอแนะ
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยแบ่งการ
ศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศัยจงึทำาใหผ้ลการวิจัยดงักล่าวมีความเหมาะ
สม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
แต่ละองค์ประกอบและตัวช้ีวัด มีประเด็นสำาคัญ
ที่นำามาอภิปรายผลการวิจัย คือ องค์ประกอบ
และตัวช้ีวัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาในระบบ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ดา้นการจดัการศกึษา
นอกระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัย อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เป็น
เพราะว่า การพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การฝึกอบรม
สง่เสรมิอาชีพ จดัหาแหลง่เรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย 
สอดคล้องกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(2551: 6-7) การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความ
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เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เด็กเยาวชน
และประชาชนในท้องถ่ินได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อัน
จะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเป็นคนดี มีอาชีพ
สุจริตสามารถดำารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมี
ความสุข โดยไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปทำางาน
ในเมอืงใหญห่รอืเมอืงอตุสาหกรรมทำาใหค้รอบครัว
อบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการ
พฒันาทอ้งถ่ินใหเ้จรญิกา้วหน้าต่อไปได้ สอดคลอ้ง
กับสุวรรณ พิณตานนท์ (2555: 18-29) พัฒนา
และสง่เสรมิใหโ้รงเรยีนเปน็ฐานในการพฒันาทอ้ง
ถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต กล่าวคือ ใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษา

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ สามารถ
นำาเอาความรูท้ีไ่ด้รบั ไปใช้ในการประกอบอาชีพอยู่
ในท้องถ่ิน และมีเวลาอยู่กับครอบครัวและช่วย
กันพัฒนาท้องถิ่นเสียก่อน สอดคล้องกับงานวิจัย 
กาญจนา วัธนสุนทร (2555:126-162) ได้วิจัย
เรื่อง รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พบวา่ การบริหารจดัการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเปน็
ฐานในการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพ
คนในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
สนับสนุนให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
และครบวงจร โรงเรียนจะกลายเป็น “ศูนย์รวม
แหล่งเรียนรู้ Learning Complex” ที่มีคุณค่า
สำาหรับประชาชนทุกคนในท้องถิ่น ท่ีสามารถ
เข้าไปเรียนรู้ได้ทุกเรื่อง ทุกเวลา และทุกรูปแบบ 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน 
สภาพท่ีพึงประสงค์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.1 สภาพปัจจุบันการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ พบว่าโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็นเพราะว่า อาจส่งผลมาจากผู้บริหารสถาน
ศกึษา ไดด้ำาเนนิการตามนโยบายของกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถิ่น โดยการเข้าร่วมโครงการ
พฒันาการบริหารจัดการศกึษาขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูบคุลากร มคีวาม
ตระหนักในการจัดการศึกษา เล็งเห็นความสำาคัญ
ของการดำาเนินงานในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น และภาระหน้าที่ใน
สถานศกึษาเปน็อยา่งด ีสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ
อภิรดี กลกิจ (2554: 90-91) ได้วิจัยเรื่อง การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับมาตรฐานด้าน
ผลผลติในโรงเรียนเทศบาล กลุม่การศกึษาทอ้งถิน่
ที่ 5 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้อง
ถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับการวิจัย ปิยะพร ดาวกระจ่าง (2555: 79-
81) ได้วิจัย เรื่องผลสำาเร็จในการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรปราการเขต 1 ผลการวจิยั พบวา่ผลสำาเรจ็ใน
การบรหิารสถานศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน โดย
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
การวิจัย นภาพร ปราบพาล (2556: 115-121) 
ได้วิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เปน็ฐานของโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 ผลการ
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วิจัย พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับการวิจัย เปรมใจ จิตตวิบูลย์ (2556: 61-63) 
ได้วิจัยเรื่องสภาพปัญหา และสภาพการปฏิบัติ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการปฏิบัติการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการวจิยั ภทัราวธุ มทีรัพย์
มั่น (2556: 75-76) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานกับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการ
วิจัย พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัย ยุวรี จีน
ทองหลาง (2556: 66-69) ได้วิจัยเรื่อง สภาพ
ปัญหาและสภาพการปฏิบัติการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจัย 
พบว่า สภาพการปฏิบัติการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เปน็ฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกบั
การวิจัย ทัดตะวัน นามจุงจัง (2558: 148-149) 
ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาแนวทางการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
3 พบว่า สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จำาแนกตาม
สถานภาพ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2.2 สภาพที่พึงประสงค์การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็น

เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ตระหนักถึง
ความสำาคัญการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นนวัตกรรมทางการ
ศึกษาใหม่ในท้องถิ่น ที่เกิดจากการกำาหนดรูป
แบบการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการ
ศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศกึษาและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งตอ่การ
จดัการศกึษา โดยการกำาหนดวสิยัทศันย์ทุธศาสตร ์
และเป้าหมายในการจดัการศกึษา เพ่ือใหส้ามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชนในท้อง
ถิ่นได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมุ่งสู่ความเป็น
เลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล สอดคล้อง
กบัการวจิยั ชวลติ ใสสอน (2557: 146-148) ได้
วิจัยเรื่อง สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และ
แนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนฐาน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
ที่พึงประสงค์ ของการดำาเนินงานการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
สอดคล้องกับการวิจัย จุรีรัตน์ ภาจันทร์คู (2558: 
123-124) วิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาฬสนิธ์ุ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ

2.3 ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา
แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านที่มีความต้องการ
มากท่ีสุด คือ ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ขาดความตระหนัก
ในหน้าที่ และบทบาทของคณะกรรมการสถาน
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาน
ศึกษา ช่วงเวลาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานว่างไม่ตรงกัน จึงเกิดปัญหาในการนัด
ประชมุสมัมนา การจดัฝกึอบรม การไปศกึษาดูงาน
นอกสถานที่ ดังนั้น จึงทำาให้ด้านคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความจำาเป็นอย่างมาก
ในการพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ลำาดับที่ 2 คือ ด้าน
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ท้ังนี้เป็นเพราะว่า  
สถานศึกษาในทางปฏิบัติในการดำาเนินงานใน
ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยพบว่า ในด้าน 
งบประมาณในการสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ยงัไม่เพยีงพอทำาใหแ้หลง่เรยีนรูท้ีม่ภีายในโรงเรยีน
ไม่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน ทำาให้
ขาดความพร้อมในการใช้งาน ไม่สะดวกในการใช้
แหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้ไม่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ ทักษะ เพ่ือนำาไปประกอบอาชีพได้
อย่างแท้จริง ลำาดับที่ 3 คือ ด้านการจัดการศึกษา
ในระบบ ทัง้นีเ้ปน็เพราะวา่ การจดัรายวชิาเพ่ิมเติม 
หรอืกจิกรรพฒันาผู้เรียน ไมส่ามารถจดัไดต้รงตาม
ความต้องการของนักเรยีนทุกคน บคุลากรมคีวาม
รู้ความสามารถไม่ตรงตามรายวิชาท่ีเปิดสอนและ
บุคลากรไม่เพียงพอ ความหลากหลายของวิธีการ
สอนของครูยังมีน้อย ความพร้อมของสื่อการเรียน
การสอน แหล่งเรียนรู้ที่มีความเหมะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน และลำาดับสุดท้ายคือ ด้าน
การจดัการศกึษานอกระบบ ทัง้น้ีเป็นเพราะวา่ การ
จัดหลักสูตรอบรมไม่สามารถจัดได้ตรงตามความ
ต้องการของเด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
ได้ทุกคน การจัดหาวิทยากรมีความรู้ไม่ตรงตาม
เรื่องที่อบรม ระยะเวลาของผู้เข้าอบรมว่างไม่ตรง
กัน งบประมาณไมเ่พียงพอในการดำาเนินการสง่ผล
ต่อการพัฒนาต่อเนื่อง

3. การพัฒนาแนวทางการบริหารโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับ
โรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดชยัภมูิ

3.1 การพัฒนาแนวทางการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชยัภมู ิไดก้ารดำาเนนิงานการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีน
เปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย 4 ดา้น 
48 ตวับง่ชี ้ไดแ้ก ่ดา้นการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 ตัว
บง่ชี ้ดา้นการจดัการศกึษาตามอธัยาศัย 10 ตวับง่ชี ้ 
ด้านการจัดการศึกษาในระบบ 12 ตัวบ่งช้ี ด้าน
การจัดการศึกษานอกระบบ 10 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้เป็น
เพราะวา่ ผูว้จิยัไดพ้ฒันาแนวทางการบรหิารโดยใช้
โรงเรยีนเปน็ฐานการพัฒนาทอ้งถิน่ โดยศึกษาหลกั
การ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตำารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวคิดของกรม 
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ (2551: 7-8) แลว้นำา
มาสังเคราะห์ตามแนวคิดของอุทัย บุญประเสริฐ 
(2542: 154-156) แล้วนำามาผ่านกระบวนการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน 
โดยแต่ละท่านได้ประเมินความสอดคล้องของ
การดำาเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง 4 ด้าน 48 ตัวบ่งชี้  
ที่ผู้วิจัยได้จัดทำาขึ้น ว่ามีความสอดคล้องและมี
ความเหมาะสม และไดข้อ้เสนอแนะแนวคดิในการ
ปรบัปรงุพฒันาจนไดต้วัชีวั้ดในการพฒันาแนวทาง
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่มีความเหมาะสมโดยรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด 

3.2 ผลการประเมินความเหมาะสมและ
ความเปน็ไปได ้การพัฒนาแนวทางการบรหิารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับ
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สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน พบว่า
โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี
เป็นเพราะว่า การพัฒนาแนวทางการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชยัภมู ิโดยผ่านกระบวนการศกึษา วเิคราะห ์สรา้ง
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน อย่างเป็น
ระบบ ซ่ึงมีการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี  
มีการสอบถาม สัมภาษณ์ข้อมูลผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

3.3 ผลการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได ้การพัฒนาแนวทางการบรหิารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ โดยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จาก 26 
โรงเรยีน รวมทัง้สิน้ จำานวน 30 คน พบวา่โดยรวม 
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และความเปน็ไป
ได้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การพัฒนา
แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยผ่านการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนำามาปรับปรุงแก้ไข
จนได้รูปแบบที่มีความถูกต้องเหมาะสมและ
สามารถนำาไปใช้ได้จริง 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จ�กก�รวิจัย

1.1 ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา
แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัชัยภมิู เรยีงลำาดับความต้องการ

จำาเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเสริม
สรา้งความเขม้แขง็ของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ด้านการจัดการศึกษาในระบบ ด้านการจัดการ
ศึกษานอกระบบ ตามลำาดับ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรพฒันาบคุลากรทางดา้นการบรหิารตนเอง เชน่ 
จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารตนเอง 
เพือ่ทีจ่ะทำาใหร้ะบบการบรกิารงานและการจดัการ
การศึกษา มีระบบการบริหารงานที่ดียิ่งขึ้น

1.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ควรส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ที่ดีอยู่แล้วให้
พัฒนาและดียิ่งขึ้นต่อไป และควรมีการส่งเสริมใน
ด้านที่ยังมีปัญหาในการดำาเนินงานอยู่

1.3 สถานศึกษาควรกระตุ้นให้มีการลด
ขัน้ตอนในการกระจายอำานาจจากสว่นกลางมายงั
สถานศกึษาใหน้อ้ยลง เพือ่การบรหิารจดัการจะได้
เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น

1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างขวัญ
และกำาลังใจให้กับบุคลากรของสถานศึกษา ควร
จัดองค์กรในสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมแบ่ง
หน้าที่แต่ละฝ่ายงานให้ชัดเจนและเป็นระบบ จะ
เป็นการช่วยให้การบริหารจัดการของสถานศึกษา
มีความคล่องตัวมากย่ิงขึ้น และมีการรายงานผล
และเผยแพรผ่ลการดำาเนนิงานแกผู้่มสีว่นเกีย่วขอ้ง
ชุมชนและสาธารณชนอย่างกว้างขวางด้วยรูป
แบบที่น่าสนใจหลากหลายวิธี ซึ่งจะเป็นการช่วย
ให้ชุมชนรู้และเข้าใจแนวทางในการบริหารงาน
ของสถานศึกษามากขึ้น รวมทั้งให้ความสำาคัญ
กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการ
กำาหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษา ในการ
ร่วมมือกันกำาหนดนโยบายต่างๆ การทำาหลักสูตร
ของสถานศึกษา
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1.5 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
ควรมีบทบาทในการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะ
อนกุรรมการ เพือ่การบรหิารและจดัการศกึษาของ
สถานศึกษาลงตัวยิ่งขึ้น

1.6 คู่มือการพัฒนาแนวทางการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบได้ศึกษา หรือ
บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม
และสนับสนุนทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 เน่ืองจากงานวจิยัครัง้นี ้เปน็งานวจิยั
ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการพัฒนาแนวทางการบรหิารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ เท่านั้น จึงควรศึกษาการบริหารงานของ
สถานศกึษาสงักัดองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอืน่ๆ 

2.2 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการ
พัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารสถานศึกษา 
เพื่อจะได้เป็นแนวทางการปรับปรุง แก้ไขให้เกิด
การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา

2.3 ควรศึกษาความคิดเห็นของคณะ
กรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน และชมุชน ในการ
มสีว่นรว่มในการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.4 ควรมีการศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์หลัง
จากการนำาการพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้
โรงเรยีนเปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ไปใชใ้นการ
บริหารงานสถานศึกษา

2.5 ควรมีการวิจัยโดยใช้กระบวนการ
วิจัยและพัฒนา เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
ทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมกับบรบิทของแต่ละสถานศกึษา 
เพือ่ใหเ้กดิประสิทธภิาพสงูสดุแกผู่เ้รยีนและสถาน
ศึกษาต่อไป
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