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บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี มุ่งส ารวจตรวจสอบ  วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด หลกัการ
และพฒันาการของการบริหารจดัการเขตพื้นท่ีการศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2542 – 2554  ตั้งแต่การรวม 
การบริหารจดัการการประถมศึกษาและการมธัยมศึกษาเขา้ดว้ยกนั ณ เขตพื้นท่ีการศึกษา เม่ือปลายปี 
พ.ศ.2545 จนกระทัง่ การแยกตวัออกจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาของการมธัยมศึกษา  เม่ือราว
กลางปี พ.ศ.2553  โดยอาศยัขอ้มูลทั้งเชิงประวติัศาสตร์และร่วมสมยัจากแหล่งต่างๆ  โดยเฉพาะท่ีเนน้
ปรากฏการณ์การแยกตวัของชาวมธัยมศึกษาท่ีเร่ิมตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ.2550  เป็นตน้มา  เหตุผลโดยรวม
ของการเรียกร้อง  เป็นเร่ืองของความไปดว้ยกนัไม่ไดใ้นทุกมิติของการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสองระดบั
น้ี  การบริหารจดัการท่ีตอ้งแตกต่างกนั  ตลอดจนคุณภาพการมธัยมศึกษาท่ีอา้งกนัวา่ตกต ่าลงเร่ือยๆ  
ตราบใดท่ียงับริหารจดัการรวมกนั ณ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเดิม 
 การเรียกร้องประสบความส าเร็จในท่ีสุด  เม่ือมีการจดัตั้ งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  42 แห่งทัว่ประเทศ  ตามมาด้วยการเรียกร้องด้านอ่ืนๆ อีก เช่น  โครงสร้างการบริหาร
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหม่  การไดม้าซ่ึงต าแหน่งผูบ้ริหารส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ฯลฯ 
โดยเกือบจะไม่มีการพูดถึงประเด็นท่ีวา่ดว้ยคุณภาพการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาเหมือนก่อนหน้านั้น
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ABSTRACT 
 

This independent study was set out to examine, analyze and synthesize key ideas and 
principles as well as developments of educational service area administration during the 1999-2011 
period beginning with the unified administration of primary and secondary education in late 2002 
and ending with the withdrawal of secondary education administration in mid-2010 from the 
educational service area office. The study was primarily of a documentary analysis nature relying on 
historical and contemporary data with special emphasis on the withdrawal issue and related events. 
The overall rationale of the withdrawal campaigns undertaken by secondary school administrators,  
it was discovered, revolved around the issues of incompatibility in virtually every dimension of 
these two levels of basic education existing together under the same administrative roof. Moreover, 
they claimed that the quality of secondary education had continuously deteriorated. Hence, the need 
to get out of the primary education personnel-dominated house.  

In mid-2010, the secession campaigns succeeded with the establishment of ๑๔๒ secondary 
education service area offices  around the country. That was followed by a series of such 
accompanying demands as administrative structures of the new offices, selection and appointment 
of administrators for the new offices, etc. However, almost totally absent from post-secession 
discussions is the issue of declining quality used as the major reason for the withdrawal.  


