บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน” ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อนํามาสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ มีสาระครอบคลุมเรื่อง ความหมายของรูปแบบ
องคประกอบของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ การพัฒนารูปแบบและการทดสอบรูปแบบหรือการ
ตรวจสอบ
ตอนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
มีสาระครอบคลุม แนวคิดเชิงระบบ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน แนวคิด
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัด การศึก ษา การบริหารโรงเรียนเอกชนตาม
พระราชบัญญัติก ารศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการและหนาที่การ
บริหาร รูปแบบการบริห ารโดยใชโ รงเรียนเป น ฐาน และปจ จัยที่สง ผลตอการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 4 สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 1 รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
1.1 ความหมายของรูปแบบ
จากการศึกษาความหมายของรูปแบบที่นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงรูปแบบ อาทิ
เชน (สมาน อัศวภูม,ิ 2537; กรรณิการ เจิมเทียนชัย, 2539; พูลสุข หิงคานนท, 2540; บุญสง หาญ
พานิช, 2546; รุงนภา จิตรโรจนรักษ, 2548; ศักดา สถาพรวจนา, 2549; เตือนใจ รักษาพงศ, 2551;
Smith and others, 1961; Steiner, 1969; Tosi and Carroll, 1982 ; พจนานุกรมของ Webster, 1983)
สามารถจัดกลุมความหมายของรูปแบบได 4 ลักษณะ คือ 1) รูปแบบที่เสมือนจริง แตมีขนาดเล็ก
ลงหรือยอสวน เพื่อนําไปใชเปนแบบอยางในการดําเนินการตอไป 2) สิ่งที่แสดงถึงโครงสรางของ
ความสัมพันธร ะหวางชุด ของปจ จัยหรือองคประกอบที่สําคัญในเชิงเหตุผล เพื่อชวยใหเขาใจ
ขอเท็จจริงหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง โดยมีลักษณะ เชิงกายภาพหรือเชิงคุณลักษณะก็
ได 3) แบบอยางหรือแนวทางในการกระทําหรือดําเนินการใด ๆ โดยแสดงหรืออธิบายใหเห็นถึง
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โครงสรางทางความคิดหรือความสัมพันธขององคประกอบที่สําคัญ และ 4) สิงที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
อธิบายคุณลักษณะที่สําคัญของปรากฏการณ ที่จะทําใหงายตอการทําความเขาใจ โดยรายละเอียด
และองคประกอบของรูปแบบที่เหมาะสมไมไดมีก ารกําหนดไวตายตัว แตขึ้น กับลักษณะของ
ปรากฏการณและวัตถุประสงคของผูสรางหรือพัฒนารูปแบบ ดังนั้น รูปแบบอาจเปนแบบงายหรือ
ซับซอนก็ได
จากการสังเคราะหค วามหมายของรูปแบบตามแนวคิด ขางตน สรุปไดวา รูปแบบ
หมายถึง สิ่ง ที่พัฒ นาขึ้น เพื่ ออธิบายคุณ ลั ก ษณะที่สําคัญ ของปรากฏการณ ใหเป น รูปแบบเชิ ง
กายภาพที่เสมือนจริง แสดงถึงโครงสรางและความสัมพันธขององคประกอบของสิ่งที่ศึกษาให
เขาใจไดงายขึ้นเห็นเปนรูปธรรม สวนรายละเอียดและองคประกอบของรูปแบบจะขึ้นกับลักษณะ
ปรากฏการณและวัตถุประสงคของผูสรางและพัฒนารูปแบบ
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใหคําจํากัดความของรูปแบบวา เปนชุดของแนวคิดที่แสดงถึง
โครงสรางอยางมีระบบ และมีองคประกอบตางๆที่สัมพันธกัน และเปนตัวแทนของจริงที่สามารถ
อธิบายถึงรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ประกอบดวย หลักการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หนาที่การบริหาร
1.2 องคประกอบของรูปแบบ
นักวิชาการตาง ๆ ไดกลาวถึงองคประกอบของรูปแบบไวตางกัน ดังนี้
Ivancevich and Others (1989) กล าววา องคป ระกอบของรูป แบบเชิง ระบบ
ประกอบดวย 4 สวน คือ 1) ปจจัยนําเขา 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต 4) ขอมูลปอนกลับจาก
สภาพแวดลอม การพิจารณารูปแบบในลัก ษณะนี้ถือวาผลผลิตของระบบเกิดจากการที่มีปจจัย
นําเขาสงเขาไปผานกระบวนการซึ่งจะจัดกระทําใหเกิดผลผลิตขึ้น และใหความสนใจกับขอมูล
ปอนกลับจากสภาพแวดลอมภายนอก
Bardo and Hartman (1982) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบไววา
การที่จ ะระบุวารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะตองประกอบดว ยรายละเอียดมากนอยเพียงใดจึงจะ
เหมาะสม และรูปแบบนั้นควรมีองคประกอบอะไรบาง ไมไดมีขอกําหนดที่แนนอน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับปรากฏการณนั้น ๆ
Brown and Moberg (1980) ไดทําการสังเคราะหองคประกอบของแบบจําลอง พบวา
รูปแบบสวนใหญ ประกอบดวย 1) สภาพแวดลอม (Environment) 2) เทคโนโลยี (Technology) 3)
โครงสราง (Structure) 4) กระบวนการจัดการ (Management Process) และ 5) การตัดสินใจสั่งการ
(Decision-Making)
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Bush (1986) ไดกลาวถึงองคประกอบหลักของรูปแบบที่ใชเปนเกณฑในการพิจารณา
รูปแบบขององคการทางการศึกษา มี 4 ประการ คือ เปาหมาย โครงสรางองคการ สภาพแวดลอม
และภาวะผูนํา
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ (2547) ไดแสดงองคประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษา
แบบกระจายอํ านาจในสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน ประกอบด ว ย 3 สว น คือส ว นที่ 1 ความนํ า
ประกอบดว ย แนวคิด หลัก การ วัต ถุประสงค และอํานาจหนาที่ สว นที่ 2 องคประกอบของ
รูปแบบและสาระสําคัญของการกระจายอํานาจ สวนที่ 3 ยุทธศาสตรการดําเนินงาน และเงื่อนไข
ความสําเร็จ
ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2548) ไดกลาวไววารูปแบบของระบบการบริหารจัด
การศึกษาแบบบูรณาการสําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประกอบดวย 4 องคประกอบ
คือ 1) ภาพวาดความสําเร็จ 2) การกําหนดโครงสราง 3) การบริหารจัดการ 4) ติดตามกํากับ
การกําหนดรูปแบบขององคประกอบจะขึ้นอยูกับลักษณะของปรากฏการณที่ตองการ
ศึกษา แตอยางไรก็ต ามองคประกอบของรูปแบบสวนใหญจะเกี่ยวของกับองคการ บุคคล และ
กระบวนการจัด การ ซึ่งรายละเอียดขององคประกอบนั้ น อาจกําหนดหรือ เลือกใชต ามความ
เหมาะสมและความสอดคลองกับเปาหมายที่ตั้งไว
1.3 ประเภทของรูปแบบ
นักวิชาการไดทําการแบงประเภทของรูปแบบไวตางๆกันดังนี้
Tosi and Carroll (1982) กลาวไววา รูปแบบอาจจะมีรูปแบบอยางงายๆ ไปจนกระทั่ง
ถึ ง รู ป แบบที่ มี ค วามซั บ ซ อ นมากๆ และมี ทั้ ง รู ป แบบเชิ ง กายภาพ (Physical Model) ที่ เ ป น
แบบจําลองของวัตถุ และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) ที่ใชอธิบายปรากฏการณดวย
ภาษาหรือสัญลักษณ รูปแบบในทางสังคมศาสตร มักหมายถึง เปนชุดของขอความเชิงนามธรรม
เกี่ยวกับปรากฏการณที่เราสนใจ เพื่อใชในการนิยามคุณลักษณะ หรือบรรยายคุณสมบัตินั้นๆ ให
เกิดความเขาใจไดงาย ดังนั้นรูปแบบจึงไมไดบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณอยางละเอียด ทุกแง
ทุกมุม เพราะจะทําใหโมเดลมีความซับซอนและยุงยากเกินไปในการที่จะทําความเขาใจ
Keeves (1988) จําแนกรูปแบบทางการศึกษา และสังคมศาสตร ออกเปน 4 ประเภท
ดังนี้
1. รูป แบบเชิง เทีย บเคีย ง (Analogue Model) เปน รู ปแบบที่ใ ช ก ารอุป มาอุ ป มั ย
เทียบเคียง ในการอธิบายปรากฏการณที่เปนนามธรรม เพื่อสรางความเขาใจเชิงรูปธรรม สรางขึ้น
โดยใชหลัก การเทียบเคียงโครงสรางของรูปแบบใหสอดคลองกับลัก ษณะที่ค ลายคลึงกัน และ
สอดคลองกับลักษณะของขอมูล หรือความรูที่มีอยู โดยตองมีองคประกอบของรูปแบบชัดเจน
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สามารถนํ า ไปทดสอบข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ไ ด และสามารถนํ า ไปใช ใ นการหาข อ สรุ ป ของ
ปรากฏการณไดอยางกวางขวาง
2. รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) เปนรูปแบบที่ใ ชภาษาเปน สื่อ ในการ
บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อใหเห็นโครงสรางทาง
ความคิด องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้น ๆ
3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) รูปแบบประเภทนี้ใชสมการทาง
คณิต ศาสตร แสดงความสัมพัน ธข ององคประกอบ หรือตัว แปร มัก นิยมใชใ นการศึก ษาสาขา
จิตวิทยา โดยเฉพาะดานพฤติกรรมศาสตร ตลอดถึงสาขาศึกษาศาสตร และบริหารการศึกษา
4. รูป แบบเชิง สาเหตุ (Causal Model) เปน รูป แบบที่พั ฒ นามาจากเทคนิค การ
วิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) รวมกับหลักการสรางรูปแบบเชิงขอความ ทําใหสามารถศึกษา
รูปแบบเชิงขอความ ที่มีตัวแปรซับซอนได โดยตองอาศัยทฤษฎีที่เกี่ยวของ หรืองานวิจัยที่มีมาแลว
นํามาแสดงความสัมพันธ เชิงเหตุ และผลระหวางตัวแปร เพื่อใหไดรูปแบบและลักษณะสมการ
เสนตรง ซึ่งสามารถทดสอบได
Hersey and Johnson (1996) กลาวไววารูปแบบกับทฤษฎีไมใ ชสิ่งเดียวกัน แตมี
ความสัมพันธกันใน 2 ลักษณะ คือ
1. รูปแบบเชิงทฤษฏี (Theoretical Model) คือ โมเดลที่สรางขึ้นจากประสบการณ
งานวิจัย หรือทฤษฎีที่มีอยูแลว เพื่อหาขอสรุปที่ใชอธิบาย ทํานายหรือควบคุมปรากฏการณของเรื่อง
ที่ศึกษา เมื่อทดสอบโมเดลกับขอมูลที่เก็บรวบรวมไวแลว ถามีความสอดคลองกันโมเดลนั้นก็มี
ความนาเชื่อถือ อันอาจนําไปสูการสรางทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ ตอไป ดังนั้นการสรางโมเดลเชิงทฤษฎี
จึงอาจเปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของการสรางทฤษฎีใหม ๆ เทานัน้
2. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) คือโมเดลที่สรางขึ้นจากทฤษฎีที่มีอยูแลวเพื่อ
ทําใหเขาใจทฤษฎีนั้นไดงายขึ้น หรือเพื่อนําไปใชอธิบาย ทํานายหรือควบคุมปรากฏการณที่ศึกษา
ดังนั้นโมเดลจึงเปนเพียงแบบจําลองอยางหนึ่งที่ไดจากการถายทอดจาก ทฤษฎีไปสูการปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ Steiner (1988) จําแนกรูปแบบออกเปน 2 ประเภทคือ
1. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model or Model - of) รูปแบบประเภทนี้ เปนรูปแบบ
จําลองทางกายภาพ เชนแบบจําลองรถยนต เครื่องบิน ภาพจําลอง
2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model of Model-for) เปนแบบจําลองที่สรางขึ้น
จากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเปนพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไมใชรูปแบบหรือแบบจําลอง แตเปนตัวชวย
ใหเกิดรูปแบบที่มีโครงสรางตาง ๆ ที่สัมพันธกัน
คุณลักษณะที่ดีของรูปแบบ
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คุณลักษณะที่ดีของรูปแบบตามแนวคิดของ พูลสุข หิงคานนท (2540) และ Keeves
(1988) สรุปไดวา รูปแบบที่ดีควรมีลักษณะ 5 ประการ คือ 1) ควรประกอบดวยความสัมพันธของ
ตัวแปรแบบมีโครงสราง 2) มีลักษณะที่ใชเปนแนวทางในการพยากรณผล และสามารถตรวจสอบ
ไดดวยขอมูลเชิงประจักษ 3) มีโครงสรางหรือกลไกเพื่ออธิบายปรากฏการณในเชิงเหตุผลไดอยาง
ชัดเจน 4) นําไปสูการสรางแนวความคิดใหมหรือความสัมพันธใหมของปรากฏการณที่ศึกษา
และ 5) ความสอดคลองระหวางรูปแบบกับทฤษฎีของเรือ่ งหรือปรากฏการณที่จะใชรูปแบบ
ในงานวิจัยนี้ รูปแบบที่ผูวิจัยใชคือ รูปแบบเชิงทฤษฎี ซึ่งเปนรูปแบบที่สรางขึ้นจาก
กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเปนพื้นฐาน แสดงถึงโครงสรางและความสัมพันธขององคประกอบของสิ่ง
ที่ศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการหาขอสรุป และอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น และนําไปสูการ
สรางแนวคิดใหมหรือความสัมพันธใหมของปรากฏการณที่ศึกษา
1.4 การพัฒนารูปแบบ
การพัฒนารูปแบบ อาจจะมีขั้นตอนในการดําเนินงานแตกตางกันออกไป แตโดยทั่วไป
แลว การพัฒนารูปแบบ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การสรางรูปแบบ (Construct) และการหาความ
เที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบ สวนรายละเอียดในแตละขั้นตอนวามีการดําเนินการอยางไรนั้ น
ขึ้นอยูกับกรอบแนวคิดซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ
Keeves (1988: 560) ไดกลาวถึงหลักการอยางกวางๆ ในกํากับเพื่อการพัฒนารูปแบบ
ไว 4 ประการคือ
1. รูปแบบควรประกอบขึ้นดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (ของตัวแปร) มากกวา
ความสัมพันธเชิงเสนตรงธรรมดา อยางไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเสนตรง แบบธรรมดาทั่วไปนั้น
ก็มีประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาวิจัยในชวงตนของการพัฒนารูปแบบ
2. รูปแบบควรใชเปน แนวทางในการพยากรณผ ลที่จ ะเกิด ขึ้ น จากการใชรูปแบบได
สามารถตรวจสอบไดโดยการสังเกต และหาขอสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได
3. รูปแบบควรจะตอ งระบุ หรือชี้ ใ หเห็ น ถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่ องที่ศึ ก ษา ดังนั้ น
นอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชในการอธิบายปรากฏการณไดดวย
4. นอกจากคุณสมบัติตางๆ ที่กลาวมาแลว รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางมโน
ทัศนใหม และการสรางความสัมพันธของตัวแปรในลักษณะใหม
ความหมายของการพัฒนารูปแบบ
การพั ฒ นารู ป แบบ (Model development) หมายถึ ง กระบวนการสร า งหรื อ พั ฒ นา
แบบจําลอง (ดิเรก วรรณเศียร, 2545; รุงนภา จิตรโรจนรักษ, 2548)
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ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ
นักวิชาการตาง ๆ ไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบไวดังนี้
พูลสุข หิงคานนท (2540: 87) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดองคการของ
วิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข แบงขั้นตอนการวิจัยเปน 5 ขั้น คือ 1) การศึกษาเอกสารเพื่อ
กําหนดกรอบการวิจัย 2) การศึกษาสภาพปญหาการจัดองคการ 3) การสรางรูปแบบการจัดองคการ
วิทยาลัยในขั้นตน 4) การทดสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบขั้นตน โดยการ
สัมมนาผูทรงคุณวุฒิ และ 5) ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบใหสมบูรณ
ดิเรก วรรณเศียร (2545: 54) กลาววา การพัฒนาแบบจําลอง หมายถึง กระบวนการใน
การสรางหรือพัฒนาแบบจําลอง ซึ่งประกอบดวย 1) การศึกษาองคค วามรูที่เกี่ยวของ 2) การ
กําหนดหลักการและองคประกอบของแบบจําลอง 3) การรางแบบจําลอง และ 4) การตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเปนไปไดหรือการทดลองใชแบบจําลอง
อุทัย บุญประเสริฐ (2547: 5) กลาววา การพัฒนาแบบจําลองโดยทั่วไปอาจแบงเปน 2
ตอนที่สําคัญ คือ การสรางแบบจําลอง และการหาความตรงของแบบจําลอง และขั้นตอนการ
ดําเนินงานในรายละเอียดที่สําคัญ โดยทั่วไปมักจะแบงเปน 5 ขั้น ประกอบดวย
1. การศึกษาสภาพ ระบบ และสภาพแวดลอมของระบบปจจุบัน (การวิเคราะหเพื่อทํา
ความเขาใจระบบปจจุบันใหชัดเจน)
2. การคนหาและระบุปญหาและความตองการอันจําเปน (Needs) ของระบบปจจุบัน (หา
วาควรจะปรับปรุงบ และแกไข หรือพัฒนาอะไร)
3. จัด สราง จัด ทําแบบจําลอง ออกแบบจําลอง หรือเสนอแบบจําลองที่เปน ทางเลือก
สําหรับการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนา
4. ทดสอบความเปนไปได ความเหมาะสมในการปฏิบัติ และการยอมรับโดยเฉพาะของ
คณะผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
5. ปรับตนแบบเปนแบบจําลองฉบับสมบูรณที่เหมาะสมกับการนําไปปฏิบัติ
รุงนภา จิตรโรจนรักษ (2548: 17) ไดกําหนดขั้นตอนการพัฒนารูปแบบออกเปน 3 ตอน
หลัก ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอนยอย ไดแก ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ ประกอบดวย
2 ขั้นตอนยอย คือ 1) ศึกษาองคความรูและขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการพัฒนารูปแบบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั้งในสวนแนวคิด ทฤษฎี และ
สภาพปจ จุ บัน และกํ าหนดกรอบแนวคิด และหลั ก การในการพัฒ นารูป แบบการบริหารของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับประเทศไทย และ 2) พัฒนารูปแบบการบริหารของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเบื้องตน ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรูปแบบ ในมิติของความ
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ถูกตอง ความเหมาะสม และความเปนไปไดของการนํารูปแบบไปใช ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนและ
ปรับปรุงใหเหมาะสมและสมบูรณมากขึ้น
จากแนวคิดของนักวิชาการที่ไดกลาวถึงการพัฒนารูปแบบไวขางตน ผูวิจัยไดสรุปวา การ
พัฒ นารูปแบบ หมายถึง กระบวนการสรางหรือพัฒ นา แบบจําลองใหมีคุณ สมบัติที่ดีก วาเดิ ม
ประกอบดวย
1. การศึกษาเอกสารเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประกอบการสรางรูปแบบ
3. การสรางรูปแบบ
4. การตรวจสอบรูปแบบ
5. การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ
การตรวจสอบรูปแบบ
แนวคิด ของการทดสอบรูปแบบหรือการตรวจสอบรูปแบบที่สังเคราะหไดจาก Keeves
(1988); พูลสุข หิงคานนท (2540); อุทุมพร จามรมาน (2541) สามารถสรุปไดวา การทดสอบ
รูปแบบหรือการตรวจสอบรูปแบบมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได
ของรูปแบบในการปฏิบัติจริงหรือขอมูลเชิงประจักษ รูปแบบทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร จะ
ทํ า การทดสอบเพื่ อ พิ สู จ น ต ามสู ต ร โดยการประมาณค า พารามิ เ ตอร สํ า หรั บ การวิ จั ย ทาง
สัง คมศาสตร แ ละพฤติ ก รรมศาสตร มั ก จะดํ าเนิ น การทดสอบรู ป แบบทางสถิ ติ ผลของการ
ตรวจสอบนําไปสูการปฏิเสธหรือการยอมรับรูปแบบ และการนําไปสูการสรางรูปแบบใหม หรือ
การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิมและสรางทฤษฎีตอไป แตการทดสอบรูปแบบบางเรื่องนั้นไม
สามารถกระทําดวยวิธีการดังกลาวได เนื่องจากมีขอจํากัดบางประการ
พูลสุข หิงคานนท (2540: 53-55) สรุปความเห็นของนักวิชาการวา การทดสอบแบบจําลอง
ทางสังคมศาสตรและพฤติก รรมศาสตร สามารถดําเนิน การโดยใชผูทรงคุณ วุฒิ การวิจัยทาง
การศึกษาสวนใหญดําเนินการโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือการวิจัยเชิงปริมาณมากเกินไป
ซึ่งในบางเรื่องตองการความละเอียดและลึกซึ้งมากกวานั้น การประเมินโดยอาศัยความรอบรูและ
การรับรูของผูทรงคุณวุฒิจะสามารถชวยใหการทดสอบแบบจําลองทางสังคมศาสตรดําเนินไปได
ดวยดี สําหรับแนวคิดเรื่องการประเมินแบบจําลองโดยผูทรงคุณวุฒิ มีดังนี้
1. การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจะดําเนินการวิเคราะหวิจารณอยางลึกซึ้ง เฉพาะประเด็น
ที่ถูก นํามาพิจ ารณา ซึ่งไมจําเปน ตองเกี่ยวโยงกับวัต ถุประสงคหรือผูที่มีสว นเกี่ยวของกับการ
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ตัดสินใจเสมอไป แตอาจจะผสมผสานปจจัยตางๆเขาดวยกัน ตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่จะทําการประเมิน
2. เปนรูปแบบการประเมินที่เปนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะ
ประเมินโดยพัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณงานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดออน
ลึกซึ้ง และตองอาศัยผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เนื่องจากเปนการวัดคุณคาไมอาจประเมิน
ดวยเครื่องมือวัดใดๆได และตองใชความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริง แนวคิดนี้ไดถูก
นํามาใชในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะองคความรูเฉพาะสาขานั้น ผูที่ศึกษาเรื่อง
นั้นๆจริงๆ จึงจะทราบและเขาใจอยางลึกซึ้ง ดังนั้นในวงการอุดมศึกษาจึงนิยมนํารูปแบบนี้มาใชใน
การทดสอบหรือประเมินเรื่องที่ตองการความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง
3. เปนรูปแบบที่ใชตัวบุคคลหรือผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมิน โดยใหความ
เชื่อถือวาผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตางๆนั้น
จะเกิดขึ้นจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิเอง
4. เปนรูปแบบที่ยอมใหเกิด ความยืดหยุน ในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณ วุฒิต าม
อัธยาศัย และความถนัดของแตละคน นับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญที่พิจารณา การบงชี้
ขอมูลที่ตองการการเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ
นอกจากนี้ จากการสังเคราะหแนวคิดการตรวจสอบ พบวามีหลายวิธี เชน การตรวจสอบ
เชิงปริมาณและการตรวจเชิงคุณลักษณะ
การตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณ ลักษณะ(Qualitative) (Eisner, 1976; พลูสุข หิงคานนท ,
2540; อุทุมพร จามรมาร, 2541; รุงนภา จิตรโรจนรักษ, 2548) สรุปไดดังนี้
1. เปนรูปแบบการประเมินที่ใชผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมิน โดยใหความ
เชื่อถือวาผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตางๆ นั้น
จะเกิดขึ้นจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒินั่นเอง โดยไมไดเนนผลสัมฤทธิ์ของ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคตามรูปแบบการประเมินแบบอิงเปาหมาย (Goal-based model)
2. เปนรูปแบบการประเมินที่เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่
จะประเมินไมอาจใชเครื่องมือใดๆวัดได ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญที่มีองคความรูเฉพาะสาขานั้นมาเปน
ผูวินิจฉัยจึงจะทราบและเขาใจอยางลึกซึ้ง
3. เปน รูปแบบที่ยอมใหมีค วามยืด หยุน ในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณ วุฒิต าม
อัธยาศัย และความถนัดของแตละคน นับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญที่พิจารณา การบงชี้ขอมูล
ที่ตองการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ
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การตรวจสอบรูปแบบจากหลัก ฐานเชิงปริมาณใชเทคนิค ทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบ
รูปแบบ ควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อยาง คือ (อุทุมพร จามรมาน, 2541)
1. การตรวจสอบความมากนอยของความสัมพันธ/ความเกี่ยวของ/เหตุผลระหวางตัวแปร
2. การประมาณคาพารามิเตอรของความสัมพันธดังกลาว ซึ่งการประมาณคานี้สามารถ
ประมาณขามกาลเวลา กลุมตัวอยาง หรือสถานที่ได (Across Time, Samples, Sites) หรืออางอิง
จากกลุมตัวอยางไปหาประชากรก็ได
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการประเมินตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ดวยวิธีสอบถามและ
สัมมนากลุม (Focus Group) โดยทรงผูคุณวุฒิ และ/หรือผูเชี่ยวชาญดานการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน
ตอนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนเปนการ
นําทฤษฏีทางการบริหารการศึกษาเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับ
หลักวิชาการ ผูวิจัยจึงไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีทางการบริหารที่เกี่ยวของ
ดังนี้
2.1 แนวคิดเชิงระบบ
แนวคิดทางการบริหารการศึกษาที่สําคัญกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ไดแก แนวคิดเชิงระบบ
ความหมายของระบบ
มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวา ระบบ สรุปไดดังนี้
Kast and Rosenzweig (1985) กลาววา ระบบคือ สิ่งที่ถูกจัดใหเปนระบบอยูรวมกันเปน
หนึ่งเดียว ซึ่งประกอบดวยสวนยอย (Parts) อันเปนองคประกอบ (Components) หรือระบบยอย
(Subsystems) ตั้งแตสองสวนขึ้นไปที่ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีเสนแบงเขตที่สามารถ
ระบุไดวาเปนเสนคั่นระหวางระบบและระบบสภาพแวดลอมที่อยูเหนือขึ้นไป (Supra system)
Robbins (1990) กลาววา ระบบ คือชุดของสวนตาง ๆ (Parts) ที่มีความสัมพันธและพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันที่ถูกจัดไวอยางสอดคลองกันและมีความเปนหนึ่งเดียวกัน
Lunenburg and Ornstien (2008) กลาววา ระบบ คือชุดขององคประกอบตาง ๆ (Parts) ที่
มีความสัมพันธกัน ทําหนาทีใ่ นลักษณะเปนหนวย (Unit) เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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Hoy and Miskel (2012) กลาววา ระบบ คือชุดขององคประกอบที่มีความสัมพันธซึ่งกัน
และกันที่ตองมีปจจัยนําเขา (Inputs) จากภายนอกระบบ และมีกระบวนการแปรสภาพปจจัย
ตาง ๆ เหลานั้นเพื่อใหไดผลผลิตคืนสูสิ่งแวดลอม
Espanol (2002) กลาววา ระบบ หมายถึง แนวทางของการรวมกลุมกันที่เปนเอกภาพ ซึ่ง
เนนที่องคประกอบ ความเกี่ยวของกัน และการทําหนาที่รวมกันเพื่อใหเกิดความเขาใจกันโดยรวม
หรือบรรลุวัตถุประสงคโดยรวม
ประชุม รอดประเสริฐ (2545) กลาววา ระบบ หมายถึงองคประกอบของสรรพสิ่งที่รวมตัว
กันอยางเปนเอกภาพ โดยแตละองคประกอบตางปฏิบัติภาระหนาที่ของตนอยางประสานสัมพันธ
กับภาระหนาที่ขององคประกอบอื่น ๆ และเปนการปฏิบัติภาระหนาที่อยางมีรูปแบบและมีขั้นตอน
เปนการเฉพาะ
จากความหมายของระบบดังที่กลาวขางตน สรุปไดวา ระบบหมายถึงองคประกอบหรือ
ระบบยอยที่มีปฏิสั มพัน ธกัน เพื่อปฏิบัติหนาที่หรือทํากิจ กรรมบางอยางรว มกัน เพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงคของระบบใหญที่เปนภาพรวม
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีระบบ
แนวคิดสําคัญของทฤษฎีระบบ เกิด ขึ้นโดย Bertalanffy (1973: 26-48) นําเสนอทฤษฎี
ระบบและการประยุกตใช มีสาระสําคัญสรุปไดวา ทฤษฏีระบบเปนระบบเปดที่มีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมวา ระบบชีว วิทยาที่สมบูร ณจ ะชว ยใหทั้งคน สัต ว และพืช สามารถปรับตัว เขากับ
สิ่งแวดลอมได ทั้งในดานการเรียนรู ปฏิกิริยาตอบสนอง และการแกปญหา เขามีความเชื่อวาในเมื่อ
องคการเปนระบบเปดจึงมีปฏิสัมพันธกบั สิ่งแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนระบบ มีความ
เกี่ยวพันตอกันหลายดาน หลายระดับ และสวนตางๆขององคการก็เปนสวนสําคัญเทาๆกับตัวของ
องคกรเอง ดังนั้น ทฤษฏีระบบจะรวมเอาระบบยอยทุกชนิด ทั้งดานชีวภาพ กายภาพ พฤติกรรม
ความคิดเกี่ยวกับการควบคุม โครงสราง เป าหมาย และกระบวนการปฏิบัติงานไวดว ยกัน โดย
พื้นฐานของทฤษฏีระบบเปนระบบที่ไมหยุดนิ่ง แมภายใตเงื่อนไขที่สภาพแวดลอมภายนอกคงที่ แต
ระบบภายในยังคงมีปฏิกิริยาที่จะสงผลสัมพันธกัน และทฤษฏีระบบยังสามารถนําไปประยุกตใชใน
สถานการณจริงตาง ๆ ไดอยางหลากหลายและเหมาะสม
ประเภทของระบบ
Robbins (1990) กลาววา โดยทั่วไประบบจําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. ระบบปด (Closed System) เปนแนวคิดพื้นฐานจากทางดานวิทยาศาสตรกายภาพ ซึ่ง
เปนระบบที่ไมคํานึงถึงผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ระบบปดที่สมบูรณจะเปนระบบที่ไมมีการรับ
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พลังงานจากภายนอก ซึ่งมีลัก ษณะเชิงอุด มคติ แนวคิด ระบบปด สามารถนําไประยุก ตใ ชใ น
การศึกษาองคการไดคอนขางนอยมาก
2. ระบบเป ด (Open System) เป น ระบบที่ ย อมรั บ หรื อ คํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบจาก
ความสัมพันธของระบบกับสิ่งแวดลอม เพื่อทําความเขาใจลักษณะของระบบเปด นําเสนอเปน
แผนภาพไดดังนี้
สภาพแวดลอม (Environment)
ระบบ (System)

ปจจัยนําเขา
(Inputs)

กระบวนการแปรสภาพ
(Transformation
Process)

ผลผลิต
(Outputs)

แผนภาพที่ 1 ระบบเปด (Basic Open System)
ที่มา: Robbins (1990: 13)
สวนประกอบสําคัญของระบบเปด
รูปแบบทฤษฏีระบบพื้นฐานขององคการประกอบดวย สวนประกอบสําคัญ 5 สวนดังนี้
1. ปจจัยนําเขา (Inputs) ซึ่งประกอบดวย คน วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และสารสนเทศ
เพื่อการผลิตและการบริการ
2. กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ปจจัยนําเขาโดยใชเทคโนโลยีและ
การบริหาร
3. ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวยผลผลิตหรือบริการ
4. ขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิตหรือกระบวนการ
ขององคการที่เปนตัวกําหนดปจจัยนําเขาในการดําเนินงานครั้งตอไป
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5. สิ่งแวดลอม (Environment) ที่อยูลอมรอบองคก ารซึ่งประกอบดวย สังคม การเมือง
และแรงกดดันจากระบบเศรษฐกิจ
ลักษณะของระบบเปด
ระบบเปดประกอบดวยปจจัยนําเขา กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิต แตระบบเปดยังมี
ลักษณะที่นอกเหนือเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการศึกษาองคการ (Robbins. 1990, 15-18)
1. การคํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Environment Awareness) อันเปนลักษณะที่สําคัญของระบบ
เปดที่คํานึงถึงการพึ่งพาอาศัยกันและกันกับสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีขอบเขตที่แบงแยกระหวางระบบกับ
สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมจะสงผลกระทบตอระบบ ในทางกลับกันการ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดภายในระบบก็จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของระบบนั้น ๆ ดวย
2. ผลยอนกลับ (Feedback) ระบบเปด จะรับเอาขอมูล สารสนเทศจากสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งชวยใหระบบสามารถปรับตัวและดําเนินงานไดตามปกติไมออกนอกลูนอกทาง จาก
แนวปฏิบัติที่กําหนดไว การไดรับขอมูลสารสนเทศจากสิ่งแวดลอมนี้ เรียกวาขอมูลยอนกลับอันที่
จริงก็คือผลผลิตที่ไดจากกระบวนการแปรสภาพของระบบ ที่จะเปนปจจัยนําเขาของระบบอื่นวามี
ลักษณะเปนอยางไร ควรมีการปรับปรุงตรงสวนใดของระบบ เพื่อใหผลผลิตที่ไดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
3. ระบบเปดเปนวงจรของเหตุการณตางๆ (Cyclical Character) ผลผลิตจากระบบทําให
เกิดวิธีการสําหรับการไดมาซึ่งปจจัยนําเขาใหมๆ ที่จะเขาสูวงจรของระบบตอไป เชน องคการตองมี
รายไดจ ากลูกคาเพียงพอตอการจายเงินเปน เงินเดือนหรือคาจางตอพนักงานและการจายคืนจาก
แหลงเงินที่กูยืมมาใชในการดําเนินงาน หากวงจรนี้มีลักษณะที่มั่นคงก็จะสงผลใหองคการสามารถ
ดํารงอยูได
4. การโนมเอียงไปสูความเฉื่อย (Negative Entropy) ระบบจะมีความโนมไปสูความเฉื่อย
หรือเสื่อมสลายไป จะเห็นวาระบบเปด ที่ไมรับพลังงานหรือปจ จัยนําเขาจากสิ่งแวดลอม มักจะ
เสื่อมสลายไป ในทางกลับกันระบบเปดแมวาจะมีแนวโนมที่จะเสื่อมถอยลงแตก็สามารถที่จะรักษา
ระบบใหดํารงอยูไดไมเสื่อมสลายไป และสามารถเจริญเติบโต ทั้งนี้เพราะวาระบบเปดสามารถนํา
ปจจัยนําเขาสูระบบมากกวาที่จะผลิตออกสูสิ่งแวดลอม
5. สภาพที่มีความมั่นคง (Steady State) ระบบเปดจะมีปจจัยนําเขาเพื่อขจัดความโนมเอียง
ไปสูการเสื่อมสลาย แมวาระบบจะมีปจจัยใหมๆ ปอนเขาและมีผลผลิตอยางตอเนื่องในการรักษา
สมดุลของระบบ ระบบเปดมีแนวโนมมั่นคงแนนอนไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง
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6. เคลื่อ นสูค วามเจริญ เติบ โตและการขยายตั ว (Movement Toward Growth and
Expansion) สภาพความมั่นคงเปนลักษณะที่แสดงใหเห็นระยะเริ่มตนของระบบเปด เมื่อระบบมี
ความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและเผชิญกับแนวโนมการเสื่อมถอย ระบบเปดจะปรับเปลี่ยนสูการ
เจริญเติบโตและขยายตัว เพื่อเปนหลักประกันความอยูรอด ระบบขนาดใหญที่มีความซับซอนจะมี
การดําเนิน งานเพื่อความอยูร อด ระบบยอยสว นใหญมัก จะมีก ารนําปจ จัยนําเขามากกวาความ
ตองการในการผลิต ผลก็คือ สภาพความมั่นคงจะใชไดกับระบบที่ไมสลับซับซอน แตหากระบบมี
ความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น จะมีลักษณะการมุงความเจริญเติบโตและขยายกรอบการดําเนินงาน
อยางเชน ระบบราชการที่ไมพึงพอใจกับสภาพที่เปนอยู จึงพยายามสรางโอกาสเพื่อการอยูรอดดวย
การสร า งความเจริ ญเติ บโตและการขยายการดํ า เนิ น งาน ประเด็น ที่ นา สนใจคื อมั ก เปน การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ อยางกรณีของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยทีมักจะขยาย
การดําเนินงานในเรื่องที่คลายๆ กันแตไมคอยมีอะไรที่เปนสิ่งใหมหรือเปนนวัตกรรม
7. รักษาสภาพสมดุลของการดํารงอยูและกิจกรรมการปรับตัว (Balance of Maintenance
and Adaptive Activities) ระบบเปดพยายามคนหาจุดสมดุลระหวางสองกิจกรรม ที่มักมีความ
ขัดแยงกัน กลาวคือ กิจกรรมเพื่อการดํารงอยู (Maintenance Activities) เพื่อการสรางหลักประกันวา
ระบบยอยตางๆ ยังอยูสภาวะปกติ และระบบใหญยังมีความสอดคลองกับสิ่งแวดลอม ผลของการ
ดําเนินงานเชนนี้ เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วที่อาจสงผลกระทบตอระบบ
ในทางกลับกัน กิจ กรรมการปรับตัว (Adaptive Activities) เปนสิ่งจําเปน ที่ร ะบบจะตองมีก าร
ปรับตัว เมื่อเวลาผานไปใหสอดคลองกับปจจัยภายในและภายนอกองคการ จะเห็นวากิจกรรมทั้ง
สองอยางมีลักษณะตรงขามกัน แตก็เปนสิ่งจําเปนหากระบบตองการอยูรอด องคการที่สภาพมั่นคง
แนนอนแตไมปรับตัว ตามสภาพความเปลี่ยนแปลงมักอยูไดไมนาน ในลัก ษณะที่คลายคลึงกัน
องคการที่มีการปรับตัวแตไมมีความมั่นคงก็จะไมมีประสิทธิภาพและอยูไดไมนานเชนกัน
8. การมีทางเลือกหลากหลาย (Equifinality) ระบบสามารถบรรลุผลการดําเนินงานไดจาก
สภาพการณที่แตกตางกันและโดยใชวิธีการหลากหลาย กลาวคือองคการสามารถบรรลุเปาหมาย
โดยใชปจจัยนําเขาและกระบวนการที่หลากหลาย แนวคิด นี้จึงเปนแนวคิดที่เปนประโยชนและ
เสริมแรงในการพิจารณาวิธีการอยางหลากหลายในการแกปญหามากกวาการยึดวิธีการบางวิธีการที่
คิดวาเปนวิธีการเดียวที่ดีที่สุด
องคการในฐานะระบบเปด
นักวิชาการไดเสนอแนวคิดและทฤษฏีระบบไวดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฏีระบบของ Kast and Rosenzweig (1985: 112-113)
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องคการในฐานะระบบเปด สามารถพิจารณาในลักษณะที่เปนรูปแบบทั่วไปของระบบเปด
ซึ่ง Kast and Rosenzweig (1985: 112-113) ไดเสนอวามีลักษณะการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ภายนอกและเขาสูสภาพที่มีความมั่นคง (Steady state) หรือการมีสภาพความสมดุลอยางตอเนื่อง มี
การรักษาไวซึ่งสมรรถนะในการดําเนินงาน ระบบจะอยูรอดไมไดหากปราศจากการรับปจจัยนําเขา
กระบวนการแปรสภาพ และการมีผลผลิตสูสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งเปนกระบวนการที่มีลักษณะ
เปนวงจรตอเนื่อง ระบบจะตองไดรับปจจัยนําเขาอยางเพียงพอเพื่อใหสามารถดําเนินงานตอไปได
และมีผลผลิตที่มีคุณภาพอยางเพียงพอปอนกลับสูสิ่งแวดลอมภายนอก ดังแผนภาพที่ 2
Inputs
วัสดุ อุปกรณ
(Material)
งบประมาณ (Money)
การเปลี่ยนสภาพและ
ขอมูล สารสนเทศ
(Information)

Organization
Transforming
Resources
and Adding Utility
การสรางประโยชน

Outputs
- ผลผลิต (Product)
- บริการ (Services)
- ความพึงพอใจ
(Human Satisfaction)
- ความอยูรอดและความ
เจริญกาวหนาขององคการ
(Organizational Survival
and Growth)
- ประโยชนตอสังคม

Feedback

แผนภาพที่ 2 องคการในฐานะระบบเปด
ที่มา: Kast and Rosenzweig (1985: 122)
ลักษณะองคการโดยทั่วไปที่เปนระบบเปดจะมีขอบเขต มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและ
ประกอบดว ยระบบยอ ยตา ง ๆ ที่ ทํา งานประสานสั มพัน ธกั น เพื่ อบรรลุ เป าหมายที่กํา หนดไว
Kast and Rosenzweig (1985 : 16-18) กลาววา องคการเปนระบบยอยระบบหนึ่งของสังคมที่ตอง
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ดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายภายใตแรงผลักของระบบสิ่งแวดลอม (Environmental Suprasystem)
ดังแผนภาพที่ 3

Environment Suprasystem
ระบบยอยดานเปาหมาย
และคานิยม
(Goal and Values
Subsystem)

ระบบยอยดานจิตสังคม
(Psychosocial Subsystem)

แผนภาพที่ 3 ระบบองคการ
ที่มา: Kast and Rosenzweig (1985: 17)

ระบบยอยดานเทคนิค
(Technical Subsystem)
ระบบยอยดานการ
บริหาร
(Managerial
Subsystem)

ระบบยอย
ดานโครงสราง
(Structure Subsystem)
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จากแผนภาพที่ 3 อธิบายไดวาองคการเปนระบบเปดที่มีโครงสรางประกอบดวยระบบยอย
5 ระบบ มีการบูรณาการกิจกรรมตาง ๆ ของบุคคลภายใตการใชเทคโนโลยีอยางหลากหลาย ซึ่ง
เทคโนโลยีจ ะเปน ตัว กําหนดหรือสงผลกระทบเกี่ยวกับประเภทของป จจัยนําเขา ลักษณะของ
กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิต ขององค ก าร องค ก ารประกอบดว ยระบบย อย 5 ระบบ
(Rosenzweig, 1985: 113-115) ดังนี้
1. ระบบยอยดานเปาหมายและคานิยม (Goal and Values Subsystem) คานิยมและ
เปาหมาย ขององคการจะเปนระบบยอยที่สําคัญระบบหนึ่ง องคการไดรับคานิยมจากสภาพแวดลอม
คือสังคม องคการทีต่ องการความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดขึ้น จะมีการรับปจจัยนําเขาองคการ
และจะตองดําเนินการตามขอกําหนดของสังคมนั้น
2. ระบบยอยดานเทคนิค (Technical Subsystem) เปนความรูที่ใชใ นการปฏิบัติงานซึ่ง
ประกอบดว ย เทคนิค กระบวนการใชอุปกรณ และสิ่งอํานวยนความสะดวกตางๆ ในการแปร
สภาพปจจัยนําเขาใหเปนผลผลิต ระบบเทคนิค จะถูกกําหนดโดยขอกําหนดขององคก าร ซึ่งจะ
แตกตางกันไปตามภารกิจ เชน วิทยากรที่ใชในการผลิตรถยนตจะแตกตางจากวิทยากรที่ใชในโรง
กลั่นน้ํามัน หรือบริษัทอิเล็กทรอนิค ระบบเทคนิคจะถูกกําหนดโดยการแบงงานกั นทําเฉพาะดาน
และทักษะที่ตองการ ระบบเทคนิคจะกําหนดลักษณะโครงสรางขององคการและสงผลกระทบตอ
ระบบจิตสังคม
3. ระบบยอยดานจิตสังคม (Psychosocial Subsystem) เปนระบบที่แสดงถึงความสัมพันธ
ของคนกลุมตางๆ ประกอบดวยพฤติกรรมของบุคคลและแรงจูงใจ สถานะและความสัมพันธของ
บทบาท พลวัต กลุ ม ระบบจิต สังคมยังไดรั บผลกระทบจากค านิยม ความรูสึ ก ทัศนคติ ความ
คาดหวัง และแรงดลใจของบุคคลภายในองคการอีกดวย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดลอม
ภายนอก เทคโนโลยี งาน และโครงสรางขององคการ สิ่งตางๆ เหลานี่กอใหเกิดบรรยากาศภายใน
องคการที่บุคคลที่ตองปฏิบัติกิจกรรมตางๆ และแสดงบทบาทตางๆ อาจคาดหวังไดวาระบบจิต
สังคมมีความแตกตางกันอยางมากในองคการแบบตางๆ บรรยากาศของคนที่ทํางานกับสายการ
ประกอบชิ้นสวนรถยนตยอมแตกตางจากบรรยากาศของนักวิทยาศาสตรที่ทํางานอยูในหองทดลอง
และหมอที่ทํางานอยูในโรงพยาบาล เปนตน
4. ระบบยอยดานโครงสราง (Structure Subsystem) เปนเรื่องเกี่ยวกับการแบงงานกันทํา
และการประสานงาน ในกรณีข ององคการทางราชการจะแสดงโดยแผนผังองคการคําบรรยาย
ลัก ษณะงาน กฎ และระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน โครงสรางยั งเกี่ยวกับแบบของอํานาจหนาที่ การ
ติดตอสื่อสารและการไหลของงาน โครงสรางองคการยังกําหนดความสัมพันธที่เปนระเบียบแบบ
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แผนของระบบยอยดานเทคนิคและระบบยอยดานจิตสังคม อยางไรก็ตามความสัมพันธดังกลาวนี้
ไมมีความสมบูรณแบบ และความสัมพันธตางๆ ที่เกิดขึ้นอาจไมเปนไปตามโครงสรางที่กําหนดไว
5. ระบบยอยดานการบริหาร (Managerial Subsystem) เปนระบบที่มีบทบาทสําคัญที่
เชื่อมโยงระบบยอยอื่นๆ ทั้งองคก าร รวมทั้งสิ่งแวดลอมภายนอก ทําหนาที่เกี่ยวกับการกําหนด
เปาหมาย การวางแผนกลยุทธ แผนดําเนิน งาน การออกแบบโครงสรางองคการและการกําหนด
ระบบการควบคุมการดําเนินงาน
Environment Suprasystem

ระบบยอยเกี่ยวกับคานิยมและ
เกี่ยวกับระบบเทคนิคระบบยอย
เปาหมาย
(Technical Subsystem)
(Goal and Values Subsystem)
-Knowledge
ระบบยอยเกี่ยวกับการบริหาร
- Culture
-Techniques
(Managerial Subsystem)
- Philosophy
-Facilities
Resource
- Overall Goals
-Equipment
- Planning
- Individual Goals
- Assembling
- Organizing
- Implementing
ระบบยอยเกี่ยวกับโครงสราง
ระบบยอยเกี่ยวกับจิตสังคม
(Structure Subsystem)
(Psychosocial Subsystem)
-Tasks
- Human Resource - Attitudes
-Workflow
- Perception
- Motivation
-Work group
- Leadership
- Group Dynamics
-Authority
- Interpersonal Relations
-Information Flow
-Rulers

แผนภาพที่ 4 การบูรณาการระบบยอยตาง ๆ
ที่มา: Kast and Rosenzweig (1985: 114)
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จากแผนภาพที่ 4 อธิบายไดวาแนวทางในการพิจารณาองคการเปนการบูรณาการระบบ
ยอยตาง ๆ ภายในองคการ ซึ่งชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของทฤษฏีองคการ กลาวคือ
การบริหารแบบดั้งเดิม (Traditional Management) จะใหความสนใจกับโครงสราง ระบบบริหาร
และการพัฒนากฎเกณฑตางๆ ตอมากับการบริหารไดใหความสําคัญกับคนและพฤติก รรม ซึ่งมี
จุด เนน เกี่ยวกับระบบจิต สังคม ใหความสนใจเกี่ยวกับ แรงจูงใจ พลวัต กลุม และปจ จัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เปนตน สวนการจัดการ(Management Science) ใหความสนใจระบบยอยดานเทคนิค
วิธีก ารในการตัด สิน ใจและกระบวนการควบคุม ซึ่งวิวัฒนาการแตละแนวจะมีจุด เนนระบบใด
ระบบหนึ่งเปนการเฉพาะไมคอยคํานึงถึงความสําคัญของระบบยอยอื่นๆ ตลอดจนความสัมพันธ
ระหวางระบบเหลานั้น และระบบยอยแตละระบบในองคก ารทั้ง 5 ระบบมีองคประกอบยอยที่
สําคัญ ดังนี้
1. ระบบยอยเกี่ยวกับคานิยมและเปาหมาย (Goal and Values Subsystem) ประกอบดวย
วัฒนธรรม (Culture) ปรัชญา (Philosophy) วัตถุประสงค (Over all Goals) เปาหมายกลุม (Group
Goals) และเปาหมายสวนบุคคล (Individual Goals) เปนตน
2. ระบบยอยเกี่ยวกั บระบบเทคนิค (Technical Subsystem) ประกอบด ว ย ความรู
(Knowledge) เทคนิควิธีการ (Techniques) สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) และอุปกรณตางๆ
(Equipments) เปนตน
3. ระบบยอยเกี่ยวกับจิต สังคม (Psychosocial Subsystem) ประกอบดวย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human resource) การสรางแรงจูงใจ (Motivation) ภาวะผูนํา (Leadership) พลวัต
กลุม (Group Dynamics) และรูปแบบการสื่อสารในองคการ (Communication) เปนตน
4. ระบบยอยเกี่ยวกับโครงสราง (Structure Subsystem) ประกอบดวย ภารกิจ (Tasks)
กระแสการไหลของงาน (Work Flow) การจั ด กลุม งาน (Work Group) การกํา หนดหน า ที่
(Authority) การไหลของขอมูลสารสนเทศ (Information flow) วิธีการ (Procedures) และกฎระเบียบ
(Rules) เปนตน
5. ระบบยอยเกี่ยวกับการบริหาร (Managerial Subsystem) ประกอบดวย การกําหนด
เปาหมาย (Goal Setting) การวางแผน (Planning) การจัดสรรทรัพยากร (Assembling Resource) การ
จัดองคการ (Organizing) การดําเนินงาน (Implementing) และการควบคุม (Controlling) เปนตน
สําหรับในสวนพิจารณาเกี่ยวกับผลผลิต (Outputs) ขององคการนั้น Kast and Rosenzweig
(1985: 18-20 ) กลาววาการพิจารณามิติผลผลิตขององคการจะตองดูใน 3 ประเด็นหลักเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานขององคการดังสมการตอไปนี้
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การดําเนินงาน (Performance) = ประสิทธิผล (Effectiveness), ประสิทธิภาพ (Efficiency) ,
และความพึงพอใจของผูมีสวนรวม (Participation)
1. ประสิทธิผล เปน การพิจ ารณาเกี่ยวกับการบรรลุผลตามเปาหมายขององคก าร ซึ่ง
จะตองมีการกําหนดระดับของการบรรลุวัตถุประสงคไวในแตละงาน
2. ประสิ ท ธิ ภ าพ เป น การพิ จ ารณาถึ ง อั ต ราส ว นของผลผลิ ต กั บ ป จ จั ย นํ า เข า หรื อ
ผลประโยชน ที่ไ ด รับ เป น ไปไดที่ อ งค ก ารสามารถดํ า เนิ น งานได อ ยา งมี ป ระสิ ท ธิผ ลแต ข าด
ประสิทธิภาพอัน เปนผลจาการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ในทางกลับกัน เปน ไปไดที่องคก าร
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพแตไมมีประสิทธิผล
ความพึ ง พอใจของผู มี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งานหรื อ บุ ค ลากรในองค ก าร เป น
องคประกอบพื้นฐานเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการที่สําคัญ องคการสวนมากจะมีวิธีการทําให
บุคลากรไดรับความพึงพอใจเปนอยางมากในการปฏิบัติงานและการเปนสมาชิกขององคการ ซึ่ง
หากไมส ามารถทํ า ใหค นเกิด ความพึ ง พอใจก็ ส งผลให มีก ารลาออกหรื อ ไม ทุม เทใหกั บ งาน
องคประกอบอื่น ที่ค วรคํานึงในการพัฒนาความมีสมรรถนะขององคก ารคือความมั่น คงในการ
ดําเนินงานซึ่งขึ้นอยูกับการบรรลุผลในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งศักยภาพในการพัฒนาการ
ดําเนินงานอยางยั่งยืนขององคการในอนาคต การพัฒนาบุคลากรทั้งรายบุคคลและกลุมอยางสมดุล
เปนสวนสําคัญสําหรับองคการโดยรวม
2. แนวคิดและทฤษฏีการบริหารโรงเรียนเชิงระบบของ Lunenburg and Ornstein
Lunenburg and Ornstein (1996: 17-19) เสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนเชิงระบบ
ไววา จะเปนประโยชนอยางยิ่งหากทําการวิเคราะหการดําเนินงานขององคการทางการศึกษาและ
บทบาทของผูบริหารโดยใชกรอบแนวคิดระบบเปด (Open-System Framework) การดําเนินงาน
ของโรงเรี ย นสามารถแบ ง เป น 3 กลุ ม คื อ ป จ จั ย นํ าเข า (Inputs) กระบวนการแปรสภาพ
(Transformation Process) และผลผลิต (Outputs) กรอบแนวคิ ด นี้ช ว ยให ก ารวิเ คราะหก าร
ดําเนินงานของโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการบริหารดําเนินงานของโรงเรียน ทําใหการ
วิเคราะหปญหาตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตองและยังสามารถชี้ใหเห็นถึงความพยายามของ
ผูบริหารในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบอีกดวย รายละเอียดการบริหารโรงเรียนเชิงระบบ
มีดังแผนภาพที่ 5
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External Environment

(Feedback)

• Personnel
• Financing
•Theory and Knowledge

• Structure
• Culture
• Motivation
• Leadership

Inputs
• Federal and State
• Local Government

• Legal Structure
• Other Groups

Transformation Process
• Decision making
• Communication
• Change

• Curriculum
• Improving Teaching
• Career Development

• Student Achievement
• Teacher Performance
• Student Growth
• Employee Growth
• Student Dropout
• Employee Turnover

Outputs
• Student Absenteeism
• Employee Absenteeism
• Employee-Management relations
• School-Community Relations
• Student attitudes Towaed School
• Employee Job Satisfaction

แผนภาพที่ 5 การบริหารโรงเรียนเชิงระบบ
ที่มา: Lunenburg and Ornstein (1996: 19)
1. ปจจัยนําเขา (Inputs) โรงเรียนไดรับการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ ทฤษฏีความรู
(รัฐบาล, องคการปกครองสวนทองถิ่น) รวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในขณะที่กลุมตางๆ มีขอเรียกรองหรือความตองการจากโรงเรียน เชน นักเรียนตองการมีหลักสูตรที่
สัมพันธและมีประโยชนในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ ครูตองการเงินเดือนเพิ่มสภาพการ
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ทํางานที่ดี ผลประโยชนอื่นๆ และความมั่นคงในงาน คณะกรรมการโรงเรียนคาดหวังเกี่ยวกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนคาดหวังการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งความ
คาดหวังของกลุมยอยอื่นๆ ที่ยังรอคําตอบจากโรงเรียน แตละกลุมจะมีเปาหมายเปนของตนเอง ซึ่ง
อาจเกิดความขัดแยงกัน งานของผูบริหารคือการบูรณาการเปาหมายที่หลากหลายเหลานี้โดยการ
วางแผนในการปฏิบัติงาน
2. กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) องคการจะทําการเปลี่ยนแปลง
ปจจัยนําเขาจากสิ่งแวดลอมภายนอกเพื่อใหเปนผลผลิต ระบบจะเพิ่มมูลคาในการปฏิบัติงานผาน
กระบวนการแปรสภาพ ซึ่ งประกอบดว ยการดํ าเนิ น งานภายในองค ก าร โดยการบริ หารการ
ดําเนินงานในระบบ ซึ่งมีองคประกอบในการบริหารการดําเนินงาน คือ สมรรถนะดานเทคนิคของ
ผูบริหารโรงเรียน ไดแก ทักษะในการตัดสินใจและการสื่อสาร แผนการดําเนินงาน ความสามารถ
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนตน ทั้งนี้กิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการโดยผูบริหารจะสงผลตอ
ผลผลิตของโรงเรียน
3. ผลผลิต (Outputs) ผลที่เกิดจากการดําเนินการแปรสภาพปจจัยนําเขาผานกระบวนการ
แปรสภาพ โดยใชกิจกรรมการบริหาร เชน การกําหนดโครงสรางองคการ การพัฒนาวัฒนธรรม
การตัดสินใจ การจูงใจ การนํา การสื่อสาร การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาหลักสูตร การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ เพื่อทําใหเกิดผลผลิต ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ผลการดําเนินงานของครู อัตราการเจริญงอกงามของนักเรียนและบุคลากร อัตราการ
ออกกลางคัน การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร การขาดเรียนของนักเรียนและการขาดงานของบุคลากร
ความสัมพันธระหวางบุคลากรกับฝายบริหาร และระหวางโรงเรียนกับชุมชน ทัศนคติของนักเรียน
ตอโรงเรียน และความพึงพอใจในงานของบุคลากร เปนตน
สําหรับสิ่งแวดลอมภายนอกเปนปฏิกิริยาที่สงผลตอผลผลิตและใหขอมูลยอนกลับแก
ระบบ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสรางความสําเร็จของโรงเรียน ขอมูลยอนกลับในเชิงลบจะชวยขจัด
ปญหาความยุงยากในการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียน และสงผลตอผลผลิตที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตของโรงเรียน
3. แนวคิดทฤษฏีระบบโรงเรียนของ Robert G. Owens
Owens (1998: 43-44) เสนอแนวคิดทฤษฏีระบบโรงเรียนไววา โรงเรียนเปนระบบที่
ประกอบดวย
1. ปจจัยนําเขาจากสังคม (Inputs from Society) เชน ความรูที่มีอยูของสังคมนั้นๆ
คานิยมเปาหมายที่มกี ารคาดหวัง และงบประมาณ เปนตน
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2. กระบวนการทางการศึก ษา (Educational Process) ของระบบยอยตาง ๆ เชน
โครงสราง คน เทคโนโลยี และภารกิจ
3. ผลผลิตสูสังคม (Outputs to Society) ในที่นี้คือ ผูเรียน ซึ่งไดรับการพัฒนาทางดาน
สติปญญา มีทักษะในการดํารงชีวิต มีเหตุผลและมีความสามารถในการวิเคราะห มีคานิยม ทัศนคติ
การจูงใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะในการสื่อสารที่ดี เห็นคุณคาของวัฒนธรรมและรับผิดชอบ
ตอสังคม
โรงเรียนเปนระบบเปดที่ประกอบดวยระบบยอยตาง ๆ ที่สัมพันธและสงผลกระทบกัน
และกันรวมทั้งการมีมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก ดังนี้
Inputs from Society
ความรู (Knowledge)
คานิยม (Values)
เปาหมาย (Goals)
งบประมาณ (Money)

Educational Process

Outputs to Society

โครงสราง (Structure)
: Department, School
Level
บุคคล (People) :
Teachers,
Administrators
เทคโนโลยี
(Technology) :
Book , Curriculum
งาน (Task) :
Teach Classes,
Supervise Personnel

Individual More to
Serve them Selves and
Society Because of
Improve:
Intellectual and
Manual Skills,
Values, Attitudes,
Motivation,
Creativeness and
Inventiveness,
Communication Skills,
Understanding the
wwwWorld, Sense of
Social

แผนภาพที่ 6 โรงเรียนในฐานะระบบเปด
ที่มา: Owens (1998: 43)

Owens (1998: 64) ไดนําเสนอทฤษฏีระบบสังคม โดยใชชื่อวา “Sociotechnical Systems
Theory” ซึ่งอธิบายวาองคการประกอบดวยปจจัยที่สําคัญใน 4 ประการ ดังนี้
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1. งาน (Task) ซึ่งมีจํานวนมากมายในโรงเรียนที่จะตองดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียน เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหาร การบริการนักเรียนการใหคําปรึกษา
แนะแนว เปนตน
2. โครงสราง (Structure) เปนการวางระบบงานที่ทําใหองคการดําเนินงานอยางมีระบบ
และมีเอกลักษณเฉพาะของตัวเอง โครงสรางจะกําหนดรูปแบบของหนาที่ บทบาท ขอบขายการ
สื่อสารที่แสดงใหเห็นทิศทางการสื่อสารและการตัดสินใจ นอกจากนี้โครงสรางยังกําหนดระบบ
การไหลของงาน
3. ทรัพยากรดานเทคโนโลยี (Technological Resources) เปนเครื่องมือในการดําเนินงาน
ซึ่งไมไดหมายถึงเฉพาะฮารดแวร เชน คอมพิวเตอร หนังสือและ ชอลก กลองโทรทัศนอิเล็กตรอน
เทานั้น แตยังรวมถึงโครงการใหม เชน วิธีการที่เปนระบบ ลําดับขั้นของกิจกรรมตางๆ หรือการ
ออกแบบวิธีการที่เปนนวัตกรรมทั้งหลายที่ใชในการแกปญหาเพื่อบรรลุการดําเนินงานขององคการ
แผนการสอนของครู ตารางการจัด เวลาเรียน และคูมือการใชหลัก สูต ร เหลานี้ คือตัว อยางของ
เทคโนโลยีในองคการทางการศึกษา
4. คน (People) หรื อทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี ส ว นสนั บสนุ น ให อ งคก ารบรรลุ ผลการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคการ ประกอบดวย บุคลากรครูและผูบริหาร
ความสัมพันธภายในของปจจัยสําคัญ 4 ประการและความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก
ของระบบโรงเรียน ตามลักษณะระบบยอยพื้นฐานของระบบโรงเรียนดังนี้
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สถานศึกษาในฐานะองคการระบบสังคม

ระบบยอยดานคน
เชน ทักษะ สถานภาพ
คานิยม ภาวะผูน ํา
ความรูสึก
การปฏิบัติ
ทรัพยากร
ของ
องคการ

ระบบยอยดานงาน
เชน การเรียนการสอน
การนิเทศ การบริหาร
การบริการ การแนะแนว

ระบบยอยดานโครงสราง
เชน อํานาจหนาที่
การตัดสินใจ การควบคุม
การวางแผน บทบาท
การแบงงาน การสื่อสาร

ระบบยอยดาน
เทคโนโลยี
เชน วัสดุ อุปกรณ
ตารางเรียน หลักสูตร
ความรู

อิทธิพลตอ
องคการ

การบรรลุ
เปาหมาย

แหลงที่มาของนักเรียน

แผนภาพที่ 7 ลักษณะระบบยอยพื้นฐานของระบบโรงเรียน
ที่มา: Owens (1998: 64)
4. แนวคิดและทฤษฏีระบบของ Hoy and miskel
Hoy and Miskel (2001: 23-32) ไดกลาวถึงแนวคิดและทฤษฏีโรงเรียนในฐานะระบบ
สังคมไววา โรงเรียนไดเปนองคกรที่เปนทางการ (Formal Organization) ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ
หรือระบบยอยที่มีความสัมพันธกันและสงผลกระทบตอกันและกัน ดังนี้
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1. โครงสราง (Structure) อยางเปนทางการในลักษณะขององคการแบบราชการที่
ออกแบบและจัดขึ้นเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคการ
2. บุค คล (Individual) ซึ่งเนน ศึก ษาในประเด็น ที่เกี่ยวกั บความตองการ (Needs)
เปาหมาย ความเชื่อ การรับรู ความเขาใจในบทบาทของงานที่รับผิดชอบ โดยที่ศักยภาพของบุคคล
จะสงผลตอการบรรลุเปาหมายขององคการ
3. วัฒนธรรม (Culture) คือ ลักษณะของการมีสวนรวมในการทํางานของบุคลากรใน
องคการ อันสงผลใหองคการมีเอกลักษณเปนของตนเอง
4. การเมือง (Politics) เปนระบบของความสัมพันธของอํานาจที่ไมเปนทางการ ซึ่ง
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อการตานทานระบบควบคุมอื่น ๆ
ภายใตความสัมพันธขององคประกอบตางๆ เหลานี้ ยังมีสิ่งที่เปนเงื่อนไขหรือแรงผลัก
จากเทคโนโลยีหลัก (Technological Core) และสิ่งแวดลอม (Environment) ขององคการ ซึ่งองคการ
จะตองดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ในการปรับตัว การบรรลุเปาหมาย การบูรณาการ และการดํารง
ศักยภาพที่มีอยูเพื่อการอยูรอดและความเจริญกาวหนาที่เกิดขึ้นขององคการ
Hoy and Miskel (2001: 23-32) นําเสนอรูปแบบระบบสังคมของโรงเรียนไววา
โรงเรียนเปนระบบสังคมที่มีองคประกอบตางๆ ดังนี้
1. ปจ จั ยนํ าเขา (Inputs) ประกอบด ว ย แรงผลัก จากสิ่ง แวดล อม (Environmental
Constrains) ทรัพยากรมนุษย และ เงินทุน (Human and Capital Resources) ภารกิจและนโยบายของ
คณะกรรมการโรงเรียน (Mission and Board Policy) วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods) และ
อุปกรณ (Equipment)
2. กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ประกอบดวยระบบโครงสราง
(Structure System) ระบบวัฒนธรรม (Culture System) ระบบการเมือง (Political System) และ
ระบบปจเจกบุคคล (Individual System)
3. ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวยผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ความพึงพอในงาน
(Job Satisfaction) การขาดเรียน (Absenteeism) การออกลางคัน (Dropout Rate) และคุณ ภาพ
โดยรวม (Overall Quality)
4. สิ่งแวดลอม (Environment) คือ สรรพสิ่งที่อยูนอกองคการ เนื่องจากโรงเรียนเปน
ระบบสั ง คม ดั ง นั้ น การกํ า หนดเขตขององค ก ารอาจทํ า ได ไ ม ชั ด เจน ซึ่ ง เป น ที่ ยอมรั บ กั น ว า
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของนั้นสงผลตอการดําเนินงานของโรงเรียน เปนแหลงปจจัยนําเขาในรูปแบบ
ตาง ๆ ไดแกประวัติศาสตร คานิยม ทรัพยากรตาง ๆ เทคโนโลยี และความตองการของสังคม เปน
ตน
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Environment
Inputs
-Environmental
Constraints
-Human and Capital
Resources
-Mission and
Broad Policy
-Materials and
Methods
-Equipment

Transformation Process
Structure System
(Bureaucratic Expectations)

Learning
Culture System
(Shared Orientation)
Learning

Teaching
Political System
(Power Relations)

Outputs
Achievement
Job Satisfaction
Absenteeism
Dropout Rate
Overall Quality

Teaching

Individual System
(Cognition and Motivation)
Discrepancy
between Actual and
Expected

แผนภาพที่ 8 รูปแบบระบบสังคมของโรงเรียน
ที่มา: Hoy and Miskel (2001: 31)
ทั้งนี้ Hoy and Miskel อธิบายไววารูปแบบระบบสังคมดังแผนภาพที่ 8 มีก ลไกขอมูล
ยอนกลับในสองลักษณะคือ ขอมูลยอนกลับภายใน (Internal Feedback Loops) และขอมูลยอนกลับ
จากภายนอก (External Feedback Loops) เชน กรณีลัก ษณะโครงสรางอยางเปน ทางการของ
โรงเรียนและกลุมไมเปนทางการมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากรแตละคนในโรงเรียน ขอมูล
ยอนกลับจะทําใหแตละคนทราบวาโครงสรางและกลุมที่ไมเปนทางการมีผลตอพฤติกรรมของแต
ละคน เชน ระบบการประเมินผลการดําเนินงาน ระบบการใหสิ่งตอบแทน และความคาดหวังของ
กลุมครูตอเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติงานควบคุมนัก เรียน สิ่งตาง ๆ เหลานี้ คือที่มาของขอมูล
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ยอนกลับภายใน สําหรับขอมูลยอนกลับจากภายนอกอยางกรณีวัฒนธรรมของชุมชน เปนเงื่อนไข
หรือแรงผลักทีส่ งผลตอโรงเรียน บรรทัดฐานกลุม และเปาหมายขององคการซึ่งสงผลทางออมตอ
ความตองการของบุคลากร เชน การจัดโปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส โรงเรียนตองไดรับ
ปจจัยนําเขาจากกลุมตาง ๆ ในชุมชนในการกําหนดเปาหมายและผลผลิตการจัดโปรแกรม
รูปแบบระบบสังคมเป นมุมมองแบบพลวัต (Dynamic) ที่มีก ลไกขอมูลยอนกลับ และ
องคประกอบตาง ๆ มีเหตุการณทั้งดี ไมดีหรือไมสงผลใดๆ อยางตอเนื่องในโรงเรียน ลักษณะที่เห็น
ไดชัดเจนเกี่ยวกับพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงของระบบ อาจดูจากพฤติกรรมของนักเรียน ครู และ
ผูบริหารที่สงผลกระทบซึ่งกันและกัน การวิเคราะหระบบมีจุดเนนในการศึกษาวาองคประกอบ
ทั้งหมดและกิจกรรมตางๆ นําไปสูผลผลิตไดอยางไร อยางไรก็ตามผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นก็เปนสิ่งที่
ไมสามารถทํานายได เนื่องจากมีปจจัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เชน ระบบราชการ กลุมตางๆ เปาหมาย
ของแตละบุคคล คานิยม การใชอํานาจในการแสดงภาวะผูนํา การตัดสินใจและการสื่อสาร เปนตน
สถานศึกษาในฐานะระบบ
วิจิตร ศรีสอาน (2523) เสนอแนวคิดที่สอดคลองกันเกี่ยวกับสถานศึกษาในฐานะระบบวา
โรงเรีย นเปน องคก ารที่เป น ระบบ โดยแสดงใหเ ห็น ถึงป จ จั ยสํา คัญของระบบ ไดแ กตัว ปอ น
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งแสดงในแผนภาพที่ 9
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-

ตัวปอน
นักเรียน
ครู - อาจารย
วัสดุ - อุปกรณ
เงินทุน ทรัพยสิน
เทคโนโลยี

-

กระบวนการ
วัตถุประสงคของโรงเรียน
หลักสูตร
กระบวนการจัด การเรียน
การสอน
กิจกรรมตาง ๆ
การประเมินผล

ผลผลิต
- นัก เรีย นสําเร็จ การศึก ษา
ตามที่วางเปาหมายไว

ขอมูลปอนกลับ
แผนภาพที่ 9 สถานศึกษาในฐานะระบบ
ที่มา: วิจิตร ศรีสอาน (2523:75)
นอกจากนี้ ทองอินทร วงศโสธร (2547: 162) ไดกลาววา สถานศึกษาเปนองคการที่เปน
ระบบ มีตัวปอนที่หลากหลาย มีกระบวนการแปรสภาพหลายกระบวนการอีกทั้งมีผลผลิตออกสู
สภาพแวดลอมหลายลักษณะ ซึ่งไดแสดงแผนภาพสถานศึกษาในฐานะที่เปนระบบเปดดังนี้
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สภาพแวดลอม

ทรัพยากรมนุษย
ครู
นักเรียน
เจาหนาที่อื่น ๆ

ตัวปอน
ทรัพยากรวัตถุ
ที่ดิน
อาคาร
วัสดุ
ครุภัณฑ

ทรัพยากรการเงิน
งบประมาณ
เงินบํารุง
เงินบริจาค
สารสนเทศ
ความคิดเห็น
รายงาน

กระบวนการ
การเรียนการสอน
หลักสูตร
วิธีสอน
การวัดผล
การบริการ
การใหคําปรึกษา
การสงเสริมสุขภาพ
การจัดหางาน

นักเรียน
ความรู
เจตคติ
ทักษะ
พัฒนาการ
การขาดเรียน
การออกกลางคัน

การบริหาร
การวางแผน
การตัดสินใจ
การจูงใจ
ภาวะผูนํา
การสื่อสาร
การจัดงบประมาณ

ผลผลิต
ครู
ความพึงพอใจ
พัฒนาการ
การลา-การขาด

สภาพแวดลอม
แผนภาพที่ 10 สถานศึกษาในฐานะที่เปนระบบเปด
ที่มา: ทองอินทร วงศโสธร (2547: 162)

อื่น ๆ
นโยบาย
ความสัมพันธกับชุมชน
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จากการศึกษาทฤษฎีระบบ สามารถสรุปและนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย องคประกอบของทฤษฎีระบบควรประกอบดวย
1. สภาพแวดลอม (Environment)
2. ปจจัยนําเขา (Input)
3. กระบวนการ (Process)
4. ผลผลิต (Output)
5. ขอมูลปอนกลับ (Feedback)
ผูวิจัยไดสรุปทฤษฎีระบบจากนักวิชาการและแยกตามองคประกอบของระบบ ดังที่แสดง
ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงสรุปแนวคิดและทฤษฎีระบบดานสภาพแวดลอม (Environment)
นักวิชาการ
ทฤษฎีระบบดานสภาพแวดลอม (Environment)
Kast and Rosenzweig (1985)
- เศรษฐกิจ
- สังคม
- การเมือง
- เทคโนโลยี
- ผูบริโภค
Lunenburg and Ornstein (1996) - สภาพแวดลอมทางสังคม
- สภาพแวดลอมของชุมชน
Owens (1998)
- ระบบสังคม - เศรษฐกิจ
- การเมือง
- เทคโนโลยี
- กฎระเบียบ
- ขอบังคับ
- ประชากร
- ระบบนิเวศ
- วัฒนธรรม
Hoy and Miskel (2001)
- ผูปกครอง
- ผูเสียภาษี
- สมาพันธ / สมาคมทางการศึกษา
- วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย
วิจิตร ศรีสอาน (2523)
ทองอินทร วงศโสธร (2547)
- สภาพแวดลอม
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ตารางที่ 2 แสดงสรุปแนวคิดและทฤษฎีระบบดานปจจัยนําเขา (Inputs)
นักวิชาการ
ทฤษฎีระบบดานปจจัยนําเขา (Inputs)
Kast and Rosenzweig (1985)
- ทรัพยากรมนุษย
- วัสดุ / อุปกรณ
- เงิน / งบประมาณ
- ขอมูลสารสนเทศ
Lunenburg and Ornstein (1996) - การจัดสรรบุคลากร
- งบประมาณ
- ทฤษฎีและความรู
- รัฐบาล
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- กฎหมาย / ระเบียบ - กลุมตาง ๆ
Owens (1998)
- ความรู
- คานิยม
- เปาหมาย
- เงิน/งบประมาณ
Hoy and Miskel (2001)
- แรงผลักจากสภาพแวดลอม
- ทรัพยากรมนุษยและเงินทุน
- ภารกิจและนโยบายของคณะกรรมการโรงเรียน
- วัสดุและวิธีการ - อุปกรณ
วิจิตร ศรีสอาน (2523)
- นักเรียน
- ครู – อาจารย
- วัสดุ – อุปกรณ
- เงินทุน ทรัพยสิน
- เทคโนโลยี
ทองอินทร วงศโสธร (2547)
- ทรัพยากรมนุษย ครู นักเรียน เจาหนาที่อื่น ๆ
- ทรัพยากรวัตถุ ที่ดิน อาคาร วัสดุ ครุภัณฑ
- ทรัพยากรการเงิน เงินบํารุง เงินบริจาค
- สารสนเทศ ความคิดเห็น รายงาน
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ตารางที่ 3 แสดงสรุปแนวคิดและทฤษฎีระบบดานกระบวนการ (Process)
นักวิชาการ
ทฤษฎีระบบดานกระบวนการ (Process)
Kast and Rosenzweig (1985)
ระบบยอยดานเปาหมายและคานิยม ประกอบดวย
- วัฒนธรรม
- ปรัชญา
- วัตถุประสงค
- เปาหมายกลุม
- เปาหมายสวนบุคคล
ระบบยอยดานเทคนิค ประกอบดวย
- ความรู
- เทคนิควิธกี าร
- สิ่งอํานวยความสะดวก
- อุปกรณตาง ๆ
ระบบยอยดานจิตสังคม ประกอบดวย
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การสรางแรงจูงใจ - ภาวะผูนํา
- พลวัตกลุม
- การสื่อสารในองคการ
ระบบยอยดานโครงสราง ประกอบดวย
- ภารกิจ
- กระแสการไหลของงาน
- การจัดกลุมงาน
- การกําหนดหนาที่
- การไหลของขอมูลสารสนเทศ
- วิธีการ
- กฎ/ระเบียบ
ระบบยอยดานการบริหาร ประกอบดวย
- การกําหนดเปาหมาย - การวางแผน
- การจัดสรรทรัพยากร - การจัดองคการ
- การดําเนินงาน
- การควบคุม
Lunenburg and Ornstein (1996) - โครงสรางองคกร - วัฒนธรรม
- การจูงใจ
- ภาวะผูนํา
- การตัดสินใจ
- การสื่อสาร
- การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร - การเรียนการสอน
- การพัฒนาอาชีพ
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ตารางที่ 3 แสดงสรุปแนวคิดและทฤษฎีระบบดานกระบวนการ (Process) (ตอ)
นักวิชาการ
ทฤษฎีระบบดานกระบวนการ (Process)
Owens (1998)
ระบบยอยดานโครงสราง เชน
- การจัดโครงสราง - อํานาจหนาที่
- การตัดสินใจ
- การควบคุม
- การวางแผน
- บทบาท
- การแบงงาน
- การสื่อสาร
ระบบยอยดานคน เชน
- ทักษะ
- สถานภาพ
- คานิยม
- ภาวะผูน ํา
- การใหรางวัล
- ความรูสึก
- การปฏิบัติงาน
ระบบยอยดานเทคโนโลยี เชน
- วัสดุ
- อุปกรณ
- ตารางเรียน
- หลักสูตร
- ความรู
ระบบยอยดานงาน
- การเรียนการสอน - การนิเทศ
- การบริหาร
- การบริการ
- การแนะแนว
Hoy and Miskel (2001)
- ระบบโครงสราง
- ระบบวัฒนธรรม
- ระบบการเมือง
- ระบบปจเจกบุคคล
วิจิตร ศรีสอาน (2523)
- วัตถุประสงคของโรงเรียน
- หลักสูตร
- กระบวนการจัดการเรียนการสอน
- กิจกรรมตาง ๆ
- - การประเมินผล
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ตารางที่ 3 แสดงสรุปแนวคิดและทฤษฎีระบบดานกระบวนการ (Process) (ตอ)
นักวิชาการ
ทฤษฎีระบบดานกระบวนการ (Process)
ทองอินทร วงศโสธร (2547)
การเรียนการสอน เชน
- หลักสูตร - วิธีสอน - การวัดผล
การบริหาร เชน
- การวางแผน - การตัดสินใจ - การจูงใจ
- ภาวะผูนํา - การสื่อสาร - การจัดงบประมาณ
การบริการ เชน
- การใหคําปรึกษา
- การสงเสริมสุขภาพ
- การจัดหางาน
ตารางที่ 4 แสดงสรุปแนวคิดและทฤษฎีระบบดานผลผลิต (Outputs)
นักวิชาการ
ทฤษฎีระบบดานผลผลิต (Outputs)
Kast and Rosenzweig (1985)
- ผลผลิต
- บริการ
- ความพึงพอใจของบุคลากร
- ความอยูรอดและความเจริกาวหนาขององคการ
- ความเปนปกระโยชนตอสังคม
Lunenburg and Ornstein (1996) - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
- ผลการปฏิบัติงานของครู
- พัฒนาการของนักเรียน
- พัฒนาการของครู
- การออกกลางคันของนักเรียน
- การเขา - ออกงานของครู
- การขาดเรียนของนักเรียน
- การขาดงานของครู
- - ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
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ตารางที่ 4 แสดงสรุปแนวคิดและทฤษฎีระบบดานผลผลิต (Outputs) (ตอ)
นักวิชาการ
ทฤษฎีระบบดานผลผลิต (Outputs)
Owens (1998)
สัมฤทธิผลในเปาหมายขององคการ
- ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานสติปญญา มีทักษะใน
การดํารงชีวิต
- มีคานิยม ทัศนคติ และแรงจูงใจ
- มีความคิดสรางสรรค
- มีทักษะในการสื่อสาร
- รูเขาใจความเปนไปของโลก
- รับผิดชอบตอสังคม
Hoy and Miskel (2001)
- ผลสัมฤทธิ์
- ความพึงพอใจในงาน
- การขาดเรียน
- การออกกลางคัน
- คุณภาพโดยรวม
วิจิตร ศรีสอาน (2523)
- นักเรียนสําเร็จการศึกษาตามที่วางเปาหมายไว
ทองอินทร วงศโสธร (2547)
นักเรียน
- ความรู
- เจตคติ
- ทักษะ
- พัฒนาการ
- การขาดเรียน - การออกกลางคัน
ครู
- ความพึงพอใจ - พัฒนาการ
- การลา-การขาด
อื่น ๆ
- นโยบาย
- ความสัมพันธกับชุมชน
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ตารางที่ 5 แสดงสรุปแนวคิดและทฤษฎีระบบดานขอมูลปอนกลับ (Feedback)
นักวิชาการ
ทฤษฎีระบบดานขอมูลปอนกลับ (Feedback)
Kast and Rosenzweig (1985)
ขอมูลปอนกลับ
Lunenburg and Ornstein (1996) ขอมูลปอนกลับทางบวก เชน
- สารสนเทศที่ เ ป น ประโยชน ต อ การปรั บ ปรุ ง
สถานศึกษา
- ข อ มู ล ป อ นกลั บ ทางลบ เช น สารสนเทศที่ ไ ม
สมบูรณหรือไมเพียงพอในการปรับปรุงสถานศึกษา
Owens (1998)
- ขอมูลปอนกลับ
Hoy and Miskel (2001)
- ขอมูลปอนกลับภายใน
- ขอมูลปอนกลับภายนอก
วิจิตร ศรีสอาน (2523)
- ขอมูลปอนกลับ
ทองอินทร วงศโสธร (2547)
จากการศึกษาองคประกอบของระบบ ตามแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน มีความ
สอดคลองกัน Kast and Rosenzweig (1985); Robbins (1990); Lunenburg and Ornstien (1996);
Hoy and Miskel (2001); วิจิต ร ศรีสอาน (2523); ทองอินทร วงศโ สธร (2547) ผูวิจัยจึง นํา
องคประกอบของระบบ ทั้ง 5 ดาน มาใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. สภาพแวดลอม (Environment)
2. ปจจัยนําเขา (Input)
3. กระบวนการ (Process)
4. ผลผลิต (Output)
5. ขอมูลปอนกลับ (Feedback)
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2.2 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management)
แนวคิดพื้นฐานของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ความเปนมาของแนวคิดเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น ไดรับอิทธิพลมา
จากวงการธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ประสบผลสําเร็จ โดยมีหลักการ วิธีการ และกลยุทธในการทํา
ใหองคกรมีประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น มีคุณภาพ สรางกําไร และ
สรางความพึงพอใจแกลูกคาและผูที่เกี่ยวของมากขึ้น โดยเนนใหมีการทํางานแบบมีสวนรวม และ
มอบอํานาจใหมีการตัดสินใจเบ็ดเสร็จที่สาขาหรือหนวยงานยอยในประเทศ หรือเมืองตาง ๆ ใน
ระหวางป ค.ศ. 1960-1979 ในวงการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและประเทศตาง ๆ ไดแสวงหา
นวัตกรรมมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม ๆ แตผลที่ไดยัง
ไมเปน ที่นาพอใจนัก จนกระทั่งป ค.ศ.1980 เปน ตน มามีก ารศึก ษาพบวา การพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึก ษาใหดีขึ้น นั้น ตองปรับปรุงกระบวนการ และวิธีก ารจัด การศึก ษาที่เคยเนน แตเรื่องการ
จัด การเรี ยนการสอนไปสูก ารปรั บปรุ ง และพั ฒ นาระบบบริ หารโรงเรียน โดยมุง ปรับ ระบบ
โครงสรางการบริหารโรงเรียนเสียใหม มีก ารกระจายอํานาจการบริหาร และจัด การศึก ษาไปยัง
โรงเรียนใหมากขึ้น และใหโ รงเรียนบริหารแบบมีสวนรว มมากขึ้น (Beck and Murphy, 1996)
สําหรับประเทศไทยมีการนําแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชควบคูกับการปฏิรูป
การศึกษา
ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
คําวา School-Based Management หรือ SBM นั้น เปนแนวคิดในการบริหาร และ
จัดการศึกษาที่ยึดหลักการกระจายอํานาจรูปแบบหนึ่ง มีการเริ่มใชคํานี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนครั้งแรกในชวงทศวรรษที่ 1980 (Cheng, 1996; Devos and Others, 1998) เมื่อนํามาใชในประเทศ
ไทยในระยะแรกยังไมมีการบัญญัติศัพทเฉพาะที่แนนอน สวนมากจะนิยมเรียกทับศัพทวา SchoolBased Management หรือเรียกยอ ๆ วา SBM ในป พ.ศ. 2541 เสริมศัก ดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ
(2541) ไดเริ่มใชคํา “การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน” ในการวิจัยเรื่องการกระจายอํานาจ
การบริหาร และการจัดการศึกษา แต วิจิตร ศรีสอาน เสนอแนะในการสัมมนาเรื่อง การบริหาร
จัด การที่สถานศึก ษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2542 ณ โรงแรมปริ๊นซพาเลซ
กรุงเทพมหานคร ใหใชคําวา “การบริหารฐานโรงเรียน” ซึ่งในป พ.ศ.2543 อุทัย บุญประเสริฐ ไดใชคํา
วา “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” ในการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหาร และการจัด
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในรู ป แบบการบริ ห ารโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐาน (School-Based
Management) (อุทัย บุญประเสริฐ , 2543) และในป พ.ศ. 2545 บุญมี เณรยอด เลือกใชคําวา “การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” ในการวิจัยโครงการนํารองระดับชาติเรื่อง การบริหารโดยใช
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โรงเรียนเปนฐาน: วิถีและวิธีไทย เนื่องจากมีความหมายตรงกับคําศัพทเดิมในภาษาอังกฤษมาก
ที่สุดและเปนคําที่นักวิชาการรวมทั้งบุคลากรในวงการศึกษาไทยนิยมใชมากที่สุด (บุญมี เณรยอด,
2545) สําหรับการวิจัยครั้งนี้เลือกใชคําวา “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” เนื่องจากเปนคําที่
นิยมใช และรูจักกันอยางแพรหลาย
อยางไรก็ตาม ยังมีคําศัพทที่เกี่ยวของกับการบริหารที่ยึดหลักการกระจายอํานาจหลาย
คํ า ที่ มี ค วามหมายคล า ยคลึ ง กั บ การบริ ห ารโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐาน ดั ง เช น Site-Based
Management, Decentralized Management, Shared-Decision Making School Empowerment,
Shared–Governance, Decentralized Authority, School Site Autonomy, School-Based Decision
Making, School-Site Management, Responsible Autonomy, The Autonomous School Concept,
Administrative Decentralization, School-based Government, School-Based Leadership ซึ่งจําแนก
ตามการใชคําแตละประเทศ ดังนี้
1. สหราชอาณาจักร (อังกฤษ และเวสส) ใหคําวา Local Management at Schools
และ Grant-Maintained Schools
2. ออสเตรเลีย ในแควนวิคตอรีย ใชคําวา The School of the Future ในออสเตรเลีย
ตะวันตกใชคําวา Better Schools
3. แคนาดา เมืองเอคมอนตัน เดิมใชคําวา School-Based Budgeting ปจจุบัน
เปลี่ยนเปน School-Based Decision–Making
4. นิวซีแลนดใชคําวา Tomorrow Schools
5. สหรัฐอเมริกาใชหลายคําแตกตางกันตามมลรัฐตาง ๆ เชน Charter Schools, SiteBased Management, School-Based Leadership, Administrative Decentralization บางครั้งใชคํา
สั้นๆ คือ Local Control
6. ฮองกง ในระยะแรกใชคําวา School Management Initiative (SMI) ปจจุบันใช
School-Based Management
สวน Lavacic กลาววา คําที่นิยมใชเรียกการกระจายอํานาจใหโรงเรียน คือ SBM หรือ
Site-Based Management Delegated or Devolved Management of School, School Autonomy,
Local Management of School
สําหรับความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดมีนักวิชาการหลายทาน
ใหความหมายและลักษณะสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไวแตกตางกัน ดังนี้
Myers and Stonehill (1993); Oswald (1995) ใหความหมายของการบริหารจัดการโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน วาเปนกลยุทธในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาดวยการถายโอน (Transfer)
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อํานาจการตัดสินใจในการบริหารและจัดการศึกษาทั้งในสวนที่เกี่ยวกับงบประมาณ บุคคล และ
หลักสูตรไปยังโรงเรียน
Cotton (2001) สังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ระหวางทศวรรษ 1980 ถึง ค.ศ. 1995 แลวสรุปวา SBM มีลักษณะดังนี้
1. เปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนรูปแบบหนึ่ง
2. เปนรูปแบบที่มีกระบวนการ/วิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนที่
แตกตางไปจากเดิม
3. เป น รู ป แบบการบริ ห ารที่ มี ก ารกระจายอํ า นาจจากรั ฐ บาล เขตการศึ ก ษาและ
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา
4. เปนรูปแบบที่มอบอํานาจหรือกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและจัด
การศึกษาไปใหโรงเรียน
5. เปนรูปแบบที่เชื่อวาโรงเรียนเปนจุดศูนยกลางของการเปลี่ยนแปลงจึงควรเปนผูไดรับ
มอบอํานาจหรือรับการกระจายอํานาจใหเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งจะ
ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาอยางมีคุณภาพ
Wohlstetter (1995: 1) ระบุวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการกระจายอํานาจ
การควบคุมจากสวนกลางไปยังชุมชนและโรงเรียน โดยใหคณะกรรมการโรงเรียนซึ่งประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง สมาชิกในชุมชน และในบางโรงเรียนมีตัวแทนนักเรียนรวมเปน
กรรมการดวย ไดมีอํานาจควบคุมสิ่งที่เกิดขึน้ ในโรงเรียน การที่ผูที่มีสวนไดเสีย (Stakeholders) ใน
ระดับโรงเรียนไดมีสวนรวมในการบริหาร จะทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนมากขึ้น และ
ทําใหผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเปนที่ยอมรับไดมากขึ้น
Cheing (1996: 44) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทําใหผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่ง
ประกอบดว ย ผูบริหารโรงเรียน ตัว แทนคณะครู ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ ซึ่ งมารวมตัว กัน เปน
คณะกรรมการโรงเรีย น ไดมี โ อกาสจั ด การศึก ษาให เป น ไปตามความตอ งการของนั ก เรีย น
ผูปกครอง และชุมชน สงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและไดรบั การพัฒนาอยางยั่งยืน
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2541: 16) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการจัด
การศึกษาที่ใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง โดยผูมีสวนไดเสียในการจัดการศึก ษาไดแก ผูบริหาร ครู
ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน ไดเขามามีบทบาทในการใหคําแนะนํา การชวยเหลือ การประเมิน
และการอนุมัติ โดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ผูบริหารโรงเรียนเปนเพียงผูมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ และนํามติในที่ประชุมไปใชจัดการศึกษา ใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการ
จนเปนที่พึงพอใจของผูที่มีสวนไดเสีย
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จากนิยามของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาโรงเรียน
แตละแหงในประเทศสหรัฐอเมริกาที่บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะไดรับมอบอํานาจ
การตัดสินเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาจากผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และรัฐบาลมลรัฐมาคลาย ๆ กันหรือเทากัน แตในขอเท็จจริง White (1989) พบวาโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา (School District) เดียวกันก็ไดรับการกระจายอํานาจแตละดานจากผูอํานายการเขต
สํานักงานเขต รัฐบาล มลรัฐแตกตางกัน ยิ่งการกระจายอํานาจจากเขตพื้นที่การศึกษาที่ตางกันไปยัง
โรงเรียน ในสังกัดของตนยิ่งมีความหลากหลายคอนขางมาก เมื่ออํานาจกระจายไปถึงโรงเรียนแลว
โรงเรียนแตละแหงก็มีวิธีการแบงปนอํานาจภายในโรงเรียนแตกตางกัน ครูใหญบางคนรวบอํานาจ
ที่ไดรับการกระจายมาไวที่ตนคนเดียว บางคนกระจายอํานาจไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่ง
ประกอบดวย ตัวแทนครู ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน(กรณีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา) และ
ระดับของอํานาจตัดสินใจที่กรรมการสถานศึกษาแตละโรงเรียนไดรับแตกตางกันอีก กรรมการ
สถานศึกษาของหลายโรงเรียนไดมาดวยการเสนอชื่อโดยครูใหญจึงไมใชตัวแทนของผูมีประโยชน
ไดเสียอยางแทจริงแมวาระดับอํานาจการตัดสินใจที่โรงเรียนแตละแหงไดรับและขอบขายของ
บุคลากร/ บุคคลผูรับอํานาจในระดับโรงเรียน อาจแตกตางกัน ระหวางโรงเรียนหนึ่งไปยั งอีก
โรงเรียนหนึ่ง แตทุกคนก็เห็นตรงกันวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนกลยุทธการบริหารที่
มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาไปยังโรงเรียน
จากการศึกษาความหมายของการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐาน พอสรุปไดวา การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนกลยุทธหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา โดยกระจายอํานาจหนาที่
การตัดสินใจ จากสวนกลางไปสูโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร
ครู ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน และผูทรงคุณวุฒิ จะมีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดแกนักเรียน และผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจ
ความเปนมาในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของประเทศตาง ๆ
ผูวิจัยขอนําเสนอความเปน มาในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของประเทศตาง ๆ
ดังนี้
1. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต ยุค แหงการสร างชาติข องสหรัฐอเมริก า รั ฐธรรมนูญ ไดกํ าหนดใหก ารจั ด
การศึกษาเปนหนาที่ของทองถิ่น (District) และมลรัฐ (State Government) ไมใชหนาที่ของรัฐบาล
กลาง (Federal Government) ดังนั้น สหรัฐอเมริกาในยุค แรกจึงไมมีกระทรวงศึกษาธิการใน
สวนกลาง เพิ่งมากอตั้งในยุคหลังโดยมีบทบาทเฉพาะเรื่องการสนับสนุนทรัพยากร การจัดทํา
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นโยบาย การออกกฎหมายและระเบียบที่สําคัญ ในขณะที่หนวยงานระดับมลรัฐกําหนดนโยบาย
และการจั ด สรรเงิ น อุด หนุน ส ว นการบริ หารและการจั ด การศึก ษาจริ ง ๆ เปน หน าที่ ข อง
“คณะกรรมการเขตการศึกษาทองถิ่น” (District Board of Education) แมประเทศสหรัฐอเมริกา จะ
มีระบบการบริหารการศึกษาที่กระจายอํานาจ โดยมีคณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นดูแลโรงเรียน
อยางใกลชิดก็ตาม แตทองถิ่นก็ยังรวมอํานาจ ทําใหสถานศึกษาไมมีอิสระ ยิ่งระยะเวลาเนิ่นนานขึ้น
กระทรวงศึกษามลรัฐ (State Department of Education) และเขตการศึกษาทองถิ่น (School District)
ยิ่งมีอํานาจเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเกิดแนวคิดเรื่อง “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” (SchoolBased Management: SBM) ซึ่งหมายถึง“ยุทธศาสตรที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยโอนอํานาจ
จากหนวยงานของรัฐและทองถิ่นไปยังโรงเรียน ซึ่งอยูใกลชิดผูเรียนมากที่สุดใหผูบริหาร ครู ผูเรียน
พอแมผูปกครอง และชุมชน สามารถควบคุมการจัดการศึกษา รับผิดชอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
งบประมาณ บุคลากรและหลักสูตรดวยตนเอง เพื่อนําไปสูการเรียนรูที่มีคุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน”
การบริ หารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐานของสหรัฐอเมริก ามี หลายรู ปแบบ ซึ่งแตล ะ
โรงเรียนจะมี “คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” (School Council หรือ School Board) ประกอบดวย
ผูแทนครู ผูบริหาร พอแม ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน คณะกรรมการมีอํานาจ ในการบริหารและ
จัดการศึกษาแตกตางกันไปตามบริบทของโรงเรียนแตละแหง บางโรงเรียนคณะกรรมการมีอํานาจ
ตั้งแตการจัดทําหลักสูตร ไปจนถึงการบริหารงบประมาณ การจางครู และผูบริหารโรงเรียน แต
คณะกรรมการโรงเรียนบางแหงมีหนาที่เพียงใหคําปรึกษาแกผูบริหารโรงเรียนเทานัน้
ป ค.ศ.1994 ซึ่งเปนชวงแรกของการใชรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
สหรัฐอเมริกา ไดกอใหเกิดผลดีตอการจัดการศึกษาหลายประการ คือ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและบุคลากร
2. เพิ่มความเปนมืออาชีพของครู
3. เพิ่มการมีสวนรวมของชุมชน
4. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
5. ทําใหการปฏิรูปหลักสูตรเปนรูปธรรมมากขึ้น
อยางไรก็ตาม จากงานวิจัยของนักการศึกษาหลายคนพบวา อุปสรรคของการใหอิสระ
กับโรงเรียนก็มีอยูมาก เชน การที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความสับสน ในนโยบายที่มาจาก
สวนกลาง ทําใหไมกลาตัดสินใจ รวมทั้งการขาดทรัพยากรที่จําเปน นอกจากนั้น ชุมชนผูมีสวน
เกี่ยวของทั้งหลาย อาจรูสึกวาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน เปนการเพิ่มภาระที่หนักใหกับ
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คณะกรรมการ ตองเสียสละเวลาสวนตัวมาชวยงานโรงเรียนและกระบวนการตัดสินใจก็ใชเวลามาก
เกินไป
ในระยะตอมาสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาโรงเรียนจากการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ไปเปนโรงเรียนอิสระในกํากับของรัฐ (Charter Schools) โดยคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
สามารถแสดงความจํานงที่จะเปนโรงเรียนอิสระในกํากับของรัฐโดยทําขอตกลง (Charter) กับ
รัฐบาลวา จะรับงบประมาณของรัฐบาลไปจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได (รุง แกวแดง, 2546: 32-36)
2. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศอังกฤษ
การศึกษาของประเทศอังกฤษ เคยไดชื่อวา เปนระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกเปน
ตนแบบที่แพรหลายไปเกือบทุกทวีป นานาประเทศทั้งที่เปนอาณานิคมและไมไดเปนอาณานิคม
ของประเทศอังกฤษ ลวนไดรับการถายทอดแบบแผนการจัดการศึกษาจากประเทศอังกฤษเกือบ
ทั้งสิ้น แตตอมาความเปนผูนําทางการศึก ษาของอังกฤษไดต กต่ําลงพรอมกับความถดถอยทาง
เศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอังกฤษไดพยายามดําเนินการปฏิรูประบบการศึกษา
เพื่อใหการศึกษาของประเทศกลับมามีมาตรฐานระดับโลกอีกครั้งหนึ่ง
ในป ค.ศ.1988 อังกฤษไดออกกฎหมายปฏิรูปการศึกษา (Education Reform Act 1988)
ซึ่งถือไดวาเปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญครั้งหนึ่งของอังกฤษ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ ๆ หลายดาน เชน มีการกําหนดหลักสูตรแหงชาติ (National Curriculum) เพื่อใหมีมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางที่เทาเทียมกัน กําหนดเปาหมายมาตรฐานทางการศึกษาในแตละระดับการศึกษา
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละระดับการศึกษา และประเมินโดยใชขอสอบมาตรฐาน
กลางทั้งสายสามัญและสายอาชีพ มี “ธรรมนูญผูปกครอง” (Parent’s Charter) ซึ่งกําหนดภารกิจ
หลักและความรับผิดชอบที่สถานศึกษาพึงมีตอผูเรียน ผูปกครองและชุมชน ประโยชนที่บุตรหลาน
จะไดรับเมื่อเขาโรงเรียน ขอมูลที่ผูป กครองมีสิทธิจ ะไดรับรูและขอพึงปฏิบัติเมื่อเกิด ปญหา
นอกจากนี้ยังมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
พุทธศักราช 2535 (Education Act 1992) กําหนดใหมีสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for
Standards in Education: OFSTED) ทําหนาที่ว างระบบการตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึก ษามัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษ ให
ผูปกครองไดรบั ขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
จุดเดนของการปฏิรูปการศึกษาของอังกฤษ คือ การกระจายอํานาจสูสถานศึกษาซึ่งแต
เดิมกระทรวงเปน ผูกําหนดนโยบาย และใหสํานัก งานบริหารการศึก ษาสว นทองถิ่น (Local
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Education Authority) เปน ผูจัดการศึกษา แตการปฏิรูปครั้งนี้ไดเนนการกระจายอํานาจไปยัง
โรงเรียน ใหแตโรงเรียนมี “คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” (School Governors) เปนองคคณะ
บุคคลที่มีอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษา โดยกระทรวง จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการเรียน
การสอนไปยังโรงเรียนโดยตรงถึงรอยละ 95 และลดคาใชจายสําหรับการสนับสนุนในสวนทองถิ่น
ที่ไมจําเปนใหนอยลง การกระจายอํานาจดังกลาว ทําใหโรงเรียนมีอิสระในการดําเนินงานมากขึ้น
สามารถบริหารอยางอิสระคลายโรงเรียนในกํากับของรัฐ (Grant-Maintained Schools) (รุง แกวแดง,
2546: 37-38)
3. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศนิวซีแลนด
ประเทศนิวซีแลนดไดเริ่มปฏิรูปการศึกษาเมื่อปพุทธศักราช 2532 แรงกดดันสําคัญที่
ทําใหตองปฏิรูปการศึกษา คือ ความตกต่ําทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง ประชาชนมีรายไดนอยและการ
วางงานสูง ดังนั้น ประชาชนและนักการเมืองจึงเห็นพองตองกันวามีความจําเปนที่จะตองปฏิรูป
การศึกษา ประกอบกับระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดในขณะนั้น
มีปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึก ษามีหลายระดับ คือ ระดับรัฐบาลกลางและเขตการศึก ษา
โรงเรียนไมมีอิสระในการบริหารและการจัด การศึก ษา คุณ ภาพการศึก ษาต่ําและประชาชนใน
ทองถิ่นไมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาของนิวซีแลนดจึงเริ่มตนขึ้นสมัยนายกรัฐมนตรีลางี โดยไดจัดทํา
กฎหมายการศึกษา ซึ่งลักษณะเดนที่นาสนใจอยางยิ่ง คือ การกระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่อง
การบริหารทั้งหมดใหกับสถานศึกษา พรอมทั้งไดลดบทบาทอํานาจของกระทรวงการศึกษาใหเปน
หนวยงานขนาดเล็กและไดยุบเลิกหนวยงานในสวนภูมิภาคลงทั้งสิ้น เพื่อใหเหลือเพียง 2 ระดับ คือ
กระทรวงกับสถานศึกษาเทานั้นโดยกระทรวงการศึกษาทําหนาที่ดาน “นโยบาย หรือแนวการจัด
การศึกษาของชาติ” รับผิดชอบในการเสนอแนะรัฐบาลดานนโยบายการศึกษาทุกระดับจัดสรร
งบประมาณ สนับสนุน สงเสริม ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน
รวมทั้งมีสํานักงานวาดวยการประเมินคุณภาพและการศึกษา ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก
สํา หรับสถานศึกษาทุกแหง ตั้งแตศูนยเด็กกอนวัยเรียน จนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัย มีอิสระในการจัด
การศึกษาของตนเอง ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” (Broad of Trustees) ซึ่งประกอบดวยผูแทนชุมชนและผูปกครอง
3-7 คน ผูแทนครู 1 คนและผูแทนนักเรียน 1 คน (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา) โดยมีผูบริหารโรงเรียน
เปนกรรมการและเลขานุการ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของนิวซีแลนดเรียกวา “โรงเรียน
บริหารตนเอง” (Self-Managing Schools)
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในเรื่องตอไปนี้
1. กําหนดนโยบายและทิศทางของโรงเรียน ภายใตแนวนโยบายการศึกษาแหงชาติ ซึ่ง
รวมถึงการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน การอนุมัติแผนการใชงบประมาณ
2. เปนตัวแทนเขามาดูแลผลประโยชนของพอแม ผูปกครองและผูเสียภาษีใหโรงเรียน
ควบคุมจริยธรรมของนักเรียน รวมทั้งสรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู
3. แตงตั้งผูบริหารโรงเรียน
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียน การกระจาย
อํานาจสูสถานศึกษาโดยตรงของนิวซีแลนดดังกลาว ความเชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับสถานศึกษา
จึงอยูที่ “ธรรมนูญโรงเรียน” ซึ่งเปนขอตกลง (Contract) ระยะเวลา 3 ป โดยโรงเรียนทุกแหงตองสง
ธรรมนูญโรงเรียนใหกระทรวงเปนผูตรวจสอบและอนุมัติ แลวกระทรวงจะจัดสรรงบประมาณให
โรงเรียนดําเนินการตามธรรมนูญโรงเรียน โดยผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําทางการศึกษาและ
ผูจัดการมีหนาที่นํานโยบายและแนวทางการดําเนินงานที่คณะกรรมการสถานศึกษากําหนดไปสู
การปฏิบัติ
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดในชวงแรกประสบปญหามากเนื่องจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนไมเขาใจในบทบาทของตน จึงมีการอบรมกันอยางจริงจัง แตในที่สุด
นิวซีแลนดก็สามารถปฏิรูปการศึกษาสําเร็จในระยะเวลาเพียงสิบปเทานั้น แมจะมีการตอตานใน
ชวงแรก แตฝายการเมืองทั้งรัฐบาลและฝายคานก็ไดสนับสนุนจนการดําเนินงานตาง ๆ ประสบ
ความสําเร็จ เปน อยางดี ซึ่งจากงานวิจัยของ Cathy Wylie ในป พุทธศัก ราช 2545 พบวา
คณะกรรมการโรงเรียนของอังกฤษและนิวซีแลนด มีความพึงพอใจที่ไดมีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรียนไดมีความรูและความเขาใจในงานของโรงเรียน ไดเห็นความกาวหนาไปในทางที่ดีขนึ้ ของ
การศึกษา ไดทําประโยชนเพื่อลูกหลานและมีความสัมพันธที่ดีขึ้นกับโรงเรียน แตสิ่งที่ไมพอใจ คือ
การประชุมที่ใชเวลานานและการเนนงานเอกสารมากเกินไป (รุง แกวแดง, 2546: 38-41)
4. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศออสเตรเลีย
การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังโรงเรียน เพื่อเพิ่มอํานาจและอิสระในการบริหาร
ใหโรงเรียน เปนประเด็นสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาออสเตรเลีย ซึ่งไดใชเวลาพัฒนามาอยาง
ยาวนานถึง 30 ป โดยมีพื้นฐานมาจากรายงาน เรื่อง การศึกษาของศาสตราจารยคารเมล และคณะ
(Karmel Report) ในป 2516 รายงานฉบับดังกลาวไดเสนอใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาโดยเนนความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และความจําเปนที่ตองใหชุมชน
เขามารว มตัด สินใจในการบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการ ตอมาการบริหารโรงเรียนใน
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ออสเตรเลียไดเปลี่ยนจากการควบคุมโดยรัฐเปนการใหอิสระแกโรงเรียน มีการลดอัตรากําลังคนใน
สวนกลาง ใหโรงเรียนบริหารตนเองโดยการมีสวนรวมของชุมชน ทําใหการบริหารจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแตละรัฐมีแนวปฏิบัติที่หลากหลายและแตกตางกัน
Caldwell and Spinks ไดศึกษาเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนของรัฐตาง ๆ ของ
ประเทศออสเตรเลีย พบวา วิคตอเรียเปนรัฐที่มีการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษามากที่สุด โดยรัฐ
วิค ตอเรียเริ่มใหอิสระแกโ รงเรียนและมีคณะกรรมการสถานศึกษาตั้งแตป พุทธศักราช 2527
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของรัฐวิคตอเรียใชคําวา “โรงเรียนบริหารตนเอง” (SelfManaging Schools) โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน(School Council) ซึ่งประกอบดวย ผูแทน
ผูปกครอง ครูและชุมชน เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และนิวซีแลนด
การปฏิรูปการศึกษาของรัฐวิคตอเรียมีความกาวหนาครั้งใหญในปพุทธศักราช 2539
เมื่อมีนโยบาย “โรงเรียนแหงอนาคต” (Schools of the Future) ซึ่งใหอิสระแกโรงเรียนมากขึ้น โดย
ยึดมาตรฐานและนโยบายของรัฐใหโรงเรียนมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability)
และจุดประสงคของการบริหารรูปแบบนี้คือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
โรงเรียนบริหารตนเองของรัฐวิคตอเรีย มีอํานาจและอิสระในการบริหาร 3 ดาน คือ
4. ดานการเรียนการสอน โรงเรียนมีการปฏิรูปการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ เนนใหผูเรียนรูจักวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เขาถึงแหลงเรียนรู มีกิจกรรมการเรียนที่พัฒนาสมองผูเรียน ฝกความรับผิดชอบโดยผานกิจกรรม
กลุมที่หลากหลาย มีครูผูนํา (Leading Teachers) ซึ่งมีประสบการณการปฏิรูปการเรียนรู เปนแกน
นําในการปฏิรูปวิธีสอนของเพื่อนครูดวยกัน
5. การบริหารงบประมาณ งบประมาณรอยละ 94 ถูกจัดสรรตรงไปยังโรงเรียนในรูป
ของเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป (School Global Budget: SGB) ทําใหโ รงเรียนมีอิ สระที่จ ะบริหาร
งบประมาณดวยตนเอง รวมทั้งโรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากทองถิ่น ชุมชนและสื่อมวลชน
หรือโดยวิธีอื่นได
6. การบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษา (School Council) ซึ่งมีผูบริหาร
โรงเรียนเปนกรรมการดวย มีอํานาจในการบริหารงานบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาการคัดเลือกและ
การบรรจุ แต งตั้ งโดยที่ค รูยั งคงสิท ธิแ ละความเป น ลู ก จ างของกระทรวงการศึก ษาของมลรั ฐ
เหมือนเดิม บทบาทที่โดดเดนมากของกรรมการสถานศึกษา คือ สามารถสรรหา คัดเลือกและ
แตงตั้งผูบริหารโรงเรียน โดยพิจารณาจากผูมีวิสัยทัศน เปนผูนําทางวิชาการ มีความรูความสามารถ
แบบมืออาชีพ ซึ่งมีการทําสัญญาปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 5 ป ถาผลงานดีก็สามารถตอสัญญาได
ทั้งนี้รัฐวิคตอเรียมีวิสัยทัศนวา ผูบริหารโรงเรียนของเขาจะตองเปน “ผูบริหารโรงเรียนชั้นนําของ
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โลก” (World Class School Principals) โรงเรียนทุกแหงมีการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน (School
Charter) ระยะ 3 ป จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในทุกป และเมื่อใกลสิ้นปที่ 3 โรงเรียนจะ
ไดรับการตรวจจากคณะผูประเมินภายนอก ซึ่งการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาของรัฐวิคตอเรียได
รับคํากลาววาเปน “รูปแบบที่ดีที่สุดในโลก” (World Best Practice) เพราะเปนการปฏิรูปการศึกษาที่
มีการวางแผนอยางรอบคอบ มีการสนับสนุนทางการเมืองที่เขมแข็งและการทุมงบประมาณใหกับ
การพัฒนาผูบริหารและครู ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรนและเอาใจใสในงานพัฒนา
วิชาการเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ยึดหลักการการบริหารตนเอง (Self Management) และ
การพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) อยางจริงจัง (รุง แกวแดง, 2546: 41)
5. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศฮองกง
ประเทศฮองกง เปนอีกตัว อยางหนึ่งของความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน โดยในปพุทธศักราช 2534 กระทรวงการศึกษาของฮองกงในสมัยนั้น ไดมี
“โครงการความริเริ่มในการบริหารสถานศึกษา” (School Management Initiative: SMI) และเสนอ
แนวคิด เรื่อง School-Based Management สําหรับปรับปรุงคุณ ภาพโรงเรียนประถมศึก ษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษา กําหนดแผนใหโรงเรียนทุกแหงในฮองกงเปนโรงเรียน SBM ภายในป 2543
หรือภายใน 10 ป นับตั้งแตเริ่มโครงการ เหตุผลที่ฮองกงปฏิรูประบบการบริหารโดยเนนการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ
1. เพื่อเนน ใหค วามสําคัญของวัต ถุประสงคใ นการจัด การศึก ษาในโรงเรียน ซึ่ง
เปนไปเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะและเจตคติที่ดีตอการเรียนรูตลอดชีวิต
2. เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคน โรงเรียนจึงจําเปนตองมีอิสระใน
การบริหารจัดการมากขึ้น เพื่อจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับ
สภาพผูเรียนและทองถิ่น
3. เปนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพชั้นสูงของครู การพัฒนาภาวะผูนํา
ระดับสูงของผูบริหารโรงเรียน ความทุมเทและอุทิศตนใหกับการศึกษาอยางจริงจังของผูปกครอง
และชุมชน
4. เปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาลักษณะเดนของตนเอง
5. มอบความไววางใจแกชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการตัดสิน ใจเกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดการศึก ษา ทําใหโรงเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกลขึ้น สามารถดึงพลังและความ
เชี่ยวชาญของผูเกี่ยวของทั้งหลาย มาสง เสริมใหเ กิด ความเขาใจอัน ดีเ กี่ยวกับประเด็น ปญหา
การศึกษาตาง ๆ
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ในระยะแรก คือ ปพุทธศักราช 2534 กระทรวงการศึกษาฮองกง ไดประกาศใหโรงเรียน
ทั่วไปเขารวมโครงการนํารอง โครงการความริเริ่มในการบริหารสถานศึกษาโดยความสมัครใจ
ปรากฏวามีโรงเรียนเขารวมโครงการเพียง 21 โรงเรียน และผลการสํารวจ พบวาโรงเรียน ที่เขารวม
โครงการสวนหนึ่งยังไมเขาใจชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
และวิธีการพัฒนาโรงเรียน รัฐบาลจึงเลือกโรงเรียน 12 โรงเรียนมาเปนกรณีศึกษา ผลการวิจัยครั้ง
นั้นทําใหทราบจุดออนและจุดแข็งของโครงการจนสามารถแกปญหาได บางโรงเรียนกลายเปน
โรงเรียนตัวอยางและผูบริหารมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น
ในระยะที่ 2 มีโ รงเรียนเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น เปนรอยละ 30 ของโรงเรียนทั้งหมด
จนกระทั่งในปพุทธศักราช 2543 กระทรวงการศึกษาฮองกงไดประกาศใหโรงเรียนทุกแหงบริหาร
จัด การแบบ School-Based Management ซึ่งมีการถายโอนความรับผิดชอบไปยังโรงเรียนให
โรงเรียนมีอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพิ่มความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ในการใชงบประมาณของ
รัฐ และจัดใหมีกลไกการตัดสินใจแบบมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ
ตั้งแตปพุทธศักราช 2542 กระทรวงการศึกษาฮองกงไดเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก การปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน และกระบวนการจัดซื้อจัด
จาง การกระจายความรับผิดชอบใหกับโรงเรียนในดานการบริหารงานบุคคลงบประมาณและการ
จัดทําหลักสูตร ทําใหโรงเรียนสามารถพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะกับลักษณะบริบทของ
ตัวเอง
การบริหารงานบุคคล โรงเรียนมีอํานาจใหความเห็นชอบการแตงตั้ง และเลื่อนตําแหนงครู
การจางครูทดแทนและการใหออกจากงาน
การบริหารงบประมาณ รัฐบาลไดจัดสรรเงินอุดหนุนพิเศษ สําหรับเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษา ชวยใหโรงเรียนมีความคลองตัวในการบริหารมากขึ้น เชนใชในการจางงานเอกชนและ
การจางครูเพิ่ม ทั้งนี้เพื่อลดภาระงานของครูและใหครูไดทุมเทเวลาไป เพื่อการปฏิรูปการศึกษาอยาง
แทจริง
ตอมาในปพุทธศักราช 2545 ฮองกงไดจัดทํากฎหมายการศึกษาฉบับใหม เพื่อใหอํานาจ
ความเปนอิสระแกสถานศึกษา รวมทั้งเพิ่มความรับผิดชอบและความโปรงใสในการบริหารงาน
โดยใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา (Incorporated Management Committees : IMC) เพื่อสนับสนุน
ใหโรงเรียนมีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เปนระบบยิ่งขึ้น
เปาหมายสูงสุด ของการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปนฐานของฮองกง คือ เพื่อปรับปรุง
มาตรฐานการเรียนการสอนโดยผานกระบวนการบริหารที่มีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ซึ่งทําใหระบบ
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การศึกษาของฮองกงกาวทันกับการพัฒนาของโลก ชวยการพัฒนาผูเรียน เปนรายบุคคลสราง
กําลังคนที่มีคุณ ภาพใหฮองกงสามารถพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งมี
ความสามารถในการแขงขันระดับนานาชนิดมากขึ้น (รุง แกวแดง, 2546: 44)
6. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศสิงคโปร
สิงคโปรเปนประเทศที่ใชการปฏิรูปการศึกษาเปนกลไกเพื่อสรางศักยภาพของชาติให
สามารถกาวขึ้นเปนประเทศชั้นนําของโลก แมเปนประเทศเล็ก ๆ มีทรัพยากรจํากัดแตดวยความ
เชื่อมั่นวา ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ คือกําลังหลักที่สําคัญในการพัฒนาประเทศผูนําสิงคโปรได
ใชงบประมาณ 1 ใน 4 ของประเทศในการพัฒนาการศึกษา และดําเนินการปฏิรูปการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง นับตั้งแตไดรับเอกราชเมื่อป ค.ศ. 1965 เปนตนมา
ผลจากการปฏิรูปการศึกษา ทําใหการศึกษาของสิงคโปรเปนที่ยอมรับวา มีค วาม
เจริญกาวหนาทัดเทียมประเทศตะวัน ตก ซึ่งอัต ราการรูหนังสือของประชากรทั้งประเทศสูงถึง
รอยละ 91.30 ยุทธศาสตรสําคัญ ที่ทําใหประเทศสิง คโปรประสบความสําเร็จ ในการปฏิรู ป
การศึกษา คือ การทุมเทงบประมาณเพื่อการศึกษา ความรวมมือของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และเอกชน เพื่อจัดทํายุทธศาสตร แผนงานโครงการและมาตรการตาง ๆ ในการวิจัยและพัฒนา
การศึกษา พัฒนาศักยภาพของผูนําใหเปนผูที่มีภาวะผูนําทางการศึกษาสูง มีคุณภาพและคุณธรรม
มุงมั่น ฉับไว มีความคิดสรางสรรค เขาใจผูอื่น มุงแกปญหาและมีวิสัยทัศน
ในป ค.ศ.1981 สิงคโปรกระจายอํานาจการศึกษา โดยจัดตั้ง “สภาการศึกษาหรือสภา
โรงเรียน” (School Council) ตามขอเสนอของกระทรวงศึก ษาธิก าร ซึ่งชว ยใหไดขอมูลดาน
การศึกษาทั้งจากฝายกําหนดนโยบาย คือ กระทรวง และจากบุคลากรฝายปฏิบัติของโรงเรียนทําให
นโยบายที่กระทรวงกําหนด มีเหตุมีผลและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
กระทรวงและโรงเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาขึ้น ตอมาในป ค.ศ. 1982-1990 สิงคโปร
ไดดําเนินการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนอยางจริงจัง โดยรัฐบาลไดสงผูบริหารโรงเรียนไปศึกษาดูงาน
ที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ มีการฝกอบรม รวมทั้งผูบริหารโรงเรียนไดรับมอบอํานาจและอิสระใน
การบริหารโรงเรียนมากขึ้น ผูบริหารโรงเรียนทําหนาที่ทั้งการควบคุม ประเมินครู การแนะแนว
การจัด ทําแผนพัฒนาโรงเรียน ดูแลการดําเนิน งานและการประเมิน ผลการเรียนการสอนของ
โรงเรียน การงานเหลานี้ทําใหผูบริหารโรงเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรครูจักใชนวัตกรรม และมี
ความภูมิใจในการพัฒนาโรงเรียน
ตั้งแตป ค.ศ.1990 เปนตนมา กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับโรงเรียนมาก
ขึ้น เนื่องจากเห็นวาการจัดการศึกษาจะเปนเลิศไดก็ตอเมื่อโรงเรียนดี จึงตองใหโรงเรียนมีบทบาท
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มากขึ้น ในการจัด การศึก ษา โดยมีการเริ่มจัดตั้งโรงเรียนที่มีก ารบริหารเปน อิสระ(Independent
School) และมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (Board of Governors) ซึ่งไดรับการเห็นชอบจาก
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย ครูใหญ ครู ผูทรงคุณวุฒิและเจาหนาที่
จากกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลจะใหเงินอุดหนุนในลักษณะบัตรอุดหนุน (Voucher) สนับสนุน
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการบริหารและจัดการเรียนการสอน สรางแรงจูงใจโดย
การใหเงิน เพิ่มแกค รูและผูบริหารโรงเรียน เพื่อดึงดูดคนเกงเขามาเปนครูและผูบริหาร แตถา
โรงเรียนมีคุณภาพตกต่ําลง จะมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารโรงเรียนพรอมทั้งปรับโครงสรางการ
บริหารโรงเรียน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสิงคโปรแมจะไมอยูในลักษณะที่มี ชุมชนและ
ผูปกครองเขามาเปน กรรมการบริหารโดยตรง แตโ รงเรียนจะมีชมรมผู ปกครองทําหนาที่ใ ห
คําแนะนําและสนับสนุนชวยเหลือโรงเรียนโดยตลอด (อุทัย บุญประเสริฐ, 2543: 80-83)
7. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศไทย
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศไทยนั้น เริ่มตนรูจักกันจริง ในชื่อวา
School-Based Management หลังจากมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งกอน
หนานั้นประเทศไทยพยายามที่จ ะปฏิรูปการศึก ษาเรื่อยมาโดยเนน การกระจายอํานาจและการ
บริหารแบบมีสวนรวม ดังปรากฏใน “ระเบียบวาดวยคณะกรรมการโรงเรียน” เมื่อป 2464 และ
ปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ดังนั้นอาจกลาวไดวาหัวใจของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
คือ การบริหารในรูปคณะกรรมการนั่นเอง เปนการกระจายอํานาจการบริหารไปยังสถานศึกษาให
สถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารตนเองมากขึ้น แตทั้งนี้สถานศึกษาจะตองรูจัก
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานและทําหนาที่ตามบทบาทใหม โดยมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาที่มีมาตรฐาน ประเมินการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เปนการสงเสริมใหประชาชนมีความ
เชื่อมั่นในสถานศึกษา และมีความเต็มใจที่จะสนับสนุนดานงบประมาณ และใหความรวมมือกับ
สถานศึกษา สงผลตอคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งความพึงพอใจของ
ชุมชน (ศักดิ์จิต มาศจิตต, 2550: 30)
กรอบแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
Cheng (1996) ระบุแนวคิดสําคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานซึ่งเปนเครื่องมือ
สําคัญในการปฏิรูปการศึกษาที่มีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ
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1. สถานศึกษาเปน หนว ยสําคัญสําหรับการตัดสิน ใจ การตัดสินใจสั่งการที่ดีควรอยูที่
หนวยปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรเพิ่มอํานาจในการบริหาร และจัดการงบประมาณใหกับสถานศึกษามาก
ขึ้น และลดการควบคุมจากสวนกลางลง
2. การมีสวนรวม และการมีความรูสึกเปน เจาของเปน ปจ จัยสําคัญสําหรับการปฏิรูป
การบริหาร และจัดการศึกษา ความสําเร็จของการปฏิรูปไมใ ชเกิด จากการควบคุมจากภายนอก
หากแตเกิดจากการที่สมาชิกในสถานศึกษา และชุมชนใหความรวมมือกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การบริหาร และการปฏิบัติงาน
ทฤษฎีการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ตามแนวคิดของ Cheng (1996) ไดเสนอวาระบบการ
บริหารจัดการใด ๆ ก็ตามจะตองมีสมมุติฐาน (Assumption) หลักการ (Principle) และความเชื่อ
(Belief) เปนกรอบอางอิงเสมอ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ก็ตองมีสมมุติฐานการศึกษา
มีหลักการ ตลอดจนความเชื่อเปนหลักยึดเชนเดียวกันกลาวคือ สมมุติฐานการศึกษาของการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานการศึกษาตองมีเปาหมาย (Goals) ครอบคลุมและหลากหลาย กําหนดโดย
สมาชิกของโรงเรียนซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษา ครู – อาจารย พอ แม ผูปกครอง และนักเรียน
เปนตน ในดานสภาพแวดลอมของการศึกษา มีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงไมหยุดนิง่ ดังนัน้ การ
ปฏิรูปการศึก ษา หรือการปฏิรูป โรงเรียนจึงเป น สิ่งจําเปน จะต องปรับประยุก ต ก ารศึก ษา ให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปและไมหยุดนิ่ง เพื่อใหการศึกษามีประสิทธิผลและบรรลุ
เปาหมายครบถวนสมบูรณ ตามที่กําหนดเอาไว ดังนั้น Cheng (1996) จึงไดเสนอทฤษฎีการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยยึดแนวทางใน 4 หลักการในการดําเนินการ ดังนี้
1. หลักดุลยภาพ (Principle of Equitinality ) หลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักแหงดุลยภาพ (Principle of Equitinality) กลาวคือ มีวิธีก ารและ
แนวทางมากมาย และหลากหลายที่จะนํามาใชดําเนินการเพื่อใหบรรลุจุด หมายการศึก ษา การ
ยืดหยุน (Flexibility) เปนเรื่องสําคัญและจําเปน โรงเรียนมีความชอบธรรมเต็มทีใ่ นอันทีจ่ ะขับเคลือ่ น
พัฒนา และดําเนินงานดวยยุทธศาสตรของตนเองในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
โรงเรียนดวยพวกเขาเองอยางมีประสิทธิภาพ
2. หลั ก การกระจายอํ า นาจ (Principle of Decentralization) เมื่ อ สภาพแวดล อ ม
เปลี่ยนแปลงไป จะสงผลกระทบใหการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความยุงยาก และเพิ่มปญหามากขึ้น ดังนั้น การกระจายอํานาจใหโรงเรียน จะทําใหโรงเรียนมีพลัง
อํานาจและรับผิดชอบในการแกปญหาที่เกิด ขึ้น ดวยตนเอง ใหมีประสิทธิภ าพมากที่สุด เทาที่จ ะ
เปนไปไดและสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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3. หลัก ระบบบริหารจัดการตนเอง (Principle of Self–Management System) ดว ย
หลัก การแบบดุลยภาพที่ยึ ด หลัก การบริหารที่มีค วามยืด หยุ น ตามสถานการณ และมี ยุทธวิธี ที่
หลากหลายที่จะนํามาประยุกตใชเพื่อใหบรรลุเปาประสงคของการจัดการศึกษาในแตละโรงเรียน
รวมถึงการบริหารตามแนวทางการกระจายอํานาจ การตัดสินใจไปยังสถานศึกษาโดยใหบุคลากร
ทุกคนไดมีสวนรวมมากที่สุด ดังนั้นการบริหารในแตละสถานศึกษาจําเปนตองใชระบบบริหาร
จัดการตนเอง มาเปนหลักในการดําเนินงานภายใตนโยบายหลัก และโครงสรางขององคการพัฒนา
จุดประสงคการสอนและ ยุทธศาสตรการพัฒนา สรางกําลังคนและทรัพยากรการแกปญหา และทํา
ใหจุดมุงหมายบรรลุผลสําเร็จดวยความสามารถของโรงเรียนเอง
4. หลักการริเริ่มสรางสรรคทรัพยากรมนุษย (Principle of Human Initiative) ทามกลาง
ความหลากหลายและความซับซอนของกิจกรรมการเรียนการสอน จึงจําเปนจะตองอาศัยการริเริ่ม
และความคิด สรางสรรคข องสมาชิกในโรงเรียนในการทําหนาที่ และเพิ่มพูน คุณภาพการศึกษา
ฉะนั้นเปาหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ก็เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมที่
สมาชิก ของโรงเรียนจะมีสว นรว มอยางกวางขวาง รว มกัน พัฒ นาศัก ยภาพ ความริเริ่ม และ
ความสามารถ เพื่อเปนพลังสรางคุณภาพการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
อุทัย บุญประเสริฐ (2543) สรุปหลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไว 5
ประการ ไดแก
1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) เปนการกระจายอํานาจจากกระทรวง
ศึกษาธิการไปสูเขตพื้นที่การศึก ษาและสถานศึก ษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 (ปรับปรุง พ.ศ.2545)
2. หลักการมีสวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement) เปน การเปด
โอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ครู นักเรียน ผูปกครอง ศิษยเกา และชุมชน มี
สวนรวมในการบริหาร การตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษา รวมเปนเจาของ และรวมรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษามากขึ้น
3. หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาแกประชาชน (Return Power to People) เปนการ
คืนอํานาจการจัดการศึกษาใหทองถิ่น และประชาชนจัดการศึกษาเอง เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว และ
สนองความตองการของผูเรียน ตลอดจนชุมชนอยางแทจริง
4. หลัก การบริหารตนเอง (Self-Management) เปน การปลอยใหโ รงเรียนมีร ะบบการ
บริหาร มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ในการบริหารตนเองตามความพรอมของสภาพการณ
ของโรงเรียน โดยสวนกลางมีหนาที่เพียงกําหนดนโยบาย และเปาหมาย
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5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) เปนหลักการควบคุมมาตรฐาน
สว นกลางมีหนาที่กําหนดนโยบาย และควบคุมมาตรฐาน มีองคก รอิสระทําหนาที่ต รวจสอบ
คุณภาพการบริหาร และการจัดการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนด และ
ตามนโยบายของชาติ โดยคณะกรรมการโรงเรียนจะทําหนาที่ตรวจสอบ และถวงดุลซึ่งกันและกัน
เสมอ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2544) ไดสรุปหลักการทั่วไปในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไว 6 หลักการ ดังนี้
1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับ
ประชาชน สําหรับประเทศไทยจะมีการกระจายอํานาจจากสวนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษาไปยัง
สถานศึกษา
2. หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดวย
ตนเองมากขึ้น ภายใตการบริหารในรูปขององคคณะบุคคล คือคณะกรรมการโรงเรียน หรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา
3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation) ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) เชน
ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา สามารถมีสวนรวมกําหนดนโยบาย และแผน ตัดสินใจกําหนดหลักสูตร
ทองถิ่น รวมคิดรวมทํา
4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (Facilitative Leadership) ไมใชผูนําแบบชี้นําหรือ
สั่งการ แตเปนภาวะผูนําที่เนนการสนับสนุน และอํานวยความสะดวก
5. หลักการพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach) มีการปรับทั้งเรื่องโครงสรางและ
วัฒนธรรมองคกร โดยการเปลี่ยนแปลง ตองใหระบบทั้งหมดเห็นดวย และสนับสนุน
6. หลักความรับผิด ชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) โรงเรียนตองพรอมใหมีการ
ตรวจสอบ เพื่อใหการบริหาร และจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
เสนห ขาวโต (2550) กลาวถึงแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังนี้
1. กําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษา
2. การบริหารโดยกําหนดเปาหมายความสําเร็จรวมกัน
3. การบริหารจัดการแนวใหมโดยใชหลักธรรมาภิบาล
- หลักนิติธรรม
- หลักคุณธรรม
- หลักความรับผิดชอบ
- หลักความคุมคา
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- หลักความโปรงใสตรวจสอบได
- หลักการมีสวนรวม
4. การบริหารแบบมีสวนรวม
5. การบริหารตนเอง
6. การบริหารแบบกระจายอํานาจใหผูรับผิดชอบ
จากการสั งเคราะห ก รอบแนวคิด การบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐาน ของ สํานัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2544); อุทัย บุญประเสริฐ (2545); เสนห ขาวโต (2550); Cheng (1996)
สรุปเปนหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ได 9 ประการ ดังนี้
1. หลักการกระจายอํานาจ
2. หลักการมีสวนรวม
3. หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาแกประชาชน
4. หลักการบริหารตนเอง
5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล
6. หลักดุลยภาพ
7. หลักการริเริ่มสรางสรรคทรัพยากรมนุษย
8. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
9. หลักการพัฒนาทั้งระบบ
ตารางที่ 6 สังเคราะหหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
อุทัย
1. หลักการกระจายอํานาจ
2. หลักการมีสวนรวม
3. หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาแกประชาชน
4. หลักการบริหารตนเอง
5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล
6. หลักดุลยภาพ
7. หลักการริเริ่มสรางสรรคทรัพยากรมนุษย
8. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
9. หลักการพัฒนาทั้งระบบ

/
/
/
/
/

สภา
การศึกษา
/
/

เสนห

Cheng

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/

63

กลาวโดยสรุป การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะมุงเนนการกระจายอํานาจและการมี
สว นรว มของบุค คลที่เกี่ยวของในการบริหารจัด การสถานศึก ษาโดยใชวิธีก ารที่หลากหลายที่
แตกตางกันไปตามศักยภาพของสถานศึกษานั้น การใหอิสระในการดําเนินงานบริหารตนเอง จะ
ทําใหเกิดความคลองตัว สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงไดทันตอเหตุการณตามหลักแหงดุลยภาพ
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสถานศึกษาทุกคนที่เกี่ยวของจะตองรับผิดชอบ ไมวาจะเปน
ความสําเร็จหรือตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงแกไข
ผูวิจัยสรุปกรอบแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานได 9 ประการ แตในการวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยใชกรอบแนวคิด การบริหารโดยใช โรงเรียนเปนฐาน ของสํานัก งานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2544) ดังนี้
1. หลักการกระจายอํานาจ
2. หลักการบริหารตนเอง
3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม
4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
5. หลักการพัฒนาทั้งระบบ
6. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
จากหลักการทั้ง 6 ประการดังกลาว สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังตอไปนี้
หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการบริหารที่มีการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ซึ่งไดระบุอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไวในมาตรฐาน 39 วาใหกระทรวงกระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้ง
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่ว ไป ไปยังคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
พระราชบัญญัติร ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พุทธศัก ราช 2546 ยังได
กําหนดใหมี ก ารกระจายอํา นาจการจั ด การศึ ก ษา ตามมาตรา 43 ที่ ร ะบุว า ให ปลั ด กระทรวง
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึก ษาทั้งด านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุค คล และการบริหารงานทั่ว ไป ไปยัง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ใน
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กรณี ที่ มี ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข องปลั ด กระทรวง เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เลขาธิก ารคณะกรรมการการอุด มศึก ษา และ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไวเปนการเฉพาะ ใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวมอบอํานาจ
ใหแกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา แลวแตกรณี ทั้งนี้ให
คํานึงถึงความเปนอิสระและการบริหารงานที่คลองตัวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาภายใตหลักการบริหารงานการศึกษาดังตอไปนี้
1. อํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณ และการดําเนินการ
ทางงบประมาณของผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษารวม
ตลอดถึงหลักการการใหสถานศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจทํานิติกรรมสัญญา
ในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลว
2. หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและดําเนินการทางวินัยกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยสัมพันธกับแนวทางที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขา ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
นอกจากนั้น มาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช 2546 ไดระบุใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปน
นิติบุคคล จึงเปนการสงเสริมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น เปน
โอกาสที่จะชวยใหโรงเรียนมีความเปนอิสระ ภายใตการกํากับดูแลของเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะ
ชวยใหสถานศึกษามีความพรอม ในการเปนหนวยงานรองรับการกระจายอํานาจ รวมทั้งภารกิจและ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เสาวนิตย ชัยมุสิก (2544: 10-11
อางจาก Rondinelli and Cheema, 1983) ไดใหความเห็นวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เปนการถายโอนความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรจาก
สวนกลางลงสูหนวยงานเครือขายในลักษณะที่มีขอบขายของความรั บผิดชอบทั้งหมด หรือเพียง
จํากัดในรูปแบบดังนี้
1. การแยกอํานาจ (Deconcentration) เปนการถายโอนความรับผิดชอบ ภาระงาน อํานาจ
การบริหารเพียงบางสวนจากสวนกลางลงสูเครือขายระดับลาง ยึด นโยบาย แผนงานและแนว
ทางการดําเนินงานที่กําหนดโดยหนวยงานกลาง โดยสามารถปรับวิธีการดําเนินการใหเหมาะสม
กับสภาพของทองถิ่น
2. การมอบอํานาจ (Delegation) เปนการถายโอนความรับผิดชอบเชิงบริหารจัดการ ใน
งานเฉพาะกิจ ที่ไมเปน งานประจําใหสําเร็จตามวัต ถุประสงค ทั้งนี้ค วามรับผิด ชอบสูงสุด อยูที่
หนวยงานกลาง
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3. การถายโอนอํานาจ (Devolution) เปนการแตงตั้งโดยถือเปนอํานาจตกทอด เปนการ
สรางความเขมแข็งแกหนวยงานยอยของรัฐบาลและมอบอํานาจใหดําเนินงานดวยตนเองอยางอิสระ
รุง แกวแดง (2546: 57-66) ไดกลาวถึงเจตนารมณของกฎหมาย ซึ่งไดกระจายอํานาจไปยัง
สถานศึกษาโดยตรงเพื่อใหสถานศึกษามีอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษามากที่สุด โดยเขต
พื้นที่การศึกษามีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในทางวิชาการ การกําหนดนโยบาย
และแผน สนับสนุ น ทรัพ ยากร ประสานการบริ หารและจัด การศึ ก ษาระหวา งสถานศึก ษา ซึ่ ง
สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ดังนี้
1. การกระจายอํานาจในการบริหารดานวิชาการ
การกระจายอํานาจดานวิชาการใหกับสถานศึกษา ไดแก การกระจายความรับผิดชอบ
ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยกําหนดใหกระทรวงรับผิดชอบเฉพาะหลักสูตรแกนกลาง
และใหสถานศึกษามีอิสระในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการออกแบบหลักสูตร กําหนดแหลงเรียนรู ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน ออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เหมาะกับผูเรียนแตละคน และออกแบบการประเมินผลผูเรียน
2. การกระจายอํานาจในการบริหารงบประมาณ
การกระจายอํานาจในการบริหารงบประมาณใหกับสถานศึก ษา ไดแกการกระจาย
อํานาจในการปกครอง ดูแลบํารุงรักษาใชและจัด หาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา
รวมทั้งการจัดหารายไดจากการบริหารของสถานศึกษา และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือ
แยงกับนโยบาย วัตถุประสงคและภารกิจหลักของสถานศึกษา นอกจากนั้นในมาตรา 58 (1) ตาม
พระราชบัญญัติก ารศึกษาแหงชาติ พุทธศัก ราช 2542ไดกําหนดใหรัฐและองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัด เก็บภาษี เพื่อการศึกษาไดตามความเหมาะสม
ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งมาตรา 58 (2) กําหนดใหบุคคล ครอบครัว และสถาบันตางๆ ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัด และมีสว นรว มในการจัด การศึก ษา บริจ าคทรัพยสิน และ
ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจําเปน รวมทั้งใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมและใหแรงจูงใจในการ
ระดมทรัพยากรโดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีตามความ
เหมาะสมและความจําเปน
3. การกระจายอํานาจในการบริหารงานบุคคล
การกระจายอํานาจในการบริหารงานบุค คล เปน การเปด โอกาสใหสถานศึก ษามี
บทบาทและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานบุคคลมากขึ้น เกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือก การ
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พัฒนา การใหคาตอบแทน เปนตน โดยมีเปาหมายสูงสุดในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพ
4. การกระจายอํานาจในการบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานทั่วไปตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใหความสําคัญกับ
การจัดทํานโยบาย แผนและระบบขอมูลสําหรับการดําเนินงาน รวมทั้งสนับสนุนระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ดังนั้น งานบริหารทั่วไปรูปแบบใหมจึงตองมีประสิทธิภาพ มีระบบขอมูลที่ทันสมัย
สําหรับสนับสนุนงานวิชาการ มีความคลองตัว ใชบุคลากรนอยและจัดใหบริก ารเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (One-Stop Service) จึงตองมีก ารกระจายอํานาจใหกับสถานศึ ก ษามากขึ้น ทั้งในเรื่องสาร
บรรณ การประชาสัมพันธ อาคารสถานที่ เปนตน
ดังนั้นจากหลักการกระจายอํานาจตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่
กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การกระจายอํานาจนั้น เปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไป
ยังสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษามีอิสระ และความคลองตัวในการบริหารตนเองมากขึ้นและเปน
การคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในรูปของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับโรงเรียนใหมากที่สุด
หลักการบริหารจัดการตนเอง (Self-Management)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 3-11) ไดกลาวถึงหลักการบริหารจัดการ
ตนเองของสถานศึกษาไววา สถานศึกษาจะตองมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้น ภายใต
การบริหารในรูปองคคณะบุคคลคือคณะกรรมการโรงเรียน หรือคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งหาก
มีก ารรวมศูน ยอํานาจไวที่สว นกลาง ทําใหผูบริหารสถานศึก ษามีอํานาจเพียงเล็ก นอยในการ
ตัดสินใจ จึงตองปรึกษาหารือจากผูมีอํานาจระดับสูงเกือบทุกเรื่อง ผลที่ตามมา คือ เกิดปญหาวิกฤต
จนไมสามารถแกไขได การบริหารในลักษณะนี้ไมกอใหเกิดผลทางการศึก ษาและยังสรางความ
ซับซอนลาชา ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับหลักการเสมอภาค จึงตองกระจายอํานาจ เพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการที่โรงเรียนมากขึ้นโดยมีพื้นฐานของทฤษฎีวา การบริหารโรงเรียนนั้นหลีกเลี่ยงไมได
ทีจ่ ะตองประสบปญหายุงยาก ดังนั้นโรงเรียนจึงควรไดอํานาจและความรับผิดชอบอยางแทจริงใน
การแกปญหาใหรวดเร็วเทาที่จะทําได เพื่อใหกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
เสาวนิตย ชัยมุสิก (2544: 11-12) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการตนเองของ
โรงเรี ย น (Self-Management School) ว า เป น การถ า ยโอนอํ า นาจการตั ด สิ น ใจเรื่ อ งต า งๆจาก
สวนกลางสูสถานศึกษา ดังตอไปนี้
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1. ดานความรู เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการจัดหลักสูตร การจัดโปรแกรม
การเรียน การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา แนวทางการรับนักเรียน การ
ประเมินนักเรียนและการเตรียมขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
2. ดานเทคโนโลยี เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ดานอํานาจหนาที่ เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการบริหารบุคลากร
4. ดานวัสดุ ครุภัณฑ เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการใชเครื่องอํานวยความ
สะดวก วัสดุอุปกรณและครุภัณฑตางๆ
5. ดานบุคลากร เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการใชทรัพยากรบุคคลและการ
พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
6. ดานเวลา เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการกําหนดแผนการดําเนินงาน และ
การบริหารเวลา
7. ดานการเงิน เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการจัดสรรงบประมาณและการ
จัดเก็บคาเลาเรียนของโรงเรียน
อุทัย บุญประเสริฐ (2546: 3-4) ไดกลาวถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาดวยวิธีการและ
แนวคิด แบบเดิมๆนั้น สว นใหญแลว โรงเรียนจะถูก ควบคุมโดยหนว ยงานสว นกลางหรือโดย
หนวยงานตัวแทนจากสวนกลาง ทําใหการบริหารจัดการไมตรงกับความตองการหรือความจําเปนที่
แทจริงของแตละโรงเรียน ทั้งสมาชิกที่อยูในแตละโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนจะไมมี
อํานาจ ไมคอยไดมีสวนรวมหรือมักจะไมมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดการบริหารจัดการโรงเรียน
โดยตรง แตในทางตรงกันขาม หลักการบริหารตามแนวการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะเนน
เรื่องการบริหารดวยตนเอง การรับผิดชอบ การดูแลแกไขปญหา พัฒนาโรงเรียนของตนดวยตนเอง
และรับผิดชอบดูแลตนเองเปนหลักสําคัญ
จากการบริหารจัดการตนเองของสถานศึกษาที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานดานการบริหารจัดการตนเอง โดยใหโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง
ภายใตก ารบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่จ ะคิด หรือกําหนดการดําเนิน งานใน
โรงเรียนไดดวยตนเอง
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation)
การปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอํานาจการศึกษากับการบริหารแบบมีสวนรวมนั้นเปน
หัวใจหรือเปนหลักสําคัญสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการมี
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สวนรวมของบุคคลในองคกรนั้น เริ่มตนตั้งแตป ค.ศ.1930 ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดรับความสนใจและ
นํามาใชในการปฏิบัติกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกาในราวป ค.ศ.1960 เปนตนมา นักวิชาการที่มี
ชื่อเสียง ไดแก Chris Argyris; Douglas McGregor; Rensis Likert ซึ่งเปนผูไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารแบบรวมมือหรือการบริหารแบบมีสวนรวม (Collaborative Management or Participative
Management) จนเปนที่ยอมรับกันมากในนักบริหารสาขาตางๆ รวมทั้งทางดานการศึกษา โดยเชื่อวา
การบริหารแบบมีสวนรวมจะทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานมาก
ขึ้น (Mohrman and Wohlstetter, 1944 อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2543: 35)
ในชวงป ค.ศ.1980 เปนตนมา มีกระแสการเปลี่ยนแปลงสูการบริหารแบบมุงคุณภาพทั้ง
องคการ (Total Quality Management: TQM) ซึ่งเปนรูปแบบการบริหารที่เปนระบบเพื่อมุงปรับปรุง
คุณภาพและพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหา ตัวแทนพนักงานทุกสวนจะรวมกับกําหนด
แนวทางแกไขปญหาและปรับปรุงระบบงาน (Deming, 1986; Juran, 1989 อางถึงใน อุทัย บุญ
ประเสริฐ, 2543: 37) หลักสําคัญอยูที่ความพึงพอใจของลูกคาและความตองการขององคการนั้น
สอดคล องกัน สําหรับ วิธี ก ารทํา งานมี ก ารปรั บรื้ อระบบ (Reengineering) ขององคก ารทั้ง ดา น
โครงสรางและกระบวนการทํางาน
Lawler (1986 อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2543: 37-38) ไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารแบบมีสวนรวมอยางจริงจัง (High-Involvement Management) โดยเปนการทําใหสมาชิก
ทุกคนในองคการมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน การแกปญหาและการสราง
ความสําเร็จใหแกองคการ ซึ่งตองอาศัยการกระจายอํานาจ (Decentralization) สิ่งตอไปนี้สูระดับลาง
อยางทั่วถึงทั้งองคการ คือ
1. สารสนเทศ (Information) เปนขาวสารที่ทําใหพนักงานซึ่งมีสวนรวมและมีอํานาจใน
การตัดสินใจ ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กลยุทธ ระบบงาน ระดับและชนิดของ
ผลงานที่ตองการ
2. ความรูและทักษะ (Knowledge and Skills) เปนสิ่งจําเปนสิ่งจําเปนสําหรับประสิทธิผล
ของงานและความสําเร็จขององคการ เปนความรูและทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน
3. อํานาจ (Power) ซึ่งเกี่ยวของกับการตัดสินใจในกระบวนการกําหนดนโยบายและกล
ยุทธการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน
4. รางวัล (Rewards) เพื่อสรางแรงจูงใจแกพนักงานใหองคการประสบความสําเร็จ โดย
การใหรางวัลนั้นขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จขององคการ
นอกจากนั้น อุทัย บุญประเสริฐ (2546: 15-16) ไดสรุปแนวคิดที่สําคัญสําหรับการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานวาเปนการจัดการใหสถานศึกษามีอํานาจ หนาที่ มีความรับผิดชอบ มีความ
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คลองตัวในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ในการสั่งการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ในภารกิจ
ของโรงเรียนทั้งดานวิชาการและหลัก สูตร การเงิน การงบประมาณ การบริหารบุคคลและการ
บริหารทั่วไป ดวยระบบการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) แบบเปนหุนสวน
(Partner) ของผูมีส ว นได เสียหรือจากผูมีสว นเกี่ย วของทุก ฝา ยที่มีสว นไดส ว นเสี ยโดยตรงซึ่ ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 3) กลาววาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
มุงเนนการบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)
เชน ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา ซึ่งสามารถมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผน การตัดสินใจ
การกําหนดหลักสูตรทองถิ่นและการรวมคิดรวมทํา เปนตน สอดคลองกับแนวคิดของ รุง แกวแดง
(2546: 36) ที่ไดกลาวถึงหลักการมีสวนรวมไววา หมายถึง การที่ผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนในการ
รวมคิดรวมทํา มีความรูสึกเปนเจาของ เพิ่มความรับผิดชอบและมีความพึงพอใจในการดําเนินการ
ซึ่งหัว ใจสําคัญของการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐานอยูที่ก ารมีสว นรว มของคณะกรรมการ
โรงเรียนนั่นเอง
จากเหตุผลที่ก ลาวมาขางตน สามารถสรุ ปไดวา หลัก การบริหารแบบมีสว นรว มตาม
แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น เปนแนวคิดที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมกันจัดการศึกษาซึ่งไดแก ครู
ผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนชุมชน การที่บุคคลทุกฝายมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและพรอมจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น
หลักการมีภาวะผูนําแบบเกือ้ หนุน (Facilitative Leadership)
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการบริหารที่ใชหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
ซึ่งคําวา ภาวะผูนํา (Leadership) มีนักวิชาการคนสําคัญใหทัศนะไว ดังนี้
Kotter (1999) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด กลาวไววา ภาวะผูนําหมายถึง ความสามารถใน
การเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงได โดยมีผูนําเปนผูสรางวิสัยทัศนใหเปนตัวกํากับ ทิศทาง ของ
องคการในอนาคต จากนั้นจึงจัดวางคนพรอมทั้งสื่อความหมายใหเขาใจ วิสัยทัศนและ สรางแรงดล
ใจแก ค นเหล า นั้น ให ส ามารถเอาชนะอุ ป สรรคเพื่อ ไปสู วิสั ย ทัศ นดั ง กล า วภาวะผูนํ า เป น
ความสามารถในการมีอิทธิพลตอกลุม เพื่อใหดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้แหลงที่มาของการ
มีอิทธิพล อาจเปนอยางทางการ เชน ไดกําหนดชัดเจนมากับตําแหนงทางบริหารขององคการนั้นวา
มีอํานาจอะไรบางเพียงไร ดังนั้นการไดรับบทบาทการเปนผูนําในตําแหนงบริหาร ก็ทําใหบุคคลนัน้
ไดรับอํานาจและเกิดอิทธิพลตอผูอื่นตามมา
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คําวา “ผูบริหาร (Managers)” หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานโดยเนนเรื่อง “ความมีประสิทธิภาพ”
(People Who do Things Right) สวน “ผูนํา” (Leaders) หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานโดยเนนเรื่อง “ความ
มีประสิทธิผล” (People Who do Right Thing) (Bennis & Nanus, 1985) สวนทัศนะของ Burn
(1978) อธิบายวา ผูบริหารทําหนาที่ จัดหา ประสานงาน และกระจายทรัพยากรมนุษยและวัสดุ
อุปกรณตางๆ ที่จําเปนสําหรับองคการ ผูบริหารจึงจําเปนตองมีทัก ษะในการเปน ผูอํานวยความ
สะดวก (Facilitator) ในการทํางานขององคการ เปนผูที่สรางความมัน่ ใจวาสรางที่ปฏิบัตินั้นเปนไป
ตามกฎระเบียบขององคก าร สวนผูนําจําเปน ตองมีทัก ษะ เพื่อการสรางความมั่น ใจวางานของ
องคการคือสิ่งที่จําเปนตองทํา และผูนํามีหนาที่อํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดเปาหมาย (Goals)
ขององคการ เปนผูที่ริเริ่มในการพัฒนาวิสัยทัศนทคี่ วรจะเปนขององคการ
จากเหตุผลดังกลาวข างตน สามารถสรุปไดวา หลัก การมีภ าวะผูนําแบบเกื้อหนุน ตาม
แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น เปนแนวคิดที่กลาวถึงภาวะผูนําที่ไมใชเปนผูนํา
แบบชี้นําหรือสั่งการ แตเปนภาวะผูนําที่เนนการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก เพื่อใหการ
บริหารจัดการโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิผล
หลักการการพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach)
เปนหลักการที่มีการปรับทั้งเรื่องโครงสรางและวัฒนธรรมองคกรโดยการเปลี่ยนแปลง
ตองใหระบบทั้งหมดเห็นดวย และสนับสนุน การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จไดตองขึ้นอยูกับโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติการ ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ ซึ่งมี
สาระที่เกี่ยวของกับการเรียนรู ในมาตรา 6 กลาวถึง ลักษณะคนไทยที่พึงประสงค เปน มนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม และวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มาตรา 7 เปาหมายกระบวนการเรียนรู
ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ที่ ถู ก ต อ ง เกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรัก ษา สงเสริม สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนของ
สวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทยความรูอัน เปน สากล อนุรัก ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รูจัก
พึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มาตรา 8 การจัดการ
ศึกษา เปนการศึกษาตลอดชีวิต สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง
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หลักการพัฒ นาโรงเรียนทั้งระบบมีขั้น ตอนดังนี้ วิเคราะหภารกิจ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งผูบริหาร ครู ผูปฏิบัติการที่มีสวนได สวนเสีย มาวิเคราะหเปาหมาย
รวมกัน เพื่อใหเห็นภาพรวม เพื่อกําหนดยุทธศาสตร มีแผนยุทธศาสตรหรือธรรมนูญโรงเรียนที่เกิด
จากการตกลงรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา ซึ่งเนนผูเรียนสําคัญที่สุด เนน
ความรวมมือในการพัฒนาตามภารกิจ มีการสรางทีมงาน และผลักดันการปฏิรูปครู เพราะครูเปน
หัวใจสําคัญของการเรียนรู การพัฒนาทั้งระบบจะตองใหระบบการบริหารจัดการขับเคลื่อน ไดเห็น
ภาพของงานรวมกันอยางชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการที่เขมแข็งเปน
เอกภาพ และมีการบริหารจัดการตามสภาพและความตองการจําเปนของโรงเรียน
จากเหตุผลดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา หลักการพัฒ นาทั้งระบบตามแนวคิด การ
บริหารโดยใชโ รงเรียนเปนฐานนั้น เปนแนวคิดที่ตองมีก ารปรับโครงสราง วัฒ นธรรมองคการ
รวมทั้ง ปรั บปรุงระบบบริห ารใหม โดยมีก ารเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดี ขึ้น ซึ่ง ทุก ฝา ยไดแ ก
ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน หนวยงาน องคกร
ตางๆ และผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งหมดเห็นดวยและสนับสนุน
หลักความรับผิดรับชอบที่ตรวจสอบได (Accountability)
ในพจนานุก รม ฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน แปลคําวา Accountability วา ภาระรับผิดชอบ
(2536: 2) ในขณะที่นั ก วิชาการ และผูศึ ก ษาหลัก ธรรมาภิบ าล มีก ารเรีย กใช ศัพท คํานี้ อยา ง
หลากหลาย แตกตางกันไป อาทิ ทิพาวดี เมฆสวรรค ใช ความรับผิดชอบ ยุคศรีอาริยะ ใชคําวา
ความนาเชื่อถือและกฎเกณฑที่ชัดเจน อมรา พงศาพิชญ ใชคําวา การทํางานอยางมีหลักการและ
เหตุผล บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ใหความหมายในทางมิติการเมืองหมายถึง ระบบราชการที่มีคอรัปชั่น
นอยและมีประสิท ธิภ าพ มีค วามเปด เผย โปร งใส กระจายอํา นาจ และสามารถถอดถอนได
นักวิชาการ หลายคน ใหความหมายวา เปนเรื่องของการตรวจสอบ เนนไปในเรื่องกระบวนการ
บริ ห าร อาทิ ปรั ช ญา เวสารั ช ช ใช ใ นความหมายว า ความสามารถในการตรวจสอบ ติ ณ
ปรัชญพฤษธ ใหความหมายวา ความพรอมที่จะใหตรวจสอบ เปนที่นาสังเกตเปนอยางยิ่งวา แมวา
Accountability จะเปน แนวคิด ที่มาจากตะวัน ตก แตการใหค วามหมายก็แตกตางกันในหลายๆ
ประเทศดว ย อัน ไดแ ก ฝรั่ ง เศส สเปน และอิ ต าลี มีก ารใช คํ าว า Responsibility แทนคํ า ว า
accountability ซึ่งมีการมองวา แมวาคําสองคํานี้จะไมใชคําที่มีความหมายเดียวกันแตก็สามารถใช
ทดแทนกันได (Uhr, 1992; Mulgan, 1997)) สวนประเทศ เยอรมนี เดนมารก เนเธอรแลนด ใช
Accountability ในความหมายที่แตกตางจาก responsibility แตมีความหมายใกลเคียงกับคําวา Duty
หรือ Obligation (Dubnick, 1998 อางจาก สถาบันพระปกเกลา, 2547: 101)
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กลาวโดยสรุป Accountability และ Responsibility มีความหมายใกลเคียงกัน แตมีนัยยะที่
แตกตางกัน หรือเหมือนกันขึ้นอยูกับการตีความ ถูกแปลในภาษาไทยวา เปนความรับผิดชอบ ซึ่งมี
ความหมายใกลเคียงกับการพรอมรับผิด ซึ่งเปนคําแปลของ Accountability ซึ่งการพรอมรับผิดเปน
การรับถึงผลของการกระทํา การดําเนินการ และการรับผลที่จะตามมาที่เปนไดทั้งในทางบวก และ
ในทางลบของการตัดสินใจและการกระทําของตน รวมความหมายถึง การตอบสนองตอสาธารณะ
ความพรอมที่จะถูกตรวจสอบ
วิภาส ทองสุทธิ์ (2551: 173-174) ไดเสนอวา ความพรอมรับผิดเปนคุณสมบัติหรือทักษะ
พึงอันแสดงออกเพือ่ เปนตัวชี้การไดรับมอบหมายภารกิจที่จะนําไปปฏิรูปดวยความรับผิดชอบ เปน
องคประกอบที่สําคัญในการเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการ ประกอบดวยหลักการยอยดังนี้ 1) การ
มีเปาหมายที่ชัดเจน องคกรที่มีหลักการธรรมาภิบาลในหลักการนี้ตองกําหนดเปาหมายของการ
กระทําชัดเจน และสร างเปน วัฒ นธรรม วาประสงคจะบรรลุอะไรและตองการเห็นผลลัพธนั้น
อยางไร 2) กําหนดเปาหมายรวมกัน เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกองคกร หรือทุกคนเปนเจาของผลงาน
เพื่อกอใหเกิดกําลังใจในการทํางานรวมกัน เพื่อผลลัพธที่เปนที่ภาคภูมิใจรวมกัน 3) วัฒนธรรมการ
พรอมรับผิดและสํานึกในความรับผิดชอบจะทําใหผูบริหารงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดการประสานงานกันระหวางสมาชิกในองคกร 4) การจัดการพฤติกรรมที่ไมเอื้อการทํางาน
ซึ่งอาจมาจากการไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง มักมีการตอตาน องคกรตองมีมาตรการในการจัดการ
พฤติกรรมการตอตานการเปลี่ยนแปลงและทําใหทุกคนยอมรับในการเปลี่ยนแปลง 5) การมีแผน
สํารองในการบริหาร วัฒนธรรมการพรอมรับผิดจําเปนตองมีการวางแผนการสื่อสารใหคนใน
องคกรรับทราบและเขาใจแผน และนโยบายขององคกรที่จะกระจายขาวสารขอมูลที่เปดเผย 6) การ
ติดตามผลและการประเมินการทํางาน เปนสิ่งที่จะเปนเครื่องตรวจสอบดูวา เปนไปตามมาตรฐาน
คุณ ภาพงานที่กําหนดไว และควรมีการแกไขทันที่ที่ผลงานนั้น ไมไดมาตรฐาน และไดรับการ
ยอมรับขององคกร
จากเหตุผลดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา หลักความรับผิดชอบที่ต รวจสอบได ตาม
แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น เปนแนวคิดที่โรงเรียนตองพรอมรับผิดชอบในการ
กระทํา การดําเนินการ ที่จะตามมาที่เปนไดทั้งในทางบวก และในทางลบและตองพรอมใหมีการ
ตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
ผูวิจัยสรุปกรอบแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2544) ที่นํามาใชในการวิจัยไดดังนี้
1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยัง
สถานศึกษา โดยใหสถานศึกษามีอิสระ และความคลองตัวในการบริหารตนเองมากขึ้นและเปนการ
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คืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในรูปของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนโดยใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับโรงเรียนใหมากที่สุด
2. หลัก การบริหารตนเอง (Self-Management) คือ การบริหารจัดการตนเอง โดยให
โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง ภายใตการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่
จะคิดหรือกําหนดการดําเนินงานในโรงเรียนไดดวยตนเอง
3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation) คือ การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผู
มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมกันจัดการศึกษาซึ่ง
ไดแก ครู ผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนชุมชน การที่บุคคลทุกฝายมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและพรอมจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
มากขึ้น
4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (Facilitative Leadership) คือ การมีภาวะผูนําทีไ่ มใช
ผูนําแบบชี้นําหรือสั่งการ แตเปนภาวะผูนําที่เนนการสนับสนุน และอํานวยความสะดวก เพื่อให
การบริหารจัดการโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิผล
5. หลัก การพั ฒ นาทั้ง ระบบ (Whole School Approach) คื อ การปรั บโครงสรา ง
วัฒนธรรมองคการ รวมทั้งปรับปรุงระบบบริหารใหม โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่ง
ทุก ฝา ยได แก ผูบริ หารโรงเรีย น คณะกรรมการบริห ารโรงเรียน ผูปกครอง ชุ มชน นัก เรีย น
หนวยงาน องคกรตางๆ และผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งหมดเห็นดวยและสนับสนุน
6. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) คือ การที่โรงเรียนตองพรอม
รับผิดชอบในการกระทํา การดําเนินการ ที่จะตามมาที่เปนไดทั้งในทางบวก และในทางลบและตอง
พรอมใหมีการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
ความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
จากการศึกษาเรื่องการนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในการบริหารโรงเรียน
พบวา มีประโยชนตอการบริหาร และการจัดการศึกษาโดยรวมดังนี้ (Myers and Stonehill, 1993;
Herman and Herman, 1992; Florida Department of Education, 1998; ดิเรก วรรณเศียร, 2545)
1. เปนการระดมผูเชี่ยวชาญ และผูมีประสบการณเพื่อรวมกันจัดการศึกษา เปดโอกาสให
ครู ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิ และตัวแทนองคกรตาง ๆ ในชุมชน มีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
บริหารโรงเรียน
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2. ขวัญ และกําลังใจของครูดีขึ้น เนื่องจากมีสวนรวม และรับผิดชอบในการบริหาร และ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น ครูเกิดความภาคภูมิใจในงานของโรงเรียนเพราะไดมีโอกาสรวมคิด
รวมทํามากขึ้น
3. เปนการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อจัดการศึกษา ทั้งดานบุคลากร การเงิน และวิชาการ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยอาศัยเครือขายผูแทนองคกรตาง ๆ และเครือขาย
ผูปกครองที่เขามามีสวนรวมจัดการศึกษา
4. สรางภาวะผูนําใหกับบุคลากรในโรงเรียน การกระจายความรับผิดชอบใหทมี งานตาง ๆ
ในโรงเรียนจะทําใหเกิดผูนํากลุม และสมาชิกในโรงเรียนจะผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนําในทีมงาน
5. เพิ่มปริมาณ และคุณภาพการติดตอสื่อสาร การบริหารแบบมีสวนรวม และการทํางาน
เปนทีมทําใหตองมีการสื่อสารภายในทีมงาน และระหวางหนวยงานภายในโรงเรียนมากขึ้น และทําให
บุคลากรในโรงเรียนรับรู และเขาใจนโยบาย และแนวทางของโรงเรียนเพิ่มขึ้น
6. เกิดการริเริ่มสรางสรรค การใหโรงเรียนรับผิดชอบบริหารจัดการดวยตนเอง ทําใหเกิด
การริเริ่มจัดทําโครงการใหม ๆ เพื่อใหตรงกับความตองการของผูเรียน และชุมชนมากขึ้น
7. เพิ่มประสิทธิภาพ การที่ครู ผูปกครอง และชุมชนมีสว นรวมในการบริหารงบประมาณ
จึงเกิดแนวทางที่จะตองใชงบประมาณโดยประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด
8. เกิดความรูสึกมีสวนรวม และความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปดโอกาส
ใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการบริหาร และจัดการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง
และพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
9. โรงเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนมากขึ้น เนื่องจากชุมชนไดเขามามีสว นรว มใน
การบริหาร และจัดการศึกษา
10. การบริหาร และการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เนื่องจาก
เปนการบริหารในรูปองคคณะบุคคล
11. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และโครงการ
ใหม ๆ
จากการศึกษาดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีความสําคัญ
ตอการบริหาร และการจัดการศึกษาในดานการระดมทรัพยากรจากชุมชนใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา การสรางขวัญกําลังใจใหกับครู การสรางภาวะผูนําใหกับบุคลากรในโรงเรียน
รวมทั้งการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน และชุมชนใหดีขึ้น
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับการบริหารแบบควบคุมจากภายนอก
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Cheng (1996) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐานกับการ
บริหารแบบควบคุมจากภายนอก มีสาระสําคัญดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management)
กับการบริหารแบบควบคุมจากภายนอก (External Control Management)
แนวคิด/
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
หลักการ
(School-Based Management )
แนวคิดเกี่ยวกับ - ความหลากหลายรูปแบบของเปาหมายทาง
การศึกษา
การศึกษา
- มีความซับซอนและความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางการศึกษา
- มีความจําเปนที่จะปฏิรูปการศึกษา
- ใหความสําคัญกับประสิทธิผล
- มุงเนนในเรื่องคุณภาพ
หลักการที่ใช หลักการคนหาความเสมอภาค
ในการบริหาร - ทางเลือกที่หลากหลายสูเปาหมายเดียวกัน
จัดการโรงเรียน - เนนความยืดหยุน

การบริหารแบบควบคุมจากภายนอก
(External Control Management)
- รูปแบบของจุดมุงหมายทางการศึกษารวม
เปนจุดมุงหมายเดียว
- ไม ซั บ ซ อ นและสภาวะแวดล อ มทาง
การศึกษาที่เกือบจะอยูตัว
- ไมจําเปนตองปฏิรูปการศึกษา
- ใหความสําคัญกับมาตรฐาน
- มุงเนนในเชิงปริมาณ
หลักการดานโครงสรางมาตรฐาน
- มี วิ ธี ก ารที่ เ ป น มาตรฐานที่ จ ะนํ า ไปสู
จุดมุงหมาย
- เนนความคิดในแนวกวาง
หลักการกระจายอํานาจ
หลักการรวมอํานาจ
- ไมห ลีก เลี่ ยงปญหา จะแก ปญหาที่ เกิ ดขึ้ น - มี ค วามระมั ด ระวั ง ในการควบคุ ม และ
ณ เวลานั้น ทันทีทันใด
หลีกเลี่ยงปญหา
- มุงประสิทธิภาพและการแกปญหา
- เนนการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน
หลักการในระบบบริหารจัดการตนเอง
หลักการในระบบที่เปนหนวยการปฏิบัติงาน
- การบริหารจัดการดวยตนเอง
- การควบคุมจากภายนอก
- มีความตื่นตัวในการใชประโยชน
- นาเชื่อถือ และตรวจสอบได(รับผิดชอบ)

- ไมมีปฏิกิริยาโตตอบทันทันใด
- ไมสามารถชี้แจงได (ไมรับผิดชอบ)
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ตารางที่ 7 (ตอ)
แนวคิด/
หลักการ

พันธกิจของ
โรงเรียน

ลักษณะของ
กิจกรรมใน
โรงเรียน
กลยุทธการ
บริหาร
มโนทัศน
เกี่ยวกับมนุษย

มโนทัศน
เกี่ยวกับ
องคการ
รูปแบบการ
ตัดสินใจ

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(School-Based Management )
หลักการในดานการริเริ่มโดยผูบริหารและ
บุคลากร
- พัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคกร
- มีสวนรวมในการบริหารจัดการอยาง
ทั่วถึง
- พันธนกิจ สมาชิกในโรงเรียนมีสวนรวม
ใหการกําหนดพันธกิจ
- เนนความรวมมือในหารพัฒนาตามพัน ธ
กิจ
- วัฒนธรรมองคการเขมแข็งเปนเอกภาพ

การบริหารแบบควบคุมจากภายนอก
(External Control Management)
หลักการในดานการควบคุมทางโครงสราง
- สนับสนุนผูควบคุมจากภายนอก
- การขยายตัวของระบบราชการ

- ทฤษฎี Y
- มองมนุษยในหลายแงมุม
- ใหความสําคัญของการรวมมือกันพัฒนา
มีสวนรวมในการตัดสินใจ

- ทฤษฎี X
- มองมนุษยวาเกิดมาพรอมกับความขี้เกียจ
และขาดความรั บ ผิ ด ชอบจึ ง ต อ งบั งคั บ
และลงโทษ
- ให ค วามสํ า คั ญกั บ การตรวจสอบและ
ควบคุม
- โรงเรียนเปนเครื่องมือ ครูเปนลูกจางจะ
ปฏิ บั ติ ง านตามที่ โ รงเรี ย นมอบหมาย
เทานั้น
- รวมอํานาจ
- ผูบริหารเปนผูตัดสินใจผูเดียว

- พันธกิจไมคอยชัดเจนถูกมอบหมายจาก
ภายนอก สมาชิ ก ไม มีส วนร ว มกํ า หนด
และอาจจะไมยอมรับ
- เนนการปฏิบัติตามพันธกิจที่ มอบหมาย
จากภายนอก
- วัฒนธรรมองค ก ารอ อ นแอและไม เ ป น
เอกภาพ
- บริ ห ารและจั ด การศึ กษาตามสภาพและ - เนื้ อ หาและรู ป แบบการบริ ห ารและจั ด
ความตองการจําเปนของโรงเรียน
การศึ ก ษา ถู ก กํ า หนดจากหน ว ยงาน
ภายนอก

- โรงเรียนเปนสถานที่ที่นักเรียน ครูและ
ผูบริหารมาอยูรวมกัน พัฒนาโรงเรียน
เพื่อความเจริญงอกงาม
- กระจายอํานาจ
- ตัดสินใจ โดยมีสวนรวมจากครู ปกครอง
และนักเรียน
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ตารางที่ 7 (ตอ)
แนวคิด/
หลักการ
รูปแบบภาวะ
ผูนํา

ทักษะการ
บริหารจัดการ
การใช
ทรัพยากร

-

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(School-Based Management )
ใชแบบภาวะผูนําหลายระดับ
ภาวะผูนําดานการศึกษา
ภาวะผูนําดานการนิเทศ
ภาวะผูนําดานการจัดการองคการ
ภาวะผูนําดานการบริหารการศึกษา
ใชอํานาจอางอิงและอํานาจโดยความ
เชี่ยวชาญ
ใชทักษะการบริหารการจัดการ สมัยใหม

-

บริหารงบประมาณดวยตนเอง
ตรงตามความตองการของโรงเรียน
แกปญหาไดทันการณ
พยายามเพิ่มแหลงทรัพยากรการศึกษา

บทบาทของ
โรงเรียน

- รูปแบบการพัฒนาที่สรางขึ้นเองเพื่อ
พัฒนาทั้งโรงเรียน ครู และนักเรียน
- ใชกระบวนการแกปญหา
- ผูสนับสนุนหรือที่ปรึกษา

การใชอํานาจ

บทบาทของ
หนวยงาน
สวนกลาง
บทบาทของ
ผูบริหาร
โรงเรียน
บทบาทของครู

-

การบริหารแบบควบคุมจากภายนอก
(External Control Management)
- ใชแบบภาวะผูนําระดับพื้นฐาน

- มักใชอํานาจตามกฎหมาย การใหรางวัล
การบังคับ
- ใชเทคนิคการบริหารแบบงายๆหรือใช
ประสบการณ
- ถูกควบคุมโดยเครงครัดจากสวนกลาง
- ขึ้นอยูกับการจัดสรรที่มาจากภายนอก
- รอการสั่งการหรืออนุญาต
- พย า ย า มห ลี ก เ ลี่ ย งก าร เ พิ่ มแ ห ล ง
ทรัพยากรเพื่อมิใหเกิดปญหา
- รูป แบบการปฏิ บั ติตามการบวนการที่
กําหนดจากาสวนกลาง
- หลีกเลี่ยงความผิดพลาด

- ผูนําและผูพัฒนาเปาหมาย
- ใหคําแนะนําสรางความรูความเขาใจ

- ผูตรวจสอบหรือผูควบคุมโดยเครงครัด

- ผูกระตุนประสานงานใหคนปฏิบัติ
- ผูพ ัฒนาเปนผูแสวงหาทรัพยากร

- ผูปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว

- ผูรวมงานในฐานะหุนสวน
- ผูต ัดสินใจ
- ผูร ิเริ่ม/ผูปฏิบัติ

-

ผูนิเทศกํากับและติดตาม
ผูควบคุมทรัพยากร
ลูกจาง
ผูตาม
ผูรับคําสั่ง
ผูปฏิบัติ
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ตารางที่ 7 (ตอ)
แนวคิด/
หลักการ
บทบาทของ
ผูปกครอง

-

มนุษยสัมพันธ

-

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(School-Based Management )
ผูรับบริการเชิงคุณภาพ
ผูรวมงานที่มีสวนรวมและใหความ
รวมมือ
ผูสนับสนุนโรงเรียน
การรวมงาน
เนนการทํางานเปนทีม เปดกวางและ
รวมมือ
มีฉันทามติ
มีบรรยากาศองคการแบบความรวมมือ

การบริหารแบบควบคุมจากภายนอก
(External Control Management)
- ผูรับบริการเชิงปริมาณ
- บุคคลภายนอกไมมีสวนรวมหรือให
ความรวมมือ

คุณภาพของ
ผูบริหาร
โรงเรียน

- มีความรูและเทคนิคการบริหารทันสมัย
- เรียนรูคนหา พัฒนา แกปญหาอยาง
ตอเนื่อง
- ใจกวางรับความคิดเห็นของทุกคน

- การบังคับบัญชา
- หัวหนา-ลูกนอง บรรยากาศแบบปด
และปกปองตนเอง
- ขัดแยงกัน
- บรรยากาศทํางานเปนแบบควบคุม
- บริหารโดยอาศัยประสบการณ
- ทํางานตามขั้นตอนและคําสั่งหลีกเลี่ยง
ปญหา
- คุนเคยและรับฟงเฉพาะผูใกลชิด

ดัชนี
ประสิทธิผล

- สนใจทั้งระบบ ทั้งตัวปอนกระบวนการ
ผลิต ซึ่ งรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ ทางวิ ชาการ
ดวย
- การประเมินผลเปนกระบวนการเรียนรู
เพื่อปรับปรุงโรงเรียน

- ให ค วามสนใจเรื่ อ งผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
วิ ช าการหรื อ ผลผลิ ต ไม ส นใจเรื่ อ ง
กระบวนการหรือตัวปอน
- การประเมิ น ผลเป น วิ ธี ก ารในการ
ตรวจสอบการบริหาร

-

ที่มา: สุชาติ การสมบัติ (2544 อางถึงใน Cheng, 1996: 50)
ประสบการณการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในตางประเทศ
ผูวิจัยไดศึก ษาเอกสารที่ก ลาวถึงประสบการณก ารบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐาน ใน
ประเทศต า ง ๆ ได แ ก สหรั ฐ อเมริ ก า นิ ว ซี แ ลนด ออสเตรเลี ย สาธารณรั ฐ เกาหลี สิ ง คโปร
อิสราเอล และสหราชอาณาจักร พบวา
1. ในประเทศเหลานั้นตางประสบปญหาความไมพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา จึงได
หาทางปรับปรุงและพัฒนาและตางใชวิธีการ ปฏิรูปการศึกษาโดยการกระจายอํานาจการศึกษาไปยัง
หนวยปฏิบัติที่ใกลชิดผูเรียนมากที่สุด ไดแก โรงเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน
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2. ในการดําเนินกระจายอํานาจการศึกษาไดลดบทบาทในสวนกลาง คือ รัฐบาลกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ หรือมลรัฐ ใหทําหนาที่เกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนทรัพยากร กําหนด
มาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยมอบอํานาจเกือบทั้งหมดไปใหโรงเรียนดําเนินการ
บริหารและจัด การศึก ษา โดยในบางประเทศมี เขตการศึก ษาเปน หนว ยงานเชื่อมโยงระหวา ง
สวนกลางกับสถานศึกษา
3. ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการศึกษามากขึ้น เนื่องจากไดมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจดีขึ้น มีความรูสึกเปนเจาของ
และรับผิดชอบตองานมากขึ้น
4. ยังไมไดมีการศึกษาอยางจริงจังวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทําใหผลสมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นมากนอยเพียงไร แตก็พบวา การบริหารรูปแบบนี้ไมมีผลทางการ
เรียนลดลงสิ่งที่เห็นไดชัดก็คือ อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง อัตราการเรียนตอสูงขึ้น
5. ความสําเร็จของการกระจายอํานาจการศึกษา อยูที่รัฐบาลใหความสําคัญและดําเนินการ
อยางจริงจัง บางประเทศ เชนออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาดวยและทุกประเทศลวนแตใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศไทย
จากการศึ ก ษาเอกสารและสัม ภาษณผูเกี่ ยวข อง เกี่ยวกับประสบการณก ารบริห ารใน
ประเทศไทยที่มีแนวคิดเชนเดียวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา
1. ปญหาสําคัญของการบริหารการศึก ษาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก
1) มีก ารรวมอํานาจไวที่สวนกลาง 2) ขาดเอกภาพในการบริหาร 3) ขาดประสิทธิภาพในระบบ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 4) ขาดการมีสวนรวมของประชาชน 5) ขาดการพัฒนา
นโยบายอยางเปนระบบและตอเนื่อง 6) ขาดความเชื่อมโยงกับองคการปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานอื่น จากปญหาดังกลาวนํามาซึ่งความคิดในการปฏิรูปการศึกษาโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจการศึกษาและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของเปนหลัก
2. ไดมีความพยายามดําเนินการปฏิรูปการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2517 และในระยะตอมาอีก
หลายครั้ง แตไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากการมีสวนเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนในที่สุด ไดมี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ซึ่งบรรจุสาระสําคัญในมาตรา 81 ให
มีการออกกฎหมายทางการศึกษา จึงเปนความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมดําเนินการจนมีการ
ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้น โดยมีหลักการสําคัญในการลดบทบาทและ
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อํานาจของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ใหทําหนาที่กําหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
(มาตรา 31) โดยมุงกระจายอํานาจการบริหารวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป ไป
ยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหมากที่สุด (มาตรา 39) โดยใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา บริหารงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา (มาตรา 40)
3. จากอดีตที่ผานมาพบวา ผูปกครองและประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย
มาก สวนใหญมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งเปนเพียงคณะกรรมการที่ปรึกษา มี
สว นรว มในการบริจ าคและหาทรัพยากรสนับสนุน โรงเรียน ทําการประชาสัม พัน ธ และรว ม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
4. คณะกรรมการศึก ษา หรือ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา มีม าตั้ง แตเ ริ่ ม ประกาศใช
พระราชบัญญัติประถมศึก ษา พ.ศ.2464 และในการปรับปรุงแกไขกฎหมายในระยะตอมาก็ได
กําหนดใหมี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาด ว ย แตบทบาทหน าที่ข องคณะกรรมการดังกล าวไม
ปรากฏผลในทางปฏิบัติมากนัก เนื่องจากเปนเพียงคณะกรรมการที่ปรึกษา สวนอํานาจการตัดสินใจ
ยังอยูที่ผูบริหารสถานศึกษา
5. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร และการ
จัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาในการดําเนินการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา อาจทํา
ใหเกิดผลกระทบทางดานการเมือง การปกครอง การกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติการ
จัดโครงสรางองคการ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ งบประมาณการตอตานของผูเสียอํานาจ
ความพรอมของหนวยงานและบุคลากรในสวนกลางระดับกระทรวง ความพรอมของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึก ษา การเชื่อมโยงระหวางสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาระงานของครูและผูบริหาร การตรวจสอบ
เวลา การจัดการเรียนการสอนและผลการเรียน
2.3 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
2.3.1 รูป แบบการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปนฐาน : ตัว อยางประสบการณที่คัด สรร
โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ของ อรพรรณ พรสีมา
(2546) ไดนําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในโครงการ 4 ดาน
ดังนี้
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1. ดานการบริหารทั่วไป ประกอบดวย
1.1 การกระจายอํานาจในโรงเรียน
1.2 การสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหาร
1.3 การพัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 การสรางความสัมพันธกับชุมชน
1.5 การวางแผน การพัฒนาธรรมนูญโรงเรียน และการนําธรรมนูญโรงเรียน
ไปสูการปฏิบัติ
1.6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1.7 การเรียนรูและพัฒนาการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง
2. ดานวิชาการ ประกอบดวย
2.1 การสรางสภาพแวดลอมทางการเรียนรู
2.2 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
2.3 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. ดานการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย
3.1 การพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา
4. ดานงบประมาณ
4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2.3.2 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดิเรก วรรณเศียร (2544: 133-136) สรุปแนวคิดของ Leithwood and Menzies ใน
เรื่องรูปแบบของคณะกรรมการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวา มีรูปแบบที่สําคัญ
อยางนอย 4 รูปแบบ คือ
1. รูป แบบที่ มีผู บริ หารโรงเรี ยนเป น หลั ก (Administrative Control School
Council) เกิดจากแนวคิดในการกระจายอํานาจหนาที่ในการบริหารการเงิน บุคลากร วิชาการ ใหแก
ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมาครั้งแรกมักเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาของ
ผูบริหารโดยผูบริหารจะใชวิธีขอคําปรึกษาอยางไมเปนทางการกับคณะกรรมการ คณะกรรมการจะ
ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ทําหนาที่เปนประธาน และมีเจาหนาที่เขตการศึกษาเปนกรรมการ
โดยตําแหนงคณะกรรมการอื่นๆ มาจากการเลือกตั้งของกลุมบุคคลแตละประเภท เชน จากกลุมครู
ผูปกครอง และชุมชน คณะกรรมการจะมีบทบาทในการรวมเสนอความคิดเห็นกําหนดนโยบายใน
การวางแผน หาแนวทางแกปญหาในการดําเนินงานของโรงเรียน แตอํานาจการตัดสินใจยังคงอยูท ี่
ผูบริหารโรงเรียน
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2. รูปแบบที่มีค รูเปน หลัก (Professional Control School Council) เกิด จาก
แนวคิดที่วา ครูเปนผูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด ยอมรูปญหาไดดีกวาและสามารถแกปญหาไดตรง
จุด ตัวแทนคณะครูจะมีสัดสวนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน ผูบริหารยังคงเป นประธาน
กรรมการโรงเรียน บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร
3. รูป แบบที่ชุ มชนมีบ ทบาทหลั ก (Community Control School Council)
แนวคิดที่สําคัญคือ การจัดการศึกษาควรตอบสนองความตองการของผูปกครองและชุมชนมาก
ที่สุด ตัวแทนของผูปกครองและชุมชนจึงมีสัดสวนในคณะกรรมการโรงเรียนมากที่สุด ตัวแทน
ผูปกครองและชุ มชนเปน ประธานคณะกรรมการ โดยมีผูบริห ารโรงเรียนเป น กรรมการและ
เลขานุการ บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน เปนคณะกรรมการบริหาร
4. รูปแบบที่ค รูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional Community Control
School Council) แนวคิดเรื่องนี้เชื่อวา ทั้งครูและผูปกครองตางมีความสําคัญในการจัดการศึกษา
ใหแกเด็ก เนื่องจากทั้งสองกลุมตางอยูใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด รับรูปญหาและความตองการ
ไดดีที่สุด สัด สวนของครูและผูปกครอง (ชุมชน) ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีเทา ๆ กัน แต
มากกวาตัว แทนกลุมอื่น ๆ ผูบริหารโรงเรียนเปน ประธาน บทบาทหนาที่ข องคณะกรรมการ
โรงเรียน เปนคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่
แกไข พ.ศ. 2545 จะเปนคณะกรรมการที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control School
Council) โดยมีสัดสวนคณะกรรมการที่มากจากชุมชนมากที่สุด ซึ่งก็คือ ผูแทนผูปกครอง ผูแทน
องคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ นอกจากรูปแบบ
ดังกลาวนี้ เสาวนิตย ชัยมุสิก (2544: 25-27) ไดใหความคิดเห็นในการแบงรูปแบบการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน มี 4 รูปแบบ ที่มีความเหมือนและแตกตางกันออกไป ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การบริหารที่มีผูบริหารเปนผูชี้นํา เปนรูปแบบที่มีการปรึกษาหารือ
กับบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน แตการบริหารชี้ขาดเปนอํานาจของ
ผูบ ริหารคนเดียว
รูปแบบที่ 2 การบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เปนรูปแบบที่มีตัวแทนครูเปน
คณะกรรมการในสัดสวนที่มากกวากลุมอื่น
รูปแบบที่ 3 การบริ หารโดยคณะผูป กครองและครู เป น รู ปแบบที่ ใ ช เพื่ อลด
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนการบริหารสถานศึกษาในกํากับของรัฐ
รูปแบบที่ 4 การบริหารโดยคณะกรรมการในพื้นที่สถานศึกษา เปนรูปแบบที่มอบ
อํานาจการตัด สินใจอยางมีขอบเขตจํากัด ใหกับคณะกรรมการในพื้นที่สถานศึกษา ในเรื่องการ
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จัดสรรงบประมาณที่ไดรับจากเขตพื้นที่ใหแกสถานศึกษา จะเนนการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
งานการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับการกํากับติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับการเริ่มวงจรปฏิบัติใหม
อุทัย บุญประเสริฐ (2546: 15) ไดศึกษารูปแบบการดําเนินงานที่สถานศึกษาอาจเลือกใชให
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ใหสอดคลองกับความพรอมของโรงเรียน และรับกับพัฒนาการ
ของโรงเรียน หรือระดับของการพัฒนาในการบริหารจัดการของแตละโรงเรียนที่แตกตางกัน มี 5
รูปแบบใหเลือก ดังนี้
1. รูปแบบที่มีการบริหารจัดการโดยมีชุมชนเปนหลัก
2. รูปแบบที่มีการบริหารจัดการโดยมีผูบริหารเปนหลัก
3. รูปแบบที่เปนโรงเรียนในกํากับของรัฐ
4. รูปแบบที่บริหารโดยอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิน่
5. รูปแบบที่ดําเนินการแบบการประกอบการของเอกชน
สรุปไดวารูปแบบการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปนฐานที่ก ลาวมาทั้งหมดนี้ รูปแบบที่มี
ผูบริหารเปนผูชี้นําหรือเปนหลัก เปนรูปแบบที่ผู บริหารสวนใหญในอดีตไดปฏิบัติกัน มา สว น
รูปแบบที่มีค รู ผูปกครอง และชุมชน เขามามีสว นรวมในการบริหารจัดการในโรงเรียน โดยมี
อํานาจในการพิจารณาตัดสินใจรวมกัน จัดไดวาเปนแนวทางใหมของการจัดการศึกษาในประเทศ
ไทย ซึ่งสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาของไทยในขณะนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 2-3) ใหแนวคิดวา การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของแตละสถานศึกษาอาจไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะและความจําเปน
ของแตละโรงเรียน ขึ้นอยูกับวาใครเปนหลัก คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลกลุมใดมากที่สุด
กลุมนั้นก็จะเปนหลัก เชน ครูเปนหลัก ผูบริหารเปนหลัก ชุมชนเปนหลัก ซึ่งสรุปไดเปน 4 รูปแบบ
คือ
1. รูปแบบบริหารแบบเพื่อนรวมวิชาชีพ เปนรูปแบบที่ครูเปนหลัก มีการมอบอํานาจการ
ตัดสินใจใหครูมาก ใหครูมีสวนรวมและเปนประชาธิปไตย สําหรับโรงเรียนเล็ก ๆ อาจใชครูทั้ง
โรงเรียนในการตัดสินใจ สวนโรงเรียนขนาดใหญเลือกเฉพาะผูแทนครู
2. รูปแบบบริหารโดยการนําของผูบริหาร เปนรูปแบบที่ผูบริหารเปน หลักอาจมีก าร
ปรึกษากับครู และผูเชี่ยวชาญบาง
3. รูปแบบบริหารโดยคณะกรรมการผูปกครอง เปนรูปแบบที่ชุมชนเปนหลักมีผูปกครอง
ทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหาร และมีอํานาจในการตัดสินใจมากที่สุด
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4. รูปแบบบริหารโดยคณะกรรมการ SBM เปนรูปแบบที่ครูและชุมชนเปนหลัก แตจะ
รับผิดชอบเฉพาะดาน มีอํานาจในการตัดสินใจเฉพาะเรื่อง เชน คณะกรรมการ SBM สําหรับ ดูแล
งานวิชาการ คณะกรรมการ SBM สําหรับดูแลเรื่องงบประมาณ เปนตน
Kuehn (1996 อางถึงใน ยุวดี ศันสนียรัตน, 2547: 3) ไดเสนอรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไว 4 รูปแบบ ซึ่งแตละแบบมีความแตกตางกันตามมิติตาง ๆและสะทอนความ
สนใจในเรื่องที่แตกตางกัน ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การบริหารแบบประชาธิปไตย เปนการบริหารที่ใหบุคลากรในสถานศึกษา
ทั้งหมดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
รูปแบบที่ 2 การบริหารโดยครูใหญเปนผูชี้นํา เปนรูปแบบที่อาศัยการปรึกษาหารือกับ
บุค ลากรในสถานศึก ษาและผูปกครองนัก เรียน แตก ารตัดสินใจเปน อํานาจของครูใหญ หรือ
ผูบริหารเปนผูชี้ขาด
รูปแบบที่ 3 การบริหารโดยคณะผูปกครอง โดยทั่วไปคณะผูปกครองจะมาจากการเลือกตั้ง
เพื่อลดบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ในบางกรณีการบริหารตามรูปแบบนี้ อาจปรับให
คลายกับการบริหารสถานศึกษาในกํากับของรัฐ (Charter School)
รูปแบบที่ 4 การบริหารโดยคณะกรรมการในพื้นที่สถานศึกษา โดยคณะกรรมการมีอํานาจ
การดําเนินงานที่จํากัด แตมีอิทธิพลตอพื้นที่โดยรอบของสถานศึกษานั้น เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การศึกษาเฉพาะทาง การตัดสินใจเรื่องคาใชจายที่สงมาจากเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา
เปนตน
สําหรับรูปแบบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมนั้น นักวิชาการทางการ
ศึกษาไดมีแนวคิดที่หลากหลาย ซึ่งสามารถกลาวรายละเอียดไดดังนี้
กรมสามัญศึกษา (2545: 22-34) ไดเสนอรูปแบบการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานโดยที่ โ รงเรี ย นสามารถนํ า ไปปรั บ ใช ดํ า เนิ น การให เ หมาะสมและประสบความสํ า เร็ จ
ประกอบดวย 8 กลยุทธ คือ
1. การกําหนดกฎหมายและระเบียบ
2. ภาวะผูนําของผูบริหารและบุคลากร
3. การจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา
4. การจัดการเรียนการสอน
5. การประกันคุณภาพและธรรมาภิบาล
6. การสรางความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่น
7. การบริหารทรัพยากร ไดแก คน เงิน สารสนเทศ เปนตน
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8. เทคโนโลยี
จากกลยุทธดังกลาว สามารถนํามาเขียนรูปแบบการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานได ดังแผนภาพที่ 11
กฎหมาย
และระเบียบ
ภาวะผูนําผูบริหาร
และบุคลากร

เทคโนโลยี

การบริหารทรัพยากร
(เงิน, คน, สารสนเทศ
ฯ)

การบริหาร
ตามแนวคิด
SBM

การสรางความรวมมือ
กับชุมชนและทองถิ่น

หลักสูตร
ระดับสถานศึกษา

การเรียนการสอน

การประกันคุณภาพ
และธรรมาภิบาล
แผนภาพที่ 11 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามแนวคิดของกรมสามัญศึกษา
ที่มา: กรมสามัญศึกษา (2545: 22-34)
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ธีระ รุญเจริญ (2546: 63-64) ไดเสนอรูปแบบการดําเนินการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดย
ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ เชน ชุมชน ผูปกครอง
นักเรียนตองไดรับการเตรียมความพรอมใหมองเห็นคุณคาและมีความรูความเขาใจเกี่ ยวกับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการติดตามและกํากับดูแลการ
ดําเนินการอยางเปนระบบ โดยรูปแบบการดําเนินการดังกลาว อธิบายไดแผนภาพที่ 12
การดําเนินการ

การประเมินผลและรายงานผล

• สรางความตระหนักและ
ใหความรูและทักษะ
• ประเมินความพรอม

ดําเนินการพัฒนาตามเปาหมาย

การประเมินผล

กําหนดเปาหมายการ
พัฒนาโรงเรียนสู SBM
พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ
โรงเรียน
สรางกลไกการประกัน
คุณภาพ
สรางระบบการเงินและ
งบประมาณใหเหมาะสม

ประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็น

การเตรียมการ

• สงเสริมสนับสนุน
• จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
• กํากับ ติดตาม
• นิเทศ

นําผลการประเมินมาปรับปรุง
• ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
• วางแผนในระยะตอไป
• จัดทําขอมูลสารสนเทศ

• วางกรอบการประเมิน
• จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ
• รวบรวมขอมูล
• แปลผลขอมูล
• ตรวจสอบ/ปรับปรุง
คุณภาพการประเมิน

จัดทํารายงาน
•รวบรวมผลการ
ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน
• วิเคราะหจุดเดน จุดดอย
• การดําเนินงาน
นําผลการประเมินมาปรับปรุง

แผนภาพที่ 12 รูปแบบการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ ธีระ รุญเจริญ
ที่มา: ธีระ รุญเจริญ (2546: 64)
อุทัย บุญประเสริฐ (2546: 27-28) ไดเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดัง
รายละเอียดตามแผนภาพที่ 13
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การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
SCHOOL-BASED MANAGEMENT : SBM
กระจายอํานาจสูโรงเรียน
โรงเรียน
บริหารแบบมีสวนรวม
(ครู พอแม ผูปกครอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของ
หรือผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชน)
วางนโยบาย
แผนบริหาร
และติดตาม
ประเมินผล
บริหารจัดการ
ตนเองบน
ฐานขอมูลและ
ลักษณะพื้นฐาน
ของโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา / โรงเรียน
1. ผูแทนพอ-แม ผูปกครอง
5. ผูแทนศิษยเกา
2. ผูแทนครู
6. ผูทรงคุณวุฒิ
3. ผูแทนองคกรชุมชน
7. ผูบริหารสถานศึกษา
4. ผูแทนองคกรปกครอง
(ในฐานะกรรมการ
สวนทองถิ่น
และเลขานุการ)
งานหลัก
บริหารวิชาการ บริหารบุคคล
งบประมาณ บริหารทั่วไป
งานอาคาร สิ่งแวดลอม และชุมชนสัมพันธ

แผนภาพที่ 13 รูปแบบการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ อุทัย บุญประเสริฐ
ที่มา: อุทัย บุญประเสริฐ (2546: 27-28)
Pushpanadham and Khirwadkar (2003: 11) ไดนําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปน ฐาน ซึ่งมุงเนน การสรางความเขมแข็งของสถานศึก ษาอยางเปน ระบบทั้งดานโครงสราง
กระบวนการและบุคลากรเพื่อพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู คานิยม มาตรฐานการศึกษา การสราง
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ความสัมพันธทดี่ ีระหวางโรงเรียนกับชุมชน สรางความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา รวมทั้งสามารถ
พัฒนาสถานศึกษาใหปรับตัวทันกับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรูปแบบการบริหารดังกลาว
สามารถอธิบายไดดังแผนภาพที่ 14
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
SCHOOL – BASED MANAGEMENT

กระจายอํานาจ
(Decentralization)

ความเปนอิสระ
(Autonomy)

ความรวมมือ
(Collaboration)

การวางแผนและประเมินผล
(Planning and Evaluation)

การบริหารหลักสูตร (Curriculum Management)
การบริหารจัดการงบประมาณ (Financial Management)
การบริหารจัดการโรงเรียนทีด่ ี (School Governance)
การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
* วัฒนธรรมการเรียนรู
* มุงเนนวิชาการระดับสูง
* การสรางความสัมพันธที่ดี
(Learning Culture) (High Academic Performance) (Positive Hunan Relationship)
* ความรูสึกเปนเจาของ
* ความคาดหวังสูง
* นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
(Sense of Ownership)
(High Reputation)
(Innovation and Change)
แผนภาพที่ 14 รูปแบบการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ที่มา: Pushpanadham and Khirwadkar (2003: 11)
Cheng (2003: 3) ไดนําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของฮองกง ซึ่ง
มุงเนนการกระจายอํานาจ (Decentralization) ใหมีความยืดหยุนในการใชทรัพยากรสําหรับการ
แกปญหาของโรงเรียน และการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของการศึกษา มุงเนนการสรางองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization) ใหมีการวางแผนดวยตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การ
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ประเมิน ตนเอง และการปรับ ปรุง ตนเอง รวมทั้ง การสรา งความรั บผิด ชอบที่ต รวจสอบได
(Accountability) ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ 15
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานลักษณะองคกรแหงการเรียนรู
(SBM as Organizational Learning)
วิเคราะหสภาพแวดลอม
(Environmental Analysis)
การวางแผน การระดมทรัพยากร
และการจัดโครงสราง
การมีสวนรวม
(Participation)
ภาวะผูนํา(Leadership)
การจัดทีมงาน (Staffing)
การอํานวยการ (Directing)

รอบตอไป
(Next Cycle)

การดําเนินการ
(Implementing)
กํากับ ติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluating)

แผนภาพที่ 15 รูปแบบการปฏิรูปการบริหารโดยเนนโรงเรียนเปนศูนยกลาง
ที่มา: Cheng (2003: 3)
ดิเรก วรรณเศียร (2546: 16-17) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย สรุปไดวาการบริหารสถานศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบทของไทยจะตองประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ การเตรียมการเบื้องตน
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การเตรียมการ (Introduction)
• กําหนดวัตถุประสงค, กําหนดคุณลักษณะ,
หลักการองคประกอบ, เงื่อนไขและวิธีการใช
การจัดองคการ (Organizing)
• การวางแผนกลยุทธ, ขยายกรอบแนวคิดและ
งบประมาณ, จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนประจําป
การนํา (Leading)
• ตัดสินใจดวยคณะกรรมการ
• บริหารจัดการแบบทีมงานและมีสวนรวม
• สื่อสารอยางมีประสิทธิผล
• บริหารความขัดแยง

การควบคุม (Controlling)
• การประกันคุณภาพ
• ระบบการควบคุมภายใน

ระบบจัดการสารสนเทศทางการศึกษา
(Educational Management
Information System)

(Introduction) การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading) การควบคุม
(Controlling) และระบบการจัดการสารสนเทศในโรงเรียน (School Management Information
System) ดังรายละเอียด ตามแผนภาพที่ 16

แผนภาพที่ 16 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ที่มา: ดิเรก วรรณเศียร (2546: 16-17)
2.3.3 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ทวีศักดิ์ อําลา (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่
เปนนิติบุคคล โดยใชกรอบแนวคิดของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดสรุปรูปแบบไว 8
รูปแบบ คือ
1. รูปแบบที่มีผูรับใบอนุญาตเปนผูมีบทบาทหลัก
2. รูปแบบที่มีผูรับใบอนุญาต คณะกรรมการมูลนิธิ หรือคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีบทบาทรวมกัน
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3. รูปแบบที่มีผูรับใบอนุญาตเปนผูมีบทบาทหลัก หนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูอํานวยการและผูจัดการแยกจากกัน
4. รูปแบบที่มีคณะกรรมการมูลนิธิมีบทบาทหลัก ผูอํานวยการและผูจัดการ มี
หนาที่ความรับผิดชอบแยกจากกัน
5. รูปแบบที่มีคณะกรรมการมูลนิธิมีบทบาทหลัก การบริหารทั้ง 4 ดานเปน
หนาที่ของผูอํานวยการ
6. รูปแบบที่ไมมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีคณะกรรมการมูลนิธิทําหนาที่
เสมือนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และเปนผูมีบทบาทหลัก
7. รูปแบบที่มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทหลัก มีผูอํานวยการ
หรือผูจัดการ บริหารงาน 4 ดาน
8. รูปแบบที่มีค ณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปน ผูบริหารสูงสุด โดยมีผูรั บ
ใบอนุญาตทําหนาที่วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม บังคับบัญชาผูจัดการและผูอํานวยการ
โดยไดสรุปวารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมที่สุดคือ รูปแบบที่ 8
รูปแบบที่มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนผูบริหารสูงสุด โดยมีผูรับใบอนุญาตทําหนาที่วินิจฉัย
สั่งการ ควบคุม บังคับบัญชาผูจัด การและผูอํานวยการ ซึ่งเปนรูปแบบที่ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาควร
นําไปใชกับโรงเรียนมากกวารูปแบบอื่น ซึ่งมีหลักการสําคัญในการกําหนดรูปแบบ 2 ขอ ดังนี้ 1)
โรงเรียนเอกชนควรมีอิสระในการบริหารจัดการ โดยมีแนวปฏิบัติในการกํากับ ติดตาม ประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 2) ใหโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูบริหาร
โรงเรียนเอกชน ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกร ชุมชน ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา
และผูทรงคุณวุฒิ
2.4 ปจจัยที่สงผลตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ไดมีสถาบัน และนัก วิชาการที่มีชื่อเสียงหลายทาน กลาวถึง ปจ จัย กลยุทธ ที่สงผลตอ
ความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไวดังนี้
อุทัย บุญประเสริฐ (2543) กลาววา ปจจัยที่เอื้อตอการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานกับบริบทของสังคมไทย ประกอบดวย
1. การกระจายอํ า นาจหน า ที่ ก ารบริ ห ารจากหน ว ยงานบริ ห ารส ว นกลางไปยั ง
คณะกรรมการโรงเรียนอยางแทจริง
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2. ไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งหนวยงานสวนกลาง บุคลากรในโรงเรียน
ผูปกครอง และชุมชน
3. มีการประชาสัมพันธที่ดี มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกฝายไดรับรู และ
ขอมูลสารสนเทศตรงกัน
4. บุคลากรในโรงเรียนจะตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
5. การฝกอบรมคณะกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา เชน การ
ทํางานเปนทีม การประชุม การตัดสินใจ การสังการ นโยบาย การวางแผนปฏิบัติ การบริหารการเงิน
การบริหารบุคคล การบริหารงานวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล เปนตน
6. ผูบริหารโรงเรียนมีความรู ความสามารถและมีภาวะผูนําที่เหมาะสม การพัฒนาความรู
ทักษะและภาวะผูนําใหผูบริหาร เพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่ดี
7. ผูบริหารคณะกรรมการโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรูบทบาทหนาที่ของตนเอง
และของผูเกี่ยวของอยางชัดเจน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544) กลาวถึงเงื่อนไขความสําเร็จของการ
นําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
1. ตองเลือกผูบริหารที่ถูกตอง เปนผูบริหารที่มีอํานาจความเชี่ยวชาญ คือ ผูบริหารจะตอง
มีคุณลักษณะของผูนําทางวิชาการอยางแทจริง สามารถใหความชวยเหลือทางวิชาการได นิเทศได
และเปนแบบอยางที่ดี สามารถจูงใจใหครูทุกคนอยากทํางาน และมุงไปที่ความสําเร็จของงาน
2. ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการโรงเรียนมีค วามเขาใจในบทบาทหนาที่ข องตน
ไมวาจะเปนบทบาทของประธาน บทบาทของเลขานุการ บทบาทของกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการ
ที่เปนพอแม ผูปกครอง องคกรเอกชน องคกรชุมชน ซึ่งยังไมคอยมีความรู และประสบการณเรื่อง
การบริหาร และการจัดการศึกษา ฉะนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองพยายามเขาหาชุมชนใหมากขึ้น
และประการสําคัญที่สุด คือ ทุกฝายตองคํานึงถึงผลประโยชนของการศึกษา และผูเรียนเปนสําคัญ
3. ตองมีการกระจายอํานาจอยางแทจริงทั่วทั้งโรงเรียน ใหทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวม
มากที่สุดในทุกกิจกรรม และเนนการทํางานเปนทีม
4. ตองเนนการพัฒนาวิชาชีพใหแกบุคลากรในโรงเรียน
5. ตองใหค วามสําคัญกับการสื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพัน ธ เพื่อสรางความรู
ความเขาใจ และการยอมรับ
6. ตองใหรางวัลกับผูที่มีผลงานจริง โปรงใส และเปนระบบคุณธรรม เพื่อเสริมแรงจูงใจ
ใหสมาชิกองคการไดทํางานอยางมีความสุข
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7. ตองเนนที่ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน เพราะการเรียนรูคือ หัวใจของการบริหาร และการจัด
การศึกษา สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน มีการประเมินผล
ตามสภาพจริง มีแผนการเรียน และมีการวิจัยในชั้นเรียน
8. ตองมียุทธศาสตรการสรางเครือขาย เชน เครือขายผูปกครอง เครือขายชุมชน เครือขาย
ศิษยเกา
เสาวนิตย ชัยมุสิก (2544) กลาววา เงื่อนไขความสําเร็จที่สําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริม
การใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการ (School-Based Management) ใหประสบความสําเร็จ
ไดอยางเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติก ารศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จะตองอาศัย
องคประกอบเหลานี้เปนองคประกอบสําคัญ ไดแก 1) ภาวะผูนําของผูบริหาร 2) การทํางานเปนทีม
3) การสรางความตระหนัก และความรูความเขาใจใหแกบุคลากร 4) การกําหนดผูรับผิด ชอบที่
เหมาะสมกับภาระงาน 5) การวางแผนการกํากับดูแล และ 6) การมีสวนรวม และการปรึกษาหารือ
กับผูเกี่ยวของ โดยใหเกิดการประสานสัมพันธระหวางบาน และโรงเรียน (Home-School Links) ซึ่ง
โรงเรียนจะตองเปนผูกําหนดกิจกรรมอยาง คิดเอง ทําเอง ดําเนินการเองตามวิธีการที่โรงเรียนกําหนด
ขึ้นเอง ทั้งนี้ องคประกอบสําคัญตาง ๆ ดังกลาว โรงเรียนควรวิเคราะหสํารวจสภาพจริงของโรงเรียน
เทียบเคียงกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แลวนําผลการสํารวจมาจัดทําเปนโครงการ
หรือจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และบันทึกไวในธรรมนูญโรงเรียน
บุญมี เณรยอด (2545) ไดชี้ใหเห็นวา ปจจัยที่สงผลตอผลสําเร็จในการบริหารจัดการโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ไดแก
1. นโยบายของโรงเรียน นโยบายของโรงเรียนตองเปนขอตกลงรวมกันของบุคลากรทุก
ฝายในโรงเรียนที่กระทํารวมกัน และจะกระทําอยางตอเนื่อง มิใชเรื่องของตัวบุคคล เพราะนโยบาย
เปนเรื่องของโรงเรียน การจัดทํานโยบายตองเหมาะสมกับบริบท และมุงไปสูความมีคุณภาพ
2. ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการกระตุน การดําเนินงาน
ตามโครงการใหเปนไปอยางราบรื่น ผูบริหารจะตองเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิสัยทัศน มี
ความเปนผูนําทางวิชาการ สงเสริมและใหการสนับสนุนคณะครูอยางเต็มที่ในทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับ
การปฏิรูปการเรียนรู หากผูบริหารเอาใจใสเรื่องนี้ ก็จะทําใหคณะครูมีความกระตือรือรน มั่นใจใน
การทํางาน เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน มีระบบระเบียบมากขึ้น ซึ่งโรงเรียนแตละโรงเรียนทีเ่ ขารวม
โครงการมีลักษณะเดน และรูปแบบการบริหารที่แตกตางกัน ผูบริหารตองอยูบนกรอบของการพัฒนา
ไปสูการกระจายอํานาจเปนผูไมยึดติด
3. ครู-อาจารย ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่ง ครู -อาจารยนั้นตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ ทั้ง
การศึกษา คนควา รวมอบรม รวมสัมมนา หรือศึกษาดูงานเพื่อนํามาใชปรับปรุงงานของตนเองอยูเสมอ
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ครูจะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายทั้งดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทํางานอื่น ๆ
ของโรงเรียน นอกจากนั้นยังมีความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน มีการชวยเหลือกันมากขึน้ มีการ
นิเทศภายใน และชวยแกไขขอบกพรอง ใชวิธีสอนหลากหลาย และมีความเปนกันเองกับผูเรียน
4. วิธีการกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจของผูบริหารในลักษณะการกระจายใหกับ
ทีมงาน มีแนวโนมจะประสบความสําเร็จมากกวาการกระจายอํานาจใหกับผูชวยผูบริหาร หรือครูอาจารยเพียงทานหนึ่งทานใด โดยเฉพาะการกระจายใหกับทีมงาน มีสวนทําใหบุคคลกลุมใหญเกิด
ความรูสึกดีวาไดรับความไววางใจ และรูสึกวาไดรับการยอมรับ ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของงาน
5. หนวยงานตนสังกัด หนวยงานตนสังกัดนับวามีสว นสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริม
สนับสนุนใหการดําเนินงานของโรงเรียนไดดําเนินการตอไป ทั้งนี้เพราะจากขอมูลไดปรากฏชัดเจนวา
ทุกโรงเรียน ทุกสังกัดในโครงการ มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น อีกทั้งผูบริหารโรงเรียน และครูกพ็ รอม
จะดําเนินการตอแมโครงการนี้จะสิ้นสุดก็ตาม ขอเพียงใหตนสังกัดของโรงเรียนไดพิจารณาอนุญาต
และใหการสนับสนุนการดําเนินการตอโดยการสนับสนุนโรงเรียนในดานความรู งบประมาณ วัสดุ
เอกสาร และการเยี่ยมเยือนใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเปนสิ่งจําเปนเพื่อการดําเนินการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานใหตอเนื่อง
วิโรจน สารรัตนะ (2546) กลาววา สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล หรือสถานศึกษาที่ประสบ
ความสําเร็จนั้นตองอาศัยหลักการแนวคิด และทฤษฎีเปนแนวทาง ตองอาศัยความทุมเทพยายามใน
ทุกดานจากบุคคลที่เกี่ยวของ ตองอาศัยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตองอาศัยเปาหมายที่ชัดเจน
และทาทาย ตองอาศัยทรัพยากรที่มเี พียงพอ และมีคุณภาพ ตองอาศัยความมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการ
บริหารหลัก สูต ร และการสอน ตองอาศัยภาวะความเปน ผูนําทั้งของผูบริหาร และของคณะครู
รวมทั้งตองอาศัยบรรยากาศแหงการยอมรับนับถือ และไววางใจซึ่งกันและกัน
ศักดิ์จิต มาศจิตต (2550) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 11 ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 11 ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยที่สงผลตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวย 14 ปจจัย ตามลําดับดังนี้
1. ปจจัยดานความมุงมัน่ ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. ปจจัยดานคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
3. ปจจัยดานภาวะผูน ําของผูบริหารสถานศึกษา
4. ปจจัยดานความรวมมือของชุมชน
5. ปจจัยดานการบริหารจัดการที่ดขี องสถานศึกษา
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6. ปจจัยดานความมุงมัน่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
7. ปจจัยดานความสัมพันธชุมชนของสถานศึกษา
8. ปจจัยดานการบริหารความเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
9. ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา
10. ปจจัยดานการวิจัยในชั้นเรียน
11. ปจจัยดานความพรอมของสถานศึกษา
12. ปจจัยดานความศรัทธาของชุมชนตอสถานศึกษา
13. ปจจัยดานความเหมาะสมของแหลงเรียนรูใ นชุมชน
14. ปจจัยดานการยอมรับนับถือของชุมชนที่มีตอผูบริหารสถานศึกษา
Wohlstetter and Mohrman (1993); Wohlstetter (1995); Odden and Wohlstetter (1995)
ไดเสนอกลยุทธที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก
1. การกระจายอํานาจ ใหโรงเรียนอยางแทจริง และโรงเรียนตองกระจายความรับผิดชอบ
และอํานาจการตัดสินใจใหทีมงานตาง ๆ ในโรงเรียนอยางทั่วถึง
2. เนนการบริหารแบบมีสวนรวมและการบริหารโดยองคคณะบุคคลในการปฏิบัติงาน
เนนการทํางานเปนทีมและการสรางทีมงานที่มีคุณภาพ
3. มุงพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาคณะกรรมการโรงเรียนใหมีความรูความเขาใจ และทักษะการบริหาร โดยใช
โรงเรียนเปนฐาน รวมทั้งเรื่องจัดการเรียนการสอนและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4. การใช เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การบริหารและจัด การศึก ษาสารสนเทศ เป น
เครื่องมือสําคัญสําหรับการวางแผนและการตัดสินใจสั่งการ
5. ผูบริหารโรงเรียนมีความรูความสามารถ โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จมักจะมีผูบริหารที่
มีความสามารถในการเปนผูนํา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนคือผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)
การเปน ผูนํา (Leader) และผู สนับสนุน (Supporter) เปน ผูนํานวัต กรรม (Innovations) เขา สู
โรงเรียนและเปนผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหกาวหนา
6. การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) ที่ชัดเจน วิสัยทัศนตองเกิดจากการวมมือรวมใจ
ของบุคลากรในโรงเรียน และรับรูรวมกัน เพราะวิสัยทัศนคือทิศทางการบริหารจัดการโรงเรียน
7. การใหรางวัลโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ควรได รั บ รางวั ล จากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อาจได รั บ การยกย อ งชมเชยหรื อ การสนั บ สนุ น
งบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใหกําลังใจแกโรงเรียน โรงเรียนควรใหรางวัลแกทีมงานหรือหนวยงาน
ภายในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จดวย
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Briggs (2003) ผูชว ยพิเศษ สํานัก งานการประถมและมัธยมศึก ษากระทรวงการศึก ษา
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลาวถึงการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาในงาน
ปฏิรูปการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ โรงแรมแอม
บาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 8-11 กันยายน 2546 มีสาระสําคัญสรุปไดวา รูปแบบ
การบริหารโดยใชโ รงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมจะขึ้น กับบริบทดวย รูปแบบการบริหารโดยให
โรงเรียนเปนฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะเหมาะสมกับบริบทของตน ดังนั้น การจะนําการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปดําเนินการจึงตองพิจารณาดวยวาอยูในบริบทอยางไร สําหรับ
ประเทศสหรัฐอเมริก ามีบริบทที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานคือ
รัฐบาลกลางของสหรัฐใหเงิน อุด หนุน กับการศึก ษาของสถานศึก ษาประมาณรอยละ 7-9 โดย
เงินทุนสําหรับการจัดการการศึกษาจะมีทั้งจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น จะเห็นวา รัฐบาล
กลางของประเทศสหรัฐอเมริกาใชงบประมาณในสวนนี้ไมมากนัก นอกจากนี้ รัฐบาลกลางจะไม
เขาไปเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐาน และการประเมินผล แตจะจัดใหมีการประเมินผล
ระดับชาติในทุก ๆ 2 ป เพื่อพิจารณาปญหาในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ ดุลอํานาจของมลรัฐและ
เขตการศึ ก ษาใน 50 มลรั ฐมีค วามแตกตางกัน มาก โดยปจ จุ บัน สหรัฐ อเมริก ามี 14,859 เขต
การศึกษา 93,273 โรงเรียน และมีนักเรียน 47,233,00 คน ในอดีตที่ยังไมมีการดําเนินการบริหารโดย
ใชโ รงเรียนเปน ฐานอํานาจสวนใหญใ นดานบุค ลากร งบประมาณ และหลัก สูต รจะอยูกับเขต
การศึกษา และเมื่อดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไดกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยัง
โรงเรียน โดยยึดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยหวังวาจะนําไปสูมูลคาเพิ่ม โดยเฉพาะ
การพัฒนาจริ ยธรรมในการทํางาน และความรับผิด ชอบ และหวังวาการเนนดําเนิน การที่ก าร
บริหารจัดการองคกรโดยใชโรงเรียนเปนฐานนําไปสูการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสูงขึ้น ทั้ง
ในดานอํานาจ ขอมูลขาวสาร ความรู และรางวัล รวมทั้งนําไปสูการพัฒนาระดับบุคคลดวย โดย
แสดงแผนภาพแบบจําลองไดดังนี้
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แผนภาพที่ 17 แบบจําลองของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่นําไปสูการพัฒนาระดับบุคคล
โครงสรางการ
บริหาร(สวนใหญ
มีการตั้ง
คณะกรรมการ)
ปจจัยที่
เกี่ยวของกับ
โรงเรียน
ทั้งหมด

เปลี่ยนแปลง
กลยุทธและ
การดําเนินงาน
พฤติกรรมของ
บุคคล

กระบวนการ
ตัดสินใจ(แบบ
มีสวนรวม)

คุณภาพของ
โรงเรียน

วัฒนธรรม
โรงเรียน

ที่มา: Briggs (2003)
ทั้งนี้ เมื่อเริ่มตนดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสหรัฐอเมริกามีจุดเนนเพียงให
สามารถดําเนินการได แตเมื่อเวลาผานไปจึงไดเปลี่ยนแปลงไปใชการบริหารโดยใชเปนฐานใน
ฐานะเครื่องมือของการพัฒ นา ซึ่งการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปนฐานที่จะมีค วามสัมพัน ธกับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไดนั้น ควรมีลักษณะดังนี้ 1) การพัฒนาวิสัยทัศนจะตองมีเรื่องการเรียน
การสอน และสาระด านวิชาการและมาตรฐานอยูดวย 2)ใชการตัดสินใจเปน เครื่องมือโดยให
อํานาจการตัดสินใจในเรื่องที่เปนปจจัยหลักที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 3) การกระจายอํานาจ
อยางทั่วถึงทั้งโรงเรียน ซึ่งเปนกลยุทธหนึ่งที่จะนําศักยภาพที่มีอยูของบุคลากร ซึ่งเชี่ยวชาญคนละ
ดานมาใชอยางเต็มที่ 4) พัฒ นาครูใ หมีค วามรูและทัก ษะ โดยเฉพาะในเรื่องที่เปน จุดออนของ
โรงเรียน 5) การรวบรวมขอมูลจากผูที่เกี่ยวของหลาย ๆ แหง เพื่อใหสามารถตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของขอมูล 6) การใหรางวัลเมื่อสามารถดําเนินการใหมีความกาวหนาในเรื่องตาง ๆ 7) สนับสนุน
ใหใชภาวะผูนํารวมภายในโรงเรียน ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ตางกัน และ 8) มีการระดม
ทรัพยากรจากภายนอกโรงเรียน
นอกจากนี้ จากการศึ ก ษาของ Wohlstetter (1997: 1-45) เกี่ ย วกั บ ปจ จั ยที่ ส งผลต อ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา ปจจัยที่สงผลทําใหโรงเรียนที่
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีประสิทธิภาพแตกตางจากโรงเรียนที่บริหารโดยเนนการควบคุม
จากภายนอก มี 7 ประการ ดังนี้
1. อํานาจ (Power) โรงเรียนที่บริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐานจะมีการใชอํานาจใน
ลัก ษณะตอไปนี้ 1) มีก ารกระจายอํานาจอยางกว างขวางทั่ว ทั้งองคก ร และใชค ณะกรรมการ
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โรงเรียนเพื่อประสานความพยายามของสมาชิกทุกฝายใหมีสวนรวมในการบวนการตัดสินใจ 2) ใช
องคกรตัดสินใจในการสรางความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายตอการเรียนการสอน 3) ตองการให
บุคลากรจากหนวยงานกลางเปลี่ยนแปลงบทบาทโดยมุงเนนใหเปนผูบริหารมากกวาสั่งการ
2. ความรูและทักษะ (Knowledge and Skills) โรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานจะนําความรูและทัก ษะไปใชในลักษณะที่วา 1) ความรูและทักษะเปนกระบวนการที่ตอง
ดําเนินการไปพรอมกันเพื่อทําใหโรงเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงสรางชุมชนแหงการเรียนรูในดาน
วิชาชีพและสรางความรูที่เกิดจากการวมมือซึ่งกันและกัน 2) ตองการเชื่อโยงการพัฒนาวิชาชีพเขา
กับการปฏิรูปโรงเรียน 3) เห็นวาหนวยงานกลางมักไมเปดโอกาสใหโรงเรียนมีการพัฒนาวิชาชีพ
ตรงตามที่โรงเรียนตองการอยางกวางขวาง ดังนัน้ จึงตองแสวงหาการฝกอบรมจากแหลงใหม ๆ ที่
ไมเคยใชบริการมากอน
3. ขอมูลขาวสาร (Information) โรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะมีการนํา
ขอมูลขาวสารไปใชในลักษณะตอไปนี้ 1) มีการรวบรวมขอมูลขาวสารจํานวนมากและใชเพื่อมุง
ปรับปรุงการเรียนการสอนเปนอันดับแรก 2) มีกลไกหลายประการในการสื่อสารขอมูลขาวสารกับ
สมาชิก 3) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วและถือเปนความสําคัญระดับตน ๆ ทั้งนี้เพื่อ
ชวยใหมั่นใจวาสมาชิกทุกฝายรับทราบเรื่องที่ไดรับการตัดสินใจไปแลว การแบงปนขอมูลรวมกัน
จะชวยใหเกิดความไววางใจ หนวยงานกลางก็จะตองใหขอมูลขาวสารดานการบริหารและการ
จัดการแกทางโรงเรียนอยางทันเวลา
4. การใหร างวั ล (Rewards) โรงเรี ยนที่ บริ หารโดยใช โ รงเรี ยนเป น ฐานจะมีวิ ธีก าร
ดําเนินงานเกี่ยวกับการใหรางวัลดังนี้ 1) ตอบแทนการทํางานที่ไดผลกาวหนาตามเปาหมายของ
โรงเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม ทั้งในรูปตัวเงินและไมใชเงิน 2) เนื่องจากโครงสรางของ
เงินเดือนเปนเรื่องที่ครูเขาถึงยากในโรงเรียนทุก ประเภท ดังนั้นจึงตองใชเวลาในการเรียนรูจาก
ประสบการณขอองคการประเภทอื่น โดยอาจจะจัดโครงสรางเงินเดือนใหขึ้นกับความรูและทักษะ
การเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร
5. กลไกชี้นําทิศทางการทํางาน หรือวิสัยทัศน (An Instructional Guidance Mechanism)
โรงเรียนที่บริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐานมีวิสัยทัศนที่เปน ไปได และมีก ารระบุเปาหมายการ
เรียนรู กรอบของหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตรและการประเมิน อยางชัดเจน
6. ภาวะผู นํ า (Leadership) โรงเรี ย นที่ บ ริ ห ารโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐานจะนํ า ภาวะ
ผูนําไปใชในทิศทางในลัก ษณะดังนี้ 1) ผูบริหารโรงเรียนปรับบทบาทของตนเองไปสูการเปน
ผูสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตองทํางานหนักเพื่อปลุกเราใหโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู
2) เปนภาวะผูนําแบบมีสวนรวม และมักมีกลุมครูเขามามีสวนรวมในการบริหารหลาย ๆ เรื่อง
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7. การจัดทรัพยากร (Resources) โรงเรียนที่บริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐานจะมีก าร
จัดสรรทรัพยากรโดย 1) มีการแสวงหาทรัพยากรจากภายนอกหลาย ๆ แหลง เชน เครือขาย และ
ภาคธุรกิจ 2) โรงเรียนยังถูกควบคุมจากเขตพื้นที่อยางเขมงวดและมักไมเปดโอกาสใหโรงเรียนได
บริหารกองทุนไดโดยยืดหยุน
2.5 แนวคิดในการบริหารสถานศึกษา
2.5.1 หนาที่การบริหาร
ความหมายของหนาที่การบริหาร
จากการสังเคราะหความหมายของหนาทีก่ ารบริหารของนักวิชาการตาง ๆ สามารถสรุปได
ดังนี้
1. การบริหาร หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากรและทรัพยากรตาง ๆ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ (Bateman and Snell, 1999: 6) สําหรับกิจกรรมที่ทําใหการ
บริหารประสบความสําเร็จเรียกวา หนาที่ของผูบริหารหรือหนาที่บริหาร(Holt, 1990: 7; Robbins
and Mukerji, 1994: 7)
2. หน า ที่ บ ริ หาร หมายถึ ง ภารกิ จ หรื อ บทบาทหน า ที่ หรื อ กิ จ กรรมที่ ส งผลให ก าร
บริหารงานของผูบริหารบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน,
2542)
นอกจากนี้ผูวิจัยไดสังเคราะหหนาที่บริหาร ของ (Gulick and Urwick, 1973; Kast and
Rosenzweigh, 1988; Holt, 1990; Robbins and Mukerji, 1994; Kreitner, 1998; Dubrin, 2000)
สามารถสรุปไดวา หนาที่บริหารหรือกระบวนการบริหาร ประกอบดวย 4 หนาที่บริหารหลัก ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองคการ (Organizing) 3. การนํา (Leading) 4. การควบคุม
(Controlling) รายละเอียดการสังเคราะหหนาที่บริหาร ตามตารางที่ 8
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1. การวางแผน (Planning)
การกําหนดเปาหมาย
(Goal Setting)
2. การจัดองคการ (Organizing)
การจัดบุคลากร (Staffing)
การจัดสรรงบประมาณ
(Budgeting)
การจัดสรรทรัพยากร
(Assembling Resource)
3. การนํา (Leading)
การติดตอสื่อสาร
(Communication)
การประสานงาน
(Coordinating)
การอํานวยการ (Directing)
การตัดสินใจ
(Decision Making)
การสั่งการ (Commanding)
การจูงใจ (Motivation)
การปฏิบัติงาน (Implementing)
4. การควบคุม (Controlling)
การรายงาน (Reporting)

Dubrin, 2000

Robbins and
Mukerji, 1994
Kreitner, 1998

หนาที่บริหาร

Gulick &
Urwick, 1973
Kast and
Rosenzweigh,
Holt, 1990

ตารางที่ 8 การสังเคราะหหนาที่บริหาร
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จากการสังเคราะหหนาที่บริหารดังกลาวขางตน Dubrin ซึ่งเปนนักวิชาการคนลาสุดที่ได
ศึกษาและมีแนวคิดสอดคลองกับนักวิชาการศึกษาคนอื่น ในชวงป ค.ศ. 1990–2000 สําหรับหนาที่
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บริหารอื่น ๆ เชนการจัดบุคลากร จัดรวมอยูในดานการจัดองคการ การกําหนดเปาหมายองคการ
จัดรวมกับการวางแผน การตัดสินใจสั่งการ การติดตอสื่อสาร การจูงใจ การประสานงาน การ
อํานวยการ การปฏิบัติงาน จัดรวมอยูในดานการนํา เปนตน
Dubrin ใหค วามเห็น วาหนาที่ของผูบริหาร 4 อยาง คือ 1) Planning 2) Organizing and
Staffing 3) Leading 4) Controlling ซึ่งทั้ง 4 ประการเกี่ยวของกับทรัพยากรบริหาร ดังแผนภาพ
วางแผน การจัดองคการ การนํา
(Planning) (Organizing (Leading)
and Staffing)

การควบคุม
(Controlling)

ทรัพยากรบุคคล
(Human)
ทรัพยากรการเงิน
(Financial
Resources)
ผูบริหาร

เปาหมาย
(Goals)

ทรัพยากร
กายภาพ
(Physical
Resources)
ขอมูลสารสนเทศ
(Information
Resources)
หนาที่การบริหาร

แผนภาพที่ 18 หนาที่การบริหาร
ที่มา: Dubrin (2003: 5-6)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชหนาที่บริหาร ของ Dubrin ประกอบดวย 4 หนาที่บริหารหลัก
ดังนี้ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองคการ (Organizing) 3. การนํา (Leading) 4. การควบคุม
(Controlling) มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) เปนกระบวนการกําหนดเปาหมายหรือวัต ถุประสงคของ
องคการ และตัดสินใจลวงหนาวาจะดําเนินการอยางไรใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ประกอบดวย 4
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ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหา 2)
ขั้นวางแผน ไดแก การระบุปญหา ความตองการจําเปน และการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
การกําหนดทางเลือก กําหนดวัตถุประสงค กําหนดแผนงานหรือโครงการ 3) ขั้นดําเนินการตาม
แผน ไดแก การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป 4) ขั้น
ติดตามและประเมินผล ไดแก การกําหนดเกณฑการประเมิน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(สนานจิตร สุคนธทรัพย, 2542; เจือจันทร จงสถิตอยู, 2529)
2. การจัดองคการ (Organizing) เปนกระบวนการจัดการทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนและ
สําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายขององคการ ประกอบดวย การกําหนดโครงสราง
องคก ารและกําหนดโครงสรางงาน การจัดบุคลากรรับผิดชอบงาน การจัด การทรัพยากร การ
มอบหมายงาน วัฒนธรรมองคการ และบรรยากาศองคการ
3. การนํา (Leading) เปนการอํานวยการและประสานงาน กระตุนสงเสริมใหบุคลากร
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายองคการ ประกอบดวย ภาวะผูนํา การใชอํานาจ อิทธิพล อํานาจหนาที่
การตัดสินใจสั่งการ การติดตอสื่อสาร การประสานงาน และการจูงใจ
4. การควบคุม (Controlling) เปนการกํากับใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายและ
วัต ถุประสงค ประกอบดวย การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบติด ตาม การ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่ตั้งไว และการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
2.5.2 ภารกิจการบริหารสถานศึกษา
ภารกิจการบริหารสถานศึกษา วิจิตร ศรีสอาน (2523: 46-47) มีความเห็นวา โรงเรียน
เปนองคก ารทางการศึกษาที่อยูระดับลางสุด และมีค วามสําคัญมากที่สุด เพราะเปน หนว ยที่นํา
นโยบายและหลักสูตรไปดําเนินการใหเกิดผลตามวัตถุประสงคที่วางไว ระบบการบริหารการศึกษา
จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดจึงขึ้นอยูกับระบบการบริหารของโรงเรียน
ในดานภารกิจขอบขายการบริหารโรงเรียน ไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอไวแตกตาง
หลากหลายดังเชน ภิญโญ สาธร (2519: 45) ไดจําแนกขอบขายของระบบบริหารโรงเรียนไวเปน
6 ประการคือ
1. งานการสอนและการพัฒนาการใชหลักสูตร
2. งานบริหารกิจการนักเรียน
3. งานสรางความสัมพันธกับชุมชน
4. งานบริหารบุคลากรในโรงเรียน
5. งานอาคารสถานที่และบริเวณ
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6. งานจัดองคการและโครงสรางของโรงเรียน
Campbell (1977: 116)ไดแบงงานบริหารโรงเรียนไวออกเปน 6 ประการเชนกันคือ
1. งานดานหลักสูตรและการสอน
2. งานบริหารบุคลากรทางการสอน
3. งานบริการนักเรียน
4. งานดานอาคารสถานที่
5. งานดานงบประมาณและธุรการ
6. งานสัมพันธกับชุมชน
Gorton (1983: 47-49) ไดสรุปภารกิจหลักของผูบริหารสถานศึกษาไว 7 ประการ ดังนี้
1. ภารกิจดานการบริหารบุคคล
2. ภารกิจดานกิจการนักเรียน
3. ภารกิจดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
4. ภารกิจดานการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
5. ภารกิจดานการเงินและพัสดุ
6. ภารกิจดานอาคารสถานที่
7. ภารกิจดานอื่น ๆ
Kimbrough and Nunnerry (1988: 44 - 80) ไดจําแนกขอบขายงานบริหารออกเปน 9
ประการดวยกัน ซึ่งประกอบดวย
1. การจัดโครงสรางองคการ (Organization Structure)
2. การบริหารหลักสูตรและการสอน (Administration of Curriculum and Instruction)
3. การเงินทางการศึกษา (Financing of Education)
4. การบริหารสนับสนุนดานธุรการ (Business Management and Support Services)
5. การบริหารบุคคล (Staff Personnel Administration)
6. การบริหารกิจการนักเรียน(Student Affairs Services and Administration)
7. การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก (Building and Facility
Mnagement)
8. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน(School and Community Relations)
9. ความรับผิดชอบตอสังคม
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อุทัย บุญประเสริฐ (2528: 5) ก็ไดสรุปขอบขายงานบริหารสถานศึกษาไว 6 งาน ดังนี้
1. งานวิชาการ
2. งานบริหารทั่วไป
3. งานบุคลากร
4. งานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการศึกษา
5. งานกิจการนักเรียน
6. งานดานสัมพันธกับชุมชน
กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 36) สรุปขอบขายงานบริหารโรงเรียนไว 8 ประการ คือ
1. พัฒนาการสอนและหลักการ
2. งานธุรการ และงานการเงินและบริการตาง ๆ ของโรงเรียน
3. เปนผูนํา ของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู
4. งานบุคคล
5. งานอาคารสถานที่
6. การจัดรถรับสงนักเรียน
7. การจัดระบบบริหารโรงเรียนใหถูกตอง
8. ปกครองดูแลนักเรียน
จากขอบขายการบริหารโรงเรียนที่นักวิชาการหลายทานไดแบงไว ดังตัวอยางที่เสนอใน
ตอนตนนี้ จะมีความแตกตางกันบางในชื่อเรียกและเนื้องานที่เปนงานปลีกยอยเฉพาะ แตเนื้องาน
หลักนั้นสวนใหญทั่วไปจะสอดคลอง หรือมีความคลายคลึงกันโดยทั่วไป ซึ่งในที่นี้อาจสรุปเปน
กลุมงานโดยรวมไดดังนี้
1. งานวิชาการ หรืองานดานการเรียนการสอนและหลักสูตร
2. งานบุคลากร
3. งานกิจการนักเรียน
4. งานบริหารทั่วไป (ธุรการ การเงิน พัสดุ ฯลฯ)
5. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
6. งานความสัมพันธกับชุมชนและสังคม
สว นในการวิจัยนี้ ผูวิจัย จะวิเคราะหภ ารกิจ การบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ซึ่งกําหนดให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง จากภารกิจการบริหารโรงเรียน
ขา งต น สามารถบูร ณาการและจั ด กลุม ภารกิ จ ของการบริ หารโรงเรีย นตามแนวคิด ทฤษฎี ใ ห
สอดคลองกันไดเปนอยางดี
แตในงานวิจัยนี้ ไดวิเคราะหและสังเคราะหภารกิจการบริหาร 4 ดาน จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยวิเคราะหจากงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารและจัดการศึกษา
แบบกระจายอํานาจ (กมล สุดประเสริฐ, 2544: 104-116) งานวิจัยเรื่อง โครงการปฏิรูปดานระบบ
บริหารและการเงินทางการศึกษาภายใตโครงการนํารองการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชัยอนันต สมุทวณิช, 2544: 24-39) การวิจัยเชิงนโยบาย รูปแบบ
ของการบริหารสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ตามแนวพระราชบัญญัติก ารศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
(สํานั ก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร, 2544: 129-136) และเอกสารคูมือสงเสริมการบริหาร
สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ) พบวาภารกิจการบริหารโรงเรียน มีดังนี้
1. การบริหารงานวิชาการ
1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู
1.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.6 การพัฒนาแหลงเรียนรู
1.7 การนิเทศการศึกษา
1.8 การแนะแนวการศึกษา
1.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.10 สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
1.11 การประเมินความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
1.12 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
2. การบริหารงบประมาณ
2.1 การจัดทําและเสนอของบประมาณ
- การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
- การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา
- การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
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2.2 การจัดสรรงบประมาณ
- การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
- การเบิกจายและการอนุมตั ิงบประมาณ
- การโอนเงินงบประมาณ
2.3 การตรวจสอบ ติด ตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน

2.4

2.5

2.6

2.7

- การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน
- การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
- การจัดการทรัพยากร
- การระดมทรัพยากร
- การจัดหารายไดและผลประโยชน
- กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
- กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
การบริหารการเงิน
- การเบิกเงินจากคลัง
- การรับเงิน
- การเก็บรักษาเงิน
- การจายเงิน
- การนําสงเงิน
- การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
การบริหารบัญชี
- การจัดทําบัญชีการเงิน
- การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
- การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน
การบริหารพัสดุและสินทรัพย
- การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา
- การจัดหาพัสดุ
- การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง
- การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ
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3. การบริหารงานบุคคล
3.1 การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
- การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน
- การกําหนดตําแหนง
- การขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู
3.2 การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
- ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุแตงตั้ง
- การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การบรรจุกลับเขารับราชการ
- การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง
3.3 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว
- การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน
- เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น
- งานทะเบียนประวัติ
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
- การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
- งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ งานขอ
อนุญาต ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยองเชิด
ชูเกียรติและใหไดรับเงินวิทยพัฒน และ การจัดสวัสดิการ ดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของ
3.4 วินัยและการรักษาวินัย
- กรณีความผิดวินัยไมรายแรง
- กรณีความผิดวินัยรายแรง
- การอุทธรณ
- การรองทุกข
- การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินยั
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3.5 งานออกจากราชการ
- การลาออกจากราชการ
- การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมผาน
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
- การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป
- การใหออกจากราชการไวกอน
- การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน
- กรณีมีมลทินมัวหมอง
- กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่
- สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4. ดานการบริหารทั่วไป
- การดําเนินงานธุรการ
- งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
- การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
- การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาโรงเรียน
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
- การดูแลอาคารและสภาพแวดลอม
- การจัดทําสํามะโนผูเรียน
- การรับนักเรียน
- การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
- การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- งานสงเสริมกิจการนักเรียน
- การประชาสัมพันธงานการศึกษา
- การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร
หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
- การประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น
- การจัดระบบการควบคุมในโรงเรียน
- งานบริการสาธารณะ
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- งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น
ภารกิจการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน ตามที่ระบุในพรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 39 ที่กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารงานดานวิชาการ การงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป มายังสถานศึกษาโดยตรงนั้น สถานศึกษาแตละแหงอาจจัด
โครงสรางและระบบงานของตนเองรองรับภารกิจดังกลาวก็ได และใหงานประกันคุณภาพเปนสวน
ของกระบวนการบริหารปกติแบบตอเนื่อง ดังผังโครงสรางแบบที่แบงงานตามภารกิจเพื่อรองรับ
การกระจายอํานาจตามแนว พรบ. ดังตอไปนี้ (อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ จันทรสุพัฒน, 2544:
58-59)
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คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา

วิชาการ

งบประมาณ

กลุมงานหลักสูตรและการสอน
กลุมงานนิเทศการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการสอน
กลุมงานกิจการแลกิจกรรม
นักเรียน
กลุมงานสื่อ หองสมุดและ
เทคโนโลยีการศึกษา
กลุมงานวัดผลประเมินผลและ
มาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ
ของโรงเรียน
กลุมงานการพัฒนาวิชาชีพครู
กลุมงานการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยและ
บริการทางวิชาการของโรงเรียน
กลุมงานวิชาการกับชุมชนและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
กลุมงาน-โครงการพิเศษทาง
วิชาการของโรงเรียน(ถามี)
ฯลฯ

กลุมงานนโยบายและแผน
กลุม งานการงบประมาณ
กลุมงานจัดหารายไดและ
กองทุนโรงเรียน
กลุมงานการบริหารทรัพยสิน
และผลประโยชน(ถามี)
ฯลฯ

บริหารบุคคล
กลุมงานการวางแผนกําลัง
คน/สรรหา/คัดเลือก
กลุมงานการบรรจุ/แตงตั้ง
และระบบทะเบียนบุคคล
กลุมงานการประเมิน-การ
พัฒนาบุคคล และงานวินัย
กลุมงานสวัสดิการและกอง
ทุนบุคลากร
ฯลฯ

บริหารทั่วไป
กลุมงานธุรการและสาร
บรรณ
กลุมงานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุมงานการเงินและการ
บัญชี
กลุมงานพัสดุและการจัด
จางบริการ
กลุมงานอาคารสถานที่
การพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวด
ลอม
กลุมงานรักษาความปลอด
ภัย และระบบสัญจร
กลุมงานประชาสัมพันธ
กลุมงานบริการพิเศษ (ถามี)
กลุมงานบริการอนามัย
และโภชนาการ
กลุมงานระบบการตรวจ
สอบผลงานและการเงิน
(Audit System)(ถามี)
กลุมงานชุมชนสัมพันธ

แผนภาพที่ 19 แผนผังโครงสรางสถานศึกษาที่จัดโครงสรางแบบแบงงานตามภารกิจเพื่อรองรับ
การกระจายอํานาจตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ที่มา: อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ จันทรสุพัฒน (2544: 58)
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งานวิชาการ
กลุมงานหลักสูตรและการสอน:
1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2. ระดับและหมวดวิชา/การสอน/สอบ/วัดผลประเมินผล
3. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
4. บริการเอกสารการสอน
5. หลักสูตรพิเศษ
กลุม งานนิเทศการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการสอน:
1. นิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
2. การวิจัยการสอน
3. การศึกษากับชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
กลุมงานกิจการและกิจกรรมนักเรียน:
1. กิจการนักเรียนและสวัสดิการ
2. แนะแนว
3. ทุนการศึกษา
4. กิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กลุมงานสื่อ หองสมุด และเทคโนโลยีการศึกษา:
1. บริการสื่อ/โสตฯ/มัลติมีเดีย
2. หองสมุดโรงเรียน
3. บริการเอกสารและสิ่งพิมพทางวิชาการ
4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา / บริการ IT เพือ่ การเรียนการสอน
กลุมงานวัดผลประเมินผลและมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน:
1. ระบบระเบียนและทะเบียนนักเรียน
2. การวัดผล การเทียบโอนและคลังขอทดสอบ
3. การประเมินมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน
กลุมงานการพัฒนาวิชาชีพครู:
1. การวิจัย การเรียนการสอน
2. การพัฒนาวิชาชีพครู
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กลุม งานการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และบริการทางวิชาการของโรงเรียน(ถามี)
กลุมงานวิชาการกับชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น (ถามี)
กลุมงาน-โครงการพิเศษทางวิชาการของโรงเรียน (ถามี)
การงบประมาณ
กลุมงานนโยบายและแผน:
1. นโยบาย/แผน/โครงการ
2. สารสนเทศและระบบขอมูลเพื่อการบริหาร
3. การติดตามและการรายงาน
กลุม งานการงบประมาณ:
1. การจัดสรรงบประมาณ
2. การติดตามและรายงานการงบประมาณ
กลุมงานจัดหารายไดและกองทุนโรงเรียน:
1. การจัดหารายได
2. งานบริหารกองทุนโรงเรียน
กลุมงานการบริหารทรัพยสินและผลประโยชน (ถามี):
1. การบริหารทรัพยสินและผลประโยชน
2. การประกอบกิจการพิเศษและการลงทุน
การบริหารงานบุคคล
กลุมงานการวางแผนกํา ลังคน/สรรหา/คัดเลือก
กลุมงานการบรรจุ/แตงตั้ง และระบบทะเบียนบุคคล
กลุมงานการประเมิน-การพัฒนาบุคคล และงานวินัย
กลุมงานสวัสดิการและกองทุนบุคลากร
งานบริหารทั่วไป
กลุมงานธุรการและสารบรรณ
กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
กลุมงานการเงินและการบัญชี
กลุมงานพัสดุและการจัดจางบริการ
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กลุมงานอาคารสถานที่ การพัฒนาพืน้ ที่และสิ่งแวดลอม
กลุมงานรักษาความปลอดภัยและระบบสัญจร
กลุมงานประชาสัมพันธ
กลุมงานบริการพิเศษ (ถามี)
กลุมงานบริการอนามัยและโภชนาการ
กลุมงานระบบการตรวจสอบผลงานและการเงิน (Audit System) (ถามี)
กลุมงาน-โครงการชุมชนสัมพันธ
ภารกิจการบริหารสถานศึกษาเอกชน สามารถจัดโครงสรางและระบบงานของตนเองได
ตามความเหมาะสมโดยใหสอดคลองกับกับพรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ดิเรก วรรณเศียร (2545) ไดศึกษาการพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวามีองคประกอบ 6 ดาน คือ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป และหนาที่การบริหารทํา
ใหการบริหารทั้ง 4 ดานบรรลุเปาหมาย คือ การวางแผน การจัดองคกร การนํา และการควบคุม โดย
ไดสรุปสรุปความสัมพันธของทุกองคประกอบ ดังแผนภาพ
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การวางแผน
การบริหารงบประมาณ

การบริหารบุคคล

การบริหารงานวิชาการ

การบริหารทั่วไป
การจัดองคกร

การนํา

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
การควบคุม (การประกันคุณภาพและการควบคุมภายใน)
สิ่งแวดลอม (ชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนภาพที่ 20 ความสัมพันธเชิงบูรณการขององคประกอบในแบบจําลอง
ที่มา: ดิเรก วรรณเศียร (2545: 174)
2.6 การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
2.6.1 โรงเรียนเอกชน
ตามประวัติการศึกษาเอกชน เอกชนไดเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษานับตั้ง
สมัยกรุงสุโขทัย โดยจัดในวัด วัง บาน ในสมัยตาง ๆ คณะมิชชั่นนารีชาวอเมริกันเขามาเผยแพร
ศาสนา และสอนหนังสือใหประชาชนที่สนใจดวย ทําใหโรงเรียนราษฎรเปนที่กลาวถึงของชาว
ไทยเปนอยางยิ่ง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดนํากระบวนการศึกษาแบบตะวันตกเขามาจัดในประเทศไทย
และใหโอกาสเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ในตนรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
เชลยศักดิ์เปนโรงเรียนบุคคล โดยควบคุมดุแลตรวจการของกระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ.2461
(วันที่ 10 กุมภาพันธ) ไดมีการประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรฉบับแรกและมีการเปลี่ยนชือ่
จากโรงเรียนบุคคล เปนโรงเรียนราษฎร (ยังไดมีการออกพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรอีกหลาย
ฉบับ พ.ศ. 2525 ไดเ ปลี่ย นเปน โรงเรีย นเอกชน) อยู ภ ายใตค วามควบคุ มดูแลตรวจการของ
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กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิสามัญศึกษา กองโรงเรียนราษฎร ในชวงนี้รัฐไดใหความสําคัญแก
กิจการการศึกษาในระดับสูง ไดเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชาติ
การดําเนินงานของโรงเรียนเอกชนในปจจุบันอยูภายใตพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2525 และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ซึ่งจําแนกระบบ/ประเภทของโรงเรียน
เอกชนดังนี้
1. ระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน (มาตรา 15 (1)) ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท ไดแก
- ประเภทสามัญศึก ษา เปน การจัด การเรียนการสอนวิชาสามัญตามหลัก สูต ร
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ.1–ม.6) จัดการ
เรียนการสอนโดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (English Program)
- ประเภทอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน (มาตรา 15 (2))
3. การศึกษาพิเศษ เปน การจัด การศึก ษาใหแกบุค คลที่มีลั กษณะพิเศษหรือผิด ทาง
รางกาย สติปญญาหรือจิตใจ
4. การศึก ษาสงเคราะห เปน การจัด การศึก ษาใหแ กผูยากไรหรื อผูเสี ยเปรี ยบทาง
การศึกษาในลักษณะตางๆ
ในปการศึกษา 2553 มีโรงเรียนเอกชนในระบบโรงเรียน ประเภทสามัญ (ทั่วไป) ที่อยูใน
การดูแลและสงเสริมของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 3,156
โรง ครู 113,891 คน และนักเรียน 1,781,350คน
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ตารางที่ 9 จํานวนโรงเรียน นักเรียน ครูในโรงเรียนเอกชนในระบบโรงเรียน ประเภทสามัญ
ศึกษา (ทั่วไป) จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2553
ระดับการศึกษา
กอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา

จํานวนโรงเรียน
รวม กทม. ภูมิภาค
2,868 654 2,214
1,768 389 1,379

จํานวนนักเรียน
จํานวนครู
รวม
กทม. ภูมิภาค
รวม กทม. ภูมิภาค
529,729 98,112 431,617
894,127 182,687 711,440 113,891 28,653 85,238

มัธยมศึกษาตอนตน
817 175
642 262,026 52,001 210,025
มัธยมศึกษาตอนปลาย
320
76
244
95,468 28,029
67,439
รวม
3,156 726 2,430 1,781,350 360,829 1,420,521 113,891 28,653 85,238
หมายเหตุ : จํานวนโรงเรียนในระดับตาง ๆ มีการนับซ้ํา เนื่องจากบางโรงเรียนเปดสอนมากกวาหนึ่งระดับ

2.6.2 การบริหารโรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดหลักการสําคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา คือ ใหสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา โดยระบุไวในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา สวนที่ 3 การบริหารและ
การจัดการศึกษาของเอกชน มาตรา 43 ใหเอกชนมีอิสระในการบริหารจัดการ โดยมีแนวปฏิบัติใน
การกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ มาตรา
45 ใหรัฐกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัด
การศึกษา รวมทั้งในการกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐใหคํานึงถึงผลกระทบตอ
การจัดการศึกษาเอกชน โดยใหรับฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณา
ดวย นอกจากนี้ในมาตรา 46 ยังกําหนดวารัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอน
หรือยกเวน ภาษี และสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนทางการศึก ษาตามความเหมาะสม
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ เพื่อใหสถานศึกษาของเอกชนมีมาตรฐาน และสามารถ
พึ่งพาตนเองได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ม.ป.ป.: 26–46.)
ดานคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไว คือ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ โดยทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงใหความสําคัญอยาง
มากกับการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา ใหมีอิสระในการบริหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
และเนนการปฏิรูประดับสถานศึกษา โดยเพิ่มบทบาทและอํานาจหนาที่ใหกับสถานศึกษาเพื่อใหมี
อิสระในการตัดสินใจเรื่องสําคัญคือ วิชาการหรือหลักสูตร การบริหารงบประมาณ และการบริหาร
บุคลากร โดยมีค ณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ประกอบดวยผูแทนของผูมีสว นเกี่ยวของเปน
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รูปแบบที่ส อดคล องกับ หลั ก การบริห ารโดยใช โ รงเรี ยนเปน ฐาน แตก ารกระจายอํา นาจให
สถานศึกษาบริหารตนเองไดอยางเบ็ดเสร็จจะไมเกิดขึ้นงายในเวลาอันรวดเร็ว หากไมมีกฎหมาย
รองรับฐานะอยางหนักแนน (รุง แกวแดง 2546: 9–55) รัฐจึงใหสถานศึกษาเอกชนเปนนิติบุคคล
ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 โดยกําหนดใหสถานศึกษา
เอกชนที่จัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน
ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ
พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ใหโรงเรียนในระบบมี
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทน
ครู และผูท รงคุ ณ วุ ฒิ อย างน อยหนึ่ง คนแตไ มเกิ น สามคนเป น กรรมการ และมาตรา 31 ให
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 1) ออกระเบียบ และ
ขอบังคับตาง ๆ ของโรงเรียน 2) ใหความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3) ใหคําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียนดานบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ
กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธชุมชน 4) กํากับดูแลใหมีร ะบบการประกัน
คุณ ภาพภายในโรงเรียน 5) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานายการ
6) ใหความเห็นชอบการกูยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคาของ
ทรัพยสิน ที่โรงเรียนมีอยูขณะนั้น 7) ใหค วามเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน 8) ใหความเห็นชอบรายงานประจําป งบการเงินประจําป และการ
แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี 9) พิจารณาคํารองทุกขของครู ผูปกครองและนักเรียน 10) ดําเนินการอื่น
ตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร และมาตรา 36 คณะกรรมการ
บริหารตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยหนึ่งครั้งในแตละภาคการศึกษาปกติ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชน ในมาตรา 37 ใหผูรับใบอนุญาตแตงตั้ง
ผูอํานวยการคนหนึ่งเปนผูดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนในระบบ หรือผูรับใบอนุญาต
จะทําหนาที่เปนผูอํานวยการโดยไมแตงตั้งผูอํานวยการก็ได โดยมาตรา 39 กําหนดใหผูอํานวยการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 1) ดูแลรับผิดชอบงานดานวิชาการของโรงเรียนในระบบ
2) แตงตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ของโรงเรียนในระบบตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 3) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของ
โรงเรียนในระบบ 4) จัดทําทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ นักเรียน และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวกับการใหการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 5) จัดทําหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 6) ปฏิบัติหนาที่อื่นอันเกี่ยวกับวิชาการ
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ตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ รวมทั้งตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและขอบังคับของ
โรงเรียน และหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
และในมาตรา 40 ใหผูรับใบอนุญาตแตงตั้งผูจัดการคนหนึ่ง หรือผูรับใบอนุญาต
จะทําหนาที่ผูจัดการโดยไมแตงตั้งผูจัดการก็ได ผูจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 1)
ดูแลรับผิดชอบงานดานงบประมาณของโรงเรียนในระบบ 2) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป
ของโรงเรียนในระบบ 3) ปฏิบัติหนาที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย
ระเบียบ และขอบังคับของโรงเรียนในระบบ และหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ผูวิจัยนําเสนอเปน 3 สวน คือ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชน งานวิจัยภายในประเทศ และ
งานวิจัยตางประเทศ
3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เปนโรงเรียนเอกชนที่ไดเขารวมโครงการผูบริหารสถานศึกษา
ตนแบบ รุน 1 ป 2544 โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนเจาของโครงการ ไดวิจัยและ
พัฒนาการบริหารแบบองครวม “Wholeness Development Model” ที่นําแนวคิด 3 แนวคิดมาเปน
ปจจัยองครวม คือ 1) หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) ยึด
หลักการกระจายอํานาจ การบริหารแบบมีสวนรวม และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2) หลักการพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล (Individualized Development)
โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ใชก ระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการวัดผล
ประเมินผลอยางหลากหลาย มีสื่อ อุปกรณและเทคโนโลยีครบครัน จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
ใหเอื้อตอการเรียนรู รวมทั้งมีการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง 3) หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
(Accountability) โรงเรียนดําเนิน การประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องในทุกขั้นตอน ทําให
นักเรียนมีศักยภาพตามเปาหมายที่ตั้งไว
โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา เปนโรงเรียนเอกชนที่ไดเขารวมโครงการผูบริหารสถานศึกษา
ตนแบบ รุน 2 พ.ศ. 2545 โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนเจาของโครงการ ไดวิจัยและ
พัฒนาการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูในโรงเรียนเอกชน โดยไดพัฒนา
สถานศึกษาในแบบองครวม (Whole School Approach) โดยจัดใหมีระบบการบริหารงานแบบมี
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สว นรว ม (Participative Management) และกําหนดยุทธศาสตรใ นการพั ฒ นาสถานศึก ษา เพื่ อ
สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยกลยุทธหลัก 3 ประการ ประกอบดวย
1. กลยุทธการสรางทีมงาน โดยการ “บริหารงานแบบมีสวนรวม”
2. กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดบริบท “อยุธยามรดกโลก”
3. กลยุทธการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชโมเดล “จิระศาสตร” (Jirasart’s Teaching
Model)
รูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม (Participative Management) เพื่อสงเสริมการปฏิรูป
การเรียนรูในโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา ประกอบดวย รูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม 5
ดาน ดังนี้
1. การวางแผนและการจัดองคการเพื่อสงเสริมการเรียนรู (Plan)
2. การลงมือปฏิบัติตามแผนการสงเสริมการเรียนรู (Do)
3. การนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสงเสริมการเรียนรู (Check)
4. การปรับปรุงแกไขปญหาการเรียนรู (Action)
5. การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู (Research & Development)
โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหมีการบริหารแบบมีสวนรวม และยึดหลักการกระจายอํานาจ
ในการบริหารงาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนไดมีสวนรวมในการบริหารงาน
โรงเรียน จัดใหมีคณะกรรมการทําหนาที่รับผิดชอบตัดสินใจ ดําเนินงานการบริหารงานโรงเรียนใน
ดานตาง ๆ ทั้งโรงเรียน เชน คณะกรรมการสภาครู คณะกรรมการสายชั้น คณะกรรมการฝายตาง ๆ
เนนระบบการบริหารงานโรงเรียนที่ยึดโรงเรียนเปนฐาน SBM (School-Based Management)
ศศิพันธ ดรงยางกูร (2546) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานโรงเรียนเอกชนขนาด
ใหญ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา
1. สภาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชนขนาดใหญมีการบริหารทั่วไป ดานการวางแผน
การจัดองคการ การจัดบุคลากร การอํานวยการและการควบคุม อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
งานธุรการดํา เนินการอยางครบถวน งานวิชาการมีการบริหารและจัดหลักสูตรตามหลักวิชาการ
งานปกครองดําเนินการครบถวนตามภาระหนาที่โดยเนนเรื่องระเบียบวินัย งานบริการดําเนินการ
ครบถวนทุกงานและมีมาตรฐาน งานสัมพันธชุมชน ไดรับความรูจ ากวิทยากรในชุมชนรวมจัด
กิจกรรมวันสําคัญกับชุมชน และสนับสนุนชุมชนเรื่องสถานที่และวัสดุครุภัณฑ
2. ปญหาการบริหารงานโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ ผูบริหารและครูอาจารย เห็นวาการ
บริหารงานทุกดานมีปญหาอยูในระดับนอยที่สุด ระดับปญหาตามความเห็นของกลุมผูบริหาร
เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปหามาก คือ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งานบริการ
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และงานปกครองนักเรียนเทากับงานสัมพันธชุมชน ระดับความคิดเห็นของกลุมครูอาจารย เรียง
ตามลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปหามาก คือ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานปกครองนักเรียน งาน
วิชาการ งานสัมพันธชุมชน และงานบริการ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัยที่เกื้อหนุนตอการ
จัดการศึกษาเอกชนในทศวรรษหนา การวิจัยเรื่องนี้เปน การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพของการศึกษาเอกชนและกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในทศวรรษหนา โดยใชวิธีการศึกษาวิเคราะหขอมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวของและศึกษาสภาพจริงจากโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพ 3 โรง และโรงเรียนเอกชนที่
มีคุณภาพต่ํา 3 โรง เพื่อสังเคราะหเปนรูปแบบจัดการศึกษาที่มีคุณภาพพรอมปจจัยและคุณลักษณะ
ของปจ จัย ที่สง ผลตอ คุณ ภาพของการศึ ก ษาเอกชนในอนาคต นํา เสนอผลการสัง เคราะหใ ห
ผูทรงคุณ วุฒิพิจ ารณาใหค วามคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพื่อประมวลสรุปเปน รูปแบบการจัด
การศึก ษาที่มีคุณ ภาพ พรอมปจ จัยและคุณลัก ษณะของปจ จัยที่สงผลตอคุณ ภาพของการศึก ษา
เอกชนในทศวรรษหนา 5 ดาน คือ บริบทของสถานศึกษา การบริหารจัดการ ทรัพยากรและสิ่ง
อํานวยความสะดวก การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผูเรียนที่มีผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา
เอกชนในทศวรรษหนา ซึ่งแตละปจจัยมีสวนประกอบและความสัมพันธกัน ดังแผนภาพที่ 21

บริบทของสถานศึกษา
- โรงเรียนเปนนิติบุคคล
- จัดการศึกษาไดทุกระดับการศึกษา
- มีมาตรฐานเปนทีย่ อมรับของชุมชน
- ปรัชญาของโรงเรียนสะทอนหลักการและ
จุดมุงหมายทางการศึกษาของชาติชัดเจน
- ไดรับการอุดหนุน/สนับสนุน/สงเสริม/จาก
รัฐอยางทั่วถึงและเปนธรรม
- มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ
- ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ศิษยเกา
ชุมชน สมาคมฯ อยางเพียงพอ
- มีเปาหมายที่ชัดเจนเปนเอกลักษณเฉพาะ
ของโรงเรียน
- โรงเรียนมีความเคลื่อนไหวเปลีย่ นแปลง
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา
- ผูเ รียนสมัครใจเขาเรียน

การบริหารจัดการ

การจัดการเรียนการสอน

ผูบริหาร
- ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เมตตาธรรม
- มีความรับผิดชอบ เสียสละ อุทศิ ตน เปนแบบอยางที่ดี
- มีความรู ความสามารถ และประสบการณดานการบริหาร
จัดการสูง (ผูบริหารมืออาชีพ
- มีวิสัยทัศนกวางไกลในการจัดการศึกษา
- เปนที่ยอมรับและเชื่อถือของบุคลากรแลชุมชน
- เปนผูนําที่ดี (กระตือรือรน กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ
อยางรวดเร็ว และมีความเปนประชาธิปไตย
พฤติกรรมการบริหาร
- บริหารเปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได
- มีการจัดโครงสรางการบริหารงานชัดเจน
- มีคณะกรรมการบริหาร
- มีการทํางานเปนทีม
- มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปี ระสิทธิภาพ
- สรางวัฒนธรรมการทํางานที่เนนผลสัมฤทธิ์และความคุมคา
- มีการสรรหาและพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ
- บริหารการเงินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
- นิเทศ/กํากับติดตาม ประเมิน และรายงานผลอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง
- นําผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน

ครู
- มีเจตคติที่ดตี อวิชาชีพ
- มีจิตวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบ
- มีความรูความสามารถตรงกับงานทีร่ ับผิดชอบ
- มีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม ๆ
- มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู และสรางองค
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- มีขวัญและกําลังใจดี
พฤติกรรมการสอน
- ครูทํางานเปนทีม
- ครูมีความเอาใจใสดูแลนักเรียนใกลชิดและทั่วถึง
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
- มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมมา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
- มีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีที่
หลากหลายและตอเนื่อง และนําผลการประเมินมาใชใน
การพัฒนาผูเรียน
- มีการจัดกิจกรรม/โครงงาน/โครงการพิเศษที่สง เสริม
พัฒนาการเรียนรูหลากหลาย และสงเสริมใหผูเรียนมี
ความรักในวิชาชีพและรักสถานศึกษา
หลักสูตร
- มีหลักสูตรที่บรู ณาการ (ความรู ทักษะ และคุณคา)
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและมีความเปน
สากล
- มีการบริหารหลักสูตรอยางครบวงจร (วิเคราะห จัดทํา
แผนการสอน ประเมินการใช ปรับปรุงและพัฒนา)
พฤติกรรมการเรียน
- ผูเรียนทํางานเปนเปนทีม
- ใหความรวมมือยางดีในทุกกิจกรรมการเรียนรู
- ริเริ่ม แสวงหาความรูดวยตนเองและนําเสนอผลงานของ
ตนเองและกลุมได
- ประเมินผลกากรเรียนรูของตนเองและกลุมได

ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก
- มีสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
- มีอาคารสถานทีท่ ี่เพียงพอ มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย
- มีหองเรียน หองประกอบเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
- มีสื่อ/เทคโนโลยีที่มันสมัย เพียงพอและเหมาะสมกับผูเรียน/
กิจกรรมการเรียนการสอน
- มีแหลงความรูที่หลากหลาย
- มีขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
- มีบุคลากรสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
- มีบริการและสวัสดิการนักเรียนที่มีคุณภาพทั่วถึง และเปน
ระบบ เชน บริการแนะแนว ตรวจสุขภาพ บริการเครือขาย
การเรียนรู งานปกครอง เปนตน

แผนภาพที่ 21 รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในทศวรรษหนา
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (2545: 8)
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คุณภาพผูเรียน
- เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีสํานึกความ
เปนไทย
- มีความสามารถดานคอมพิวเตอร และ
ภาษาอังกฤษ และมีความสามารถ
พิเศษอื่น ๆ เชน ดนตรี กีฬา ฯลฯ
- มีคุณภาพตามปรัชญา / เปาหมาย /
ความตองการของสถานศึกษา
- ดํารงชีวติ อยางมีคุณคา มีคุณภาพที่ดี
ปลอดอบายมุขและยาเสพติด
- มีความรู ความสามารถ และ
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคตามหลักสูตร
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3.2 งานวิจัยภายในประเทศ
สุเทพ บุญประสบ (2544) วิจัยเรื่อง “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การศึกษาเชิง
คุณภาพ” ผลวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารที่โรงเรียนใชในการบริหาร เปนแบบชุมชนมีสวนรวม
ในการตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารจั ด การในรู ป คณะกรรมการ แนวทางการบริ ห ารโรงเรี ย น
ประกอบดวย การสรางกรอบแนวคิดของโรงเรียน คือ การสรางศรัทธา และความตระหนัก การ
วิเคราะหสภาพแวดลอม หรือสํารวจตนเองของโรงเรียนเมื่อทราบจุดเดนจุด ดอย โอกาส และ
อุปสรรคแลวนําขอมูล และสารสนเทศไปวางแผนพัฒนาคุณภาพ นําแผนพัฒนาคุณภาพไปสูการ
ปฏิบัติ โดยมีการกําหนดโครงสรางตามสายบังคับบัญชา และโครงสรางมีความกะทัดรัดลดความ
ซ้ําซอนของงาน กําหนดหนาที่อยางชัดเจน ทํางานเปนทีม จัดบุคลากรตามความถนัด และความ
สมัครใจ พัฒนาบุคลากรใหเปนครูมืออาชีพ มีการนิเทศติดตามผล ประเมินผลตามสภาพที่เปนจริง
และรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด และสาธารณชนไดรับทราบผลในการปฏิบัติงาน
ดิเรก วรรณเศียร (2545) มีผลการวิจัยแบบจําลองที่เสนอเปนแบบจําลองแบบสมบูร ณ
(Comprehensive Model) ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในปจจุบัน ประกอบดวย 6 สวน ไดแก สวนนํา การวางแผน
การจัดองคกร การนํา การควบคุม และสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน คือการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป และมี
บางสว นไดใ หรายละเอียดในแตละองคประกอบดังนี้ 1) สว นนํา ไดแก วัต ถุประสงคข อง
แบบจําลอง คุณลักษณะโรงเรียนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน แนวคิด และหลักการ องคประกอบของแบบจําลอง และเงื่อนไขในการนําแบบจําลองไป
ใช 2) การวางแผน ประกอบดวยการวางแผนกลยุทธ การวางแผนงบประมาณ และการคํานวณ
ตนทุนผลผลิต การจัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจําป 3) การจัดองคการ ไดแก การจัด
โครงสรางการบริหาร การกําหนดเปาหมายโรงเรียน กลไกการบริหารโรงเรียน ภารกิจการบริหาร
โรงเรียน 4 ดาน คือ วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป และ 4) การนํา ไดแก ภาวะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน ฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริหารโดยองคคณะบุคคล การบริหารแบบมีสวนรวม และการทํางานเปนทีม การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแยง การควบคุม ประกอบดวย ระบบการประเมินผล ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบควบคุมคุณภาพภายใน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สมชัย พุทธา (2546) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการใชขั้นตอนการ
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บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก การวิเคราะหศักยภาพ การกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมาย
การวางแผนกลยุทธ การดําเนินการตามแผน การประเมินผล และการรายงาน เมื่อพิจารณาแตละ
ขั้นตอนพบวา ขั้นตอนการประเมินแผนกลยุทธมีระดับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นสูงสุด รองลงมา
คือ ขั้นตอนการรายงาน อันดับสุดทายคือ การวิเคราะหศักยภาพ ในดานหลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานทั้ง 6 หลักการ พบวา มีการปฏิบัติเชนกัน ไดแก หลักการกระจายอํานาจ หลักการ
บริหารตนเอง หลักการบริหารแบบมีสวนรวม หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 2) รูปแบบการ
บริหาร ที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนในจังหวัดไดแก รูปแบบที่มีผูบริหารเปนหลัก รองลงมาไดแก
ครูเปนหลักใกลเคียงกับชุมชนเปนหลัก ครู และชุมชนเปนหลักตามลําดับ และ 3) แนวทางในการ
นํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใช ไดแก โรงเรียนสวนใหญมีผูบริหารเปนหลัก
ในการวิเคราะหศักยภาพ การกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมาย การกําหนด กลยุทธ การดําเนินการ
ตามแผน การประเมินผล และการรายงาน
กุหลาบ ปุริสาร (2547) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน : พหุกรณีศึกษา วัตถุประสงคของการวิจัยพหุกรณีศึกษาครั้งนี้ เพื่อ
ศึกษาปรากฏการณปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การเลือก
ตัวแทนที่ใชศึกษาเปนแบบเจาะจงประกอบดวย 3 โรงเรียนในจังหวัดขอนแกนที่มีขนาดใหญ ขนาด
กลางและขนาดเล็ก ตามลําดับ วิธีการวิจัยคือ การศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมี
สวนรวม การสัมภาษณแบบเจาะลึกลักษณะเปนทางการและไมเปนทางการ ผูวิจัยเก็บขอมูลจาก
บุคลากรหลักที่ใหขอมูลสําคัญในการบริหารในโรงเรียน การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยใชเทคนิคการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) เพื่อเปนการยืนยันความเที่ยงและความตรงของขอมูล
จากแหลงและชนิดของขอมูล รวมทั้งความถูกตองที่เชื่อถือได ผลการวิจัยแสดงใหเห็นปรากฏการณ
สําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนทั้ง 3 แหงดังนี้ 1) หลักดุลยภาพ 2) หลัก
กระจายอํานาจ 3) หลักการจัดการตนเอง 4) หลักการริเริ่มสรางสรรคทรัพยากรมนุษย ทุกโรงเรียน
มุงพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูเปนหลัก สวนปญหาอุปสรรคที่สําคัญที่สุด คือ ครูขาดความรูและ
ประสบการณในเรื่องจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความตระหนักในบทบาท
ของตนเองการทํางานของทีมงานไมเปน ไปตามบทบาทที่กําหนด โรงเรียนขนาดเล็กขาดสื่อ
อุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษา
ศักดา สถาพรวจนา (2549) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม
ของสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน มีวัต ถุประสงคเพื่อพัฒ นารูปแบบการบริหารแบบมีสว นรว มของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีดําเนินการวิจัยเปนแบบวิจัยและพัฒนา โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน
ประกอบดวย (1) การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา มีขั้นตอนประกอบดวย การศึกษาเอกสารและ
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การศึกษาภาคสนามในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 แหง (2) การสรางรูปแบบ (3) การตรวจสอบ
รูปแบบ ซึ่งประกอบดวย การประเมินรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ 11 คน และประเมินสรุปรูปแบบ
โดยผูบริหารสถานศึกษา 420 คน และ (4) การแกไขปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ เครื่องมือในการ
วิจัย คือ แบบศึกษาเอกสาร แบบสัมภาษณและแบบประเมิน การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
เนื้อหาและสถิติบรรยาย ผลการวิจัยมีดังนี้
1. ไดรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรว มของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีสวนประกอบ
ของรูปแบบ 4 สวน คือ 1) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 10 หลักการ คือ เปาหมาย
หรือภาพวาดความสําเร็จ ความรวมมือ ความเปนประชาธิปไตย การกระจายอํานาจหรือความมี
อิสระในตนเอง การทํางานเปนทีม ขอตกลงความรวมมือ ความรับผิดชอบ ความสัมพันธเชิงบวก
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และการสรางแรงจูงใจและเสริมพลังอํานาจ 2) ระบบการบริหาร
แบบมีสวนรวม มี 2 มิติ คือ มิติที่หนึ่งเปนมิติสถานศึกษา ประกอบดวย 4 ระบบยอย คือ ระบบยอย
ดานคน ระบบยอยดานโครงสราง ระบบยอยดานงาน และระบบยอยดานเทคโนโลยี มิติที่สองเปน
มิติก ารบริหารแบบมีสวนรว ม ประกอบดว ย 5 สว น คือ บุคคลที่มีสว นรว ม เรื่องที่มีสวนรว ม
วิธีการมีสวนรวม ขั้นตอนการมีสวนรวม และระดับการมีสวนรวม 3) แนวทางการนํารูปแบบไป
ใช มี 4 ขั้นตอน คือ การเตรียมความพรอม การดําเนิน การตามรูปแบบ การประเมินผลการนํา
รูปแบบไปใช และการรายงานผล 4) เงื่อนไขของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย
2 สวน สวนแรกคือปจจัยที่สงผล ซึ่งมี 2 ปจจัยคือ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการใชรูปแบบ
และปจจัยที่เปน อุปสรรคตอการใชรูปแบบ สว นที่ 2 คือแหลงที่มาของปจจัย ซึ่งมี 3 แหลง คือ
ผูบริหารสถานศึกษา ผูรวมงาน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
2. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีสว นรวมของสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานโดย
ผูบริหารสถานศึกษา พบวา มีความเหมาะสมและความเปนไปได อยูในระดับมาก
ธวัชชัย รัตตัญู (2551) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกําหนดการวิจัย
ไว 7 ขั้น ตอน คือ การกํ าหนดกรอบแนวคิด ในการวิจั ย การทําเครื่อ งมือและวิ ธีก ารวิจัย การ
ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือและวิธีการศึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ การศึกษารูปแบบการบริหาร
สถานศึก ษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด องค ก รปกครองสว นท องถิ่ น การกํา หนดรู ป แบบการบริ ห าร
สถานศึกษาและบทบาทหนาที่ของผูบริหาร การตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ
และการนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น การ
ดําเนิน การวิจัยไดศึก ษาขอมูลจากแบบสอบถาม แบบเขียนตอบ และแบบสัมภาษณ โดยกลุม
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ตัวอยางจากโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 225 โรงเรียน วิเคราะหขอมูล
จากการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสาร การแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา
รอยละ
การนําเสนอรูปแบบการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นําเสนอผลการวิจัย 3 ประเด็น ประกอบดวย
1. หลักการบริหารตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 7 หลักการ ประกอบดวย
1) หลั ก การกระจายอํา นาจ 2)หลั ก การมีส ว นรว ม 3) หลัก การคื น อํ านาจจัด การศึ ก ษาใหกั บ
ประชาชน 4)หลัก การบริหารตนเอง 5) หลักการตรวจสอบถวงดุล 6) หลักการมีภาวะผูนําแบบ
เกื้อหนุน 7) หลักการพัฒนาทั้งระบบ โดยผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูประมวลความตองการ
ของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถิ่น และนํามาพัฒนาปรับปรุงแผนและแนวทางการจัด
การศึกษาและกิจกรรมการศึกษา
2. นําเสนอดานบทบาทคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน 15 บทบาท และที่ค วร
เพิ่มเติม 4 ประเด็น จากงานวิจัย ประกอบดวย 1) ดานองคประกอบของคณะกรรมการ ควรเพิ่ม
อํานาจและสัด สว นของคณะกรรมการ เนน ผูที่มีประสบการณทางการศึก ษา เพื่อรับรูรว มกั น
ทํางานรวมกัน ผูทรงคุณวุฒิควรเปนไดมากกวาคนละ 3 โรงเรียน โรงเรียนควรกําหนดกรรมการได
ตามความตองการ เพราะสถานศึกษาแตละแหงมีบริบทสภาพแวดลอมตางกั น 2) ดานบทบาท
หนาที่และการดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนงควรหมดพรอมกันตามวาระ คราวละ 4 ป เนน
การประสานงานกับองคการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปนผูเชื่อมโยงระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชน รวมทั้งเปนผูประสานงานกับสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น 3) ดานการใหเกียรติ
ยกยอง ควรมีการยกยองใหเกียรติ การแตงตั้งควรใหสมฐานะ ควรมีการจัดสรรคาตอบแทน โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณของทองถิ่นสนับสนุน 4) รูปแบบของคณะกรรมการ
เปนรูปแบบชุมชนเปนหลัก เพราะโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองทํางานกับ
ชุมชนอยางใกลชิด โดยใหตัวแทนประชาชนเปนประธาน และผูบริหารสถานศึกษาเปนเลขานุการ
3. นําเสนอดานบทบาทของนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีที่ควบคุมกํากับการ
จัดการศึกษา ผูอํานวยการกองหรือผูอํานวยการสํานักการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา
ทวีศักดิ์ อําลา (2551) ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เปนนิติบุคคล
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สํารวจรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เปนนิติบุคคลใน
ปจจุบัน 2) สรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เปนนิติบุคคลที่ควรจะเปน 3) ตรวจสอบ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เปนนิติบุคคลที่เหมาะสม วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย 3
ขั้นตอนคือ 1) การศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนนิติบุคคลในปจจุบัน โดยศึกษาเอกสาร
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ วิเคราะห สังเคราะห เปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนในปจจุบัน 2) สราง
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนนิติบุคคลที่ควรจะเปน โดยนํารูปแบบทั้งหมดไปใหผูทรงคุณวุฒิ
ใหความเห็น 3) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนนิติบุคคลที่เหมาะสม โดยไดศึกษา
เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของและสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน 17 คน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน 69 คน
คณะกรรมการสถานศึกษา 18 คน ครูในโรงเรียนเอกชนทุกประเภท 20 คน รวม 124 คน นําขอมูลที่
ไดจากการศึก ษาเอกสาร สัมภาษณ สรุปเปน รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนนิติบุค คลใน
ปจจุบัน รวมกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น รูปแบบที่ผูวิจัยสรุปจากโรงเรียนนิติ
บุคคลภาครัฐ นํารูปแบบทั้งหมดไปสอบถามผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับการศึกษาเอกชน จํานวน 29
คน เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบที่ควรจะเปน วิเคราะหขอมูลดวย Nonparametric เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของแตละกลุมผูเชี่ยวชาญและรูปแบบการบริหารทั้ง 9 รูปแบบ ดวย Willcoxon Mann–
Whitney U Test ตอจากนั้นนํารูปแบบที่ควรจะเปน ไปตรวจสอบถึงความเหมาะสมที่จะใชใ น
โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งดวยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จํานวน 9 ทาน ผลการวิจัยพบวา
1) รูปแบบของการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เปนนิติบุคคลในปจจุบัน มี 7 รูปแบบ
2) รูปแบบของการบริหารโรงเรียนเอกชนที่ควรจะเปน คือ รูปแบบที่ 8 ซึ่งมี
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนหลัก มีผูอํานวยการและผูจัดการรับผิดชอบงาน
แยกจากกัน
3) รูปแบบที่เหมาะสมกับการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เปนนิติบุคคล คือรูปแบบที่ 8
ซึ่งมีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปได และสามารถนําไปปรับใชกับโรงเรียน
เอกชนนิติบุคคล
3.3 งานวิจัยตางประเทศ
Dondero (1993) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ระดับการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจของครู ประสิทธิผลของโรงเรียน และความพึงพอใจในการทํางาน (School-Based
Management, Teacher’s Decisional Participation Level, School Effectiveness and Job
Satisfaction) วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการตัดสินในการตัดสินใจ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับความพอใจในการทํางานของครูที่มีสวนรวม และไมมีสวนรวม
เปนคณะทํางานในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปน
ครู 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาคลีฟแลนด รัฐโอไฮโอ ซึ่งเปนโรงเรียนในโครงการนํารองการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา ทั้งผูที่เปนคณะทํางาน และไมเปนคณะทํางานตาง
มีความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องการบริหารโรงเรียน กลุมครูที่เปนคณะทํางาน และมี
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สวนรว มโดยตรงในการบริหาร จะมีร ะดับความพึงพอใจในการทํางาน และประสิทธิผลของ
โรงเรียนสูงกวากลุมครูที่ไมไดเปนคณะทํางาน
Goode (1994) ทําการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนรัฐบาล :
ความทาทายตอวิกฤติการเปลี่ยนแปลง (Site-Based Management in Public Education: A Challenge
for Critical Pragmatism) ผลการวิจัยสรุปไดวา การที่ผูบริหารโรงเรียนทําการบริหารแบบมีสวน
รวม มีสวนสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ปจจัยสําคัญ
ตอความสําเร็จ ไดแก การปรับโครงสรางการบริหารโรงเรียน การกระจายอํานาจสูโรงเรียนทั้งดาน
งบประมาณ บุคลากร และวิชาการ การไดรับความรวมมือ และ มีสวนรวมในการตัดสินใจจาก
ผูเกี่ยวของโดยมีปจจัยอื่นๆ ไดแก ความสัมพันธของบุคลากร การกําหนดกฎระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน
Maquire (1994) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน : เงื่อนไขสําหรับการ
ปฏิบัติ (School-Based Management: Conditions for Implementation) เปนการวิจัยที่มุงศึกษาการมี
สวนรวมในการตัด สินใจของผูบริหารโรงเรียน และครู เกี่ยวกับการจัด การโรงเรียน ใชแบบ
สัมภาษณแบบโครงสรางปลายเปด สุมสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนจํานวน 5 คน ใชแบบสัมภาษณ
สงถึงครู จํานวน 126 คน โดยแบบสัมภาษณสงกลับมารอยละ 53 ผลจากการวิจัยพบวา ปจจัยสําคัญ
6 ประการ ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก งบประมาณ ความไววางใจ การฝกอบรม การ
ตรวจสอบได ความรวมมือในการตัดสินใจ และความรวมมือจากสหภาพครู ผลการวิจัยยังพบวา
ทั้งครู และผูบริหารตางตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร และ
หลักสูตร
Claybar (1994: 1431) ทําการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน : การศึกษา
การเปลี่ย นแปลงองคก รในการตัด สิน ใจ และป จ จั ยที่ส งผลต อกระบวนการบริ หารโรงเรีย น
(School-Based Management: A Study of Organizational Change in Decision-making and Factors
Influencing the Institutionalization of the Process) การวิจัยครั้งนี้มีวัต ถุประสงคเพื่อศึก ษา
ผลกระทบของการบริ ห ารโดยใช โ รงเรีย นเป น ฐานที่ มี ต อ การตั ด สิ น ใจและป จ จัย ที่ มี ผ ลต อ
กระบวนการบริห ารโรงเรียนโดยการศึก ษารายกรณีโ รงเรียนที่ใ ช รูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรีย นเป น ฐาน 5 โรงเรี ยนทํ าการสัม ภาษณเ ชิงลึ ก กับ กลุม ตัว อยาง 42 คน และการสัง เกต
ผลการวิจัยพบวา การเปลี่ยนแปลงในองคการ มีการเพิ่มขึ้นทีละนอย ปจจัยสําคัญในการบริหาร
ไดแก การสื่อสาร ภาวะผูนํา การแนะนํา การสนับสนุน การรวมมือของผูเกี่ยวของ ความไวว างใจ
ความกลาเสี่ยง
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Diconti (1996) ศึก ษาความทาทายของการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐาน และการ
สามารถเลือกโรงเรียนรัฐบาล ( Public School Choice: PSC ) ที่มีตอการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม
(Common Schooling Tradition ) ของสหรัฐอเมริกา โดยกลาววาในทศวรรษที่ 1980 มีความตองการ
ใหมีการปรับโครงสรางโรงเรียนของรัฐเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น ใน
การนี้มีขอเสนอแนวทางการปรับโครงสราง 2 แนวทาง คือ ขอเสนอแรก การกําหนดใหมีโรงเรียน
ทางเลือก แนวคิดนี้มุงใหผูเรียนมีสิทธิ์ที่จะลาออกจากโรงเรียนที่ตนเองกําลังเรียนและสามารถเขา
เรียนในโรงเรียนที่ตนตองการ เพราะเชื่อวาดวยการใหสิทธิ์นี้แกนักเรียนจะทําใหโรงเรียนปรับปรุง
ตนเองจนแขงขันกับที่อื่นได ขอเสนอที่สองใหโรงเรียนบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน แนวคิดนี้
มุงเนนการรับฟงเสียงจากผูปกครอง ครู และนักเรียนในการบริหารโรงเรียนโดยใหมีคณะกรรมการ
บริหาร โรงเรียนทําหนาที่กําหนดความตองการทางการศึกษา ทรัพยากรและการพัฒนาโรงเรียน
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษารายกรณี กรณีศึกษาโรงเรียนทางเลือกเปนโรงเรียนใน Minnesota
สวนโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนโรงเรียนใน Baltimore City จากการศึกษาพบวา
ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองแบบ ตางประสบความลมเหลวโดยสิ้นเชิง เหตุ
ที่ทําใหโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปน ฐานไมสามารถยกระดับผลการเรียนไดเพราะ 1)
โรงเรียนใชเวลาไปสนใจดานอื่น ๆ โดยที่แทบไมไดใหเวลากับเรื่องการสอนปรัชญาการศึกษา
และหนาที่ข องโรงเรียนที่ตองการพัฒนาเศรษฐกิจและการจางงาน และ 2) การปฏิรูปการศึกษา
ไมไดมุงที่จ ะปรับปรุงคุ ณ ภาพการศึก ษาอยางแทจ ริงหากแตเปน การพยายามของผูอยูน อกวง
การศึกษาที่ตองการลดทอนอํานาจของหนวยงานบริหารการศึกษาแบบเดิมใหออนแอลงเทานั้นเอง
Carlson (1997: 1844)ทําการวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจสั่งการภายใต การบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน:เปรียบเทียบระหวางรูปแบบที่ควบคุมโดยใชผูบริหารและรูปแบบที่ใชควบคุม
โดยครู (The Process of Decision-making Under School-Based Management: A Comparison of
the Administrative Control and Professional Control Models ) วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษา
การตัดสินใจสั่งการภายใตรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่
ควบคุมโดยผูบริหารโรงเรียน และรูปแบบที่ควบคุ มโดยครูหรือมีค รูเปน สมาชิก สว นใหญใ น
คณะกรรมการโรงเรียนโดยมุงเนนการศึกษาการตัดสินใจในระดับสํานักงานสวนกลางและระดับ
สถานศึ ก ษา เก็บรวบรวมขอ มูลในโรงเรีย นระดับ ประถมศึก ษา 2 โรงเรีย น โดยการใช แบบ
สัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสรางและปลายเปดทําการสัมภาษณคณะกรรมการโรงเรียนและผูบริหาร
โรงเรียน สังเกตการณประชุมของคณะกรรมการโรงเรี ยนและศึก ษาเอกสารภายในโรงเรีย น
ผลการวิจัยพบวา การตัด สิน ใจทั้งในระดับสํานัก งานสว นกลางและระดับสถานศึก ษามีค วาม
แตกต างกั น ทั้ง 2 รู ปแบบ รวมทั้ง การบริหารทั้ง 2 รู ปแบบในโรงเรียน ผลการทดสอบความ
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เหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ พบวามีความแตกตางกันในเรื่องการใชอํานาจหนาที่และ
การใหความสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวา 1)รูปแบบของการ
บริหารแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะมีผลตอการตัดสินใจ 2)ความสําคัญของการใช
รูปแบบการบริหารแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ขึ้นอยูกับความสัมพันธของรูปแบบ
ของการบริหาร และวัฒนธรรมของโรงเรียน 3)การบริหารที่มุงกระจายการตัดสินใจไปยังผูบริหาร
โรงเรียน จะไมเปนไปตามหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะกลายเปนการบริหาร
แบบรวมศูน ยอํานาจอีก รูปแบบหนึ่งมากกวาจะเปนการสงเสริมชุมชนเขามามีสวนรว มในการ
บริหารโรงเรียน
Jones (1997: 2003) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ไปใชใ นโรงเรียนมัธยมศึก ษาตอนปลายในเขตเมือง (A Study of Site-Based Management
Implementation in Selected Urban High Schools ) การทําวิจัยครั้งนี้มุงเจาะจงศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 โรงเรียน ที่อยูในพื้นที่การศึกษาในเมือง โดยมีวัต ถุประสงคเพื่อศึกษา
ความแตกตางของความคิดเห็นในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการปรับปรุงโรงเรียนของผูที่เปนสมาชิก
ทีมปรับปรุงโรงเรียน (School Improvement Team: SIT ) ผูที่ไมไดเปนสมาชิกใน 7 ประเด็นตาม
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก กระบวนการตัดสินใจสั่งการ การบริหารบุคคล
ความรวมมือของผูปกครอง / ชุมชน หลัดสูตร การพัฒนาบุคลากร บทบาทของการสนับสนุนของ
สํานักงานสว นกลางและงบประมาณเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณทาง
โทรศัพท การตรวจสอบเวลาและวาระการประชุมของ SIT ผลการวิจับพบวา โรงเรียนทั้งหมด
ดําเนินการตามคูมือการบริหารโรงเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา สมาชิกในทีม SIT ประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง นักเรียน และตัวแทนจากภาคธุรกิจ ความคิดเห็นของสมาชิก SIT
แตกตางจากบุคลากรที่ไมไดเปนสมาชิก SIT ในทั้ง 7 ประเด็น โดยสมาชิกของ SIT มีความเห็นวา
ตนเองมีความสามารถมากกวาบุคลากรอื่นในดานการบริหารงานบุคคลความรวมมือกับชุมชน/
ผูปกครอง การไดรับการสนับสนุนจากสวนกลางและการบริหารงบประมาณ
Brown (1998: 153) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาและการรั บ รู ข องผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น(An
Evaluation of the Effects of School-Based Management on Perceived Principal and School
Effectiveness at a Public Middle School) ใชวิธีวิจัยแบบเปรียบเทียบกอนและหลังในกลุมเดียวกัน
(One-Group Pretest-Posttest Design) ผูวิจัยวัดการรับรูของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของ
โรงเรียนตามตัวแปรที่กําหนด กอนนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชบริ หารโรงเรียน
เมื่อครบ 1ปทําการวัดซ้ําอีกครั้งหนึ่งแลวเปรียบเทียบผลการวัดกอนและหลัง ผลการวิจัยพบวามี
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สหสัมพันธทางสถิติระหวางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับการรับรูของผูบริหารโรงเรียน
และประสิทธิผลของโรงเรียน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทําใหผูบริหารโรงเรียนไดรับรู
หรือเรียนรูการบริหารโรงเรียนเพิ่มขึ้น และทําใหประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึ้น
McCollor (1998: 40) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษากรณีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนมั ธยมศึก ษาตอนตน 3 โรงเรี ยนในเขตเมือ ง (Case Studies of School-Based
Management in Three Urban Middle Schools) วัตถุประสงคของการวิจัยเปนการศึกษารายกรณี
แบบเขมขน (Comprehensive) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 3 โรงเรียน ในเมือง Saint Paul รัฐ
Minnesota เพื่อศึกษาการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบ
กับ แบบจํ าลองที่ส รา งขึ้ น ตามเอกสารและงานวิ จัย ที่เ กี่ย วข อ ง วิธี ก ารศึ ก ษาใชก ารสัม ภาษณ
คณะกรรมการโรงเรียน การสํารวจความคิดเห็นในโรงเรียน และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของในแต
ละโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการโรงเรียนทําหนาที่เปนองคกรที่ปรึกษามากกวาเปน
องคกรที่มีอํานาจหนาที่ตัดสินใจ มีความตองการอบรมหรือพัฒนาใหคณะกรรมการโรงเรียนได
ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่แทจริงของคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนมิไดใ ช
อํานาจการบริหารดังแบบจําลองทางทฤษฏี โดยไมไดมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติงาน
การวางแผนปฏิบัติงานและควบคุมงบประมาณเทาที่ควรจะเปน
Brown (1998) ทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานตามการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียในโรงเรียนและชุมชน (An Analysis of the Perceived
Effectiveness of School-Based Management by School and Community Stakeholders)
ผลการวิจัยสรุปไดวา มีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปร 4 ตัว คือ ภาวะผูนํา บรรยากาศ ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ จะสงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน
Rivera (1998) ไดศึกษาการกระจายอํานาจ และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน :
ผลกระทบตอบทบาท และความรับผิดชอบของสวนกลาง (Decentralization and School-Based
Management: The Impact on Central Office role and Responsibilities) ผลการศึกษามีดังนี้ 1) การ
สนับสนุนและภาวะผูนําของสํานักสวนกลางไมมีผลตอประสบการณ และการบริหารของโรงเรียน
2) ผูอํานวยการมีบทบาทหนาที่ 2 ประการ ในการปฏิรูปการบริหาร คือ เรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน และ
ผูติดตอสื่อสาร 3) การเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบของสํานักงานสวนกลางมีหลายประการ คือให
ทุกคนมีสวนรวม และความเขาใจในความจําเปนในการปฏิรูป การมอบอํานาจใหโรงเรียน หรือ
องคกรได มีการอบรมพนักงานทุก ๆ คน การไดรับการสนับสนุนจากการเมืองการปกครองใหการ
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ปฏิรูปเปนไปอยางมั่นคง และ 4) นโยบายทุกระดับจะตองสนับสนุนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน ใหเปนไปอยางมีระบบ
Adler (1999) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการรับรูของครูเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานที่มีผลกระทบตอการใหอํานาจครู (A Study of Teachers’ Perceptions of School-Based
Management’s Impact on Teacher Empowerment) ผลการวิจัยสรุปไดวา การใหอํานาจในโรงเรียน
คือ การใหครูมีสวนรวมในการบริหาร การสนับสนุน และการทํางานเปนทีม ซึ่งสิ่งที่ทาทาย และ
เปนปจจัยที่กระตุนใหครูมีสวนรวมใน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ การรวมมือทํางาน
การไดรวมสรางฉันทามติในเรื่องสําคัญของโรงเรียน ความกาวหนาทางอาชีพของครู การพัฒนา
ของโรงเรียน และการสื่อสารของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการตัดสินใจในระดับโรงเรียนมี 5 ดาน
คือ การวางแผน การดําเนินงาน การพัฒนาครู การบริหารบุคคล และการบริหารงบประมาณ และ
สิ่งที่มีอิทธิพลตอการทํางานของทีมงาน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ การสื่อสาร การ
สนับสนุน และการอํานวยความสะดวก โดยผูบริหารโรงเรียน รวมทั้งปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจ
ในโรงเรียน คือ การมีสวนรวมของบุคลากร ดังนั้น ครูจะมีความรูสึกวาไดรับอํานาจ เนื่องจากไดมี
สว นรว มในการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐาน และไดรับการสนับสนุน จากคณะกรรมการ
โรงเรียน
Marti–Vazquez (2000: 265) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษารายกรณี ผลกระทบของการ
กระจายอํ านาจและการบริ หารโดยใชโ รงเรี ย นเปน ฐานใน Puerto Rico (The Impact of
Decentralization and School-Based Management in Puerto Rico: A Case Study) การวิจัยครั้งนี้ใช
วิธีการทางชาติพันธุวรรณา (Ethnographic) ในการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษา
แหงหนึ่งเปนเวลาหนึ่งป เนื่องจากประเทศ Puerto Rico มีกฎเกี่ยวกับชุมชนตั้งแต ป ค.ศ.1993
ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมีบทบาทในการจัดซื้อและจัดการการเงินอยูบางเล็กนอย แตไมมีอํานาจ
เกี่ยวกับการจางบุค ลากรและการตัด สิน ใจเกี่ ยวกับหนังสือเรียนหรือพัสดุร ายการที่สําคัญ ซึ่ ง
สวนกลางยังคงมีบทบาทควบคุมเชนเดิม คณะกรรมการโรงเรียนแทบไมไดประชุมในรอบป และ
การตัดสินใจสั่งการยังคงอยูที่ผูอํานวยการโรงเรียน ความรวมมือจากชุมชนรอบโรงเรียนยังไมดีพอ
สาเหตุที่การปฏิรูปการศึกษาระดับโรงเรียนลมเหลว เพราะ 1) เปนการสั่งการจากสวนกลางไมได
เกิดจาการริเริ่มของโรงเรียน 2) นโยบายโรงเรียนไมเนนดานวิชาการของนักเรียน 3) นโยบายดาน
การปฏิรูประบบโรงเรียนยังขึ้นอยูกับพรรคการเมืองที่เปลี่ยนแปลงบอย 4) ไมมีการมอบอํานาจ
อยางแทจ ริงไปยังโรงเรียน 5)หนว ยงานดานปฏิรูปการศึก ษาปฏิบัติงานไมเปน ไปในแนวทาง
เดียวกับทางราชการที่มีมาตรการการควบคุมเครงครัด 6) การจัดสรรทรัพยากรใหโรงเรียนไมเทา
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เทียมกัน เนนจัดสรรไปพื้นที่ยากจนเปนหลัก 7) แบบจําลองการบริหารที่กําหนดในกฎหมายไมได
ถูกนํามาสูการปฏิบัติในระดับโรงเรียน
Wilson (2001) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในรัฐอัลเบอรตา
(Alberta) : การรับรูของผูนําในโรงเรียนของรัฐ ค.ศ. 1994-1997 (School-Based Management in
Alberta: Perceptions of Public School Leaders 1994-1997) ผลการวิจัยสรุปไดวา ความสําเร็จของ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เกิดจากผูนําในโรงเรียนมีบทบาทในการตัดสินใจ เพิ่มบทบาท
การมีสวนรวมของชุมชน และพัฒนาการสื่อสาร ผูนําใชภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน หรืออํานวยความ
สะดวก ผูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนรูสึกพอใจกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ตอนที่ 4 สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผลจากการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปผล
การศึกษา 2 เรื่อง ไดแก กรอบแนวคิดในการวิจัย และผลการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลตาม
กรอบแนวคิดในการวิจัย สรุปไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 10 กรอบแนวคิดการวิจัยกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ
รายละเอียดที่ศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
องคประกอบทีใ่ ชในการวิจัย
รายละเอียดที่ศกึ ษา
1. การพัฒนารูปแบบ
1. การศึกษาเพื่อกําหนดกรอบ
1. ศึกษาองคค วามรูที่เกี่ยวของเพื่อ
2. ขั้ น ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ข อ มู ล
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
พื้นฐาน
2. สอบถามความคิด เห็ น ผู บริ หาร
3. ขั้นสรางรูปแบบ
สัมภาษณผูบริหาร
4. ขั้นตรวจสอบรูปแบบ
3. สร า งรู ป แบบที่ เ ป น ทางเลื อ ก
5. ขั้ น ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ นํ า เ ส น อ
สําหรั บการแกไขปรับปรุงหรื อ
รูปแบบ
พัฒนา
4. ต ร ว จ ส อ บ รู ป แ บ บ โ ด ย
ผูทรงคุณวุฒิ
5. ปรับรูปแบบใหเปนรูปแบบฉบับ
สมบูรณและนําเสนอรูปแบบ
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ตารางที่ 10 กรอบแนวคิดการวิจัยกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ
รายละเอียดที่ศึกษา (ตอ)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
องคประกอบทีใ่ ชในการวิจัย
รายละเอียดที่ศกึ ษา
2. แนวคิดเชิงระบบ
1. ปจจัยนําเขา
ศึ ก ษ า อง ค ป ร ะก อบ ข อง ร ะ บ บ
2. กระบวนการ
สํ า หรั บ พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห าร
3. ผลผลิต
โ ด ย ใ ช โ ร ง เ รี ย น เป น ฐ า น ข อ ง
4. ขอมูลปอนกลับ
โรงเรียนเอกชน เพื่อใหเปนรูปแบบ
5. สภาพแวดลอม
ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามสอดคล อ งกั บ
ระบบอื่น ๆ ของสถานศึก ษา และ
มองสถานศึกษาในฐานะระบบ
3. กา รบ ริ ห าร โด ยใ ช 1. หลักการกระจายอํานาจ
การกระจายอํานาจใหโรงเรียนอยาง
โรงเรียนเปนฐาน
แทจริง กระจายความรับผิดชอบและ
อํานาจการตัด สินใจใหทีมงานอยาง
ทั่ ว ถึ ง ตามภารกิ จ การบริ ห าร
สถานศึกษา 4 ดาน
- ดานวิชาการ
- ดานงบประมาณ
- ดานบริหารบุคคล
- ดานบริหารทั่วไป
2. หลักการบริหารตนเอง
2. โรงเรี ย นมี ร ะบบการบริ ห ารมี
อํ า นาจหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
และการตั ด สิ น ใจด ว ยตนเอง
ภา ย ใ ต ก า ร บ ริ ห า ร ของ ค ณ ะ
กรรมการโรงเรียน
3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 3. เปดโอกาสใหผูที่มีสว นเกี่ยวของ
แ ล ะ ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย
คณะกรรมการโรงเรี ย น มี ส ว น
รว มในการบริหารและตัด สิน ใจ
และรวมจัดการศึกษา
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ตารางที่ 10 กรอบแนวคิดการวิจัยกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ
รายละเอียดที่ศึกษา (ตอ)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
องคประกอบทีใ่ ชในการวิจัย
รายละเอียดที่ศกึ ษา
4. หลั ก ก า ร มี ภ า ว ะ ผู นํ า แ บ บ 4. เปนภาวะผูนําที่เนนการสนับสนุน
เกื้อหนุน
และอํ า นวยความสะดวก เน น
ภาวะผูนําดานการศึกษา การนิเทศ
การจั ด องค ก ร และการบริ ห าร
การศึกษา
5. หลักการพัฒนาทั้งระบบ
5. มี ก ารปรั บ โครงสร า งภายใน
โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
วัฒนธรรมองคก ร ผูบริหารสราง
แรงจูงใจและทัศนคติเชิงบวกใน
การพัฒนาทั้งระบบ ใหสมาชิกใน
โรงเรี ย นทั้ ง หมดเห็ น ด ว ยและ
สนับสนุน
6. ห ลั ก ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ 6. มี ก ารตรวจสอบผลการพั ฒ นา
ตรวจสอบได
ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ว ม กั น โ ด ย
คณะกรรมการโรงเรียนมีหนา ที่
ตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกัน และ
กันอยูเสมอ
4. ห น า ที่ บ ริ ห า ร / 1. การวางแผน
1. การวิเคราะหสภาพองคกร
กระบวนการ
2. การกําหนดวัตถุประสงค กําหนด
บริหารงาน
แผนงานหรือโครงการ
3. ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจํ า ป แ ละปฏิ บั ติ ก ารตาม
แผนปฏิบัติการประจําป
4. การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 10 กรอบแนวคิดการวิจัยกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ
รายละเอียดที่ศึกษา (ตอ)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
องคประกอบทีใ่ ชในการวิจัย
รายละเอียดที่ศกึ ษา
2. การจัดองคการ
1. การจัดโครงสรางองคการ
2. กําหนดโครงสรางงาน
3. การจัดบุคลากรรับผิดชอบงาน
4. การจัดการทรัพยากร
5. การมอบหมายงาน
6. วัฒนธรรมองคการ
7. การจั ด สภาพแวดล อ มและสิ่ ง
อํานวยความสะดวก
3. การนํา
1. ภาวะผูนําของผูบริหาร
2. การตัดสินใจสั่งการ
3. การติดตอสื่อสาร
4. การประสานงาน
5. การจูงใจ
4. การควบคุม
1. ก า ร กํ า ห น ด ม า ต ร ฐา น ก า ร
ปฏิบัติงาน
2. ก า ร ต ร ว จ ส อบ ติ ด ต า ม ก า ร
ปฏิบัติงาน
3. ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่ตั้งไว
4. ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข ก า ร
ปฏิบัติงาน
จากแนวคิดทั้ง 4 ประการดังกลาวขางตน สรุปเปนแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัยการ
พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน เปนเบื้องตน ดังนี้
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แผนภาพที่ 22 กรอบแนวคิดในการวิจัย
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
1. หลักการกระจายอํานาจ
2. หลักการบริหารตนเอง
3. หลักการมีสวนรวม
4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
5. หลักการพัฒนาทั้งระบบ
6. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได

กระบวนการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน
1. การวางแผน
2. การจัดองคกร
3. การนํา
4. การควบคุม

รูปแบบการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน

ผลการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลตามกรอบแนวคิด ในการวิจัย สามารถสรุปเปน
องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 11 องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา
สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา
องคประกอบหลัก
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียน 1. โรงเรี ย นมี ก ารกระจายอํ า นาจการตั ด สิ น ใจและความ
รับผิดชอบไปยังฝายตาง ๆ ชัดเจน
เปนฐาน
2. โรงเรี ย นมี อํ า นาจในการกํ า หนดนโยบายด า นวิ ช าการ
1. หลักการกระจายอํานาจ
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป
3. โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
4. โรงเรียนมีการนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรีย นมีก ารจั ด การเรี ยนรูที่ ห ลากหลาย เหมาะสมกั บ
ธรรมชาติและความตองการของผูเรียน
6. โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ อยางเหมาะสม
7. โรงเรียนสามารถสรรหา คัด เลือก ครูและบุคลากรไดต าม
ความตองการ
8. โรงเรี ย นมี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการบริ ห ารงานธุ ร การ
การเงิน และบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ และงานสัมพัน ธ
ชุมชน
2. หลักการบริหารตนเอง
1. โรงเรียนมีอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนดวยตนเอง
2. โรงเรี ยนมีก ารกําหนดมาตรฐานการศึก ษาและระบบการ
ประเมินคุณภาพของตนเอง
3. โรงเรียนมีก ารอํานวยการ กํากับ และติดตาม การพัฒ นา
คุณภาพการเรียนการสอน
4. โรงเรียนมีอิสระในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู
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ตารางที่ 11 องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ)
สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา
องคประกอบหลัก
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
5. โรงเรียนมีการจัดทําแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผล และ
เกณฑการเทียบโอนของตนเอง
6. โรงเรียนมีการกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการ
ทํางาน เพื่อพิจารณาใหประโยชนตอบแทนแกครูและบุคลากร
ของตน
7. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่องการเงิ น
ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียนเอง
8. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานที่ และการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนของตนเอง
3. หลักการมีสวนรวม
1. โรงเรี ย นจั ด ให มี ก ระบวนการสรรหา และคั ด เลื อ ก
กรรมการบริหารสถานศึกษาอยางโปรงใส
2. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผน
และตัดสินใจรวมกับโรงเรียน
3. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีความเขาใจเปาหมายใน
การดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน
4. คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ก ารประชุ ม อย า ง
สม่ําเสมอ
5. ครู แ ละบุ ค ลากรในโรงเรี ย นมี ส ว นร ว มในการพิ จ ารณา
กํ า หนด และตั ด สิ น ใจ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า ง ๆ ภายใน
โรงเรียน
6. ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในกระบวนการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียน
7. โรงเรียนมีการระดมและสรางเครือขาย บุคคลและองคกรใน
ชุมชน เพื่อการบริหารงานโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
8. โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป
ที่เกิดจากความรวมมือของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และ
ครู
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ตารางที่ 11 องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ)
สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา
องคประกอบหลัก
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
4. หลัก การมีภ าวะผูนําแบบ 1. ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงมาสูโรงเรียน
เกื้อหนุน
2. ผูบริหารสนับสนุน และอํานวยความสะดวกใหแกค รูและ
บุคลากรในการทํากิจกรรมตาง ๆ
3. ผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง
4. ผู บ ริ ห ารเป น ผู ป ระสานความร ว มมื อ จากชุ ม ชนและ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
5. ผูบริ หารเปด โอกาสใหค รูและบุค ลากรแสดงความคิด เห็น
และมีสวนรวมในการสรุปความคิดเห็นเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
รวมกัน
6. ผู บ ริ ห ารเป น ผู นํ า ด า นการศึ ก ษา ทํ า หน า ที่ นิ เ ทศและให
คําปรึกษา
7. ผูบริหารเปนผูนําดานการจัดองคกร และใหครูมีสวนรวมใน
การบริหารโรงเรียน
8. ผูบริหารเปนผูสรางขวัญ กําลังใจ และความรูสึกรวมกันใน
การทํางานสูเปาหมาย
5. หลักการพัฒนาทั้งระบบ 1. โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ระบบโครงสร า งในโรงเรี ย นให เ ป น
เครือขายเชื่อมโยงกัน เปนฝาย งาน สายชั้น บุคคล
2. ผูบริหารเปนแบบอยางในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร
3. ผูบริหารสรางแรงจูงใจและทัศนคติเชิงบวกในการพัฒ นา
โรงเรียนทั้งระบบ
4. ผูบริหารเสริมสรางความเชื่อมั่นและสรางความเขาใจใหกับ
ครูและบุคลากร
5.โรงเรี ย นมี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน
6. คณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้งไดตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภายในโรงเรียน ทั้งดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
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ตารางที่ 11 องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ)
สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา
องคประกอบหลัก
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
7. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่พรอมรับการ
ประเมินภายนอก
8. โรงเรี ย นมี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ เป น ฐานข อ มู ล ในการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล
และการบริหารทั่วไป
9. โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกงาน
10. บุคลากรทุก ฝายมีสวนรวมในการประเมิน ผลและพัฒ นา
งาน
6. หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบที่ 1. โรงเรียนจัด ใหมีก ารตรวจสอบผลการพัฒ นาสถานศึก ษา
ตรวจสอบได
รวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน และตนสังกัด
2. โรงเรียนมีระบบการบริหารและจัดการศึกษาภายในที่ยึดหลัก
นิติธรรม คุณธรรม โปรงใสและตรวจสอบได
3. โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย
และรายไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนมีมาตรการการตรวจสอบความถูกตอง โปรงใสใน
การบริหารจัดการงานธุรการ การเงิน และบัญชี อาคารสถานที่
การประชาสัมพันธ และการสรางความสัมพันธกับชุมชน
5. โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานชุดตาง ๆ
6. โรงเรียนจัดใหมีการรายงานผล และประเมินคุณภาพภายใน
ตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
7. โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบแผนการสอน และบันทึกหลัง
สอนของครู
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ตารางที่ 11 องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ)
สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา
องคประกอบหลัก
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ภารกิจการบริหารสถานศึกษา 1. โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ทํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโดยครู แ ละ
บุคลากรของโรงเรียน
1. ดานวิชาการ
2. โรงเรียนใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. โรงเรียนใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
4. โรงเรียนมีแผนการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน
5. โรงเรี ย นดํ า เนิ น การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
6. โรงเรียนจัด กระบวนการเรียนรูโ ดยเนน ผูเรียนเปน สําคัญ
และมีวิธีการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย
7. โรงเรียนดําเนินการวัดผลและประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียนได
8. โรงเรียนดําเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพ
ทางวิชาการของโรงเรียน
9. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และพัฒนาวิชาชีพ
ใหแกครู
2. ดานงบประมาณ
1.โรงเรียนดําเนินการจัดตั้งงบประมาณไดเอง โดยผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
2. โรงเรียนบริหารงบประมาณโดยมุงเนนผลงาน
3. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณใหแตละฝายไดอยางเหมาะสม
4. การเบิ ก จ า ยและการอนุ มั ติ ง บประมาณภายในโรงเรี ย น
เปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป
5. โรงเรียนมีก ารติดตามผลและการรายงานผลการใชจายเงิน
งบประมาณภายในของโรงเรียน
6. โรงเรีย นมี ก ารระดมทรั พยากรจากแหล งต าง ๆ เพื่อ การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
7. โรงเรียนจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนโรงเรียน
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ตารางที่ 11 องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ)
สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา
องคประกอบหลัก
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
8. โรงเรียนสามารถหารายไดและผลประโยชนตาง ๆ ไดดว ย
ตนเอง เชน การจัดงานบัณฑิตนอย งานแขงขันกีฬา
9. โรงเรียนสามารถบริหารงานพัสดุไดเรียบรอย
10. โรงเรียนสามารถบริหารงานการเงินและการบัญชีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. ดานการบริหารบุคคล
1. โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทํา
แผนอัตรากําลังดวยตนเองได
2. โรงเรียนสามารถสรรหา และคัดเลือก และบรรจุแตงตั้งครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง
3. โรงเรี ย นสามารถวางแผนและดํ า เนิ น การพั ฒ นาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาได
4. โรงเรี ย นจั ด ให มี เ ครื อ ข า ยทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ การจั ด
การศึกษา
5. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการพิจ ารณาใหประโยชนต อบ
แทนแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. โรงเรีย นสามารถดํ าเนิ น การทางวิ นัยแกค รู และบุค ลากร
ทางการศึกษาไดดวยตนเอง
7. โรงเรียนจัดสวัสดิการและจัดตั้งกองทุนบุคลากร เพื่อสราง
ขวัญกําลังใจ และชวยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอง
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ตารางที่ 11 องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ)
สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา
องคประกอบหลัก
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
4. ดานการบริหารทั่วไป
1. โรงเรียนจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
เรียนการสอน
2. โรงเรียนมีระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
3. โรงเรี ย นจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของโรงเรี ย น และ
แผนปฏิบั ติการประจําปที่เปนกรอบในการบริหารงานอยางมี
คุณภาพ
4. โรงเรียนจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณไดดี
5. โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สิ่งที่ตองการและ
จําเปนไดเองอยางมีประสิทธิภาพ
6. โรงเรี ย นมี ก ารดู แ ลและพั ฒ นาอาคารสถานที่ แ ละ
สภาพแวดลอมใหอยูในสภาพทีม่ ั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมและ
พรอมใชงานอยูเสมอ
7. โรงเรียนสงเสริมงานดานความสัมพันธกับชุมชน ประสาน
ความรว มมื อกับ ชุมชน องค ก รต าง ๆ ในการจัด และพั ฒ นา
การศึกษารวมกัน
1. โรงเรียนสามารถวิเคราะหสภาพปจจุบันของสถานศึกษาได
หนาที่การบริหาร
อยางถูกตอง และรูวาจะตองปรับปรุงแกไขพัฒนาอะไรบาง
1. การวางแผน
2. โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบายการจัดการศึกษา
โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
3. โรงเรียนดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
ใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา
4. โรงเรี ย นดํ าเนิ น งานจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํา ป และ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป
5. โรงเรียนมีการวางแผนการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 11 องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ)
สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา
องคประกอบหลัก
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
2. การจัดองคกร
1. โรงเรียนจัดโครงสรางองคกรมีความเหมาะสมสําหรับการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
2. โรงเรี ย นกํ า หนดโครงสร า งงาน และกํ า หนดหน า ที่
รับผิดชอบของงานอยางชัดเจน
3. โรงเรี ยนจั ด บุค ลากรเข า ปฏิ บั ติ งานในโรงเรี ย นได อ ย า ง
เหมาะสม
4. โรงเรี ย นจั ด ระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5. การบังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน
และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
6. มีการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
3. การนํา
1. ผูบริหารมีภาวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมีความมุงมั่น
ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน
2. การตัด สินใจสั่งการเปนไปอยางเหมาะสม เนนการมีสว น
รวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ
3. การสื่อสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง ผูบริหารสื่อสาร
กับทุก ฝายใหมีค วามเขาใจตรงกัน และทราบเปาหมายและ
วิธีการดําเนินงานชัดเจน
4. ผูบริหารเปน ผูนําในการประสานงานกับทุก ฝายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
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ตารางที่ 11 องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ)
สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา
องคประกอบหลัก
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
4. การควบคุม
1. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2. โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
อยางเปนระบบ
3. โรงเรี ย นมี ก ารเปรี ย บเที ย บผลการปฏิ บั ติ ง านกั บ เกณฑ
มาตรฐานที่ตั้งไว
4. โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยวิธีที่ตั้งไว
5. โรงเรียนนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา การบริหารโดยใชโ รงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน เปนกลยุทธในการปฏิรูปการศึกษา โดยการกระจายอํานาจหนาที่การตัดสินใจจาก
สวนกลางไปสูโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
โรงเรียน สามารถบริหารตนเองในลักษณะเบ็ดเสร็จในทุกดานที่เกี่ยวของกับภารกิจของโรงเรียน
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สดุ แกนักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจ
การบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐาน เปน กลยุทธที่สําคัญอยางหนึ่งในการพัฒ นาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการดังนี้
1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยัง
สถานศึกษา โดยใหสถานศึกษามีอิสระ และความคลองตัวในการบริหารตนเองมากขึ้นและเปนการ
คืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในรูปของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนโดยใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับโรงเรียนใหมากที่สุด
2. หลัก การบริหารตนเอง (Self-Management) คือ การบริหารจัดการตนเอง โดยให
โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง ภายใตการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่
จะคิดหรือกําหนดการดําเนินงานในโรงเรียนไดดวยตนเอง
3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation) คือ การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผู
มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมกันจัดการศึกษาซึ่ง
ไดแก ครู ผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนชุมชน การที่บุคคลทุกฝายมีสวน
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รวมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและพรอมจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
มากขึ้น
4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (Facilitative Leadership) คือ การมีภาวะผูนําทีไ่ มใช
ผูนําแบบชี้นําหรือสั่งการ แตเปนภาวะผูนําที่เนนการสนับสนุน และอํานวยความสะดวก เพื่อให
การบริหารจัดการโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิผล
5. หลักการพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach) คือ การปรับโครงสรางวัฒนธรรม
องคการ รวมทั้งปรับปรุงระบบบริหารใหมโดยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี ึ้น ซึ่งทุกฝายไดแก
ผูบริหารโรงเรียนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน หนวยงาน องคกรตางๆ
และผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งหมดเห็นดวยและสนับสนุน
6. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) คือ การที่โรงเรียนตองพรอม
รับผิดชอบในการกระทํา การดําเนินการ ที่จะตามมาที่เปนไดทั้งในทางบวก และในทางลบและตอง
พรอมใหมีการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
อยางไรก็ตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษามีรูปแบบมากมาย ถือไดวามีลักษณะเปนพล
วัต ร มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแตละพื้น ที่ แตละบริบทได ดังนั้น การพัฒ นา
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนใหมีรูปแบบที่เหมาะสมไดนั้น ยอม
มีความจําเปน ที่จ ะตองพัฒนาความรูค วามเขาใจใหแกผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อใหเกิดผลในการ
บริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใหดียิ่งขึ้นตอไป

