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 The purposes of this research were to  (1) study  the  states  and  needs  of  School-Based-
Management of  private school. (2) develop a School-Based Management Model for private 
school. The research procedure  consisted  of  5 steps as follows :  1) Studied the conceptual 
framework  for  the  research  by analyzing , synthesizing  researches  and  related  documents.       
2) Analyzed  states and needs  data concerning   School-Based  Management of  private  schools.  
3) Constructed  the  School-Based  Management  Model  for  private  school based  on  states   
and  needs  data  through  Priority  Needs  Index  method   4)  Validated  the  appropriateness  and  
the  feasibility  of  the  model  by  experts   judgment  method  through  focus group  seminar.     
5) Adjusted  and  proposed  the Model.   
 

 The  research  findings  revealed  that  (1) Data  related  states of School-Based 
Management for private  school  were  at  the   high level.  In  the  following  order                      
1) Transformation   Leadership.  2) Self-Management.  3) Whole  School  Approach.  4) Check 
and Balance.   5) Participation.  and  6) Decentralization.   Data  related  needs of School-Based-
Management for private school were  at the highest level.  In the following orders                        
1)  Transformation  Leadership.  2)  Self-Management.  3) Whole School Approach.  4) Check 
and Balance.   5) Participation.  and  6) Decentralization. 
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 (2) The  Model  of   School-Based  Management  for  private  school  which  composed 
of  4  parts.  1) Purpose , Concept  and  Principles  of  model.   2) The components  of  School-
Based Management  Model  for  private school were  as followed   Input,  Process,   
Output/Outcome,  Feedback  and  External environment.  3)  Model  Guidelines  and                   
4)  Conditions for Success. 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
         การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาความรู  ความสามารถ  ความคิด  รวมท้ัง
ความประพฤติ  เจตคติ  คานิยม  และคุณธรรมของบุคคล  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีความสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา  
และสังคม  รูจักคิดวิเคราะห  แกปญหา  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  รูจักการเรียนรูดวยตนเอง        
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และรูจักพ่ึงตนเอง  นับวาเปนภารกิจหลักของการจัดการศึกษา  และจะตอง
เปนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เพ่ือใหประชาชนสามารถปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ตามกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
 การจัดการศึกษาของเอกชนนับวามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติ  สามารถชวย
แบงเบาภาระในการจัดการศึกษาของชาติไดอยางมาก  รัฐจึงตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา
เอกชน  และมีนโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาตลอดมา  โดยได
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 มาตรา 43 ใหการจัดการศึกษา
ของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของเอกชน และมาตรา 81 กําหนดใหรัฐตองสนับสนุนเอกชนจัด
การศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม (ปจจุบันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
ไดกําหนดหลักการสําคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา คือใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา และไดกําหนดไวในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา สวนท่ี 3 การบริหารและ
จัดการศึกษาของเอกชน  มาตรา 43 การบริหารจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความความเปนอิสระ  
โดยมีการกํากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ  และตองปฏิบัติ
หลักเกณฑการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ   
 เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 การมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของทุกภาคสวนจึงมีความสําคัญยิ่ง  โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ตามมาตรา 39  ท่ี
กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง การใหประชาชนและสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา เพ่ือมุงใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  สนองตอบ
ตอความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนมากท่ีสุด  เพ่ิมบทบาทและอํานาจหนาท่ีใหกับ
สถานศึกษาเพ่ือใหมีอิสระในการตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ  มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่ี
ประกอบดวย  ผูแทนของผูมีสวนเกี่ยวของ  เปนรูปแบบท่ีสอดคลองกับหลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  (School-Based  Management: SBM)  การบริหารจัดการท่ีสถานศึกษามีเปาหมาย
ท่ีตั้งสมมุติฐานอยูบนความหลากหลายตามสภาพของสถานศึกษาท่ีมีความซับซอนและ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  คํานึงถึงคุณภาพการศึกษาเปนสําคัญ  เนนความยืดหยุนและบริหารจัดการ
ดวยตนเองตามเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  เพ่ือใหสถานศึกษามีความคลองตัวในการพัฒนาและดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรของตน  เพ่ือการสอนและการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ (Cheng, 1996 อางถึงใน 
ถวิล  มาตรเล่ียม) 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 
35  ใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา 34(2)  เฉพาะท่ีเปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติ
บุคคล  โรงเรียนเอกชนจึงเปนโรงเรียนนิติ บุคคลตามกฎหมาย  และในมาตรา 44 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหสถานศึกษาเอกชนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 
และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา
เอกชน ผูรับใบอนุญาต  ผูแทนผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนครู และผูทรงคุณวุฒิ  
สอดคลองกับ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  มาตรา 30 ใหโรงเรียนในระบบมีคณะ
กรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู 
และผูทรงคุณวุฒิอยางนอยหนึ่งคนแตไมเกินสามคนเปนกรรมการ  ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตเปน
บุคคลเดียวกับผูจัดการหรือผูอํานวยการหรือเปนบุคคลเดียวกันท้ังสามตําแหนง  ใหตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคนหรือสองคน แลวแตกรณี  และมาตรา 45 ใหสถานศึกษาเอกชนจัด
การศึกษาไดทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยรัฐตองกําหนดนโยบาย
และมาตรการท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเอกชนในดานการศึกษา แตถึงขณะนี้การ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ดังกลาวก็ยังมิไดมีความคืบหนาในสวนของการศึกษาเอกชน การดําเนินงานบางเรื่องตองอยู
ภายใตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบางแหงขาดความความรูความ
เขาใจในการศึกษาเอกชน อีกท้ังสํานักบริหารงานสงเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสํานัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังขาดบทบาทท่ีชัดเจน  รวมท้ังจากการท่ีสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปตั้งแตปการศึกษา 2542  เปนตนมา  พบ
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ปญหาท่ีตองเรงปรับปรุงแกไข พัฒนา และสานตอ ในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและจัด
การศึกษาและการสงเสริมการมีสวนรวมรวมท้ังการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
จากสวนกลางสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  แมจะไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 แลว  แตหนวยปฏิบัติ
ยังไมมีอิสระและความคลองตัวในการบริหารจัดการศึกษาเทาท่ีควร  สวนการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา พบวา มีการถายโอนสถานศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว 381 แหง  การ
จัดการศึกษาเอกชนยังไมมีการขยายตัวเทาท่ีควรในป 2555  สัดสวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน
เปรียบเทียบรัฐบาล  พบวาระดับประถมศึกษามีเพียงรอยละ 18.9  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  รอย
ละ 13.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ  20.5  และระดับอุดมศึกษามีเพียงรอยละ 18.3 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556) 

นอกจากนี้ปญหาการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีประสบอยูในปจจุบัน  อาทิเชน  (1) นโยบาย
การรับนักเรียนภาครัฐ  รัฐไมมีการกําหนดสัดสวนการรับนักเรียนระหวางภาครัฐและเอกชนไว
อยางชัดเจน แมวาจะมีการเรียกรองจากสภาการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ท่ีไดเรียกรองให
กระทรวงศึกษาธิการ  วางแผนการรับนักเรียนลวงหนารวมกับภาคเอกชน เพ่ือไมใหโรงเรียน
เอกชนเดือนรอน  แตก็ไมไดรับการแกไขและยังมีการประกาศนโยบายการรับนักเรียนเปนรายป  
และเปล่ียนแปลงอยูเสมอ  ทําใหโรงเรียนเอกชนประสบปญหาอยางมาก  สัดสวนของนักเรียน
ภาครัฐกับเอกชนจึงไมเปนตามนโยบายท่ีตั้งไว  กลาวคือโรงเรียนเอกชนขั้นพ้ืนฐานมีสัดสวนเพียง
รอยละ  17.5  ในขณะท่ีรัฐตั้งเปาหมายไววาจะใหโรงเรียนเอกชนรับนักเรียนเพ่ิมขึ้นในสัดสวน  
รอยละ 30  ในปการศึกษา 2555  ซ่ึงก็ไมสามารถกระทําได  (2) นโยบายการขยายโอกาสทาง
การศึกษาของรัฐ รัฐจัดการศึกษาในระดับสูงขึ้น อัตราการศึกษาตอในโรงเรียนเอกชนจึงลดลง 
ประกอบกับการท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายโรงเรียนรูปแบบใหมเกิดขึ้น เชน โรงเรียนสอง
ภาษา โรงเรียนตนแบบ โรงเรียนวิถีพุทธ อีกท้ังมีงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนในลักษณะดังกลาว 
การพัฒนา ICT ในโรงเรียนระดับตาง ๆ ซ่ึงตองใชงบประมาณท่ีสูงในการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียน
เอกชนท่ีไมมีทุนในการพัฒนาจึงมีจํานวนลดนอยลงตามลําดับ ซ่ึงโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กหลาย
แหงตองปดกิจการ ท้ังนี้เพราะความไมเทาเทียมกันทางโอกาสการจัดการศึกษา  (3) การจัดสรรเงิน
อุดหนุนรายบุคคลไมสอดคลองกับคาใชจายท่ีเปนจริง  โรงเรียนเอกชนไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ
เพียงรอยละ 70 ของคาใชจายในการจัดการศึกษาของรัฐ ซ่ึงไมพอเพียงกับคาใชจายในการ
ดําเนินการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ สําหรับเงินเดือนครูไดรับจัดสรรรวมกับเงินอุดหนุน
รายบุคคลโดยคํานวณตามอัตราสวนครูตอนักเรียน แตครูโรงเรียนเอกชนไมไดรับเงินวิทยฐานะ 
เงินประจําตําแหนง สวัสดิการคารักษาพยาบาลดังเชนครูในโรงเรียนของรัฐ สงผลตอขวัญและ
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กําลังใจในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดการสูญเสียครูเอกชนในระหวางปการศึกษา เพ่ือไปสอบ
บรรจุเปนพนักงานของรัฐ (4) ดานวิชาการ ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนไมไดรับการ
สนับสนุนอยางเทาเทียมและเสมอภาคกับครูในโรงเรียนของรัฐ เนื่องจากโครงสรางของ
กระทรวงศึกษาธิการเปนอุปสรรค และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดรับงบ
พัฒนาครู คอนขางนอยเพียงรอยละ 10   (5) ดานบริหารงานท่ัวไป เชน ความลาชาในการออก
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานโรงเรียนเอกชน การไมเอ้ือใหโรงเรียน
เอกชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษา  (วณิชชา  ภัทรประสิทธ์ิ, 2552: 
171) 

และจากการท่ีโรงเรียนเอกชนจะตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  ในมาตรา 39 ท่ีระบุวา ให
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ  บริหาร
งบประมาณ  บริหารบุคคล  และบริหารท่ัวไป  ไปยังโรงเรียน  ผูบริหารและครูเอกชนสวนใหญ
รับรูเรื่องการกระจายอํานาจและการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไว  แตในทางปฏิบัติผูบริหารและครูใน
โรงเรียนเอกชน  ยังไมมีการดําเนินการอยางจริงจังมากนัก  ยังคงดําเนินการไปตามปกตเิพราะยังไม
มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  แตไดยอมรับวาการกระจายอํานาจเปนส่ิงดี  (ธีระ รุญเจริญ, 2546: 
135)  การนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาเปนหลักในการบริหารจัดการโรงเรียนใหเกิด
คุณภาพ  มีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง  
ใหสถานศึกษามีอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ มีอิสระและมีความคลองตัวในการตัดสินใจ ท้ัง 4 
ดาน  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันบริหารใหเปนไปตามความตองการของผูเรียนและ
ชุมชน  นาจะเปนทางเลือกหนึ่งท่ีโรงเรียนเอกชนท่ีจะพัฒนาการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงควรขยายความคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ผูวิจัยในฐานะผูบริหารสถานศึกษาเอกชนมีความสนใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีรองรับการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 จะศึกษาวารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร  รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยหรือไม  
และเพ่ือจะไดนํารูปแบบมาเปนแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชนตอไป 
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คําถามการวิจัย 
1. สภาพปจจุบัน และความตองการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ 

โรงเรียนเอกชนเปนอยางไร 
 2.  รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมและนําไปสู
ประสิทธิภาพควรเปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน 

2.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชนในระบบโรงเรียน  ประเภทสามัญศึกษา (ท่ัวไป)  โดยการศึกษาครอบคลุม
แนวคิดเชิงระบบท่ีศึกษาสถานศึกษาในฐานะระบบ  แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน    แนวคิดการกระจายอํานาจและการบริหารจัดการศึกษา    และแนวคิดเกี่ยวกับ
หนาท่ีหรือกระบวนการบริหาร  โดยศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  วิเคราะหองคประกอบเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  และพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
 2.  โรงเรียนเอกชน ในการวิจัยครั้งนี้  คือโรงเรียนเอกชนในระบบโรงเรียน  ประเภทสามัญ
ศึกษา (ท่ัวไป)  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 4 แนวคิด ดังนี้ 

1.  แนวคิดเรื่องการพัฒนารูปแบบ  ประกอบดวย (1) การศึกษาเอกสารเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย (2) การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  (3) การสรางรูปแบบ (4) ขั้น
ตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบและความเหมาะสมในการนําไปใช  (5) ปรับปรุงและ
นําเสนอรูปแบบ   
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2.  แนวคิดเชิงระบบ  เปนการศึกษาเกีย่วกับสถานศึกษาในฐานะระบบ  โดยผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีระบบของ Kast and Rosenzweig (1985); Robbins (1990); Lunenburg and Ornstien 
(1996); Hoy and Miskel (2001);  วิจิตร  ศรีสอาน (2523); ทองอินทร วงศโสธร (2547)  ท่ีกลาวถึง
องคประกอบของระบบ  เปน 5 ดาน ดังนี้  (1) ปจจัยนําเขา   (2)  กระบวนการ   (3)  ผลผลิต  (4)  
ขอมูลปอนกลับ   (5)  สภาพแวดลอม  

3.  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน    ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2544)  สาระสําคัญมีดังนี้   

     3.1 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การกระจายอํานาจจากสวนกลางไป
ยังสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษามีอิสระ และความคลองตัวในการบริหารตนเองมากขึ้นและเปน
การคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholders)  ในรูปของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับโรงเรียนใหมากท่ีสุด 

     3.2 หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) คือ การบริหารจัดการตนเอง โดยให
โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง ภายใตการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ท่ี
จะคิดหรือกําหนดการดําเนินงานในโรงเรียนไดดวยตนเอง   

     3.3 หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation)  คือ การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ
และผูมีสวนไดสวนเสีย (Sakeholders)  มีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมกันจัดการศึกษา
ซ่ึงไดแก ครู ผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนชุมชน การท่ีบุคคลทุกฝายมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา  จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและพรอมจะรับผิดชอบในการจัด
การศึกษามากขึ้น 

     3.4 หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (Facilitative Leadership) คือ การมีภาวะผูนําท่ี
ไมใชผูนําแบบช้ีนําหรือส่ังการ แตเปนภาวะผูนําท่ีเนนการสนับสนุน และอํานวยความสะดวก  
เพ่ือใหการบริหารจัดการโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

     3.5 หลักการพัฒนาท้ังระบบ (Whole School Approach) คือ การปรับโครงสราง 
วัฒนธรรมองคการ รวมท้ังปรับปรุงระบบบริหารใหม  โดยมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้  ซ่ึง
ทุกฝายไดแก ผูบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน นกัเรียน 
หนวยงาน องคกรตางๆ  และผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดเห็นดวยและสนับสนุน 

     3.6 หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) คือ การท่ีโรงเรียนตองพรอม
รับผิดชอบในการกระทํา การดําเนินการ ท่ีจะตามมาท่ีเปนไดท้ังในทางบวก และในทางลบและตอง
พรอมใหมีการตรวจสอบ  เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
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4.  แนวคิดเกี่ยวกับหนาท่ีหรือกระบวนการบริหาร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหนาท่ีการ
บริหารของดูบริน (Dubrin) สาระสําคัญของหนาท่ีการบริหารคือ 
       4.1 การวางแผน  (Planning)  เปนกระบวนการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของ
องคการ   และตัดสินใจลวงหนาวาจะดําเนินการอยางไรใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว   
      4.2 การจัดองคการ (Organizing)  เปนกระบวนการจัดการทรัพยากรตาง ๆ ท่ีจําเปนและ
สําคัญท่ีจะทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายขององคการ   

     4.3 การนํา (Leading) เปนการอํานวยการและประสานงาน กระตุนสงเสริมใหบุคลากร
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายองคการ   

     4.4 การควบคุม (Controlling)  เปนการกํากับใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค  

  
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 

การพัฒนา  หมายถึง การปรับปรุงคุณสมบัติของตัวแปรหรือองคประกอบของรูปแบบใหมี
คุณสมบัติท่ีดีกวาเดิม 
 รูปแบบ  หมายถึง  ชุดของแนวคิดท่ีแสดงถึงโครงสรางอยางมีระบบ  และมีองคประกอบ
ตางๆท่ีสัมพันธกัน  และเปนตัวแทนของจริงท่ีสามารถอธิบายถึงรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ประกอบดวย  หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หนาท่ีการ
บริหาร 
 การพัฒนารูปแบบ  หมายถึง  กระบวนการสราง หรือ พัฒนาแบบจําลองใหมีคุณสมบัติท่ีดี
กวาเดิม  ประกอบดวย  1)  การศึกษาเอกสารเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  2)  การศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  3)  การสรางรูปแบบ  4)  การตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบ  และ
ความเหมาะสมในการนําไปใช  5)  การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง  กลยุทธในการปฏิรูปการศึกษาโดยกระจาย
อํานาจหนาท่ี การตัดสินใจจากสวนกลางไปสูโรงเรียน  โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
ประกอบดวย  ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูทรงคุณวุฒิ
จะมีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน  เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดี
ท่ีสุดแกนักเรียน  และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ  ซ่ึงตองอาศัยหลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  ประกอบดวย  1)  หลักการกระจายอํานาจ  2)  หลักการบริหารตนเอง  3)  
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม  4)   หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน  5)   หลักการพัฒนาท้ังระบบ  
6)   หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได   



 

8

โรงเรียนเอกชน  หมายถึง  โรงเรียนเอกชนในระบบโรงเรียน  ประเภทสามัญศึกษา 
(ท่ัวไป)  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ผูบริหารโรงเรียนเอกชน  หมายถึง  ผู ท่ี ทําหนาท่ีบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน  
ประกอบดวย  ผูรับใบอนุญาต  ผูจัดการ และผูอํานวยการ 
 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง  รูปแบบเชิงโครงสรางความคิดท่ี
แสดงโครงสรางและความสัมพันธขององคประกอบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
ครอบคลุมภารกิจการบริหารโรงเรียน  ไดแก  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารบุคคล  
และดานการบริหารท่ัวไป  และหนาท่ีการบริหาร  ไดแก การวางแผน  การจัดองคกร  การนํา  และ
การควบคุม ตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนด ประกอบดวย  4 สวน  คือ  สวนท่ี 1  วัตถุประสงค แนวคิด 
และหลักการของรูปแบบ   สวนท่ี 2  องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน สวนท่ี 3  แนวทางการนํารูปแบบไปใช  และสวนท่ี 4 เง่ือนไขความสําเร็จ 
 การวางแผน หมายถึง การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการ   และตัดสินใจ
ลวงหนาวาจะดําเนินการอยางไรใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว  การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหสภาพ
ปจจุบันและปญหา  การจัดลําดับความสําคัญของปญหา การกําหนดทางเลือก กําหนดวัตถุประสงค 
กําหนดแผนงานหรือโครงการ   การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติ
การประจําป  การกําหนดเกณฑการประเมิน รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 การจัดองคการ หมายถึง  การจัดการทรัพยากรตาง ๆ ท่ีจะทําใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายขององคการ  ประกอบดวย  การกําหนดโครงสรางองคการและกําหนดโครงสรางงาน  
การจัดบุคลากรรับผิดชอบงาน  การจัดการทรัพยากร  การมอบหมายงาน  วัฒนธรรมองคการ และ
บรรยากาศองคการ 

การนํา หมายถึง  การอํานวยการและประสานงาน กระตุนสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมายองคการ  ประกอบดวย  ภาวะผูนํา การใชอํานาจ อิทธิพล อํานาจหนาท่ี  การ
ตัดสินใจส่ังการ การติดตอส่ือสาร การประสานงาน และการจูงใจ 

การควบคุม หมายถึง  การกํากับใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค  
ประกอบดวย  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบติดตาม การเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับมาตรฐานท่ีตั้งไว  และการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 
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ประโยชนทีไ่ดรับจากการวิจัย 
1.  ไดรับขอมูลเชิงประจักษท่ีไดจากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ตลอดจนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ของการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

2.  ไดรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ท่ีสามารถใชเปน
แนวทางในการบริหารสถานศึกษาและทําวิจัยและพัฒนาตอไป 



 
บทที่ บทที่ 22  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน”  ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ  หลักการ  แนวคิด  
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้  มีรายละเอียด 4 ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ มีสาระครอบคลุมเรื่อง ความหมายของรูปแบบ 
องคประกอบของรูปแบบ  ประเภทของรูปแบบ การพัฒนารูปแบบและการทดสอบรูปแบบหรือการ
ตรวจสอบ  
 ตอนท่ี 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
มีสาระครอบคลุม แนวคิดเชิงระบบ  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  แนวคิด
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา  การบริหารโรงเรียนเอกชนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการและหนาท่ีการ
บริหาร รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  และปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน   
 ตอนท่ี 3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ตอนท่ี 4 สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 

ตอนที่ 1 รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
1.1 ความหมายของรูปแบบ 

จากการศึกษาความหมายของรูปแบบท่ีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงรูปแบบ  อาทิ
เชน  (สมาน  อัศวภูมิ, 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)  รูปแบบท่ีเสมือนจริง  แตมีขนาดเล็ก
ลงหรือยอสวน  เพ่ือนําไปใชเปนแบบอยางในการดําเนินการตอไป   2) ส่ิงท่ีแสดงถึงโครงสรางของ
ความสัมพันธระหวางชุดของปจจัยหรือองคประกอบท่ีสําคัญในเชิงเหตุผล  เพ่ือชวยใหเขาใจ
ขอเท็จจริงหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง  โดยมีลักษณะ  เชิงกายภาพหรือเชิงคุณลักษณะก็
ได   3)  แบบอยางหรือแนวทางในการกระทําหรือดําเนินการใด ๆ โดยแสดงหรืออธิบายใหเห็นถึง
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โครงสรางทางความคิดหรือความสัมพันธขององคประกอบท่ีสําคัญ  และ 4) สิงท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือ
อธิบายคุณลักษณะท่ีสําคัญของปรากฏการณ  ท่ีจะทําใหงายตอการทําความเขาใจ  โดยรายละเอียด
และองคประกอบของรูปแบบท่ีเหมาะสมไมไดมีการกําหนดไวตายตัว  แตขึ้นกับลักษณะของ
ปรากฏการณและวัตถุประสงคของผูสรางหรือพัฒนารูปแบบ  ดังนั้น รูปแบบอาจเปนแบบงายหรือ
ซับซอนก็ได 

จากการสังเคราะหความหมายของรูปแบบตามแนวคิดขางตนสรุปไดวา  รูปแบบ 
หมายถึง ส่ิงท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ืออธิบายคุณลักษณะท่ีสําคัญของปรากฏการณ  ใหเปนรูปแบบเชิง
กายภาพท่ีเสมือนจริง  แสดงถึงโครงสรางและความสัมพันธขององคประกอบของส่ิงท่ีศึกษาให
เขาใจไดงายขึ้นเห็นเปนรูปธรรม  สวนรายละเอียดและองคประกอบของรูปแบบจะขึ้นกับลักษณะ
ปรากฏการณและวัตถุประสงคของผูสรางและพัฒนารูปแบบ  

ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใหคําจํากัดความของรูปแบบวา เปนชุดของแนวคิดท่ีแสดงถึง
โครงสรางอยางมีระบบ  และมีองคประกอบตางๆท่ีสัมพันธกัน  และเปนตัวแทนของจริงท่ีสามารถ
อธิบายถึงรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ประกอบดวย  หลักการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หนาท่ีการบริหาร 

 

1.2 องคประกอบของรูปแบบ 
นักวิชาการตาง ๆ ไดกลาวถึงองคประกอบของรูปแบบไวตางกัน  ดังนี ้
Ivancevich and Others  (1989)  กลาววาองคประกอบของรูปแบบเชิงระบบ

ประกอบดวย  4  สวน  คือ 1) ปจจัยนําเขา  2) กระบวนการ  3) ผลผลิต  4) ขอมูลปอนกลับจาก
สภาพแวดลอม  การพิจารณารูปแบบในลักษณะนี้ถือวาผลผลิตของระบบเกิดจากการท่ีมีปจจัย
นําเขาสงเขาไปผานกระบวนการซ่ึงจะจัดกระทําใหเกิดผลผลิตขึ้น  และใหความสนใจกับขอมูล
ปอนกลับจากสภาพแวดลอมภายนอก   

Bardo and Hartman  (1982)  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบไววา  
การท่ีจะระบุวารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะตองประกอบดวยรายละเอียดมากนอยเพียงใดจึงจะ
เหมาะสม  และรูปแบบนั้นควรมีองคประกอบอะไรบาง  ไมไดมีขอกําหนดท่ีแนนอน  ท้ังนี้ขึ้นอยู
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) การตัดสินใจส่ังการ  
(Decision-Making) 
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Bush  (1986)  ไดกลาวถึงองคประกอบหลักของรูปแบบท่ีใชเปนเกณฑในการพิจารณา
รูปแบบขององคการทางการศึกษา มี 4 ประการ  คือ  เปาหมาย  โครงสรางองคการ  สภาพแวดลอม  
และภาวะผูนํา 

วิสุทธ์ิ  วิจิตรพัชราภรณ (2547)  ไดแสดงองคประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษา
แบบกระจายอํานาจในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบดวย 3 สวน  คือสวนท่ี 1  ความนํา  
ประกอบดวย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค และอํานาจหนาท่ี  สวนท่ี 2  องคประกอบของ
รูปแบบและสาระสําคัญของการกระจายอํานาจ  สวนท่ี 3  ยุทธศาสตรการดําเนินงาน และเง่ือนไข
ความสําเร็จ 

ศิริชัย  กาญจนวาสี  และคณะ (2548)  ไดกลาวไววารูปแบบของระบบการบริหารจัด
การศึกษาแบบบูรณาการสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  ประกอบดวย  4  องคประกอบ   
คือ 1) ภาพวาดความสําเร็จ  2) การกําหนดโครงสราง  3) การบริหารจัดการ  4) ติดตามกํากับ   

การกําหนดรูปแบบขององคประกอบจะขึ้นอยูกับลักษณะของปรากฏการณท่ีตองการ
ศึกษา  แตอยางไรก็ตามองคประกอบของรูปแบบสวนใหญจะเกี่ยวของกับองคการ บุคคล และ
กระบวนการจัดการ  ซ่ึงรายละเอียดขององคประกอบนั้นอาจกําหนดหรือเลือกใชตามความ
เหมาะสมและความสอดคลองกับเปาหมายท่ีตั้งไว 
   

1.3 ประเภทของรูปแบบ 
นักวิชาการไดทําการแบงประเภทของรูปแบบไวตางๆกันดังนี ้
Tosi and Carroll (1982)  กลาวไววา รูปแบบอาจจะมีรูปแบบอยางงายๆ ไปจนกระท่ัง

ถึงรูปแบบท่ีมีความซับซอนมากๆ และมีท้ังรูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model)  ท่ีเปน
แบบจําลองของวัตถุ และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) ท่ีใชอธิบายปรากฏการณดวย
ภาษาหรือสัญลักษณ รูปแบบในทางสังคมศาสตร มักหมายถึง เปนชุดของขอความเชิงนามธรรม
เกี่ยวกับปรากฏการณท่ีเราสนใจ เพ่ือใชในการนิยามคุณลักษณะ หรือบรรยายคุณสมบัตินั้นๆ  ให
เกิดความเขาใจไดงาย ดังนั้นรูปแบบจึงไมไดบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณอยางละเอียด ทุกแง
ทุกมุม เพราะจะทําใหโมเดลมีความซับซอนและยุงยากเกินไปในการท่ีจะทําความเขาใจ 

Keeves (1988) จําแนกรูปแบบทางการศึกษา และสังคมศาสตร  ออกเปน 4 ประเภท 
ดังนี้ 

1. รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) เปนรูปแบบท่ีใชการอุปมาอุปมัย
เทียบเคียง ในการอธิบายปรากฏการณท่ีเปนนามธรรม เพ่ือสรางความเขาใจเชิงรูปธรรม สรางขึ้น
โดยใชหลักการเทียบเคียงโครงสรางของรูปแบบใหสอดคลองกับลักษณะท่ีคลายคลึงกันและ
สอดคลองกับลักษณะของขอมูล หรือความรูท่ีมีอยู โดยตองมีองคประกอบของรูปแบบชัดเจน 
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สามารถนําไปทดสอบขอมูลเชิงประจักษได  และสามารถนําไปใชในการหาขอสรุปของ
ปรากฏการณไดอยางกวางขวาง 

2. รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) เปนรูปแบบท่ีใชภาษาเปนส่ือ ในการ
บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือใหเห็นโครงสรางทาง
ความคิด องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้น ๆ 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) รูปแบบประเภทนี้ใชสมการทาง
คณิตศาสตร แสดงความสัมพันธขององคประกอบ หรือตัวแปร มักนิยมใชในการศึกษาสาขา
จิตวิทยา โดยเฉพาะดานพฤติกรรมศาสตร ตลอดถึงสาขาศึกษาศาสตร และบริหารการศึกษา 

4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เปนรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิค การ
วิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) รวมกับหลักการสรางรูปแบบเชิงขอความ ทําใหสามารถศึกษา
รูปแบบเชิงขอความ  ท่ีมีตัวแปรซับซอนได โดยตองอาศัยทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ หรืองานวิจัยท่ีมีมาแลว
นํามาแสดงความสัมพันธ เชิงเหตุ และผลระหวางตัวแปร  เพ่ือใหไดรูปแบบและลักษณะสมการ
เสนตรง ซ่ึงสามารถทดสอบได  

Hersey and Johnson (1996) กลาวไววารูปแบบกับทฤษฎีไมใชส่ิงเดียวกัน แตมี
ความสัมพันธกันใน 2 ลักษณะ คือ 

1. รูปแบบเชิงทฤษฏี (Theoretical Model) คือ โมเดลท่ีสรางขึ้นจากประสบการณ
งานวิจัย หรือทฤษฎีท่ีมีอยูแลว เพ่ือหาขอสรุปท่ีใชอธิบาย ทํานายหรือควบคุมปรากฏการณของเรื่อง
ท่ีศึกษา เม่ือทดสอบโมเดลกับขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไวแลว ถามีความสอดคลองกันโมเดลนั้นก็มี
ความนาเช่ือถือ อันอาจนําไปสูการสรางทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ ตอไป ดังนั้นการสรางโมเดลเชิงทฤษฎี
จึงอาจเปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของการสรางทฤษฎีใหม ๆ เทานัน้ 

2. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) คือโมเดลท่ีสรางขึ้นจากทฤษฎีท่ีมีอยูแลวเพ่ือ
ทําใหเขาใจทฤษฎีนั้นไดงายขึ้น หรือเพ่ือนําไปใชอธิบาย ทํานายหรือควบคุมปรากฏการณท่ีศึกษา 
ดังนั้นโมเดลจึงเปนเพียงแบบจําลองอยางหนึ่งท่ีไดจากการถายทอดจาก ทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ 

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) เปนแบบจําลองท่ีสรางขึ้น

จากกรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเปนพ้ืนฐาน ตัวทฤษฎีเองไมใชรูปแบบหรือแบบจําลอง แตเปนตัวชวย
ใหเกิดรูปแบบท่ีมีโครงสรางตาง ๆ ท่ีสัมพันธกัน 

คุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบ 
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คุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบตามแนวคิดของ พูลสุข หิงคานนท (2540) และ Keeves  
(1988)  สรุปไดวา  รูปแบบท่ีดีควรมีลักษณะ 5 ประการ คือ 1)  ควรประกอบดวยความสัมพันธของ
ตัวแปรแบบมีโครงสราง  2) มีลักษณะท่ีใชเปนแนวทางในการพยากรณผล  และสามารถตรวจสอบ
ไดดวยขอมูลเชิงประจักษ  3)  มีโครงสรางหรือกลไกเพ่ืออธิบายปรากฏการณในเชิงเหตุผลไดอยาง
ชัดเจน  4)  นําไปสูการสรางแนวความคิดใหมหรือความสัมพันธใหมของปรากฏการณท่ีศึกษา        
และ  5)  ความสอดคลองระหวางรูปแบบกับทฤษฎีของเรือ่งหรือปรากฏการณท่ีจะใชรูปแบบ  

ในงานวิจัยนี้ รูปแบบท่ีผูวิจัยใชคือ รูปแบบเชิงทฤษฎี ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีสรางขึ้นจาก
กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเปนพ้ืนฐาน แสดงถึงโครงสรางและความสัมพันธขององคประกอบของส่ิง
ท่ีศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการหาขอสรุป และอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น และนําไปสูการ
สรางแนวคิดใหมหรือความสัมพันธใหมของปรากฏการณท่ีศึกษา 

 

1.4 การพัฒนารูปแบบ 
การพัฒนารูปแบบ อาจจะมีขั้นตอนในการดําเนินงานแตกตางกันออกไป แตโดยท่ัวไป

แลว การพัฒนารูปแบบ แบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การสรางรูปแบบ (Construct) และการหาความ
เท่ียงตรง (Validity) ของรูปแบบ สวนรายละเอียดในแตละขั้นตอนวามีการดําเนินการอยางไรนั้น 
ขึ้นอยูกับกรอบแนวคิดซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ 

Keeves (1988: 560) ไดกลาวถึงหลักการอยางกวางๆ ในกํากับเพ่ือการพัฒนารูปแบบ
ไว 4 ประการคือ 

1. รูปแบบควรประกอบขึ้นดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (ของตัวแปร) มากกวา
ความสัมพันธเชิงเสนตรงธรรมดา อยางไรก็ตามความเช่ือมโยงแบบเสนตรง แบบธรรมดาท่ัวไปนั้น
ก็มีประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาวิจัยในชวงตนของการพัฒนารูปแบบ 

2. รูปแบบควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบได  
สามารถตรวจสอบไดโดยการสังเกต และหาขอสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได 

3. รูปแบบควรจะตองระบุหรือช้ีใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชในการอธิบายปรากฏการณไดดวย 

4. นอกจากคุณสมบัติตางๆ ท่ีกลาวมาแลว รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางมโน
ทัศนใหม และการสรางความสัมพันธของตัวแปรในลักษณะใหม 

 
ความหมายของการพัฒนารูปแบบ 
การพัฒนารูปแบบ (Model development) หมายถึง กระบวนการสรางหรือพัฒนา

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) การศึกษาเอกสารเพ่ือ
กําหนดกรอบการวิจัย  2) การศึกษาสภาพปญหาการจัดองคการ  3) การสรางรูปแบบการจัดองคการ
วิทยาลัยในขั้นตน  4) การทดสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบขั้นตน  โดยการ
สัมมนาผูทรงคุณวุฒิ  และ 5) ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบใหสมบูรณ 

ดิเรก  วรรณเศียร  (2545: 54)  กลาววา  การพัฒนาแบบจําลอง  หมายถึง  กระบวนการใน
การสรางหรือพัฒนาแบบจําลอง  ซ่ึงประกอบดวย  1)  การศึกษาองคความรูท่ีเกี่ยวของ  2) การ
กําหนดหลักการและองคประกอบของแบบจําลอง  3) การรางแบบจําลอง  และ 4) การตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเปนไปไดหรือการทดลองใชแบบจําลอง 

อุทัย  บุญประเสริฐ  (2547: 5)  กลาววา  การพัฒนาแบบจําลองโดยท่ัวไปอาจแบงเปน       2  
ตอนท่ีสําคัญ คือ  การสรางแบบจําลอง  และการหาความตรงของแบบจําลอง  และขั้นตอนการ
ดําเนินงานในรายละเอียดท่ีสําคัญ  โดยท่ัวไปมักจะแบงเปน 5 ขั้น  ประกอบดวย 

1. การศึกษาสภาพ ระบบ และสภาพแวดลอมของระบบปจจุบัน (การวิเคราะหเพ่ือทํา
ความเขาใจระบบปจจุบันใหชัดเจน) 

2. การคนหาและระบุปญหาและความตองการอันจําเปน (Needs) ของระบบปจจุบัน (หา
วาควรจะปรับปรุงบ และแกไข หรือพัฒนาอะไร) 

3. จัดสราง จัดทําแบบจําลอง ออกแบบจําลอง หรือเสนอแบบจําลองท่ีเปนทางเลือก
สําหรับการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนา 

4. ทดสอบความเปนไปได ความเหมาะสมในการปฏิบัติ  และการยอมรับโดยเฉพาะของ
คณะผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ 

5. ปรับตนแบบเปนแบบจําลองฉบับสมบูรณท่ีเหมาะสมกับการนําไปปฏิบัต ิ
รุงนภา จิตรโรจนรักษ (2548: 17) ไดกําหนดขั้นตอนการพัฒนารูปแบบออกเปน 3 ตอน

หลัก ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอนยอย ไดแก  ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ  ประกอบดวย 
2 ขั้นตอนยอย คือ 1) ศึกษาองคความรูและขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนารูปแบบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท้ังในสวนแนวคิด ทฤษฎี และ
สภาพปจจุบัน และกําหนดกรอบแนวคิด และหลักการในการพัฒนารูปแบบการบริหารของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับประเทศไทย  และ 2) พัฒนารูปแบบการบริหารของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเบ้ืองตน  ขั้นตอนท่ี 2  ตรวจสอบรูปแบบ  ในมิติของความ
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ถูกตอง ความเหมาะสม และความเปนไปไดของการนํารูปแบบไปใช  ขั้นตอนท่ี 3 ทบทวนและ
ปรับปรุงใหเหมาะสมและสมบูรณมากขึ้น 

จากแนวคิดของนักวิชาการท่ีไดกลาวถึงการพัฒนารูปแบบไวขางตน ผูวิจัยไดสรุปวา การ
พัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการสรางหรือพัฒนา แบบจําลองใหมีคุณสมบัติท่ีดีกวาเดิม 
ประกอบดวย  

1. การศึกษาเอกสารเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
2. การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานประกอบการสรางรูปแบบ  
3. การสรางรูปแบบ 
4. การตรวจสอบรูปแบบ  
5. การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ   
 
 

การตรวจสอบรูปแบบ 
แนวคิดของการทดสอบรูปแบบหรือการตรวจสอบรูปแบบท่ีสังเคราะหไดจาก Keeves 

(1988); พูลสุข หิงคานนท (2540);  อุทุมพร จามรมาน (2541) สามารถสรุปไดวา การทดสอบ
รูปแบบหรือการตรวจสอบรูปแบบมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม  ความเปนไปได
ของรูปแบบในการปฏิบัติจริงหรือขอมูลเชิงประจักษ  รูปแบบทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร จะ
ทําการทดสอบเพ่ือพิสูจนตามสูตร โดยการประมาณคา พารามิเตอร สําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร มักจะดําเนินการทดสอบรูปแบบทางสถิติ ผลของการ
ตรวจสอบนําไปสูการปฏิเสธหรือการยอมรับรูปแบบ  และการนําไปสูการสรางรูปแบบใหม  หรือ  
การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิมและสรางทฤษฎีตอไป  แตการทดสอบรูปแบบบางเรื่องนั้นไม
สามารถกระทําดวยวิธีการดังกลาวได  เนื่องจากมีขอจํากัดบางประการ 

พูลสุข หิงคานนท (2540: 53-55) สรุปความเห็นของนักวิชาการวา  การทดสอบแบบจําลอง
ทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร  สามารถดําเนินการโดยใชผูทรงคุณวุฒิ  การวิจัยทาง
การศึกษาสวนใหญดําเนินการโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือการวิจัยเชิงปริมาณมากเกินไป  
ซ่ึงในบางเรื่องตองการความละเอียดและลึกซ้ึงมากกวานั้น  การประเมินโดยอาศัยความรอบรูและ
การรับรูของผูทรงคุณวุฒิจะสามารถชวยใหการทดสอบแบบจําลองทางสังคมศาสตรดําเนินไปได
ดวยดี  สําหรับแนวคิดเรื่องการประเมินแบบจําลองโดยผูทรงคุณวุฒิ  มีดังนี ้

1. การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจะดําเนินการวิเคราะหวิจารณอยางลึกซ้ึง  เฉพาะประเด็น
ท่ีถูกนํามาพิจารณา  ซ่ึงไมจําเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงคหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ
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ตัดสินใจเสมอไป  แตอาจจะผสมผสานปจจัยตางๆเขาดวยกันตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ  
เพ่ือใหไดขอสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  หรือความเหมาะสมของส่ิงท่ีจะทําการประเมิน 

2. เปนรูปแบบการประเมินท่ีเปนความเช่ียวชาญเฉพาะทาง  (Specialization)  ในเรื่องท่ีจะ
ประเมินโดยพัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณงานศิลปะ (Art  Criticism)  ท่ีมีความละเอียดออน
ลึกซ้ึง และตองอาศัยผูเช่ียวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย  เนื่องจากเปนการวัดคุณคาไมอาจประเมิน
ดวยเครื่องมือวัดใดๆได และตองใชความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริง  แนวคิดนี้ไดถูก
นํามาใชในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้น  ท้ังนี้เพราะองคความรูเฉพาะสาขานั้น  ผูท่ีศึกษาเรื่อง
นั้นๆจริงๆ จึงจะทราบและเขาใจอยางลึกซ้ึง  ดังนั้นในวงการอุดมศึกษาจึงนิยมนํารูปแบบนี้มาใชใน
การทดสอบหรือประเมินเรื่องท่ีตองการความลึกซ้ึงและความเช่ียวชาญเฉพาะทางสูง 

3. เปนรูปแบบท่ีใชตัวบุคคลหรือผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมิน  โดยใหความ
เช่ือถือวาผูทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลยพินิจท่ีดี  ท้ังนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตางๆนั้น
จะเกิดขึ้นจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิเอง 

4. เปนรูปแบบท่ียอมใหเกิดความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัย  และความถนัดของแตละคน  นับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญท่ีพิจารณา  การบงช้ี
ขอมูลท่ีตองการการเก็บรวบรวม  การประมวลผล  การวินิจฉัยขอมูล  ตลอดจนวิธีการนําเสนอ 

นอกจากนี้  จากการสังเคราะหแนวคิดการตรวจสอบ พบวามีหลายวิธี เชน  การตรวจสอบ
เชิงปริมาณและการตรวจเชิงคุณลักษณะ 

การตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณลักษณะ(Qualitative) (Eisner, 1976; พลูสุข หิงคานนท, 
2540; อุทุมพร จามรมาร, 2541; รุงนภา จิตรโรจนรักษ, 2548)  สรุปไดดังนี้ 

1. เปนรูปแบบการประเมินท่ีใชผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมิน โดยใหความ
เช่ือถือวาผูทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดี ท้ังนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตางๆ  นั้น
จะเกิดขึ้นจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒินั่นเอง  โดยไมไดเนนผลสัมฤทธ์ิของ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคตามรูปแบบการประเมินแบบอิงเปาหมาย (Goal-based model)  

2. เปนรูปแบบการประเมินท่ีเนนความเช่ียวชาญเฉพาะทาง  (Specialization)  ในเรื่องท่ี
จะประเมินไมอาจใชเครื่องมือใดๆวัดได  ตองอาศัยผูเช่ียวชาญท่ีมีองคความรูเฉพาะสาขานั้นมาเปน
ผูวินิจฉัยจึงจะทราบและเขาใจอยางลึกซ้ึง 

3. เปนรูปแบบท่ียอมใหมีความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัย และความถนัดของแตละคน นับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญท่ีพิจารณา การบงช้ีขอมูล
ท่ีตองการ  การเก็บรวบรวม  การประมวลผล  การวินิจฉัยขอมูล  ตลอดจนวิธีการนําเสนอ 



  
18 

 

การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงปริมาณใชเทคนิคทางสถิติ  ซ่ึงการตรวจสอบ
รูปแบบ  ควรตรวจสอบคุณลักษณะ  2  อยาง  คือ  (อุทุมพร จามรมาน, 2541) 

1. การตรวจสอบความมากนอยของความสัมพันธ/ความเกี่ยวของ/เหตุผลระหวางตัวแปร 
2. การประมาณคาพารามิเตอรของความสัมพันธดังกลาว  ซ่ึงการประมาณคานี้สามารถ

ประมาณขามกาลเวลา  กลุมตัวอยาง  หรือสถานท่ีได  (Across  Time,  Samples,  Sites)  หรืออางอิง
จากกลุมตัวอยางไปหาประชากรก็ได 
 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยใชวิธีการประเมินตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ดวยวิธีสอบถามและ
สัมมนากลุม (Focus  Group)  โดยทรงผูคุณวุฒิ และ/หรือผูเช่ียวชาญดานการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน   
 
ตอนที่  2  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี   

การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนเปนการ
นําทฤษฏีทางการบริหารการศึกษาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับ
หลักวิชาการ  ผูวิจัยจึงไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีทางการบริหารท่ีเกี่ยวของ  
ดังนี้ 
 

2.1 แนวคิดเชิงระบบ 
แนวคิดทางการบริหารการศึกษาท่ีสําคัญกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน  ไดแก  แนวคิดเชิงระบบ 
ความหมายของระบบ 
มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวา ระบบ  สรุปไดดังนี ้
Kast and Rosenzweig (1985) กลาววา ระบบคือ ส่ิงท่ีถูกจัดใหเปนระบบอยูรวมกันเปน

หนึ่งเดียว  ซ่ึงประกอบดวยสวนยอย (Parts) อันเปนองคประกอบ (Components) หรือระบบยอย
(Subsystems) ตั้งแตสองสวนขึ้นไปท่ีตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  และมีเสนแบงเขตท่ีสามารถ
ระบุไดวาเปนเสนคั่นระหวางระบบและระบบสภาพแวดลอมท่ีอยูเหนือขึ้นไป (Supra system) 

Robbins (1990) กลาววา ระบบ คือชุดของสวนตาง ๆ (Parts) ท่ีมีความสัมพันธและพ่ึงพา
อาศัยซ่ึงกันและกันท่ีถูกจัดไวอยางสอดคลองกันและมีความเปนหนึ่งเดียวกัน 

Lunenburg  and  Ornstien (2008)  กลาววา ระบบ คือชุดขององคประกอบตาง ๆ (Parts) ท่ี
มีความสัมพันธกัน  ทําหนาท่ีในลักษณะเปนหนวย (Unit) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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Hoy and Miskel (2012) กลาววา  ระบบ คือชุดขององคประกอบท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกัน
และกันท่ีตองมีปจจัยนําเขา (Inputs) จากภายนอกระบบ และมีกระบวนการแปรสภาพปจจัย 
ตาง ๆ เหลานั้นเพ่ือใหไดผลผลิตคืนสูส่ิงแวดลอม 

Espanol  (2002)  กลาววา ระบบ หมายถึง  แนวทางของการรวมกลุมกันท่ีเปนเอกภาพ  ซ่ึง
เนนท่ีองคประกอบ ความเกี่ยวของกัน และการทําหนาท่ีรวมกันเพ่ือใหเกิดความเขาใจกันโดยรวม 
หรือบรรลุวัตถุประสงคโดยรวม 

ประชุม รอดประเสริฐ (2545) กลาววา ระบบ หมายถึงองคประกอบของสรรพส่ิงท่ีรวมตัว
กันอยางเปนเอกภาพ โดยแตละองคประกอบตางปฏิบัติภาระหนาท่ีของตนอยางประสานสัมพันธ
กับภาระหนาท่ีขององคประกอบอ่ืน ๆ และเปนการปฏิบัติภาระหนาท่ีอยางมีรูปแบบและมีขั้นตอน
เปนการเฉพาะ 

จากความหมายของระบบดังท่ีกลาวขางตน สรุปไดวา  ระบบหมายถึงองคประกอบหรือ
ระบบยอยท่ีมีปฏิสัมพันธกัน  เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีหรือทํากิจกรรมบางอยางรวมกันเพ่ือการบรรลุ
วัตถุประสงคของระบบใหญท่ีเปนภาพรวม 

 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีระบบ  
แนวคิดสําคัญของทฤษฎีระบบ เกิดขึ้นโดย Bertalanffy (1973: 26-48) นําเสนอทฤษฎี

ระบบและการประยุกตใช มีสาระสําคัญสรุปไดวา ทฤษฏีระบบเปนระบบเปดท่ีมีปฏิสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมวา ระบบชีววิทยาท่ีสมบูรณจะชวยใหท้ังคน สัตว และพืช สามารถปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอมได ท้ังในดานการเรียนรู ปฏิกิริยาตอบสนอง และการแกปญหา เขามีความเช่ือวาในเม่ือ
องคการเปนระบบเปดจึงมีปฏิสัมพันธกบัส่ิงแวดลอม และเปล่ียนแปลงไดอยางเปนระบบ มีความ
เกี่ยวพันตอกันหลายดาน หลายระดับ และสวนตางๆขององคการก็เปนสวนสําคัญเทาๆกับตัวของ
องคกรเอง ดังนั้น ทฤษฏีระบบจะรวมเอาระบบยอยทุกชนิด ท้ังดานชีวภาพ กายภาพ พฤติกรรม 
ความคิดเกี่ยวกับการควบคุม โครงสราง เปาหมาย และกระบวนการปฏิบัติงานไวดวยกัน โดย
พ้ืนฐานของทฤษฏีระบบเปนระบบท่ีไมหยุดนิ่ง แมภายใตเง่ือนไขท่ีสภาพแวดลอมภายนอกคงท่ี แต
ระบบภายในยังคงมีปฏิกิริยาท่ีจะสงผลสัมพันธกัน และทฤษฏีระบบยังสามารถนําไปประยุกตใชใน
สถานการณจริงตาง ๆ ไดอยางหลากหลายและเหมาะสม 

ประเภทของระบบ 
Robbins (1990) กลาววา โดยท่ัวไประบบจําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
1. ระบบปด (Closed System) เปนแนวคิดพ้ืนฐานจากทางดานวิทยาศาสตรกายภาพ ซ่ึง

เปนระบบท่ีไมคํานึงถึงผลกระทบจากส่ิงแวดลอม  ระบบปดท่ีสมบูรณจะเปนระบบท่ีไมมีการรับ
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พลังงานจากภายนอก  ซ่ึงมีลักษณะเชิงอุดมคติ  แนวคิดระบบปดสามารถนําไประยุกตใชใน
การศึกษาองคการไดคอนขางนอยมาก 

2. ระบบเปด (Open System) เปนระบบท่ียอมรับหรือคํานึงถึงผลกระทบจาก
ความสัมพันธของระบบกับส่ิงแวดลอม  เพ่ือทําความเขาใจลักษณะของระบบเปด  นําเสนอเปน
แผนภาพไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  1  ระบบเปด (Basic Open System) 
ท่ีมา:  Robbins (1990: 13) 
 

สวนประกอบสําคัญของระบบเปด 
รูปแบบทฤษฏีระบบพ้ืนฐานขององคการประกอบดวย สวนประกอบสําคัญ 5 สวนดังนี้ 
1. ปจจัยนําเขา (Inputs) ซ่ึงประกอบดวย คน วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และสารสนเทศ

เพ่ือการผลิตและการบริการ 
2. กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ปจจัยนําเขาโดยใชเทคโนโลยีและ

การบริหาร 
3. ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวยผลผลิตหรือบริการ 
4. ขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิตหรือกระบวนการ

ขององคการท่ีเปนตัวกําหนดปจจัยนําเขาในการดําเนินงานครั้งตอไป 

สภาพแวดลอม (Environment) 
ระบบ (System) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยนําเขา 
(Inputs) 

กระบวนการแปรสภาพ 
(Transformation 

Process) 

ผลผลิต 
(Outputs) 
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5. ส่ิงแวดลอม (Environment) ท่ีอยูลอมรอบองคการซ่ึงประกอบดวย สังคม การเมือง 
และแรงกดดันจากระบบเศรษฐกิจ 

 
ลักษณะของระบบเปด 

 ระบบเปดประกอบดวยปจจัยนําเขา กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิต แตระบบเปดยังมี
ลักษณะท่ีนอกเหนือเพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวกับการศึกษาองคการ (Robbins. 1990, 15-18) 

1. การคํานึงถึงส่ิงแวดลอม (Environment Awareness) อันเปนลักษณะท่ีสําคัญของระบบ
เปดท่ีคํานึงถึงการพ่ึงพาอาศัยกันและกันกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะมีขอบเขตท่ีแบงแยกระหวางระบบกบั
ส่ิงแวดลอม การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมจะสงผลกระทบตอระบบ ในทางกลับกันการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดภายในระบบก็จะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของระบบนั้น ๆ ดวย 

2. ผลยอนกลับ (Feedback) ระบบเปดจะรับเอาขอมูล สารสนเทศจากส่ิงแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงชวยใหระบบสามารถปรับตัวและดําเนินงานไดตามปกติไมออกนอกลูนอกทาง จาก
แนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว การไดรับขอมูลสารสนเทศจากส่ิงแวดลอมนี้  เรียกวาขอมูลยอนกลับอันท่ี
จริงก็คือผลผลิตท่ีไดจากกระบวนการแปรสภาพของระบบ  ท่ีจะเปนปจจัยนําเขาของระบบอ่ืนวามี
ลักษณะเปนอยางไร ควรมีการปรับปรุงตรงสวนใดของระบบ  เพ่ือใหผลผลิตท่ีไดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3. ระบบเปดเปนวงจรของเหตุการณตางๆ (Cyclical Character) ผลผลิตจากระบบทําให
เกิดวิธีการสําหรับการไดมาซ่ึงปจจัยนําเขาใหมๆ ท่ีจะเขาสูวงจรของระบบตอไป เชน องคการตองมี
รายไดจากลูกคาเพียงพอตอการจายเงินเปนเงินเดือนหรือคาจางตอพนักงานและการจายคืนจาก
แหลงเงินท่ีกูยืมมาใชในการดําเนินงาน หากวงจรนี้มีลักษณะท่ีม่ันคงก็จะสงผลใหองคการสามารถ
ดํารงอยูได 

4. การโนมเอียงไปสูความเฉื่อย (Negative Entropy) ระบบจะมีความโนมไปสูความเฉื่อย
หรือเส่ือมสลายไป จะเห็นวาระบบเปดท่ีไมรับพลังงานหรือปจจัยนําเขาจากส่ิงแวดลอม  มักจะ
เส่ือมสลายไป ในทางกลับกันระบบเปดแมวาจะมีแนวโนมท่ีจะเส่ือมถอยลงแตก็สามารถท่ีจะรักษา
ระบบใหดํารงอยูไดไมเส่ือมสลายไป  และสามารถเจริญเติบโต  ท้ังนี้เพราะวาระบบเปดสามารถนํา
ปจจัยนําเขาสูระบบมากกวาท่ีจะผลิตออกสูส่ิงแวดลอม 

5. สภาพท่ีมีความม่ันคง (Steady State) ระบบเปดจะมีปจจัยนําเขาเพ่ือขจัดความโนมเอียง
ไปสูการเส่ือมสลาย  แมวาระบบจะมีปจจัยใหมๆ ปอนเขาและมีผลผลิตอยางตอเนื่องในการรักษา
สมดุลของระบบ ระบบเปดมีแนวโนมม่ันคงแนนอนไมคอยมีการเปล่ียนแปลง 



  
22 

 

6. เคล่ือนสูความเจริญเติบโตและการขยายตัว (Movement Toward Growth and 
Expansion) สภาพความม่ันคงเปนลักษณะท่ีแสดงใหเห็นระยะเริ่มตนของระบบเปด เม่ือระบบมี
ความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและเผชิญกับแนวโนมการเส่ือมถอย ระบบเปดจะปรับเปล่ียนสูการ
เจริญเติบโตและขยายตัว เพ่ือเปนหลักประกันความอยูรอด  ระบบขนาดใหญท่ีมีความซับซอนจะมี
การดําเนินงานเพ่ือความอยูรอด ระบบยอยสวนใหญมักจะมีการนําปจจัยนําเขามากกวาความ
ตองการในการผลิต  ผลก็คือ สภาพความม่ันคงจะใชไดกับระบบท่ีไมสลับซับซอน  แตหากระบบมี
ความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น  จะมีลักษณะการมุงความเจริญเติบโตและขยายกรอบการดําเนินงาน
อยางเชน ระบบราชการท่ีไมพึงพอใจกับสภาพท่ีเปนอยู  จึงพยายามสรางโอกาสเพ่ือการอยูรอดดวย
การสรางความเจริญเติบโตและการขยายการดําเนินงาน ประเด็นท่ีนาสนใจคือมักเปนการ
เปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ  อยางกรณีของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยทีมักจะขยาย
การดําเนินงานในเรื่องท่ีคลายๆ กันแตไมคอยมีอะไรท่ีเปนส่ิงใหมหรือเปนนวัตกรรม 

7. รักษาสภาพสมดุลของการดํารงอยูและกิจกรรมการปรับตัว (Balance of Maintenance 
and Adaptive Activities)  ระบบเปดพยายามคนหาจุดสมดุลระหวางสองกิจกรรม  ท่ีมักมีความ
ขัดแยงกนั กลาวคือ กิจกรรมเพ่ือการดํารงอยู (Maintenance Activities) เพ่ือการสรางหลักประกันวา
ระบบยอยตางๆ ยังอยูสภาวะปกต ิ และระบบใหญยังมีความสอดคลองกับส่ิงแวดลอม ผลของการ
ดําเนินงานเชนนี้ เพ่ือปองกันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วท่ีอาจสงผลกระทบตอระบบ 
ในทางกลับกันกิจกรรมการปรับตัว (Adaptive Activities) เปนส่ิงจําเปนท่ีระบบจะตองมีการ
ปรับตัว  เม่ือเวลาผานไปใหสอดคลองกับปจจัยภายในและภายนอกองคการ จะเห็นวากิจกรรมท้ัง
สองอยางมีลักษณะตรงขามกัน  แตก็เปนส่ิงจําเปนหากระบบตองการอยูรอด องคการท่ีสภาพม่ันคง
แนนอนแตไมปรับตัวตามสภาพความเปล่ียนแปลงมักอยูไดไมนาน ในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน
องคการท่ีมีการปรับตัวแตไมมีความม่ันคงก็จะไมมีประสิทธิภาพและอยูไดไมนานเชนกัน 

8. การมีทางเลือกหลากหลาย (Equifinality) ระบบสามารถบรรลุผลการดําเนินงานไดจาก
สภาพการณท่ีแตกตางกันและโดยใชวิธีการหลากหลาย กลาวคือองคการสามารถบรรลุเปาหมาย
โดยใชปจจัยนําเขาและกระบวนการท่ีหลากหลาย แนวคิดนี้จึงเปนแนวคิดท่ีเปนประโยชนและ
เสริมแรงในการพิจารณาวิธีการอยางหลากหลายในการแกปญหามากกวาการยึดวิธีการบางวิธีการท่ี
คิดวาเปนวิธีการเดยีวท่ีดีท่ีสุด 
 

องคการในฐานะระบบเปด 
นักวิชาการไดเสนอแนวคิดและทฤษฏีระบบไวดังนี ้
1. แนวคิดและทฤษฏีระบบของ Kast and Rosenzweig (1985: 112-113) 
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องคการในฐานะระบบเปด  สามารถพิจารณาในลักษณะท่ีเปนรูปแบบท่ัวไปของระบบเปด 
ซ่ึง  Kast and Rosenzweig (1985: 112-113) ไดเสนอวามีลักษณะการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
ภายนอกและเขาสูสภาพท่ีมีความม่ันคง (Steady state) หรือการมีสภาพความสมดุลอยางตอเนื่อง มี
การรักษาไวซ่ึงสมรรถนะในการดําเนินงาน ระบบจะอยูรอดไมไดหากปราศจากการรับปจจัยนําเขา 
กระบวนการแปรสภาพ และการมีผลผลิตสูส่ิงแวดลอมภายนอก ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีมีลักษณะ
เปนวงจรตอเนื่อง ระบบจะตองไดรับปจจัยนําเขาอยางเพียงพอเพ่ือใหสามารถดําเนินงานตอไปได  
และมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพอยางเพียงพอปอนกลับสูส่ิงแวดลอมภายนอก  ดังแผนภาพท่ี  2 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2   องคการในฐานะระบบเปด 
ท่ีมา: Kast and Rosenzweig (1985: 122) 
 

ลักษณะองคการโดยท่ัวไปท่ีเปนระบบเปดจะมีขอบเขต มีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและ
ประกอบดวยระบบยอยตาง ๆ ท่ีทํางานประสานสัมพันธกันเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว       
Kast and Rosenzweig (1985 : 16-18) กลาววา องคการเปนระบบยอยระบบหนึ่งของสังคมท่ีตอง

Organization 
Transforming 

Resources 
and Adding Utility 
การสรางประโยชน 
 

Inputs 
วัสดุ  อุปกรณ 

(Material) 
งบประมาณ (Money) 
การเปล่ียนสภาพและ 

ขอมูล สารสนเทศ 
(Information) 

 

Outputs 
     -  ผลผลิต (Product) 

-  บริการ (Services) 
-  ความพึงพอใจ 

(Human Satisfaction) 
- ความอยูรอดและความ

เจริญกาวหนาขององคการ 
(Organizational Survival 

and Growth) 
    - ประโยชนตอสังคม 

 

Feedback 
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ดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายภายใตแรงผลักของระบบส่ิงแวดลอม  (Environmental Suprasystem) 
ดังแผนภาพท่ี  3 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  3  ระบบองคการ 
ท่ีมา: Kast and Rosenzweig (1985: 17) 

Environment Suprasystem 
 

ระบบยอยดานเทคนิค 
(Technical Subsystem)  

 
 

 
ระบบยอย 

ดานโครงสราง 
(Structure Subsystem) 

 

ระบบยอยดานเปาหมาย 
และคานิยม 
(Goal and Values                                                   
Subsystem) 

 
 
ระบบยอยดานจติสังคม 
(Psychosocial Subsystem) 

ระบบยอยดานการ
บริหาร 

(Managerial 
Subsystem) 
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จากแผนภาพท่ี 3  อธิบายไดวาองคการเปนระบบเปดท่ีมีโครงสรางประกอบดวยระบบยอย 
5 ระบบ มีการบูรณาการกิจกรรมตาง ๆ ของบุคคลภายใตการใชเทคโนโลยีอยางหลากหลาย  ซ่ึง
เทคโนโลยีจะเปนตัวกําหนดหรือสงผลกระทบเกี่ยวกับประเภทของปจจัยนําเขา ลักษณะของ
กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิตขององคการ องคการประกอบดวยระบบยอย 5 ระบบ 
(Rosenzweig, 1985: 113-115)  ดังนี้ 

1. ระบบยอยดานเปาหมายและคานิยม (Goal and Values Subsystem) คานิยมและ
เปาหมาย ขององคการจะเปนระบบยอยท่ีสําคัญระบบหนึ่ง องคการไดรับคานิยมจากสภาพแวดลอม 
คือสังคม องคการท่ีตองการความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดขึ้น จะมีการรับปจจัยนําเขาองคการ
และจะตองดําเนินการตามขอกําหนดของสังคมนั้น 

2. ระบบยอยดานเทคนิค (Technical Subsystem) เปนความรูท่ีใชในการปฏิบัติงานซ่ึง 
ประกอบดวย เทคนิค กระบวนการใชอุปกรณ และส่ิงอํานวยนความสะดวกตางๆ   ในการแปร
สภาพปจจัยนําเขาใหเปนผลผลิต ระบบเทคนิคจะถูกกําหนดโดยขอกําหนดขององคการ ซ่ึงจะ
แตกตางกันไปตามภารกิจ เชน วิทยากรท่ีใชในการผลิตรถยนตจะแตกตางจากวิทยากรท่ีใชในโรง
กล่ันน้ํามัน หรือบริษัทอิเล็กทรอนิค ระบบเทคนิคจะถูกกําหนดโดยการแบงงานกันทําเฉพาะดาน
และทักษะท่ีตองการ ระบบเทคนิคจะกําหนดลักษณะโครงสรางขององคการและสงผลกระทบตอ
ระบบจิตสังคม 

3. ระบบยอยดานจิตสังคม (Psychosocial Subsystem) เปนระบบท่ีแสดงถึงความสัมพันธ
ของคนกลุมตางๆ ประกอบดวยพฤติกรรมของบุคคลและแรงจูงใจ สถานะและความสัมพันธของ
บทบาท พลวัตกลุม ระบบจิตสังคมยังไดรับผลกระทบจากคานิยม ความรูสึก ทัศนคติ ความ
คาดหวัง และแรงดลใจของบุคคลภายในองคการอีกดวย  รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอม
ภายนอก เทคโนโลยี งาน และโครงสรางขององคการ ส่ิงตางๆ เหลานี่กอใหเกิดบรรยากาศภายใน
องคการท่ีบุคคลท่ีตองปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  และแสดงบทบาทตางๆ  อาจคาดหวังไดวาระบบจิต
สังคมมีความแตกตางกันอยางมากในองคการแบบตางๆ  บรรยากาศของคนท่ีทํางานกับสายการ
ประกอบช้ินสวนรถยนตยอมแตกตางจากบรรยากาศของนักวิทยาศาสตรท่ีทํางานอยูในหองทดลอง 
และหมอท่ีทํางานอยูในโรงพยาบาล เปนตน 

4. ระบบยอยดานโครงสราง (Structure Subsystem) เปนเรื่องเกี่ยวกับการแบงงานกันทํา
และการประสานงาน ในกรณีขององคการทางราชการจะแสดงโดยแผนผังองคการคําบรรยาย
ลักษณะงาน กฎ และระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน โครงสรางยังเกี่ยวกับแบบของอํานาจหนาท่ี การ
ติดตอส่ือสารและการไหลของงาน โครงสรางองคการยังกําหนดความสัมพันธท่ีเปนระเบียบแบบ
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แผนของระบบยอยดานเทคนิคและระบบยอยดานจิตสังคม อยางไรก็ตามความสัมพันธดังกลาวนี้
ไมมีความสมบูรณแบบ  และความสัมพันธตางๆ ท่ีเกิดขึ้นอาจไมเปนไปตามโครงสรางท่ีกําหนดไว 

5. ระบบยอยดานการบริหาร (Managerial Subsystem) เปนระบบท่ีมีบทบาทสําคัญท่ี
เช่ือมโยงระบบยอยอ่ืนๆ ท้ังองคการ รวมท้ังส่ิงแวดลอมภายนอก ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการกําหนด
เปาหมาย การวางแผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน การออกแบบโครงสรางองคการและการกําหนด
ระบบการควบคุมการดําเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 4 การบูรณาการระบบยอยตาง ๆ  
ท่ีมา: Kast and  Rosenzweig (1985: 114) 

เกี่ยวกับระบบเทคนิคระบบยอย 
(Technical Subsystem) 

-Knowledge 
-Techniques 

-Facilities 
-Equipment 

ระบบยอยเกี่ยวกับโครงสราง 
(Structure Subsystem) 

-Tasks 
-Workflow 

-Work group   
-Authority 

-Information Flow 
-Rulers          

ระบบยอยเกี่ยวกับคานิยมและ
เปาหมาย 
(Goal and  Values Subsystem) 
- Culture    
- Philosophy 
- Overall Goals 
- Individual Goals 

 
ระบบยอยเกี่ยวกับจิตสังคม 
(Psychosocial Subsystem) 
- Human Resource - Attitudes 
- Perception - Motivation 
- Leadership - Group Dynamics 
- Interpersonal Relations 
 

ระบบยอยเกี่ยวกับการบริหาร 
(Managerial Subsystem) 
- Resource 
- Planning 
- Assembling 
- Organizing 
- Implementing 

Environment Suprasystem 
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จากแผนภาพท่ี 4  อธิบายไดวาแนวทางในการพิจารณาองคการเปนการบูรณาการระบบ

ยอยตาง ๆ  ภายในองคการ ซ่ึงชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของทฤษฏีองคการ กลาวคอื 
การบริหารแบบดั้งเดิม (Traditional Management) จะใหความสนใจกับโครงสราง ระบบบริหาร 
และการพัฒนากฎเกณฑตางๆ ตอมากับการบริหารไดใหความสําคัญกับคนและพฤติกรรม ซ่ึงมี
จุดเนนเกี่ยวกับระบบจิตสังคม ใหความสนใจเกี่ยวกับ แรงจูงใจ พลวัตกลุม และปจจัยอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ เปนตน สวนการจัดการ(Management Science) ใหความสนใจระบบยอยดานเทคนิค
วิธีการในการตัดสินใจและกระบวนการควบคุม ซ่ึงวิวัฒนาการแตละแนวจะมีจุดเนนระบบใด
ระบบหนึ่งเปนการเฉพาะไมคอยคํานึงถึงความสําคัญของระบบยอยอ่ืนๆ ตลอดจนความสัมพันธ
ระหวางระบบเหลานั้น และระบบยอยแตละระบบในองคการท้ัง 5 ระบบมีองคประกอบยอยท่ี
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. ระบบยอยเกี่ยวกับระบบเทคนิค (Technical Subsystem) ประกอบดวย ความรู 
(Knowledge) เทคนิควิธีการ (Techniques) ส่ิงอํานวยความสะดวก (Facilities) และอุปกรณตางๆ 
(Equipments) เปนตน 

3. ระบบยอยเกี่ยวกับจิตสังคม (Psychosocial Subsystem) ประกอบดวย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human resource) การสรางแรงจูงใจ (Motivation) ภาวะผูนํา (Leadership) พลวัต
กลุม (Group Dynamics) และรูปแบบการส่ือสารในองคการ (Communication) เปนตน 

4. ระบบยอยเกี่ยวกับโครงสราง (Structure Subsystem) ประกอบดวย ภารกิจ (Tasks) 
กระแสการไหลของงาน (Work Flow) การจัดกลุมงาน (Work Group) การกําหนดหนาท่ี 
(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
ดําเนินงานขององคการดังสมการตอไปนี ้
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การดําเนินงาน (Performance) = ประสิทธิผล (Effectiveness), ประสิทธิภาพ (Efficiency) , 
และความพึงพอใจของผูมีสวนรวม (Participation) 

1. ประสิทธิผล เปนการพิจารณาเกี่ยวกับการบรรลุผลตามเปาหมายขององคการ ซ่ึง
จะตองมีการกําหนดระดับของการบรรลุวัตถุประสงคไวในแตละงาน 

2. ประสิทธิภาพ เปนการพิจารณาถึงอัตราสวนของผลผลิตกับปจจัยนําเขา  หรือ
ผลประโยชนท่ีไดรับ เปนไปไดท่ีองคการสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผลแตขาด
ประสิทธิภาพอันเปนผลจาการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ในทางกลับกัน เปนไปไดท่ีองคการ
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพแตไมมีประสิทธิผล 

ความพึงพอใจของผู มีสวนรวมในการดํ าเนินงานหรือบุคลากรในองคการ เปน
องคประกอบพ้ืนฐานเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการท่ีสําคัญ องคการสวนมากจะมีวิธีการทําให
บุคลากรไดรับความพึงพอใจเปนอยางมากในการปฏิบัติงานและการเปนสมาชิกขององคการ ซ่ึง
หากไมสามารถทําใหคนเกิดความพึงพอใจก็สงผลใหมีการลาออกหรือไมทุมเทใหกับงาน 
องคประกอบอ่ืนท่ีควรคํานึงในการพัฒนาความมีสมรรถนะขององคการคือความม่ันคงในการ
ดําเนินงานซ่ึงขึ้นอยูกับการบรรลุผลในระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังศักยภาพในการพัฒนาการ
ดําเนินงานอยางยั่งยืนขององคการในอนาคต การพัฒนาบุคลากรท้ังรายบุคคลและกลุมอยางสมดุล 
เปนสวนสําคัญสําหรับองคการโดยรวม 

 
2. แนวคิดและทฤษฏีการบริหารโรงเรียนเชิงระบบของ Lunenburg and Ornstein 

Lunenburg and Ornstein (1996: 17-19) เสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนเชิงระบบ    
ไววา จะเปนประโยชนอยางยิ่งหากทําการวิเคราะหการดําเนินงานขององคการทางการศึกษาและ
บทบาทของผูบริหารโดยใชกรอบแนวคิดระบบเปด (Open-System Framework) การดําเนินงาน
ของโรงเรียนสามารถแบงเปน 3 กลุม คือ ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการแปรสภาพ 
(Transformation Process) และผลผลิต (Outputs) กรอบแนวคิดนี้ชวยใหการวิเคราะหการ
ดําเนินงานของโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการบริหารดําเนินงานของโรงเรียน ทําใหการ
วิเคราะหปญหาตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตองและยังสามารถช้ีใหเห็นถึงความพยายามของ
ผูบริหารในการริเริ่มการเปล่ียนแปลงขึ้นในระบบอีกดวย รายละเอียดการบริหารโรงเรียนเชิงระบบ
มีดังแผนภาพท่ี 5 
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แผนภาพท่ี  5   การบริหารโรงเรียนเชิงระบบ     
ท่ีมา: Lunenburg and Ornstein (1996: 19) 
 

1. ปจจัยนําเขา (Inputs) โรงเรียนไดรับการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ ทฤษฏีความรู 
(รัฐบาล, องคการปกครองสวนทองถ่ิน) รวมท้ัง กฎหมาย ระเบียบในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ในขณะท่ีกลุมตางๆ มีขอเรียกรองหรือความตองการจากโรงเรียน เชน นักเรียนตองการมีหลักสูตรท่ี
สัมพันธและมีประโยชนในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ ครูตองการเงินเดือนเพ่ิมสภาพการ

External Environment 
  

Inputs 
• Personnel    • Federal and State  • Legal Structure  
• Financing   • Local Government • Other Groups 
•Theory and Knowledge  
 

Transformation Process 
• Structure  • Decision making  • Curriculum   
• Culture    • Communication  • Improving Teaching  
• Motivation  • Change    • Career Development  
• Leadership  
 

Outputs 
  • Student Achievement • Student Absenteeism 
 • Teacher Performance • Employee Absenteeism 
 • Student Growth  • Employee-Management relations 
 • Employee Growth • School-Community Relations 
 • Student Dropout  • Student attitudes Towaed School 
 • Employee Turnover  • Employee Job Satisfaction 
 

(Fe
edb

ack
) 
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ทํางานท่ีดี ผลประโยชนอ่ืนๆ และความม่ันคงในงาน คณะกรรมการโรงเรียนคาดหวังเกี่ยวกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนคาดหวังการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังความ
คาดหวังของกลุมยอยอ่ืนๆ ท่ียังรอคําตอบจากโรงเรียน แตละกลุมจะมีเปาหมายเปนของตนเอง ซ่ึง
อาจเกิดความขัดแยงกัน งานของผูบริหารคือการบูรณาการเปาหมายท่ีหลากหลายเหลานี้โดยการ
วางแผนในการปฏิบัติงาน 

2. กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) องคการจะทําการเปล่ียนแปลง
ปจจัยนําเขาจากส่ิงแวดลอมภายนอกเพ่ือใหเปนผลผลิต ระบบจะเพ่ิมมูลคาในการปฏิบัติงานผาน
กระบวนการแปรสภาพ ซ่ึงประกอบดวยการดําเนินงานภายในองคการ โดยการบริหารการ
ดําเนินงานในระบบ ซ่ึงมีองคประกอบในการบริหารการดําเนินงาน คือ สมรรถนะดานเทคนิคของ
ผูบริหารโรงเรียน ไดแก ทักษะในการตัดสินใจและการส่ือสาร แผนการดําเนินงาน ความสามารถ
ในการบริหารการเปล่ียนแปลง เปนตน ท้ังนี้กิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินการโดยผูบริหารจะสงผลตอ
ผลผลิตของโรงเรียน 

3. ผลผลิต (Outputs) ผลท่ีเกิดจากการดําเนินการแปรสภาพปจจัยนําเขาผานกระบวนการ
แปรสภาพ โดยใชกิจกรรมการบริหาร เชน การกําหนดโครงสรางองคการ การพัฒนาวัฒนธรรม 
การตัดสินใจ การจูงใจ การนํา การส่ือสาร การบริหารการเปล่ียนแปลง การพัฒนาหลักสูตร การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ เพ่ือทําใหเกิดผลผลิต ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน ผลการดําเนินงานของครู อัตราการเจริญงอกงามของนักเรียนและบุคลากร อัตราการ
ออกกลางคัน การเปล่ียนแปลงของบุคลากร การขาดเรียนของนักเรียนและการขาดงานของบุคลากร 
ความสัมพันธระหวางบุคลากรกับฝายบริหาร และระหวางโรงเรียนกับชุมชน ทัศนคติของนักเรียน
ตอโรงเรียน และความพึงพอใจในงานของบุคลากร เปนตน  

สําหรับส่ิงแวดลอมภายนอกเปนปฏิกิริยาท่ีสงผลตอผลผลิตและใหขอมูลยอนกลับแก
ระบบ ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการสรางความสําเร็จของโรงเรียน ขอมูลยอนกลับในเชิงลบจะชวยขจัด
ปญหาความยุงยากในการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียน และสงผลตอผลผลิตท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคตของโรงเรียน 
  

3. แนวคิดทฤษฏีระบบโรงเรียนของ Robert G. Owens 
Owens (1998: 43-44) เสนอแนวคิดทฤษฏีระบบโรงเรียนไววา โรงเรียนเปนระบบท่ี

ประกอบดวย  
1. ปจจัยนําเขาจากสังคม (Inputs from Society) เชน ความรูท่ีมีอยูของสังคมนั้นๆ 

คานิยมเปาหมายท่ีมีการคาดหวัง และงบประมาณ เปนตน 
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2. กระบวนการทางการศึกษา (Educational Process) ของระบบยอยตาง ๆ เชน 
โครงสราง คน เทคโนโลยี และภารกิจ 

3. ผลผลิตสูสังคม (Outputs to Society) ในท่ีนี้คือ ผูเรียน ซ่ึงไดรับการพัฒนาทางดาน
สติปญญา มีทักษะในการดํารงชีวิต มีเหตุผลและมีความสามารถในการวิเคราะห มีคานิยม ทัศนคติ 
การจูงใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะในการส่ือสารท่ีดี เห็นคุณคาของวัฒนธรรมและรับผิดชอบ
ตอสังคม 

โรงเรียนเปนระบบเปดท่ีประกอบดวยระบบยอยตาง ๆ ท่ีสัมพันธและสงผลกระทบกัน
และกันรวมท้ังการมีมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอก ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 6 โรงเรียนในฐานะระบบเปด 
ท่ีมา: Owens (1998: 43) 

 
Owens (1998: 64) ไดนําเสนอทฤษฏีระบบสังคม โดยใชช่ือวา “Sociotechnical Systems 

Theory” ซ่ึงอธิบายวาองคการประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญใน 4 ประการ ดังนี้ 

ความรู  (Knowledge) 
คานิยม (Values) 
เปาหมาย  (Goals) 
งบประมาณ (Money) 

โครงสราง  (Structure) 
: Department, School 
Level 
บุคคล (People) : 
Teachers,  
Administrators 
เทคโนโลย ี 
(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 

Inputs from Society Educational Process Outputs to Society 
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1. งาน (Task) ซ่ึงมีจํานวนมากมายในโรงเรียนท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียน เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหาร การบริการนักเรียนการใหคําปรึกษา
แนะแนว เปนตน 

2. โครงสราง (Structure) เปนการวางระบบงานท่ีทําใหองคการดําเนินงานอยางมีระบบ 
และมีเอกลักษณเฉพาะของตัวเอง โครงสรางจะกําหนดรูปแบบของหนาท่ี บทบาท ขอบขายการ
ส่ือสารท่ีแสดงใหเห็นทิศทางการส่ือสารและการตัดสินใจ นอกจากนี้โครงสรางยังกําหนดระบบ
การไหลของงาน 

3. ทรัพยากรดานเทคโนโลยี (Technological Resources) เปนเครื่องมือในการดําเนินงาน
ซ่ึงไมไดหมายถึงเฉพาะฮารดแวร เชน คอมพิวเตอร หนังสือและ ชอลก กลองโทรทัศนอิเล็กตรอน 
เทานั้น แตยังรวมถึงโครงการใหม เชน วิธีการท่ีเปนระบบ ลําดับขั้นของกิจกรรมตางๆ หรือการ
ออกแบบวิธีการท่ีเปนนวัตกรรมท้ังหลายท่ีใชในการแกปญหาเพ่ือบรรลุการดําเนินงานขององคการ 
แผนการสอนของครู ตารางการจัดเวลาเรียน และคูมือการใชหลักสูตร เหลานี้คือตัวอยางของ
เทคโนโลยีในองคการทางการศึกษา 

4. คน (People) หรือทรัพยากรมนุษย ท่ีมีสวนสนับสนุนใหองคการบรรลุผลการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคการ ประกอบดวย บุคลากรครูและผูบริหาร 

ความสัมพันธภายในของปจจัยสําคัญ 4 ประการและความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอก
ของระบบโรงเรียน ตามลักษณะระบบยอยพ้ืนฐานของระบบโรงเรียนดังนี้ 
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แผนภาพท่ี  7  ลักษณะระบบยอยพ้ืนฐานของระบบโรงเรียน 
ท่ีมา: Owens (1998: 64) 

4. แนวคิดและทฤษฏีระบบของ Hoy and miskel 
Hoy and Miskel (2001: 23-32) ไดกลาวถึงแนวคิดและทฤษฏีโรงเรียนในฐานะระบบ

สังคมไววา โรงเรียนไดเปนองคกรท่ีเปนทางการ (Formal Organization) ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ
หรือระบบยอยท่ีมีความสัมพันธกันและสงผลกระทบตอกันและกัน  ดังนี้ 

แหลงท่ีมาของนักเรียน 

ระบบยอยดานคน 
เชน ทักษะ สถานภาพ 
คานิยม  ภาวะผูนํา  
ความรูสึก 
การปฏิบัติ 

ระบบยอยดานโครงสราง 
เชน อํานาจหนาท่ี   
การตัดสินใจ  การควบคุม  
การวางแผน  บทบาท   
การแบงงาน  การสื่อสาร 

ระบบยอยดานงาน 
เชน การเรียนการสอน 
การนิเทศ  การบริหาร  
การบริการ  การแนะแนว 

ระบบยอยดาน
เทคโนโลยี 
เชน วัสดุ  อุปกรณ  
ตารางเรียน  หลักสูตร  
ความรู 

การบรรลุ
เปาหมาย 

อิทธิพลตอ
องคการ ทรัพยากร

ของ 
องคการ 

สถานศึกษาในฐานะองคการระบบสังคม 
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1. โครงสราง (Structure) อยางเปนทางการในลักษณะขององคการแบบราชการท่ี
ออกแบบและจัดขึ้นเพ่ือการบรรลุเปาหมายขององคการ 

2. บุคคล (Individual) ซ่ึงเนนศึกษาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับความตองการ (Needs) 
เปาหมาย ความเช่ือ การรับรู ความเขาใจในบทบาทของงานท่ีรับผิดชอบ โดยท่ีศักยภาพของบุคคล
จะสงผลตอการบรรลุเปาหมายขององคการ 

3. วัฒนธรรม (Culture) คือ ลักษณะของการมีสวนรวมในการทํางานของบุคลากรใน
องคการ อันสงผลใหองคการมีเอกลักษณเปนของตนเอง 

4. การเมือง (Politics) เปนระบบของความสัมพันธของอํานาจท่ีไมเปนทางการ ซ่ึง
เปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นเพ่ือการตานทานระบบควบคุมอ่ืน ๆ 

ภายใตความสัมพันธขององคประกอบตางๆ เหลานี้ ยังมีส่ิงท่ีเปนเง่ือนไขหรือแรงผลัก
จากเทคโนโลยีหลัก (Technological Core) และส่ิงแวดลอม (Environment) ขององคการ ซ่ึงองคการ
จะตองดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ในการปรับตัว การบรรลุเปาหมาย การบูรณาการ และการดํารง
ศักยภาพท่ีมีอยูเพ่ือการอยูรอดและความเจริญกาวหนาท่ีเกิดขึ้นขององคการ 

Hoy and Miskel (2001: 23-32) นําเสนอรูปแบบระบบสังคมของโรงเรียนไววา
โรงเรียนเปนระบบสังคมท่ีมีองคประกอบตางๆ ดังนี ้

1. ปจจัยนําเขา (Inputs) ประกอบดวย แรงผลักจากส่ิงแวดลอม (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) ประกอบดวยผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) ความพึงพอในงาน 
(Job Satisfaction) การขาดเรียน (Absenteeism) การออกลางคัน (Dropout Rate) และคุณภาพ
โดยรวม (Overall Quality)  

4. ส่ิงแวดลอม (Environment) คือ สรรพส่ิงท่ีอยูนอกองคการ เนื่องจากโรงเรียนเปน
ระบบสังคม ดังนั้นการกําหนดเขตขององคการอาจทําไดไมชัดเจน ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันวา
ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของนั้นสงผลตอการดําเนินงานของโรงเรียน เปนแหลงปจจัยนําเขาในรูปแบบ
ตาง ๆ ไดแกประวัติศาสตร คานิยม ทรัพยากรตาง ๆ เทคโนโลยี และความตองการของสังคม เปน
ตน 



  
35 

 

 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  8   รูปแบบระบบสังคมของโรงเรียน 
ท่ีมา: Hoy and Miskel (2001: 31) 
 

ท้ังนี้ Hoy and Miskel อธิบายไววารูปแบบระบบสังคมดังแผนภาพท่ี 8 มีกลไกขอมูล
ยอนกลับในสองลักษณะคือ ขอมูลยอนกลับภายใน (Internal Feedback Loops) และขอมูลยอนกลับ
จากภายนอก (External Feedback Loops) เชน กรณีลักษณะโครงสรางอยางเปนทางการของ
โรงเรียนและกลุมไมเปนทางการมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากรแตละคนในโรงเรียน ขอมูล
ยอนกลับจะทําใหแตละคนทราบวาโครงสรางและกลุมท่ีไมเปนทางการมีผลตอพฤติกรรมของแต
ละคน เชน ระบบการประเมินผลการดําเนินงาน ระบบการใหส่ิงตอบแทน และความคาดหวังของ
กลุมครูตอเพ่ือนรวมงานในการปฏิบัติงานควบคุมนักเรียน ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ คือท่ีมาของขอมูล

 
 

     Outputs 
Achievement 
Job  Satisfaction 
Absenteeism 
Dropout Rate 
Overall  Quality 

     Inputs 
-Environmental 
Constraints 
-Human and Capital 
Resources 
-Mission and  
Broad  Policy 
-Materials and 
Methods 
-Equipment 
 

Discrepancy  
between Actual and  

Expected  

Transformation  Process 
Structure  System 

(Bureaucratic  Expectations) 
 

Culture  System 

(Shared  Orientation) 
Political  System 

(Power  Relations) 
 

Individual  System 
 (Cognition  and  Motivation) 

 

Learning 

Learning Teaching 

Teaching 

Environment 
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ยอนกลับภายใน สําหรับขอมูลยอนกลับจากภายนอกอยางกรณีวัฒนธรรมของชุมชน  เปนเง่ือนไข
หรือแรงผลักท่ีสงผลตอโรงเรียน บรรทัดฐานกลุม และเปาหมายขององคการซ่ึงสงผลทางออมตอ
ความตองการของบุคลากร เชน การจัดโปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส  โรงเรียนตองไดรับ
ปจจัยนําเขาจากกลุมตาง ๆ ในชุมชนในการกําหนดเปาหมายและผลผลิตการจัดโปรแกรม 

รูปแบบระบบสังคมเปนมุมมองแบบพลวัต (Dynamic) ท่ีมีกลไกขอมูลยอนกลับ และ
องคประกอบตาง ๆ มีเหตุการณท้ังดี ไมดีหรือไมสงผลใดๆ อยางตอเนื่องในโรงเรียน ลักษณะท่ีเห็น
ไดชัดเจนเกี่ยวกับพลวัตหรือการเปล่ียนแปลงของระบบ  อาจดูจากพฤติกรรมของนักเรียน ครู และ
ผูบริหารท่ีสงผลกระทบซ่ึงกันและกัน การวิเคราะหระบบมีจุดเนนในการศึกษาวาองคประกอบ
ท้ังหมดและกิจกรรมตางๆ นําไปสูผลผลิตไดอยางไร อยางไรก็ตามผลผลิตท่ีเกิดขึ้นนั้นก็เปนส่ิงท่ี
ไมสามารถทํานายได  เนื่องจากมีปจจัยตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น เชน ระบบราชการ กลุมตางๆ เปาหมาย
ของแตละบุคคล คานิยม การใชอํานาจในการแสดงภาวะผูนํา การตัดสินใจและการส่ือสาร เปนตน 
 

สถานศึกษาในฐานะระบบ 
วิจิตร ศรีสอาน  (2523)  เสนอแนวคิดท่ีสอดคลองกันเกี่ยวกับสถานศึกษาในฐานะระบบวา  

โรงเรียนเปนองคการท่ีเปนระบบ โดยแสดงใหเห็นถึงปจจัยสําคัญของระบบ ไดแกตัวปอน  
กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงแสดงในแผนภาพท่ี 9 
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แผนภาพท่ี  9  สถานศึกษาในฐานะระบบ  
ท่ีมา: วิจิตร  ศรีสอาน  (2523:75) 

 
นอกจากนี้ ทองอินทร วงศโสธร  (2547: 162)  ไดกลาววา  สถานศึกษาเปนองคการท่ีเปน

ระบบ มีตัวปอนท่ีหลากหลาย  มีกระบวนการแปรสภาพหลายกระบวนการอีกท้ังมีผลผลิตออกสู
สภาพแวดลอมหลายลักษณะ ซ่ึงไดแสดงแผนภาพสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนระบบเปดดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวปอน 
- นักเรียน 
- ครู - อาจารย 
- วัสดุ - อุปกรณ 
- เงินทุน ทรัพยสิน 
- เทคโนโลย ี

กระบวนการ 
- วัตถุประสงคของโรงเรียน 
- หลักสูตร 
- กระบวนการจัดการเรียน

การสอน 
- กิจกรรมตาง ๆ 
- การประเมินผล 

ผลผลิต 
- นักเรียนสําเร็จการศึกษา

ตามท่ีวางเปาหมายไว 

ขอมูลปอนกลับ 
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แผนภาพท่ี  10   สถานศึกษาในฐานะท่ีเปนระบบเปด 
ท่ีมา: ทองอินทร วงศโสธร (2547: 162) 

สภาพแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สภาพแวดลอม 

 
 ตัวปอน 

        ทรัพยากรมนุษย             ทรัพยากรวัตถุ             ทรัพยากรการเงิน 
               ครู     ท่ีดิน        งบประมาณ 
               นักเรียน     อาคาร        เงินบํารุง 
               เจาหนาท่ีอื่น ๆ                   วัสดุ        เงินบริจาค 
           ครุภัณฑ               สารสนเทศ 
            ความคิดเห็น 
            รายงาน 

กระบวนการ 
        การเรียนการสอน         การบริหาร 
  หลักสูตร    การวางแผน 
  วิธีสอน    การตัดสินใจ 
  การวัดผล                  การจูงใจ 
        การบริการ    ภาวะผูนํา 
  การใหคําปรึกษา   การสื่อสาร 
  การสงเสริมสุขภาพ  การจัดงบประมาณ 
  การจัดหางาน 

ผลผลิต 
           นักเรียน                ครู   อ่ืน ๆ 
               ความรู         ความพึงพอใจ           นโยบาย 
 เจตคติ         พัฒนาการ           ความสัมพันธกับชุมชน 
 ทักษะ         การลา-การขาด       
 พัฒนาการ         
 การขาดเรียน 
 การออกกลางคัน 
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จากการศึกษาทฤษฎีระบบ  สามารถสรุปและนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย  องคประกอบของทฤษฎีระบบควรประกอบดวย 

1. สภาพแวดลอม  (Environment) 
2. ปจจัยนําเขา  (Input) 
3. กระบวนการ  (Process) 
4. ผลผลิต  (Output) 
5. ขอมูลปอนกลับ  (Feedback) 
ผูวิจัยไดสรุปทฤษฎีระบบจากนกัวิชาการและแยกตามองคประกอบของระบบ ดังท่ีแสดง

ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี   1   แสดงสรุปแนวคิดและทฤษฎีระบบดานสภาพแวดลอม  (Environment) 

นักวิชาการ ทฤษฎีระบบดานสภาพแวดลอม  (Environment) 
Kast and Rosenzweig (1985) -  เศรษฐกจิ            -  สังคม 

-  การเมือง             -  เทคโนโลย ี
-  ผูบริโภค 

Lunenburg and Ornstein (1996) -  สภาพแวดลอมทางสังคม 
-  สภาพแวดลอมของชุมชน 

Owens (1998) -  ระบบสังคม         -  เศรษฐกจิ 
-  การเมือง              -  เทคโนโลย ี
-  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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ตารางท่ี  2  แสดงสรุปแนวคดิและทฤษฎีระบบดานปจจยันําเขา  (Inputs) 
 นักวิชาการ ทฤษฎีระบบดานปจจัยนําเขา  (Inputs) 

Kast and Rosenzweig (1985) -  ทรัพยากรมนษุย           
-  วัสดุ / อุปกรณ 
-  เงิน / งบประมาณ         
-  ขอมูลสารสนเทศ 

Lunenburg and Ornstein (1996) -  การจัดสรรบุคลากร      
-  งบประมาณ 
-  ทฤษฎีและความรู         
-  รัฐบาล               -  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-  กฎหมาย / ระเบียบ     -  กลุมตาง ๆ 

Owens (1998) -  ความรู                         
-  คานิยม 
-  เปาหมาย                     
-  เงิน/งบประมาณ 

Hoy and Miskel (2001) -  แรงผลักจากสภาพแวดลอม 
-  ทรัพยากรมนษุยและเงินทุน 
-  ภารกิจและนโยบายของคณะกรรมการโรงเรียน 
-  วัสดุและวิธีการ     -  อุปกรณ 

วิจิตร  ศรีสอาน (2523)   - นักเรียน 
- ครู – อาจารย 
- วัสดุ – อุปกรณ 
- เงินทุน ทรัพยสิน 
- เทคโนโลย ี

ทองอินทร  วงศโสธร (2547) -  ทรัพยากรมนษุย    ครู    นักเรียน    เจาหนาท่ีอ่ืน  ๆ
-  ทรัพยากรวัตถุ   ท่ีดิน  อาคาร    วัสด ุ  ครภุัณฑ 
-  ทรัพยากรการเงิน     เงินบํารุง  เงินบรจิาค 
-  สารสนเทศ     ความคดิเห็น     รายงาน 
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ตารางท่ี  3   แสดงสรุปแนวคดิและทฤษฎีระบบดานกระบวนการ  (Process) 
นักวิชาการ ทฤษฎีระบบดานกระบวนการ  (Process) 

Kast and Rosenzweig (1985) ระบบยอยดานเปาหมายและคานยิม  ประกอบดวย 
- วัฒนธรรม                 - ปรัชญา 
- วัตถุประสงค             - เปาหมายกลุม 
- เปาหมายสวนบุคคล 
ระบบยอยดานเทคนิค  ประกอบดวย 
- ความรู                       - เทคนิควิธีการ 
- ส่ิงอํานวยความสะดวก 
- อุปกรณตาง ๆ 
ระบบยอยดานจติสังคม  ประกอบดวย 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การสรางแรงจูงใจ     - ภาวะผูนํา 
- พลวัตกลุม                 - การส่ือสารในองคการ 
ระบบยอยดานโครงสราง  ประกอบดวย 
- ภารกิจ                        - กระแสการไหลของงาน 
- การจัดกลุมงาน          - การกําหนดหนาท่ี 
- การไหลของขอมูลสารสนเทศ 
- วิธีการ                        - กฎ/ระเบียบ 
ระบบยอยดานการบริหาร  ประกอบดวย 
- การกําหนดเปาหมาย  - การวางแผน 
- การจัดสรรทรัพยากร  - การจัดองคการ 
- การดําเนินงาน            - การควบคุม 

Lunenburg and Ornstein (1996) -  โครงสรางองคกร      -  วัฒนธรรม 
-  การจูงใจ                    -  ภาวะผูนํา 
-  การตดัสินใจ              -  การส่ือสาร 
-  การเปล่ียนแปลงหลักสูตร   -  การเรียนการสอน 
-  การพัฒนาอาชีพ 
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ตารางท่ี  3  แสดงสรุปแนวคดิและทฤษฎีระบบดานกระบวนการ  (Process) (ตอ) 
นักวิชาการ ทฤษฎีระบบดานกระบวนการ (Process) 

Owens (1998) ระบบยอยดานโครงสราง  เชน 
- การจัดโครงสราง      - อํานาจหนาท่ี 
- การตัดสินใจ             - การควบคุม 
- การวางแผน              - บทบาท 
- การแบงงาน              - การส่ือสาร 
ระบบยอยดานคน  เชน 
- ทักษะ                       - สถานภาพ 
- คานิยม                     - ภาวะผูนํา 
- การใหรางวัล           - ความรูสึก 
- การปฏิบัติงาน 
ระบบยอยดานเทคโนโลยี  เชน 
- วัสดุ                         - อุปกรณ 
- ตารางเรียน              - หลักสูตร 
- ความรู 
ระบบยอยดานงาน 
- การเรียนการสอน       - การนิเทศ 
- การบริหาร                 - การบรกิาร 
- การแนะแนว 

Hoy and Miskel (2001) - ระบบโครงสราง 
- ระบบวัฒนธรรม 
- ระบบการเมือง 
- ระบบปจเจกบุคคล 

วิจิตร  ศรีสอาน (2523)   - วัตถุประสงคของโรงเรยีน 
- หลักสูตร 
- กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- กิจกรรมตาง ๆ 
- - การประเมินผล 
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ตารางท่ี  3  แสดงสรุปแนวคดิและทฤษฎีระบบดานกระบวนการ  (Process) (ตอ) 
นักวิชาการ ทฤษฎีระบบดานกระบวนการ  (Process) 

ทองอินทร  วงศโสธร (2547) การเรียนการสอน  เชน 
- หลักสูตร      -  วิธีสอน      -  การวัดผล 
การบริหาร  เชน 
- การวางแผน   -  การตัดสินใจ -  การจูงใจ   
- ภาวะผูนํา       -  การส่ือสาร     -  การจดังบประมาณ 
การบรกิาร  เชน 
- การใหคําปรกึษา 
- การสงเสริมสุขภาพ 
- การจัดหางาน 

 
ตารางท่ี  4  แสดงสรุปแนวคดิและทฤษฎีระบบดานผลผลิต  (Outputs) 

 นักวิชาการ ทฤษฎีระบบดานผลผลิต  (Outputs) 
Kast and Rosenzweig (1985) - ผลผลิต               - บริการ 

- ความพึงพอใจของบุคลากร 
- ความอยูรอดและความเจรกิาวหนาขององคการ 
- ความเปนปกระโยชนตอสังคม 

Lunenburg and Ornstein (1996) - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
- ผลการปฏิบัติงานของคร ู
- พัฒนาการของนกัเรียน 
- พัฒนาการของคร ู
- การออกกลางคันของนักเรียน 
- การเขา - ออกงานของคร ู
- การขาดเรียนของนักเรียน 
- การขาดงานของคร ู
- - ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
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ตารางท่ี  4   แสดงสรุปแนวคดิและทฤษฎีระบบดานผลผลิต  (Outputs)  (ตอ) 
 นักวิชาการ ทฤษฎีระบบดานผลผลิต  (Outputs) 

Owens (1998) สัมฤทธิผลในเปาหมายขององคการ 
- ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานสติปญญา มีทักษะใน

การดํารงชีวิต 
- มีคานิยม ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
- มีความคดิสรางสรรค 
- มีทักษะในการส่ือสาร 
- รูเขาใจความเปนไปของโลก 
- รับผิดชอบตอสังคม 

Hoy and Miskel (2001) - ผลสัมฤทธ์ิ 
- ความพึงพอใจในงาน 
- การขาดเรียน 
- การออกกลางคัน 
- คุณภาพโดยรวม 

วิจิตร  ศรีสอาน (2523)   - นักเรียนสําเร็จการศึกษาตามท่ีวางเปาหมายไว 
ทองอินทร  วงศโสธร (2547) นักเรียน    

- ความรู                 -   เจตคต ิ  
- ทักษะ                  -  พัฒนาการ 
- การขาดเรียน       -  การออกกลางคัน 

คร ู
- ความพึงพอใจ     -  พัฒนาการ          
- การลา-การขาด 

อ่ืน ๆ 
- นโยบาย          
- ความสัมพันธกับชุมชน 
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ตารางท่ี  5   แสดงสรุปแนวคดิและทฤษฎีระบบดานขอมูลปอนกลับ  (Feedback) 

นักวิชาการ ทฤษฎีระบบดานขอมูลปอนกลบั (Feedback) 
Kast and Rosenzweig (1985) ขอมูลปอนกลับ 
Lunenburg and Ornstein (1996) ขอมูลปอนกลับทางบวก  เชน 

- สารสนเทศท่ี เปนประโยชนตอการปรับปรุง
สถานศึกษา 

- ขอมูลปอนกลับทางลบ เชน  สารสนเทศท่ีไม
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); วิจิตร  ศรีสอาน (2523); ทองอินทร วงศโสธร (2547)  ผูวิจัยจึงนํา
องคประกอบของระบบ ท้ัง 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) 
แนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ความเปนมาของแนวคิดเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น ไดรับอิทธิพลมา

จากวงการธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ โดยมีหลักการ วิธีการ และกลยุทธในการทํา
ใหองคกรมีประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น มีคุณภาพ สรางกําไร และ
สรางความพึงพอใจแกลูกคาและผูท่ีเกี่ยวของมากขึ้น โดยเนนใหมีการทํางานแบบมีสวนรวม และ
มอบอํานาจใหมีการตัดสินใจเบ็ดเสร็จท่ีสาขาหรือหนวยงานยอยในประเทศ หรือเมืองตาง ๆ ใน
ระหวางป ค.ศ. 1960-1979 ในวงการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและประเทศตาง ๆ ไดแสวงหา
นวัตกรรมมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม ๆ แตผลท่ีไดยัง
ไมเปนท่ีนาพอใจนัก จนกระท่ังป ค.ศ.1980 เปนตนมามีการศึกษาพบวา การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหดีขึ้นนั้นตองปรับปรุงกระบวนการ และวิธีการจัดการศึกษาท่ีเคยเนนแตเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนไปสูการปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน โดยมุงปรับระบบ
โครงสรางการบริหารโรงเรียนเสียใหมมีการกระจายอํานาจการบริหาร และจัดการศึกษาไปยัง
โรงเรียนใหมากขึ้น และใหโรงเรียนบริหารแบบมีสวนรวมมากขึ้น (Beck and Murphy, 1996) 
สําหรับประเทศไทยมีการนําแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชควบคูกับการปฏิรูป
การศึกษา  

ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน    
คําวา School-Based Management หรือ SBM นั้น เปนแนวคิดในการบริหาร และ

จัดการศึกษาท่ียึดหลักการกระจายอํานาจรูปแบบหนึ่ง มีการเริ่มใชคํานี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนครั้งแรกในชวงทศวรรษท่ี 1980 (Cheng, 1996; Devos and Others, 1998)  เม่ือนํามาใชในประเทศ
ไทยในระยะแรกยังไมมีการบัญญัติศัพทเฉพาะท่ีแนนอน สวนมากจะนิยมเรียกทับศัพทวา School-
Based Management หรือเรียกยอ ๆ วา SBM ในป พ.ศ. 2541 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ 
(2541) ไดเริ่มใชคํา “การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน” ในการวิจัยเรื่องการกระจายอํานาจ
การบริหาร และการจัดการศึกษา แต วิจิตร ศรีสอาน เสนอแนะในการสัมมนาเรื่อง การบริหาร
จัดการที่สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ.2542 ณ โรงแรมปริ๊นซพาเลซ 
กรุงเทพมหานคร ใหใชคําวา “การบริหารฐานโรงเรียน” ซ่ึงในป พ.ศ.2543 อุทัย บุญประเสริฐ ไดใชคํา
วา “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” ในการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหาร และการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based 
Management) (อุทัย บุญประเสริฐ, 2543) และในป พ.ศ. 2545 บุญมี เณรยอด เลือกใชคําวา “การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” ในการวิจัยโครงการนํารองระดับชาติเรื่อง การบริหารโดยใช
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โรงเรียนเปนฐาน: วิถีและวิธีไทย เนื่องจากมีความหมายตรงกับคําศัพทเดิมในภาษาอังกฤษมาก
ท่ีสุดและเปนคําท่ีนักวิชาการรวมท้ังบุคลากรในวงการศึกษาไทยนิยมใชมากท่ีสุด (บุญมี เณรยอด, 
2545) สําหรับการวิจัยครั้งนี้เลือกใชคําวา “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” เนื่องจากเปนคําท่ี
นิยมใช และรูจักกันอยางแพรหลาย 

อยางไรก็ตาม ยังมีคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับการบริหารท่ียึดหลักการกระจายอํานาจหลาย
คํา ท่ีมีความหมายคล ายคลึงกับการบริหารโดยใชโรงเรี ยนเปนฐาน ดัง เชน  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 ซ่ึงจําแนก
ตามการใชคําแตละประเทศ  ดังนี้ 

1. สหราชอาณาจักร (อังกฤษ และเวสส) ใหคําวา Local Management at Schools 
และ Grant-Maintained Schools 

2. ออสเตรเลีย ในแควนวคิตอรีย  ใชคําวา  The School of  the Future ในออสเตรเลีย
ตะวันตกใชคําวา Better  Schools 

3. แคนาดา เมืองเอคมอนตนั เดิมใชคําวา School-Based Budgeting ปจจุบัน
เปล่ียนเปน School-Based Decision–Making 

4. นิวซีแลนดใชคําวา Tomorrow Schools 
5. สหรัฐอเมริกาใชหลายคําแตกตางกนัตามมลรัฐตาง ๆ เชน Charter Schools, Site-

Based Management, School-Based  Leadership, Administrative Decentralization บางครั้งใชคํา
ส้ันๆ  คือ Local Control 

6. ฮองกง ในระยะแรกใชคําวา School Management Initiative (SMI) ปจจุบันใช 
School-Based  Management 

สวน Lavacic กลาววา คําท่ีนิยมใชเรียกการกระจายอํานาจใหโรงเรียน 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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อํานาจการตัดสินใจในการบริหารและจัดการศึกษาท้ังในสวนท่ีเกี่ยวกับงบประมาณ  บุคคล และ
หลักสูตรไปยังโรงเรียน 

Cotton (2001) สังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ระหวางทศวรรษ 1980 ถึง ค.ศ. 1995 แลวสรุปวา SBM มีลักษณะดังนี้ 

1. เปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนรูปแบบหนึ่ง 
2. เปนรูปแบบท่ีมีกระบวนการ/วิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนท่ี

แตกตางไปจากเดมิ 
3. เปนรูปแบบการบริหารท่ีมีการกระจายอํานาจจากรัฐบาล เขตการศึกษาและ

ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปยังสถานศึกษา 
4. เปนรูปแบบท่ีมอบอํานาจหรือกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและจัด

การศึกษาไปใหโรงเรียน 
5. เปนรูปแบบท่ีเช่ือวาโรงเรียนเปนจุดศูนยกลางของการเปล่ียนแปลงจึงควรเปนผูไดรับ

มอบอํานาจหรือรับการกระจายอํานาจใหเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา ซ่ึงจะ
ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาอยางมีคุณภาพ 

Wohlstetter (1995: 1) ระบุวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการกระจายอํานาจ
การควบคุมจากสวนกลางไปยังชุมชนและโรงเรียน  โดยใหคณะกรรมการโรงเรียนซ่ึงประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง สมาชิกในชุมชน และในบางโรงเรียนมีตัวแทนนักเรียนรวมเปน
กรรมการดวย ไดมีอํานาจควบคุมส่ิงท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน การท่ีผูท่ีมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ใน
ระดับโรงเรียนไดมีสวนรวมในการบริหาร  จะทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนมากขึ้น  และ
ทําใหผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเปนท่ียอมรับไดมากขึ้น 

Cheing  (1996: 44) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทําใหผูมีสวนเกี่ยวของ  ซ่ึง
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะครู ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ ซ่ึงมารวมตัวกันเปน
คณะกรรมการโรงเรียน  ไดมีโอกาสจัดการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน  
ผูปกครอง และชุมชน  สงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและไดรบัการพัฒนาอยางยั่งยืน 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2541: 16) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการจัด
การศึกษาท่ีใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง โดยผูมีสวนไดเสียในการจัดการศึกษาไดแก ผูบริหาร ครู 
ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน ไดเขามามีบทบาทในการใหคําแนะนํา การชวยเหลือ การประเมิน 
และการอนุมัติ โดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ผูบริหารโรงเรียนเปนเพียงผูมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ และนํามติในท่ีประชุมไปใชจัดการศึกษา ใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางดานวิชาการ  
จนเปนท่ีพึงพอใจของผูท่ีมีสวนไดเสีย 
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จากนิยามของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาโรงเรียน
แตละแหงในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะไดรับมอบอํานาจ
การตัดสินเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาจากผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และรัฐบาลมลรัฐมาคลาย ๆ กันหรือเทากัน แตในขอเท็จจริง White (1989) พบวาโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา (School District) เดียวกันก็ไดรับการกระจายอํานาจแตละดานจากผูอํานายการเขต 
สํานักงานเขต รัฐบาล มลรัฐแตกตางกัน ยิ่งการกระจายอํานาจจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีตางกันไปยัง
โรงเรียน ในสังกัดของตนยิ่งมีความหลากหลายคอนขางมาก เม่ืออํานาจกระจายไปถึงโรงเรียนแลว 
โรงเรียนแตละแหงก็มีวิธีการแบงปนอํานาจภายในโรงเรียนแตกตางกัน ครูใหญบางคนรวบอํานาจ
ท่ีไดรับการกระจายมาไวท่ีตนคนเดียว บางคนกระจายอํานาจไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึง
ประกอบดวย ตัวแทนครู ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน(กรณีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา) และ
ระดับของอํานาจตัดสินใจท่ีกรรมการสถานศึกษาแตละโรงเรียนไดรับแตกตางกันอีก กรรมการ
สถานศึกษาของหลายโรงเรียนไดมาดวยการเสนอช่ือโดยครูใหญจึงไมใชตัวแทนของผูมีประโยชน
ไดเสียอยางแทจริงแมวาระดับอํานาจการตัดสินใจท่ีโรงเรียนแตละแหงไดรับและขอบขายของ
บุคลากร/ บุคคลผูรับอํานาจในระดับโรงเรียน  อาจแตกตางกันระหวางโรงเรียนหนึ่งไปยังอีก
โรงเรียนหนึ่ง แตทุกคนก็เห็นตรงกันวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนกลยุทธการบริหารท่ี
มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาไปยังโรงเรียน 

จากการศึกษาความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พอสรุปไดวา   การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนกลยุทธหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา โดยกระจายอํานาจหนาท่ี 
การตัดสินใจ จากสวนกลางไปสูโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหาร 
ครู ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน และผูทรงคุณวุฒ ิจะมีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน  เพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีท่ีสุดแกนักเรียน  และผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจ 

 
ความเปนมาในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของประเทศตาง ๆ 
ผูวิจัยขอนําเสนอความเปนมาในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของประเทศตาง ๆ  

ดังนี้ 
1. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตั้งแตยุคแหงการสรางชาติของสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการจัด
การศึกษาเปนหนาท่ีของทองถ่ิน (District) และมลรัฐ (State Government) ไมใชหนาท่ีของรัฐบาล
กลาง (Federal Government) ดังนั้น สหรัฐอเมริกาในยุคแรกจึงไมมีกระทรวงศึกษาธิการใน
สวนกลาง  เพ่ิงมากอตั้งในยุคหลังโดยมีบทบาทเฉพาะเรื่องการสนับสนุนทรัพยากร การจัดทํา
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นโยบาย การออกกฎหมายและระเบียบท่ีสําคัญ ในขณะท่ีหนวยงานระดับมลรัฐกําหนดนโยบาย
และการจัดสรรเงินอุดหนุน สวนการบริหารและการจัดการศึกษาจริง ๆ เปนหนาท่ีของ
“คณะกรรมการเขตการศึกษาทองถ่ิน” (District Board of Education)  แมประเทศสหรัฐอเมริกา จะ
มีระบบการบริหารการศึกษาท่ีกระจายอํานาจ โดยมีคณะกรรมการการศึกษาทองถ่ินดูแลโรงเรียน
อยางใกลชิดก็ตาม แตทองถ่ินก็ยังรวมอํานาจ  ทําใหสถานศึกษาไมมีอิสระ ยิ่งระยะเวลาเนิ่นนานขึ้น 
กระทรวงศึกษามลรัฐ (State Department of  Education) และเขตการศึกษาทองถ่ิน (School District) 
ยิ่งมีอํานาจเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเกิดแนวคิดเรื่อง “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” (School-
Based Management: SBM) ซ่ึงหมายถึง“ยุทธศาสตรท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยโอนอํานาจ
จากหนวยงานของรัฐและทองถ่ินไปยังโรงเรียน ซ่ึงอยูใกลชิดผูเรียนมากท่ีสุดใหผูบริหาร ครู ผูเรียน  
พอแมผูปกครอง และชุมชน สามารถควบคุมการจัดการศึกษา รับผิดชอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
งบประมาณ บุคลากรและหลักสูตรดวยตนเอง เพ่ือนําไปสูการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน” 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสหรัฐอเมริกามีหลายรูปแบบ ซ่ึงแตละ
โรงเรียนจะมี “คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” (School Council หรือ School Board) ประกอบดวย
ผูแทนคร ูผูบริหาร พอแม ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน คณะกรรมการมีอํานาจ ในการบริหารและ
จัดการศึกษาแตกตางกันไปตามบริบทของโรงเรียนแตละแหง บางโรงเรียนคณะกรรมการมีอํานาจ
ตั้งแตการจัดทําหลักสูตร ไปจนถึงการบริหารงบประมาณ การจางครู และผูบริหารโรงเรียน  แต
คณะกรรมการโรงเรียนบางแหงมีหนาท่ีเพียงใหคําปรึกษาแกผูบริหารโรงเรียนเทานัน้ 

ป ค.ศ.1994 ซ่ึงเปนชวงแรกของการใชรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
สหรัฐอเมริกา ไดกอใหเกิดผลดีตอการจัดการศึกษาหลายประการ คือ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและบุคลากร 
2. เพ่ิมความเปนมืออาชีพของคร ู
3. เพ่ิมการมีสวนรวมของชุมชน 
4. เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
5. ทําใหการปฏิรูปหลักสูตรเปนรูปธรรมมากขึ้น 
อยางไรก็ตาม จากงานวิจัยของนักการศึกษาหลายคนพบวา อุปสรรคของการใหอิสระ

กับโรงเรียนก็มีอยูมาก เชน การท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความสับสน ในนโยบายท่ีมาจาก
สวนกลาง ทําใหไมกลาตัดสินใจ รวมท้ังการขาดทรัพยากรท่ีจําเปน นอกจากนั้น ชุมชนผูมีสวน
เกี่ยวของท้ังหลาย อาจรูสึกวาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน  เปนการเพ่ิมภาระท่ีหนักใหกับ
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คณะกรรมการ ตองเสียสละเวลาสวนตัวมาชวยงานโรงเรียนและกระบวนการตัดสินใจก็ใชเวลามาก
เกนิไป 

ในระยะตอมาสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาโรงเรียนจากการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ไปเปนโรงเรียนอิสระในกํากับของรัฐ (Charter Schools) โดยคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
สามารถแสดงความจํานงท่ีจะเปนโรงเรียนอิสระในกํากับของรัฐโดยทําขอตกลง (Charter)  กับ
รัฐบาลวา จะรับงบประมาณของรัฐบาลไปจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได (รุง แกวแดง, 2546: 32-36) 

 
2. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศอังกฤษ 

การศึกษาของประเทศอังกฤษ เคยไดช่ือวา เปนระบบการศึกษาท่ีดีท่ีสุดในโลกเปน
ตนแบบท่ีแพรหลายไปเกือบทุกทวีป นานาประเทศท้ังท่ีเปนอาณานิคมและไมไดเปนอาณานิคม
ของประเทศอังกฤษ ลวนไดรับการถายทอดแบบแผนการจัดการศึกษาจากประเทศอังกฤษเกือบ
ท้ังส้ิน แตตอมาความเปนผูนําทางการศึกษาของอังกฤษไดตกต่ําลงพรอมกับความถดถอยทาง
เศรษฐกิจและความเปล่ียนแปลงของยุคสมัยอังกฤษไดพยายามดําเนินการปฏิรูประบบการศึกษา 
เพ่ือใหการศึกษาของประเทศกลับมามีมาตรฐานระดับโลกอีกครั้งหนึ่ง 

ในป ค.ศ.1988 อังกฤษไดออกกฎหมายปฏิรูปการศึกษา (Education Reform Act 1988)    
ซ่ึงถือไดวาเปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญครั้งหนึ่งของอังกฤษ ทําใหมีการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญ ๆ หลายดาน เชน มีการกําหนดหลักสูตรแหงชาต ิ(National Curriculum)  เพ่ือใหมีมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางท่ีเทาเทียมกัน กําหนดเปาหมายมาตรฐานทางการศึกษาในแตละระดับการศึกษา
เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแตละระดับการศึกษา  และประเมินโดยใชขอสอบมาตรฐาน
กลางท้ังสายสามัญและสายอาชีพ มี “ธรรมนูญผูปกครอง” (Parent’s Charter) ซ่ึงกําหนดภารกิจ
หลักและความรับผิดชอบท่ีสถานศึกษาพึงมีตอผูเรียน ผูปกครองและชุมชน  ประโยชนท่ีบุตรหลาน
จะไดรับเม่ือเขาโรงเรียน ขอมูลท่ีผูปกครองมีสิทธิจะไดรับรูและขอพึงปฏิบัติเม่ือเกิดปญหา 
นอกจากนี้ยังมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยพระราชบัญญัติการศึกษา 
พุทธศักราช 2535 (Education Act 1992) กําหนดใหมีสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for 
Standards in Education: OFSTED) ทําหนาท่ีวางระบบการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษามัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษ ให
ผูปกครองไดรบัขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

จุดเดนของการปฏิรูปการศึกษาของอังกฤษ คือ การกระจายอํานาจสูสถานศึกษาซ่ึงแต
เดิมกระทรวงเปนผูกําหนดนโยบาย และใหสํานักงานบริหารการศึกษาสวนทองถ่ิน (Local 
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Education Authority) เปนผูจัดการศึกษา แตการปฏิรูปครั้งนี้ไดเนนการกระจายอํานาจไปยัง
โรงเรียน  ใหแตโรงเรียนมี “คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” (School Governors) เปนองคคณะ
บุคคลท่ีมีอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษา โดยกระทรวง จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการเรียน
การสอนไปยังโรงเรียนโดยตรงถึงรอยละ 95 และลดคาใชจายสําหรับการสนับสนุนในสวนทองถ่ิน
ท่ีไมจําเปนใหนอยลง การกระจายอํานาจดังกลาว ทําใหโรงเรียนมีอิสระในการดําเนินงานมากขึ้น 
สามารถบริหารอยางอิสระคลายโรงเรียนในกํากับของรัฐ (Grant-Maintained Schools) (รุง แกวแดง, 
2546: 37-38) 

 
3. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศนิวซีแลนด 

ประเทศนิวซีแลนดไดเริ่มปฏิรูปการศึกษาเม่ือปพุทธศักราช 2532  แรงกดดันสําคัญท่ี
ทําใหตองปฏิรูปการศึกษา คือ ความตกต่ําทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง ประชาชนมีรายไดนอยและการ
วางงานสูง ดังนั้น ประชาชนและนักการเมืองจึงเห็นพองตองกันวามีความจําเปนท่ีจะตองปฏิรูป
การศึกษา ประกอบกับระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดในขณะนั้น    
มีปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษามีหลายระดับ คือ ระดับรัฐบาลกลางและเขตการศึกษา 
โรงเรียนไมมีอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษาต่ําและประชาชนใน
ทองถ่ินไมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

การปฏิรูปการศึกษาของนิวซีแลนดจึงเริ่มตนขึ้นสมัยนายกรัฐมนตรีลางี โดยไดจัดทํา
กฎหมายการศึกษา ซ่ึงลักษณะเดนท่ีนาสนใจอยางยิ่ง คือ การกระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่อง
การบริหารท้ังหมดใหกับสถานศึกษา พรอมท้ังไดลดบทบาทอํานาจของกระทรวงการศึกษาใหเปน
หนวยงานขนาดเล็กและไดยุบเลิกหนวยงานในสวนภูมิภาคลงท้ังส้ิน เพ่ือใหเหลือเพียง 2 ระดับ คือ 
กระทรวงกับสถานศึกษาเทานั้นโดยกระทรวงการศึกษาทําหนาท่ีดาน “นโยบาย หรือแนวการจัด
การศึกษาของชาติ” รับผิดชอบในการเสนอแนะรัฐบาลดานนโยบายการศึกษาทุกระดับจัดสรร
งบประมาณ สนับสนุน สงเสริม ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
รวมท้ังมีสํานักงานวาดวยการประเมินคุณภาพและการศึกษา ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก   
สํา หรับสถานศึกษาทุกแหง ตั้งแตศูนยเด็กกอนวัยเรียน จนกระท่ังถึงมหาวิทยาลัย มีอิสระในการจัด
การศึกษาของตนเอง ท้ังในเรื่องบุคลากร งบประมาณ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี 
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” (Broad of Trustees) ซ่ึงประกอบดวยผูแทนชุมชนและผูปกครอง 
3-7 คน ผูแทนคร ู1 คนและผูแทนนักเรียน 1 คน (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา) โดยมีผูบริหารโรงเรียน
เปนกรรมการและเลขานุการ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของนิวซีแลนดเรียกวา “โรงเรียน
บริหารตนเอง” (Self-Managing Schools) 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องตอไปนี ้
1. กําหนดนโยบายและทิศทางของโรงเรียน ภายใตแนวนโยบายการศึกษาแหงชาติ ซ่ึง

รวมถึงการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน การอนุมัติแผนการใชงบประมาณ 
2. เปนตัวแทนเขามาดูแลผลประโยชนของพอแม ผูปกครองและผูเสียภาษีใหโรงเรียน

ควบคุมจริยธรรมของนักเรียน รวมท้ังสรางส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและเอ้ือตอการเรียนรู 
3. แตงตั้งผูบริหารโรงเรียน 
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียน การกระจาย

อํานาจสูสถานศึกษาโดยตรงของนิวซีแลนดดังกลาว ความเช่ือมโยงระหวางรัฐบาลกับสถานศึกษา
จึงอยูท่ี “ธรรมนูญโรงเรียน” ซ่ึงเปนขอตกลง (Contract) ระยะเวลา 3 ป โดยโรงเรียนทุกแหงตองสง
ธรรมนูญโรงเรียนใหกระทรวงเปนผูตรวจสอบและอนุมัติ แลวกระทรวงจะจัดสรรงบประมาณให
โรงเรียนดําเนินการตามธรรมนูญโรงเรียน โดยผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําทางการศึกษาและ
ผูจัดการมีหนาท่ีนํานโยบายและแนวทางการดําเนินงานท่ีคณะกรรมการสถานศึกษากําหนดไปสู
การปฏิบัติ 

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดในชวงแรกประสบปญหามากเนื่องจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนไมเขาใจในบทบาทของตน จึงมีการอบรมกันอยางจริงจัง  แตในท่ีสุด
นิวซีแลนดก็สามารถปฏิรูปการศึกษาสําเร็จในระยะเวลาเพียงสิบปเทานั้น แมจะมีการตอตานใน
ชวงแรก แตฝายการเมืองท้ังรัฐบาลและฝายคานก็ไดสนับสนุนจนการดําเนินงานตาง ๆ ประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี ซ่ึงจากงานวิจัยของ Cathy Wylie ในป พุทธศักราช 2545  พบวา 
คณะกรรมการโรงเรียนของอังกฤษและนิวซีแลนด มีความพึงพอใจท่ีไดมีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรียนไดมีความรูและความเขาใจในงานของโรงเรียน ไดเห็นความกาวหนาไปในทางท่ีดีขึน้ของ
การศึกษา ไดทําประโยชนเพ่ือลูกหลานและมีความสัมพันธท่ีดีขึ้นกับโรงเรียน  แตส่ิงท่ีไมพอใจ คือ 
การประชุมท่ีใชเวลานานและการเนนงานเอกสารมากเกินไป (รุง แกวแดง, 2546: 38-41) 

 
4. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศออสเตรเลีย 

การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมอํานาจและอิสระในการบริหาร
ใหโรงเรียน เปนประเด็นสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาออสเตรเลีย ซ่ึงไดใชเวลาพัฒนามาอยาง
ยาวนานถึง 30 ป โดยมีพ้ืนฐานมาจากรายงาน เรื่อง การศึกษาของศาสตราจารยคารเมล และคณะ 
(Karmel Report) ในป 2516 รายงานฉบับดังกลาวไดเสนอใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาโดยเนนความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และความจําเปนท่ีตองใหชุมชน
เขามารวมตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการ ตอมาการบริหารโรงเรียนใน
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ออสเตรเลียไดเปล่ียนจากการควบคุมโดยรัฐเปนการใหอิสระแกโรงเรียน มีการลดอัตรากําลังคนใน
สวนกลาง ใหโรงเรียนบริหารตนเองโดยการมีสวนรวมของชุมชน ทําใหการบริหารจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแตละรัฐมีแนวปฏิบัติท่ีหลากหลายและแตกตางกัน 

Caldwell and Spinks ไดศึกษาเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนของรัฐตาง ๆ ของ
ประเทศออสเตรเลีย พบวา วิคตอเรียเปนรัฐท่ีมีการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษามากท่ีสุด โดยรัฐ
วิคตอเรียเริ่มใหอิสระแกโรงเรียนและมีคณะกรรมการสถานศึกษาตั้งแตป  พุทธศักราช 2527 
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของรัฐวิคตอเรียใชคําวา “โรงเรียนบริหารตนเอง” (Self-
Managing Schools) โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน(School Council) ซ่ึงประกอบดวย ผูแทน
ผูปกครอง ครูและชุมชน เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และนิวซีแลนด 

การปฏิรูปการศึกษาของรัฐวิคตอเรียมีความกาวหนาครั้งใหญในปพุทธศักราช 2539  
เม่ือมีนโยบาย “โรงเรียนแหงอนาคต” (Schools of the Future) ซ่ึงใหอิสระแกโรงเรียนมากขึ้น  โดย
ยึดมาตรฐานและนโยบายของรัฐใหโรงเรียนมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) 
และจุดประสงคของการบริหารรูปแบบนี้คือ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

โรงเรียนบริหารตนเองของรัฐวิคตอเรีย มีอํานาจและอิสระในการบริหาร 3 ดาน คือ 
4. ดานการเรียนการสอน โรงเรียนมีการปฏิรูปการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ เนนใหผูเรียนรูจักวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เขาถึงแหลงเรียนรู มีกิจกรรมการเรียนท่ีพัฒนาสมองผูเรียน ฝกความรับผิดชอบโดยผานกิจกรรม
กลุมท่ีหลากหลาย มีครูผูนํา (Leading Teachers) ซ่ึงมีประสบการณการปฏิรูปการเรียนรู เปนแกน
นําในการปฏิรูปวิธีสอนของเพ่ือนครูดวยกัน 

5. การบริหารงบประมาณ งบประมาณรอยละ 94 ถูกจัดสรรตรงไปยังโรงเรียนในรูป
ของเงินอุดหนุนท่ัวไป (School Global Budget: SGB) ทําใหโรงเรียนมีอิสระท่ีจะบริหาร
งบประมาณดวยตนเอง รวมท้ังโรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากทองถ่ิน ชุมชนและส่ือมวลชน
หรือโดยวิธีอ่ืนได 

6. การบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษา (School Council) ซ่ึงมีผูบริหาร
โรงเรียนเปนกรรมการดวย มีอํานาจในการบริหารงานบุคคลท้ังในเรื่องการสรรหาการคัดเลือกและ
การบรรจุแตงตั้งโดยท่ีครูยังคงสิทธิและความเปนลูกจางของกระทรวงการศึกษาของมลรัฐ
เหมือนเดิม  บทบาทท่ีโดดเดนมากของกรรมการสถานศึกษา คือ สามารถสรรหา คัดเลือกและ
แตงตั้งผูบริหารโรงเรียน โดยพิจารณาจากผูมีวิสัยทัศน เปนผูนําทางวิชาการ มีความรูความสามารถ
แบบมืออาชีพ ซ่ึงมีการทําสัญญาปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 5 ป ถาผลงานดีก็สามารถตอสัญญาได 
ท้ังนี้รัฐวิคตอเรียมีวิสัยทัศนวา ผูบริหารโรงเรียนของเขาจะตองเปน“ผูบริหารโรงเรียนช้ันนําของ
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โลก” (World Class School Principals)  โรงเรียนทุกแหงมีการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน (School 
Charter) ระยะ 3 ป จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในทุกป และเม่ือใกลส้ินปท่ี 3 โรงเรียนจะ
ไดรับการตรวจจากคณะผูประเมินภายนอก ซ่ึงการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาของรัฐวิคตอเรียได
รับคํากลาววาเปน “รูปแบบท่ีดีท่ีสุดในโลก” (World Best Practice) เพราะเปนการปฏิรูปการศึกษาท่ี
มีการวางแผนอยางรอบคอบ มีการสนับสนุนทางการเมืองท่ีเขมแข็งและการทุมงบประมาณใหกับ
การพัฒนาผูบริหารและครู ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรนและเอาใจใสในงานพัฒนา
วิชาการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ยึดหลักการการบริหารตนเอง (Self  Management) และ
การพัฒนาวิชาชีพคร ู(Professional Development) อยางจริงจัง (รุง แกวแดง, 2546: 41) 

 
5. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศฮองกง 

ประเทศฮองกง เปนอีกตัวอยางหนึ่งของความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน โดยในปพุทธศักราช 2534 กระทรวงการศึกษาของฮองกงในสมัยนั้นไดมี
“โครงการความริเริ่มในการบริหารสถานศึกษา” (School Management Initiative: SMI) และเสนอ
แนวคิดเรื่อง School-Based Management สําหรับปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษา กําหนดแผนใหโรงเรียนทุกแหงในฮองกงเปนโรงเรียน SBM ภายในป 2543  
หรือภายใน 10 ป นับตั้งแตเริ่มโครงการ เหตุผลท่ีฮองกงปฏิรูประบบการบริหารโดยเนนการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ 

1. เพ่ือเนนใหความสําคัญของวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาในโรงเรียน ซ่ึง
เปนไปเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะและเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคน โรงเรียนจึงจําเปนตองมีอิสระใน
การบริหารจัดการมากขึ้น เพ่ือจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกบั
สภาพผูเรียนและทองถ่ิน 

3. เปนการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพช้ันสูงของคร ูการพัฒนาภาวะผูนํา
ระดับสูงของผูบริหารโรงเรียน ความทุมเทและอุทิศตนใหกับการศึกษาอยางจริงจังของผูปกครอง
และชุมชน 

4. เปดโอกาสใหโรงเรียนไดพัฒนาลักษณะเดนของตนเอง 
5. มอบความไววางใจแกชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

บริหารและการจัดการศึกษา ทําใหโรงเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกลขึ้น สามารถดึงพลังและความ
เช่ียวชาญของผูเกี่ยวของท้ังหลาย  มาสงเสริมใหเกิดความเขาใจอันดีเกี่ยวกับประเด็นปญหา
การศึกษาตาง ๆ 
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ในระยะแรก คือ ปพุทธศักราช 2534 กระทรวงการศึกษาฮองกง ไดประกาศใหโรงเรียน
ท่ัวไปเขารวมโครงการนํารอง โครงการความริเริ่มในการบริหารสถานศึกษาโดยความสมัครใจ
ปรากฏวามีโรงเรียนเขารวมโครงการเพียง 21 โรงเรียน  และผลการสํารวจ พบวาโรงเรียน ท่ีเขารวม
โครงการสวนหนึ่งยังไมเขาใจชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
และวิธีการพัฒนาโรงเรียน รัฐบาลจึงเลือกโรงเรียน 12 โรงเรียนมาเปนกรณีศึกษา  ผลการวิจัยครั้ง
นั้นทําใหทราบจุดออนและจุดแข็งของโครงการจนสามารถแกปญหาได  บางโรงเรียนกลายเปน
โรงเรียนตัวอยางและผูบริหารมีความเช่ียวชาญมากขึ้น 

ในระยะท่ี 2 มีโรงเรียนเขารวมโครงการเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 30 ของโรงเรียนท้ังหมด 
จนกระท่ังในปพุทธศักราช 2543 กระทรวงการศึกษาฮองกงไดประกาศใหโรงเรียนทุกแหงบริหาร
จัดการแบบ School-Based Management ซ่ึงมีการถายโอนความรับผิดชอบไปยังโรงเรียนให
โรงเรียนมีอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมี
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังเพ่ิมความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ในการใชงบประมาณของ
รัฐ และจัดใหมีกลไกการตัดสินใจแบบมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ 

ตั้งแตปพุทธศักราช 2542 กระทรวงการศึกษาฮองกงไดเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก การปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน และกระบวนการจัดซ้ือจัด
จาง การกระจายความรับผิดชอบใหกับโรงเรียนในดานการบริหารงานบุคคลงบประมาณและการ
จัดทําหลักสูตร ทําใหโรงเรียนสามารถพัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะกับลักษณะบริบทของ
ตัวเอง 

การบริหารงานบุคคล โรงเรียนมีอํานาจใหความเห็นชอบการแตงตั้ง และเล่ือนตําแหนงครู 
การจางครูทดแทนและการใหออกจากงาน 

การบริหารงบประมาณ รัฐบาลไดจัดสรรเงินอุดหนุนพิเศษ สําหรับเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษา ชวยใหโรงเรียนมีความคลองตัวในการบริหารมากขึ้น เชนใชในการจางงานเอกชนและ
การจางครูเพ่ิม ท้ังนี้เพ่ือลดภาระงานของครูและใหครูไดทุมเทเวลาไป เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาอยาง
แทจริง 

ตอมาในปพุทธศักราช 2545 ฮองกงไดจัดทํากฎหมายการศึกษาฉบับใหม เพ่ือใหอํานาจ
ความเปนอิสระแกสถานศึกษา รวมท้ังเพ่ิมความรับผิดชอบและความโปรงใสในการบริหารงาน 
โดยใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา (Incorporated Management Committees : IMC) เพ่ือสนับสนุน
ใหโรงเรียนมีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีเปนระบบยิ่งขึ้น 

เปาหมายสูงสุดของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของฮองกง คือ เพ่ือปรับปรุง
มาตรฐานการเรียนการสอนโดยผานกระบวนการบริหารท่ีมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ซ่ึงทําใหระบบ
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การศึกษาของฮองกงกาวทันกับการพัฒนาของโลก ชวยการพัฒนาผูเรียน เปนรายบุคคลสราง
กําลังคนท่ีมีคุณภาพใหฮองกงสามารถพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังมี
ความสามารถในการแขงขันระดับนานาชนิดมากขึ้น (รุง แกวแดง, 2546: 44) 

 
6. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศสิงคโปร 

สิงคโปรเปนประเทศท่ีใชการปฏิรูปการศึกษาเปนกลไกเพ่ือสรางศักยภาพของชาติให
สามารถกาวขึ้นเปนประเทศช้ันนําของโลก แมเปนประเทศเล็ก ๆ มีทรัพยากรจํากัดแตดวยความ
เช่ือม่ันวา ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ คือกําลังหลักท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศผูนําสิงคโปรได
ใชงบประมาณ 1 ใน 4 ของประเทศในการพัฒนาการศึกษา และดําเนินการปฏิรูปการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง นับตั้งแตไดรับเอกราชเม่ือป ค.ศ. 1965 เปนตนมา 

ผลจากการปฏิรูปการศึกษา ทําใหการศึกษาของสิงคโปรเปนท่ียอมรับวา มีความ
เจริญกาวหนาทัดเทียมประเทศตะวันตก  ซ่ึงอัตราการรูหนังสือของประชากรท้ังประเทศสูงถึง   
รอยละ 91.30  ยุทธศาสตรสําคัญท่ีทําใหประเทศสิงคโปรประสบความสําเร็จในการปฏิรูป
การศึกษา คือ การทุมเทงบประมาณเพ่ือการศึกษา ความรวมมือของบุคลากรท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และเอกชน เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร แผนงานโครงการและมาตรการตาง ๆ ในการวิจัยและพัฒนา
การศึกษา พัฒนาศักยภาพของผูนําใหเปนผูท่ีมีภาวะผูนําทางการศึกษาสูง มีคุณภาพและคุณธรรม
มุงม่ัน ฉับไว มีความคิดสรางสรรค เขาใจผูอ่ืน มุงแกปญหาและมีวิสัยทัศน 

ในป ค.ศ.1981 สิงคโปรกระจายอํานาจการศึกษา โดยจัดตั้ง “สภาการศึกษาหรือสภา
โรงเรียน” (School Council) ตามขอเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงชวยใหไดขอมูลดาน
การศึกษาท้ังจากฝายกําหนดนโยบาย คือ กระทรวง  และจากบุคลากรฝายปฏิบัติของโรงเรียนทําให
นโยบายท่ีกระทรวงกําหนด มีเหตุมีผลและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ัง
กระทรวงและโรงเรียนไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันมาขึ้น ตอมาในป ค.ศ. 1982-1990  สิงคโปร
ไดดําเนินการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนอยางจริงจัง โดยรัฐบาลไดสงผูบริหารโรงเรียนไปศึกษาดูงาน
ท่ีสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ มีการฝกอบรม รวมท้ังผูบริหารโรงเรียนไดรับมอบอํานาจและอิสระใน
การบริหารโรงเรียนมากขึ้น ผูบริหารโรงเรียนทําหนาท่ีท้ังการควบคุม ประเมินครู การแนะแนว 
การจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน ดูแลการดําเนินงานและการประเมินผลการเรียนการสอนของ
โรงเรียน การงานเหลานี้ทําใหผูบริหารโรงเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรครูจักใชนวัตกรรม และมี
ความภูมิใจในการพัฒนาโรงเรียน 

ตั้งแตป ค.ศ.1990 เปนตนมา กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับโรงเรียนมาก
ขึ้น เนื่องจากเห็นวาการจัดการศึกษาจะเปนเลิศไดก็ตอเม่ือโรงเรียนด ี จึงตองใหโรงเรียนมีบทบาท
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มากขึ้นในการจัดการศึกษา โดยมีการเริ่มจัดตั้งโรงเรียนท่ีมีการบริหารเปนอิสระ(Independent 
School) และมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (Board of Governors) ซ่ึงไดรับการเห็นชอบจาก
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย ครูใหญ ครู ผูทรงคุณวุฒิและเจาหนาท่ี
จากกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลจะใหเงินอุดหนุนในลักษณะบัตรอุดหนุน(Voucher) สนับสนุน
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการบริหารและจัดการเรียนการสอน  สรางแรงจูงใจโดย
การใหเงินเพ่ิมแกครูและผูบริหารโรงเรียน เพ่ือดึงดูดคนเกงเขามาเปนครูและผูบริหาร แตถา
โรงเรียนมีคุณภาพตกต่ําลง จะมีการเปล่ียนแปลงผูบริหารโรงเรียนพรอมท้ังปรับโครงสรางการ
บริหารโรงเรียน 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสิงคโปรแมจะไมอยูในลักษณะท่ีมี ชุมชนและ
ผูปกครองเขามาเปนกรรมการบริหารโดยตรง แตโรงเรียนจะมีชมรมผูปกครองทําหนาท่ีให
คําแนะนําและสนับสนุนชวยเหลือโรงเรียนโดยตลอด (อุทัย บุญประเสริฐ, 2543: 80-83) 

 
7. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศไทย 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศไทยนั้น เริ่มตนรูจักกันจริง ในช่ือวา 
School-Based Management หลังจากมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  ซ่ึงกอน
หนานั้นประเทศไทยพยายามท่ีจะปฏิรูปการศึกษาเรื่อยมาโดยเนนการกระจายอํานาจและการ
บริหารแบบมีสวนรวม  ดังปรากฏใน “ระเบียบวาดวยคณะกรรมการโรงเรียน” เม่ือป 2464 และ
ปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ดังนั้นอาจกลาวไดวาหัวใจของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
คือ การบริหารในรูปคณะกรรมการนั่นเอง  เปนการกระจายอํานาจการบริหารไปยังสถานศึกษาให
สถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารตนเองมากขึ้น แตท้ังนี้สถานศึกษาจะตองรูจัก
ปรับเปล่ียนกระบวนการทํางานและทําหนาท่ีตามบทบาทใหม โดยมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีมาตรฐาน ประเมินการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  เปนการสงเสริมใหประชาชนมีความ
เช่ือม่ันในสถานศึกษา  และมีความเต็มใจท่ีจะสนับสนุนดานงบประมาณ และใหความรวมมือกับ
สถานศึกษา สงผลตอคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมท้ังความพึงพอใจของ
ชุมชน  (ศักดิ์จิต  มาศจิตต, 2550: 30) 

 
กรอบแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
Cheng (1996) ระบุแนวคิดสําคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานซ่ึงเปนเครื่องมือ

สําคัญในการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ 
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1. สถานศึกษาเปนหนวยสําคัญสําหรับการตัดสินใจ การตัดสินใจส่ังการท่ีดีควรอยูท่ี
หนวยปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรเพ่ิมอํานาจในการบริหาร และจัดการงบประมาณใหกับสถานศึกษามาก
ขึ้น และลดการควบคุมจากสวนกลางลง 

2. การมีสวนรวม และการมีความรูสึกเปนเจาของเปนปจจัยสําคัญสําหรับการปฏิรูป
การบริหาร และจัดการศึกษา ความสําเร็จของการปฏิรูปไมใชเกิดจากการควบคุมจากภายนอก 
หากแตเกิดจากการท่ีสมาชิกในสถานศึกษา และชุมชนใหความรวมมือกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การบริหาร และการปฏิบัติงาน 

ทฤษฎีการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ตามแนวคิดของ  Cheng (1996)  ไดเสนอวาระบบการ
บริหารจัดการใด ๆ ก็ตามจะตองมีสมมุติฐาน  (Assumption)  หลักการ (Principle)  และความเช่ือ 
(Belief)  เปนกรอบอางอิงเสมอ  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ก็ตองมีสมมุติฐานการศึกษา    
มีหลักการ  ตลอดจนความเช่ือเปนหลักยึดเชนเดียวกันกลาวคือ  สมมุติฐานการศึกษาของการบรหิาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานการศึกษาตองมีเปาหมาย  (Goals)  ครอบคลุมและหลากหลาย  กําหนดโดย
สมาชิกของโรงเรียนซ่ึงมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู – อาจารย  พอ แม ผูปกครอง  และนักเรียน 
เปนตน  ในดานสภาพแวดลอมของการศึกษา มีความซับซอนและเปล่ียนแปลงไมหยดุนิง่  ดงันัน้การ
ปฏิรูปการศึกษา หรือการปฏิรูปโรงเรียนจึงเปนส่ิงจําเปนจะตองปรับประยุกตการศึกษา  ให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไปและไมหยุดนิ่ง  เพ่ือใหการศึกษามีประสิทธิผลและบรรลุ
เปาหมายครบถวนสมบูรณ  ตามท่ีกําหนดเอาไว  ดังนั้น  Cheng  (1996)  จึงไดเสนอทฤษฎีการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยยึดแนวทางใน 4 หลักการในการดําเนินการ  ดังนี้ 

1. หลักดุลยภาพ  (Principle  of  Equitinality ) หลักการของการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปน
ฐานตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักแหงดุลยภาพ (Principle of Equitinality) กลาวคือ มีวิธีการและ
แนวทางมากมาย  และหลากหลายท่ีจะนํามาใชดําเนินการเพ่ือใหบรรลุจุดหมายการศึกษา  การ
ยืดหยุน (Flexibility) เปนเรื่องสําคัญและจําเปน โรงเรียนมีความชอบธรรมเตม็ท่ีในอันท่ีจะขบัเคล่ือน  
พัฒนา  และดําเนินงานดวยยุทธศาสตรของตนเองในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
โรงเรียนดวยพวกเขาเองอยางมีประสิทธิภาพ 

2. หลักการกระจายอํานาจ  (Principle of Decentralization) เม่ือสภาพแวดลอม
เปล่ียนแปลงไป  จะสงผลกระทบใหการบริหารจัดการโรงเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความยุงยาก และเพ่ิมปญหามากขึ้น ดังนั้น การกระจายอํานาจใหโรงเรียน จะทําใหโรงเรียนมีพลัง
อํานาจและรับผิดชอบในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นดวยตนเอง ใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปไดและสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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3. หลักระบบบริหารจัดการตนเอง  (Principle of Self–Management System)  ดวย
หลักการแบบดุลยภาพท่ียึดหลักการบริหารท่ีมีความยืดหยุนตามสถานการณ และมียุทธวิธีท่ี
หลากหลายท่ีจะนํามาประยุกตใชเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคของการจัดการศึกษาในแตละโรงเรียน  
รวมถึงการบริหารตามแนวทางการกระจายอํานาจ  การตัดสินใจไปยังสถานศึกษาโดยใหบุคลากร
ทุกคนไดมีสวนรวมมากท่ีสุด  ดังนั้นการบริหารในแตละสถานศึกษาจําเปนตองใชระบบบริหาร
จัดการตนเอง มาเปนหลักในการดําเนินงานภายใตนโยบายหลัก  และโครงสรางขององคการพัฒนา
จุดประสงคการสอนและ ยุทธศาสตรการพัฒนา  สรางกําลังคนและทรัพยากรการแกปญหา  และทํา
ใหจุดมุงหมายบรรลุผลสําเร็จดวยความสามารถของโรงเรียนเอง 

4. หลักการริเริ่มสรางสรรคทรัพยากรมนุษย  (Principle of Human Initiative) ทามกลาง
ความหลากหลายและความซับซอนของกิจกรรมการเรียนการสอน  จึงจําเปนจะตองอาศัยการริเริ่ม
และความคิดสรางสรรคของสมาชิกในโรงเรียนในการทําหนาท่ี และเพ่ิมพูนคุณภาพการศึกษา
ฉะนั้นเปาหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ก็เพ่ือสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมท่ี
สมาชิกของโรงเรียนจะมีสวนรวมอยางกวางขวาง  รวมกันพัฒนาศักยภาพ  ความริเริ่ม  และ
ความสามารถ  เพ่ือเปนพลังสรางคุณภาพการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 

อุทัย บุญประเสริฐ (2543) สรุปหลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไว 5 
ประการ ไดแก 

1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) เปนการกระจายอํานาจจากกระทรวง 
ศึกษาธิการไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 (ปรับปรุง พ.ศ.2545) 

2. หลักการมีสวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement) เปนการเปด
โอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ครู นักเรียน ผูปกครอง ศิษยเกา และชุมชน มี
สวนรวมในการบริหาร การตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษา รวมเปนเจาของ และรวมรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษามากขึ้น 

3. หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาแกประชาชน  (Return Power to People) เปนการ
คืนอํานาจการจัดการศึกษาใหทองถ่ิน และประชาชนจัดการศึกษาเอง เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว และ
สนองความตองการของผูเรียน ตลอดจนชุมชนอยางแทจริง 

4. หลักการบริหารตนเอง  (Self-Management) เปนการปลอยใหโรงเรียนมีระบบการ
บริหาร มีอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ ในการบริหารตนเองตามความพรอมของสภาพการณ
ของโรงเรียน โดยสวนกลางมีหนาท่ีเพียงกําหนดนโยบาย และเปาหมาย 
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5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) เปนหลักการควบคุมมาตรฐาน  
สวนกลางมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย และควบคุมมาตรฐาน  มีองคกรอิสระทําหนาท่ีตรวจสอบ
คุณภาพการบริหาร และการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนด และ
ตามนโยบายของชาต ิ โดยคณะกรรมการโรงเรียนจะทําหนาท่ีตรวจสอบ และถวงดุลซ่ึงกันและกัน
เสมอ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2544) ไดสรุปหลักการท่ัวไปในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไว 6 หลักการ ดังนี้ 

1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับ
ประชาชน สําหรับประเทศไทยจะมีการกระจายอํานาจจากสวนกลาง และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปยัง
สถานศึกษา 

2. หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดวย
ตนเองมากขึ้น ภายใตการบริหารในรูปขององคคณะบุคคล คือคณะกรรมการโรงเรียน หรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation) ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) เชน 
ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา สามารถมีสวนรวมกําหนดนโยบาย และแผน ตัดสินใจกําหนดหลักสูตร
ทองถ่ิน รวมคิดรวมทํา  

4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (Facilitative Leadership) ไมใชผูนําแบบช้ีนําหรือ
ส่ังการ แตเปนภาวะผูนําท่ีเนนการสนับสนุน และอํานวยความสะดวก 

5. หลักการพัฒนาท้ังระบบ (Whole School Approach) มีการปรับท้ังเรื่องโครงสรางและ
วัฒนธรรมองคกร โดยการเปล่ียนแปลง ตองใหระบบท้ังหมดเห็นดวย และสนับสนุน 

6. หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) โรงเรียนตองพรอมใหมีการ
ตรวจสอบ เพ่ือใหการบริหาร และจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

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 
จากการสังเคราะหกรอบแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ของ สํานักงาน

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. หลักการพัฒนาท้ังระบบ 

 
 

ตารางท่ี 6   สังเคราะหหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน อุทัย สภา

การศึกษา 
เสนห Cheng 

1.  หลักการกระจายอํานาจ / / / / 
2.  หลักการมีสวนรวม / / / / 
3.  หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาแกประชาชน /    
4.  หลักการบริหารตนเอง / / / / 
5.  หลักการตรวจสอบและถวงดุล / / /  
6.  หลักดุลยภาพ    / 
7. หลักการริเริ่มสรางสรรคทรัพยากรมนุษย    / 
8. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน  /   
9. หลักการพัฒนาท้ังระบบ  /   
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กลาวโดยสรุป การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  จะมุงเนนการกระจายอํานาจและการมี
สวนรวมของบุคคลท่ีเกี่ยวของในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชวิธีการท่ีหลากหลายท่ี
แตกตางกันไปตามศักยภาพของสถานศึกษานั้น  การใหอิสระในการดําเนินงานบริหารตนเอง  จะ
ทําใหเกิดความคลองตัว  สามารถพัฒนาเปล่ียนแปลงไดทันตอเหตุการณตามหลักแหงดุลยภาพ  
ผลงานท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสถานศึกษาทุกคนท่ีเกี่ยวของจะตองรับผิดชอบ  ไมวาจะเปน
ความสําเร็จหรือตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงแกไข 

ผูวิจัยสรุปกรอบแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานได 9 ประการ แตในการวิจัย
ครั้งนี้  ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2544) ดังนี้ 

1. หลักการกระจายอํานาจ 
2. หลักการบริหารตนเอง 
3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 
4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 
5. หลักการพัฒนาท้ังระบบ 
6. หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
จากหลักการท้ัง  6  ประการดังกลาว  สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังตอไปนี ้

 

หลักการกระจายอํานาจ  (Decentralization) 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการบริหารท่ีมีการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช  2545 ซ่ึงไดระบุอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไวในมาตรฐาน 39 วาใหกระทรวงกระจายอํานาจ  การบริหารและการจัดการศึกษา  ท้ัง
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป  ไปยังคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช 2546 ยังได
กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา  ตามมาตรา  43 ท่ีระบุวา  ใหปลัดกระทรวง
เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยัง
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ใน
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กรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไวเปนการเฉพาะ ใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวมอบอํานาจ
ใหแกผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา  แลวแตกรณ ี ท้ังนี้ให
คํานึงถึงความเปนอิสระและการบริหารงานท่ีคลองตัวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาภายใตหลักการบริหารงานการศึกษาดังตอไปนี ้

1. อํานาจหนาท่ีในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณ  และการดําเนินการ
ทางงบประมาณของผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารวม
ตลอดถึงหลักการการใหสถานศึกษาหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจทํานิติกรรมสัญญา
ในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติแลว 

2. หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและดําเนินการทางวินัยกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยสัมพันธกับแนวทางท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

นอกจากนั้น มาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พุทธศักราช  2546 ไดระบุใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเฉพาะท่ีเปนโรงเรียนมีฐานะเปน
นิติบุคคล  จึงเปนการสงเสริมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น  เปน
โอกาสท่ีจะชวยใหโรงเรียนมีความเปนอิสระ  ภายใตการกํากับดูแลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   ท่ีจะ
ชวยใหสถานศึกษามีความพรอม ในการเปนหนวยงานรองรับการกระจายอํานาจ  รวมท้ังภารกิจและ
ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบเพ่ิมขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เสาวนิตย  ชัยมุสิก  (2544: 10-11  
อางจาก  Rondinelli  and  Cheema, 1983) ไดใหความเห็นวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
เปนการถายโอนความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารจัดการ  การจัดสรรทรัพยากรจาก
สวนกลางลงสูหนวยงานเครือขายในลักษณะท่ีมีขอบขายของความรับผิดชอบท้ังหมด  หรือเพียง
จํากัดในรูปแบบดังนี้ 

1. การแยกอํานาจ (Deconcentration)  เปนการถายโอนความรับผิดชอบ ภาระงาน อํานาจ
การบริหารเพียงบางสวนจากสวนกลางลงสูเครือขายระดับลาง   ยึดนโยบาย  แผนงานและแนว
ทางการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยหนวยงานกลาง  โดยสามารถปรับวิธีการดําเนินการใหเหมาะสม
กับสภาพของทองถ่ิน 

2. การมอบอํานาจ (Delegation)  เปนการถายโอนความรับผิดชอบเชิงบริหารจัดการ  ใน
งานเฉพาะกิจท่ีไมเปนงานประจําใหสําเร็จตามวัตถุประสงค   ท้ังนี้ความรับผิดชอบสูงสุดอยูท่ี
หนวยงานกลาง 
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3. การถายโอนอํานาจ (Devolution)  เปนการแตงตั้งโดยถือเปนอํานาจตกทอด  เปนการ
สรางความเขมแข็งแกหนวยงานยอยของรัฐบาลและมอบอํานาจใหดําเนินงานดวยตนเองอยางอิสระ 

รุง  แกวแดง  (2546: 57-66) ไดกลาวถึงเจตนารมณของกฎหมาย ซ่ึงไดกระจายอํานาจไปยัง
สถานศึกษาโดยตรงเพ่ือใหสถานศึกษามีอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษามากท่ีสุด  โดยเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในทางวิชาการ การกําหนดนโยบาย
และแผน สนับสนุนทรัพยากร  ประสานการบริหารและจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษา ซ่ึง
สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. การกระจายอํานาจในการบริหารดานวิชาการ 
การกระจายอํานาจดานวิชาการใหกับสถานศึกษา ไดแก  การกระจายความรับผิดชอบ

ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยกําหนดใหกระทรวงรับผิดชอบเฉพาะหลักสูตรแกนกลาง
และใหสถานศึกษามีอิสระในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการออกแบบหลักสูตร กําหนดแหลงเรียนรู ออกแบบการวิจัยในช้ันเรียน  ออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเหมาะกับผูเรียนแตละคน  และออกแบบการประเมินผลผูเรียน 

2. การกระจายอํานาจในการบริหารงบประมาณ 
การกระจายอํานาจในการบริหารงบประมาณใหกับสถานศึกษา  ไดแกการกระจาย

อํานาจในการปกครอง ดูแลบํารุงรักษาใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  
รวมท้ังการจัดหารายไดจากการบริหารของสถานศึกษา และเกบ็คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไมขัดหรือ
แยงกับนโยบาย วัตถุประสงคและภารกิจหลักของสถานศึกษา นอกจากนั้นในมาตรา 58 (1) ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542ไดกําหนดใหรัฐและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษี เพ่ือการศึกษาไดตามความเหมาะสม
ตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังมาตรา 58 (2) กําหนดใหบุคคล ครอบครัว และสถาบันตางๆ ระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  บริจาคทรัพยสิน และ
ทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจําเปน รวมท้ังใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมและใหแรงจูงใจในการ
ระดมทรัพยากรโดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีตามความ
เหมาะสมและความจําเปน 

3. การกระจายอํานาจในการบริหารงานบุคคล 
การกระจายอํานาจในการบริหารงานบุคคล  เปนการเปดโอกาสใหสถานศึกษามี

บทบาทและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานบุคคลมากขึ้นเกี่ยวกับการสรรหา  การคัดเลือก การ
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พัฒนา การใหคาตอบแทน เปนตน โดยมีเปาหมายสูงสุดในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพ 

4. การกระจายอํานาจในการบริหารงานท่ัวไป 
การบริหารงานท่ัวไปตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใหความสําคัญกับ

การจัดทํานโยบาย แผนและระบบขอมูลสําหรับการดําเนินงาน รวมท้ังสนับสนุนระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ดังนั้น งานบริหารท่ัวไปรูปแบบใหมจึงตองมีประสิทธิภาพ มีระบบขอมูลท่ีทันสมัย
สําหรับสนับสนุนงานวิชาการ มีความคลองตัว ใชบุคลากรนอยและจัดใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว  (One-Stop Service) จึงตองมีการกระจายอํานาจใหกับสถานศึกษามากขึ้น ท้ังในเรื่องสาร
บรรณ การประชาสัมพันธ อาคารสถานท่ี เปนตน 

ดังนั้นจากหลักการกระจายอํานาจตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ี
กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การกระจายอํานาจนั้น เปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไป
ยังสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษามีอิสระ และความคลองตัวในการบริหารตนเองมากขึ้นและเปน
การคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholders)  ในรูปของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับโรงเรียนใหมากท่ีสุด 
 
หลักการบริหารจัดการตนเอง (Self-Management) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(2544: 3-11) ไดกลาวถึงหลักการบริหารจัดการ
ตนเองของสถานศึกษาไววา สถานศึกษาจะตองมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้น ภายใต
การบริหารในรูปองคคณะบุคคลคือคณะกรรมการโรงเรียน หรือคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงหาก
มีการรวมศูนยอํานาจไวท่ีสวนกลาง   ทําใหผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจเพียงเล็กนอยในการ
ตัดสินใจ จึงตองปรึกษาหารือจากผูมีอํานาจระดับสูงเกือบทุกเรื่อง ผลท่ีตามมา คือ เกิดปญหาวิกฤต
จนไมสามารถแกไขได การบริหารในลักษณะนี้ไมกอใหเกิดผลทางการศึกษาและยังสรางความ
ซับซอนลาชา ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการเสมอภาค จึงตองกระจายอํานาจ เพ่ือใหเกิดการ
บริหารจัดการท่ีโรงเรียนมากขึ้นโดยมีพ้ืนฐานของทฤษฎีวา การบริหารโรงเรียนนั้นหลีกเล่ียงไมได
ท่ีจะตองประสบปญหายุงยาก  ดังนั้นโรงเรียนจึงควรไดอํานาจและความรับผิดชอบอยางแทจริงใน
การแกปญหาใหรวดเร็วเทาท่ีจะทําได เพ่ือใหกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 

เสาวนิตย  ชัยมุสิก (2544: 11-12) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการตนเองของ
โรงเรียน  (Self-Management School)  วาเปนการถายโอนอํานาจการตัดสินใจเรื่องตางๆจาก
สวนกลางสูสถานศึกษา ดังตอไปนี ้



  
67 

 

1. ดานความรู เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการจัดหลักสูตร การจัดโปรแกรม
การเรียน การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา แนวทางการรับนักเรียน การ
ประเมินนักเรียนและการเตรียมขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

2. ดานเทคโนโลยี เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ดานอํานาจหนาท่ี 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

แนวคิดแบบเดิมๆนั้น  สวนใหญแลวโรงเรียนจะถูกควบคุมโดยหนวยงานสวนกลางหรือโดย
หนวยงานตัวแทนจากสวนกลาง  ทําใหการบริหารจัดการไมตรงกับความตองการหรือความจาํเปนท่ี
แทจริงของแตละโรงเรียน ท้ังสมาชิกท่ีอยูในแตละโรงเรียนและชุมชนท่ีตั้งของโรงเรียนจะไมมี
อํานาจ ไมคอยไดมีสวนรวมหรือมักจะไมมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดการบริหารจัดการโรงเรียน
โดยตรง  แตในทางตรงกันขาม หลักการบริหารตามแนวการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะเนน
เรื่องการบริหารดวยตนเอง การรับผิดชอบ การดูแลแกไขปญหา พัฒนาโรงเรียนของตนดวยตนเอง
และรับผิดชอบดูแลตนเองเปนหลักสําคัญ 

จากการบริหารจัดการตนเองของสถานศึกษาท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวาการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานดานการบริหารจัดการตนเอง โดยใหโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง 
ภายใตการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ท่ีจะคิดหรือกําหนดการดําเนินงานใน
โรงเรียนไดดวยตนเอง   
 
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation) 

การปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอํานาจการศึกษากับการบริหารแบบมีสวนรวมนั้นเปน
หัวใจหรือเปนหลักสําคัญสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการมี
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สวนรวมของบุคคลในองคกรนั้น เริ่มตนตั้งแตป ค.ศ.1930 ซ่ึงแนวคิดดังกลาวไดรับความสนใจและ
นํามาใชในการปฏิบัติกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกาในราวป ค.ศ.1960 เปนตนมา นักวิชาการท่ีมี
ช่ือเสียง ไดแก Chris Argyris; Douglas McGregor; Rensis Likert  ซ่ึงเปนผูไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารแบบรวมมือหรือการบริหารแบบมีสวนรวม (Collaborative Management or Participative 
Management) จนเปนท่ียอมรับกันมากในนักบริหารสาขาตางๆ รวมท้ังทางดานการศึกษา โดยเช่ือวา 
การบริหารแบบมีสวนรวมจะทําใหไดผลผลิตเพ่ิมขึ้นและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานมาก
ขึ้น (Mohrman and Wohlstetter, 1944 อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2543: 35)  

ในชวงป ค.ศ.1980  เปนตนมา มีกระแสการเปล่ียนแปลงสูการบริหารแบบมุงคุณภาพท้ัง
องคการ (Total Quality Management: TQM) ซ่ึงเปนรูปแบบการบริหารท่ีเปนระบบเพ่ือมุงปรับปรุง
คุณภาพและพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหา ตัวแทนพนักงานทุกสวนจะรวมกับกําหนด
แนวทางแกไขปญหาและปรับปรุงระบบงาน  (Deming, 1986; Juran, 1989 อางถึงใน อุทัย  บุญ
ประเสริฐ, 2543: 37) หลักสําคัญอยูท่ีความพึงพอใจของลูกคาและความตองการขององคการนั้น
สอดคลองกันสําหรับวิธีการทํางานมีการปรับรื้อระบบ  (Reengineering) ขององคการท้ังดาน
โครงสรางและกระบวนการทํางาน 

Lawler (1986 อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2543: 37-38) ไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารแบบมีสวนรวมอยางจริงจัง (High-Involvement Management) โดยเปนการทําใหสมาชิก
ทุกคนในองคการมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน  การแกปญหาและการสราง
ความสําเร็จใหแกองคการ ซ่ึงตองอาศัยการกระจายอํานาจ (Decentralization) ส่ิงตอไปนี้สูระดับลาง
อยางท่ัวถึงท้ังองคการ คือ  

1. สารสนเทศ (Information)  เปนขาวสารท่ีทําใหพนักงานซ่ึงมีสวนรวมและมีอํานาจใน
การตัดสินใจ ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม กลยุทธ ระบบงาน ระดับและชนิดของ
ผลงานท่ีตองการ 

2. ความรูและทักษะ (Knowledge and Skills) เปนส่ิงจําเปนส่ิงจําเปนสําหรับประสิทธิผล
ของงานและความสําเร็จขององคการ เปนความรูและทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

3. อํานาจ (Power) ซ่ึงเกี่ยวของกับการตัดสินใจในกระบวนการกําหนดนโยบายและกล
ยุทธการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 

4. รางวัล (Rewards) เพ่ือสรางแรงจูงใจแกพนักงานใหองคการประสบความสําเร็จ โดย
การใหรางวัลนั้นขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จขององคการ 
 นอกจากนั้น อุทัย  บุญประเสริฐ (2546: 15-16) ไดสรุปแนวคิดท่ีสําคัญสําหรับการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานวาเปนการจัดการใหสถานศึกษามีอํานาจ หนาท่ี มีความรับผิดชอบ มีความ
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คลองตัวในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ในการส่ังการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ในภารกิจ
ของโรงเรียนท้ังดานวิชาการและหลักสูตร  การเงิน การงบประมาณ การบริหารบุคคลและการ
บริหารท่ัวไป ดวยระบบการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) แบบเปนหุนสวน 
(Partner) ของผูมีสวนไดเสียหรือจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายท่ีมีสวนไดสวนเสียโดยตรงซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(2544: 3) กลาววาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
มุงเนนการบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 
เชน ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา ซ่ึงสามารถมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผน การตัดสินใจ 
การกําหนดหลักสูตรทองถ่ินและการรวมคิดรวมทํา เปนตน สอดคลองกับแนวคิดของ รุง แกวแดง 
(2546: 36) ท่ีไดกลาวถึงหลักการมีสวนรวมไววา หมายถึง การท่ีผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนในการ
รวมคิดรวมทํา มีความรูสึกเปนเจาของ เพ่ิมความรับผิดชอบและมีความพึงพอใจในการดําเนินการ 
ซ่ึงหัวใจสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูท่ีการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
โรงเรียนนั่นเอง 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน   สามารถสรุปไดวา หลักการบริหารแบบมีสวนรวมตาม
แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น เปนแนวคิดท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholders)  มีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมกันจัดการศึกษาซ่ึงไดแก ครู 
ผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนชุมชน การท่ีบุคคลทุกฝายมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและพรอมจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 
 
หลักการมีภาวะผูนําแบบเกือ้หนนุ  (Facilitative Leadership) 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนการบริหารท่ีใชหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
ซ่ึงคําวา ภาวะผูนํา  (Leadership) มีนักวิชาการคนสําคัญใหทัศนะไว ดังนี้ 

Kotter (1999) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด กลาวไววา ภาวะผูนําหมายถึง ความสามารถใน
การเผชิญกับภาวะการเปล่ียนแปลงได โดยมีผูนําเปนผูสรางวิสัยทัศนใหเปนตัวกํากับ ทิศทาง ของ
องคการในอนาคต จากนั้นจึงจัดวางคนพรอมท้ังส่ือความหมายใหเขาใจ วิสัยทัศนและ สรางแรงดล
ใจแกคนเหลานั้น ใหสามารถเอาชนะอุปสรรคเพ่ือไปสูวิสัยทัศนดังกลาวภาวะผูนํา เปน
ความสามารถในการมีอิทธิพลตอกลุม เพ่ือใหดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย ท้ังนี้แหลงท่ีมาของการ
มีอิทธิพล อาจเปนอยางทางการ เชน ไดกําหนดชัดเจนมากับตําแหนงทางบริหารขององคการนั้นวา
มีอํานาจอะไรบางเพียงไร ดังนั้นการไดรับบทบาทการเปนผูนําในตําแหนงบริหาร ก็ทําใหบุคคลนัน้ 
ไดรับอํานาจและเกิดอิทธิพลตอผูอ่ืนตามมา   
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คําวา “ผูบริหาร (Managers)” หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานโดยเนนเรื่อง “ความมีประสิทธิภาพ” 
(People Who do Things Right) สวน “ผูนํา” (Leaders) หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานโดยเนนเรื่อง “ความ
มีประสิทธิผล” (People Who do Right Thing) (Bennis & Nanus, 1985) สวนทัศนะของ Burn 
(1978) อธิบายวา  ผูบริหารทําหนาท่ี  จัดหา   ประสานงาน   และกระจายทรัพยากรมนุษยและวัสดุ
อุปกรณตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับองคการ ผูบริหารจึงจําเปนตองมีทักษะในการเปนผูอํานวยความ
สะดวก (Facilitator) ในการทํางานขององคการ เปนผูท่ีสรางความม่ันใจวาสรางท่ีปฏิบัตินั้นเปนไป
ตามกฎระเบียบขององคการ สวนผูนําจําเปนตองมีทักษะ เพ่ือการสรางความม่ันใจวางานของ
องคการคือส่ิงท่ีจําเปนตองทํา   และผูนํามีหนาท่ีอํานวยความสะดวกเพ่ือใหเกิดเปาหมาย (Goals) 
ขององคการ เปนผูท่ีริเริ่มในการพัฒนาวิสัยทัศนท่ีควรจะเปนขององคการ  

จากเหตุผลดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนตาม
แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  เปนแนวคิดท่ีกลาวถึงภาวะผูนําท่ีไมใชเปนผูนํา
แบบช้ีนําหรือส่ังการ  แตเปนภาวะผูนําท่ีเนนการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก เพ่ือใหการ
บริหารจัดการโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิผล 
 
หลักการการพัฒนาทั้งระบบ (Whole  School  Approach) 

 เปนหลักการท่ีมีการปรับท้ังเรื่องโครงสรางและวัฒนธรรมองคกรโดยการเปล่ียนแปลง 
ตองใหระบบท้ังหมดเห็นดวย และสนับสนุน  การปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จไดตองขึ้นอยูกับโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติการ ซ่ึง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป ความมุงหมายและหลักการ ซ่ึงมี
สาระท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรู ในมาตรา 6  กลาวถึงลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค เปนมนุษยท่ี
สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม และวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  มาตรา 7 เปาหมายกระบวนการเรียนรู 
ปลูกฝงจิตสํานึก ท่ีถูกตอง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษา สงเสริม สิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนของ
สวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยความรูอันเปนสากล อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รูจัก
พ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  มาตรา 8 การจัดการ
ศึกษา เปนการศึกษาตลอดชีวิต สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง 
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หลักการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบมีขั้นตอนดังนี้  วิเคราะหภารกิจ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท้ังผูบริหาร ครู ผูปฏิบัติการท่ีมีสวนได สวนเสีย มาวิเคราะหเปาหมาย
รวมกัน เพ่ือใหเห็นภาพรวม เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร มีแผนยุทธศาสตรหรือธรรมนูญโรงเรียนท่ีเกิด
จากการตกลงรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา ซ่ึงเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด  เนน
ความรวมมือในการพัฒนาตามภารกิจ  มีการสรางทีมงาน และผลักดันการปฏิรูปครู เพราะครูเปน
หัวใจสําคัญของการเรียนรู การพัฒนาท้ังระบบจะตองใหระบบการบริหารจัดการขับเคล่ือน  ไดเห็น
ภาพของงานรวมกันอยางชัดเจน มีการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการท่ีเขมแข็งเปน
เอกภาพ  และมีการบรหิารจัดการตามสภาพและความตองการจําเปนของโรงเรียน 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา หลักการพัฒนาท้ังระบบตามแนวคิดการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น เปนแนวคิดท่ีตองมีการปรับโครงสราง วัฒนธรรมองคการ 
รวมท้ังปรับปรุงระบบบริหารใหม โดยมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ซ่ึงทุกฝายไดแก 
ผูบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน หนวยงาน องคกร
ตางๆ และผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดเห็นดวยและสนับสนุน 
 
หลักความรับผดิรับชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) 

ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลคําวา Accountability วา ภาระรับผิดชอบ 
(2536: 2) ในขณะท่ีนักวิชาการ และผูศึกษาหลักธรรมาภิบาล มีการเรียกใชศัพทคํานี้อยาง
หลากหลาย แตกตางกันไป อาทิ ทิพาวดี เมฆสวรรค ใช ความรับผิดชอบ ยุคศรีอาริยะ ใชคําวา 
ความนาเช่ือถือและกฎเกณฑท่ีชัดเจน อมรา พงศาพิชญ ใชคําวา การทํางานอยางมีหลักการและ
เหตุผล บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ใหความหมายในทางมิติการเมืองหมายถึง ระบบราชการท่ีมีคอรัปช่ัน
นอยและมีประสิทธิภาพ มีความเปดเผย โปรงใส กระจายอํานาจ และสามารถถอดถอนได
นักวิชาการ หลายคน ใหความหมายวา เปนเรื่องของการตรวจสอบ เนนไปในเรื่องกระบวนการ
บริหาร อาทิ ปรัชญา เวสารัชช ใชในความหมายวา ความสามารถในการตรวจสอบ ติณ 
ปรัชญพฤษธ ใหความหมายวา ความพรอมท่ีจะใหตรวจสอบ  เปนท่ีนาสังเกตเปนอยางยิ่งวา แมวา 
Accountability จะเปนแนวคิดท่ีมาจากตะวันตก แตการใหความหมายก็แตกตางกันในหลายๆ
ประเทศดวย อันไดแก ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี มีการใชคําวา Responsibility แทนคําวา 
accountability ซ่ึงมีการมองวา แมวาคําสองคํานี้จะไมใชคําท่ีมีความหมายเดียวกันแตก็สามารถใช
ทดแทนกันได (Uhr, 1992; Mulgan, 1997))  สวนประเทศ เยอรมนี เดนมารก เนเธอรแลนด ใช 
Accountability ในความหมายท่ีแตกตางจาก responsibility แตมีความหมายใกลเคียงกับคําวา Duty 
หรือ Obligation (Dubnick, 1998 อางจาก สถาบันพระปกเกลา, 2547: 101) 
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กลาวโดยสรุป Accountability และ Responsibility มีความหมายใกลเคียงกัน  แตมีนัยยะท่ี
แตกตางกัน หรือเหมือนกันขึ้นอยูกับการตีความ ถูกแปลในภาษาไทยวา เปนความรับผิดชอบ ซ่ึงมี
ความหมายใกลเคียงกับการพรอมรับผิด ซ่ึงเปนคําแปลของ Accountability ซ่ึงการพรอมรับผิดเปน
การรับถึงผลของการกระทํา การดําเนินการ และการรับผลท่ีจะตามมาท่ีเปนไดท้ังในทางบวก และ
ในทางลบของการตัดสินใจและการกระทําของตน รวมความหมายถึง การตอบสนองตอสาธารณะ 
ความพรอมท่ีจะถูกตรวจสอบ 

วิภาส ทองสุทธ์ิ (2551: 173-174) ไดเสนอวา ความพรอมรับผิดเปนคุณสมบัติหรือทักษะ
พึงอันแสดงออกเพ่ือเปนตัวช้ีการไดรับมอบหมายภารกิจท่ีจะนําไปปฏิรูปดวยความรับผิดชอบ เปน
องคประกอบท่ีสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการ ประกอบดวยหลักการยอยดังนี้ 1) การ
มีเปาหมายท่ีชัดเจน องคกรท่ีมีหลักการธรรมาภิบาลในหลักการนี้ตองกําหนดเปาหมายของการ
กระทําชัดเจน และสรางเปนวัฒนธรรม วาประสงคจะบรรลุอะไรและตองการเห็นผลลัพธนั้น
อยางไร 2) กําหนดเปาหมายรวมกัน เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกองคกร หรือทุกคนเปนเจาของผลงาน 
เพ่ือกอใหเกิดกําลังใจในการทํางานรวมกัน เพ่ือผลลัพธท่ีเปนท่ีภาคภูมิใจรวมกัน 3) วัฒนธรรมการ
พรอมรับผิดและสํานึกในความรับผิดชอบจะทําใหผูบริหารงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดการประสานงานกันระหวางสมาชิกในองคกร 4) การจัดการพฤติกรรมท่ีไมเอ้ือการทํางาน 
ซ่ึงอาจมาจากการไมยอมรับการเปล่ียนแปลง มักมีการตอตาน องคกรตองมีมาตรการในการจัดการ
พฤติกรรมการตอตานการเปล่ียนแปลงและทําใหทุกคนยอมรับในการเปล่ียนแปลง 5) การมีแผน
สํารองในการบริหาร วัฒนธรรมการพรอมรับผิดจําเปนตองมีการวางแผนการส่ือสารใหคนใน
องคกรรับทราบและเขาใจแผน และนโยบายขององคกรท่ีจะกระจายขาวสารขอมูลท่ีเปดเผย  6) การ
ติดตามผลและการประเมินการทํางาน เปนส่ิงท่ีจะเปนเครื่องตรวจสอบดูวา เปนไปตามมาตรฐาน
คุณภาพงานท่ีกําหนดไว และควรมีการแกไขทันท่ีท่ีผลงานนั้นไมไดมาตรฐาน และไดรับการ
ยอมรับขององคกร 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  ตาม
แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น เปนแนวคิดท่ีโรงเรียนตองพรอมรับผิดชอบในการ
กระทํา การดําเนินการ ท่ีจะตามมาท่ีเปนไดท้ังในทางบวก และในทางลบและตองพรอมใหมีการ
ตรวจสอบ  เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

ผูวิจัยสรุปกรอบแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2544)  ท่ีนํามาใชในการวิจัยไดดังนี้ 

1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยัง
สถานศึกษา โดยใหสถานศึกษามีอิสระ และความคลองตัวในการบริหารตนเองมากขึ้นและเปนการ
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คืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholders)  ในรูปของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนโดยใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับโรงเรียนใหมากท่ีสุด 

2. หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) คือ การบริหารจัดการตนเอง โดยให
โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง ภายใตการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ท่ี
จะคิดหรือกําหนดการดําเนินงานในโรงเรียนไดดวยตนเอง   

3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation)  คือ การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผู
มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)  มีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมกันจัดการศึกษาซ่ึง
ไดแก ครู ผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนชุมชน การท่ีบุคคลทุกฝายมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและพรอมจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
มากขึ้น 

4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (Facilitative Leadership) คือ การมีภาวะผูนําท่ีไมใช
ผูนําแบบช้ีนําหรือส่ังการ แตเปนภาวะผูนําท่ีเนนการสนับสนุน และอํานวยความสะดวก  เพ่ือให
การบริหารจัดการโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

5. หลักการพัฒนาท้ังระบบ (Whole School Approach) คือ การปรับโครงสราง 
วัฒนธรรมองคการ รวมท้ังปรับปรุงระบบบริหารใหม  โดยมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  ซ่ึง
ทุกฝายไดแก ผูบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน 
หนวยงาน องคกรตางๆ  และผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดเห็นดวยและสนับสนุน 

6. หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) คือ การท่ีโรงเรียนตองพรอม
รับผิดชอบในการกระทํา การดําเนินการ ท่ีจะตามมาท่ีเปนไดท้ังในทางบวก และในทางลบและตอง
พรอมใหมีการตรวจสอบ  เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

 
ความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
จากการศึกษาเรื่องการนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในการบริหารโรงเรยีน 

พบวา  มีประโยชนตอการบริหาร และการจัดการศึกษาโดยรวมดังนี้ (Myers and Stonehill, 1993; 
Herman and Herman, 1992; Florida Department of Education, 1998;  ดิเรก วรรณเศียร, 2545) 

1. เปนการระดมผูเช่ียวชาญ และผูมีประสบการณเพ่ือรวมกันจัดการศึกษา เปดโอกาสให
ครู ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิ และตัวแทนองคกรตาง ๆ ในชุมชน มีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
บริหารโรงเรียน 
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2. ขวัญ และกําลังใจของครูดีขึ้น เนื่องจากมีสวนรวม และรับผิดชอบในการบริหาร และ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น ครูเกิดความภาคภูมิใจในงานของโรงเรียนเพราะไดมีโอกาสรวมคิด
รวมทํามากขึ้น  

3. เปนการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพ่ือจัดการศึกษา ท้ังดานบุคลากร การเงิน และวิชาการ
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยอาศัยเครือขายผูแทนองคกรตาง ๆ  และเครอืขาย
ผูปกครองท่ีเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา 

4. สรางภาวะผูนําใหกับบุคลากรในโรงเรียน การกระจายความรบัผิดชอบใหทีมงานตาง ๆ  
ในโรงเรียนจะทําใหเกิดผูนํากลุม และสมาชิกในโรงเรียนจะผลัดเปล่ียนกันเปนผูนําในทีมงาน 

5. เพ่ิมปริมาณ และคุณภาพการติดตอส่ือสาร การบริหารแบบมีสวนรวม และการทํางาน
เปนทีมทําใหตองมีการส่ือสารภายในทีมงาน และระหวางหนวยงานภายในโรงเรียนมากขึ้น และทําให
บุคลากรในโรงเรียนรับรู และเขาใจนโยบาย และแนวทางของโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 

6. เกิดการริเริ่มสรางสรรค การใหโรงเรียนรับผิดชอบบริหารจัดการดวยตนเอง ทําใหเกิด
การริเริ่มจัดทําโครงการใหม ๆ เพ่ือใหตรงกับความตองการของผูเรียน และชุมชนมากขึ้น 

7. เพ่ิมประสิทธิภาพ การท่ีครู ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ 
จึงเกิดแนวทางท่ีจะตองใชงบประมาณโดยประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด 

8. เกิดความรูสึกมีสวนรวม และความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเปดโอกาส
ใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการบริหาร และจัดการศึกษา รวมท้ังการปรับปรุง 
และพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

9. โรงเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนมากขึ้น เนื่องจากชุมชนไดเขามามีสวนรวมใน
การบริหาร และจัดการศึกษา 

10. การบริหาร และการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เนื่องจาก
เปนการบริหารในรูปองคคณะบุคคล 

11. ทําใหเกิดความคดิสรางสรรคในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และโครงการ
ใหม ๆ  

จากการศึกษาดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีความสําคญั
ตอการบริหาร และการจัดการศึกษาในดานการระดมทรัพยากรจากชุมชนใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา การสรางขวัญกําลังใจใหกับครู การสรางภาวะผูนําใหกับบุคลากรในโรงเรียน 
รวมท้ังการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน และชุมชนใหดีขึ้น  

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับการบริหารแบบควบคุมจากภายนอก 
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 Cheng (1996) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับการ
บริหารแบบควบคุมจากภายนอก มีสาระสําคัญดังตารางท่ี 7 

 
ตารางท่ี 7   เปรียบเทียบการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน (School-Based  Management)   
                   กับการบริหารแบบควบคุมจากภายนอก (External Control Management)  

แนวคิด/
หลักการ 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
(School-Based  Management  ) 

การบริหารแบบควบคุมจากภายนอก 
(External Control Management) 

แนวคิดเกี่ยวกับ
การศึกษา 

- ความหลากหลายรูปแบบของเปาหมายทาง
การศึกษา 

- มีความซับซอนและความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางการศึกษา 

- มีความจําเปนท่ีจะปฏิรูปการศึกษา 
- ใหความสําคัญกับประสิทธิผล 
- มุงเนนในเรื่องคุณภาพ 

- รูปแบบของจุดมุงหมายทางการศึกษารวม
เปนจุดมุงหมายเดียว 

- ไมซั บซ อน และ สภ าว ะแว ดล อมทา ง
การศึกษาท่ีเกือบจะอยูตัว 

- ไมจําเปนตองปฏิรูปการศึกษา 
- ใหความสําคัญกับมาตรฐาน 
- มุงเนนในเชิงปริมาณ 

หลักการท่ีใช
ในการบริหาร
จัดการโรงเรียน 

หลักการคนหาความเสมอภาค 
- ทางเลือกท่ีหลากหลายสูเปาหมายเดียวกัน 
- เนนความยืดหยุน 

หลักการดานโครงสรางมาตรฐาน 
- มีวิธีการ ท่ี เปนมาตรฐานท่ีจะนําไปสู

จุดมุงหมาย 
- เนนความคิดในแนวกวาง 

หลักการกระจายอํานาจ 
- ไมหลีกเลี่ยงปญหา จะแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

ณ เวลานั้น ทันทีทันใด 
- มุงประสิทธิภาพและการแกปญหา 

หลักการรวมอํานาจ 
- มีความระมัดระวังในการควบคุมและ

หลีกเลี่ยงปญหา 
- เนนการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน 

หลักการในระบบบริหารจัดการตนเอง 
- การบริหารจัดการดวยตนเอง 

 

หลักการในระบบท่ีเปนหนวยการปฏิบัติงาน 
- การควบคุมจากภายนอก 

- มีความต่ืนตัวในการใชประโยชน 
- นาเช่ือถือ และตรวจสอบได(รับผิดชอบ) 

- ไมมีปฏิกิริยาโตตอบทันทันใด 
- ไมสามารถช้ีแจงได (ไมรับผิดชอบ) 
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 
แนวคิด/
หลักการ 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 (School-Based   Management  ) 

การบริหารแบบควบคุมจากภายนอก 
(External Control Management) 

 หลักการในดานการริเริ่มโดยผูบริหารและ
บุคลากร 
- พัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคกร 
- มีสวนรวมในการบริหารจัดการอยาง

ท่ัวถึง 

หลักการในดานการควบคุมทางโครงสราง 
- สนับสนุนผูควบคุมจากภายนอก 
- การขยายตัวของระบบราชการ 

พันธกิจของ
โรงเรียน 

- พันธนกิจ สมาชิกในโรงเรียนมีสวนรวม
ใหการกําหนดพันธกิจ 

- เนนความรวมมือในหารพัฒนาตามพันธ
กิจ 

- วัฒนธรรมองคการเขมแข็งเปนเอกภาพ 
 

- พันธกิจไมคอยชัดเจนถูกมอบหมายจาก
ภายนอก สมาชิกไมมีสวนรวมกําหนด
และอาจจะไมยอมรับ 

- เนนการปฏิบัติตามพันธกิจท่ีมอบหมาย
จากภายนอก 

- วัฒนธรรมองคการออนแอและไมเปน
เอกภาพ 

ลักษณะของ
กิจกรรมใน
โรงเรียน 

- บริหารและจัดการศึกษาตามสภาพและ
ความตองการจําเปนของโรงเรียน 

 

- เนื้อหาและรูปแบบการบริหารและจัด
การศึกษา ถูกกําหนดจากหนวยงาน
ภายนอก 

กลยุทธการ
บริหาร 

 

มโนทัศน
เกี่ยวกับมนุษย 

- ทฤษฎี Y 
- มองมนุษยในหลายแงมุม 
- ใหความสําคัญของการรวมมือกันพัฒนา

มีสวนรวมในการตัดสินใจ 

- ทฤษฎี X 
- มองมนุษยวาเกิดมาพรอมกับความข้ีเกียจ

และขาดความรับผิดชอบจึงตองบังคับ
และลงโทษ 

- ใหความสําคัญกับการตรวจสอบและ
ควบคุม 

มโนทัศน
เกี่ยวกับ
องคการ 

- โรงเรียนเปนสถานท่ีท่ีนักเรียน ครูและ
ผูบริหารมาอยูรวมกัน พัฒนาโรงเรียน 
เพื่อความเจริญงอกงาม 

- โรงเรียนเปนเครื่องมือ ครูเปนลูกจางจะ
ปฏิบั ติงานตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย
เทานั้น 

รูปแบบการ
ตัดสินใจ 

- กระจายอํานาจ 
- ตัดสินใจ โดยมีสวนรวมจากครู ปกครอง

และนักเรียน 

- รวมอํานาจ 
- ผูบริหารเปนผูตัดสินใจผูเดียว 
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ตารางท่ี 7   (ตอ) 
แนวคิด/
หลักการ 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 (School-Based   Management  ) 

การบริหารแบบควบคุมจากภายนอก 
(External Control Management) 

รูปแบบภาวะ
ผูนํา 

- ใชแบบภาวะผูนําหลายระดับ 
- ภาวะผูนําดานการศึกษา 
- ภาวะผูนําดานการนิเทศ 
- ภาวะผูนําดานการจัดการองคการ 
- ภาวะผูนําดานการบริหารการศึกษา 

- ใชแบบภาวะผูนําระดับพื้นฐาน 
 

การใชอํานาจ - ใชอํานาจอางอิงและอํานาจโดยความ
เช่ียวชาญ 

- มักใชอํานาจตามกฎหมาย การใหรางวัล 
การบังคับ 

ทักษะการ
บริหารจัดการ 

- ใชทักษะการบริหารการจัดการ สมัยใหม 
 

- ใชเทคนิคการบริหารแบบงายๆหรือใช
ประสบการณ 

การใช
ทรัพยากร 

- บริหารงบประมาณดวยตนเอง 
- ตรงตามความตองการของโรงเรียน 
- แกปญหาไดทันการณ 
- พยายามเพิ่มแหลงทรัพยากรการศึกษา 

- ถูกควบคุมโดยเครงครัดจากสวนกลาง 
- ข้ึนอยูกับการจัดสรรท่ีมาจากภายนอก 
- รอการสั่งการหรืออนุญาต 
- พ ย า ย า ม ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร เ พิ่ ม แ ห ล ง

ทรัพยากรเพื่อมิใหเกิดปญหา 
บทบาทของ
โรงเรียน 

- รูปแบบการพัฒนาท่ีสรางข้ึนเองเพื่อ
พัฒนาท้ังโรงเรียน ครู และนักเรียน 

- ใชกระบวนการแกปญหา 
- ผูสนับสนุนหรือท่ีปรึกษา 
 

- รูปแบบการปฏิบัติตามการบวนการท่ี
กําหนดจากาสวนกลาง 

- หลีกเลี่ยงความผิดพลาด 

บทบาทของ
หนวยงาน
สวนกลาง 

- ผูนําและผูพัฒนาเปาหมาย 
- ใหคําแนะนําสรางความรูความเขาใจ 

- ผูตรวจสอบหรือผูควบคุมโดยเครงครัด 

บทบาทของ
ผูบริหาร
โรงเรียน 

- ผูกระตุนประสานงานใหคนปฏิบัติ 
- ผูพัฒนาเปนผูแสวงหาทรัพยากร 

- ผูปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 

บทบาทของครู - ผูรวมงานในฐานะหุนสวน 
- ผูตัดสินใจ 
- ผูริเริ่ม/ผูปฏิบัติ 

- ผูนิเทศกํากับและติดตาม 
- ผูควบคุมทรัพยากร 
- ลูกจาง 
- ผูตาม 
- ผูรับคําสั่ง 
- ผูปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 7   (ตอ) 
แนวคิด/
หลักการ 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
(School-Based   Management  ) 

การบริหารแบบควบคุมจากภายนอก 
(External Control Management) 

บทบาทของ
ผูปกครอง 

- ผูรับบริการเชิงคุณภาพ 
- ผูรวมงานท่ีมีสวนรวมและใหความ

รวมมือ 
- ผูสนับสนุนโรงเรียน 
- การรวมงาน 

- ผูรับบริการเชิงปริมาณ 
- บุคคลภายนอกไมมีสวนรวมหรือให

ความรวมมือ 

มนุษยสัมพันธ - เนนการทํางานเปนทีม เปดกวางและ
รวมมือ 

- มีฉันทามติ 
- มีบรรยากาศองคการแบบความรวมมือ 
 

- การบังคับบัญชา 
- หัวหนา-ลูกนอง บรรยากาศแบบปด

และปกปองตนเอง 
- ขัดแยงกัน 
- บรรยากาศทํางานเปนแบบควบคุม 

คุณภาพของ
ผูบริหาร
โรงเรียน 

- มีความรูและเทคนิคการบริหารทันสมัย 
- เรียนรูคนหา พัฒนา แกปญหาอยาง

ตอเนื่อง 
- ใจกวางรับความคิดเห็นของทุกคน 
 

- บริหารโดยอาศัยประสบการณ 
- ทํางานตามข้ันตอนและคําสั่งหลีกเลี่ยง

ปญหา 
- คุนเคยและรับฟงเฉพาะผูใกลชิด 

ดัชนี
ประสิทธิผล 

- สนใจท้ังระบบ ท้ังตัวปอนกระบวนการ
ผลิต ซึ่งรวมท้ังผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ดวย 

- การประเมินผลเปนกระบวนการเรียนรู
เพื่อปรับปรุงโรงเรียน 

- ใหความสนใจเรื่องผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการหรือผลผลิต ไมสนใจเรื่อง
กระบวนการหรือตัวปอน 

- กา รป ระ เ มินผ ลเ ปน วิธี กา รใ นก า ร
ตรวจสอบการบริหาร 

ท่ีมา: สุชาติ การสมบัติ (2544 อางถึงใน Cheng, 1996: 50) 
 
 ประสบการณการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในตางประเทศ   
 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีกลาวถึงประสบการณการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใน
ประเทศตาง ๆ ไดแก สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร       
อิสราเอล และสหราชอาณาจักร พบวา 

1. ในประเทศเหลานั้นตางประสบปญหาความไมพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา จึงได
หาทางปรับปรุงและพัฒนาและตางใชวิธีการ ปฏิรูปการศึกษาโดยการกระจายอํานาจการศึกษาไปยงั
หนวยปฏิบัติท่ีใกลชิดผูเรียนมากท่ีสุด ไดแก โรงเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน 
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2. ในการดําเนินกระจายอํานาจการศึกษาไดลดบทบาทในสวนกลาง คือ รัฐบาลกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ หรือมลรัฐ ใหทําหนาท่ีเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนทรัพยากร กําหนด
มาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยมอบอํานาจเกือบท้ังหมดไปใหโรงเรียนดําเนินการ
บริหารและจัดการศึกษา โดยในบางประเทศมีเขตการศึกษาเปนหนวยงานเช่ือมโยงระหวาง
สวนกลางกับสถานศึกษา 

3. ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการศึกษามากขึ้น  เนื่องจากไดมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจดีขึ้น มีความรูสึกเปนเจาของ
และรับผิดชอบตองานมากขึ้น 

4. ยังไมไดมีการศึกษาอยางจริงจังวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทําใหผลสมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นมากนอยเพียงไร แตก็พบวา การบริหารรูปแบบนี้ไมมีผลทางการ
เรียนลดลงส่ิงท่ีเห็นไดชัดก็คือ อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง อัตราการเรียนตอสูงขึ้น 

5. ความสําเร็จของการกระจายอํานาจการศึกษา อยูท่ีรัฐบาลใหความสําคัญและดําเนนิการ
อยางจริงจัง บางประเทศ เชนออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาดวยและทุกประเทศลวนแตใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศท้ังส้ิน 
 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศไทย 
จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูเกี่ยวของ เกี่ยวกับประสบการณการบริหารใน

ประเทศไทยท่ีมีแนวคิดเชนเดียวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา 
1. ปญหาสําคัญของการบริหารการศึกษาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก     

1) มีการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง 2) ขาดเอกภาพในการบริหาร 3) ขาดประสิทธิภาพในระบบ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 4) ขาดการมีสวนรวมของประชาชน 5) ขาดการพัฒนา
นโยบายอยางเปนระบบและตอเนื่อง 6) ขาดความเช่ือมโยงกับองคการปกครองสวนทองถ่ินและ
หนวยงานอ่ืน จากปญหาดังกลาวนํามาซ่ึงความคิดในการปฏิรูปการศึกษาโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจการศึกษาและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของเปนหลัก 

2. ไดมีความพยายามดําเนินการปฏิรูปการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2517 และในระยะตอมาอีก
หลายครั้ง แตไมประสบความสําเร็จ  เนื่องจากการมีสวนเปล่ียนแปลงทางการเมืองจนในท่ีสุด ไดมี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ซ่ึงบรรจุสาระสําคัญในมาตรา 81 ให
มีการออกกฎหมายทางการศึกษา จึงเปนความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรวมดําเนินการจนมีการ
ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ขึ้น โดยมีหลักการสําคัญในการลดบทบาทและ
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อํานาจของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และ  วัฒนธรรม ใหทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา  สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(มาตรา 31) โดยมุงกระจายอํานาจการบริหารวิชาการ   งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป ไป
ยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใหมากท่ีสุด (มาตรา 39) โดยใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา บริหารงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา (มาตรา 40) 

3. จากอดีตท่ีผานมาพบวา ผูปกครองและประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย
มาก สวนใหญมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึงเปนเพียงคณะกรรมการท่ีปรึกษา มี
สวนรวมในการบริจาคและหาทรัพยากรสนับสนุนโรงเรียน ทําการประชาสัมพันธ และรวม
กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 

4. คณะกรรมการศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษา มีมาตั้งแตเริ่มประกาศใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 และในการปรับปรุงแกไขกฎหมายในระยะตอมาก็ได
กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาดวย แตบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการดังกลาวไม
ปรากฏผลในทางปฏิบัติมากนัก เนื่องจากเปนเพียงคณะกรรมการท่ีปรึกษา สวนอํานาจการตัดสินใจ
ยังอยูท่ีผูบริหารสถานศึกษา 

5. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร และการ
จัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาในการดําเนินการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา อาจทํา
ใหเกิดผลกระทบทางดานการเมือง การปกครอง การกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติการ
จัดโครงสรางองคการ การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ งบประมาณการตอตานของผูเสียอํานาจ 
ความพรอมของหนวยงานและบุคลากรในสวนกลางระดับกระทรวง ความพรอมของสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา การเช่ือมโยงระหวางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาระงานของครูและผูบริหาร การตรวจสอบ 
เวลา การจัดการเรียนการสอนและผลการเรียน 
 
2.3 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
 

2.3.1 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  : ตัวอยางประสบการณท่ีคัดสรร
โรงเรียนในโครงการ  โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ของ อรพรรณ  พรสีมา 
(2546)  ไดนําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในโครงการ 4 ดาน 
ดังนี้ 
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1. ดานการบริหารท่ัวไป ประกอบดวย 
1.1 การกระจายอํานาจในโรงเรียน 
1.2 การสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหาร 
1.3 การพัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.4 การสรางความสัมพันธกับชุมชน 
1.5 การวางแผน การพัฒนาธรรมนญูโรงเรียน และการนําธรรมนูญโรงเรียน

ไปสูการปฏิบัต ิ
1.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
1.7 การเรียนรูและพัฒนาการบริหารจดัการอยางตอเนื่อง 

2. ดานวิชาการ ประกอบดวย 
2.1 การสรางสภาพแวดลอมทางการเรียนรู 
2.2 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
2.3 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3. ดานการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 
3.1 การพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา 

4. ดานงบประมาณ 
4.1 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 

2.3.2 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ดิเรก วรรณเศียร  (2544: 133-136)  สรุปแนวคิดของ  Leithwood and Menzies  ใน

เรื่องรูปแบบของคณะกรรมการโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวา  มีรูปแบบท่ีสําคัญ
อยางนอย  4 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบท่ีมีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (Administrative Control School  
Council) เกิดจากแนวคิดในการกระจายอํานาจหนาท่ีในการบริหารการเงิน บุคลากร วิชาการ ใหแก
ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนท่ีตั้งขึ้นมาครั้งแรกมักเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาของ
ผูบริหารโดยผูบริหารจะใชวิธีขอคําปรึกษาอยางไมเปนทางการกับคณะกรรมการ  คณะกรรมการจะ
ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ทําหนาท่ีเปนประธาน  และมีเจาหนาท่ีเขตการศึกษาเปนกรรมการ 
โดยตําแหนงคณะกรรมการอ่ืนๆ มาจากการเลือกตั้งของกลุมบุคคลแตละประเภท  เชน  จากกลุมครู 
ผูปกครอง และชุมชน คณะกรรมการจะมีบทบาทในการรวมเสนอความคิดเห็นกําหนดนโยบายใน
การวางแผน  หาแนวทางแกปญหาในการดําเนินงานของโรงเรียน  แตอํานาจการตัดสินใจยังคงอยูท่ี
ผูบริหารโรงเรียน 



  
82 

 

2. รูปแบบท่ีมีครูเปนหลัก (Professional Control School Council) เกิดจาก
แนวคิดท่ีวา  ครูเปนผูใกลชิดนักเรียนมากท่ีสุด ยอมรูปญหาไดดีกวาและสามารถแกปญหาไดตรง
จุด  ตัวแทนคณะครูจะมีสัดสวนมากท่ีสุดในคณะกรรมการโรงเรียน ผูบริหารยังคงเปนประธาน
กรรมการโรงเรียน  บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร 

3. รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control School Council)  
แนวคิดท่ีสําคัญคือ  การจัดการศึกษาควรตอบสนองความตองการของผูปกครองและชุมชนมาก
ท่ีสุด  ตัวแทนของผูปกครองและชุมชนจึงมีสัดสวนในคณะกรรมการโรงเรียนมากท่ีสุด  ตัวแทน
ผูปกครองและชุมชนเปนประธานคณะกรรมการ  โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการและ
เลขานุการ  บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการโรงเรียน  เปนคณะกรรมการบริหาร 

4. รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional Community Control  
School  Council) แนวคิดเรื่องนี้เช่ือวา ท้ังครูและผูปกครองตางมีความสําคัญในการจัดการศึกษา
ใหแกเด็ก  เนื่องจากท้ังสองกลุมตางอยูใกลชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด  รับรูปญหาและความตองการ
ไดดีท่ีสุด  สัดสวนของครูและผูปกครอง (ชุมชน) ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีเทา ๆ กัน แต
มากกวาตัวแทนกลุมอ่ืน ๆ  ผูบริหารโรงเรียนเปนประธาน บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ
โรงเรียน  เปนคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ี
แกไข พ.ศ. 2545  จะเปนคณะกรรมการท่ีชุมชนมีบทบาทหลัก (Community  Control  School  
Council) โดยมีสัดสวนคณะกรรมการท่ีมากจากชุมชนมากท่ีสุด ซ่ึงก็คือ ผูแทนผูปกครอง ผูแทน
องคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ  นอกจากรูปแบบ
ดังกลาวนี้ เสาวนิตย  ชัยมุสิก (2544: 25-27)  ไดใหความคิดเห็นในการแบงรูปแบบการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน  มี 4 รูปแบบ  ท่ีมีความเหมือนและแตกตางกันออกไป  ดังนี ้

รูปแบบท่ี 1 การบริหารท่ีมีผูบริหารเปนผูช้ีนํา  เปนรูปแบบท่ีมีการปรึกษาหารือ
กับบุคลากรในสถานศึกษา  ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน  แตการบริหารช้ีขาดเปนอํานาจของ
ผูบริหารคนเดียว 

รูปแบบท่ี 2 การบริหารงานในรูปคณะกรรมการ  เปนรูปแบบท่ีมีตัวแทนครูเปน
คณะกรรมการในสัดสวนท่ีมากกวากลุมอ่ืน 

รูปแบบท่ี 3 การบริหารโดยคณะผูปกครองและครู  เปนรูปแบบท่ีใชเพ่ือลด
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  เปนการบริหารสถานศึกษาในกํากับของรัฐ 

รูปแบบท่ี 4 การบริหารโดยคณะกรรมการในพ้ืนท่ีสถานศึกษา  เปนรูปแบบท่ีมอบ
อํานาจการตัดสินใจอยางมีขอบเขตจํากัดใหกับคณะกรรมการในพ้ืนท่ีสถานศึกษา  ในเรื่องการ
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จัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากเขตพ้ืนท่ีใหแกสถานศึกษา  จะเนนการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน  
งานการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจเกี่ยวกับการกํากับติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การตัดสินใจเกี่ยวกับการเริ่มวงจรปฏิบัติใหม 

 
อุทัย บุญประเสริฐ (2546: 15) ไดศึกษารูปแบบการดําเนินงานท่ีสถานศึกษาอาจเลือกใชให

เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ใหสอดคลองกับความพรอมของโรงเรียน  และรับกับพัฒนาการ
ของโรงเรียน  หรือระดับของการพัฒนาในการบริหารจัดการของแตละโรงเรียนท่ีแตกตางกัน มี 5 
รูปแบบใหเลือก ดังนี้ 

1. รูปแบบท่ีมีการบริหารจัดการโดยมีชุมชนเปนหลัก 
2. รูปแบบท่ีมีการบริหารจัดการโดยมีผูบริหารเปนหลัก 
3. รูปแบบท่ีเปนโรงเรียนในกํากับของรัฐ 
4. รูปแบบท่ีบริหารโดยอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5. รูปแบบท่ีดําเนินการแบบการประกอบการของเอกชน 
สรุปไดวารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ รูปแบบท่ีมี

ผูบริหารเปนผูช้ีนําหรือเปนหลัก  เปนรูปแบบท่ีผูบริหารสวนใหญในอดีตไดปฏิบัติกันมา  สวน
รูปแบบท่ีมีครู ผูปกครอง และชุมชน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในโรงเรียน  โดยมี
อํานาจในการพิจารณาตัดสินใจรวมกัน  จัดไดวาเปนแนวทางใหมของการจัดการศึกษาในประเทศ
ไทย  ซ่ึงสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาของไทยในขณะนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 2-3) ใหแนวคิดวา การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของแตละสถานศึกษาอาจไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะและความจําเปน
ของแตละโรงเรียน ขึ้นอยูกับวาใครเปนหลัก คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลกลุมใดมากท่ีสุด 
กลุมนั้นก็จะเปนหลัก เชน ครูเปนหลัก ผูบริหารเปนหลัก ชุมชนเปนหลัก ซ่ึงสรุปไดเปน 4 รูปแบบ 
คือ 

1. รูปแบบบริหารแบบเพ่ือนรวมวิชาชีพ เปนรูปแบบท่ีครูเปนหลัก  มีการมอบอํานาจการ
ตัดสินใจใหครูมาก ใหครูมีสวนรวมและเปนประชาธิปไตย สําหรับโรงเรียนเล็ก ๆ อาจใชครูท้ัง
โรงเรียนในการตัดสินใจ  สวนโรงเรียนขนาดใหญเลือกเฉพาะผูแทนครู 

2. รูปแบบบริหารโดยการนําของผูบริหาร เปนรูปแบบท่ีผูบริหารเปนหลักอาจมีการ
ปรึกษากับครู และผูเช่ียวชาญบาง 

3. รูปแบบบริหารโดยคณะกรรมการผูปกครอง เปนรูปแบบท่ีชุมชนเปนหลักมีผูปกครอง 
ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการบริหาร และมีอํานาจในการตัดสินใจมากท่ีสุด 



  
84 

 

4. รูปแบบบริหารโดยคณะกรรมการ SBM เปนรูปแบบท่ีครูและชุมชนเปนหลัก แตจะ
รับผิดชอบเฉพาะดาน มีอํานาจในการตัดสินใจเฉพาะเรื่อง เชน คณะกรรมการ SBM สําหรับ ดูแล
งานวิชาการ คณะกรรมการ SBM สําหรับดูแลเรื่องงบประมาณ เปนตน 

Kuehn (1996 อางถึงใน ยุวดี ศันสนียรัตน, 2547: 3) ไดเสนอรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไว 4 รูปแบบ ซ่ึงแตละแบบมีความแตกตางกันตามมิติตาง ๆและสะทอนความ
สนใจในเรื่องท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 การบริหารแบบประชาธิปไตย เปนการบริหารท่ีใหบุคลากรในสถานศึกษา
ท้ังหมดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 

รูปแบบท่ี 2 การบริหารโดยครูใหญเปนผูช้ีนํา เปนรูปแบบท่ีอาศัยการปรึกษาหารือกับ
บุคลากรในสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน แตการตัดสินใจเปนอํานาจของครูใหญ หรือ
ผูบริหารเปนผูช้ีขาด 

รูปแบบท่ี 3 การบริหารโดยคณะผูปกครอง โดยท่ัวไปคณะผูปกครองจะมาจากการเลือกตั้ง
เพ่ือลดบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ในบางกรณีการบริหารตามรูปแบบนี้ อาจปรับให
คลายกับการบริหารสถานศึกษาในกํากับของรัฐ (Charter School) 

รูปแบบท่ี 4 การบริหารโดยคณะกรรมการในพ้ืนท่ีสถานศึกษา โดยคณะกรรมการมีอํานาจ
การดําเนินงานท่ีจํากัด แตมีอิทธิพลตอพ้ืนท่ีโดยรอบของสถานศึกษานั้น เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การศึกษาเฉพาะทาง  การตัดสินใจเรื่องคาใชจายท่ีสงมาจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปยังสถานศึกษา
เปนตน 

สําหรับรูปแบบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีเหมาะสมนั้น นักวิชาการทางการ
ศึกษาไดมีแนวคิดท่ีหลากหลาย ซ่ึงสามารถกลาวรายละเอียดไดดังนี ้

กรมสามัญศึกษา (2545: 22-34)  ไดเสนอรูปแบบการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานโดยท่ีโรงเรียนสามารถนําไปปรับใชดํา เนินการให เหมาะสมและประสบความสําเร็จ 
ประกอบดวย 8 กลยุทธ คือ 

1. การกําหนดกฎหมายและระเบียบ 
2. ภาวะผูนําของผูบริหารและบุคลากร 
3. การจัดทําหลักสูตรระดบัสถานศึกษา 
4. การจัดการเรียนการสอน 
5. การประกันคุณภาพและธรรมาภิบาล 
6. การสรางความรวมมือกับชุมชนและทองถ่ิน 
7. การบริหารทรัพยากร ไดแก คน เงิน สารสนเทศ เปนตน 
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8. เทคโนโลยี 
 
จากกลยุทธดังกลาว  สามารถนํามาเขียนรูปแบบการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียน  

เปนฐานได ดังแผนภาพท่ี  11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 11  รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามแนวคดิของกรมสามัญศึกษา 
ท่ีมา: กรมสามัญศึกษา (2545: 22-34) 
 
 
 

กฎหมาย 
และระเบียบ 

 

 

เทคโนโลย ี
ภาวะผูนําผูบริหาร 

และบุคลากร 
 

การบริหารทรัพยากร 
(เงิน, คน, สารสนเทศ

ฯ) 

หลักสูตร 
ระดับสถานศึกษา 

 

 

การเรียนการสอน การสรางความรวมมือ 
กับชุมชนและทองถ่ิน 

 

การบริหาร 
ตามแนวคดิ 

SBM 

การประกันคุณภาพ
และธรรมาภิบาล 
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ธีระ รุญเจริญ (2546: 63-64) ไดเสนอรูปแบบการดําเนินการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดย
ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ เชน ชุมชน ผูปกครอง
นักเรียนตองไดรับการเตรียมความพรอมใหมองเห็นคุณคาและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการติดตามและกํากับดูแลการ
ดําเนินการอยางเปนระบบ โดยรูปแบบการดําเนินการดังกลาว อธิบายไดแผนภาพท่ี  12 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  12   รูปแบบการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ ธีระ รุญเจริญ 
ท่ีมา: ธีระ รุญเจริญ (2546: 64) 
 

อุทัย บุญประเสริฐ (2546: 27-28) ไดเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน    ดัง
รายละเอียดตามแผนภาพท่ี  13 

 
 

• สรางความตระหนักและ 
ใหความรูและทักษะ 
• ประเมินความพรอม 
 

กําหนดเปาหมายการ
พัฒนาโรงเรียนสู SBM 

 

พัฒนาตัวช้ีวัดคุณภาพ 
โรงเรียน 

 

สรางกลไกการประกัน 
คุณภาพ 

 

สรางระบบการเงินและ 
งบประมาณใหเหมาะสม 

ปร
ะช

าส
ัมพ

ันธ
แล

ะร
ับฟ

งค
วาม

คิด
เห็น

 

ดําเนินการพัฒนาตามเปาหมาย 
 
• สงเสริมสนับสนุน 
• จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
• กํากับ ติดตาม 
• นิเทศ 
 

นําผลการประเมินมาปรับปรุง 
 
• ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
• วางแผนในระยะตอไป 
• จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
 

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

จัดทํารายงาน 
 
• ร ว บ ร ว ม ผ ล ก า ร 
ดําเนินงานและผลการ 
ประเมิน 
• วิเคราะหจุดเดน จุดดอย 
• การดําเนินงาน 
นําผลการประเมินมาปรับปรุง 

การเตรียมการ การดําเนินการ การประเมินผลและรายงานผล 
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แผนภาพท่ี 13  รูปแบบการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ อุทัย บุญประเสริฐ 
ท่ีมา: อุทัย บุญประเสริฐ (2546: 27-28) 

 
Pushpanadham and Khirwadkar (2003: 11) ไดนําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน ซ่ึงมุงเนนการสรางความเขมแข็งของสถานศึกษาอยางเปนระบบท้ังดานโครงสราง 
กระบวนการและบุคลากรเพ่ือพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู คานิยม มาตรฐานการศึกษา การสราง

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
SCHOOL-BASED MANAGEMENT : SBM 

กระจายอํานาจสูโรงเรียน 
 

โรงเรียน 

บริหารแบบมีสวนรวม 
(คร ูพอแม ผูปกครอง ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

หรือผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชน) 

วางนโยบาย 
แผนบริหาร 
และติดตาม 
ประเมินผล 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา / โรงเรียน 
1. ผูแทนพอ-แม ผูปกครอง  5. ผูแทนศิษยเกา 
2. ผูแทนคร ู   6. ผูทรงคุณวฒุ ิ
3. ผูแทนองคกรชุมชน   7. ผูบริหารสถานศึกษา 
4. ผูแทนองคกรปกครอง       (ในฐานะกรรมการ 
สวนทองถ่ิน        และเลขานุการ) 

 
บริหารจัดการ 
ตนเองบน 
ฐานขอมูลและ 
ลักษณะพ้ืนฐาน 
ของโรงเรียน 

งานหลัก 
บริหารวิชาการ  บริหารบุคคล 
งบประมาณ  บริหารท่ัวไป 

งานอาคาร ส่ิงแวดลอม และชุมชนสัมพันธ 
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ความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน สรางความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา รวมท้ังสามารถ
พัฒนาสถานศึกษาใหปรับตัวทันกับนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรูปแบบการบริหารดังกลาว 
สามารถอธิบายไดดังแผนภาพท่ี  14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  14 รูปแบบการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 
ท่ีมา: Pushpanadham and Khirwadkar (2003: 11) 

 
Cheng (2003: 3) ไดนําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของฮองกง ซ่ึง

มุงเนนการกระจายอํานาจ (Decentralization) ใหมีความยืดหยุนในการใชทรัพยากรสําหรับการ
แกปญหาของโรงเรียน และการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของการศึกษา มุงเนนการสรางองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization) ใหมีการวางแผนดวยตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การ

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
SCHOOL – BASED MANAGEMENT 

    กระจายอํานาจ           ความเปนอิสระ      ความรวมมือ            การวางแผนและประเมินผล 
(Decentralization)           (Autonomy)    (Collaboration)           (Planning and Evaluation) 
 

   * วัฒนธรรมการเรียนรู          * มุงเนนวิชาการระดับสูง          * การสรางความสัมพันธท่ีด ี

       (Learning Culture)         (High Academic Performance)        (Positive Hunan Relationship) 
   * ความรูสึกเปนเจาของ                 * ความคาดหวังสูง             * นวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง 
    (Sense of Ownership)                   (High Reputation)                    (Innovation and Change) 
 

การบริหารหลักสูตร (Curriculum Management) 
การบริหารจดัการงบประมาณ (Financial Management) 

การบริหารจดัการโรงเรียนท่ีด ี(School Governance) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 
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ประเมินตนเอง และการปรับปรุงตนเอง รวมท้ังการสรางความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
(Accountability) ดังรายละเอียดตามแผนภาพท่ี  15 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภาพท่ี  15   รูปแบบการปฏิรูปการบริหารโดยเนนโรงเรียนเปนศูนยกลาง 
ท่ีมา: Cheng (2003: 3) 

 
ดิเรก วรรณเศียร (2546: 16-17) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทย สรุปไดวาการบริหารสถานศึกษาท่ี
เหมาะสมกับบริบทของไทยจะตองประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ การเตรียมการเบ้ืองตน 

วิเคราะหสภาพแวดลอม 
(Environmental Analysis) 

การวางแผน การระดมทรัพยากร 
และการจัดโครงสราง 

การจัดทีมงาน (Staffing) 
การอํานวยการ (Directing) 

การดําเนนิการ 
(Implementing) 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานลักษณะองคกรแหงการเรียนรู 
(SBM as Organizational Learning) 

 

รอบตอไป 
(Next Cycle) 
 

กํากับ ติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluating) 

การมีสวนรวม 
(Participation) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  16  รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม 
ท่ีมา: ดิเรก วรรณเศียร (2546: 16-17) 

 
2.3.3 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

ทวีศักดิ์  อําลา  (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เปนนิติบุคคล  โดยใชกรอบแนวคิดของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดสรุปรูปแบบไว  8 
รูปแบบ  คือ  

1. รูปแบบท่ีมีผูรับใบอนุญาตเปนผูมีบทบาทหลัก 
2. รูปแบบท่ีมีผูรับใบอนุญาต คณะกรรมการมูลนิธิ หรือคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนมีบทบาทรวมกัน 

การเตรียมการ (Introduction) 
•  กําหนดวัตถุประสงค, กําหนดคณุลักษณะ, 
   หลักการองคประกอบ, เง่ือนไขและวิธีการใช 
 

การจัดองคการ (Organizing) 
•  การวางแผนกลยุทธ, ขยายกรอบแนวคดิและ 
   งบประมาณ, จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนประจําป 
 

การนํา (Leading) 
• ตัดสินใจดวยคณะกรรมการ 
• บริหารจัดการแบบทีมงานและมีสวนรวม 
• ส่ือสารอยางมีประสิทธิผล 
• บริหารความขดัแยง 
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3. รูปแบบท่ีมีผูรับใบอนุญาตเปนผูมีบทบาทหลัก  หนาท่ีความรับผิดชอบของ
ผูอํานวยการและผูจัดการแยกจากกัน 

4. รูปแบบท่ีมีคณะกรรมการมูลนิธิมีบทบาทหลัก  ผูอํานวยการและผูจัดการ มี
หนาท่ีความรับผิดชอบแยกจากกัน 

5. รูปแบบท่ีมีคณะกรรมการมูลนิธิมีบทบาทหลัก  การบริหารท้ัง 4 ดานเปน
หนาท่ีของผูอํานวยการ 

6. รูปแบบท่ีไมมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีคณะกรรมการมูลนิธิทําหนาท่ี
เสมือนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และเปนผูมีบทบาทหลัก 

7. รูปแบบท่ีมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทหลัก  มีผูอํานวยการ
หรือผูจัดการ  บริหารงาน 4 ดาน 

8. รูปแบบท่ีมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนผูบริหารสูงสุด โดยมีผูรับ
ใบอนุญาตทําหนาท่ีวินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม บังคับบัญชาผูจัดการและผูอํานวยการ 

โดยไดสรุปวารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ รูปแบบท่ี 8 
รูปแบบท่ีมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนผูบริหารสูงสุด โดยมีผูรับใบอนุญาตทําหนาท่ีวินิจฉยั 
ส่ังการ ควบคุม บังคับบัญชาผูจัดการและผูอํานวยการ ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีผูทรงคุณวุฒิเห็นวาควร
นําไปใชกับโรงเรียนมากกวารูปแบบอ่ืน ซ่ึงมีหลักการสําคัญในการกําหนดรูปแบบ 2 ขอ ดังนี้ 1) 
โรงเรียนเอกชนควรมีอิสระในการบริหารจัดการ โดยมีแนวปฏิบัติในการกํากับ ติดตาม ประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 2) ใหโรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนนิติบุคคล  และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูบริหาร
โรงเรียนเอกชน  ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกร ชุมชน ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา 
และผูทรงคุณวุฒ ิ

 
2.4 ปจจัยที่สงผลตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ไดมีสถาบัน และนักวิชาการท่ีมีช่ือเสียงหลายทาน กลาวถึง ปจจัย กลยุทธ ท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไวดังนี้   

อุทัย บุญประเสริฐ (2543) กลาววา  ปจจัยท่ีเอ้ือตอการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานกับบริบทของสังคมไทย ประกอบดวย   
 1.   การกระจายอํานาจหนา ท่ีการบริหารจากหนวยงานบริหารสวนกลางไปยัง
คณะกรรมการโรงเรียนอยางแทจริง 
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2. ไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของทุกฝาย ท้ังหนวยงานสวนกลาง บุคลากรในโรงเรียน 
ผูปกครอง และชุมชน  

3.  มีการประชาสัมพันธท่ีด ีมีระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหทุกฝายไดรับรู และ
ขอมูลสารสนเทศตรงกัน  

4.  บุคลากรในโรงเรียนจะตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
5.  การฝกอบรมคณะกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา  เชน   การ 

ทํางานเปนทีม การประชุม การตัดสินใจ การสังการ นโยบาย การวางแผนปฏิบัต ิการบริหารการเงิน 
การบริหารบุคคล การบริหารงานวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล เปนตน 

6.  ผูบริหารโรงเรียนมีความรู ความสามารถและมีภาวะผูนําท่ีเหมาะสม การพัฒนาความรู 
ทักษะและภาวะผูนําใหผูบริหาร เพ่ือเปนผูนําการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ท่ีดี  

7.  ผูบริหารคณะกรรมการโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
และของผูเกี่ยวของอยางชัดเจน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544)   กลาวถึงเง่ือนไขความสําเร็จของการ
นําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปสูการปฏิบัติ ดังนี ้

1. ตองเลือกผูบริหารท่ีถูกตอง เปนผูบริหารท่ีมีอํานาจความเช่ียวชาญ คือ ผูบริหารจะตอง
มีคุณลักษณะของผูนําทางวิชาการอยางแทจริง สามารถใหความชวยเหลือทางวิชาการได นิเทศได 
และเปนแบบอยางท่ีดี สามารถจูงใจใหครูทุกคนอยากทํางาน และมุงไปท่ีความสําเร็จของงาน 

2. ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการโรงเรียนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน    
ไมวาจะเปนบทบาทของประธาน บทบาทของเลขานุการ บทบาทของกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการ
ท่ีเปนพอแม ผูปกครอง องคกรเอกชน องคกรชุมชน ซ่ึงยังไมคอยมีความรู และประสบการณเรื่อง
การบริหาร และการจัดการศึกษา ฉะนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองพยายามเขาหาชุมชนใหมากขึ้น 
และประการสําคัญท่ีสุด คือ ทุกฝายตองคํานึงถึงผลประโยชนของการศึกษา และผูเรียนเปนสําคัญ  

3. ตองมีการกระจายอํานาจอยางแทจริงท่ัวท้ังโรงเรียน ใหทุกคนท่ีเกี่ยวของมีสวนรวม
มากท่ีสุดในทุกกิจกรรม และเนนการทํางานเปนทีม 

4. ตองเนนการพัฒนาวิชาชีพใหแกบุคลากรในโรงเรียน 
5. ตองใหความสําคัญกับการสื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรู

ความเขาใจ และการยอมรับ 
6. ตองใหรางวัลกับผูท่ีมีผลงานจริง โปรงใส และเปนระบบคุณธรรม เพ่ือเสริมแรงจูงใจ

ใหสมาชิกองคการไดทํางานอยางมีความสุข 
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7. ตองเนนท่ีผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน เพราะการเรียนรูคือ หัวใจของการบริหาร และการจัด
การศึกษา  สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน มีการประเมินผล
ตามสภาพจริง มีแผนการเรียน และมีการวิจัยในช้ันเรียน  

8. ตองมียุทธศาสตรการสรางเครือขาย เชน เครือขายผูปกครอง เครือขายชุมชน เครือขาย
ศิษยเกา  

เสาวนิตย ชัยมุสิก (2544) กลาววา เง่ือนไขความสําเร็จท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะสงเสริม
การใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการ (School-Based Management) ใหประสบความสําเร็จ
ไดอยางเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จะตองอาศัย
องคประกอบเหลานี้เปนองคประกอบสําคัญ ไดแก 1) ภาวะผูนําของผูบริหาร 2) การทํางานเปนทีม 
3) การสรางความตระหนัก และความรูความเขาใจใหแกบุคลากร 4) การกําหนดผูรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมกับภาระงาน 5) การวางแผนการกํากับดูแล และ 6) การมีสวนรวม และการปรึกษาหารือ
กับผูเกี่ยวของ โดยใหเกิดการประสานสัมพันธระหวางบาน และโรงเรียน (Home-School Links) ซ่ึง
โรงเรียนจะตองเปนผูกําหนดกิจกรรมอยาง คิดเอง ทําเอง ดําเนินการเองตามวิธีการท่ีโรงเรียนกําหนด
ขึ้นเอง ท้ังนี้ องคประกอบสําคัญตาง ๆ ดังกลาว โรงเรียนควรวิเคราะหสํารวจสภาพจริงของโรงเรียน
เทียบเคียงกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แลวนําผลการสํารวจมาจัดทําเปนโครงการ 
หรือจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และบันทึกไวในธรรมนูญโรงเรียน 

บุญมี เณรยอด (2545) ไดช้ีใหเห็นวา ปจจัยท่ีสงผลตอผลสําเร็จในการบริหารจัดการโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ไดแก 

1. นโยบายของโรงเรียน นโยบายของโรงเรียนตองเปนขอตกลงรวมกันของบุคลากรทุก
ฝายในโรงเรียนท่ีกระทํารวมกัน และจะกระทําอยางตอเนื่อง มิใชเรื่องของตัวบุคคล เพราะนโยบาย
เปนเรื่องของโรงเรียน การจดัทํานโยบายตองเหมาะสมกับบริบท และมุงไปสูความมีคุณภาพ 

2. ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคญัในการกระตุนการดาํเนนิงาน
ตามโครงการใหเปนไปอยางราบรื่น ผูบริหารจะตองเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิสัยทัศน มี
ความเปนผูนําทางวิชาการ สงเสริมและใหการสนับสนุนคณะครูอยางเต็มท่ีในทุกรูปแบบท่ีเกี่ยวกับ
การปฏิรูปการเรียนรู หากผูบริหารเอาใจใสเรื่องนี ้ ก็จะทําใหคณะครูมีความกระตือรือรน ม่ันใจใน
การทํางาน เริ่มปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน มีระบบระเบียบมากขึ้น ซ่ึงโรงเรยีนแตละโรงเรยีนท่ีเขารวม
โครงการมีลักษณะเดน และรูปแบบการบริหารท่ีแตกตางกัน ผูบริหารตองอยูบนกรอบของการพัฒนา
ไปสูการกระจายอํานาจเปนผูไมยึดติด 

3. ครู-อาจารย ถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่ง ครู-อาจารยนั้นตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ ท้ัง
การศึกษา คนควา รวมอบรม รวมสัมมนา หรือศึกษาดูงานเพ่ือนํามาใชปรับปรุงงานของตนเองอยูเสมอ 
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ครูจะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายท้ังดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทํางานอ่ืน ๆ 
ของโรงเรียน นอกจากนั้นยังมีความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน มีการชวยเหลือกนัมากขึน้ มีการ
นิเทศภายใน และชวยแกไขขอบกพรอง ใชวิธีสอนหลากหลาย และมีความเปนกันเองกับผูเรียน 

4. วิธีการกระจายอํานาจ  การกระจายอํานาจของผูบริหารในลักษณะการกระจายใหกับ
ทีมงาน มีแนวโนมจะประสบความสําเร็จมากกวาการกระจายอํานาจใหกับผูชวยผูบริหาร หรือครู-
อาจารยเพียงทานหนึ่งทานใด โดยเฉพาะการกระจายใหกับทีมงาน  มีสวนทําใหบุคคลกลุมใหญเกิด
ความรูสึกดีวาไดรับความไววางใจ และรูสึกวาไดรับการยอมรับ  ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของงาน 

5. หนวยงานตนสังกัด หนวยงานตนสังกัดนับวามีสวนสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริม
สนับสนุนใหการดําเนินงานของโรงเรียนไดดําเนินการตอไป ท้ังนี้เพราะจากขอมูลไดปรากฏชัดเจนวา
ทุกโรงเรียน ทุกสังกัดในโครงการ มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นท้ังส้ิน อีกท้ังผูบริหารโรงเรยีน และครกูพ็รอม
จะดําเนินการตอแมโครงการนี้จะส้ินสุดก็ตาม ขอเพียงใหตนสังกัดของโรงเรยีนไดพิจารณาอนุญาต
และใหการสนับสนุนการดําเนินการตอโดยการสนับสนุนโรงเรียนในดานความรู งบประมาณ วัสดุ 
เอกสาร และการเยี่ยมเยือนใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเปนส่ิงจําเปนเพ่ือการดําเนินการบรหิาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานใหตอเนื่อง 

วิโรจน สารรัตนะ (2546) กลาววา สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล หรือสถานศึกษาท่ีประสบ
ความสําเร็จนั้นตองอาศัยหลักการแนวคิด และทฤษฎีเปนแนวทาง ตองอาศัยความทุมเทพยายามใน
ทุกดานจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ ตองอาศัยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตองอาศัยเปาหมายท่ีชัดเจน 
และทาทาย ตองอาศัยทรัพยากรท่ีมีเพียงพอ และมีคุณภาพ ตองอาศัยความมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตร และการสอน ตองอาศัยภาวะความเปนผูนําท้ังของผูบริหาร และของคณะครู 
รวมท้ังตองอาศัยบรรยากาศแหงการยอมรับนับถือ และไววางใจซ่ึงกันและกัน 

ศักดิ์จิต มาศจิตต (2550) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน  สําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 11 ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 11 ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวย 14 ปจจัย ตามลําดับดังนี ้

1. ปจจัยดานความมุงม่ันของคร ูและบุคลากรทางการศึกษา  
2. ปจจัยดานคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน  
3. ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
4. ปจจัยดานความรวมมือของชุมชน  
5. ปจจัยดานการบริหารจัดการท่ีดขีองสถานศึกษา  
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6. ปจจัยดานความมุงม่ันของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
7. ปจจัยดานความสัมพันธชุมชนของสถานศึกษา  
8. ปจจัยดานการบริหารความเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  
9. ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา  
10. ปจจัยดานการวิจัยในช้ันเรียน  
11. ปจจัยดานความพรอมของสถานศึกษา  
12. ปจจัยดานความศรัทธาของชุมชนตอสถานศึกษา  
13. ปจจัยดานความเหมาะสมของแหลงเรียนรูในชุมชน  
14. ปจจัยดานการยอมรับนับถือของชุมชนท่ีมีตอผูบริหารสถานศึกษา 
Wohlstetter and Mohrman (1993);  Wohlstetter (1995); Odden and Wohlstetter (1995)    

ไดเสนอกลยุทธท่ีสงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก 
1. การกระจายอํานาจ ใหโรงเรียนอยางแทจริง  และโรงเรียนตองกระจายความรับผิดชอบ  

และอํานาจการตัดสินใจใหทีมงานตาง ๆ ในโรงเรียนอยางท่ัวถึง 
2. เนนการบริหารแบบมีสวนรวมและการบริหารโดยองคคณะบุคคลในการปฏิบัติงาน  

เนนการทํางานเปนทีมและการสรางทีมงานท่ีมีคุณภาพ 
3. มุงพัฒนาบุคลากรท้ังการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

รวมท้ังการพัฒนาคณะกรรมการโรงเรียนใหมีความรูความเขาใจ และทักษะการบริหาร โดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  รวมท้ังเรื่องจัดการเรียนการสอนและเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาสารสนเทศ  เปน
เครื่องมือสําคัญสําหรับการวางแผนและการตัดสินใจส่ังการ  

5. ผูบริหารโรงเรียนมีความรูความสามารถ โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จมักจะมีผูบริหารท่ี
มีความสามารถในการเปนผูนํา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนคือผูอํานวยความสะดวก  (Facilitator) 
การเปนผูนํา (Leader) และผูสนับสนุน (Supporter) เปนผูนํานวัตกรรม (Innovations)  เขาสู
โรงเรียนและเปนผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหกาวหนา 

6. การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) ท่ีชัดเจน วิสัยทัศนตองเกิดจากการวมมือรวมใจ
ของบุคลากรในโรงเรียน  และรับรูรวมกัน  เพราะวิสัยทัศนคือทิศทางการบริหารจัดการโรงเรียน 

7. การใหรางวัลโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
ควรไดรับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ อาจไดรับการยกยองชมเชยหรือการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติม  เพ่ือใหกําลังใจแกโรงเรียน โรงเรียนควรใหรางวัลแกทีมงานหรือหนวยงาน
ภายในโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จดวย 
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Briggs (2003) ผูชวยพิเศษ สํานักงานการประถมและมัธยมศึกษากระทรวงการศึกษา  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  กลาวถึงการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาในงาน
ปฏิรูปการศึกษานานาชาติ ครั้งท่ี 3 ซ่ึงจัดโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ โรงแรมแอม
บาสซาเดอร  กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 8-11 กันยายน  2546  มีสาระสําคัญสรุปไดวา รูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีเหมาะสมจะขึ้นกับบริบทดวย รูปแบบการบริหารโดยให
โรงเรียนเปนฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะเหมาะสมกับบริบทของตน  ดังนั้น การจะนําการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปดําเนินการจึงตองพิจารณาดวยวาอยูในบริบทอยางไร  สําหรับ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีบริบทท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานคือ  
รัฐบาลกลางของสหรัฐใหเงินอุดหนุนกับการศึกษาของสถานศึกษาประมาณรอยละ 7-9  โดย
เงินทุนสําหรับการจัดการการศึกษาจะมีท้ังจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ิน จะเห็นวา  รัฐบาล
กลางของประเทศสหรัฐอเมริกาใชงบประมาณในสวนนี้ไมมากนัก นอกจากนี้ รัฐบาลกลางจะไม
เขาไปเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐาน และการประเมินผล แตจะจัดใหมีการประเมินผล
ระดับชาติในทุก ๆ 2 ป  เพ่ือพิจารณาปญหาในภาพรวมของประเทศ  ท้ังนี้ ดุลอํานาจของมลรัฐและ
เขตการศึกษาใน 50 มลรัฐมีความแตกตางกันมาก  โดยปจจุ บันสหรัฐอเมริกามี 14,859  เขต
การศึกษา 93,273 โรงเรียน และมีนักเรียน 47,233,00 คน ในอดีตท่ียังไมมีการดําเนินการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานอํานาจสวนใหญในดานบุคลากร งบประมาณ และหลักสูตรจะอยูกับเขต
การศึกษา  และเม่ือดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไดกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยัง
โรงเรียน  โดยยึดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยหวังวาจะนําไปสูมูลคาเพ่ิม โดยเฉพาะ
การพัฒนาจริยธรรมในการทํางาน  และความรับผิดชอบ  และหวังวาการเนนดําเนินการท่ีการ
บริหารจัดการองคกรโดยใชโรงเรียนเปนฐานนําไปสูการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสูงขึ้น ท้ัง
ในดานอํานาจ ขอมูลขาวสาร ความรู และรางวัล รวมท้ังนําไปสูการพัฒนาระดับบุคคลดวย โดย
แสดงแผนภาพแบบจําลองไดดังนี ้
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แผนภาพท่ี  17  แบบจําลองของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีนําไปสูการพัฒนาระดับบุคคล 
 
                                                                          

 
 
 
 
 

 
 

ท่ีมา: Briggs (2003) 
 
ท้ังนี้  เม่ือเริ่มตนดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสหรัฐอเมริกามีจุดเนนเพียงให

สามารถดําเนินการได  แตเม่ือเวลาผานไปจึงไดเปล่ียนแปลงไปใชการบริหารโดยใชเปนฐานใน
ฐานะเครื่องมือของการพัฒนา  ซ่ึงการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีจะมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนไดนั้น  ควรมีลักษณะดังนี้  1) การพัฒนาวิสัยทัศนจะตองมีเรื่องการเรียน
การสอน  และสาระดานวิชาการและมาตรฐานอยูดวย  2)ใชการตัดสินใจเปนเครื่องมือโดยให
อํานาจการตัดสินใจในเรื่องท่ีเปนปจจัยหลักท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง  3) การกระจายอํานาจ
อยางท่ัวถึงท้ังโรงเรียน ซ่ึงเปนกลยุทธหนึ่งท่ีจะนําศักยภาพท่ีมีอยูของบุคลากร  ซ่ึงเช่ียวชาญคนละ
ดานมาใชอยางเต็มท่ี 4) พัฒนาครูใหมีความรูและทักษะ โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเปนจุดออนของ
โรงเรียน 5) การรวบรวมขอมูลจากผูท่ีเกี่ยวของหลาย ๆ แหง  เพ่ือใหสามารถตัดสินใจบนพ้ืนฐาน
ของขอมูล  6) การใหรางวัลเม่ือสามารถดําเนินการใหมีความกาวหนาในเรื่องตาง ๆ 7) สนับสนุน
ใหใชภาวะผูนํารวมภายในโรงเรียน  ตามความเช่ียวชาญของบุคลากรท่ีตางกัน และ  8) มีการระดม
ทรัพยากรจากภายนอกโรงเรียน 

นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Wohlstetter (1997: 1-45) เกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา  ปจจัยท่ีสงผลทําใหโรงเรียนท่ี
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  มีประสิทธิภาพแตกตางจากโรงเรียนท่ีบริหารโดยเนนการควบคุม
จากภายนอก มี 7 ประการ  ดังนี ้

1. อํานาจ (Power) โรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะมีการใชอํานาจใน
ลักษณะตอไปนี้  1) มีการกระจายอํานาจอยางกวางขวางท่ัวท้ังองคกร และใชคณะกรรมการ

โครงสรางการ
บริหาร(สวนใหญ
มีการตั้ง
คณะกรรมการ) 

ปจจัยที่
เกี่ยวของกับ
โรงเรียน
ทั้งหมด กระบวนการ

ตัดสินใจ(แบบ
มีสวนรวม) 

เปลี่ยนแปลง
กลยุทธและ
การดําเนินงาน 

วัฒนธรรม
โรงเรียน 

พฤติกรรมของ
บุคคล 

คุณภาพของ
โรงเรียน 
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โรงเรียนเพ่ือประสานความพยายามของสมาชิกทุกฝายใหมีสวนรวมในการบวนการตัดสินใจ  2) ใช
องคกรตัดสินใจในการสรางความเปล่ียนแปลงท่ีมีความหมายตอการเรียนการสอน  3) ตองการให
บุคลากรจากหนวยงานกลางเปล่ียนแปลงบทบาทโดยมุงเนนใหเปนผูบริหารมากกวาส่ังการ 

2. ความรูและทักษะ  (Knowledge  and  Skills)   โรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานจะนําความรูและทักษะไปใชในลักษณะท่ีวา  1) ความรูและทักษะเปนกระบวนการท่ีตอง
ดําเนินการไปพรอมกันเพ่ือทําใหโรงเรียนสามารถเปล่ียนแปลงสรางชุมชนแหงการเรียนรูในดาน
วิชาชีพและสรางความรูท่ีเกิดจากการวมมือซ่ึงกันและกัน  2) ตองการเช่ือโยงการพัฒนาวิชาชีพเขา
กับการปฏิรูปโรงเรียน  3) เห็นวาหนวยงานกลางมักไมเปดโอกาสใหโรงเรียนมีการพัฒนาวิชาชีพ
ตรงตามท่ีโรงเรียนตองการอยางกวางขวาง  ดังนัน้จึงตองแสวงหาการฝกอบรมจากแหลงใหม ๆ ท่ี
ไมเคยใชบริการมากอน 

3. ขอมูลขาวสาร (Information) โรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะมีการนํา
ขอมูลขาวสารไปใชในลักษณะตอไปนี้ 1) มีการรวบรวมขอมูลขาวสารจํานวนมากและใชเพ่ือมุง
ปรับปรุงการเรียนการสอนเปนอันดับแรก 2) มีกลไกหลายประการในการส่ือสารขอมูลขาวสารกับ
สมาชิก 3) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วและถือเปนความสําคัญระดับตน ๆ ท้ังนี้เพ่ือ
ชวยใหม่ันใจวาสมาชิกทุกฝายรับทราบเรื่องท่ีไดรับการตัดสินใจไปแลว  การแบงปนขอมูลรวมกัน
จะชวยใหเกิดความไววางใจ  หนวยงานกลางก็จะตองใหขอมูลขาวสารดานการบริหารและการ
จัดการแกทางโรงเรียนอยางทันเวลา 

4. การใหรางวัล (Rewards) โรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะมีวิธีการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการใหรางวัลดังนี้ 1) ตอบแทนการทํางานท่ีไดผลกาวหนาตามเปาหมายของ
โรงเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม ท้ังในรูปตัวเงินและไมใชเงิน    2) เนื่องจากโครงสรางของ
เงินเดือนเปนเรื่องท่ีครูเขาถึงยากในโรงเรียนทุกประเภท  ดังนั้นจึงตองใชเวลาในการเรียนรูจาก
ประสบการณขอองคการประเภทอ่ืน  โดยอาจจะจัดโครงสรางเงินเดือนใหขึ้นกับความรูและทักษะ
การเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร 

5. กลไกช้ีนําทิศทางการทํางาน หรือวิสัยทัศน (An  Instructional Guidance  Mechanism)  
โรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีวิสัยทัศนท่ีเปนไปได  และมีการระบุเปาหมายการ
เรียนรู กรอบของหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตรและการประเมิน อยางชัดเจน 

6. ภาวะผูนํา (Leadership) โรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะนําภาวะ
ผูนําไปใชในทิศทางในลักษณะดังนี้  1) ผูบริหารโรงเรียนปรับบทบาทของตนเองไปสูการเปน
ผูสนับสนุนการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงตองทํางานหนักเพ่ือปลุกเราใหโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู  
2) เปนภาวะผูนําแบบมีสวนรวม และมักมีกลุมครูเขามามีสวนรวมในการบริหารหลาย ๆ เรื่อง  
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7. การจัดทรัพยากร  (Resources) โรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะมีการ
จัดสรรทรัพยากรโดย 1) มีการแสวงหาทรัพยากรจากภายนอกหลาย ๆ แหลง เชน เครือขาย และ
ภาคธุรกิจ  2) โรงเรียนยังถูกควบคุมจากเขตพ้ืนท่ีอยางเขมงวดและมักไมเปดโอกาสใหโรงเรียนได
บริหารกองทุนไดโดยยืดหยุน 
 
2.5 แนวคิดในการบริหารสถานศึกษา 

2.5.1 หนาที่การบริหาร 
ความหมายของหนาที่การบริหาร 
จากการสังเคราะหความหมายของหนาท่ีการบริหารของนักวิชาการตาง ๆ สามารถสรุปได

ดังนี้ 
1. การบริหาร หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากรและทรัพยากรตาง ๆ 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ (Bateman  and  Snell, 1999: 6)  สําหรับกิจกรรมท่ีทําใหการ
บริหารประสบความสําเร็จเรียกวา  หนาท่ีของผูบริหารหรือหนาท่ีบริหาร(Holt, 1990: 7; Robbins 
and Mukerji, 1994: 7) 

2. หนาท่ีบริหาร หมายถึง ภารกิจหรือบทบาทหนาท่ี หรือกิจกรรมท่ีสงผลใหการ
บริหารงานของผูบริหารบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ  (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 
2542) 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดสังเคราะหหนาท่ีบริหาร ของ (Gulick and Urwick, 1973; Kast and 
Rosenzweigh, 1988; Holt, 1990; Robbins and Mukerji, 1994;  Kreitner, 1998; Dubrin, 2000)  
สามารถสรุปไดวา  หนาท่ีบริหารหรือกระบวนการบริหาร  ประกอบดวย 4 หนาท่ีบริหารหลัก  ดังนี้ 
1. การวางแผน  (Planning)  2. การจัดองคการ (Organizing)  3. การนํา (Leading) 4. การควบคุม 
(Controlling)  รายละเอียดการสังเคราะหหนาท่ีบริหาร ตามตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 การสังเคราะหหนาท่ีบริหาร 
 

หนาที่บริหาร 
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1. การวางแผน (Planning)   / / / / / / 
    การกําหนดเปาหมาย  
    (Goal  Setting) 

 /     

2. การจัดองคการ (Organizing)   / / / / / / 
    การจัดบุคลากร (Staffing) /    /  
    การจัดสรรงบประมาณ  
    (Budgeting) 

/      

    การจัดสรรทรัพยากร 
    (Assembling  Resource) 

 /     

3. การนํา (Leading)   / / / / 
    การติดตอส่ือสาร  
    (Communication) 

    /  

    การประสานงาน                  
    (Coordinating) 

/      

    การอํานวยการ (Directing) /      
    การตัดสินใจ  
    (Decision  Making) 

    /  

    การส่ังการ (Commanding)       
    การจูงใจ (Motivation)     /  
    การปฏิบัติงาน (Implementing)  /     
4. การควบคุม (Controlling)    / / / / / 
    การรายงาน (Reporting) /      

 
จากการสังเคราะหหนาท่ีบริหารดังกลาวขางตน Dubrin  ซ่ึงเปนนักวิชาการคนลาสุดท่ีได

ศึกษาและมีแนวคิดสอดคลองกับนักวิชาการศึกษาคนอ่ืน ในชวงป ค.ศ. 1990–2000  สําหรับหนาท่ี
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บริหารอ่ืน ๆ เชนการจัดบุคลากร  จัดรวมอยูในดานการจัดองคการ  การกําหนดเปาหมายองคการ  
จัดรวมกับการวางแผน  การตัดสินใจส่ังการ การติดตอส่ือสาร การจูงใจ การประสานงาน  การ
อํานวยการ การปฏิบัติงาน  จัดรวมอยูในดานการนํา เปนตน   

Dubrin ใหความเห็นวาหนาท่ีของผูบริหาร 4 อยาง คือ 1) Planning 2) Organizing and 
Staffing   3) Leading  4) Controlling  ซ่ึงท้ัง 4  ประการเกี่ยวของกับทรัพยากรบริหาร  ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  18    หนาท่ีการบริหาร 
ท่ีมา: Dubrin (2003: 5-6) 
 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชหนาท่ีบริหาร ของ Dubrin ประกอบดวย  4 หนาท่ีบริหารหลัก 
ดังนี้ 1. การวางแผน  (Planning) 2. การจัดองคการ (Organizing) 3. การนํา (Leading) 4. การควบคุม 
(Controlling)  มีสาระสําคัญ  ดังนี ้

1. การวางแผน (Planning) เปนกระบวนการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของ
องคการ และตัดสินใจลวงหนาวาจะดําเนินการอยางไรใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว  ประกอบดวย 4 

ทรัพยากรบุคคล 
(Human) 
 

ทรัพยากรการเงิน 
(Financial 
Resources) 
 

ทรัพยากร
กายภาพ 
(Physical 
Resources) 

ขอมูลสารสนเทศ 
(Information 
Resources) 
 

ผูบริหาร 
เปาหมาย
(Goals) 

วางแผน      การจัดองคการ    การนํา           การควบคุม 
(Planning)   (Organizing        (Leading)       (Controlling)  

and Staffing)  
 

หนาท่ีการบริหาร 
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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 ท่ีจําเปนและ
สําคัญท่ีจะทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายขององคการ  ประกอบดวย  การกําหนดโครงสราง
องคการและกําหนดโครงสรางงาน  การจัดบุคลากรรับผิดชอบงาน  การจัดการทรัพยากร  การ
มอบหมายงาน  วัฒนธรรมองคการ และบรรยากาศองคการ 

3. การนํา (Leading) เปนการอํานวยการและประสานงาน กระตุนสงเสริมใหบุคลากร
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายองคการ ประกอบดวย ภาวะผูนํา การใชอํานาจ อิทธิพล อํานาจหนาท่ี  
การตัดสินใจส่ังการ การติดตอส่ือสาร การประสานงาน และการจูงใจ 

4. การควบคุม (Controlling)  เปนการกํากับใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค  ประกอบดวย  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบติดตาม การ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานท่ีตั้งไว  และการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 

 
2.5.2 ภารกิจการบริหารสถานศึกษา 
ภารกิจการบริหารสถานศึกษา  วิจิตร  ศรีสอาน  (2523: 46-47)  มีความเห็นวา  โรงเรียน

เปนองคการทางการศึกษาท่ีอยูระดับลางสุดและมีความสําคัญมากท่ีสุด  เพราะเปนหนวยท่ีนํา
นโยบายและหลักสูตรไปดําเนินการใหเกิดผลตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  ระบบการบริหารการศึกษา
จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดจึงขึ้นอยูกับระบบการบริหารของโรงเรียน 

ในดานภารกิจขอบขายการบริหารโรงเรียน  ไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอไวแตกตาง
หลากหลายดังเชน ภิญโญ สาธร (2519: 45) ไดจําแนกขอบขายของระบบบริหารโรงเรียนไวเปน    
6  ประการคือ 

1. งานการสอนและการพัฒนาการใชหลักสูตร 
2. งานบริหารกจิการนักเรียน 
3. งานสรางความสัมพันธกับชุมชน 
4. งานบริหารบุคลากรในโรงเรียน 
5. งานอาคารสถานท่ีและบริเวณ 
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6. งานจัดองคการและโครงสรางของโรงเรียน 
 
Campbell (1977: 116)ไดแบงงานบริหารโรงเรียนไวออกเปน 6 ประการเชนกนัคือ 
1. งานดานหลักสูตรและการสอน 
2. งานบริหารบุคลากรทางการสอน 
3. งานบริการนักเรียน 
4. งานดานอาคารสถานท่ี 
5. งานดานงบประมาณและธุรการ 
6. งานสัมพันธกับชุมชน 
Gorton  (1983: 47-49)  ไดสรุปภารกิจหลักของผูบริหารสถานศึกษาไว  7  ประการ  ดังนี ้
1. ภารกจิดานการบริหารบุคคล 
2. ภารกจิดานกิจการนกัเรียน 
3. ภารกจิดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
4. ภารกจิดานการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
5. ภารกจิดานการเงินและพัสด ุ
6. ภารกจิดานอาคารสถานท่ี 
7. ภารกจิดานอ่ืน ๆ 
Kimbrough and Nunnerry (1988: 44 - 80) ไดจําแนกขอบขายงานบริหารออกเปน 9 

ประการดวยกัน ซ่ึงประกอบดวย 
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. การบริหารกิจการนกัเรียน(Student Affairs Services and Administration) 
7. การบริหารอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก (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. งานบริหารท่ัวไป 
3. งานบุคลากร 
4. งานอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกในการบรกิารศึกษา 
5. งานกิจการนกัเรียน 
6. งานดานสัมพันธกับชุมชน 
กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 36) สรุปขอบขายงานบริหารโรงเรยีนไว 8 ประการ คือ 
1. พัฒนาการสอนและหลักการ 
2. งานธุรการ และงานการเงินและบรกิารตาง ๆ ของโรงเรียน 
3. เปนผูนํา ของชุมชนท่ีโรงเรยีนตั้งอยู 
4. งานบุคคล 
5. งานอาคารสถานท่ี 
6. การจัดรถรับสงนักเรียน 
7. การจัดระบบบริหารโรงเรียนใหถูกตอง 
8. ปกครองดูแลนกัเรียน 
จากขอบขายการบริหารโรงเรียนท่ีนักวิชาการหลายทานไดแบงไว ดังตัวอยางท่ีเสนอใน

ตอนตนนี้ จะมีความแตกตางกันบางในช่ือเรียกและเนื้องานท่ีเปนงานปลีกยอยเฉพาะ แตเนื้องาน
หลักนั้นสวนใหญท่ัวไปจะสอดคลอง หรือมีความคลายคลึงกันโดยท่ัวไป ซ่ึงในท่ีนี้อาจสรุปเปน
กลุมงานโดยรวมไดดังนี้ 

1. งานวิชาการ หรืองานดานการเรียนการสอนและหลักสูตร 
2. งานบุคลากร 
3. งานกิจการนกัเรียน 
4. งานบริหารท่ัวไป (ธุรการ การเงิน พัสดุ ฯลฯ) 
5. งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
6. งานความสัมพันธกับชุมชนและสังคม 
สวนในการวิจัยนี้   ผูวิจัยจะวิเคราะหภารกิจการบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 39 ซ่ึงกําหนดให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง  จากภารกิจการบริหารโรงเรียน
ขางตนสามารถบูรณาการและจัดกลุมภารกิจของการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดทฤษฎีให
สอดคลองกันไดเปนอยางดี   

แตในงานวิจัยนี้  ไดวิเคราะหและสังเคราะหภารกิจการบริหาร  4 ดาน จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยวิเคราะหจากงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารและจัดการศึกษา
แบบกระจายอํานาจ (กมล  สุดประเสริฐ, 2544: 104-116)  งานวิจัยเรื่อง โครงการปฏิรูปดานระบบ
บริหารและการเงินทางการศึกษาภายใตโครงการนํารองการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชัยอนันต  สมุทวณิช, 2544: 24-39) การวิจัยเชิงนโยบาย  รูปแบบ
ของการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 129-136)  และเอกสารคูมือสงเสริมการบริหาร
สถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล  (กระทรวงศึกษาธิการ)  พบวาภารกิจการบริหารโรงเรียน  มีดังนี้ 

1. การบริหารงานวิชาการ 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
1.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
1.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.5 การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
1.6 การพัฒนาแหลงเรียนรู 
1.7 การนิเทศการศึกษา 
1.8 การแนะแนวการศึกษา 
1.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.10 สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
1.11 การประเมินความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 
1.12 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
2. การบริหารงบประมาณ 

2.1 การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
- การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
- การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 
- การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 



  
106 

 

2.2 การจัดสรรงบประมาณ 
- การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
- การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 
- การโอนเงินงบประมาณ 

2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน 

- การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
- การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

2.4 การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
- การจัดการทรัพยากร 
- การระดมทรัพยากร 
- การจัดหารายไดและผลประโยชน 
- กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
- กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 

2.5 การบริหารการเงิน 
- การเบิกเงินจากคลัง 
- การรับเงิน 
- การเก็บรกัษาเงิน 
- การจายเงิน 
- การนําสงเงิน 
- การกนัเงินไวเบิกเหล่ือมป 

2.6 การบริหารบัญชี 
- การจัดทําบัญชีการเงิน 
- การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
- การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

2.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
- การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 
- การจัดหาพัสด ุ
- การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจาง 
- การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสด ุ
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3. การบริหารงานบุคคล 
3.1 การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

- การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน 
- การกําหนดตําแหนง 
- การขอเล่ือนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการคร ู

3.2 การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
- ดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุแตงตั้ง 
- การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การบรรจุกลับเขารับราชการ 
- การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง 

3.3 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การเพ่ิมคาจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว 
- การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน 
- เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอ่ืน 
- งานทะเบียนประวัติ 
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
- การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
- งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ งานขอ

อนุญาต ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยองเชิด
ชูเกียรติและใหไดรับเงินวิทยพัฒน และ การจัดสวัสดิการ ดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเกี่ยวของ 

3.4 วินัยและการรักษาวินัย 
- กรณคีวามผิดวินัยไมรายแรง 
- กรณคีวามผิดวินัยรายแรง 
- การอุทธรณ 
- การรองทุกข 
- การเสริมสรางและการปองกนัการกระทําผิดวินยั 

 



  
108 

 

3.5 งานออกจากราชการ 
- การลาออกจากราชการ 
- การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไมผาน

การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
- การออกจากราชการกรณขีาดคณุสมบัติท่ัวไป 
- การใหออกจากราชการไวกอน 
- การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
- กรณีมีมลทินมัวหมอง 
- กรณีไดรับโทษจําคกุโดยคําส่ังของศาลหรือรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ี 
- สุดใหจําคกุในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

4. ดานการบริหารท่ัวไป 
- การดําเนินงานธุรการ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
- การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
- การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาโรงเรียน 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป 
- การดูแลอาคารและสภาพแวดลอม 
- การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
- การรับนักเรียน 
- การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
- การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
- งานสงเสริมกิจการนักเรียน 
- การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
- การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 

หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
- การประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานอ่ืน 
- การจัดระบบการควบคุมในโรงเรียน 
- งานบริการสาธารณะ 
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- งานท่ีไมไดระบุไวในงานอ่ืน 
ภารกิจการบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 ดาน  ตามท่ีระบุในพรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 39 ท่ีกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารงานดานวิชาการ การงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป มายังสถานศึกษาโดยตรงนั้น สถานศึกษาแตละแหงอาจจัด
โครงสรางและระบบงานของตนเองรองรับภารกิจดังกลาวก็ได และใหงานประกันคุณภาพเปนสวน
ของกระบวนการบริหารปกติแบบตอเนื่อง ดังผังโครงสรางแบบท่ีแบงงานตามภารกิจเพ่ือรองรับ
การกระจายอํานาจตามแนว พรบ. ดังตอไปนี ้(อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ จันทรสุพัฒน, 2544: 
58-59) 
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แผนภาพท่ี 19  แผนผังโครงสรางสถานศึกษาท่ีจัดโครงสรางแบบแบงงานตามภารกิจเพ่ือรองรับ
การกระจายอํานาจตาม พรบ.การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
ท่ีมา: อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ จันทรสุพัฒน (2544: 58) 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ผูบริหารสถานศึกษา 

วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล บริหารท่ัวไป 

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

กลุมงานนโยบายและแผน 
กลุมงานการงบประมาณ 
กลุมงานจัดหารายไดและ
กองทุนโรงเรียน 
กลุมงานการบริหารทรัพยสิน
และผลประโยชน(ถาม)ี 
ฯลฯ 
 
 

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

กลุมงานธุรการและสาร 
บรรณ 
กลุมงานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
กลุมงานการเงินและการ 
บัญชี 
กลุมงานพัสดุและการจัด 
จางบริการ 
กลุมงานอาคารสถานท่ี 
การพัฒนาพื้นท่ีและสิ่งแวด 
ลอม 
กลุมงานรักษาความปลอด 
ภัย และระบบสัญจร 
กลุมงานประชาสัมพันธ 
กลุมงานบริการพิเศษ     (ถาม)ี 
กลุมงานบริการอนามัย 
และโภชนาการ 
กลุมงานระบบการตรวจ 
สอบผลงานและการเงิน 
(Audit System)(ถาม)ี 
กลุมงานชุมชนสัมพันธ 



    
111 

 

งานวิชาการ 
กลุมงานหลักสูตรและการสอน:  

1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  
2. ระดับและหมวดวิชา/การสอน/สอบ/วัดผลประเมินผล 
3. ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา  
4. บริการเอกสารการสอน  
5. หลักสูตรพิเศษ 

กลุมงานนิเทศการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการสอน: 
1. นิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน  
2. การวจิัยการสอน  
3. การศึกษากับชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 

กลุมงานกจิการและกิจกรรมนกัเรียน: 
1. กิจการนกัเรียนและสวัสดกิาร 
2. แนะแนว   
3. ทุนการศึกษา  
4. กิจกรรมนกัเรียนตามหลักสูตร  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กลุมงานส่ือ หองสมุด และเทคโนโลยีการศึกษา: 
1. บริการส่ือ/โสตฯ/มัลติมีเดีย  
2. หองสมุดโรงเรียน  
3. บริการเอกสารและส่ิงพิมพทางวิชาการ  
4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา / บริการ IT เพ่ือการเรียนการสอน  

กลุมงานวัดผลประเมินผลและมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน: 
1. ระบบระเบียนและทะเบียนนกัเรียน  
2. การวดัผล การเทียบโอนและคลังขอทดสอบ 
3. การประเมินมาตรฐานและคณุภาพทางวิชาการของโรงเรียน 

กลุมงานการพัฒนาวิชาชีพคร:ู  
1. การวจิัย การเรียนการสอน  
2. การพัฒนาวิชาชีพคร ู
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กลุมงานการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และบรกิารทางวชิาการของโรงเรียน(ถามี) 
กลุมงานวิชาการกับชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน (ถามี) 
กลุมงาน-โครงการพิเศษทางวิชาการของโรงเรียน (ถามี) 
 
การงบประมาณ 
กลุมงานนโยบายและแผน:  

1. นโยบาย/แผน/โครงการ   
2. สารสนเทศและระบบขอมูลเพ่ือการบริหาร                        
3. การติดตามและการรายงาน 

กลุมงานการงบประมาณ:  
1. การจัดสรรงบประมาณ  
2. การติดตามและรายงานการงบประมาณ 

กลุมงานจัดหารายไดและกองทุนโรงเรียน:  
1. การจัดหารายได  
2. งานบริหารกองทุนโรงเรียน 

กลุมงานการบริหารทรัพยสินและผลประโยชน (ถามี): 
1. การบริหารทรัพยสินและผลประโยชน  
2. การประกอบกิจการพิเศษและการลงทุน 

 
การบริหารงานบุคคล 

กลุมงานการวางแผนกํา ลังคน/สรรหา/คัดเลือก 
กลุมงานการบรรจ/ุแตงตั้ง และระบบทะเบียนบุคคล 
กลุมงานการประเมิน-การพัฒนาบุคคล และงานวินัย 
กลุมงานสวัสดิการและกองทุนบุคลากร 

 
งานบริหารทั่วไป 

กลุมงานธุรการและสารบรรณ 
กลุมงานเลขานกุารคณะกรรมการสถานศึกษา 
กลุมงานการเงินและการบัญชี 
กลุมงานพัสดุและการจัดจางบรกิาร 
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กลุมงานอาคารสถานท่ี การพัฒนาพ้ืนท่ีและส่ิงแวดลอม 
กลุมงานรักษาความปลอดภัยและระบบสัญจร 
กลุมงานประชาสัมพันธ 
กลุมงานบริการพิเศษ (ถามี) 
กลุมงานบริการอนามัยและโภชนาการ 
กลุมงานระบบการตรวจสอบผลงานและการเงิน (Audit System) (ถามี) 
กลุมงาน-โครงการชุมชนสัมพันธ 

 
 ภารกิจการบริหารสถานศึกษาเอกชน สามารถจัดโครงสรางและระบบงานของตนเองได
ตามความเหมาะสมโดยใหสอดคลองกับกับพรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 ดิเรก  วรรณเศียร (2545) ไดศึกษาการพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  สําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบวามีองคประกอบ 6 ดาน คือ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป และหนาท่ีการบริหารทํา
ใหการบริหารท้ัง 4 ดานบรรลุเปาหมาย คือ การวางแผน การจัดองคกร การนํา และการควบคุม โดย
ไดสรุปสรุปความสัมพันธของทุกองคประกอบ  ดังแผนภาพ 
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แผนภาพท่ี 20   ความสัมพันธเชิงบูรณการขององคประกอบในแบบจําลอง 
ท่ีมา: ดิเรก วรรณเศียร (2545: 174) 
 
2.6 การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

2.6.1 โรงเรียนเอกชน 
ตามประวัติการศึกษาเอกชน  เอกชนไดเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษานับตั้ง

สมัยกรุงสุโขทัย โดยจัดในวัด วัง บาน ในสมัยตาง ๆ คณะมิชช่ันนารีชาวอเมริกันเขามาเผยแพร
ศาสนา และสอนหนังสือใหประชาชนท่ีสนใจดวย  ทําใหโรงเรียนราษฎรเปนท่ีกลาวถึงของชาว
ไทยเปนอยางยิ่ง ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดนํากระบวนการศึกษาแบบตะวันตกเขามาจัดในประเทศไทย
และใหโอกาสเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ในตนรัชสมัยรัชกาลท่ี 6 ไดเปล่ียนช่ือโรงเรียน
เชลยศักดิ์เปนโรงเรียนบุคคล โดยควบคุมดุแลตรวจการของกระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ.2461 
(วันท่ี 10 กุมภาพันธ) ไดมีการประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรฉบับแรกและมีการเปล่ียนช่ือ
จากโรงเรียนบุคคล  เปนโรงเรียนราษฎร (ยังไดมีการออกพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรอีกหลาย
ฉบับ พ.ศ. 2525 ไดเปล่ียนเปนโรงเรียนเอกชน) อยูภายใตความควบคุมดูแลตรวจการของ

การวางแผน 

สิ่งแวดลอม (ชุมชน เขตพ้ืนที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

การควบคุม (การประกันคณุภาพและการควบคุมภายใน) 

สารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน 

การนํา การจัดองคกร 

การบริหารทั่วไป 

การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล 

การบริหารงานวิชาการ 
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กระทรวงศึกษาธิการ  กรมวิสามัญศึกษา  กองโรงเรียนราษฎร  ในชวงนี้รัฐไดใหความสําคัญแก
กิจการการศึกษาในระดับสูง  ไดเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชาต ิ

การดําเนินงานของโรงเรียนเอกชนในปจจุบันอยูภายใตพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2525 และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ซ่ึงจําแนกระบบ/ประเภทของโรงเรียน
เอกชนดังนี ้

1. ระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน  (มาตรา 15 (1))  ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 
- ประเภทสามัญศึกษา  เปนการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ.1–ม.6) จัดการ
เรียนการสอนโดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (English Program) 

- ประเภทอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) 

2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน (มาตรา 15 (2)) 
3. การศึกษาพิเศษ  เปนการจัดการศึกษาใหแกบุคคลท่ีมีลักษณะพิเศษหรือผิดทาง

รางกาย สติปญญาหรือจิตใจ 
4. การศึกษาสงเคราะห  เปนการจัดการศึกษาใหแกผูยากไรหรือผูเสียเปรียบทาง

การศึกษาในลักษณะตางๆ 
ในปการศึกษา 2553 มีโรงเรียนเอกชนในระบบโรงเรียน  ประเภทสามัญ (ท่ัวไป) ท่ีอยูใน

การดูแลและสงเสริมของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 3,156 
โรง  ครู 113,891 คน  และนักเรียน 1,781,350คน   
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ตารางท่ี  9      จํานวนโรงเรียน  นกัเรียน  ครใูนโรงเรียนเอกชนในระบบโรงเรียน ประเภทสามัญ 
                       ศึกษา (ท่ัวไป)  จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2553 

ระดับการศึกษา 
จํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนครู 

รวม กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค 
กอนประถมศึกษา 2,868  654  2,214  529,729  98,112  431,617        
ประถมศึกษา 1,768  389  1,379  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 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)   

พ.ศ. 2545 ไดกําหนดหลักการสําคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา คือ ใหสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา  โดยระบุไวในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา สวนท่ี 3 การบริหารและ
การจัดการศึกษาของเอกชน มาตรา 43 ใหเอกชนมีอิสระในการบริหารจัดการ โดยมีแนวปฏิบัติใน
การกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ มาตรา 
45 ใหรัฐกําหนดนโยบายและมาตรการท่ีชัดเจนในการสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัด
การศึกษา รวมท้ังในการกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐใหคํานึงถึงผลกระทบตอ
การจัดการศึกษาเอกชน โดยใหรับฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณา
ดวย นอกจากนี้ในมาตรา 46 ยังกําหนดวารัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอน
หรือยกเวนภาษี และสิทธิประโยชนอยางอ่ืนท่ีเปนประโยชนทางการศึกษาตามความเหมาะสม 
รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ เพ่ือใหสถานศึกษาของเอกชนมีมาตรฐาน และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิม.ป.ป.: 26–46.) 

ดานคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ไดกําหนดไว คือ จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ โดยทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงใหความสําคัญอยาง
มากกับการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา ใหมีอิสระในการบริหารเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
และเนนการปฏิรูประดับสถานศึกษา โดยเพ่ิมบทบาทและอํานาจหนาท่ีใหกับสถานศึกษาเพ่ือใหมี
อิสระในการตัดสินใจเรื่องสําคัญคือ วิชาการหรือหลักสูตร การบริหารงบประมาณ และการบริหาร
บุคลากร โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่ีประกอบดวยผูแทนของผูมีสวนเกี่ยวของเปน
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รูปแบบท่ีสอดคลองกับหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน แตการกระจายอํานาจให
สถานศึกษาบริหารตนเองไดอยางเบ็ดเสร็จจะไมเกิดขึ้นงายในเวลาอันรวดเร็ว หากไมมีกฎหมาย
รองรับฐานะอยางหนักแนน (รุง แกวแดง 2546: 9–55) รัฐจึงใหสถานศึกษาเอกชนเปนนิติบุคคล 
ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 โดยกําหนดใหสถานศึกษา
เอกชนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน  
ผูแทนคร ูผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒ ิ  

พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550  มาตรา 30  ใหโรงเรียนในระบบมี
คณะกรรมการบริหาร  ประกอบดวยผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทน
ครู และผูทรงคุณวุฒิ  อยางนอยหนึ่งคนแตไมเกินสามคนเปนกรรมการ และมาตรา 31 ให
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 1) ออกระเบียบ และ
ขอบังคับตาง ๆ ของโรงเรียน  2) ใหความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
3) ใหคําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียนดานบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานท่ี และความสัมพันธชุมชน  4) กํากับดูแลใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน  5)  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานายการ       
6) ใหความเห็นชอบการกูยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคาของ
ทรัพยสินท่ีโรงเรียนมีอยูขณะนั้น  7) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน  8) ใหความเห็นชอบรายงานประจําป งบการเงินประจําป และการ
แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี  9) พิจารณาคํารองทุกขของครู ผูปกครองและนักเรียน  10) ดําเนินการอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร  และมาตรา 36  คณะกรรมการ
บริหารตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยหนึ่งครั้งในแตละภาคการศึกษาปกติ    

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชน ในมาตรา 37 ใหผูรับใบอนุญาตแตงตั้ง
ผูอํานวยการคนหนึ่งเปนผูดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนในระบบ หรือผูรับใบอนุญาต
จะทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการโดยไมแตงตั้งผูอํานวยการก็ได  โดยมาตรา 39 กําหนดใหผูอํานวยการ
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 1) ดูแลรับผิดชอบงานดานวิชาการของโรงเรียนในระบบ   
2) แตงตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ีของโรงเรียนในระบบตามระเบียบ
ท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด 3) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของ
โรงเรียนในระบบ 4) จัดทําทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาท่ี นักเรียน และเอกสารอ่ืนท่ี
เกี่ยวกับการใหการศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 5) จัดทําหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด  6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนอันเกี่ยวกับวิชาการ
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ตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ รวมท้ังตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและขอบังคับของ
โรงเรียน และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

และในมาตรา 40 ใหผูรับใบอนุญาตแตงตั้งผูจัดการคนหนึ่ง หรือผูรับใบอนุญาต
จะทําหนาท่ีผูจัดการโดยไมแตงตั้งผูจัดการก็ได  ผูจัดการมีหนาท่ีและความรบัผิดชอบดังตอไปนี้ 1) 
ดูแลรับผิดชอบงานดานงบประมาณของโรงเรียนในระบบ  2) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานท่ัวไป
ของโรงเรียนในระบบ  3) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย 
ระเบียบ และขอบังคับของโรงเรียนในระบบ และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
ตอนที่  3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในสวนของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
ผูวิจัยนําเสนอเปน 3 สวน  คือ  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชน งานวิจัยภายในประเทศ และ
งานวิจัยตางประเทศ 
 
3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชน   

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  เปนโรงเรียนเอกชนท่ีไดเขารวมโครงการผูบริหารสถานศึกษา
ตนแบบ รุน 1 ป 2544  โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนเจาของโครงการ ไดวิจัยและ
พัฒนาการบริหารแบบองครวม “Wholeness Development Model” ท่ีนําแนวคิด 3 แนวคิดมาเปน
ปจจัยองครวม คือ 1) หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) ยึด
หลักการกระจายอํานาจ การบริหารแบบมีสวนรวม และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2) หลักการพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล (Individualized Development)  
โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ใชกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการวัดผล
ประเมินผลอยางหลากหลาย  มีส่ือ อุปกรณและเทคโนโลยีครบครัน  จัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอม
ใหเอ้ือตอการเรียนรู รวมท้ังมีการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง 3) หลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
(Accountability) โรงเรียนดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องในทุกขั้นตอน  ทําให
นักเรียนมีศักยภาพตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา  เปนโรงเรียนเอกชนท่ีไดเขารวมโครงการผูบริหารสถานศึกษา
ตนแบบ รุน 2 พ.ศ. 2545 โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนเจาของโครงการ ไดวิจัยและ
พัฒนาการบริหารแบบมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูในโรงเรียนเอกชน โดยไดพัฒนา
สถานศึกษาในแบบองครวม (Whole School Approach) โดยจัดใหมีระบบการบริหารงานแบบมี
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สวนรวม (Participative Management) และกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือ
สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยกลยุทธหลัก 3 ประการ ประกอบดวย  

1. กลยุทธการสรางทีมงาน โดยการ “บริหารงานแบบมีสวนรวม” 
2. กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดบริบท “อยุธยามรดกโลก” 
3. กลยุทธการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชโมเดล “จิระศาสตร”  (Jirasart’s  Teaching  

Model) 
รูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม (Participative Management) เพ่ือสงเสริมการปฏิรูป

การเรียนรูในโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา  ประกอบดวย รูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม  5  
ดาน  ดังนี้ 

1. การวางแผนและการจัดองคการเพ่ือสงเสริมการเรียนรู (Plan) 
2. การลงมือปฏิบัติตามแผนการสงเสริมการเรียนรู (Do) 
3. การนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสงเสริมการเรียนรู (Check) 
4. การปรับปรุงแกไขปญหาการเรียนรู (Action) 
5. การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู (Research  & Development) 

 โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหมีการบริหารแบบมีสวนรวม  และยึดหลักการกระจายอํานาจ
ในการบริหารงาน  โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนไดมีสวนรวมในการบริหารงาน
โรงเรียน จัดใหมีคณะกรรมการทําหนาท่ีรับผิดชอบตัดสินใจ ดําเนินงานการบริหารงานโรงเรียนใน
ดานตาง ๆ ท้ังโรงเรียน  เชน คณะกรรมการสภาครู คณะกรรมการสายช้ัน คณะกรรมการฝายตาง ๆ 
เนนระบบการบริหารงานโรงเรียนท่ียึดโรงเรียนเปนฐาน SBM (School-Based  Management) 
 ศศิพันธ  ดรงยางกูร (2546) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานโรงเรียนเอกชนขนาด
ใหญ  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย  พบวา 

1. สภาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชนขนาดใหญมีการบริหารท่ัวไป ดานการวางแผน 
การจัดองคการ การจัดบุคลากร การอํานวยการและการควบคุม อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  
งานธุรการดําเนินการอยางครบถวน งานวิชาการมีการบริหารและจัดหลักสูตรตามหลักวิชาการ  
งานปกครองดําเนินการครบถวนตามภาระหนาท่ีโดยเนนเรื่องระเบียบวินัย  งานบริการดําเนินการ
ครบถวนทุกงานและมีมาตรฐาน งานสัมพันธชุมชน ไดรับความรูจากวิทยากรในชุมชนรวมจัด
กิจกรรมวันสําคัญกับชุมชน และสนับสนุนชุมชนเรื่องสถานท่ีและวัสดุครุภัณฑ 

2. ปญหาการบริหารงานโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ  ผูบริหารและครูอาจารย  เห็นวาการ
บริหารงานทุกดานมีปญหาอยูในระดับนอยท่ีสุด  ระดับปญหาตามความเห็นของกลุมผูบริหาร  
เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากนอยไปหามาก คือ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานวิชาการ งานบริการ 
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และงานปกครองนักเรียนเทากับงานสัมพันธชุมชน  ระดับความคิดเห็นของกลุมครูอาจารย  เรียง
ตามลําดับคาเฉล่ียจากนอยไปหามาก  คือ  งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป  งานปกครองนักเรียน  งาน
วิชาการ  งานสัมพันธชุมชน และงานบริการ 
 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดทําวิจัยเรื่อง  ปจจัยท่ีเกื้อหนุนตอการ
จัดการศึกษาเอกชนในทศวรรษหนา  การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพของการศึกษาเอกชนและกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในทศวรรษหนา โดยใชวิธีการศึกษาวิเคราะหขอมูลจาก
เอกสารท่ีเกี่ยวของและศึกษาสภาพจริงจากโรงเรียนเอกชนท่ีมีคุณภาพ 3 โรง และโรงเรียนเอกชนท่ี
มีคุณภาพต่ํา 3 โรง  เพ่ือสังเคราะหเปนรูปแบบจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพพรอมปจจัยและคุณลักษณะ
ของปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพของการศึกษาเอกชนในอนาคต  นําเสนอผลการสังเคราะหให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  เพ่ือประมวลสรุปเปนรูปแบบการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  พรอมปจจัยและคุณลักษณะของปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพของการศึกษา
เอกชนในทศวรรษหนา 5 ดาน  คือ  บริบทของสถานศึกษา  การบริหารจัดการ  ทรัพยากรและส่ิง
อํานวยความสะดวก  การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผูเรียนท่ีมีผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา
เอกชนในทศวรรษหนา  ซ่ึงแตละปจจัยมีสวนประกอบและความสัมพันธกัน  ดังแผนภาพท่ี 21 
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 บริบทของสถานศึกษา 

- โรงเรียนเปนนิติบุคคล 
- จัดการศึกษาไดทุกระดับการศึกษา 
- มีมาตรฐานเปนทีย่อมรบัของชุมชน 
- ปรัชญาของโรงเรียนสะทอนหลักการและ  
  จุดมุงหมายทางการศึกษาของชาตชิัดเจน 
- ไดรับการอุดหนุน/สนับสนุน/สงเสริม/จาก 
  รัฐอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
- มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ 
- ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ศษิยเกา  
  ชุมชน สมาคมฯ อยางเพยีงพอ 
- มีเปาหมายที่ชัดเจนเปนเอกลักษณเฉพาะ 
  ของโรงเรยีน 
- โรงเรียนมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง  
  พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 
- ผูเรียนสมัครใจเขาเรียน 
 

การบริหารจัดการ 
ผูบริหาร 
- ยึดม่ันในหลักธรรมของศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
  เมตตาธรรม 
- มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อุทศิตน เปนแบบอยางที่ดี 
- มีความรู ความสามารถ และประสบการณดานการบริหาร 
  จัดการสงู (ผูบริหารมืออาชพี 
- มีวิสัยทศันกวางไกลในการจัดการศึกษา 
- เปนที่ยอมรบัและเชื่อถือของบุคลากรแลชุมชน 
- เปนผูนําที่ดี (กระตือรือรน กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ  
  อยางรวดเร็ว และมีความเปนประชาธิปไตย 
พฤติกรรมการบริหาร 
- บริหารเปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได 
- มีการจัดโครงสรางการบริหารงานชัดเจน 
     - มีคณะกรรมการบริหาร 
     - มีการทํางานเปนทีม 
- มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
- สรางวัฒนธรรมการทํางานที่เนนผลสัมฤทธ์ิและความคุมคา 
- มีการสรรหาและพฒันาบุคลากรอยางเปนระบบ 
- บริหารการเงินและทรัพยากรอยางมีประสทิธิภาพ 
- นิเทศ/กํากับติดตาม ประเมิน และรายงานผลอยางเปนระบบ 
  และตอเน่ือง 
- นําผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรบัปรงุงาน 

การจัดการเรียนการสอน 
คร ู
- มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 
- มีจิตวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
  ความรบัผิดชอบ 
- มีความรูความสามารถตรงกับงานทีร่ับผิดชอบ 
- มีความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนรปูแบบ 
  ใหม ๆ  
- มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู และสรางองค 
  ความรูเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 
- มีขวัญและกําลังใจดี 
พฤติกรรมการสอน 
- ครูทํางานเปนทีม 
- ครูมีความเอาใจใสดูแลนักเรยีนใกลชิดและทั่วถึง 
- มีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน 
  สําคัญ 
- มีการนําเทคโนโลยแีละสารสนเทศที่เหมาะสมมา 
  ประยุกตใชในการจัดการเรยีนการสอน 
- มีการวัดและประเมินผลพฒันาการของผูเรียนดวยวิธีที ่
  หลากหลายและตอเน่ือง  และนําผลการประเมินมาใชใน 
  การพฒันาผูเรยีน 
- มีการจัดกิจกรรม/โครงงาน/โครงการพิเศษที่สงเสริม 
  พัฒนาการเรยีนรูหลากหลาย  และสงเสริมใหผูเรยีนมี  
  ความรักในวิชาชีพและรักสถานศึกษา 
หลักสูตร 
- มีหลักสูตรที่บรูณาการ (ความรู ทักษะ และคุณคา)  
  สอดคลองกับความตองการของผูเรยีนและมีความเปน 
  สากล 
- มีการบริหารหลักสตูรอยางครบวงจร (วิเคราะห จัดทํา 
  แผนการสอน ประเมินการใช ปรบัปรุงและพฒันา) 
พฤติกรรมการเรียน 
- ผูเรียนทํางานเปนเปนทีม 
- ใหความรวมมือยางดีในทุกกิจกรรมการเรยีนรู 
- ริเริ่ม แสวงหาความรูดวยตนเองและนําเสนอผลงานของ
ตนเองและกลุมได 
- ประเมินผลกากรเรียนรูของตนเองและกลุมได 
 

ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 
- มีสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่เอ้ือตอการเรยีนรู สงเสริม 
  สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
- มีอาคารสถานทีท่ี่เพียงพอ ม่ันคง แข็งแรงและปลอดภัย 
- มีหองเรียน หองประกอบเพยีงพอตอการจัดการเรยีนการสอน 
- มีสื่อ/เทคโนโลยีที่มันสมัย เพยีงพอและเหมาะสมกับผูเรยีน/  
  กิจกรรมการเรยีนการสอน 
- มีแหลงความรูที่หลากหลาย 
- มีขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
- มีบุคลากรสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
- มีบริการและสวัสดิการนักเรียนที่มีคุณภาพทั่วถงึ และเปน 
  ระบบ เชน บริการแนะแนว ตรวจสุขภาพ บริการเครือขาย 
  การเรยีนรู งานปกครอง เปนตน 

คุณภาพผูเรียน 
- เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ 
  รับผิดชอบตอสังคม มีสํานึกความ 
   เปนไทย 
- มีความสามารถดานคอมพิวเตอร และ 
  ภาษาอังกฤษ และมีความสามารถ  
  พิเศษอ่ืน ๆ เชน ดนตรี กีฬา ฯลฯ 
- มีคุณภาพตามปรัชญา / เปาหมาย /  
  ความตองการของสถานศึกษา 
- ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา มีคุณภาพที่ดี  
  ปลอดอบายมุขและยาเสพติด 
- มีความรู ความสามารถ และ
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคตามหลักสูตร 

แผนภาพท่ี 21  รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในทศวรรษหนา 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (2545: 8) 



    
122 

 

3.2 งานวิจัยภายในประเทศ 
สุเทพ บุญประสบ (2544)  วิจัยเรื่อง “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การศึกษาเชิง

คุณภาพ” ผลวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารท่ีโรงเรียนใชในการบริหาร เปนแบบชุมชนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ แนวทางการบริหารโรงเรียน
ประกอบดวย การสรางกรอบแนวคิดของโรงเรียน คือ การสรางศรัทธา และความตระหนัก  การ
วิเคราะหสภาพแวดลอม หรือสํารวจตนเองของโรงเรียนเม่ือทราบจุดเดนจุดดอย โอกาส และ
อุปสรรคแลวนําขอมูล และสารสนเทศไปวางแผนพัฒนาคุณภาพ นําแผนพัฒนาคุณภาพไปสูการ
ปฏิบัติ โดยมีการกําหนดโครงสรางตามสายบังคับบัญชา และโครงสรางมีความกะทัดรัดลดความ
ซํ้าซอนของงาน กําหนดหนาท่ีอยางชัดเจน ทํางานเปนทีม จัดบุคลากรตามความถนัด และความ
สมัครใจ พัฒนาบุคลากรใหเปนครูมืออาชีพ มีการนิเทศติดตามผล ประเมินผลตามสภาพท่ีเปนจริง 
และรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด และสาธารณชนไดรับทราบผลในการปฏิบัติงาน 

ดิเรก วรรณเศียร (2545) มีผลการวิจัยแบบจําลองท่ีเสนอเปนแบบจําลองแบบสมบูรณ  
(Comprehensive Model) ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในปจจุบัน ประกอบดวย 6 สวน ไดแก สวนนํา การวางแผน  
การจัดองคกร การนํา การควบคุม และสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน คือการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป และมี
บางสวนไดใหรายละเอียดในแตละองคประกอบดังนี้  1) สวนนํา ไดแก วัตถุประสงคของ
แบบจําลอง คุณลักษณะโรงเรียนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แนวคิด และหลักการ องคประกอบของแบบจําลอง และเง่ือนไขในการนําแบบจําลองไป
ใช  2) การวางแผน ประกอบดวยการวางแผนกลยุทธ การวางแผนงบประมาณ และการคํานวณ
ตนทุนผลผลิต การจัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจําป 3) การจัดองคการ ไดแก การจัด
โครงสรางการบริหาร การกําหนดเปาหมายโรงเรียน กลไกการบริหารโรงเรียน ภารกิจการบริหาร
โรงเรียน 4 ดาน คือ วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป และ 4) การนํา ไดแก ภาวะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การบริหารโดยองคคณะบุคคล การบริหารแบบมีสวนรวม และการทํางานเปนทีม การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแยง การควบคุม ประกอบดวย ระบบการประเมินผล ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบควบคุมคุณภาพภายใน ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

สมชัย พุทธา (2546) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการใชขั้นตอนการ
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บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก การวิเคราะหศักยภาพ การกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมาย 
การวางแผนกลยุทธ การดําเนินการตามแผน การประเมินผล และการรายงาน เม่ือพิจารณาแตละ
ขั้นตอนพบวา ขั้นตอนการประเมินแผนกลยุทธมีระดับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นสูงสุด รองลงมา
คือ ขั้นตอนการรายงาน อันดับสุดทายคือ การวิเคราะหศักยภาพ ในดานหลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานท้ัง 6 หลักการ พบวา มีการปฏิบัติเชนกัน ไดแก หลักการกระจายอํานาจ หลักการ
บริหารตนเอง หลักการบริหารแบบมีสวนรวม หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 2) รูปแบบการ
บริหาร ท่ีเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนในจังหวัดไดแก รูปแบบท่ีมีผูบริหารเปนหลัก 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  เพ่ือ
ศึกษาปรากฏการณปจจุบัน  ปญหาและอุปสรรคของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การเลือก
ตัวแทนท่ีใชศึกษาเปนแบบเจาะจงประกอบดวย 3 โรงเรียนในจังหวัดขอนแกนท่ีมีขนาดใหญ ขนาด
กลางและขนาดเล็ก ตามลําดับ วิธีการวิจัยคือ การศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมี
สวนรวม การสัมภาษณแบบเจาะลึกลักษณะเปนทางการและไมเปนทางการ ผูวิจัยเก็บขอมูลจาก
บุคลากรหลักท่ีใหขอมูลสําคัญในการบริหารในโรงเรียน การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยใชเทคนิคการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) เพ่ือเปนการยืนยันความเท่ียงและความตรงของขอมูล
จากแหลงและชนิดของขอมูล รวมท้ังความถูกตองท่ีเช่ือถือได ผลการวิจัยแสดงใหเห็นปรากฏการณ
สําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนท้ัง 3 แหงดังนี้  1) หลักดุลยภาพ 2) หลัก
กระจายอํานาจ 3) หลักการจัดการตนเอง 4) หลักการริเริ่มสรางสรรคทรัพยากรมนุษย  ทุกโรงเรียน
มุงพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูเปนหลัก   สวนปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ครูขาดความรูและ
ประสบการณในเรื่องจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความตระหนักในบทบาท
ของตนเองการทํางานของทีมงานไมเปนไปตามบทบาทท่ีกําหนด โรงเรียนขนาดเล็กขาดส่ือ
อุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ศักดา สถาพรวจนา (2549) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิธีดําเนินการวิจัยเปนแบบวิจัยและพัฒนา โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน 
ประกอบดวย (1) การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา  มีขั้นตอนประกอบดวย การศึกษาเอกสารและ
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การศึกษาภาคสนามในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 แหง (2) การสรางรูปแบบ (3) การตรวจสอบ
รูปแบบ ซ่ึงประกอบดวย การประเมินรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ 11 คน  และประเมินสรุปรูปแบบ
โดยผูบริหารสถานศึกษา 420 คน  และ (4) การแกไขปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ  เครื่องมือในการ
วิจัย คือ แบบศึกษาเอกสาร แบบสัมภาษณและแบบประเมิน  การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
เนื้อหาและสถิติบรรยาย  ผลการวิจัยมีดังนี้   

1. ไดรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีสวนประกอบ
ของรูปแบบ 4 สวน คือ 1) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 10 หลักการ คือ เปาหมาย
หรือภาพวาดความสําเร็จ ความรวมมือ ความเปนประชาธิปไตย การกระจายอํานาจหรือความมี
อิสระในตนเอง การทํางานเปนทีม ขอตกลงความรวมมือ ความรับผิดชอบ ความสัมพันธเชิงบวก 
การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ และการสรางแรงจูงใจและเสริมพลังอํานาจ 2)  ระบบการบริหาร
แบบมีสวนรวม มี 2 มิติ คือ มิติท่ีหนึ่งเปนมิติสถานศึกษา ประกอบดวย 4 ระบบยอย  คือ ระบบยอย
ดานคน ระบบยอยดานโครงสราง ระบบยอยดานงาน และระบบยอยดานเทคโนโลยี  มิติท่ีสองเปน
มิติการบริหารแบบมีสวนรวม  ประกอบดวย 5 สวน คือ บุคคลท่ีมีสวนรวม เรื่องท่ีมีสวนรวม 
วิธีการมีสวนรวม ขั้นตอนการมีสวนรวม และระดับการมีสวนรวม  3)  แนวทางการนํารูปแบบไป
ใช มี 4 ขั้นตอน  คือ การเตรียมความพรอม การดําเนินการตามรูปแบบ การประเมินผลการนํา
รูปแบบไปใช และการรายงานผล  4) เง่ือนไขของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 
2 สวน สวนแรกคือปจจัยท่ีสงผล ซ่ึงมี 2 ปจจัยคือ ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการใชรูปแบบ  
และปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการใชรูปแบบ  สวนท่ี 2 คือแหลงท่ีมาของปจจัย  ซ่ึงมี 3 แหลง คือ 
ผูบริหารสถานศึกษา ผูรวมงาน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

2. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ผูบริหารสถานศึกษา  พบวา มีความเหมาะสมและความเปนไปได อยูในระดับมาก 

ธวัชชัย  รัตตัญู (2551) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน  ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดการวิจัย
ไว 7 ขั้นตอน คือ การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การทําเครื่องมือและวิธีการวิจัย การ
ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือและวิธีการศึกษาโดยผูเช่ียวชาญ การศึกษารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การกําหนดรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาและบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร การตรวจสอบความถูกตองของรปูแบบโดยผูเช่ียวชาญ 
และการนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  การ
ดําเนินการวิจัยไดศึกษาขอมูลจากแบบสอบถาม แบบเขียนตอบ และแบบสัมภาษณ โดยกลุม
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ตัวอยางจากโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 225 โรงเรียน วิเคราะหขอมูล
จากการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสาร  การแจกแจงความถ่ี คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา
รอยละ 

การนําเสนอรูปแบบการบริหารท่ีใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  นําเสนอผลการวิจัย 3 ประเด็น ประกอบดวย  

1. หลักการบริหารตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 7 หลักการ ประกอบดวย 
1) หลักการกระจายอํานาจ 2)หลักการมีสวนรวม 3) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหกับ
ประชาชน 4)หลักการบริหารตนเอง 5) หลักการตรวจสอบถวงดุล  6) หลักการมีภาวะผูนําแบบ
เกื้อหนุน 7) หลักการพัฒนาท้ังระบบ  โดยผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูประมวลความตองการ
ของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในทองถ่ิน  และนํามาพัฒนาปรับปรุงแผนและแนวทางการจัด
การศึกษาและกิจกรรมการศึกษา 

2. นําเสนอดานบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 บทบาท และท่ีควร
เพ่ิมเติม 4 ประเด็น จากงานวิจัย ประกอบดวย 1) ดานองคประกอบของคณะกรรมการ ควรเพ่ิม
อํานาจและสัดสวนของคณะกรรมการ เนนผูท่ีมีประสบการณทางการศึกษา เพ่ือรับรูรวมกัน  
ทํางานรวมกัน ผูทรงคุณวุฒิควรเปนไดมากกวาคนละ 3 โรงเรียน  โรงเรียนควรกําหนดกรรมการได
ตามความตองการ  เพราะสถานศึกษาแตละแหงมีบริบทสภาพแวดลอมตางกัน 2)  ดานบทบาท
หนาท่ีและการดํารงตําแหนง  วาระการดํารงตําแหนงควรหมดพรอมกันตามวาระ คราวละ 4 ป  เนน
การประสานงานกับองคการตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  เปนผูเช่ือมโยงระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชน  รวมท้ังเปนผูประสานงานกับสมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน 3)  ดานการใหเกียรติ
ยกยอง  ควรมีการยกยองใหเกียรติ การแตงตั้งควรใหสมฐานะ ควรมีการจัดสรรคาตอบแทน โดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งงบประมาณของทองถ่ินสนับสนุน 4) รูปแบบของคณะกรรมการ
เปนรูปแบบชุมชนเปนหลัก  เพราะโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองทํางานกับ
ชุมชนอยางใกลชิด  โดยใหตัวแทนประชาชนเปนประธาน และผูบริหารสถานศึกษาเปนเลขานุการ  

3. นําเสนอดานบทบาทของนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีท่ีควบคุมกํากับการ
จัดการศึกษา ผูอํานวยการกองหรือผูอํานวยการสํานักการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา 

ทวีศักดิ์ อําลา (2551) ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเปนนิติบุคคล  
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สํารวจรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเปนนิติบุคคลใน
ปจจุบัน 2) สรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเปนนิติบุคคลท่ีควรจะเปน 3) ตรวจสอบ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเปนนิติบุคคลท่ีเหมาะสม วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย  3 
ขั้นตอนคือ 1) การศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนนิติบุคคลในปจจุบัน โดยศึกษาเอกสาร 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ วิเคราะห สังเคราะห เปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนในปจจุบัน 2) สราง
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนนิติบุคคลท่ีควรจะเปน โดยนํารูปแบบท้ังหมดไปใหผูทรงคณุวฒุิ
ใหความเห็น 3) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนนิติบุคคลท่ีเหมาะสม โดยไดศึกษา
เอกสารขอมูลท่ีเกี่ยวของและสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน 17 คน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน 69 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 18 คน ครูในโรงเรียนเอกชนทุกประเภท 20 คน รวม 124 คน นําขอมูลท่ี
ไดจากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ สรุปเปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนนิติบุคคลใน
ปจจุบัน รวมกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  รูปแบบท่ีผูวิจัยสรุปจากโรงเรียนนิติ
บุคคลภาครัฐ นํารูปแบบท้ังหมดไปสอบถามผูทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเอกชน จํานวน 29 
คน เพ่ือใหความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบท่ีควรจะเปน วิเคราะหขอมูลดวย  Nonparametric เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของแตละกลุมผูเช่ียวชาญและรูปแบบการบริหารท้ัง 9 รูปแบบ ดวย Willcoxon Mann–
Whitney U Test ตอจากนั้นนํารูปแบบท่ีควรจะเปนไปตรวจสอบถึงความเหมาะสมท่ีจะใชใน
โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งดวยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒ ิ(Connoisseurship) จํานวน 9 ทาน ผลการวิจัยพบวา   

1) รูปแบบของการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเปนนิติบุคคลในปจจุบัน มี 7 รูปแบบ  
2) รูปแบบของการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีควรจะเปน คือ รูปแบบท่ี 8 ซ่ึงมี

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนหลัก มีผูอํานวยการและผูจัดการรับผิดชอบงาน
แยกจากกัน 

3) รูปแบบท่ีเหมาะสมกับการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีเปนนิติบุคคล คือรูปแบบท่ี 8  
ซ่ึงมีความเหมาะสม 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) วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในการตัดสินในการตัดสินใจ 
ประสิทธิผลของโรงเรียน  ระดับความพอใจในการทํางานของครูท่ีมีสวนรวม และไมมีสวนรวม
เปนคณะทํางานในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีเปน
ครู 6 โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคลีฟแลนด รัฐโอไฮโอ ซ่ึงเปนโรงเรียนในโครงการนํารองการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา ท้ังผูท่ีเปนคณะทํางาน และไมเปนคณะทํางานตาง
มีความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องการบริหารโรงเรียน กลุมครูท่ีเปนคณะทํางาน และมี
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สวนรวมโดยตรงในการบริหาร จะมีระดับความพึงพอใจในการทํางาน และประสิทธิผลของ
โรงเรียนสูงกวากลุมครูท่ีไมไดเปนคณะทํางาน 

Goode (1994)  ทําการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนรัฐบาล : 
ความทาทายตอวิกฤติการเปล่ียนแปลง (Site-Based Management in Public Education: A Challenge 
for Critical Pragmatism) ผลการวิจัยสรุปไดวา การท่ีผูบริหารโรงเรียนทําการบริหารแบบมีสวน
รวม มีสวนสําคัญตอความสําเรจ็ในการบริหารแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ปจจัยสําคญั
ตอความสําเร็จ ไดแก การปรับโครงสรางการบริหารโรงเรียน  การกระจายอํานาจสูโรงเรียนท้ังดาน
งบประมาณ บุคลากร และวิชาการ การไดรับความรวมมือ และ มีสวนรวมในการตัดสินใจจาก
ผูเกี่ยวของโดยมีปจจัยอ่ืนๆ ไดแก ความสัมพันธของบุคลากร  การกําหนดกฎระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติท่ีชัดเจน 

Maquire (1994) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน : เง่ือนไขสําหรับการ
ปฏิบัติ (School-Based Management: Conditions for Implementation) เปนการวิจัยท่ีมุงศึกษาการมี
สวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการโรงเรียน ใชแบบ
สัมภาษณแบบโครงสรางปลายเปด สุมสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนจํานวน 5 คน ใชแบบสัมภาษณ
สงถึงคร ูจํานวน 126 คน โดยแบบสัมภาษณสงกลับมารอยละ 53 ผลจากการวิจัยพบวา ปจจัยสําคัญ  
6 ประการ ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก งบประมาณ ความไววางใจ การฝกอบรม  การ
ตรวจสอบได ความรวมมือในการตัดสินใจ และความรวมมือจากสหภาพครู   ผลการวิจัยยังพบวา 
ท้ังครู และผูบริหารตางตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร และ
หลักสูตร 

Claybar (1994: 1431) ทําการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน : การศึกษา
การเปล่ียนแปลงองคกรในการตัดสินใจ และปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการบริหารโรงเรียน 
(School-Based Management: A Study of Organizational Change in Decision-making and Factors 
Influencing the Institutionalization of the Process) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ผลกระทบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีมีตอการตัดสินใจและปจจัยท่ีมีผลตอ
กระบวนการบริหารโรงเรียนโดยการศึกษารายกรณีโรงเรียนท่ีใชรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 5 โรงเรียนทําการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง 42 คน และการสังเกต 
ผลการวิจัยพบวา การเปล่ียนแปลงในองคการ มีการเพ่ิมขึ้นทีละนอย  ปจจัยสําคัญในการบริหาร 
ไดแก การส่ือสาร ภาวะผูนํา การแนะนํา การสนับสนุน การรวมมือของผูเกี่ยวของ ความไววางใจ 
ความกลาเส่ียง 
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Diconti (1996) ศึกษาความทาทายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  และการ
สามารถเลือกโรงเรียนรัฐบาล ( Public School Choice: PSC ) ท่ีมีตอการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม      
(Common Schooling Tradition ) ของสหรัฐอเมริกา โดยกลาววาในทศวรรษท่ี 1980 มีความตองการ
ใหมีการปรับโครงสรางโรงเรียนของรัฐเพ่ือใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น  ใน
การนี้มีขอเสนอแนวทางการปรับโครงสราง 2 แนวทาง คือ ขอเสนอแรก การกําหนดใหมีโรงเรียน
ทางเลือก  แนวคิดนี้มุงใหผูเรียนมีสิทธ์ิท่ีจะลาออกจากโรงเรียนท่ีตนเองกําลังเรียนและสามารถเขา
เรียนในโรงเรียนท่ีตนตองการ  เพราะเช่ือวาดวยการใหสิทธ์ินี้แกนักเรียนจะทําใหโรงเรียนปรับปรุง
ตนเองจนแขงขันกับท่ีอ่ืนได  ขอเสนอท่ีสองใหโรงเรียนบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  แนวคิดนี้
มุงเนนการรับฟงเสียงจากผูปกครอง ครู และนักเรียนในการบริหารโรงเรียนโดยใหมีคณะกรรมการ
บริหาร โรงเรียนทําหนาท่ีกําหนดความตองการทางการศึกษา ทรัพยากรและการพัฒนาโรงเรียน  
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษารายกรณี กรณีศึกษาโรงเรียนทางเลือกเปนโรงเรียนใน Minnesota 
สวนโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนโรงเรียนใน Baltimore City จากการศึกษาพบวา  
ในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท้ังสองแบบ  ตางประสบความลมเหลวโดยส้ินเชิง  เหตุ
ท่ีทําใหโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไมสามารถยกระดับผลการเรียนไดเพราะ 1)
โรงเรียนใชเวลาไปสนใจดานอ่ืน ๆ โดยท่ีแทบไมไดใหเวลากับเรื่องการสอนปรัชญาการศึกษา  
และหนาท่ีของโรงเรียนท่ีตองการพัฒนาเศรษฐกิจและการจางงาน และ 2) การปฏิรูปการศึกษา
ไมไดมุงท่ีจะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางแทจริงหากแตเปนการพยายามของผูอยูนอกวง
การศึกษาท่ีตองการลดทอนอํานาจของหนวยงานบริหารการศึกษาแบบเดิมใหออนแอลงเทานั้นเอง 

Carlson (1997: 1844)ทําการวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจส่ังการภายใต การบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน:เปรียบเทียบระหวางรูปแบบท่ีควบคุมโดยใชผูบริหารและรูปแบบท่ีใชควบคุม
โดยครู (The Process of Decision-making Under School-Based Management: A Comparison of 
the Administrative Control and Professional Control Models ) วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษา
การตัดสินใจส่ังการภายใตรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี
ควบคุมโดยผูบริหารโรงเรียน และรูปแบบท่ีควบคุมโดยครูหรือมีครูเปนสมาชิกสวนใหญใน
คณะกรรมการโรงเรียนโดยมุงเนนการศึกษาการตัดสินใจในระดับสํานักงานสวนกลางและระดับ
สถานศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 โรงเรียน โดยการใชแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสรางและปลายเปดทําการสัมภาษณคณะกรรมการโรงเรียนและผูบริหาร
โรงเรียน สังเกตการณประชุมของคณะกรรมการโรงเรียนและศึกษาเอกสารภายในโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจท้ังในระดับสํานักงานสวนกลางและระดับสถานศึกษามีความ
แตกตางกันท้ัง 2 รูปแบบ รวมท้ังการบริหารท้ัง 2 รูปแบบในโรงเรียน ผลการทดสอบความ



    
129 

 

เหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ พบวามีความแตกตางกันในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีและ
การใหความสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวา  1)รูปแบบของการ
บริหารแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะมีผลตอการตัดสินใจ  2)ความสําคัญของการใช
รูปแบบการบริหารแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ขึ้นอยูกับความสัมพันธของรูปแบบ
ของการบริหาร และวัฒนธรรมของโรงเรียน  3)การบริหารท่ีมุงกระจายการตัดสินใจไปยังผูบริหาร
โรงเรียน จะไมเปนไปตามหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะกลายเปนการบริหาร
แบบรวมศูนยอํานาจอีกรูปแบบหนึ่งมากกวาจะเปนการสงเสริมชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารโรงเรียน 

Jones (1997: 2003) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ไปใชในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเมือง (A Study of Site-Based Management 
Implementation in Selected Urban High Schools ) การทําวิจัยครั้งนี้มุงเจาะจงศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 โรงเรียน ท่ีอยูในพ้ืนท่ีการศึกษาในเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ความแตกตางของความคิดเห็นในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการปรับปรุงโรงเรียนของผูท่ีเปนสมาชิก
ทีมปรับปรุงโรงเรียน (School Improvement Team: SIT ) ผูท่ีไมไดเปนสมาชิกใน 7 ประเด็นตาม
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก กระบวนการตัดสินใจส่ังการ การบริหารบุคคล 
ความรวมมือของผูปกครอง / ชุมชน หลัดสูตร การพัฒนาบุคลากร บทบาทของการสนับสนุนของ
สํานักงานสวนกลางและงบประมาณเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณทาง
โทรศัพท การตรวจสอบเวลาและวาระการประชุมของ SIT ผลการวิจับพบวา โรงเรียนท้ังหมด
ดําเนินการตามคูมือการบริหารโรงเรียนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สมาชิกในทีม SIT ประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง นักเรียน และตัวแทนจากภาคธุรกิจ ความคิดเห็นของสมาชิก SIT 
แตกตางจากบุคลากรท่ีไมไดเปนสมาชิก SIT ในท้ัง 7 ประเด็น โดยสมาชิกของ SIT มีความเห็นวา
ตนเองมีความสามารถมากกวาบุคลากรอ่ืนในดานการบริหารงานบุคคลความรวมมือกับชุมชน/
ผูปกครอง การไดรับการสนับสนุนจากสวนกลางและการบริหารงบประมาณ 

Brown (1998: 153) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาและการรับรูของผูบริหารโรงเรียน(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
โรงเรียนตามตัวแปรท่ีกําหนด  กอนนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชบริหารโรงเรียน 
เม่ือครบ 1ปทําการวัดซํ้าอีกครั้งหนึ่งแลวเปรียบเทียบผลการวัดกอนและหลัง ผลการวิจัยพบวามี
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สหสัมพันธทางสถิติระหวางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับการรับรูของผูบริหารโรงเรียน 
และประสิทธิผลของโรงเรียน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทําใหผูบริหารโรงเรียนไดรับรู
หรือเรียนรูการบริหารโรงเรียนเพ่ิมขึ้น และทําใหประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึ้น 

McCollor (1998: 40) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษากรณีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 3 โรงเรียนในเขตเมือง (Case Studies of School-Based 
Management in Three Urban Middle Schools) วัตถุประสงคของการวิจัยเปนการศึกษารายกรณี
แบบเขมขน (Comprehensive) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 3 โรงเรียน ในเมือง Saint Paul รัฐ 
Minnesota เพ่ือศึกษาการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบ
กับแบบจําลองท่ีสรางขึ้นตามเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ วิธีการศึกษาใชการสัมภาษณ
คณะกรรมการโรงเรียน การสํารวจความคิดเห็นในโรงเรียน และการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของในแต
ละโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการโรงเรียนทําหนาท่ีเปนองคกรท่ีปรึกษามากกวาเปน
องคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจ  มีความตองการอบรมหรือพัฒนาใหคณะกรรมการโรงเรียนได
ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีท่ีแทจริงของคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนมิไดใช
อํานาจการบริหารดังแบบจําลองทางทฤษฏี โดยไมไดมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติงาน 
การวางแผนปฏิบัติงานและควบคุมงบประมาณเทาท่ีควรจะเปน 

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 ผลสัมฤทธ์ิของ
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) ผูอํานวยการมีบทบาทหนาท่ี 2 ประการ ในการปฏิรูปการบริหาร คือ เรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน และ
ผูติดตอส่ือสาร 3) การเปล่ียนแปลงความรับผิดชอบของสํานักงานสวนกลางมีหลายประการ คือให
ทุกคนมีสวนรวม และความเขาใจในความจําเปนในการปฏิรูป การมอบอํานาจใหโรงเรียน หรือ
องคกรได มีการอบรมพนักงานทุก ๆ คน การไดรับการสนับสนุนจากการเมืองการปกครองใหการ
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ปฏิรูปเปนไปอยางม่ันคง และ 4) นโยบายทุกระดับจะตองสนับสนุนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน ใหเปนไปอยางมีระบบ 

Adler (1999) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการรับรูของครูเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานท่ีมีผลกระทบตอการใหอํานาจครู (A Study of Teachers’ Perceptions of School-Based 
Management’s Impact on Teacher Empowerment) ผลการวิจัยสรุปไดวา การใหอํานาจในโรงเรียน 
คือ การใหครูมีสวนรวมในการบริหาร การสนับสนุน และการทํางานเปนทีม ซ่ึงส่ิงท่ีทาทาย และ
เปนปจจัยท่ีกระตุนใหครูมีสวนรวมใน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ การรวมมือทํางาน 
การไดรวมสรางฉันทามติในเรื่องสําคัญของโรงเรียน ความกาวหนาทางอาชีพของครู การพัฒนา
ของโรงเรียน และการส่ือสารของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการตัดสินใจในระดับโรงเรียนมี 5 ดาน 
คือ การวางแผน การดําเนินงาน การพัฒนาครู การบริหารบุคคล และการบริหารงบประมาณ และ
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการทํางานของทีมงาน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ การส่ือสาร การ
สนับสนุน และการอํานวยความสะดวก โดยผูบริหารโรงเรียน รวมท้ังปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจ
ในโรงเรียน คือ การมีสวนรวมของบุคลากร ดังนั้น ครูจะมีความรูสึกวาไดรับอํานาจ เนื่องจากไดมี
สวนรวมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
โรงเรียน 

Marti–Vazquez (2000: 265)  ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษารายกรณี ผลกระทบของการ
กระจายอํานาจและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน 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  โรงเรียนมีบทบาทในการจัดซ้ือและจัดการการเงินอยูบางเล็กนอย  แตไมมีอํานาจ
เกี่ยวกับการจางบุคลากรและการตัดสินใจเกี่ยวกับหนังสือเรียนหรือพัสดุรายการท่ีสําคัญ ซ่ึง
สวนกลางยังคงมีบทบาทควบคุมเชนเดิม คณะกรรมการโรงเรียนแทบไมไดประชุมในรอบป และ
การตัดสินใจส่ังการยังคงอยูท่ีผูอํานวยการโรงเรียน  ความรวมมือจากชุมชนรอบโรงเรียนยังไมดีพอ  
สาเหตุท่ีการปฏิรูปการศึกษาระดับโรงเรียนลมเหลว เพราะ 1) เปนการส่ังการจากสวนกลางไมได
เกิดจาการริเริ่มของโรงเรียน 2) นโยบายโรงเรียนไมเนนดานวิชาการของนักเรียน 3) นโยบายดาน
การปฏิรูประบบโรงเรียนยังขึ้นอยูกับพรรคการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงบอย 4) ไมมีการมอบอํานาจ
อยางแทจริงไปยังโรงเรียน 5)หนวยงานดานปฏิรูปการศึกษาปฏิบัติงานไมเปนไปในแนวทาง
เดียวกับทางราชการท่ีมีมาตรการการควบคุมเครงครัด 6) การจัดสรรทรัพยากรใหโรงเรียนไมเทา
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เทียมกัน  เนนจัดสรรไปพ้ืนท่ียากจนเปนหลัก  7) แบบจําลองการบริหารท่ีกําหนดในกฎหมายไมได
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 เพ่ิมบทบาท
การมีสวนรวมของชุมชน และพัฒนาการส่ือสาร ผูนําใชภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน หรืออํานวยความ
สะดวก ผูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนรูสึกพอใจกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 
ตอนที่ 4 สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 ผลจากการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปผล
การศึกษา 2 เรื่อง ไดแก กรอบแนวคิดในการวิจัย และผลการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลตาม
กรอบแนวคิดในการวิจัย สรุปไดดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 10 กรอบแนวคิดการวิจัยกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  และ
รายละเอียดท่ีศึกษา 

กรอบแนวคิดในการวิจัย องคประกอบทีใ่ชในการวิจัย รายละเอียดที่ศกึษา 
1. การพัฒนารูปแบบ     1. การศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบ 

2. ขั้นศึกษาและวิ เคราะหขอมูล
พ้ืนฐาน 

3. ขั้นสรางรูปแบบ 
4. ขั้นตรวจสอบรูปแบบ 
5. ขั้ น ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ นํ า เ ส น อ

รูปแบบ   

1. ศึกษาองคความรูท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

2. สอบถามความคิดเห็นผูบริหาร
สัมภาษณผูบริหาร 

3. สร างรูปแบบท่ีเปนทางเ ลือก
สําหรับการแกไขปรับปรุงหรือ
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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ตารางท่ี 10 กรอบแนวคิดการวิจัยกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  และ
รายละเอียดท่ีศึกษา (ตอ) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย องคประกอบทีใ่ชในการวิจัย รายละเอียดที่ศกึษา 
2. แนวคิดเชิงระบบ 1. ปจจัยนําเขา 

2. กระบวนการ 
3. ผลผลิต 
4. ขอมูลปอนกลับ 
5. สภาพแวดลอม 

ศึ ก ษ า อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ร ะ บ บ
สําหรับพัฒนารูปแบบการบริหาร
โ ด ย ใ ช โ ร ง เ รี ย น เ ป น ฐ า น ข อ ง
โรงเรียนเอกชน  เพ่ือใหเปนรูปแบบ
ท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับ
ระบบอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา และ
มองสถานศึกษาในฐานะระบบ 

3. ก า ร บ ริ ห า ร โ ด ย ใ ช
โรงเรียนเปนฐาน 

1. หลักการกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจใหโรงเรียนอยาง
แทจริง  กระจายความรับผิดชอบและ
อํานาจการตัดสินใจใหทีมงานอยาง
ท่ัว ถึง  ตามภารกิจการบริหาร
สถานศึกษา 4 ดาน  

- ดานวิชาการ 
- ดานงบประมาณ 
- ดานบริหารบุคคล 
- ดานบริหารท่ัวไป 

 2. หลักการบริหารตนเอง  2. โรงเรียนมีระบบการบริหารมี
อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ 
และ กา รตัด สิน ใจ ดวย ตน เอ ง
ภ า ย ใ ต ก า ร บ ริ ห า ร ข อ ง ค ณ ะ 
กรรมการโรงเรียน 

 3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 3. เปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ
แ ล ะ ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย 
คณะกรรมการโรงเรียน มีสวน
รวมในการบริหารและตัดสินใจ
และรวมจัดการศึกษา 
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ตารางท่ี 10 กรอบแนวคิดการวิจัยกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  และ
รายละเอียดท่ีศึกษา (ตอ) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย องคประกอบทีใ่ชในการวิจัย รายละเอียดที่ศกึษา 
 4. ห ลั ก ก า ร มี ภ า ว ะ ผู นํ า แ บ บ

เกื้อหนุน 
4. เปนภาวะผูนําท่ีเนนการสนับสนุน

และอํานวยความสะดวก เนน
ภาวะผูนําดานการศึกษา การนิเทศ 
การจัดองคกร และการบริหาร
การศึกษา 

 5. หลักการพัฒนาท้ังระบบ 5. มีก า รป รั บโ ค รง สร า ง ภา ย ใ น
โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น
วัฒนธรรมองคกร ผูบริหารสราง
แรงจูงใจและทัศนคติเชิงบวกใน
การพัฒนาท้ังระบบ  ใหสมาชิกใน
โรงเรียนท้ังหมดเห็นดวยและ
สนับสนุน 

 6. ห ลั ก ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ท่ี
ตรวจสอบได 

6. มีการตรวจสอบผลการพัฒนา
ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ว ม กั น  โ ด ย
คณะกรรมการโรงเรียนมีหนาท่ี
ตรวจสอบและถวงดุลซ่ึงกันและ
กันอยูเสมอ 

4. ห น า ท่ี บ ริ ห า ร /
ก ร ะ บ ว น ก า ร
บริหารงาน 

1. การวางแผน 1. การวิเคราะหสภาพองคกร 
2. การกําหนดวัตถุประสงค กําหนด

แผนงานหรือโครงการ 
3. ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

ประจํ า ปและ ปฏิบัติก ารตา ม
แผนปฏิบัติการประจําป 

4. การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 10 กรอบแนวคิดการวิจัยกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  และ
รายละเอียดท่ีศึกษา (ตอ) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย องคประกอบทีใ่ชในการวิจัย รายละเอียดที่ศกึษา 
 2. การจัดองคการ 1. การจัดโครงสรางองคการ 

2. กําหนดโครงสรางงาน   
3. การจัดบุคลากรรับผิดชอบงาน 
4. การจัดการทรัพยากร 
5. การมอบหมายงาน 
6. วัฒนธรรมองคการ 
7. การจัดสภาพแวดลอมและส่ิง

อํานวยความสะดวก 
 3. การนํา 1. ภาวะผูนําของผูบริหาร 

2. การตัดสินใจส่ังการ  
3. การติดตอส่ือสาร  
4. การประสานงาน  
5. การจูงใจ 

 4. การควบคุม 1. ก า ร กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

2. ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 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
ปฏิบัติงานกับมาตรฐานท่ีตั้งไว   

4. ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข ก า ร
ปฏิบัติงาน 

 
 จากแนวคิดท้ัง 4 ประการดังกลาวขางตน  สรุปเปนแผนภาพกรอบแนวคิดในการวจิัยการ
พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน เปนเบ้ืองตน ดังนี ้
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แผนภาพท่ี  22  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  สามารถสรุปเปน
องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ดังตารางตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
1. หลักการกระจายอํานาจ 
2. หลักการบริหารตนเอง 
3. หลักการมีสวนรวม 
4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนนุ 
5. หลักการพัฒนาท้ังระบบ 
6. หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

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

 
รูปแบบการบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน 
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ตารางท่ี 11  องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 
 

องคประกอบหลัก     สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

หลักการบริหารโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน 
1. หลักการกระจายอํานาจ 
 
 

1. โรงเรียนมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจและความ
รับผิดชอบไปยังฝายตาง ๆ ชัดเจน 
2. โรงเรียนมีอํานาจในการกําหนดนโยบายดานวิชาการ 
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารท่ัวไป 
3. โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถ่ิน
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
4. โรงเรียนมีการนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
5. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติและความตองการของผูเรียน 
6. โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ อยางเหมาะสม 
7. โรงเรียนสามารถสรรหา คัดเลือก ครูและบุคลากรไดตาม
ความตองการ 
8. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการบริหารงานธุรการ 
การเงินและบัญชี การพัสดุ อาคารสถานท่ี และงานสัมพันธ
ชุมชน 

2. หลักการบริหารตนเอง 1. โรงเรียนมีอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนดวยตนเอง 
2. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและระบบการ
ประเมินคุณภาพของตนเอง 
3. โรงเรียนมีการอํานวยการ กํากับ และติดตาม การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน 
4. โรงเรียนมีอิสระในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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ตารางท่ี 11  องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก     สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

 5. โรงเรียนมีการจัดทําแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผล และ
เกณฑการเทียบโอนของตนเอง 
6. โรงเรียนมีการกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการ
ทํางาน เพ่ือพิจารณาใหประโยชนตอบแทนแกครูและบุคลากร
ของตน 
7. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่องการเงิน 
ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียนเอง 
8. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนของตนเอง 

3. หลักการมีสวนรวม 1 .  โรง เรี ยน จัดให มีกระบ วนการสรรหา  และคัด เ ลือ ก
กรรมการบริหารสถานศึกษาอยางโปรงใส 
2. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผน
และตัดสินใจรวมกับโรงเรียน 
3. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีความเขาใจเปาหมายใน
การดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน 
4. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการประชุมอยาง
สมํ่าเสมอ 
5. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการพิจารณา 
กําหนด และตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายใน
โรงเรียน 
6. ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในกระบวนการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียน 
7. โรงเรียนมีการระดมและสรางเครือขาย บุคคลและองคกรใน
ชุมชน  เพ่ือการบริหารงานโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
8. โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป
ท่ีเกิดจากความรวมมือของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และ
ครู 
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ตารางท่ี 11  องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก     สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

4. หลักการมีภาวะผูนําแบบ
เกื้อหนุน 

1. ผูบริหารเปนผูนําการเปล่ียนแปลงมาสูโรงเรียน 
2. ผูบริหารสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกครูและ
บุคลากรในการทํากิจกรรมตาง ๆ  
3. ผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง 
4.  ผูบริหารเปนผูประสานความรวมมือจากชุมชนและ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
5. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรแสดงความคิดเห็น
และมีสวนรวมในการสรุปความคิดเห็นเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
รวมกัน 
6. ผูบริหารเปนผูนําดานการศึกษา ทําหนาท่ีนิเทศและให
คําปรึกษา 
7. ผูบริหารเปนผูนําดานการจัดองคกร  และใหครูมีสวนรวมใน
การบริหารโรงเรียน 
8. ผูบริหารเปนผูสรางขวัญ กําลังใจ และความรูสึกรวมกันใน
การทํางานสูเปาหมาย 

5. หลักการพัฒนาท้ังระบบ 1. โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสรางในโรงเรียนใหเปน
เครือขายเช่ือมโยงกัน เปนฝาย งาน สายช้ัน บุคคล 
2. ผูบริหารเปนแบบอยางในการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร 
3. ผูบริหารสรางแรงจูงใจและทัศนคติเชิงบวกในการพัฒนา
โรงเรียนท้ังระบบ 
4. ผูบริหารเสริมสรางความเช่ือม่ันและสรางความเขาใจใหกับ
ครูและบุคลากร 
5.โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 
6. คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงตั้งไดตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภายในโรงเรียน ท้ังดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป 
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ตารางท่ี 11  องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก     สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

 7. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีพรอมรับการ
ประเมินภายนอก 
8. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพ่ือเปนฐานขอมูลในการ
บริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล 
และการบริหารท่ัวไป 
9. โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีครอบคลุมทุกงาน 
10. บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการประเมินผลและพัฒนา
งาน 

6. หลักความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได 

1. โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษา
รวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน และตนสังกัด 
2. โรงเรียนมีระบบการบริหารและจัดการศึกษาภายในท่ียึดหลัก
นิติธรรม คุณธรรม โปรงใสและตรวจสอบได 
3. โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย 
และรายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. โรงเรียนมีมาตรการการตรวจสอบความถูกตอง โปรงใสใน
การบริหารจัดการงานธุรการ การเงิน และบัญชี อาคารสถานท่ี 
การประชาสัมพันธ และการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
5. โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานชุดตาง ๆ 
6. โรงเรียนจัดใหมีการรายงานผล และประเมินคุณภาพภายใน
ตอผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 
7. โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบแผนการสอน และบันทึกหลัง
สอนของคร ู
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ตารางท่ี 11  องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก     สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

ภารกิจการบริหารสถานศึกษา 
1. ดานวิชาการ 

1. โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 
2. โรงเรียนใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3. โรงเรียนใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
4. โรงเรียนมีแผนการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน 
5. โรงเรียนดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
6. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
และมีวิธีการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 
7. โรงเรียนดําเนินการวัดผลและประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียนได 
8. โรงเรียนดําเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพ
ทางวิชาการของโรงเรียน 
9. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และพัฒนาวิชาชีพ
ใหแกครู 

2. ดานงบประมาณ 1.โรงเรียนดําเนินการจัดตั้งงบประมาณไดเอง  โดยผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
2. โรงเรียนบริหารงบประมาณโดยมุงเนนผลงาน 
3. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณใหแตละฝายไดอยางเหมาะสม 
4. การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณภายในโรงเรียน
เปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป 
5. โรงเรียนมีการติดตามผลและการรายงานผลการใชจายเงิน
งบประมาณภายในของโรงเรียน 
6. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
7. โรงเรียนจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนโรงเรียน 
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ตารางท่ี 11  องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก     สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

 8. โรงเรียนสามารถหารายไดและผลประโยชนตาง ๆ ไดดวย
ตนเอง  เชน  การจัดงานบัณฑิตนอย  งานแขงขันกีฬา 
9. โรงเรียนสามารถบริหารงานพัสดุไดเรียบรอย 
10. โรงเรียนสามารถบริหารงานการเงินและการบัญชีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. ดานการบริหารบุคคล 1. โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทํา
แผนอัตรากําลังดวยตนเองได 
2. โรงเรียนสามารถสรรหา และคัดเลือก และบรรจุแตงตั้งครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง 
3. โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได 
4.  โรงเรียนจัดใหมี เครือขายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัด
การศึกษา 
5. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการพิจารณาใหประโยชนตอบ
แทนแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. โรงเรียนสามารถดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดดวยตนเอง 
7. โรงเรียนจัดสวัสดิการและจัดตั้งกองทุนบุคลากร  เพ่ือสราง
ขวัญกําลังใจ และชวยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอง 
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ตารางท่ี 11  องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก     สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

4. ดานการบริหารท่ัวไป 1. โรงเรียนจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
เรียนการสอน 
2. โรงเรียนมีระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 
3. โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และ
แผนปฏิบัติการประจําปท่ีเปนกรอบในการบริหารงานอยางมี
คุณภาพ 
4. โรงเรียนจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณไดดี 
5. โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง ส่ิงท่ีตองการและ
จําเปนไดเองอยางมีประสิทธิภาพ 
6 .  โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร ดู แ ลแ ละ พั ฒ น า อ า ค า ร สถา น ท่ี แ ล ะ
สภาพแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภัย เหมาะสมและ
พรอมใชงานอยูเสมอ 
7. โรงเรียนสงเสริมงานดานความสัมพันธกับชุมชน ประสาน
ความรวมมือกับชุมชน องคกรตาง ๆ ในการจัดและพัฒนา
การศึกษารวมกัน 

หนาที่การบริหาร 
1. การวางแผน 

1. โรงเรียนสามารถวิเคราะหสภาพปจจุบันของสถานศึกษาได
อยางถูกตอง  และรูวาจะตองปรับปรุงแกไขพัฒนาอะไรบาง 
2. โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบายการจัดการศึกษา 
โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
3. โรงเรียนดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดย
ใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา 
4. โรงเรียนดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป 
5. โรงเรียนมีการวางแผนการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 11 องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก     สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

2. การจัดองคกร 1. โรงเรียนจัดโครงสรางองคกรมีความเหมาะสมสําหรับการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
2.  โรง เรี ยนกํ าหนดโครงสร างงาน และกํ าหนดหนา ท่ี
รับผิดชอบของงานอยางชัดเจน 
3. โรงเรียนจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสม 
4.  โร ง เรี ยน จัดร ะบ บบริ หา รทรั พย ากร บุค คลเ พ่ือ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
5. การบังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน  
และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
6. มีการจัดสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. การนํา 1. ผูบริหารมีภาวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมีความมุงม่ัน
ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 
2. การตัดสินใจส่ังการเปนไปอยางเหมาะสม  เนนการมีสวน
รวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ 
3. การส่ือสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง  ผูบริหารส่ือสาร
กับทุกฝายใหมีความเขาใจตรงกัน  และทราบเปาหมายและ
วิธีการดําเนินงานชัดเจน 
4. ผูบริหารเปนผูนําในการประสานงานกับทุกฝายท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 11  องคประกอบหลักและสาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก     สาระสําคัญสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา 
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

4. การควบคุม 1. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2. โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
อยางเปนระบบ 
3. โรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ
มาตรฐานท่ีตั้งไว 
4. โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยวิธีท่ีตั้งไว 
5. โรงเรียนนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 
 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสรุปไดวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน เปนกลยุทธในการปฏิรูปการศึกษา โดยการกระจายอํานาจหนาท่ีการตัดสินใจจาก
สวนกลางไปสูโรงเรยีน  โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
โรงเรียน  สามารถบริหารตนเองในลักษณะเบ็ดเสร็จในทุกดานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจของโรงเรียน
ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน
เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีท่ีสุดแกนักเรียน  และผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจ 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนกลยุทธท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  โดยยึดหลักการดังนี ้

1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยัง
สถานศึกษา โดยใหสถานศึกษามีอิสระ และความคลองตัวในการบริหารตนเองมากขึ้นและเปนการ
คืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholders)  ในรูปของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนโดยใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับโรงเรียนใหมากท่ีสุด 

2. หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) คือ การบริหารจัดการตนเอง โดยให
โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง ภายใตการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ท่ี
จะคิดหรือกําหนดการดําเนินงานในโรงเรียนไดดวยตนเอง   

3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation)  คือ การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผู
มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)  มีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมกันจัดการศึกษาซ่ึง
ไดแก ครู ผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนชุมชน การท่ีบุคคลทุกฝายมีสวน
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รวมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและพรอมจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
มากขึ้น 

4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (Facilitative Leadership) คือ การมีภาวะผูนําท่ีไมใช
ผูนําแบบช้ีนําหรือส่ังการ แตเปนภาวะผูนําท่ีเนนการสนับสนุน และอํานวยความสะดวก  เพ่ือให
การบริหารจัดการโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

5. หลักการพัฒนาท้ังระบบ (Whole School Approach) คือ การปรับโครงสรางวัฒนธรรม
องคการ รวมท้ังปรับปรุงระบบบริหารใหมโดยมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดขีึ้น ซ่ึงทุกฝายไดแก 
ผูบริหารโรงเรียนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน หนวยงาน องคกรตางๆ  
และผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดเห็นดวยและสนับสนุน 

6. หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) คือ การท่ีโรงเรียนตองพรอม
รับผิดชอบในการกระทํา การดําเนินการ ท่ีจะตามมาท่ีเปนไดท้ังในทางบวก และในทางลบและตอง
พรอมใหมีการตรวจสอบ  เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
 อยางไรก็ตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษามีรูปแบบมากมาย ถือไดวามีลักษณะเปนพล
วัตร  มีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี แตละบริบทได  ดังนั้น  การพัฒนา
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนใหมีรูปแบบท่ีเหมาะสมไดนั้น  ยอม
มีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาความรูความเขาใจใหแกผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพ่ือใหเกิดผลในการ
บริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 
 
 
 
 



บทที่ 3  
 วิธีดําเนินการวิจัย  
 
 ในบทนี้ผูวิจัยจะนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการดําเนนิการวจิัย  โดยแสดงถึงขัน้ตอนการ
วิจัย แหลงขอมูล  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล   
สําหรับขั้นตอนการวิจัยมี  5  ขั้นตอน  ดังแสดงแผนภาพตอไปนี้ 
 

แผนภาพท่ี  23  แสดงขั้นตอนการวิจัย  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และผลลัพธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการวจิัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผลลัพธ 

1. การศึกษาเพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 
 

1.  วิเคราะหเอกสารตาง ๆ 
และขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
เกี่ยวกับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  และ 
แนวคิดเชิงระบบ  

1.  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
และสาระท่ีเกี่ยวของ 
2.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.  ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานสภาพปจจุบัน และ
ความตองการในการบริหาร
โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน  
  -  สรางและพัฒนาเครื่องมือ 
  - เก็บรวบรวมขอมูล 
  -  สังเคราะหขอมูล 
   
 

1.  สรางเครื่องมือ 
   -  นาํเครื่องมือใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบ และหาคา IOC 
  -  นําไป Try  Out  เพื่อหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา 
  -  สอบถามขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง 
  -  สังเคราะหและวเิคราะห
ขอมูลท่ีได 
2.  เครื่องมือท่ีพัฒนาแลว   
  -  สอบถามความคิดเห็น
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนใน
ระบบโรงเรียน ประเภท
สามัญศึกษา (ท่ัวไป) 355 คน 

ไดทราบสภาพปจจุบัน และ 
ความตองการในการบริหาร
โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานของโรงเรียนเอกชน 
และขอมูลพื้นฐาน 

สําหรับการสรางรูปแบบ 
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แผนภาพท่ี  23  แสดงขั้นตอนการวิจัย  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และผลลัพธ  (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการวจิัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผลลัพธ 

3.  ข้ันสรางรูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน  
2.1  ระบุหลักการและ
องคประกอบของรูปแบบ 
2.2  รางรูปแบบ 
2.3  นําเสนอรูปแบบฉบับราง 

1.  นําขอมูลพื้นฐานจาก
ผลการวิจัยข้ันท่ี 2  มากําหนด
เปนองคประกอบของรูปแบบ 
2.  รางรูปแบบการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน   โดยการจัด
องคประกอบแลวเขียน
คําอธิบาย  พรอมแผนภูมิ 
แผนภาพ 
3.  นําเสนอรูปแบบ ฉบับราง 
 

รูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนเอกชน  ฉบับราง 
 

4.  ข้ันตรวจสอบความเปนไป
ไดของรูปแบบ  และความ
เหมาะสมในการนําไปใช 

1.  สอบถาม/และสัมมนากลุม
ผูทรงคุณวุฒิ / ผูเช่ียวชาญ  
จํานวน  9  คน 

 

ขอมูลความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ / ผูเช่ียวชาญ

เกี่ยวกับการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเปนไปได

ของรูปแบบ  รวมท้ัง
ขอเสนอแนะในการแกไข

ปรับปรุงรูปแบบ 

5.  ข้ันปรับปรุงและนําเสนอ
รูปแบบ 

1.  นําขอเสนอแนะมาทําการ
ปรับปรุงรูปแบบ 
2.  นําเสนอรูปแบบท่ีแกไข
ปรับปรุงแลว 
3.  เขียนรายงานการวจิัย 

 
รูปแบบการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน 
ของโรงเรียนเอกชน  

ฉบับสมบูรณ 
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 การวิจัยครั้งนี้แบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน  5  ขั้นตอนคือ ขั้นการศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  ขั้นการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานประกอบการสรางรูปแบบ    ขั้นการ
สรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน   ขั้นการตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน   และขั้นปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน   โดยแตละขั้นตอนมีกิจกรรมดังตอไปนี้ 
 

1. ขั้นการศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ศึกษาและสังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ โดย

การศึกษาจะครอบคลุมสาระในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ   หลักการ แนวคิดทฤษฎี 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  แนวคิดเชิงระบบ  แนวคิดการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา  การบริหารแบบมีสวนรวม  การบริหารโรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2550  หนาท่ีการบริหาร  และบทบาทการบริหารโดยคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  เพ่ือใหไดองคความรูใหม  นําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
      แบบวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือใชเปนกรอบแนวคิดใน
การวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  โครงสรางของแบบวิเคราะหเอกสารประกอบดวย  ขอมูล
ภายนอก  (ประเภทของเอกสาร  ปท่ีพิมพ  หนวยงานหรือสํานักพิมพ  สาขาวิชา)  ขอมูลภายใน  
(ช่ือผูเขียนเอกสาร  ประเด็นหลักของเอกสาร  เนื้อหาสาระของเอกสารท่ีเช่ือมโยงกับทฤษฏี  หรือ
ผลการวิจัยอ่ืน  จุดเนนการจัดเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล)  ขอคนพบท่ีสามารถนําไปใชในการ
จัดทํารูปแบบ 
 แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 ไดแก  หนังสือ ตํารา เอกสาร ผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  การพัฒนารูปแบบ  การวิเคราะหระบบ  หนาท่ีการบริหาร  การบริหารโรงเรียน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  ส่ืออิเลคทรอนิกส  ดังท่ีกลาวไวในบทท่ี 2 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของจากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  
ฐานขอมูลทาง  Internet  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชน  แลวทําการศึกษา / วิเคราะห  
สรุปประเด็นและบันทึกขอมูลในแบบวิเคราะหเอกสารท่ีสรางขึ้น 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 ใชการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปสาระสําคัญ  จําแนกและเรียบเรียงรายการขอมูลตามแบบ
วิเคราะหเอกสารใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยมีขั้นตอนดังนี ้
 1.  จําแนกเนื้อหาตามประเด็นสําคัญ  เชน  ความหมาย ความสําคัญ  กระบวนการ ฯลฯ 
 2.  จัดกลุมเนื้อหาท่ีวิเคราะหเปนหมวดหมูและสรุปเปนรายการใหเหมาะสมตามลําดับ 
 3.  สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

2.  การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานประกอบการสรางรูปแบบ    
เปนขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการใน

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน   โดยมีขั้นตอนการสรางและพัฒนา
เครื่องมือ  ดังนี ้

1. นําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา  ความถูกตองของภาษาและความชัดเจนในขอคําถามเพ่ือการ
แกไขปรับปรุงหากมีประเด็นท่ียังไมถูกตองสมบูรณ 
 2.  ใหผูเช่ียวชาญจํานวน  5  คน  โดยเลือกแบบเจาะจง  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Index  of  Item  Objective  Congruence: IOC)  ซ่ึงผูวิจัยกําหนดเกณฑในการ
คัดเลือกผูเช่ียวชาญแบบเจาะจง คือ  เปนผูบริหารการศึกษา  นักวิชาการ และผู ท่ีมีความรู
ความสามารถดานการวิจัยการศึกษา  และนําแบบสอบถามจากผูเช่ียวชาญไปคํานวณหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามในแตละขอเพ่ือคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต .60 ขึ้นไป 

3.  นําเครื่องมือท่ีมีความเท่ียงตรงของเนื้อหาไปทดลองใช  (Try  Out)  กับผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนซ่ึงไมใชตัวอยางในการวิจัย  จํานวน 40 คน  เพ่ือนํามาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน
ของแบบสอบถามท้ังฉบับ  โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบัค  (Cronbach, 1974: 
161)  โดยกําหนดคาความเช่ือม่ันตั้งแต .80 ขึ้นไปเปนเกณฑคุณภาพของเครื่องมือ  โดยไดรับ
แบบสอบถามกลับมา  จํานวน 34 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 85  ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาความ
เช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับมีคาเทากับ .981 
 4.  นําเครื่องมือท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไขแลว ไปสอบถามผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนท่ีเปนตัวอยาง 

ประชากรและตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก โรงเรียนเอกชนในระบบโรงเรียน ประเภทสามัญศึกษา 

(ท่ัวไป) จํานวน 3,145 โรงเรียน เนื่องจากทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน      จึงกําหนดขนาด
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ตัวอยาง โดยการคํานวณ โดยใชสูตรกรณีทราบจํานวนประชากรของ Taro Yamane (Yamane, 
1973: 1088) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% จะไดตัวอยางตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 

n    =        N 
                 1+Ne2  

 

 โดย n   =   ขนาดของตัวอยาง 
  N  =   จํานวนประชากรท้ังหมด 
  e   =   ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได 5% (0.05) 
 

 แทนคา  n       =                                   3145 
                          1+ [(3145)(0.05)2] 

 

        =             354.86 
 

 ดังนั้น ไดขนาดตัวอยางเทากับ 355 โรงเรียน  
ขั้นตอนการสุมตัวอยาง 

ตารางท่ี  12   ขั้นตอนการสุมตัวอยางและจํานวนตัวอยางท่ีเปนแหลงขอมูลในการศึกษาสภาพ
ปจจุบันและความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน   
 

ขั้นท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนนิการ 
จํานวนโรงเรียน 

กทม. ภูมิภาค รวม 
1 รวบรวมรายช่ือโรงเรียนท่ีเปนประชากรใน

การศึกษา (ขอมูล 10 พฤศจิกายน 2554) 
722 

(โรงเรียน) 
2,423 

(โรงเรียน) 
3,145 

(โรงเรียน) 
2 สุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ เปนสัดสวนจาก

รายช่ือในขั้นท่ี 1 เพ่ือเปนโรงเรียนท่ีจะศึกษา
และตอบแบบสอบถาม 

81 
(โรงเรียน) 

274 
(โรงเรียน) 

355 
(โรงเรียน) 

 

 การสุมตัวอยางใชแบบความนาจะเปน (Probability Sampling) โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) แบบกําหนดสัดสวน (Proportionate) โดยใชจังหวัดเปนช้ัน
ภูมิ  ไดโรงเรียนในแตละจังหวัดตามสัดสวนของจังหวัด  โรงเรียนในกรุงเทพมหานครไดตัวอยาง  
81  โรงเรียน  และในภูมิภาคไดตัวอยาง  274  โรงเรียน  รวมท้ังส้ิน  355  โรงเรียน 
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จํานวนตัวอยาง   =                 ประชากรของแตละจังหวัด  x 355 
จํานวนประชากรท้ังหมด 

 

ตารางท่ี 13  จํานวนประชากร และตัวอยางแบงตามสัดสวน 
 

จังหวัด 
โรงเรียน 

ประชากร ตัวอยาง 
กรุงเทพมหานคร  722 81    (81.49) 
กระบ่ี 18           2     (2.03) 
กาญจนบุร ี 23           3     (2.59) 
กาฬสินธุ 43           5     (4.85) 
กําแพงเพชร 34           4     (3.83) 
ขอนแกน 112          13    (12.64) 
จันทบุร ี 20           2     (2.25) 
ฉะเชิงเทรา 23           3     (2.59) 
ชลบุร ี 101          11    (11.40) 
ชัยนาท 7           1     (0.79) 
ชัยภูมิ 27           3     (3.04) 
ชุมพร 20           2     (2.25) 
เชียงราย 52           6     (5.86) 
เชียงใหม 136          15    (15.35) 
ตรัง 26           3     (2.93) 
ตราด 8           1     (0.90) 
ตาก 17           2     (1.91) 
นครนายก 11           1     (1.24) 
นครปฐม 41           5     (4.62) 
นครพนม 16           2     (1.80) 
นครราชสีมา 100          11    (11.28) 
นครศรีธรรมราช 123          14    (13.88) 
นครสวรรค 53           6     (5.98) 
นนทบุร ี 88          10    (9.93) 
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ตารางท่ี 13  จํานวนประชากร และตัวอยางแบงตามสัดสวน (ตอ) 
 

จังหวัด 
โรงเรียน 

ประชากร ตัวอยาง 
นราธิวาส 22 2    (2.48) 
นาน 16           2     (1.80) 
บุรีรัมย 28           3     (3.16) 
ปทุมธาน ี 78           9     (8.80) 
ประจวบคีรีขนัธ 30           3     (3.38) 
ปราจีนบุร ี 21           2     (2.37) 
ปตตาน ี 15           2     (1.69) 
พระนครศรีอยุธยา 33           4     (3.72) 
พะเยา 16           2     (1.80) 
พังงา 9           1     (1.01) 
พัทลุง 16           2     (1.80) 
พิจิตร 18           2     (2.03) 
พิษณุโลก 19           2     (2.14) 
เพชรบุร ี 18           2     (2.03) 
เพชรบูรณ 47           5     (5.30) 
แพร 19           2     (2.14) 
ภูเก็ต 17           2     (1.91) 
มหาสารคาม  26           3     (2.93) 
มุกดาหาร 7           1     (0.79) 
แมฮองสอน 5           1     (0.56) 
ยโสธร 11           1     (1.24) 
ยะลา 15           2     (1.69) 
รอยเอ็ด 37           4     (4.17) 
ระนอง 7           1     (0.79) 
ระยอง 31           4     (3.50) 
ราชบุร ี 32           4     (3.61) 
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ตารางท่ี 13  จํานวนประชากร และตัวอยางแบงตามสัดสวน (ตอ) 

จังหวัด 
โรงเรียน 

ประชากร ตัวอยาง 
ลพบุร ี 37  4     (4.17) 
ลําปาง 27           3     (3.04) 
ลําพูน 24           3     (2.70) 
เลย 20           2     (2.25) 
ศรีสะเกษ 18           2     (2.03) 
สกลนคร 36           4     (4.06) 
สงขลา 72           8     (8.12) 
สตูล 16           2     (1.80) 
สมุทรปราการ 101          11    (11.40) 
สมุทรสงคราม 10           1     (1.12) 
สมุทรสาคร 19           2     (2.14) 
สระแกว 10           1     (1.12) 
สระบุรี 25           3     (2.82) 
สิงหบุร ี 11           1     (1.24) 
สุโขทัย 11           1     (1.24) 
สุพรรณบุร ี 28           3     (3.16) 
สุราษฎรธาน ี 73           8     (8.24) 
สุรินทร 8           1     (0.90) 
หนองคาย 34           4     (3.83) 
หนองบัวลําภ ู 11           1     (1.24) 
อางทอง 8           1     (0.90) 
อํานาจเจริญ 6            1      (0.67) 
อุดรธาน ี 45            5      (5.07) 
อุตรดิตถ 10            1      (1.12) 
อุทัยธาน ี 12            1      (1.35) 
อุบลราชธาน ี 59            7      (6.65) 

รวม 3,145 355 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 การวิจัยในขั้นตอนนี้  มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม  ซ่ึงเปน
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขั้น  เพ่ือสอบถามผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความ
ตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน    โดยแบบสอบถามมีลักษณะ ดังนี้ 

ก.  แบบสอบถามสภาพปจจุบันและความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน    
แบงเปน  2  ตอน  ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1  สภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  โดยเปนแบบตรวจสอบ
รายการ  (Check List)  ประกอบดวย  ตําแหนงปจจุบัน  อายุการทํางาน  วุฒิการศึกษา  ฯลฯ 

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความ
ตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scales) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert)  ซ่ึงมีการแสดงความคิดเห็น 5 ระดับ  คือ  มากท่ีสุด  มาก  
ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด  โดยเปนคําถามเกี่ยวกับหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 6 
หลักการ ไดแก หลักการกระจายอํานาจ หลักการบริหารตนเอง หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 
หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน หลักการพัฒนาท้ังระบบ และหลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบ
ได โดยยึดแนวคิด การกระจายอํานาจและบริหารจัดการศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป รวมท้ัง กระบวนการบริหารงาน 4 
ดาน ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การนํา และการควบคุม 

แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 แห ลง ขอ มูล ท่ีใ ช ใ นก าร วิจั ยใ นขั้ นต อน นี้  ได แก ผูบ ริห าร โร งเ รี ย นเ อก ชน ใ น
กรุงเทพมหานคร จํานวน 81 คน  และในภูมิภาค  274  คน   รวมท้ังหมด   355  คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  ผูวิจัยติดตอขอหนังสืออนุญาตและขอความ
รวมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสยาม  พรอมแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปเก็บ
รวบรวมขอมูลกับตัวอยางท้ังส้ิน  355  โรงเรียน  โดยใชวิธีจัดสงทางไปรษณียไปยังโรงเรียนท่ีเปน
ตัวอยางโดยตรงเพ่ือใหจัดเก็บขอมูลสงคืนทางไปรษณียท่ีผูวิจัยสอดซองจดหมายติดแสตมปไปให  
สําหรับโรงเรียนท่ีไมไดสงคืนทางไปรษณียตามเวลาท่ีกําหนดไว  ผูวิจัยติดตามทางโทรศัพทอีกครั้ง
หนึ่งเพ่ือขอใหสงกลับมาใหผูวิจัย       

การวิเคราะหขอมูล 
ใชวิธีการวิเคราะหตามลักษณะของขอมูลแตละเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลแตละ

ประเภทดังนี้ 
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 1)  ขอมูลจากแบบสอบถาม  สวนท่ีเปนแบบเลือกตอบใชวิธีแจกแจงความถ่ี   และหาคา
รอยละ  สวนท่ีเปนแบบมาตราสวนประมาณคาใชการหาคาเฉล่ีย (mean) =  X) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation = S.D.)  โดยกําหนดคาคะแนนของคําตอบหรือตัวเลือกแตละระดับ 
ดังนี้ 
     ระดับ  5  หมายถึง       - สภาพการดําเนินการในปจจุบันมีการดําเนนิการอยูในระดับมากท่ีสุด 
   - สภาพการดําเนินการท่ีตองการใหมีการดําเนินการอยูในระดับมากท่ีสุด 
     ระดับ  4 หมายถึง        - สภาพการดําเนนิการในปจจุบันมีการดําเนินการอยูในระดับมาก 
   - สภาพการดําเนินการท่ีตองการใหมีการดําเนินการอยูในระดับมาก 
     ระดับ  3 หมายถึง        - สภาพการดําเนนิการในปจจุบันมีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง 
               - สภาพการดําเนินการท่ีตองการใหมีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง 
     ระดับ  2 หมายถึง       - สภาพการดําเนนิการในปจจุบันมีการดําเนนิการอยูในระดับนอย 
              - สภาพการดําเนินการท่ีตองการใหมีการดําเนินการอยูในระดับนอย 
     ระดับ  1 หมายถึง       - สภาพการดําเนนิการในปจจุบันมีการดําเนนิการอยูในระดับนอยท่ีสุด 
              - สภาพการดําเนินการท่ีตองการใหมีการดําเนินการอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 เกณฑในการแปลความหมายของคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดเปน  5 ระดับ ดังนี้ 
     คาเฉล่ียระหวาง   4.50 – 5.00  หมายถึง      - สภาพปจจบัุนมีการดําเนินการในระดับมากท่ีสุด 
         - ตองการใหมีการดําเนินการในระดับมากท่ีสุด 
     คาเฉล่ียระหวาง   3.50 – 4.49  หมายถึง      - สภาพปจจบัุนมีการดําเนินการในระดับมาก 
         - ตองการใหมีการดําเนินการในระดับมาก 
     คาเฉล่ียระหวาง   2.50 – 3.49  หมายถึง      - สภาพปจจบัุนมีการดําเนินการในระดับปานกลาง 
         - ตองการใหมีการดําเนนิงานในระดับปานกลาง 
     คาเฉล่ียระหวาง   1.50 – 2.49  หมายถึง      - สภาพปจจบัุนมีการดําเนินการในระดับนอย 
         - ตองการใหมีการดําเนินการในระดับนอย 
     คาเฉล่ียระหวาง   1.00 – 1.49  หมายถึง      - สภาพปจจบัุนมีการดําเนินการในระดับนอยท่ีสุด 
         - ตองการใหมีการดําเนินการในระดับนอยท่ีสุด 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม  SPSS  for Windows  คํานวณหาคาเฉล่ีย  (X) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สวนสภาพปจจุบันและความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน ผูวิจัยไดวิเคราะหและจัดลําดับความตองการจําเปน  ใชสูตร Modified Priority Needs Index 
(PNI Modified) ซ่ึงเปนดัชนีจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนท่ีใชหลักการประเมิน
ความแตกตางและเปนสูตรท่ี  นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวานิช (2542) ไดปรับสูตรการ
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คํานวณมาจากคาดัชนี PNI โดยการหาคาผลตางระหวางคาเฉล่ียของสภาพท่ีคาดหวัง (I) กับคาเฉล่ีย
ของสภาพท่ีเปนจริงในปจจุบัน (D) แลวหารดวยคาเฉล่ียของสภาพท่ีเปนจริงในปจจุบัน (D) เพ่ือ
ถวงน้ําหนักกอนท่ีจะนํามาจัดลําดับ โดยใชหลักการกําหนดความตองการจําเปนจากระดับสภาพ
ปจจุบันแลวจดัลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนตามคา PNI Modified โดยใชสูตรในการ
คํานวณ  
 

 
 
 

                เม่ือ  PNI Modified         หมายถึง ดัชนีการจัดเรียงลําดบัความสําคัญของความตองการจําเปน 
                I  = Importance    หมายถึง คาเฉล่ีย (Mean) ของสภาพท่ีคาดหวัง คือ ระดับความตองการ 
               D = Degree  of  Success    หมายถึง คาเฉล่ีย (Mean) ของสภาพปจจุบัน  
 

3. ขั้นสรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
 การดําเนินการวิจัยในขั้นนี้  มีรายละเอียดดังนี ้
 1. นําผลการวิจัยในขั้นตอนการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและศึกษาวิเคราะหขอมูล
พ้ืนฐานสภาพปจจุบันและความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
 2.  ดําเนินการรางของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  โดย
ใชแนวคิดของ  Lunenberg and Ornstein   ท่ีแบงองคประกอบของระบบ 5 ดาน  ไดแก  1. ปจจัย
นําเขา 2. กระบวนการ 3. ผลผลิต 4. ขอมูลปอนกลับ 5. สภาพแวดลอม  นํามาสรางเปน
องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  โดยขอมูลท่ีได
นํามาจากผลการวิจัยการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน  โดยใชเกณฑตามคาดัชนีความตองการจําเปน PNI Modified 
 3.  ผูวิจัยนําเสนอรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน   โดย
นําคาดัชนีความตองการจําเปน PNI Modified  ท่ีไดจากการวิจัยมาเสนอเปนองคประกอบของรูปแบบ 
 4.  นํารางรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น  พรอมรายละเอียดของรูปแบบเสนออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธพิจารณาและปรับปรุงแกไขรูปแบบ 
 ผลการวิจัยในขั้นนี้  ทําใหรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เอกชน   ท่ีพรอมสําหรับการนําไปตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ 
4. ขั้นตรวจสอบรูปแบบ 

   PNI Modified  =   (I – D) / D 
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เปนการประเมินตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ดวยวิธีสอบถามผูทรงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญและจัดสัมมนา
กลุม (Focus  Group)  โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒ/ิผูเช่ียวชาญ คือ 

1) เปนนักวิชาการดานบริหารการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญดานการบริหารโดยใชโรงเรยีน 
เปนฐาน  
             2)   เปนผูบริหารและผู ท่ี เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา  ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  ท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 

-  มีประสบการณดานการบริหารการศึกษา  ไมนอยกวา  10  ป 
-  จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทดานการบริหารการศึกษา 

3)   ผูบริหารโรงเรียนเอกชนหรือนายกสมาคมหรือผูแทนสมาคมท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน 
เอกชน  ท่ีมีคุณสมบัติดังนี้    

 -  มีประสบการณในตําแหนงไมนอยกวา 5 ป 
 -  จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทดานการบริหารการศึกษา 
โดยผูวิจัยขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา  ปรับปรุง  แกไข  และใชเกณฑดังกลาว

คัดเลือกผูทรงคุณวุฒ/ิผูเช่ียวชาญ  จํานวน  9  คน  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได
ของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ประเภทสามัญศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   
เปนแบบประเมินรูปแบบ  เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญ  จํานวน 9 

คน  เกี่ยวกับองคประกอบรูปแบบ  และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบ  โดยมี
ลําดับขัน้ในการสรางแบบประเมิน ดังนี้ 

     ก)  ผูวิจัยจัดทํารางเปนแบบประเมินรูปแบบและรายการขอคําถามตามจํานวน
องคประกอบในรูปแบบ 

     ข)  เสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เพ่ือตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และความ
ตรงตามโครงสราง   

     ค)  ปรับปรุงและจัดทําแบบประเมินรูปแบบฉบับสมบูรณแลวจึงนําไปเก็บรวบรวม
ขอมูล 

แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญ จํานวน 9 คน  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
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 1)  ผูวิจัยติดตอขอความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญ  จํานวน 9 คน  โดยติดตอขอ
หนังสือขอความรวมมือเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมินรูปแบบ จากบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยสยาม  แลวจัดสงหนังสือดังกลาวพรอมรูปแบบฉบับรางไปยังผูทรงคุณวุฒิทาง
ไปรษณีย  หลังจากจัดสงไปแลว 7 วัน  ผูวิจัยติดตอขอรับแบบประเมินกลับคืนเพ่ือนํามาสังเคราะห
และแกไขตามขอเสนอแนะ 
 2)  ผูวิจัยติดตอนัดหมายผูทรงคุณวุฒิท้ัง 9 ทาน มารวมสัมมนากลุม (Focus  Group)   เพ่ือ
ปรับปรุงแกไขรูปแบบใหไดขอสรุปสรางเปนรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เอกชน   
 การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  โดยการวิเคราะหความคิดเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญ ในประเด็นตางๆ และสังเคราะหสรุปความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
และขอวิจารณของผูทรงคุณวุฒิตามองคประกอบของรูปแบบ และพัฒนาเปนรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนใหสมบูรณตอไป 
 

5.  ขั้นปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ 
 การวิจัยในขั้นนี้  เปนการนําขอมูลความคิดเห็น  ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร
โรงเรียน มาทําการปรับปรุงรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  แลว
เสนอเปนรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ฉบับสมบูรณ  ในรายงาน
การวิจัย 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารและแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหขอมูล  
ผลการวิเคราะหขอมูล นําเสนอในรูปของคําบรรยาย ตาราง และแผนภาพ แบงออกเปน 4 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบัน/ ความตองการและจัดลําดับความตองการ
จําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน   
 ตอนท่ี 2  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  
(ฉบับราง) 
 ตอนท่ี 3 ผลการการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน   
 ตอนท่ี 4  การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน   
 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบัน/ความตองการและจัดลําดับความตองการจําเปนใน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน   
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยในขั้นตอนนี้  เปนการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ความตองการ 
และจัดลําดับความสําคัญของบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ซ่ึงแบงออกเปน 
2 สวน  ไดแก 1)  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม  และ 2) การวิเคราะหเนื้อหา
ขอมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและแบบสอบถาม  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1)  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม   
 1.1  แสดงสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนผูบริหาร
โรงเรียนจํานวน 355 คน  จากจํานวนกลุมตัวอยาง 331 คน  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี  
และคารอยละ  ดังรายละเอียดในตารางท่ี  14 
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ตารางท่ี 14  แสดงจํานวนและคารอยละสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพและขอมูลพ้ืนฐาน   จํานวน   รอยละ 
1.  เพศ  
     1.  ชาย         119    36.0 
     2.  หญิง            212    64.0 
  รวม        331   100.0 
2.  อาย ุ
     1.  นอยกวา 30 ป             8      2.4 
     2.  31 – 40 ป           64    19.3 
     3.  41 – 50 ป         104    31.4 
     4.  มากกวา 50 ป        155    46.8 
  รวม        331   100.0 
3.  ระดับการศึกษา   
     1.  ต่ํากวาปริญญาตร ี           1     0.3 
     2.  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา        70   21.1 
     3.  ปริญญาโท       228   68.9 
     4.  ปริญญาเอก         32     9.7 
  รวม        331   100.0 
4.  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 
     1.  นอยกวา  10  ป        88    26.6 
     2.  11 - 20  ป        143    43.2 
     3.  มากกวา  20  ป       100    30.2     
  รวม       331   100.0 
5.  ตําแหนงในสถานศึกษา 
     1.  ผูรับใบอนุญาต           38    11.5 
     2.  ผูจัดการ            42    12.7 
     3.  ผูอํานวยการ                   251     75.8 
  รวม      331   100.0 
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 จากตารางท่ี  14  แสดงวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง  คิดเปนรอยละ  64.0  
เปนผูชาย  รอยละ  36.0   สวนใหญมีอายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 46.8  รองลงมาไดแก   อายุ 
41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 31.4  อายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 19.3  และ อายุนอยกวา 30 ป คิดเปน
รอยละ 2.4  ตามลําดับ   ระดับการศึกษา  สวนใหญมีระดับการศึกษา ปริญญาโทคิดเปนรอยละ 68.9  
รองลงมาไดแก  ปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  21.1  ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 9.7 และต่ํากวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ  0.3 ตามลําดับ  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  สวนใหญมีระยะเวลา   
ในการดํารงตําแหนง  11 – 20 ป คิดเปนรอยละ  43.2  รองลงมาไดแก มากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 
30.2 และ นอยกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 26.6  ตามลําดับ  ตําแหนงในสถานศึกษา  สวนใหญเปน
ผูอํานวยการคิดเปนรอยละ 75.8  รองลงมา ไดแก ผูจัดการ คิดเปนรอยละ 12.7 และ ผูรับใบอนุญาต 
คิดเปนรอยละ 11.5  ตามลําดับ 
 

 1.2  แสดงสภาพปจจุบันและความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน   
 

ตารางท่ี 15  แสดงขอมูลดานหลักการกระจายอํานาจ 
 

รายละเอียดท่ีศึกษา 
สภาพการดําเนินการ          

ในปจจุบัน 
สภาพการดําเนินการ            

ท่ีทานตองการ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

1. โรงเรียนสามารถกระจายอํานาจการตัดสินใจและ
แบงความรับผิดชอบไปยังฝายตางได 

3.75 .787 มาก 4.46 .593 มาก 

2. โรงเรียนสามารถกําหนดนโยบายตามภารกิจการ
บริหาร สถาน ศึกษา  4 ด าน ไ ดแก  ด านวิ ชากา ร 
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารท่ัวไป 

3.96 .877 มาก 4.59 .623 มากท่ีสุด 

3.  โรงเรียนสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา           
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

3.97 .814 มาก 4.63 .548 มากท่ีสุด 

4. โรงเรียนสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยครู
และบุคลากรท้ังภายในและภายนอกของโรงเรียนได 

3.57 .876 มาก 4.45 .598 มาก 

5.  โ ร ง เ รี ย น ส า มา ร ถ นํา ห ลั ก สู ตร ไ ป ใ ช อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

3.80 .798 มาก 4.60 .571 มากท่ีสุด 

6.  โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู ท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการของผูเรียน 

3.79 .799 มาก 4.61 .564 มากท่ีสุด 

7. โรงเรียนใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

3.58 .875 มาก 4.58 .563 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 15  แสดงขอมูลดานหลักการกระจายอํานาจ  (ตอ) 
   

รายละเอียดท่ีศึกษา 
สภาพการดําเนินการ          

ในปจจุบัน 
สภาพการดําเนินการ            

ท่ีทานตองการ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

8. โรงเรียนใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 

3.83 .858 มาก 4.57 .553 มากท่ีสุด 

9.  โรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศและ
พัฒนาคุณภาพการสอน 

3.69 1.025 มาก 4.48 .719 มาก 

10. โรงเรียนสามารถดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได 

3.50 .892 มาก 4.47 .671 มาก 

11. โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลและประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียนได 

3.84 .886 มาก 4.53 .643 มากท่ีสุด 

12. โรงเรียนดําเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา 
และคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน 

3.84 .905 มาก 4.55 .674 มากท่ีสุด 

13. โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ได 

3.93 .763 มาก 4.55 .582 มากท่ีสุด 

14.โรงเรียนสามารถจัดต้ังงบประมาณไดเอง  โดยผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

3.98 .844 มาก 4.51 .653 มากท่ีสุด 

15. โรงเรียนบริหารงบประมาณโดยมุงเนนผลงาน 3.98 .827 มาก 4.50 .671 มากท่ีสุด 

16. โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณใหแตละฝาย
ไดอยางเหมาะสม 

3.78 .900 มาก 4.42 .680 มาก 

17. โรงเรียนสามารถแตงต้ังคณะกรรมการเบิกจายและ
อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป 

3.71 .973 มาก 4.42 .685 มาก 

18. โรงเรียนมีการติดตามผลและการรายงานผลการใช
จายเงินงบประมาณภายในของโรงเรียน 

3.78 .917 มาก 4.41 .722 มาก 

19. โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3.31 1.051 ปานกลาง 4.34 .805 มาก 

20. โรงเรียนสามารถจัดต้ังกองทุนโรงเรียน และมี
คณะกรรมการบริหารกองทุน 

2.67 1.162 ปานกลาง 3.84 .969 มาก 

21.  โรงเรียนมีการจัดหารายไดจากการบริหาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ท่ี ส อ ดค ล อ งกั บ วั ตถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง
สถานศึกษา 

3.10 1.150 ปานกลาง 4.07 .945 มาก 
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ตารางท่ี 15  แสดงขอมูลดานหลักการกระจายอํานาจ  (ตอ) 
  

รายละเอียดท่ีศึกษา 
สภาพการดําเนินการ          

ในปจจุบัน 
สภาพการดําเนินการ            

ท่ีทานตองการ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

22. โรงเรียนสามารถบริหารงานพัสดุไดเรียบรอย
ถูกตอง 

3.43 .945 ปานกลาง 4.33 .749 มาก 

23.  โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี 3.96 .936 มาก 4.61 .605 มากท่ีสุด 

24. โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลัง
และจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเองได 

3.82 .860 มาก 4.54 .594 มากท่ีสุด 

25. โรงเรียนสามารถสรรหา และบรรจุแตงต้ังครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง 

4.13 .906 มาก 4.61 .619 มากท่ีสุด 

26. โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาได 

4.15 .816 มาก 4.68 .567 มากท่ีสุด 

27.  โรงเรียนมีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคล
เพื่อการจัดการศึกษา 

3.60 .953 มาก 4.45 .674 มาก 

28. โรงเรียนสามารถกําหนดเกณฑการพิจารณาให
ประโยชนตอบแทนแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.90 .828 มาก 4.55 .651 มากท่ีสุด 

29. โรงเรียนสามารถดําเนินการทางวินัยแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง 

4.02 .874 มาก 4.57 .650 มากท่ีสุด 

30. โรงเรียนจัดสวัสดิการ เพื่อสรางขวัญกําลังใจครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอง 

4.04 .900 มาก 4.67 .570 มากท่ีสุด 

31.  โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การเรียนการสอน 

3.73 .828 มาก 4.62 .594 มากท่ีสุด 

32. โรงเรียนสามารถสรางระบบฐานขอมูลทาง
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3.52 .843 มาก 4.50 .610 มากท่ีสุด 

33. โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจําปไดเอง 

4.19 .758 มาก 4.74 .533 มากท่ีสุด 

34. โรงเรียนสามารถจัดระบบงานธุรการและงานสาร
บรรณไดเอง 

4.05 .832 มาก 4.68 .562 มากท่ีสุด 

35. โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สิ่งท่ี
ตองการและจําเปนไดเอง 

4.19 .865 มาก 4.69 .552 มากท่ีสุด 

36.  โรงเรียนสามารถพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภัย  

4.30 .867 มาก 4.78 .525 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 15  แสดงขอมูลดานหลักการกระจายอํานาจ  (ตอ) 
 

รายละเอียดท่ีศึกษา 
สภาพการดําเนินการ          

ในปจจุบัน 
สภาพการดําเนินการ            

ท่ีทานตองการ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

37. โรงเรียนสามารถช้ีแจงใหชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษา 

3.84 .874 มาก 4.56 .664 มากท่ีสุด 

38. โรงเรียนสามารถวางแผนดําเนินงานและปรับปรุง
การประชาสัมพันธ 

3.92 .836 มาก 4.57 .615 มากท่ีสุด 

รวม 3.79 .599 มาก 4.52 .436 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 15  พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานหลักการกระจายอํานาจในภาพรวม 
มีการดําเนินการอยูในระดับมาก  ( คาเฉล่ีย (X)  = 3.79 , S.D. = 0.599 )  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
ท่ีศึกษาพบวา  มีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง  4 ขอ  ประกอบดวย  ขอ 19) โรงเรียน
สามารถระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา  (คาเฉล่ีย  = 3.31 )  
ขอ 20) โรงเรียนสามารถจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน  (คาเฉล่ีย = 
2.67 )  ขอ 21)  โรงเรียนมีการจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา  (คาเฉล่ีย  = 3.10 )  ขอ 22) โรงเรียนสามารถบริหารงานพัสดุไดเรียบรอยถูกตอง 
(คาเฉล่ีย  = 3.40 )  สวนท่ีเหลือมีการดําเนินการอยูในระดับมาก  34 ขอ  ไดแก  ขอ 1) โรงเรียน
สามารถกระจายอํานาจการตัดสินใจและแบงความรับผิดชอบไปยังฝายตางได  (คาเฉล่ีย  = 3.75 )  
ขอ 2) โรงเรียนสามารถกําหนดนโยบายตามภารกิจการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก ดาน
วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารท่ัวไป  (คาเฉล่ีย  = 3.96)  ขอ 3) โรงเรียน
สามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  (คาเฉล่ีย  = 3.97)  ขอ 4)
โรงเรียนสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรท้ังภายในและภายนอกของ
โรงเรียนได  (คาเฉล่ีย  = 3.57)  ขอ 5) โรงเรียนสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  
(คาเฉล่ีย  = 3.80 )  ขอ 6) โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและ
ความตองการของผูเรียน  (คาเฉล่ีย  = 3.79)  ขอ 7) โรงเรียนใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  (คาเฉล่ีย  = 3.58 )  ขอ 8) โรงเรียนใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
(คาเฉล่ีย  = 3.83)  ขอ 9)  โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน  
(คาเฉล่ีย  = 3.69)  ขอ 10)โรงเรียนสามารถดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได  (คาเฉล่ีย  = 3.50)  ขอ 11) โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลและประเมินผล และเทียบโอนผล
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การเรียนได  (คาเฉล่ีย  = 3.84 )  ขอ 12) โรงเรียนดําเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา และ
คุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน  (คาเฉล่ีย  = 3.84)  ขอ 13) โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณ
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางได  (คาเฉล่ีย  = 3.93)  ขอ 14)โรงเรียนสามารถจัดตั้งงบประมาณได
เอง  โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  (คาเฉล่ีย  = 3.98)  ขอ 15)โรงเรียนบริหาร
งบประมาณโดยมุงเนนผลงาน (คาเฉล่ีย  = 3.98)  ขอ 16) โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณใหแต
ละฝายไดอยางเหมาะสม  (คาเฉล่ีย  = 3.78)     ขอ 17) โรงเรียนสามารถแตงตั้งคณะกรรมการ
เบิกจายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป  (คาเฉล่ีย  = 3.71)  ขอ 18) โรงเรียนมี
การติดตามผลและการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณภายในของโรงเรียน  (คาเฉล่ีย  = 3.78)  
ขอ 23)  โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี  (คาเฉล่ีย  = 3.96)  ขอ 24) โรงเรียน
สามารถประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเองได (คาเฉล่ีย  = 3.82 )  
ขอ 25) โรงเรียนสามารถสรรหา และบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง  
(คาเฉล่ีย  = 4.13)  ขอ 26) โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได  (คาเฉล่ีย  = 4.15)  ขอ 27)  โรงเรียนมีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัด
การศึกษา  (คาเฉล่ีย  = 3.60)  ขอ 28) โรงเรียนสามารถกําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบ
แทนแกครูและบุคลากรทางการศึกษา  (คาเฉล่ีย  = 3.90)  ขอ 29) โรงเรียนสามารถดําเนินการทาง
วินัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง  (คาเฉล่ีย  = 4.02)  ขอ 30) โรงเรียนจัด
สวัสดิการ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอง  (คาเฉล่ีย  =  4.04)  
ขอ 31)  โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน  (คาเฉล่ีย  = 3.73)  ขอ 
32) โรงเรียนสามารถสรางระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  (คาเฉล่ีย  = 
3.52)  ขอ 33) โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการ
ประจําปไดเอง  (คาเฉล่ีย  = 4.19)  ขอ 34) โรงเรียนสามารถจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณ
ไดเอง  (คาเฉล่ีย  = 4.05 )  ขอ 35) โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง ส่ิงท่ีตองการและ
จําเปนไดเอง  (คาเฉล่ีย  = 4.19)  ขอ 36) โรงเรียนสามารถพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม
ใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภัย  (คาเฉล่ีย  = 4.30)  ขอ 37) โรงเรียนสามารถช้ีแจงใหชุมชนมีสวน
รวมในการพัฒนาการศึกษา  (คาเฉล่ีย  = 3.84)  ขอ 38) โรงเรียนสามารถวางแผนดําเนินงานและ
ปรับปรุงการประชาสัมพันธ  (คาเฉล่ีย  = 3.92)   
 สวนสภาพความตองการดานหลักการกระจายอํานาจในภาพรวมพบวา  มีความตองการอยู
ในระดับมากท่ีสุด  ( คาเฉล่ีย (X)  = 4.52 , S.D. = 0.436 )  พิจารณาในรายละเอียดท่ีศึกษาพบวา       
มีสภาพความตองการอยูในระดับมาก  12 ขอ  ประกอบดวย  ขอ 1) โรงเรียนสามารถกระจายอํานาจ
การตัดสินใจและแบงความรับผิดชอบไปยังฝายตางได  (คาเฉล่ีย  = 4.46)  ขอ 4) โรงเรียนสามารถ
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จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรท้ังภายในและภายนอกของโรงเรียนได  (คาเฉล่ีย  = 
4.45)  ขอ 9)  โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน  (คาเฉล่ีย  = 
4.48)  ขอ 10) โรงเรียนสามารถดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได   (คาเฉล่ีย  
= 4.47)  ขอ 16) โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณใหแตละฝายไดอยางเหมาะสม  (คาเฉล่ีย  = 
4.42)  ขอ 17) โรงเรียนสามารถแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การประจําป  (คาเฉล่ีย  = 4.42)  ขอ 18) โรงเรียนมีการติดตามผลและการรายงานผลการใชจายเงิน
งบประมาณภายในของโรงเรียน  (คาเฉล่ีย  = 4.41)  ขอ 19) โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจาก
แหลงตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  (คาเฉล่ีย  = 4.34)  ขอ 20) โรงเรียนสามารถ
จัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน  (คาเฉล่ีย  = 3.84)  ขอ 21)  โรงเรียนมี
การจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของสถานศึกษา  (คาเฉล่ีย  
= 4.07 )  ขอ 22) โรงเรียนสามารถบริหารงานพัสดุไดเรียบรอยถูกตอง  (คาเฉล่ีย  = 4.33)  ขอ 27) 
โรงเรียนมีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัดการศึกษา  (คาเฉล่ีย  = 4.45)  สวนท่ี
เหลือมีความตองการระดับมากท่ีสุด 26 ขอ  ไดแก  ขอ 2) โรงเรียนสามารถกําหนดนโยบายตาม
ภารกิจการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหาร
ท่ัวไป  (คาเฉล่ีย  = 4.59)  ขอ 3) โรงเรียนสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน (คาเฉล่ีย  = 4.63)  ขอ 5) โรงเรียนสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  
(คาเฉล่ีย  = 4.60)  ขอ 6) โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและ
ความตองการของผูเรียน   (คาเฉล่ีย  = 4.61)  ขอ 7) โรงเรียนใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  (คาเฉล่ีย  = 4.58 )  ขอ 8) โรงเรียนใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
(คาเฉล่ีย  = 4.57)  ขอ 11) โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลและประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียนได  (คาเฉล่ีย  = 4.53 )  ขอ 12) โรงเรียนดําเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพ
ทางวิชาการของโรงเรียน  (คาเฉล่ีย  = 4.55)  ขอ 13) โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ได  (คาเฉล่ีย  = 4.55)   ขอ 14)โรงเรียนสามารถจัดตั้งงบประมาณไดเอง  โดยผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  (คาเฉล่ีย  = 4.51)  ขอ 15) โรงเรียนบริหารงบประมาณ
โดยมุงเนนผลงาน  (คาเฉล่ีย  = 4.50)   ขอ 23)  โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี  
(คาเฉล่ีย  = 4.61)  ขอ 24) โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผน
อัตรากําลังดวยตนเองได  (คาเฉล่ีย  = 4.54)  ขอ 25) โรงเรียนสามารถสรรหา และบรรจุแตงตั้งครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง  (คาเฉล่ีย  = 4.61)  ขอ 26) โรงเรียนสามารถวางแผนและ
ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได  (คาเฉล่ีย  = 4.68)  ขอ 28) โรงเรียนสามารถ
กําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบแทนแกครูและบุคลากรทางการศึกษา  (คาเฉล่ีย  = 
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4.55 )  ขอ 29) โรงเรียนสามารถดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง  
(คาเฉล่ีย  = 4.57)  ขอ 30) โรงเรียนจัดสวัสดิการ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอง  (คาเฉล่ีย  = 4.67)  ขอ 31)  โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การเรียนการสอน  (คาเฉล่ีย  = 4.62)     ขอ 32) โรงเรียนสามารถสรางระบบฐานขอมูลทาง
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  (คาเฉล่ีย  = 4.45)  ขอ 33) โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจําปไดเอง  (คาเฉล่ีย  = 4.50 )  ขอ 34) โรงเรียน
สามารถจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณไดเอง  (คาเฉล่ีย  = 4.68)  ขอ 35) โรงเรียนสามารถ
ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง ส่ิงท่ีตองการและจําเปนไดเอง  (คาเฉล่ีย  = 4.69)  ขอ 36) โรงเรียนสามารถ
พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีม่ันคงปลอดภัย  (คาเฉล่ีย  = 4.78 )  ขอ 37) 
โรงเรียนสามารถช้ีแจงใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา  (คาเฉล่ีย  = 4.56)   ขอ 38) 
โรงเรียนสามารถวางแผนดําเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธ  (คาเฉล่ีย  = 4.57)   
 

ตารางท่ี 16  แสดงขอมูลดานหลักการบริหารตนเอง 
   

รายละเอียดท่ีศึกษา 
สภาพการดําเนินการ          

ในปจจุบัน 
สภาพการดําเนินการ            

ท่ีทานตองการ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

39. โรงเรียนมีอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนดวยตนเอง 

4.27 .792 มาก 4.69 .593 มากท่ีสุด 

40. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมเปน
ของโรงเรียนเองได 

4.03 .849 มาก 4.53 .666 มากท่ีสุด 

41.โรงเรียนมีการอํานวยการ กํากับ และติดตาม การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

4.07 .815 มาก 4.63 .610 มากท่ีสุด 

42. โรงเรียนมีอิสระในการออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู 

4.14 .792 มาก 4.63 .590 มากท่ีสุด 

43.โรงเรียนมีการจัดทําแบบทดสอบ การวัดผล
ประเมินผล และเกณฑการเทียบโอนของตนเอง 

4.01 .926 มาก 4.57 .645 มากท่ีสุด 

44. โรงเรียนมีการกําหนดเกณฑการทํางาน และ
มาตรฐานการทํางาน  

4.06 .849 มาก 4.62 .628 มากท่ีสุด 

45. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่อง
การเงิน ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียนเอง 

4.02 .924 มาก 4.61 .600 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 16  แสดงขอมูลดานหลักการบริหารตนเอง 
   

รายละเอียดท่ีศึกษา 
สภาพการดําเนินการ          

ในปจจุบัน 
สภาพการดําเนินการ            

ท่ีทานตองการ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

46. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และ
การสรางความสัมพันธกับชุมชนของตนเอง 

3.86 .945 มาก 4.56 .586 มากท่ีสุด 

รวม 4.06 .707 มาก 4.61 .514 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 16  พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานหลักการบริหารตนเองในภาพรวม 
พบวามีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( คาเฉล่ีย (X)  = 4.06 , S.D. = 0.707)  เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดท่ีศึกษาพบวา  มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมากทุกขอ  ดังนี้  ขอ 39) โรงเรียนมี
อิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนดวยตนเอง  
(คาเฉล่ีย  = 4.27)  ขอ 40) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมเปนของโรงเรียนเองได  
(คาเฉล่ีย  = 4.03 )  ขอ 41)โรงเรียนมีการอํานวยการ กํากับ และติดตาม การพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน  (คาเฉล่ีย  = 4.07 )  ขอ 42) โรงเรียนมีอิสระในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู  
(คาเฉล่ีย  = 4.14 )  ขอ 43)โรงเรียนมีการจัดทําแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผล และเกณฑการ
เทียบโอนของตนเอง (คาเฉล่ีย  = 4.01)  ขอ 44)  โรงเรียนมีการกําหนดเกณฑการทํางาน และ
มาตรฐานการทํางาน (คาเฉล่ีย  = 4.06)        ขอ 45) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่อง
การเงิน ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียนเอง  (คาเฉล่ีย  = 4.02)  ขอ 46) โรงเรียนกําหนด
มาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และการสรางความสัมพันธกับชุมชนของตนเอง  (คาเฉล่ีย  = 3.86)   

สวนสภาพความตองการดานหลักการบริหารตนเองในภาพรวมพบวา   มีความตองการอยู
ในระดับมากท่ีสุด ( คาเฉล่ีย (X)  = 4.52 , S.D. = 0.436 )  พิจารณาในรายละเอียดท่ีศึกษาพบวา  มี
สภาพความตองการอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ   
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ตารางท่ี 17  แสดงขอมูลดานหลักการมีสวนรวม 
   

รายละเอียดท่ีศึกษา 
สภาพการดําเนินการ          

ในปจจุบัน 
สภาพการดําเนินการ            

ท่ีทานตองการ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

4 7 .  โ ร ง เ รี ย น จั ด ใ ห มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า 
กรรมการบริหารสถานศึกษาอยางโปรงใส 

4.11 .860 มาก 4.61 .620 มากท่ีสุด 

48. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวม
ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

4.02 .923 มาก 4.56 .717 มากท่ีสุด 

49. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษารวมกําหนด
เปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจน
ตรงกัน 

3.98 1.003 มาก 4.54 .714 มากท่ีสุด 

50. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการประชุม
อยางสมํ่าเสมอ 

4.00 .889 มาก 4.55 .651 มากท่ีสุด 

51. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการ
พิจารณา กําหนด และตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

4.15 .785 มาก 4.62 .582 มากท่ีสุด 

52. ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมใน
กระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

3.72 .858 มาก 4.46 .683 มาก 

53. โรงเรียนสามารถระดมและสรางเครือขาย บุคคล
และองคกรในชุมชน  เพื่อการบริหารงานโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ 

3.49 .980 ปานกลาง 4.42 .693 มาก 

54. โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําปท่ีเกิดจากความรวมมือของ
คณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และคร ู

3.97 .891 มาก 4.58 .634 มากท่ีสุด 

รวม 3.93 .746 มาก 4.54 .561 มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 



171 
 

 จากตารางท่ี 17  พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานหลักการมีสวนรวมในภาพรวม มี
การดําเนินการอยูในระดับมาก   ( คาเฉล่ีย  (X)  = 3.93 , S.D. = 0.746 )  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
ท่ีศึกษาพบวา  มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ คือ   ขอ53) โรงเรียนสามารถ
ระดมและสรางเครือขาย บุคคลและองคกรในชุมชน  เพ่ือการบริหารงานโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ  (คาเฉล่ีย  = 3.49 )  และมีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมาก 7 ขอ  ไดแก  ขอ 47) 
โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารสถานศึกษาอยางโปรงใส (คาเฉล่ีย  = 4.11 )  
ขอ 48) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน  
(คาเฉล่ีย  = 4.02 )  ขอ 49) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษารวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน  (คาเฉล่ีย  = 3.98 )  ขอ 50) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มี
การประชุมอยางสมํ่าเสมอ  (คาเฉล่ีย  = 4.00)  ขอ 51) ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการ
พิจารณา กําหนด และตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน  (คาเฉล่ีย  = 4.15)    ขอ 
52) ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  
(คาเฉล่ีย  = 3.72 )  ขอ 54) โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปท่ี
เกิดจากความรวมมือของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และครู  (คาเฉล่ีย  = 3.97)   

สวนสภาพความตองการดานหลักการมีสวนรวมในภาพรวมพบวา   มีความตองการอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( คาเฉล่ีย  (X)  = 4.54 , S.D. = 0.561)  พิจารณาในรายละเอียดท่ีศึกษาพบวา  มีสภาพ
ความตองการอยูในระดับมาก  2 ขอ  ประกอบดวย  ขอ 52) ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย        
มีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  (คาเฉล่ีย  = 4.46)  ขอ 53) โรงเรียนสามารถ
ระดมและสรางเครือขาย บุคคลและองคกรในชุมชน  เพ่ือการบริหารงานโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ  (คาเฉล่ีย  = 4.42)  สวนท่ีเหลือมีสภาพความตองการอยูในระดับมากท่ีสุ  6 ขอ  
ไดแก  ขอ 47) โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารสถานศึกษาอยางโปรงใส  
(คาเฉล่ีย  = 4.61)  ขอ  48) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมตัดสินใจในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียน  (คาเฉล่ีย  = 4.56)  ขอ  49) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษารวมกําหนดเปาหมาย
ในการดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน  (คาเฉล่ีย  = 4.54)  ขอ  50) คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา มีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ  (คาเฉล่ีย  = 4.55)  ขอ  51) ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีสวนรวมในการพิจารณา กําหนด และตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายใน
โรงเรียน  (คาเฉล่ีย  = 4.62)  ขอ 54) โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจําป ท่ีเกิดจากความรวมมือของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และคร ู (คาเฉล่ีย  = 4.58)   
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ตารางท่ี 18  แสดงขอมูลดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 
   
 

รายละเอียดท่ีศึกษา 
สภาพการดําเนินการ          

ในปจจุบัน 
สภาพการดําเนินการ            

ท่ีทานตองการ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

55. ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงมาสูโรงเรียน 4.15 .724 มาก 4.64 .579 มากท่ีสุด 

56. ผูบริหารสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแก
ครูและบุคลากรในการทํากิจกรรมตาง ๆ  

4.21 .689 มาก 4.66 .605 มากท่ีสุด 

57. ผูบริหารสามารถสงเสริมใหครูและบุคลากรมีการ
พัฒนาตนเอง 

4.25 .758 มาก 4.67 .602 มากท่ีสุด 

58. ผูบริหารเปนผูประสานความรวมมือจากชุมชน
และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

4.05 .820 มาก 4.60 .655 มากท่ีสุด 

59. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรแสดงความ
คิดเห็นและมีสวนรวมในการสรุปความคิดเห็นเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติรวมกัน 

4.22 .703 มาก 4.66 .577 มากท่ีสุด 

60. ผูบริหารทําหนาท่ีนิเทศและใหคําปรึกษาดานการ
ปฏิบัติงานแกครู 

4.15 .775 มาก 4.66 .600 มากท่ีสุด 

61. ผูบริหารจัดองคกร  และใหครูมีสวนรวมในการ
บริหารโรงเรียน 

4.09 .799 มาก 4.61 .579 มากท่ีสุด 

62. ผูบริหารใหขวัญ กําลังใจ และความรูสึกรวมกันใน
การทํางานสูเปาหมาย 

4.17 .780 มาก 4.72 .573 มากท่ีสุด 

รวม 4.16 .643 มาก 4.65 .515 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 18  พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
ในภาพรวม มีการดําเนินการอยูในระดับมาก  ( คาเฉล่ีย  (X)  = 4.16 , S.D. = 0.643)  เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดท่ีศึกษาพบวา  มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก   ขอ 55) ผูบริหาร
เปนผูนําการเปล่ียนแปลงมาสูโรงเรียน  (คาเฉล่ีย  = 4.15)  ขอ 56) ผูบริหารสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกใหแกครูและบุคลากรในการทํากิจกรรมตาง ๆ  (คาเฉล่ีย  = 4.21 )  ขอ 57) ผูบริหาร
สามารถสงเสริมใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง  (คาเฉล่ีย  = 4.25)  ขอ58) ผูบริหารเปนผู
ประสานความรวมมือจากชุมชนและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก   (คาเฉล่ีย  = 4.05)  ขอ 59) ผูบริหาร
เปดโอกาสใหครูและบุคลากรแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการสรุปความคิดเห็นเพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติรวมกัน  (คาเฉล่ีย  = 4.22)   ขอ 60) ผูบริหารทําหนาท่ีนิเทศและใหคําปรึกษาดาน
การปฏิบัติงานแกครู  (คาเฉล่ีย  = 4.15)  ขอ 61) ผูบริหารจัดองคกร  และใหครูมีสวนรวมในการ
บริหารโรงเรียน  (คาเฉล่ีย  = 4.09)   ขอ 62) ผูบริหารใหขวัญ กําลังใจ และความรูสึกรวมกันในการ
ทํางานสูเปาหมาย (คาเฉล่ีย  = 4.17)   

สวนสภาพความตองการดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนในภาพรวมพบวา   มีความ
ตองการอยูในระดับมากท่ีสุด  (คาเฉล่ีย (X)  = 4.65 , S.D. = 0.515)  พิจารณาในรายละเอียดท่ีศึกษา
พบวา  มีสภาพความตองการอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ   
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ตารางท่ี 19  แสดงขอมูลดานหลักการพัฒนาท้ังระบบ 
   

รายละเอียดท่ีศึกษา 
สภาพการดําเนินการ          

ในปจจุบัน 
สภาพการดําเนินการ            

ท่ีทานตองการ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

63. โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสรางในโรงเรียนให
เปนเครือขายเช่ือมโยงกัน เปนลําดับข้ัน 

3.82 .897 มาก 4.50 .634 มากท่ีสุด 

64 .  ผูบ ริห าร เป นแ บบ อ ยา งใ นก าร ปรั บเ ปลี่ ย น
วัฒนธรรมองคกร 

4.10 .803 มาก 4.56 .612 มากท่ีสุด 

65.  ผูบริหารสรางทัศนคติเชิงบวกในการพัฒนา
โรงเรียนท้ังระบบ 

4.19 .774 มาก 4.63 .611 มากท่ีสุด 

66. ผูบริหารเสริมสรางความเช่ือม่ันและสรางความ
เขาใจใหกับครูและบุคลากร 

4.19 .775 มาก 4.64 .629 มากท่ีสุด 

67.โรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 

3.85 .904 มาก 4.55 .656 มากท่ีสุด 

68. คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงต้ังตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ท้ังดานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป
ได 

3.79 .951 มาก 4.53 .628 มากท่ีสุด 

69.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
สอดคลองกับระบบการประเมินภายนอก 

4.20 .776 มาก 4.66 .633 มากท่ีสุด 

70. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อเปนฐานขอมูลใน
การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การ
บริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป 

3.86 .859 มาก 4.56 .646 มากท่ีสุด 

71.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา 

4.20 .770 มาก 4.69 .590 มากท่ีสุด 

รวม 4.02 .692 มาก 4.59 .535 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 19  พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานหลักการพัฒนาท้ังระบบ             
ในภาพรวม มีการดําเนินการอยูในระดับมาก  ( คาเฉล่ีย   (X)  = 4.02 , S.D. = 0.692 )  เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดท่ีศึกษาพบวา  มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก   ขอ 63) โรงเรียน
มีการจัดระบบโครงสรางในโรงเรียนใหเปนเครือขายเช่ือมโยงกัน เปนลําดับขั้น  (คาเฉล่ีย  = 3.82 )  
ขอ 64) ผูบริหารเปนแบบอยางในการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร  (คาเฉล่ีย  = 4.10 )  ขอ 65) 
ผูบริหารสรางทัศนคตเิชิงบวกในการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ  (คาเฉล่ีย  = 4.19)  ขอ 66) ผูบริหาร
เสริมสรางความเช่ือม่ันและสรางความเขาใจใหกับครูและบุคลากร  (คาเฉล่ีย  = 4.19)  ขอ 67)
โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน (คาเฉล่ีย  = 3.85 )  
ขอ 68) คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงตั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ท้ังดานวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไปได  (คาเฉล่ีย  = 3.79)  ขอ 69)  
โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีสอดคลองกับระบบการประเมินภายนอก  (คาเฉล่ีย  = 
4.20 )  ขอ 70) โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพ่ือเปนฐานขอมูลในการบริหารงานวิชาการ  การ
บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป  (คาเฉล่ีย  = 3.86)  ขอ 71) โรงเรียนมี
แผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา  (คาเฉล่ีย  = 4.20)   

สวนสภาพความตองการดานหลักการพัฒนาท้ังระบบในภาพรวมพบวา   มีความตองการ
อยูในระดับมากท่ีสุด ( คาเฉล่ีย (X)  = 4.59 , S.D. = 0.535)  พิจารณาในรายละเอียดท่ีศึกษาพบวา   มี
สภาพความตองการอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ   
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ตารางท่ี 20  แสดงขอมูลดานหลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
   

รายละเอียดท่ีศึกษา 
สภาพการดําเนินการ          

ในปจจุบัน 
สภาพการดําเนินการ            

ท่ีทานตองการ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

72. โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบผลการพัฒนา
สถานศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน และตน
สังกัด 

3.68 .963 มาก 4.42 .684 มาก 

73. โรงเรียนมีระบบการบริหารและจัดการศึกษา
ภายในท่ียึดหลักธรรมาภิบาล  

4.15 .770 มาก 4.62 .614 มากท่ีสุด 

74.  โรงเรียนมีการติดตามและนิเทศงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

4.04 .804 มาก 4.60 .596 มากท่ีสุด 

75. โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ 
สินทรัพย และรายได 

3.87 1.00 มาก 4.56 .655 มากท่ีสุด 

76. โรงเรียนมีมาตรการการตรวจสอบความถูกตอง 
โปรงใสในการบริหารจัดการงานธุรการ การเงิน และ
บัญชี อาคารสถานท่ี การประชาสัมพันธ และการสราง
ความสัมพันธกับชุมชน 

3.93 .855 มาก 4.55 .637 มากท่ีสุด 

77. โรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ 

3.77 .895 มาก 4.45 .734 มาก 

78. โรงเรียนจัดใหมีการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในตอผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 

3.94 .867 มาก 4.56 .631 มากท่ีสุด 

79. โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบแผนการสอน และ
บันทึกหลังสอนของครู 

4.21 .806 มาก 4.74 .551 มากท่ีสุด 

รวม 3.94 .716 มาก 4.56 .534 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 20  พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานหลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบ
ไดในภาพรวม พบวามีการดําเนินการอยูในระดับมาก  ( คาเฉล่ีย  (X)  = 3.94 , S.D. = 0.716 )  เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดท่ีศึกษาพบวา  มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก   ขอ 72) 
โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน และตน
สังกัด  (คาเฉล่ีย  = 3.68 )  ขอ 73) โรงเรียนมีระบบการบริหารและจัดการศึกษาภายในท่ียึดหลัก 
ธรรมาภิบาล  (คาเฉล่ีย  = 4.15)  ขอ 74)  โรงเรียนมีการติดตามและนิเทศงานวิชาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  (คาเฉล่ีย  = 4.04)  ขอ 75) โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ
การใชงบประมาณ สินทรัพย และรายได  (คาเฉล่ีย  = 3.87)  ขอ 76) โรงเรียนมีมาตรการการ
ตรวจสอบความถูกตอง โปรงใสในการบริหารจัดการงานธุรการ การเงิน และบัญชี อาคารสถานท่ี 
การประชาสัมพันธ และการสรางความสัมพันธกับชุมชน  (คาเฉล่ีย  = 3.93)  ขอ 77) โรงเรียนมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ  (คาเฉล่ีย  = 3.77)  ขอ 78) 
โรงเรียนจัดใหมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย (คาเฉล่ีย  = 3.94 )  
ขอ 79) โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบแผนการสอน และบันทึกหลังสอนของคร ู (คาเฉล่ีย  = 4.21)   

สวนสภาพความตองการดานหลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดในภาพรวมพบวา   มี
ความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด  ( คาเฉล่ีย  (X)  = 4.56 , S.D. = 0.534 )  พิจารณาในรายละเอียดท่ี
ศึกษาพบวา  มีสภาพความตองการอยูในระดับมาก  2 ขอ  ไดแก  ขอ 72) โรงเรียนจัดใหมีการ
ตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารวมกันระหวางโรงเรียน ชุมชน และตนสังกัด  (คาเฉล่ีย  =  
4.42 ) ขอ 77) โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ  
(คาเฉล่ีย  = 4.45)  สวนท่ีเหลือมีสภาพความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 21  แสดงขอมูลดานการวางแผน 
   

รายละเอียดท่ีศึกษา 
สภาพการดําเนินการ          

ในปจจุบัน 
สภาพการดําเนินการ            

ท่ีทานตองการ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

1. โรงเรียนสามารถวิเคราะหสภาพปจจุ บันของ
สถานศึกษาไดอยางถูกตอง  และรูวาจะตองปรับปรุง
แกไขพัฒนาอะไรบาง 

4.00 .794 มาก 4.65 .575 มากท่ีสุด 

2. โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบายการจัด
การ ศึกษ า  โดย อาศั ยข อมูล สาร สน เทศ ไดอ ย า ง
เหมาะสม 

3.91 .806 มาก 4.63 .581 มากท่ีสุด 

3.  โรงเรียนดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โดยใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
จัดทํา 

4.06 .854 มาก 4.65 .596 มากท่ีสุด 

4. โรงเรียนดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

4.26 .758 มาก 4.67 .597 มากท่ีสุด 

5.  โรงเรียนมีการวางแผนการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.03 .818 มาก 4.67 .597 มากท่ีสุด 

รวม 4.05 .689 มาก 4.65 .533 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 21  พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานการวางแผนในภาพรวม มีการ
ดําเนินการอยูในระดับมาก  (คาเฉล่ีย  (X)  = 4.05 , S.D. = 0.689)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดท่ี
ศึกษาพบวา  มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก   ขอ 1) โรงเรียนสามารถวิเคราะห
สภาพปจจุบันของสถานศึกษาไดอยางถูกตอง  และรูวาจะตองปรับปรุงแกไขพัฒนาอะไรบาง  
(คาเฉล่ีย  = 4.00)  ขอ 2) โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบายการจัดการศึกษา โดยอาศัย
ขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม  (คาเฉล่ีย  = 3.91)  ขอ 3) โรงเรียนดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โดยใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา  (คาเฉล่ีย  = 4.06)  ขอ 4) 
โรงเรียนดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป  
(คาเฉล่ีย  = 4.26)  ขอ 5) โรงเรียนมีการวางแผนการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(คาเฉล่ีย  = 4.03)   

สวนสภาพความตองการดานการวางแผนในภาพรวมพบวา  มีความตองการอยูในระดับ
มากท่ีสุด  ( คาเฉล่ีย (X)  = 4.65 , S.D. = 0.533)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดท่ีศึกษาพบวา  มีสภาพ
ความตองการอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ   
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ตารางท่ี 22  แสดงขอมูลดานการจัดองคกร 
   

รายละเอียดท่ีศึกษา 
สภาพการดําเนินการ          

ในปจจุบัน 
สภาพการดําเนินการ            

ท่ีทานตองการ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

6. โรงเรียนจัดโครงสรางองคกรมีความเหมาะสม
สําหรับการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 

4.08 .827 มาก 4.68 .594 มากท่ีสุด 

7. โรงเรียนกําหนดโครงสรางงาน และกําหนดหนาท่ี
รับผิดชอบของงานอยางชัดเจน 

4.10 .786 มาก 4.67 .611 มากท่ีสุด 

8. โรงเรียนจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนได
อยางเหมาะสม 

4.02 .849 มาก 4.69 .589 มากท่ีสุด 

9. โรงเรียนจัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3.97 .851 มาก 4.64 .582 มากท่ีสุด 

10. การบังคับบัญชามีการกําหนดข้ันตอนและวิธี
ปฏิบัติชัดเจน  และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

3.86 .927 มาก 4.62 .604 มากท่ีสุด 

11. มีการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.06 .813 มาก 4.68 .567 มากท่ีสุด 

รวม 4.01 .734 มาก 4.66 .519 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 22  พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานการจัดองคกรในภาพรวม มีการ
ดําเนินการอยูในระดับมาก  ( คาเฉล่ีย (X)  = 4.01 , S.D. = 0.734)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดท่ี
ศึกษาพบวา  มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก   ขอ 6) โรงเรียนจัดโครงสราง
องคกรมีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  (คาเฉล่ีย  = 4.08)  ขอ 7) 
โรงเรียนกําหนดโครงสรางงานและกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบของงานอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย  = 4.10 )  
ขอ 8) โรงเรียนจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม  (คาเฉล่ีย  = 4.02 )  ขอ 9) 
โรงเรียนจัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (คาเฉล่ีย  = 3.97 )  
ขอ 10) การบังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน  และปฏิบัติตามอยางเครงครัด  
(คาเฉล่ีย  = 3.86)  ขอ 11) มีการจัดสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  (คาเฉล่ีย  = 4.06 )   

สวนสภาพความตองการดานการจัดองคกรในภาพรวมพบวา  มีความตองการอยูในระดับ
มากท่ีสุด  ( คาเฉล่ีย  (X)  = 4.66 , S.D. = 0.519)   พิจารณาในรายละเอียดท่ีศึกษาพบวา  มีสภาพ
ความตองการอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ   
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ตารางท่ี 23  แสดงขอมูลดานการนํา 
   

รายละเอียดท่ีศึกษา 
สภาพการดําเนินการ          

ในปจจุบัน 
สภาพการดําเนินการ            

ท่ีทานตองการ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

12. ผูบริหารมีภาวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมี
ความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของโรงเรียน 

4.16 .738 มาก 4.76 .551 มากท่ีสุด 

13. การตัดสินใจสั่งการเปนไปอยางเหมาะสม  เนน
การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ 

4.15 .809 มาก 4.71 .544 มากท่ีสุด 

14.  การสื่อสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง  
ผูบริหารสื่อสารกับทุกฝายใหมีความเขาใจตรงกัน  
และทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินงานชัดเจน 

4.10 .740 มาก 4.68 .556 มากท่ีสุด 

15. ผูบริหารเปนผูนําในการประสานงานกับทุกฝายท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.16 .772 มาก 4.65 .592 มากท่ีสุด 

รวม 4.14 .683 มาก 4.70 .505 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 23  พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานการนําในภาพรวม มีการดําเนินการ

อยูในระดับมาก  ( คาเฉล่ีย  (X)  = 4.14 , S.D. = 0.683 )  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดท่ีศึกษาพบวา   
มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก   ขอ 12) ผูบริหารมีภาวะผูนํา สามารถจูงใจให
บุคลากรมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน  (คาเฉล่ีย  = 4.16)   ขอ 
13) การตัดสินใจส่ังการเปนไปอยางเหมาะสม  เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ  
(คาเฉล่ีย  = 4.15)  ขอ 14) การส่ือสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง  ผูบริหารส่ือสารกับทุกฝายให
มีความเขาใจตรงกัน  และทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินงานชัดเจน  (คาเฉล่ีย  = 4.10 )  ขอ 15) 
ผูบริหารเปนผูนําในการประสานงานกับทุกฝายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  (คาเฉล่ีย  = 
4.16 )   

สวนสภาพความตองการดานการนําในภาพรวมพบวา  มีความตองการอยูในระดับมาก
ท่ีสุด  ( คาเฉล่ีย  (X)  = 4.70, S.D. = 0.505 )  พิจารณาในรายละเอียดท่ีศึกษาพบวา  มีสภาพความ
ตองการอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ   
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ตารางท่ี 24  แสดงขอมูลดานการควบคุม 
   

รายละเอียดท่ีศึกษา 
สภาพการดําเนินการ          

ในปจจุบัน 
สภาพการดําเนินการ            

ท่ีทานตองการ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

16. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.07 .871 มาก 4.62 .669 มากท่ีสุด 

17. โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยางเปนระบบ 

3.92 .944 มาก 4.63 .606 มากท่ีสุด 

18. โรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
เกณฑมาตรฐานท่ีต้ังไว 

3.84 .941 มาก 4.59 .609 มากท่ีสุด 

19. โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยวิธี
ท่ีต้ังไว 

3.87 .923 มาก 4.56 .617 มากท่ีสุด 

20. โรงเรียนนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

4.03 .818 มาก 4.63 .611 มากท่ีสุด 

รวม 3.94 .811 มาก 4.60 .576 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 24  พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานการควบคุมในภาพรวม มีการ

ดําเนินการอยูในระดับมาก   ( คาเฉล่ีย  (X)  = 3.94 , S.D. = 0.811 )  พิจารณาในรายละเอียดท่ีศึกษา
พบวา  มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก   ขอ 16) โรงเรียนมีการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (คาเฉล่ีย  = 4.07 )  ขอ 17) โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยางเปนระบบ  (คาเฉล่ีย  = 3.92)  ขอ 18) โรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว  (คาเฉล่ีย  = 3.84) ขอ 19) โรงเรียนมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดวยวิธีท่ีตั้งไว (คาเฉล่ีย  = 3.87)  ขอ 20) โรงเรียนนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  (คาเฉล่ีย  = 4.03 )   

สวนสภาพความตองการดานการควบคุมในภาพรวมพบวา  มีความตองการอยูในระดับ
มากท่ีสุด  ( คาเฉล่ีย  (X)  = 4.60 , S.D. = 0.576)  พิจารณาในรายละเอียดท่ีศึกษาพบวา  มีสภาพ
ความตองการอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ   
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1.3  แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  โดยใชสูตรคาดัชนี  PNImodified    ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 25  แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานหลักการกระจายอํานาจ 
กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
ดานหลักการกระจายอํานาจ 

 
D 

 
I 

 
I-D 

 
PNImodified 

 
ลําดับท่ี 

1. โรงเรียนสามารถกระจายอํานาจการตัดสินใจและ
แบงความรับผิดชอบไปยังฝายตางได 

3.75 4.46 0.71 0.189  

2. โรงเรียนสามารถกําหนดนโยบายตามภารกิจการ
บริหาร สถาน ศึกษา  4 ด าน ไ ดแก  ด านวิ ชากา ร 
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารท่ัวไป 

3.96 4.59 0.63 0.159  

ดานวิชาการ 
3. โรงเรียนสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ท่ี
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

 
3.97 

 
4.63 

 
0.66 

 
0.166 

 
10 

4. โรงเรียนสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยครู
และบุคลากรท้ังภายในและภายนอกของโรงเรียนได 

3.57 4.45 0.88 0.246 3 

5 .  โ ร ง เ รี ย น ส า มา ร ถ นํา ห ลั ก สู ตร ไ ป ใ ช อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

3.8 4.6 0.80 0.210 6 

6.  โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู ท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการของผูเรียน 

3.79 4.61 0.82 0.216 4 

7. โรงเรียนใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

3.58 4.58 1.00 0.279 1 

8. โรงเรียนใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 

3.83 4.57 0.74 0.193 7 

9.  โรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศและ
พัฒนาคุณภาพการสอน 

3.69 4.48 0.79 0.214 5 

10. โรงเรียนสามารถดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได 

3.5 4.47 0.97 0.277 2 

11. โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลและประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียนได 

3.84 4.53 0.69 0.179 9 

12. โรงเรียนดําเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา 
และคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน 

3.84 4.55 0.71 0.184 8 
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ตารางท่ี 25  แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานหลักการกระจายอํานาจ  (ตอ) 
 

กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

ดานหลักการกระจายอํานาจ 

 
D 

 
I 

 
I-D 

 
PNImodified 

 
ลําดับท่ี 

ดานงบประมาณ 
13. โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ได 

 
3.93 

 
4.55 

 
0.62 

 
0.157 

 
9 

14.โรงเรียนสามารถจัดต้ังงบประมาณไดเอง  โดยผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

3.98 4.51 0.53 0.133 10 

15. โรงเรียนบริหารงบประมาณโดยมุงเนนผลงาน 
 

3.98 4.5 0.52 0.130 11 

16. โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณใหแตละฝาย
ไดอยางเหมาะสม 

3.78 4.42 0.64 0.169 6 

17. โรงเรียนสามารถแตงต้ังคณะกรรมการเบิกจายและ
อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป 

3.71 4.42 0.71 0.191 5 

18. โรงเรียนมีการติดตามผลและการรายงานผลการใช
จายเงินงบประมาณภายในของโรงเรียน 

3.78 4.41 0.63 0.166 7 

19. โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3.31 4.34 1.03 0.311 3 

20. โรงเรียนสามารถจัดต้ังกองทุนโรงเรียน และมี
คณะกรรมการบริหารกองทุน 

2.67 3.84 1.17 0.438 1 

21.  โรงเรียนมีการจัดหารายไดจากการบริหาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ท่ี ส อ ดค ล อ งกั บ วั ตถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง
สถานศึกษา 

3.1 4.07 0.97 0.312 2 

22. โรงเรียนสามารถบริหารงานพัสดุไดเรียบรอย
ถูกตอง 

3.43 4.33 0.90 0.262 4 

23.  โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี 
 

3.96 4.61 0.65 0.164 8 
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ตารางท่ี 25  แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานหลักการกระจายอํานาจ  (ตอ) 
 

กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

ดานหลักการกระจายอํานาจ 

 
D 

 
I 

 
I-D 

 
PNImodified 

 
ลําดับท่ี 

ดานบริหารบุคคล 
24. โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลัง
และจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเองได 

 
3.82 

 
4.54 

 
0.72 

 
0.188 

 
2 

25. โรงเรียนสามารถสรรหา และบรรจุแตงต้ังครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง 

4.13 4.61 0.48 0.116 7 

26. โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาได 

4.15 4.68 0.53 0.127 6 

27.  โรงเรียนมีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคล
เพื่อการจัดการศึกษา 

3.6 4.45 0.85 0.236 1 

28. โรงเรียนสามารถกําหนดเกณฑการพิจารณาให
ประโยชนตอบแทนแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.9 4.55 0.65 0.166 3 

29. โรงเรียนสามารถดําเนินการทางวินัยแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง 

4.02 4.57 0.55 0.136 5 

30. โรงเรียนจัดสวัสดิการ เพื่อสรางขวัญกําลังใจครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอง 

4.04 4.67 0.63 0.155 4 

ดานบริหารทั่วไป 
31.  โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การเรียนการสอน 

 
3.73 

 
4.62 

 
0.89 

 
0.238 

 
2 

32. โรงเรียนสามารถสรางระบบฐานขอมูลทาง
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3.52 4.5 0.98 0.278 1 

33. โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจําปไดเอง 

4.19 4.74 0.55 0.131 6 

34. โรงเรียนสามารถจัดระบบงานธุรการและงานสาร
บรรณไดเอง 

4.05 4.68 0.63 0.155 5 

35. โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สิ่งท่ี
ตองการและจําเปนไดเอง 

4.19 4.69 0.50 0.119 7 

36.  โรงเรียนสามารถพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภัย  

4.3 4.78 0.48 0.111 8 
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ตารางท่ี 25  แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานหลักการกระจายอํานาจ  (ตอ) 
 

กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

ดานหลักการกระจายอํานาจ 

 
D 

 
I 

 
I-D 

 
PNImodified 

 
ลําดับท่ี 

37. โรงเรียนสามารถช้ีแจงใหชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษา 

3.84 4.56 0.72 0.187 3 

38. โรงเรียนสามารถวางแผนดําเนินงานและปรับปรุง
การประชาสัมพันธ 

3.92 4.57 0.65 0.165 4 

รวม 3.79 4.52 0.42 0.098  
 
 จากตารางท่ี 25  เม่ือพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน  ดานหลักการกระจายอํานาจ ดวยคาดัชนี  PNImodified  พบวา   หลักการ
กระจายอํานาจดานวิชาการ  มีลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย  ดังนี้  1) โรงเรียนใชส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา   ( PNImodified  = 0.279)   2) โรงเรียนสามารถดําเนินการ
วิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได  ( PNImodified  = 0.277)   3)โรงเรียนสามารถจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรท้ังภายในและภายนอกของโรงเรียนได   ( PNImodified  = 
0.246)   4) โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการ
ของผูเรียน  ( PNImodified  = 0.216)   5) โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและพัฒนา
คุณภาพการสอน  ( PNImodified  = 0.214)   6) โรงเรียนสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ  ( PNImodified  = 0.210)    7) โรงเรียนใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน   ( PNImodified  = 0.193)     8) โรงเรียนดําเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา และ
คุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน  ( PNImodified  = 0.184)     9) โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผล
และประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนได  ( PNImodified  = 0.179)   10) โรงเรียนสามารถ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  ( PNImodified  = 0.166)    

หลักการกระจายอํานาจดานงบประมาณ  มีลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย  
ดังนี้  1) โรงเรียนสามารถจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ( PNImodified  
= 0.438)   2)  โรงเรียนมีการจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา   ( PNImodified  = 0.312)  3) โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ( PNImodified  = 0.311)     4) โรงเรียนสามารถบริหารงาน
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พัสดุไดเรียบรอยถูกตอง ( PNImodified  = 0.262)    5) โรงเรียนสามารถแตงตั้งคณะกรรมการ
เบิกจายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป  ( PNImodified  = 0.191)  6) โรงเรียน
สามารถจัดสรรงบประมาณใหแตละฝายไดอยางเหมาะสม  ( PNImodified  = 0.169)   7) โรงเรียนมี
การติดตามผลและการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณภายในของโรงเรียน     ( PNImodified  
= 0.166)   8) โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี   ( PNImodified  = 0.164)                
9) โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ได  ( PNImodified  = 0.157)     
10) โรงเรียนสามารถจัดตั้งงบประมาณไดเอง  โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร     
( PNImodified  = 0.133)   11) โรงเรียนบริหารงบประมาณโดยมุงเนนผลงาน ( PNImodified  = 
0.130)   

หลักการกระจายอํานาจดานบริหารบุคคล  มีลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย  
ดังนี้  1) โรงเรียนมีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัดการศึกษา      ( PNImodified  = 
0.236)   2)  โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเอง
ได  ( PNImodified  = 0.188)  3) โรงเรียนสามารถกําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบแทน
แกครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( PNImodified  = 0.166)   4) โรงเรียนจัดสวัสดิการ เพ่ือสราง
ขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอง  ( PNImodified  = 0.155)   5) โรงเรียน
สามารถดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง  ( PNImodified  = 
0.136)   6) โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได             
( PNImodified  = 0.127)    7) โรงเรียนสามารถสรรหา และบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดดวยตนเอง  ( PNImodified  = 0.116)   

หลักการกระจายอํานาจดานบริหารท่ัวไป  มีลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย  
ดังนี้   1) โรงเรียนสามารถสรางระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย                
( PNImodified  = 0.278)    2) โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน    
( PNImodified  = 0.238)    3) โรงเรียนสามารถช้ีแจงใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา     
( PNImodified  = 0.187)    4) โรงเรียนสามารถวางแผนดําเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธ  
( PNImodified  = 0.165)  5) โรงเรียนสามารถจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณไดเอง             
( PNImodified  = 0.155)  6) โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และ
แผนปฏิบัติการประจําปไดเอง  ( PNImodified  = 0.131)  7) โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดซ้ือ จัด
จาง ส่ิงท่ีตองการและจําเปนไดเอง  ( PNImodified  = 0.119)   8) โรงเรียนสามารถพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภัย  ( PNImodified  = 0.111)   
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 เม่ือพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี  PNImodified  ทําใหไดขอมูลดานหลักการ
กระจายอํานาจ ท่ีควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้  ดานวิชาการ  1) โรงเรียนใชส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา   2) โรงเรียนสามารถดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได  3)โรงเรียนสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกของโรงเรียนได   4) โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ
และความตองการของผูเรียน  5) โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการ
สอน    6) โรงเรียนสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  7) โรงเรียนใชแหลงเรียนรูท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน   8) โรงเรียนดําเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพทาง
วิชาการของโรงเรียน  9) โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลและประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียนได  10) โรงเรียนสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน   

ดานงบประมาณ  1) โรงเรียนสามารถจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหาร
กองทุน   2)  โรงเรียนมีการจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา  3) โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  4) โรงเรียนสามารถบริหารงานพัสดุไดเรียบรอยถูกตอง  5) โรงเรียนสามารถแตงตั้ง
คณะกรรมการเบิกจายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป  6) โรงเรียนสามารถ
จัดสรรงบประมาณใหแตละฝายไดอยางเหมาะสม  7) โรงเรียนมีการติดตามผลและการรายงานผล
การใชจายเงินงบประมาณภายในของโรงเรียน   8) โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการเงินและ
บัญชี   9) โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ได   10) โรงเรียนสามารถ
จัดตั้งงบประมาณไดเอง  โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร      11) โรงเรียนบริหาร
งบประมาณโดยมุงเนนผลงาน  

ดานบริหารบุคคล  1) โรงเรียนมีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัด
การศึกษา   2)  โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังดวย
ตนเองได   3) โรงเรียนสามารถกําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบแทนแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  4) โรงเรียนจัดสวัสดิการ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอง   5) โรงเรียนสามารถดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษาได
ดวยตนเอง  6) โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได     
7) โรงเรียนสามารถสรรหา และบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง   

ดานบริหารท่ัวไป  1) โรงเรียนสามารถสรางระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย   2) โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน         
3) โรงเรียนสามารถช้ีแจงใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา   4) โรงเรียนสามารถวางแผน
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ดําเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธ   5) โรงเรียนสามารถจัดระบบงานธุรการและงานสาร
บรรณไดเอง  6) โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการ
ประจําปไดเอง  7) โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง ส่ิงท่ีตองการและจําเปนไดเอง             
8) โรงเรียนสามารถพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภัย   
 
ตารางท่ี 26  แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานหลักการบริหารตนเอง 
 

กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

ดานหลักการบริหารตนเอง 

 
D 

 
I 

 
I-D 

 
PNImodified 

 
ลําดับท่ี 

39. โรงเรียนมีอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนดวยตนเอง 

4.27 4.69 0.42 0.098 8 

40. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมเปน
ของโรงเรียนเองได 

4.03 4.53 0.5 0.124 6 

41.โรงเรียนมีการอํานวยการ กํากับ และติดตาม การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

4.07 4.63 0.56 0.137 5 

42. โรงเรียนมีอิสระในการออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู 

4.14 4.63 0.49 0.118 7 

43.โรงเรียนมีการจัดทําแบบทดสอบ การวัดผล
ประเมินผล และเกณฑการเทียบโอนของตนเอง 

4.01 4.57 0.56 0.139 3 

44. โรงเรียนมีการกําหนดเกณฑการทํางาน และ
มาตรฐานการทํางาน  

4.06 4.62 0.56 0.137 4 

45. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่อง
การเงิน ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียนเอง 

4.02 4.61 0.59 0.146 2 

46. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และ
การสรางความสัมพันธกับชุมชนของตนเอง 

3.86 4.56 0.7 0.181 1 

รวม 4.06 4.61 0.55 0.135  
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จากตารางท่ี 26   เม่ือพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน  ดานหลักการบริหารตนเอง ดวยคาดัชนี  PNImodified  พบวา   มีลําดับ
ความตองการจําเปนจากมากไปหานอย  ดังนี้  1) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และ
การสรางความสัมพันธกับชุมชนของตนเอง  ( PNImodified  = 0.181)  2) โรงเรียนกําหนด
มาตรฐานดานงบประมาณ เรื่องการเงิน ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียนเอง  ( PNImodified  = 
0.146)  3) โรงเรียนมีการจัดทําแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผล และเกณฑการเทียบโอนของ
ตนเอง   ( PNImodified  = 0.139)  4) โรงเรียนมีการกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการ
ทํางาน  ( PNImodified  = 0.137)  5) โรงเรียนมีการอํานวยการ กํากับ และติดตาม การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน  ( PNImodified  = 0.137)   6) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษา
เพ่ิมเติมเปนของโรงเรียนเองได  สอน  ( PNImodified  = 0.124)  7) โรงเรียนมีอิสระในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู  ( PNImodified  = 0.118)  8) โรงเรียนมีอิสระและความ
คลองตัวในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนดวยตนเอง  ( PNImodified  = 
0.098)   

เม่ือพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี  PNImodified  ทําใหไดขอมูลดานหลักการ
บริหารตนเอง ท่ีควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี ้  1) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และ
การสรางความสัมพันธกับชุมชนของตนเอง  2) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่อง
การเงิน ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียนเอง  3) โรงเรียนมีการจัดทําแบบทดสอบ การวัดผล
ประเมินผล และเกณฑการเทียบโอนของตนเอง   4) โรงเรียนมีการกําหนดเกณฑการทํางาน และ
มาตรฐานการทํางาน  5) โรงเรียนมีการอํานวยการ กํากับ และติดตาม การพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน  6) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมเปนของโรงเรียนเองได  7) โรงเรียนมี
อิสระในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู  8) โรงเรียนมีอิสระและความคลองตัวในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนดวยตนเอง   
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ตารางท่ี 27  แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานหลักการ มีสวนรวม  
 

กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

ดานหลักการมีสวนรวม 

 
D 

 
I 

 
I-D 

 
PNImodified 

 
ลําดับท่ี 

4 7 .  โ ร ง เ รี ย น จั ด ใ ห มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า 
กรรมการบริหารสถานศึกษาอยางโปรงใส 

4.11 4.61 0.5 0.121 7 

48. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวม
ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

4.02 4.56 0.54 0.134 6 

49. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษารวมกําหนด
เปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจน
ตรงกัน 

3.98 4.54 0.56 0.140 4 

50. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการประชุม
อยางสมํ่าเสมอ 

4 4.55 0.55 0.137 5 

51. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการ
พิจารณา กําหนด และตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

4.15 4.62 0.47 0.113 8 

52. ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมใน
กระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

3.72 4.46 0.74 0.198 2 

53. โรงเรียนสามารถระดมและสรางเครือขาย บุคคล
และองคกรในชุมชน  เพื่อการบริหารงานโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ 

3.49 4.42 0.93 0.266 1 

54. โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําปท่ีเกิดจากความรวมมือของ
คณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และคร ู

3.97 4.58 0.61 0.153 3 

รวม 3.93 4.54 0.61 0.155  
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จากตารางท่ี 27   เม่ือพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน  ดานหลักการมีสวนรวม ดวยคาดัชนี  PNImodified  พบวา   มีลําดับความ
ตองการจําเปนจากมากไปหานอย  ดังนี้  1) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และการ
สรางความสัมพันธกับชุมชนของตนเอง  ( PNImodified  = 0.266)  2)  ผูปกครองและผูมีสวนได
สวนเสีย มีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  ( PNImodified  = 0.198)  3) โรงเรียน
สามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปท่ีเกิดจากความรวมมือของคณะ
กรรมการบริหาร ผูบริหาร และคร ู ( PNImodified  = 0.153)    4) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
รวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน  ( PNImodified  = 0.140)    
5)  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ  ( PNImodified  = 0.137)          
6) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน                     
( PNImodified  = 0.134)  7) โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารสถานศึกษา
อยางโปรงใส    ( PNImodified  = 0.121)  8) ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการพิจารณา 
กําหนด และตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน ( PNImodified  = 0.113)    

เม่ือพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี  PNImodified  ทําใหไดขอมูลดานหลักการมี
สวนรวม ท่ีควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี ้  1) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และการ
สรางความสัมพันธกับชุมชนของตนเอง  2)  ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมใน
กระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  3) โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําปท่ีเกิดจากความรวมมือของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และครู   4) คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษารวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน  5)  
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ  6) คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษามีสวนรวมตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน  7) โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการ
สรรหา กรรมการบริหารสถานศึกษาอยางโปรงใส   8) ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมใน
การพิจารณา กําหนด และตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน  
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ตารางท่ี 28  แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน  

 

กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

ดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 

 
D 

 
I 

 
I-D 

 
PNImodified 

 
ลําดับท่ี 

55. ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงมาสูโรงเรียน 4.15 4.64 0.49 0.118 5 
56. ผูบริหารสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแก
ครูและบุคลากรในการทํากิจกรรมตาง ๆ  

4.21 4.66 0.45 0.106 6 

57. ผูบริหารสามารถสงเสริมใหครูและบุคลากรมีการ
พัฒนาตนเอง 

4.25 4.67 0.42 0.098 8 

58. ผูบริหารเปนผูประสานความรวมมือจากชุมชน
และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

4.05 4.6 0.55 0.135 1 

59. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรแสดงความ
คิดเห็นและมีสวนรวมในการสรุปความคิดเห็นเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติรวมกัน 

4.22 4.66 0.44 0.104 7 

60. ผูบริหารทําหนาท่ีนิเทศและใหคําปรึกษาดานการ
ปฏิบัติงานแกครู 

4.15 4.66 0.51 0.122 4 

61. ผูบริหารจัดองคกร  และใหครูมีสวนรวมในการ
บริหารโรงเรียน 

4.09 4.61 0.52 0.127 3 

62. ผูบริหารใหขวัญ กําลังใจ และความรูสึกรวมกันใน
การทํางานสูเปาหมาย 

4.17 4.72 0.55 0.131 2 

รวม 4.16 4.65 0.49 0.117  
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จากตารางท่ี 28  เม่ือพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน  ดานหลักการ มีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน  ดวยคาดัชนี  PNImodified  พบวา     
มีลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย  ดังนี้  1) ผูบริหารเปนผูประสานความรวมมือจาก
ชุมชนและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมากท่ีสุด   ( PNImodified  = 0.135)  2)   ผูบริหารใหขวัญ 
กําลังใจ และความรูสึกรวมกันในการทํางานสูเปาหมาย  ( PNImodified  = 0.131)  3) ผูบริหารจัด
องคกร  และใหครูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน  ( PNImodified  = 0.127)  4) ผูบริหารทํา
หนาท่ีนิเทศและใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู  ( PNImodified  = 0.122)   5) ผูบริหารเปน
ผูนําการเปล่ียนแปลงมาสูโรงเรียน  ( PNImodified  = 0.118)   6) ผูบริหารสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกใหแกครูและบุคลากรในการทํากิจกรรมตาง ๆ  (PNImodified  = 0.106)  7) ผูบริหาร
เปดโอกาสใหครูและบุคลากรแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการสรุปความคิดเห็นเพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติรวมกัน  ( PNImodified  = 0.104)   8) ผูบริหารสามารถสงเสริมใหครูและ
บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง  ( PNImodified  = 0.098)     

เม่ือพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี  PNImodified  ทําใหไดขอมูลดานหลักการมี
ภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน   ท่ีควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้   1) ผูบริหารเปนผูประสานความรวมมือ
จากชุมชนและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมากท่ีสุด   2)  ผูบริหารใหขวัญ กําลังใจ และความรูสึก
รวมกันในการทํางานสูเปาหมาย  3) ผูบริหารจัดองคกร  และใหครูมีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรียน  4) ผูบริหารทําหนาท่ีนิเทศและใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู  5) ผูบริหารเปน
ผูนําการเปล่ียนแปลงมาสูโรงเรียน  6) ผูบริหารสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกครูและ
บุคลากรในการทํากิจกรรมตาง ๆ  7) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรแสดงความคิดเห็นและ
มีสวนรวมในการสรุปความคิดเห็นเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติรวมกัน  8) ผูบริหารสามารถสงเสริมให
ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



196 
 

ตารางท่ี 29  แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานหลักการพัฒนาท้ังระบบ 

 

กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

ดานหลักการพัฒนาท้ังระบบ 

 
D 

 
I 

 
I-D 

 
PNImodified 

 
ลําดับท่ี 

63. โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสรางในโรงเรียนให
เปนเครือขายเช่ือมโยงกัน เปนลําดับข้ัน 

3.82 4.5 0.68 0.178 4 

64 .  ผูบ ริห าร เป นแ บบ อ ยา งใ นก าร ปรั บเ ปลี่ ย น
วัฒนธรรมองคกร 

4.1 4.56 0.46 0.112 6 

65.  ผูบริหารสรางทัศนคติเชิงบวกในการพัฒนา
โรงเรียนท้ังระบบ 

4.19 4.63 0.44 0.105 9 

66. ผูบริหารเสริมสรางความเช่ือม่ันและสรางความ
เขาใจใหกับครูและบุคลากร 

4.19 4.64 0.45 0.107 8 

67.โรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 

3.85 4.55 0.7 0.181 2 

68. คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงต้ังตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ท้ังดานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป
ได 

3.79 4.53 0.74 0.195 1 

69.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
สอดคลองกับระบบการประเมินภายนอก 

4.2 4.66 0.46 0.109 7 

70. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อเปนฐานขอมูลใน
การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การ
บริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป 

3.86 4.56 0.7 0.181 3 

71.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา 

4.2 4.69 0.49 0.116 5 

รวม 4.02 4.59 0.57 0.141  
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จากตารางท่ี 29  เม่ือพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน  ดานหลักการพัฒนาท้ังระบบ ดวยคาดัชน ี PNImodified  พบวา  มีลําดับความ
ตองการจําเปนจากมากไปหานอย  ดังนี้  1) คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงตั้งตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ท้ังดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารท่ัวไปได  ( PNImodified  = 0.195)  2)  โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ
การปฏิบัติงานภายในโรงเรียน   ( PNImodified  = 0.181)  3) โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพ่ือเปน
ฐานขอมูลในการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร
ท่ัวไป ( PNImodified  = 0.181)   4) โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสรางในโรงเรียนใหเปนเครือขาย
เช่ือมโยงกัน เปนลําดับขั้น  ( PNImodified  = 0.178)   5) โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา  ( PNImodified  = 0.116)   6) ผูบริหารเปน
แบบอยางในการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร  ( PNImodified  = 0.112) 7) โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีสอดคลองกับระบบการประเมินภายนอก  ( PNImodified  = 0.109)          
8) ผูบริหารเสริมสรางความเช่ือม่ันและสรางความเขาใจใหกับครูและบุคลากร   ( PNImodified  = 
0.107)  9) ผูบริหารสรางทัศนคติเชิงบวกในการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ  ( PNImodified  = 0.105)   

เม่ือพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี  PNImodified  ทําใหไดขอมูลดานหลักการ
พัฒนาท้ังระบบ   ท่ีควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี ้  1) คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงตั้งตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ท้ังดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารท่ัวไปได  2)  โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียน  3) โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพ่ือเปนฐานขอมูลในการบริหารงานวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป  4) โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสรางใน
โรงเรียนใหเปนเครือขายเช่ือมโยงกัน เปนลําดับขั้น  5) โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา  6) ผูบริหารเปนแบบอยางในการปรับเปล่ียน
วัฒนธรรมองคกร  7) โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีสอดคลองกับระบบการประเมิน
ภายนอก  8) ผูบริหารเสริมสรางความเช่ือม่ันและสรางความเขาใจใหกับครูและบุคลากร                
9) ผูบริหารสรางทัศนคติเชิงบวกในการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 
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ตารางท่ี 30  แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานหลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
 

กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

ดานหลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

 
D 

 
I 

 
I-D 

 
PNImodified 

 
ลําดับท่ี 

72. โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบผลการพัฒนา
สถานศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน และตน
สังกัด 

3.68 4.42 0.74 0.201 1 

73. โรงเรียนมีระบบการบริหารและจัดการศึกษา
ภายในท่ียึดหลักธรรมาภิบาล  

4.15 4.62 0.47 0.113 8 

74.  โรงเรียนมีการติดตามและนิเทศงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

4.04 4.6 0.56 0.138 6 

75. โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ 
สินทรัพย และรายได 

3.87 4.56 0.69 0.178 3 

76. โรงเรียนมีมาตรการการตรวจสอบความถูกตอง 
โปรงใสในการบริหารจัดการงานธุรการ การเงิน และ
บัญชี อาคารสถานท่ี การประชาสัมพันธ และการสราง
ความสัมพันธกับชุมชน 

3.93 4.55 0.62 0.157 4 

77. โรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ 

3.77 4.45 0.68 0.180 2 

78. โรงเรียนจัดใหมีการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในตอผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 

3.94 4.56 0.62 0.157 5 

79. โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบแผนการสอน และ
บันทึกหลังสอนของครู 

4.21 4.74 0.53 0.125 7 

รวม 3.95 4.56 0.61 0.154  
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จากตารางท่ี 30  เม่ือพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน  ดานหลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ดวยคาดัชนี  PNImodified  พบวา   
มีลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย  ดังนี้  1) โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบผลการ
พัฒนาสถานศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน และตนสังกัดมากท่ีสุด ( PNImodified  = 0.201)  
2)   โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ                
( PNImodified  = 0.180)  3) โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และ
รายได  ( PNImodified  = 0.178)  4) โรงเรียนมีมาตรการการตรวจสอบความถูกตอง                        
( PNImodified  = 0.157)   5) โรงเรียนจัดใหมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอผูท่ี
เกี่ยวของทุกฝาย  ( PNImodified  = 0.157)  6) โรงเรียนมีการติดตามและนิเทศงานวิชาการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง   ( PNImodified  = 0.138)  7) โรงเรียนจัดใหมีการ
ตรวจสอบแผนการสอน และบันทึกหลังสอนของครู    ( PNImodified  = 0.125)  8) โรงเรียนมี
ระบบการบริหารและจัดการศึกษาภายในท่ียึดหลักธรรมาภิบาล  ( PNImodified  = 0.113)    

เม่ือพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี  PNImodified  ทําใหไดขอมูลดานหลักความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  ท่ีควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้   1) โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบผล
การพัฒนาสถานศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน และตนสังกัดมากท่ีสุด  2)   โรงเรียนมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ   3) โรงเรียนมีระบบการ
ตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และรายได  4) โรงเรียนมีมาตรการการตรวจสอบความ
ถูกตอง  5) โรงเรียนจัดใหมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย          
6) โรงเรียนมีการติดตามและนิเทศงานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง   
7) โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบแผนการสอน และบันทึกหลังสอนของครู   8) โรงเรียนมีระบบ
การบริหารและจัดการศึกษาภายในท่ียึดหลักธรรมาภิบาล   
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ตารางท่ี 31  แสดงภาพรวมการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน   
 

 

กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

 

 
D 

 
I 

 
I-D 

 
PNImodified 

 
ลําดับท่ี 

1. การกระจายอํานาจ 3.79 4.52 0.42 0.098 6 
2. การบริหารตนเอง 4.06 4.61 0.55 0.135 4 
3. การบริหารแบบมีสวนรวม 3.93 4.54 0.61 0.155 1 
4. การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 4.16 4.65 0.49 0.117 5 
5. การพัฒนาท้ังระบบ 4.02 4.59 0.57 0.141 3 
6. ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 3.95 4.56 0.61 0.154 2 
 

จากตารางท่ี 31  เม่ือพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน  ดวยคาดัชนี  PNImodified  พบวา   มีลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหา
นอย  ดังนี้ 1) การบริหารแบบมีสวนรวม   ( PNImodified  = 0.155)  2)   ความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได ( PNImodified  = 0.154)  3) การพัฒนาท้ังระบบ  ( PNImodified  = 0.141)  4) การ
บริหารตนเอง   ( PNImodified  = 0.135)   5) การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน ( PNImodified  = 0.117)    
6) การกระจายอํานาจ  ( PNImodified  = 0.098)    
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ตารางท่ี 32  แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานการวางแผน 
 

กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

ดานการวางแผน 

 
D 

 
I 

 
I-D 

 
PNImodified 

 
ลําดับท่ี 

1. โรงเรียนสามารถวิเคราะหสภาพปจจุ บันของ
สถานศึกษาไดอยางถูกตอง  และรูวาจะตองปรับปรุง
แกไขพัฒนาอะไรบาง 

4 4.65 0.65 0.162 2 

2. โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบายการจัด
การ ศึกษ า  โดย อาศั ยข อมูล สาร สน เทศ ไดอ ย า ง
เหมาะสม 

3.91 4.63 0.72 0.184 1 

3.  โรงเรียนดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โดยใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
จัดทํา 

4.06 4.65 0.59 0.145 4 

4. โรงเรียนดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

4.26 4.67 0.41 0.096 5 

5.  โรงเรียนมีการวางแผนการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.03 4.67 0.64 0.158 3 

รวม 4.05 4.65 0.6 0.148  
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จากตารางท่ี 32  เม่ือพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน  ดานการวางแผน ดวยคาดัชนี  PNImodified  พบวา   มีลําดับความตองการ
จําเปนจากมากไปหานอย  ดังนี้ 1) โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบายการจัดการศึกษา โดย
อาศัยขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสมมากท่ีสุด   ( PNImodified  = 0.184)  2)   โรงเรียนสามารถ
วิเคราะหสภาพปจจุบันของสถานศึกษาไดอยางถูกตอง  และรูวาจะตองปรับปรุงแกไขพัฒนา
อะไรบาง   ( PNImodified  = 0.162)  3) โรงเรียนมีการวางแผนการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน   ( PNImodified  = 0.158)  4) โรงเรียนดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โดยใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา ( PNImodified  = 0.145)   5) โรงเรียนดําเนินงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป   ( PNImodified  = 
0.096)    

เม่ือพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี  PNImodified  ทําใหไดขอมูลดานการ
วางแผน  ท่ีควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้   1) โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบายการจัด
การศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสมมากท่ีสุด   2) โรงเรียนสามารถวิเคราะห
สภาพปจจุบันของสถานศึกษาไดอยางถูกตอง  และรูวาจะตองปรับปรุงแกไขพัฒนาอะไรบาง        
3) โรงเรียนมีการวางแผนการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน   4) โรงเรียนดําเนินงาน
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา  5) โรงเรียน
ดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป    
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ตารางท่ี 33  แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานการจดัองคกร 
 

กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

ดานการจัดองคกร 

 
D 

 
I 

 
I-D 

 
PNImodified 

 
ลําดับท่ี 

6. โรงเรียนจัดโครงสรางองคกรมีความเหมาะสม
สําหรับการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 

4.08 4.68 0.6 0.147 5 

7. โรงเรียนกําหนดโครงสรางงาน และกําหนดหนาท่ี
รับผิดชอบของงานอยางชัดเจน 

4.1 4.67 0.57 0.139 6 

8. โรงเรียนจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนได
อยางเหมาะสม 

4.02 4.69 0.67 0.166 3 

9. โรงเรียนจัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3.97 4.64 0.67 0.168 2 

10. การบังคับบัญชามีการกําหนดข้ันตอนและวิธี
ปฏิบัติชัดเจน  และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

3.86 4.62 0.76 0.196 1 

11. มีการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.06 4.68 0.62 0.152 4 

รวม 4.01 4.66 0.65 0.162  
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จากตารางท่ี 33  เม่ือพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน  ดานการจัดองคกร ดวยคาดัชนี  PNImodified  พบวา   มีลําดับความตองการ
จําเปนจากมากไปหานอย  ดังนี้  1) การบังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน  และ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัดมากท่ีสุด   ( PNImodified  = 0.196)  2) โรงเรียนจัดระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   ( PNImodified  = 0.168)  3) โรงเรียนจัด
บุคลากรเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม  ( PNImodified  = 0.166)  4) มีการจัด
สภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากร  ( PNImodified  = 
0.152)  5) โรงเรียนจัดโครงสรางองคกรมีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  
( PNImodified  = 0.147)  6) โรงเรียนกําหนดโครงสรางงาน และกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบของงาน
อยางชัดเจน  ( PNImodified  = 0.139)   

เม่ือพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี  PNImodified  ทําใหไดขอมูลดานการจัด
องคกร  ท่ีควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้   1) การบังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ชัดเจน  และปฏิบัติตามอยางเครงครัดมากท่ีสุด   2) โรงเรียนจัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   3) โรงเรียนจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสม  4) มีการจัดสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  5) โรงเรียนจัดโครงสรางองคกรมีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมาย    6) โรงเรียนกําหนดโครงสรางงาน และกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบของงานอยางชัดเจน   
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ตารางท่ี 34  แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานการนํา 
 

กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

ดานการนํา 

 
D 

 
I 

 
I-D 

 
PNImodified 

 
ลําดับท่ี 

12. ผูบริหารมีภาวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมี
ความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของโรงเรียน 

4.16 4.76 0.6 0.144 1 

13. การตัดสินใจสั่งการเปนไปอยางเหมาะสม  เนน
การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ 

4.15 4.71 0.56 0.134 3 

14.  การสื่อสารภายในโรงเรียน มีหลายชองทาง  
ผูบริหารสื่อสารกับทุกฝายใหมีความเขาใจตรงกัน  
และทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินงานชัดเจน 

4.1 4.68 0.58 0.141 2 

15. ผูบริหารเปนผูนําในการประสานงานกับทุกฝายท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.16 4.65 0.49 0.117 4 

รวม 4.14 4.7 0.56 0.135  
จากตารางท่ี 34  เม่ือพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ของโรงเรียนเอกชน  ดานการนํา ดวยคาดัชนี  PNImodified  พบวา   มีลําดับความตองการจําเปน
จากมากไปหานอย  ดังนี้ 1) ผูบริหารมีภาวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมีความมุงม่ันในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน  ( PNImodified  = 0.144)  2)   การส่ือสารภายใน
โรงเรียนมีหลายชองทาง  ผูบริหารส่ือสารกับทุกฝายใหมีความเขาใจตรงกัน  และทราบเปาหมาย
และวิธีการดําเนินงานชัดเจน  ( PNImodified  = 0.141)  3) การตัดสินใจส่ังการเปนไปอยาง
เหมาะสม  เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ  ( PNImodified  = 0.134)  4) ผูบริหาร
เปนผูนําในการประสานงานกับทุกฝายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา   ( PNImodified  = 
0.117)     

เม่ือพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี  PNImodified  ทําใหไดขอมูลดานการนํา ท่ี
ควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี ้  1) ผูบริหารมีภาวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมีความมุงม่ันในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน  2) การส่ือสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง  
ผูบริหารส่ือสารกับทุกฝายใหมีความเขาใจตรงกัน  และทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินงานชัดเจน  
3) การตัดสินใจส่ังการเปนไปอยางเหมาะสม  เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ    
4) ผูบริหารเปนผูนําในการประสานงานกับทุกฝายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา    
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ตารางท่ี 35  แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานการควบคุม 
 
 

กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 

ดานการควบคุม 

 
D 

 
I 

 
I-D 

 
PNImodified 

 
ลําดับท่ี 

16. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.07 4.62 0.55 0.135 5 
17. โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยางเปนระบบ 

3.92 4.63 0.71 0.181 2 

18. โรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
เกณฑมาตรฐานท่ีต้ังไว 

3.84 4.59 0.75 0.195 1 

19. โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยวิธี
ท่ีต้ังไว 

3.87 4.56 0.69 0.178 3 

20. โรงเรียนนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

4.03 4.63 0.6 0.148 4 

รวม 3.95 4.61 0.66 0.167  
 

จากตารางท่ี 35  เม่ือพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน  ดานการควบคุม ดวยคาดัชนี  PNImodified  พบวา   มีลําดับความตองการ
จําเปนจากมากไปหานอย  ดังนี้  1) โรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑมาตรฐาน
ท่ีตั้งไว  ( PNImodified  = 0.195)  2)  โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
อยางเปนระบบ  ( PNImodified  = 0.181)  3) โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยวิธีท่ีตั้ง
ไว   ( PNImodified  = 0.178)  4) โรงเรียนนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  ( PNImodified  = 0.148)  5) โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  ( PNImodified  = 0.135)   

เม่ือพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี  PNImodified  ทําใหไดขอมูลดานการ
ควบคุม ท่ีควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี ้  1) โรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ
มาตรฐานท่ีตั้งไว  2)  โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ      
3) โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยวิธีท่ีตั้งไว   4) โรงเรียนนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  5) โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
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 2)  การวิเคราะหเนือ้หาขอมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหเนื้อหาขอมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและแบบสอบถามสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  โดยผูวิจัยไดคัดเลือก
ลําดับความตองการจําเปนดวยคาดัชนี  PNImodified  ในแตละประเด็น  ลําดับท่ี 1 – 5  ไดขอมูลท่ี
จะนําไปรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ดังนี ้
 1. หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

    1.  การกระจายอํานาจ  เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจและแบงความรับผิดชอบไป
ยังฝายตาง ๆ และกําหนดนโยบายตามภารกิจการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ 
งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป 
      1.1  ดานวิชาการ 
  1.1.1  การใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา   
  การใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  โรงเรียนสงเสริมสนับสนุน 
จัดซ้ือ จัดหาส่ือ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเพียงพอกับการใชงาน  จัดอบรม
การใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหครูมีความรูความเขาใจและใชส่ือไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  นําส่ือเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน  และใหนักเรียนได
คนหาขาวสารความรูจากอินเตอรเน็ต 

1.1.2  การวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ผูบริหารตองเปนผูนําการวิจัยในช้ันเรียน  โดยเขามามีบทบาทสงเสริมใหครูทํา

วิจัยในช้ันเรียน  และนําผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย  อาทิเชน  การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน  การแนะนําอยางละเอียด
ในการทําวิจัยช้ันเรียนเลมแรกของครู  และนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1.3  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรท้ังภายในและภายนอก
ของโรงเรียน 
  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนการจัดทําหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา พ.ศ.2551  โดยครูและบุคลากรภายในและภายนอกทุกฝายเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตร  เปนการจัดทําหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  โดยมีขั้นตอนในการ
จัดทําหลักสูตร ดังนี้ 1) หนวยงานภาครัฐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดอบรมใหความรูแก
ผูบริหาร ครู และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ใหมีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  2) 
ผูบริหารเปนผูนําในการกระตุน สงเสริม จัดบรรยากาศ ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความ
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สอดคลองกับความตองการของชุมชน  3) มีการปรับปรุงหลักสูตร และประเมินผลการใชหลักสูตร
เม่ือส้ินปการศึกษา 
  1.1.4  การจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการ
ของผูเรียน   
  โรงเรียนจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการเรียนรูแบบบูรณาการในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู จัดเปนหนวยการเรียน สอดคลองกับธรรมชาติวิชาและความตองการของผูเรียน  จัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน  แผนท่ีความคิด  สาธิต ทดลอง ฯลฯ  โดยนําหลักสูตรสถานศึกษาในแตละ
กลุมสาระการเรียนรูมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติวิชาวาแตละกลุม
สาระการเรียนรูควรจะจัดกิจกรรมอยางไร  โดยผานกระบวนการคิด การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูจากครูผูสอนและผูบริหาร  จัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูท้ังในโรงเรียนและ
แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายนอกโรงเรียน  เชน พิพิธภัณฑ แหลงโบราณสถาน  วัด     

1.1.5  การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน 
  คณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน มีความรูความเขาใจเรื่องการ
นิเทศวาเปนสวนหนึ่งท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี  มีการออกแบบการนิเทศเปน
ขั้นตอนท่ีจะปฏิบัติใหทุกฝายทราบ  เริ่มจากการใหความรูดานการนิเทศ  การนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
การนิเทศการสอน การเยี่ยมหองเรียน  ตรวจสมุดงาน การนิเทศโดยการประชุม  ศึกษาเอกสาร
วิชาการ โดยปฏิบัติตามปฏิทินการนิเทศ  เม่ือนิเทศเสร็จแลวคณะกรรมการนิเทศจะตองให
คําปรึกษารวมท้ังชวยแกปญหาใหกับผูรับการนิเทศได  และนําผลการนิเทศแจงใหผูรับการนิเทศ
ทราบ  เพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
      1.2  ดานงบประมาณ 
  1.2.1 การจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน 
  เปนความตองการของโรงเรียนท่ีจะจัดตั้งกองทุนโรงเรียนและมีคณะกรรมการ
บริหารกองทุน  ซ่ึงขึ้นอยูกับความพรอมของแตละโรงเรียนท่ีใชหลักการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  การมีกองทุนโรงเรียนเปนหลักประกันอยางหนึ่งของโรงเรียน  เปนการนําเอาผลกําไร
สวนหนึ่งจากการดําเนินกิจการของโรงเรียน (ไมเกิน 3 % )  มาเก็บไวในกองทุนโรงเรียน  เพ่ือเปน
กองทุนโรงเรียนสําหรับใชจายเวลาฉุกเฉิน  และเปนเงินสนับสนุนสงเสริมขวัญกําลังใจใหแกครู 
โดยจายเปนเงินโบนัสใหแกผูท่ีมีผลงานดีตามท่ีตั้งไว  โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมกัน
รับผิดชอบและบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีสวนรวมในพิจารณาใหเงินโบนัส
แกผูท่ีมีผลงานดีดวย 
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  1.2.2  การจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา 
  โรงเรียนเอกชนสามารถจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาไดตามท่ีระบุไว
ในตราสารจัดตั้งโรงเรียน  โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  โรงเรียนหา
รายไดเพ่ิมจากการจัดหลักสูตรเสริมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติเพ่ือเก็บคาธรรมเนียมอ่ืนจาก
ผูปกครอง  นอกจากนี้ยังมีรายไดจากคาอาหาร คารถรับสง และคาอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนดําเนินการได
ตามความเหมาะสม โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
  1.2.3  การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  โรงเรียนเอกชนมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ได ขึ้นอยูกับความสามารถ
ของโรงเรียน ความมีช่ือเสียง  และการยอมรับของผูปกครอง / ชุมชน  การระดมทรัพยากรในเรื่อง
เงินบริจาค  กรณีท่ีมีความตองการเขาเรียนเปนกรณีพิเศษ  การรับความชวยเหลือจากมูลนิธิตาง ๆ 
สมาคมผูปกครอง  การรับการสนับสนุนส่ือตาง ๆ เชน หนังสือเขาหองสมุด คอมพิวเตอร  
  1.2.4  การบริหารงานพัสดุ 
  ควรมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุแกผูปฏิบัติงาน  จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานพัสดุ  จัดทําเอกสารแบบรายการท่ีตองปฏิบัติเปนประจําใหผูปฏิบัติงานตอนําไปใช
ไดทันที 
  1.2.5  การแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและอนุมัตงิบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการเบิกจายและอนุมัติงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  เม่ือมีการกระจายอํานาจจึงควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและ
อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป  เพ่ือสะดวกรวดเร็วในการทํางาน  แตใหอยูในดุลย
พินิจของผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ 
      1.3  ดานบริหารบุคคล 

1.3.1  มีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัดการศึกษา       
  โรงเรียนเอกชนมีความตองการท่ีจะจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัด
การศึกษามากท่ีสุด  โดยมีแนวการดําเนินงานดังนี้ 1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองเปนศูนย
อํานวยการ ประสานโรงเรียนในพ้ืนท่ีใหมีการรวมกลุมกัน  2) สรางเครือขายรวมกับสมาคม
โรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีใกลเคียงกันเพ่ือชวยเหลือกัน  3) ตั้งศูนยรับสมัครผูท่ีสนใจจะประกอบ
วิชาชีพครู โดยทําฐานขอมูลไวเพ่ือใหบริการแกโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูท่ีสมัครเปนสมาชิก (เก็บ
เงินคาสมาชิกเพ่ือเปนคาใชจาย) 
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  1.3.2  การประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเอง 
  โรงเรียนเอกชนไดรับการกระจายอํานาจสามารถประเมินความตองการอัตรากําลัง
และจัดทําแผนอัตรากําลังไดดวยตนเอง  โรงเรียนดําเนินการคัดเลือกและสรรหาอัตรากําลังเขาสู
โรงเรียน  โดย 1) ประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ ทางเว็ปไซด เพ่ือท่ีจะไดผูประสงคปฏิบัติงาน
จํานวนมาก และดําเนินการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ และสอบสอน 2) พัฒนาครูใหมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนด เชน มาตรฐานความรู มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติตน  3) ใหครูรับทราบระเบียบการปฏิบัติงานของครู  เรื่องการบรรจุ การลาออก 
ตามแบบสัญญาการเปนครูใหญและครูทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการคุมครองการ
ทํางานของครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542 
  1.3.3  การกําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบแทนแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  โรงเรียนเอกชนกําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบแทน (เงินเดือน) แก
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  การใหผลตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนนั้นแลวแตความพรอมของแตละโรงเรียน  โรงเรียนท่ีจายเงินเดือนเทากับ
ภาครัฐหรือมากกวาจะทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูกับโรงเรียนนั้นเปนเวลานาน  การให
เงินเพ่ิมพิเศษแกครูท่ีมีผลงานผานเกณฑการประเมินท่ีตั้งไว   

1.3.4  การจัดสวัสดิการ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน 

โรงเรียนควรจัดสวัสดิการเพ่ือสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาให
เทาเทียมกับภาครัฐ  การจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาล รัฐตองชวยเหลือจายสวัสดิการคา
รักษาพยาบาลใหกับครู และครอบครัว รวมท้ังบิดามารดา  ควรสนับสนุนเงินชวยเหลือกรณีเกิด
อุทกภัย วาตภัย  ใหเงินกูดอกเบ้ียต่ํา  และใหเงินวิทยฐานะเพ่ือสรางขวัญกําลังใจครูโรงเรียนเอกชน   
  1.3.5  การดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง 
  โรงเรียนเอกชนมีระเบียบปฏิบัติเรื่องการดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการคุมครองการทํางานของครูใหญและครู
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542  ท่ีโรงเรียนจะตองปฏิบัติตาม  และสวนท่ีเพ่ิมเติมขึ้นของแตละโรงเรียน
ตามท่ีกําหนดไวในตราสารจัดตั้งโรงเรียน 
      1.4  ดานบริหารทั่วไป 

1.4.1  การสรางระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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โรงเรียนเอกชนมีความตองการสรางระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  จึงควรมีบุคลากรเฉพาะท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  และ
จัดระบบฐานขอมูลทางการศึกษาท่ีสามารถเช่ือมตอไดท้ังโรงเรียน เปนการบูรณาการงานตาง ๆ 
เช่ือมตอกัน  ทุกคนสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลทางการศึกษาภายในโรงเรียน เชน  โปรแกรม
การจัดตารางสอน โปรแกรมการวัดผล การจัดการหองสมุด การจัดการเกี่ยวกับระบบบัญชี  มา
ใชไดพรอมกันอยางมีประสิทธิภาพ   
  1.4.2  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารและการเรียนการสอน 
  โรงเรียนเอกชนมีความตองการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียน
การสอน จึงควรมีบุคลากรเฉพาะมาจัดระบบสารสนเทศและใหความรูกับทุกคนท่ีเกี่ยวของจน
สามารถนําสารสนเทศมาใชประโยชนไดสูงสุด  โดยจัดระบบสารสนเทศแยกเปนประเภท เชน
สารสนเทศดานขอมูลโรงเรียน  ดานนักเรียน  ดานครูและบุคลากร ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ดานทรัพยากรและอาคารสถานท่ี  
  1.4.3  การช้ีแจงใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา   
  โรงเรียนประชาสัมพันธโรงเรียนโดยใชการประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียง 
การส่ือสารทางอินเตอรเน็ต เว็บไซด เฟสบุค สารสัมพันธของโรงเรียน  เพ่ือช้ีแจงใหชุมชนเขามี
สวนรวมในการพัฒนาการศึกษา  โดยผูปกครองใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  สวนชุมชน ผูบริหารโรงเรียนจะเขาไปมีบทบาท รวมกับชุมชนในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ และไดมีโอกาสช้ีแจงใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา  โดยการ
สนับสนุนเงิน  สนับสนุนส่ือการเรียนการสอน สงวิทยากรเขามาใหความรูเฉพาะดานแกครูและ
นักเรียน 
  1.4.4  การวางแผนดําเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธ 
  โรงเรียนเอกชนดําเนินการทําแผนประชาสัมพันธโรงเรียน ในรูปแบบสารสัมพันธ
ของโรงเรียน  มีการจัดทําเว็บไซดของโรงเรียน  เพ่ือประชาสัมพันธโรงเรียนในดานวิชาการ 
กิจกรรมเดนของโรงเรียนและขาวสารความเคล่ือนไหวตางๆ ของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน รวมท้ังมี
การโฆษณาประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียงดวย 
  1.4.5  การจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณไดเอง   
  ระบบงานธุรการและสารบรรณในโรงเรียนเอกชน  มีภาระงานมาก จึงควรจะมี
บุคลากรเฉพาะมาทําหนาท่ีธุรการและสารบรรณ  และตองสงบุคลากรไปอบรมใหมีความรูความ
เขาใจในงานใหถูกตอง  มีคูมือการจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณ  มีการจัดทําเอกสารแบบ
รายการตาง ๆ ท่ีตองปฏิบัติเปนประจําใหผูปฏิบัติงานตอนําไปใชไดทันที 
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2.  การบริหารตนเอง   
       2.1  การกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และการสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนของตนเอง 
  โรงเรียนสามารถกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานท่ีตามหลักการบริหารตนเอง
ได โดยออกแบบอาคารสถานท่ีใหมีความม่ันคง แข็งแรง สวยงาม และขออนุญาตกอสรางอาคาร
จากเทศบาล  เม่ือไดใบอนุญาตกอสรางอาคาร โรงเรียนยื่นคํารองขอใชแบบแปลนพรอมเอกสาร
ประกอบตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีโรงเรียนตั้งอยู  เม่ือสรางอาคารเสร็จโรงเรียนยื่นคํารอง
ขอใชอาคารเรียนหรือหองเรียนตอไป   

               การสรางความสัมพันธกับชุมชน ดําเนินการโดยมีสวนรวมในการเปนสมาชิก
ขององคกรตาง ๆ ของชุมชน  รวมประชุมเสนอความคิดเห็น  สงครูเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนใน
การใหความรู เปนวิทยากรใหกับชุมชน  เขารวมกิจกรรมในวันสําคัญกับชุมชน  และใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนสู
ชุมชน  
  2.2  การกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่องการเงิน ทรัพยสิน และรายไดของ
โรงเรียนเอง 
  งบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียน โรงเรียนดําเนินการได
ตามความพรอมของแตละโรงเรียน  โรงเรียนไดรับเงินอุดหนุนรายบุคคลจากรัฐบาล  และเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาจากผูปกครอง ตามเพดานท่ีรัฐบาลกําหนด  และเก็บคาธรรมเนียมอ่ืนโดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เปนรายไดเพ่ิมเติมของโรงเรียน  อาทิเชน  
การจัดหลักสูตรเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ  รายไดคาอาหารกลางวัน คารถรับสง 
  2.3  การจัดทําแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผล และเกณฑการเทียบโอนของ
ตนเอง 
  โรงเรียนสามารถจัดทําแบบทดสอบของโรงเรียนเอง  โดยการวิเคราะหหลักสูตร 
ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูวาจะวัดผลประเมินผลใดบาง  
จัดทําขอสอบตามหลักการสรางขอสอบ  จัดทําระเบียบวัดผลประเมินผล โดยโรงเรียนดําเนินการ
วัดและประเมินผลใหครบ 4 ดาน คือ กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ การอาน คิดวิเคราะห และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และมีกรอบในการตัดสินผลการเรียน
เปน 8 ระดับ  รวมท้ังจัดทําเกณฑการเทียบโอนแตละกลุมสาระการเรียนรู 
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  2.4  การกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการทํางาน 
  ผูบริหารและครูรวมกันกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการทํางาน ดังนี้ 1) 
จัดทําระเบียบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร  2) จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน เพ่ือสราง
มาตรฐานการทํางานใหทุกคนปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน  3) ประเมินผลการทํางาน ผูท่ีผานเกณฑ
การประเมินตามมาตรฐานท่ีตั้งไวจะไดรับรางวัลเพ่ือสรางขวัญกําลังใจ 
  2.5  การอํานวยการ กํากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
  โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน  โดยความรวมมือของผูบริหารและคณะครู  มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพ มี
คณะกรรมดําเนินการ อํานวยการ กํากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตาม
มาตรฐาน ตวับงช้ี ตามการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
 

3.  การมีสวนรวม  
  3.1  การระดมและสรางเครือขาย บุคคลและองคกรในชุมชน  เพ่ือการบริหารงาน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
  โรงเรียนระดมและสรางเครือขายบุคคลและองคกรในชุมชนใหเขามามีสวน
รวมกับการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพไดโดย 1) สรางเครือขายบุคคลรวมกับองคกร/ชุมชน 
โดยจัดทําขอมูลเปนทําเนียบภูมิปญญาทองถ่ิน  ใหภูมิปญญาทองถ่ินชวยเหลือโรงเรียนจัดการเรียน
การสอนในวิชาท่ีถนัดและตรงกับความตองการของผูเรียน  2) สรางเครือขายครูรวมกับโรงเรียน
ใกลเคียง นําครูมาชวยเหลือกันในกรณีท่ีขากแคลนครู  3) สรางเครือขายผูบริหารโรงเรียน มีการ
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน แบงงานการจัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสามารถใชดวยกันได  
เพ่ือลดการทํางานท่ีซํ้าซอน  ใหสามารถบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  4) มีคณะกรรมการ
ประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ทําหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนในจังหวัด  จัดอบรมพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ
มากขึ้น 
  3.2  ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน 
  โรงเรียนมีการมอบหมายงานใหครูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมของโรงเรียน คณะ
ครูจะรวมกันวางแผนการจัดโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน  จัดทําเปนแผนปฏิบัติงาน 
ปฏิทินปฏิบัติงาน และสงเสริมใหผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการกําหนด
กระบวนการในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนดวย  โดยครูท่ีรับผิดชอบจะเปนผูประสานงานและ
ประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบ  และเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน  จัดทํา
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แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ทําใหไดขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูปกครองและผูมีสวน
ไดสวนเสีย  มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตอไป 
  3.3  การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปท่ีเกิดจากความรวมมือ
ของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และคร ู
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสวนรวมในจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําป  โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนควรไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงจะทําใหมีความรูความเขาใจ  สามารถรวมกับผูบริหาร
และครูจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดออน จุดแข็ง เปนขั้น
เปนตอนของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผนแตละขั้นตอน  มีแผนงาน โครงการ กําหนดเปาหมายและวิธี
ปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
  3.4  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษารวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของ
โรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน 
  โรงเรียนดําเนินการใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวน
รวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนใหชัดเจนตรงกัน  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  การกําหนดเปาหมาย
เปนขั้นตอนหนึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากกําหนดเปาหมายแลว ขั้นตอน
การดําเนินงาน การวัดผลประเมินผลเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน 
  3.5  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสวนรวมในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  เปนการประชุมเพ่ือกระตุนใหคณะกรรมการแลกเปล่ียน
ความคิด และแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงกันและกัน  และเปนการติดตามงานท่ีไดใหนโยบายไว  
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดแสดงความคิดเห็นไว  โรงเรียน
นํามาพิจารณาและใหความสําคัญกบัความคิดนั้น ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงใหการบริหารจัดการ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

4.  การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน   
  4.1  ผูบริหารเปนผูประสานความรวมมือจากชุมชนและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
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  ผูบริหารมีบทบาทประสานความรวมมือจากชุมชน  ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีตอ
ชุมชน  จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน  และใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน รวมท้ัง
ใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน 
  การประสานความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีการจัด ทํารายช่ือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความถนัดในแตละดาน  และเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิใหเปนวิทยากรใหความรูแกครู
และนักเรียน  ผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาของโรงเรียนใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียน  ในกรณีปฏิบัติหนาท่ีวิทยากร  โรงเรียนควรใหผลตอบแทนแกชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ
ดวย 
  4.2  ผูบริหารใหขวัญ กําลังใจ และความรูสึกรวมกันในการทํางานสูเปาหมาย 
  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูท่ีใหขวัญกําลังใจแกครู   ผูบริหารตองมีคุณธรรมพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับความเมตตา ความเสียสละ เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  ไมเอารัดเอา
เปรียบผูรวมงาน มีความรักและหวงใยตอผูรวมงาน ยุติธรรม มีเหตุผล วางตัวเปนกลางอยาง
สมํ่าเสมอ  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี และยึดระบบคุณธรรมในการบริหารโรงเรียน  ผูบริหาร
ตองมีภาวะผูนํา มีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือมีความรู มองการณไกล มีความเช่ียวชาญแมนยํา ม่ันคงตอ
งาน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  สามารถจูงใจคนไดทุกระดับ  จะทําใหผูรวมงานทํางานอยางมี
ความสุข  มีขวัญกําลังใจ และมีความรูสึกรวมกันในการทํางานสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.3  ผูบริหารจัดองคกร  และใหครูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน 
  ผูบริหารจัดองคกรตามขอบขายการบริหารโรงเรียน  4 ฝาย  มีการแบงหนาท่ีใหครู
มีสวนรวมในการบริหาร  โดย 1) แตงตั้งครูท่ีมีความรูความสามารถในแตละดานเปนหัวหนาฝาย  
2) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการใหหัวหนาฝายมีความรูความสามารถในการท่ีไดรับมอบหมาย  3) 
มอบหมายงานและอํานาจการตัดสินใจใหกับหัวหนาฝายรับผิดชอบ  4) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
คําบรรยายลักษณะงานใหแตละฝายชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดงายขึ้น  5) จัดประชุมรวมกัน
ระหวางผูบริหารกับหัวหนาฝายเปนประจําเดือนละ 1 – 2 ครั้ง 
  4.4  ผูบริหารทําหนาท่ีนิเทศและใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู 
  ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําทางวิชาการ มีความรอบรูงานวิชาการโดยเฉพาะ
การนิเทศ  ผูบริหารมีหนาท่ี นิเทศ และใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู มีตารางการนิเทศ 
ขั้นตอนการนิเทศ แบบประเมินการนิเทศ ฯลฯ  จัดทําเปนระบบการนิเทศภายใน  และดําเนินการ
นิเทศตามแนวทางท่ีวางไว  มีการติดตามเปนรายบุคคล รายช้ัน เม่ือครูคนใดมีปญหาเกี่ยวกับการ
ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถชวยเหลือ และใหคําปรึกษาในการแกปญหานั้น ๆ ไดดวย 
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  4.5  ผูบริหารเปนผูนําการเปล่ียนแปลง 
  ผูบริหารเปนผูนําเปล่ียนแปลง  มีความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนใหม มี
การสรางวิสัยทัศน เสริมสรางพลังจูงใจ และมีคุณธรรม  ผูนํากลาท่ีจะถายโอนหนาท่ี ความ
รับผิดชอบท่ีสําคัญใหแกผูรวมงาน  กระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา โดยผูนําจะสอนทักษะการ
ทํางานใหแกผูตาม  การนําเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมตาง ๆ ท่ีทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ
โรงเรียน  ทํางานแบบเชิงรุก  รูจักการคิดนอกกรอบ  สงเสริมการทํางานเปนทีม 
 

5.  การพัฒนาทั้งระบบ   
  5.1  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงตั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ท้ัง
ดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไปได 
  โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 4 ฝาย 
ไดแก ฝายวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป  โดยอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 4 ฝาย  จัดประชุม รับฟงขอเสนอ ระดมความคิด และ
วางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหครอบคลุมการบริหารจัดการโรงเรยีน  จัดทําแบบประเมิน 
แบบตรวจสอบรายการ จัดทําคูมือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  นําผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
แจงใหผูรับผิดชอบทราบ เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นตอไป 
  5.2  การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 
  โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน โดยการ
ประชุม รับฟงขอเสนอ ระดมความคิด และวางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหครอบคลุมการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน  จัดทําแบบประเมิน แบบตรวจสอบรายการ  สรางทีมงานเปน
คณะกรรมการท่ีจะตรวจสอบการปฏิบัติงาน  มีการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน  มีคําส่ังแตงตั้งชัดเจน
ในคูมือการปฏิบัติงานของครู  มีการควบคุม ตรวจสอบผลการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให
ดีขึ้น 
  5.3  มีระบบสารสนเทศเพ่ือเปนฐานขอมูลในการบริหารงานวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป 
  โรงเรียนมีการจัดทําระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมงานดานวิชาการ บริหาร
งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป  เพ่ือจัดทําเปนโครงสรางองคกรในแตละฝายให
ชัดเจน  มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบใหครบทุกฝาย  ช้ีแจงขอบขายท่ีจะตองทํารวมกันท้ังดาน
การวางแผน การปฏิบัติ การปรับปรุง ประเมินและรายงานผล  ซ่ึงทุกฝายท่ีเกี่ยวของจะตองมีสวน
รวม เห็นดวย และสนับสนุนการทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย 
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  5.4  การจัดระบบโครงสรางในโรงเรียนใหเปนเครือขายเช่ือมโยงกัน เปนลําดับขั้น 
  โรงเรียนจัดระบบโครงสรางภายในโรงเรียนเปนฝาย มีหัวหนาฝายรับผิดชอบงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย  โดยผูบริหารกระจายอํานาจใหหัวหนาฝาย  แลวแบงงานเปนฝาย สายช้ัน และ
บุคคล จัดทําคําบรรยายลักษณะงานใหทุกคนรับทราบบทบาทหนาท่ีของตนเองไดชัดเจนขึ้น  จัดทํา
เครือขายสายช้ัน  เครือขายบุคคล และเครือขายผูปกครอง ใหผูปกครองเขามามีบทบาทในการ
เสนอแนะและติดตามงานของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง  เครือขายท่ีเช่ือมโยงกัน จะทําใหผูบริหาร
สามารถเรียกดูงานจากเครือขายไดทุกระดับ 

5.5 มีแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา 
  การจัดแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําเปนแผนกลยุทธซ่ึงมีการวิเคราะหสภาพ
โรงเรียน โดยใชเทคนิค SWOT Analysis  เพ่ือท่ีจะทําใหรูวาโรงเรียนมีจุดแข็ง (Strength)  จุดออน 
(Weakness)  โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  อะไรบาง  เพ่ือนําผลการวิเคราะห
โรงเรียนไปกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา โดยจัดทําภาพรวมของโรงเรียน  สํารวจ
ความตองการดานการศึกษาของผูเรียน  วิเคราะหขอมูลความตองการของผูเรียนและกําหนด
ประเด็นท่ีจะพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน  จะทําใหโรงเรียนมี
แผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน และครอบคลุมงานทุก
งานของโรงเรียน 
 

6.  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได   
  6.1  มีการตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน 
และตนสังกัด 
  โรงเรียนมีการตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารวมกันระหวางบาน ชุมชน 
และตนสังกัด โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท่ีประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ชุมชน 
ผูทรงคุณวุฒิ และตนสังกัด  มาประเมินภายในทุก 3 ป   มีระบบการทําพันธะสัญญาระหวาง
โรงเรียน บุคลากรแตละฝาย และชุมชน  (ระบบ PSA : Public Service Agreement)  เปนการ
ตรวจสอบรวมกัน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ควรดําเนินการดังนี้ 1) 
กําหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพเปนรายกิจกรรมของทุกฝาย ทุกงาน และทุกคนในโรงเรียน  2) 
สรางความตระหนัก ความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา แกครูทุกคนซ่ึงเปน
ผูปฏิบัติงานในโรงเรียน  3) วางระบบเครือขายการทํางาน และมอบหมายงานตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาแกผูปฏิบัติงาน  4)  ผูปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป จะเปนผูตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมท้ังดําเนินการ
แกไข ปรับปรุง การดําเนินงานของตนเองใหเปนไปตามแผน  5) หัวหนาฝาย  รวบรวมรองรอยการ
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ดําเนินงานและผลการตรวจสอบของผูปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนั้นๆ มาปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติไปสูเปาหมาย  6) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหทําหนาท่ีตรวจสอบ และ
รายงานคุณภาพการศึกษา  
  6.2  มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ 
  โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการท่ีวางไว  มี ประเด็นท่ีติดตามตรวจสอบคือโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดไว วา
สามารถดําเนินงานไดตามแผนหรือไม มีการปรับแผนหรือไม ถามีเพราะเหตุใด ผลการดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค/ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม เพียงใด แลวสรุปรายงาน
ผลการติดตามตรวจสอบพรอมใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแกไข เสนอผูบริหาร
โรงเรียนพิจารณาดําเนินการตอไป 
  6.3  มีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และรายได 
  โรงเรียนจัดทําระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และรายได  โดย
มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทําหนาท่ีตรวจสอบการใชงบประมาณ มีการจัดเก็บหลักฐานการใช
จายเงิน จัดเก็บรายไดจากเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินคาธรรมเนียมการศึกษา เงินคาธรรมเนียมอ่ืน  มี
ใบเสร็จรับเงินพรอมใหตรวจสอบ  จัดทําระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน (ระบบ GL)  ส้ินปการศึกษา 
จัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน งบรายไดและคาใชจาย เสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือให
ความเห็นชอบ  โรงเรียน 
  6.4  มีมาตรการการตรวจสอบความถูกตอง โปรงใสในการบริหารจัดการ ธุรการ
การเงินและบัญชี อาคารสถานท่ี การประชาสัมพันธ และการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
  โรงเรียนมีระบบตรวจสอบการบริหารจัดการธุรการการเงินและบัญชี  โดยใช
ระบบ  PSIS ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ในการตรวจสอบจํานวน
นักเรียน จํานวนครู ประกอบการรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน  ซ่ึงโรงเรียนจะรับนักเรียน
เกินความจุไมได  และมีครูไมครบช้ันไมได  โรงเรียนมีการสรางมาตรการการตรวจสอบความ
ถูกตอง  โดยแตงตั้งคณะกรรมการแตละฝายตามโครงสรางของโรงเรียน  มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ และกําหนดหนาท่ีการทํางานท่ีชัดเจน  เพ่ือใหการดําเนินงานไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ  มีการรายงานผลใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ     

              6.5  มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 
  การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน  ทุกโรงเรียนจะตองดําเนินการประเมิน
และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายทราบ  โดยจัดทําเปนแบบรายงาน
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ผลตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในท้ังในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดวย 
 

          2.  หนาที่การบริหาร  มี 4 ดาน 
1.  การวางแผน 

  จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานการวางแผน ดวยคาดัชนี PNImodified  จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้  การ
กําหนดเปาหมาย นโยบายการจัดการศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม  การ
วิเคราะหสภาพปจจุบันของสถานศึกษาไดอยางถูกตอง  และรูวาจะตองปรับปรุงแกไขพัฒนา
อะไรบาง  การวางแผนการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  การดําเนินงานจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา  และการดําเนินงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป 
  การวางแผนเปนการกําหนดทิศทางการทํางานในอนาคต  ซ่ึงจะตองมีการกําหนด
เปาหมาย นโยบายการจัดการศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศ  มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันของ
โรงเรียน วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินจุดแข็งจุดออนของโรงเรียน กําหนดเปนวิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคของโรงเรียน  โรงเรียนอกชนจึงควรมีการวางแผนกลยุทธซ่ึงจะ
ครอบคลุมการวางแผนการบริหารโรงเรียน และนําไปสูการกําหนดกลยุทธสถานศึกษา 

ผูวิจัยสรุปเปนประเด็นดานการวางแผนเพ่ือนําไปสรางรูปแบบ ดังนี ้
  1.1  การวางแผนกลยุทธ 
  การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  จําเปนตองอาศัย
การวางแผนกลยุทธ  เนื่องดวยการวางแผนกลยุทธจะมุงเนนการคาดคะเนสภาพการณในอนาคต
และหากลยุทธกํากับการทํางานขององคการ และเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
ของสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก   
  การวางแผนกลยุทธ มีขัน้ตอนดังนี้ 

            1)  การวิเคราะหสภาพโรงเรียน  ควรใหครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ
วิเคราะหโดยใชเทคนิค SWOT Analysis  เพ่ือท่ีจะทําใหรูวาโรงเรียนมีจุดแข็ง (Strength)  จุดออน 
(Weakness)  โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  อะไรบาง   

 2)  การกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  พันธกิจ  (Mission)  และเปาหมาย (Goal) 
  3)  การกําหนดกลยุทธ (Strategies)  ของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย กลยุทธระดับ
องคกร กลยุทธระดับแผนงาน และกลยุทธระดับโครงการ 
 



220 
 

  1.2  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป   
  จากการวางแผนกลยุทธ โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจําป  โดยใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา  ในการจัดทําแผนจะตองนํากลยุทธ
ระดับองคการ ระดับแผนงาน และระดับโครงการ มากําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม โดย
การเขียนโครงการเชิงเหตุผลสัมพันธ  (Logical  Framework)  ซ่ึงประกอบดวย  จุดมุงหมายระดับ
แผนงาน (Program  Goal) วัตถุประสงคระดับโครงการ  (Project Purpose) ผลผลิต (Outputs) 
ทรัพยากรและกิจกรรม (Input and Activities)  ตัวช้ีวัดแสดงเวลา ปริมาณ คุณภาพ สถานท่ี 
แหลงขอมูลการอางอิง ฐานคติท่ีสําคัญ ในแผนปฏิบัติการจะกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 
และงบประมาณของทุกโครงการ มีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานตาม
แผนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2.  การจัดองคกร 
  จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานการจัดองคกร ดวยคาดัชนี PNImodified  จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้  การ
บังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน  และปฏิบัติตามอยางเครงครัด  การจัดระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานใน
โรงเรียนไดอยางเหมาะสม  การจัดสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  และการจัดโครงสรางองคกรมีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานให
บรรลุเปาหมาย 
  ผูวิจัยสรุปเปนประเด็นดานการจัดองคกรเพ่ือนําไปสรางรูปแบบ ดังนี ้
  2.1  โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน  ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 มาตร 30 กําหนดใหโรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหาร  ประกอบดวย  ผูรับ
ใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูทรงคุณวุฒิอยางนอยหนึ่งคนแต
ไมเกินสามคน  เปนคณะกรรมการ  ในงานวิจัยนี้ ไดนําโครงสรางของรูปแบบการบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเปนนิติบุคคลท่ีควรจะเปนและเหมาะสม มาเปนโครงสรางบริหารโรงเรียนเอกชน  ดัง
รายละเอียด แผนภาพท่ี 24  โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน 
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  การจัดโครงสรางการบริหารโรงเรียน  ซ่ึงประกอบดวยดานบนสุดเปนคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน  ลําดับตอมาเปนผูรับใบอนุญาต กํากับดูแลผูจัดการและผูอํานวยการ  
ผูจัดการควบคุมดูแลงานงบประมาณและการบริหารท่ัวไป  สวนผูอํานวยการกํากับดูแลดานวชิาการ
และการบริหารงานบุคคล  ผูรับใบอนุญาตจะทําหนาท่ีประธานกรรมการบริหารโรงเรียน  ซ่ึงเปน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผูท่ีมีอํานาจสูงสุด  ตําแหนงรองผูจัดการ รองผูอํานวยการ กําหนดให
เปนไปตามกรอบกําลังบุคลากรในโรงเรียน  โดยขึ้นอยูกับสัดสวนของจํานวนนักเรียนและ
หองเรียน 
  2.2  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้  1) ออกระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ของโรงเรียน  2)  ใหความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3)  ใหคําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียนดานบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานท่ี และความสัมพันธกับชุมชน 4)  กํากับดูแลใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน  5)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ     
6)  ใหความเห็นชอบการกูยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคาของ
ทรัพยสินท่ีโรงเรียนมีอยูในขณะนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารไมใหความเห็นชอบการกูยืม
เงิน  คณะกรรมการตองเสนอทางเลือกท่ีปฏิบัติไดใหแกโรงเรียนดวย  เวนแตคณะกรรมการเห็นวา
การกูยืมเงินนั้นมิไดเปนเพ่ือประโยชนของการดําเนินกิจการโรงเรียน  7) ใหความเห็นชอบการ
กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน  8)  ใหความเห็นชอบรายงาน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผูรับใบอนุญาต 

ผูจัดการ ผูอํานวยการ 

รองผูจัดการ 
งบประมาณ 

รองผูจัดการ 
บริหารท่ัวไป 

รองผูอํานวยการ 
วิชาการ 

รองผูอํานวยการ 
บุคลากร 
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ประจําป งบการเงินประจําป และการแตงตั้งผูสอบบัญชี  9) พิจารณาคํารองทุกขของครู ผูปกครอง
และนักเรียน  10)  ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายระบุ  ใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
  ผูอํานวยการ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 1) ดูแลรับผิดชอบงานดาน
วิชาการของโรงเรียน  2)  แตงตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ีของ
โรงเรียนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด  3)  ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนของโรงเรียน  4)  จัดทําทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาท่ี นักเรียน 
และเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการใหการศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด  5)  จัดทําหลักฐาน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด  6)  ปฏิบัติหนาท่ีอัน
เกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ รวมท้ังตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ
และขอบังคับของโรงเรียน และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2550   
  ผูจัดการ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 1) ดูแลรับผิดชอบงานดาน
งบประมาณของโรงเรียน  2)  ดูแลรบัผิดชอบการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน  3)  )  ปฏิบัติหนาท่ี
อันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง ระเบียบและขอบังคับของโรงเรียน และหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550   
 

3.  การนํา 
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนเอกชน  ดานการนํา ดวยคาดัชนี PNImodified  จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้  ผูบริหารมี
ภาวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียน  การส่ือสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง  ผูบริหารส่ือสารกับทุกฝายใหมีความเขาใจ
ตรงกัน  และทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินงานชัดเจน   การตัดสินใจส่ังการเปนไปอยาง
เหมาะสม  เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ   และผูบริหารเปนผูนําในการ
ประสานงานกับทุกฝายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา   

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการบริหารท่ีใชหลักการมีภาวะผูนําแบบ
เกื้อหนุน  เนนการเปนผูนํามากกวาการส่ังการ  ผูบริหารโรงเรียนจึงตองมีภาวะผูนําและการส่ือสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ  จะทําใหผูปฏิบัติตามสามารถทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงไดเปน
อยางด ี

ผูวิจัยสรุปเปนประเด็นดานการนําเพ่ือนําไปสรางรูปแบบ ดังนี ้
  3.1   ภาวะผูนํา 
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  ภาวะผูนํา  หมายถึงความสามารถในการเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงได  โดย
ผูนําจะเปนผูสรางวิสัยทัศนใหเปนตัวกํากับทิศทางขององคการในอนาคต  จากนั้นจึงจะจัดวางคน
พรอมท้ังส่ือความหมายใหเขาใจวิสัยทัศน  และสรางแรงดลใจใหแกคนเหลานั้นใหสามารถเอาชน
อุปสรรคเพ่ือไปสูวิสัยทัศนดังกลาว  ภาวะผูนําเปนความสามารถในการมีอิทธิพลตอกลุม  ใหกลุม
ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทํางานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  ผูบริหารควรมีสมรรถภาพของการเปนผูนํา 3 ดาน  คือ 1)  สมรรถภาพดานวิชาการ 
ผูบริหารตองรูโครงสรางของงาน  และมองเห็นความสําคัญของสายงาน รวมถึงขอบเขตของงานท่ี
รับผิดชอบ  2)  สมรรถภาพดานมนุษยสัมพันธ  ผูบริหารตองมีความรูความสามารถในการ
ประสานงานใหบุคลากรของโรงเรียนทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงสามารถใหคําแนะนําแก
ผูรวมงานใหทํางานประสบความสําเร็จได  3)  สมรรถภาพดานเทคนิค  ผูบริหารจําเปนตองมีความรู
ความสามารถและวิธีการ กระบวนการการดําเนินงานและเทคนิคตาง ๆ  รวมถึงความสามารถใน
การใชเครื่องมือและเทคนิคอยางชํานาญ 
  3.2  การจูงใจ 
  การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  จะประสบความสําเร็จไดถาไดใจ
ของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  ซ่ึงการจะใหไดใจนั้น  ผูบริหารจะตองทราบถึงทฤษฎีแรงจูงใจ
ตามลําดับขั้นของมาสโลว   ดังนี ้ 1) ตองเขาใจถึงความตองการของมนุษย ตามท่ี Maslow ไดเสนอ
ไวอยางดีกอน  2) ตองทราบวาใครคือผูท่ีตองการจะจูงใจ  3) ศึกษาถึงความตองการของคนท่ีจะจูง
ใจเพ่ือทราบวา เขาตองการอะไร เพ่ือจะไดสามารถกําหนดวิธีการจูงใจไดอยางถูกตอง เพราะคนแต
ละกลุม (ครู ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ และนักเรียน)  จะมีความตองการไมเหมือนกัน ดังนั้น
วิธีการท่ีใชจึงตองตางกัน 

            อาทิเชน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีแรงจูงใจทางดานสังคมและการยอมรับ 
ยกยอง  ถาผูบริหารทราบ  ก็จะขอความรวมมือกับคณะกรรมการไดงาย  โดยการใหเกียรติทาน
คณะกรรมการในการใหทานกรรมการไดเสนอความคิดเห็น เสนอแนะความคิดสรางสรรค  โดย
ผูบริหารเปนผูใหขอมูลสารสนเทศทางดานการศึกษาท่ีเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหทาน
เหลานั้นมีความพรอมในการชวยกันมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาอยางแทจริง  สวนครูนั้น  
อาจจะมีความตองการดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานและการเล่ือนตําแหนง  ผูบริหาร
จะตองมีการสรางแรงจูงใจ  และแจงใหครูทราบดวยวา  ครูจะมีความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน
แคไหน  มีโอกาสท่ีจะเล่ือนตําแหนง  ถาครูเหลานั้นไดปฏิบัติงานและมีผลงานตามท่ีกําหนดไว  
เม่ือครูมีขวัญและกําลังใจดี   ก็จะทําใหครูรูสึกรักและพึงพอใจในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และพัฒนาโรงเรียนกันอยางแทจริง 
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  3.3  การติดตอส่ือสาร  
  การติดตอส่ือสาร (Communication)   เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร  การ
ส่ือสารชวยประสานหนาท่ีตาง ๆ ทางการจัดการ  การส่ือสารจําเปนในการใหและรับขอมูล  การ
สรางความเขาใจท่ีถูกตองของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  การประเมิน การแสดงน้ําใจ การ
เสริมกําลังใจ การฝกอบรม การส่ือสารทําใหทราบวาเหตุการณและการปฏิบัตินั้นเปนไปตามแผน
หรือไม    การส่ือสารท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพจะชวยสรางสรรคสภาพแวดลอมในการทํางาน
เปนท่ีนาพอใจ  การส่ือสารชวยเช่ือมองคการกับสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก  การส่ือสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธโรงเรียน  เพ่ือแจงขาว หรือขอความชวยเหลือจากสังคม  เปนตน   การใชระบบการ
ติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยสรางโอกาสสําหรับโรงเรียนได  

            การส่ือสารจะเปดกวางท้ังภายในและนอกโรงเรียน และเปนการส่ือสารสองทาง  
ใชเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ ซ่ึงรวมท้ัง การสรางเว็บไซตของโรงเรียน  เว็บบอรด 
อินทราเน็ต จดหมายขาวอิเลคโทรนิก สรางเสริมใหเกิดการส่ือสารท่ีรวดเร็วทันใจ  นอกจากนี้ 
โรงเรียนควรแตงตั้งบุคลากรในโรงเรียน รวมรับผิดชอบงานการติดตอส่ือสารในระดับตาง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร และสรางการส่ือสารแบบเครือขาย เพ่ือใหบุคลากรแตละคนสามารถ
ส่ือสารไปยังเพ่ือนรวมงานไดรวดเร็วและถูกตอง 
 4.  การควบคุม 

จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานการควบคุม ดวยคาดัชนี PNImodified  จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ โรงเรียน
มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว   มีการตรวจสอบติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยวิธีท่ีตั้งไว  นําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  และมีการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ผูวิจัยสรุปเปนประเด็นดานการควบคุม  โดยใชระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย  การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก   เพ่ือ
นําไปสรางรูปแบบ ดังนี ้

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ประกอบดวย  การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  และการผดุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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  4.1  การประกันคุณภาพภายใน   
  การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง  การประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยบุคลากรของโรงเรียนหรือหนวยงานตนสังกัดท่ีมี
หนาท่ีกํากับดูแลโรงเรียนนั้น 
  การประกันคุณภาพภายใน  มีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และเปนสวนหนึ่งของการบริหารและจัดการเรียนการสอนตามปกติ  หลักการและเง่ือนไขสําคัญ
ของการประกันคุณภาพท่ีดี คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  การสรางพลังใหผูเกี่ยวของ
มีความรูความสามารถ กระจายอํานาจใหโรงเรียนมีอิสระในการคิด และตัดสินใจดวยตนเองมาก
ท่ีสุด  การสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  รวมท้ังการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 
  4.2  การประกันคุณภาพภายนอก   
  การประกันคุณภาพภายนอก  เปนสวนท่ีดําเนินการตอเนื่องสอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพภายใน  โดยทุก ๆ 5 ป สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องคการมหาชน (สมศ,)  ซ่ึงรับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายนอก  จะดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR)  เปนหลัก  
โดยมีเปาหมายเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน  คํานึงถึงความมุงหมายหลักการและ
แนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ  มุงสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาสูมาตรฐานและพัฒนา
ตนเองใหเต็มศักยภาพ 
 
ตอนที่ 2  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน   
 จากผลการวิเคราะหในตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบัน/ความตองการ และ
วิเคราะหการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เอกชน  ในเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม และเชิงคุณภาพจากเอกสารและแบบสอบถาม  ผูวิจัยได
วิเคราะหสาระสําคัญเพ่ือกําหนดกรอบการรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  แลวสังเคราะหสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค แนวคิด และหลักการของรูปแบบ องคประกอบของ
รูปแบบ แนวทางการนํารูปแบบไปใช และเง่ือนไขความสําเร็จ  ผูวิจัยรางรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  แลวนําขอมูลปรึกษาและขอขอสรุปรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา 
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 2.1  การสังเคราะหแนวคิดและหลักการในการรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน   
 การดําเนินการเพ่ือกําหนดแนวคิดและหลักการในการรางรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ผูวิจัยไดสังเคราะหประเด็นหลักของแนวคิดหลักการและ
นโยบายท่ีเกี่ยวของจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  สามารถเสนอผลการสังเคราะหไดดงันี้ 
 
ตารางท่ี 35   การสังเคราะหแนวคิดและหลักการในการรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน 
                     เปนฐานของโรงเรียนเอกชน   
 

 

แนวคิด/หลักการ 
 

สาระโดยสรุป ประเด็นท่ีสังเคราะห 

1 .  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด
การศึกษาของเอกชน 

     - การจัดการศึกษาของเอกชนนับวามี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติ  
สามารถชวยแบงเบาภาระในการจัด
การศึกษาของชาติไดอยางมาก  รัฐจึงมี
นโยบายสงเสริมการมีสวนรวมของ
เอกชนในการจัดการศึกษา โดยได
กํ า ห น ด ไ ว ใ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซ่ึง
ไดกําหนดหลักการวาใหสังคมมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาและใหการ
บริหารจัดการศึกษาของเอกชนมีความ
ความ เปน อิสร ะ  แ ตตอ งถูก กํ ากั บ 
ติด ต า ม ก า รป ร ะ เ มิน คุ ณ ภา พ แ ละ
มาตรฐานการศึกษาจากรัฐ  และปฏิบัติ
หลักเกณฑการประเมินคุณภาพและ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า เ ช น เ ดี ย ว กั บ
สถานศึกษาของรัฐ   

     - โรงเรียนเอกชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา มีความ
คลองตัวและมีอิสระในการ
บริหารจัดการ  ภายใตตราสาร
ของโรงเรียน และมีการกํากับ
ติดตามประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาจากรัฐ 
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ตารางท่ี 35   การสังเคราะหแนวคิดและหลักการในการรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน 
                     เปนฐานของโรงเรียนเอกชน  (ตอ) 

 

แนวคิด/หลักการ 
 

สาระโดยสรุป ประเด็นท่ีสังเคราะห 

2. กฎหมาย/นโยบาย 
2.1  พระราชบัญญัติ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ห ง ช า ติ 
พ . ศ .  2 5 4 2   แ ล ะ ท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545   
 
 
 
 
 

2.2 พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 
2550   

     - การจัดการศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให เปนมนุษย ท่ีสมบูรณ ท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข 
     - การศึกษาเอกชนมีความเปนอิสระ
บริหารจัดการไดดวยตนเอง มีเสรีภาพ
ทางวิชาการ และจัดการศึกษาไดทุก
ระดับทุกประเภท 
 

     - โรงเรียนเอกชนเปนนิติบุคคล มี
การจัดทําตราสารโรงเรียน สามารถ
บริหารโรงเรียนไดเอง  มีอํานาจในการ
บรรจุ-ถอดถอนครู โดยผูอํานวยการ
โร งเ รี ย น  ก าร ข อจั ดตั้ งโ รง เรี ย น
สามารถดําเนินการไดโดยสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     - คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมี
อํา นา จ หน า ท่ี ต าม ท่ี กํ า หน ด ไว ใ น
กฎหมาย 

     - การจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เอกชนมีความสอดคลองกับ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า
แหงชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545  คือ การจัดการศึกษาท่ีมี
เปาหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
 

   
   - การจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เอกชน  เปนโรงเรียนนิติบุคคล  
ไดรับการกระจายอํานาจจาก
ส ว น ก ล า ง  ทํ า ใ ห ส า ม า ร ถ
บริหารจัดการโรงเรียนเองได
ตามท่ีระบุไวในตราสารจังตั้ง
ของโรงเรียน 
     - มีคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต 
ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนครู 
ผู แ ท น ผู ป ก ค ร อ ง แ ล ะ
ผูทรงคุณวุฒิ  มีอํานาจหนาท่ี
บริหารจัดการโรงเรียนใหมี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาตามท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 35   การสังเคราะหแนวคิดและหลักการในการรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน 
                     เปนฐานของโรงเรียนเอกชน  (ตอ) 
 

 

แนวคิด/หลักการ 
 

สาระโดยสรุป ประเด็นท่ีสังเคราะห 

3. หลักการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน 
3.1 หลักการกระจาย
อํานาจ 

       - เ ป น ก า ร คื น อํ า น า จ ก า ร จั ด
การศึกษาใหกับประชาชน  กระจาย
อํานาจสวนกลางไปยังสถานศึกษา โดย
มีความเช่ือวาโรงเรียนเปนหนวยสําคัญ
ใ น ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง แ ล ะ พั ฒ น า
การศึกษาของนักเรียน  เม่ือมีการ
กระจายอํานาจใหโรงเรียน  จะทําให
โรงเรียนมีพลังอํานาจและรับผิดชอบ
ในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นดวยตนเอง   

     - เปนการกระจายอํานาจท่ี
ผูบ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น ก ร ะ จ า ย
อํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ
ใ ห กั บ ค รู  บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

3.2 หลักการบริหาร
ตนเอง 

     - โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจ
ดวยตนเองมากขึ้นภายใตการบริหาร
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
โดยมีเปาหมายเพ่ือใหโรงเรียนจัดการ
บริหารดวยตนเอง และผลท่ีไดนาจะมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเดิมท่ีถูกกําหนด
จากสวนกลาง   

     - โรงเรียนมีอิสระในการ
บริหารจัดการ และมีอํานาจ
ตัดสินใจรวมท้ังแกปญหาได
ดวยตนเอง ในดานวิชาการ 
งบประมาณ บริหารบุคคลและ
บริหารท่ัวไป  

3.3 หลักการบริหาร
แบบมีสวนรวม 

     - เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมี
สวนไดสวนเสีย  (stakeholders) มีสวน
รวมในการบริหาร รวมกํ าหนด
นโยบายและแผน รวมตัดสินใจ และ
รวมจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหเปนท่ียอมรับของ
ทุกฝาย 

     - โรงเรียนเปดโอกาสใหผูท่ี
มีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา มีสวนรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดสินใจ ในการ
กํ า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ
แผนพัฒนาคุณภาพ รวมท้ังมี
สวนรวมแสดงความคิดเห็น
เรื่องการเรียนการสอน  
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ตารางท่ี 35   การสังเคราะหแนวคิดและหลักการในการรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน 
                     เปนฐานของโรงเรียนเอกชน  (ตอ) 
 

 

แนวคิด/หลักการ 
 

สาระโดยสรุป ประเด็นท่ีสังเคราะห 

3.4 หลักการมีภาวะ
ผูนําแบบเกื้อหนุน 

     - เปนภาวะผูนําท่ีเนนการสนับสนุน
และอํานวยความสะดวก  ไมใชผูนํา
แบบช้ีนําหรือส่ังการ  เปนผูประสาน
ค ว า ม ร ว ม มื อ จ า ก ชุ ม ช น แ ล ะ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  ใหขวัญ 
กําลังใจ และความรูสึกรวมกันในการ
ทํางานสูเปาหมาย 

     - ผูบริหารเปนผูสนับสนุน/
อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ประสานความรวมมือกับทุก
ฝาย 

3.5 หลักการพัฒนาท้ัง
ระบบ 

     - เปนการพัฒนาท้ังระบบ มีการปรับ 
โครงสรางและวัฒนธรรมองคกร  มี
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
โดยผูท่ีเกี่ยวของในระบบท้ังหมดเห็น
ดวยและสนับสนุน   

     - บุ ค ล า ก ร ทุ ก ฝ า ย ใ น
โรงเรียนตองพัฒนาท้ังระบบ
พ ร อ ม กั น  มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
เปาหมายรวมกันเพ่ือให เห็น
ภาพรวมของโรงเรียนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  และพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

3 . 6  ห ลั ก ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ท่ี
ตรวจสอบได 

     - โ ร ง เ รี ย น ต อ ง พ ร อ ม ใ ห มี ก า ร
ตรวจสอบ โดยมีองคกรภายนอกทํา
หนาท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา เพ่ือใหการบริหาร
และจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไว 

     - โ ร ง เรี ย น พร อ ม รับ ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ จ า ก ค ณ ะ
กร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น 
ผูปกครอง และผูมีสวนไดสวน
เสีย   
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ตารางท่ี 35   การสังเคราะหแนวคิดและหลักการในการรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน 
                     เปนฐานของโรงเรียนเอกชน  (ตอ) 
 

 

แนวคิด/หลักการ 
 

สาระโดยสรุป ประเด็นท่ีสังเคราะห 

4. รูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปน
ฐ า น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น
เอ ก ชน  ตา ม ทฤษ ฎี
ระบบ 

    - องคการทางการศึกษาเปนระบบ
เปดมีรูปแบบพ้ืนฐานตามทฤษฎีระบบ
ท่ัวไป  ประกอบดวย 1)ปจจัยปอนเขา 
ไดแก บุคลากร งบประมาณ ทฤษฎี
ความรู กฎหมาย และระเบียบตาง ๆของ
โรงเรียน  2) กระบวนการ ไดแก การ
ดํ า เ นิ น ง า น ภ า ย ใ น อ ง ค ก า ร  ก า ร
บริหารงานการดําเนินงานในระบบ  
3) ผลผลิต ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน  ผลการดําเนินของครู 
ความพึงพอใจในงานของบุคลากร  
4) ขอมูลปอนกลับ  5) สภาพแวดลอม 

     - รูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เ อ ก ช น  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย               
1 )  สภา พแวดลอ มภายนอ ก 
ได แก   สภา พ แว ดล อ มท า ง
เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทาง
สัง ค ม  สภ า พ แ ว ด ล อ ม ท า ง
ศาสนาและวัฒนธรรม การเมือง 
ก า ร ป ก ค ร อ ง   แ ล ะ ด า น
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  
2 )  ป จ จั ย ป อ น เ ข า  ไ ด แ ก 
กฎหมาย /มติคณะรัฐมนตรี 
ทรัพยากรมนุษย   ทรัพยากร
วัตถุ  ทรัพยากรทางการเงิน  
3 )  ก ร ะ บ ว น ก า ร  ไ ด แ ก 
กระบวนการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  และหนาท่ี
การบริหาร 4) ผลผลิต/ผลลัพธ 
ไ ด แ ก  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ประสิทธิผล และความพึงพอใจ
ข อ ง ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย  
5) ขอมูลปอนกลับ  
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 2.2  การรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
 จากการสังเคราะหแนวคิดและหลักการในการรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบสาระของรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน  จากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แบบสอบถามผูบริหารโรงเรียน และ
แบบสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิ  ประกอบดวย 4 สวน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 25 
แผนภาพท่ี 25 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ฉบับราง 
 

สวนที่ 1  วัตถุประสงค แนวคดิและหลักการของรูปแบบ 
 

สวนที่ 2  องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3  แนวทางการนํารูปแบบไปใช 
สวนที่ 4  ยุทธศาสตรการดําเนินงานและเง่ือนไขความสําเร็จ 

ปจจัยปอนเขา กระบวนการ ผลผลิต 

1. กฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
2. ทรัพยากรมนุษย 
3. ทรัพยากรวัตถุ 
4. ทรัพยากรการเงิน 

1. กระบวนการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  6  ดาน 
1.  การกระจายอํานาจ 
2.  การบริหารตนเอง 
3.  การบริหารแบบมีสวนรวม 
4.   การมีภาวะผูนาํแบบเกื้อหนุน 
5.   การพัฒนาท้ังระบบ 
6.   ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
2.  หนาท่ีการบริหาร   
1.  การวางแผน 
2.  การจัดองคกร 
3.  การนํา 
4.  การควบคุม 
 

1. ประสิทธิผล 
2. ความพึงพอใจของ    
ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
 

ขอมูลปอนกลับ 

สภาพแวดลอมภายนอก  
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รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  เปนรูปแบบเชิงโครงสราง
ความคิดท่ีแสดงโครงสรางและความสัมพันธขององคประกอบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน  ครอบคลุมภารกิจการบริหารโรงเรียน  ไดแก  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหาร
บุคคล  และดานการบริหารท่ัวไป  และหนาท่ีการบริหาร  ไดแก การวางแผน  การจัดองคการ  การ
นํา  และการควบคุม ตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนด ประกอบดวย  4 สวน  คือ  สวนท่ี 1  วัตถุประสงค 
แนวคิด และหลักการของรูปแบบ   สวนท่ี 2  องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน สวนท่ี 3  แนวทางการนํารูปแบบไปใช  และสวนท่ี 4 ยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานและเง่ือนไขความสําเร็จ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
สวนที่ 1  วัตถปุระสงค แนวคดิ และหลักการของรูปแบบ 
   1.1  วัตถุประสงคของรูปแบบ 
  เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารโรงเรียนเอกชน ตามแนวคิดการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 
   1.2  แนวคิด 
  1)  แนวคิดการบริหารจัดการศึกษาเอกชน  โรงเรียนเอกชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา  มีอิสระในการบริหารจัดการ  ภายใตตราสารจัดตั้งของโรงเรียน และมีการกํากับติดตาม
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ  โรงเรียนเอกชนมีจุดเดนในอํานาจการส่ังการและ
การตัดสินใจของโรงเรียนอยูท่ีผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ซ่ึงเปนคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีอํานาจการตัดสินใจรอยเปอรเซ็นต  นับวาเปนความคลองตัวของโรงเรียนเอกชน 
  2) กฎหมาย/นโยบาย 

                2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.  2545  การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนมีความสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  คือ การ
จัดการศึกษาท่ีมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  รัฐตองมีนโยบายดานการ
กํากับดูแลและสงเสริมโรงเรียนเอกชนอยางชัดเจนและเทาเทียมกันกับสถานศึกษาของรัฐ  และรัฐ
ตองดูแล สงเสริม และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหมีคุณภาพตอเนื่อง 
    2.2 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน  เปนโรงเรียนนิติบุคคล ไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลาง ทําให
สามารถบริหารจัดการโรงเรียนเองไดตามท่ีระบุไวในตราสารจัดตั้งโรงเรียน  มีคณะกรรมการ
บริหาร ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง และ
ผูทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหนาท่ีบริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามท่ีตั้งไว 
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  3)  แนวคิดดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนการกระจายอํานาจใหโรงเรียน  โรงเรียน
เปนหนวยสําคัญในการบริหาร ตัดสินใจส่ังการงานทุกดานของโรงเรียน  มีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน   ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของและผูสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน ผูบริหารมี
ภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน สนับสนุนอํานวยความสะดวกใหบุคลากรทุกฝายเห็นดวยกับการพัฒนา
โรงเรียนท้ังระบบ  พรอมรับการตรวจสอบคุณภาพภายนอกจากผูปกครองและผูท่ีมีสวนไดสวยเสีย  
ผลท่ีไดจะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามท่ีตั้งไว 
    1.3  หลักการของรูปแบบ 

หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  มี 6 
หลักการ  ดังนี ้

1. หลักการกระจายอํานาจ (decentralization) เปนการกระจายอํานาจท่ีผูบริหารโรงเรียน
ยินยอมท่ีจะมอบอํานาจหรือลดอํานาจของตนไปใหบุคคลอ่ืน และกระจายอํานาจหนาท่ี ความ
รับผิดชอบใหกับครู บุคลากรและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ใหปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทของ
ตนเองใหดีท่ีสุด 

2. หลักการบริหารตนเอง (self-management)  เปนการใหอิสระในการบริหารจัดการและมี
อํานาจการตัดสินใจดวยตนเองภายใตการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน รวมท้ัง
แกปญหาไดดวยตนเอง ในดานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและบริหารท่ัวไป 

3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (participation)  เปนการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมี
สวนไดสวนเสีย  (stakeholders) ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จรวมกัน  โดยมี
สวนรวมคิด  รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมประเมิน รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน  รวมท้ังมี
สวนรวมแสดงความคิดเห็นเรื่องการเรียนการสอน   

4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (facilitative leadership) เปนภาวะผูนําท่ีผูบริหารเปน
ผูสนับสนุน/อํานวยความสะดวกและประสานความรวมมือกับทุกฝาย ผูบริหารมีความสัมพันธเชิง
บวก และมีทัศนคติท่ีดีตอบุคคลอ่ืน  

 5. หลักการพัฒนาท้ังระบบ (whole school approach) เปนการกําหนดเปาหมายหรือ
ภาพวาดความสําเร็จท่ีโรงเรียนตองการใหเกิดขึ้น  จากการท่ีบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนรวมพัฒนา
ท้ังระบบพรอมกัน   ท้ังการปรับโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร เพ่ือนําไปสูคุณภาพของนักเรียน
และคุณภาพของโรงเรียน  

6. หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (accountability) เปนส่ิงท่ีเกิดจากครูและบุคลากร
ในโรงเรียนยอมรับท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร ให
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บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว   และพรอมรับการตรวจสอบจาก องคกรภายนอก 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนไดสวนเสีย   
 

สวนที่ 2  องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน   
 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  เปนรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น
โดยใชแนวคิดและทฤษฎีระบบ  การศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการของโรงเรียนเอกชน ท่ี
คํานึงถึงบริบทและสภาพแวดลอมของโรงเรียนนําไปสูการกําหนดปจจัยปอนเขา เชน กฎหมายและ
มติคณะรัฐมนตรี ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรวัตถุ ทรัพยากรทางการเงิน  โดยท่ีโรงเรียนตองมี
ความสามารถและมีกระบวนการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพอันนําไปสูผลผลิตและผลลัพธท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ  และไดขอมูลปอนกลับซ่ึง
สะทอนผลการพัฒนาท้ังหมดมาใชปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่องตอไป 

องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  
ประกอบดวย   1) สภาพแวดลอมภายนอก  2) ปจจัยปอนเขา  3) กระบวนการ 4) ผลผลิต/ผลลัพธ 5) 
ขอมูลปอนกลับ  

 

องคประกอบที่ 1  สภาพแวดลอมภายนอก 
สภาพแวดลอมภายนอกในการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนเอกชน  ประกอบดวย  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การ
ปกครอง  และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใชเทคนิคการทํา  SWOT  ANALYSIS  ในการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 

องคประกอบที่ 2  ปจจัยปอนเขา  ไดแก 
 1.  กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ประกอบดวย  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 และ 2550  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  แผนการ
ศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2554 – 2559)  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  และมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.  ทรัพยากรมนุษย  ไดแก ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
      -  ผูบริหาร  ประกอบดวย  ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ และผูจัดการ ซ่ึงจะตองมีความรู 
ความเขาใจและตระหนักตอบทบาทหนาท่ีในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
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      -  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  จะตองไดรับการพัฒนาใหเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจ และตระหนักตอหนาท่ี
ของตนเองเปนอยางด ี
      -  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีความสําคัญตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
มีบทบาทหนาท่ีท่ีจะตองออกระเบียบ ขอบังคับ ใหความเห็นชอบ ใหคําแนะนํา รวมท้ังกํากับดูแล 
ติดตาม ตรวจสอบงานตาง ๆ ของโรงเรียน 
 3.  ทรัพยากรวัตถุ  ไดแก  ท่ีดิน อาคาร วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี  ซ่ึงนับไดวาเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยสนับสนุนใหเกิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไดอยางเหมาะสม 
 4.  ทรัพยากรทางการเงิน  ทรัพยากรทางการเงินของโรงเรียนเอกชน  ประกอบดวย  2 สวน
ท่ีสําคัญ  ไดแก  เงินอุดหนุนรายบุคคลจากรัฐบาล  และเงินรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืน ท่ีเรียกเก็บจากผูปกครอง 
 

องคประกอบที่ 3   กระบวนการ 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  จะตองมี
กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  และหนาท่ีการบริหารโรงเรียน  โดยผูวิจัยพัฒนา
รูปแบบจากคาความตองการจําเปน  ดวยคาดัชนี PNImodified  จัดลําดับความสําคัญในแตละ
ประเด็น  ลําดับท่ี 1 – 5  
          1.  กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  มี 6 ดาน 

    1.  การกระจายอํานาจ  เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจและแบงความรับผิดชอบไป
ยังฝายตาง ๆ และกําหนดนโยบายตามภารกิจการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ 
งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป 
      1.1  ดานวิชาการ 
  1.1.1  การใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา   
  การใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  โรงเรียนสงเสริมสนับสนุน 
จัดซ้ือ จัดหาส่ือ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเพียงพอกับการใชงาน  จัดอบรม
การใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหครูมีความรูความเขาใจและใชส่ือไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  นําส่ือเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน  และใหนักเรียนได
คนหาขาวสารความรูจากอินเตอรเน็ต 
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1.1.2  การวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ผูบริหารตองเปนผูนําการวิจัยในช้ันเรียน  โดยเขามามีบทบาทสงเสริมใหครูทํา

วิจัยในช้ันเรียน  และนําผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย  อาทิเชน  การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน  การแนะนําอยางละเอียด
ในการทําวิจัยช้ันเรียนเลมแรกของครู  และนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1.3  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรท้ังภายในและภายนอก
ของโรงเรียน 
  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนการจัดทําหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา พ.ศ.2551  โดยครูและบุคลากรภายในและภายนอกทุกฝายเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตร  เปนการจัดทําหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  โดยมีขั้นตอนในการ
จัดทําหลักสูตร ดังนี้ 1) หนวยงานภาครัฐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดอบรมใหความรูแก
ผูบริหาร ครู และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ใหมีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  2) 
ผูบริหารเปนผูนําในการกระตุน สงเสริม จัดบรรยากาศ ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน  3) มีการปรับปรุงหลักสูตร และประเมินผลการใชหลักสูตร
เม่ือส้ินปการศึกษา 
  1.1.4  การจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการ
ของผูเรียน   
  โรงเรียนจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการเรียนรูแบบบูรณาการในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู จัดเปนหนวยการเรียน สอดคลองกับธรรมชาติวิชาและความตองการของผูเรียน  จัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน  แผนท่ีความคิด  สาธิต ทดลอง ฯลฯ  โดยนําหลักสูตรสถานศึกษาในแตละ
กลุมสาระการเรียนรูมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติวิชาวาแตละกลุม
สาระการเรียนรูควรจะจัดกิจกรรมอยางไร  โดยผานกระบวนการคิด การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูจากครูผูสอนและผูบริหาร  จัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูท้ังในโรงเรียนและ
แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายนอกโรงเรียน  เชน พิพิธภัณฑ แหลงโบราณสถาน  วัด     

1.1.5  การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน 
  คณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน มีความรูความเขาใจเรื่องการ
นิเทศวาเปนสวนหนึ่งท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี  มีการออกแบบการนิเทศเปน
ขั้นตอนท่ีจะปฏิบัติใหทุกฝายทราบ  เริ่มจากการใหความรูดานการนิเทศ  การนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
การนิเทศการสอน การเยี่ยมหองเรียน  ตรวจสมุดงาน การนิเทศโดยการประชุม  ศึกษาเอกสาร
วิชาการ โดยปฏิบัติตามปฏิทินการนิเทศ  เม่ือนิเทศเสร็จแลวคณะกรรมการนิเทศจะตองให
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คําปรึกษารวมท้ังชวยแกปญหาใหกับผูรับการนิเทศได  และนําผลการนิเทศแจงใหผูรับการนิเทศ
ทราบ  เพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
      1.2  ดานงบประมาณ 
  1.2.1 การจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน 
  เปนความตองการของโรงเรียนท่ีจะจัดตั้งกองทุนโรงเรียนและมีคณะกรรมการ
บริหารกองทุน  ซ่ึงขึ้นอยูกับความพรอมของแตละโรงเรียนท่ีใชหลักการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  การมีกองทุนโรงเรียนเปนหลักประกันอยางหนึ่งของโรงเรียน  เปนการนําเอาผลกําไร
สวนหนึ่งจากการดําเนินกิจการของโรงเรียน (ไมเกิน 3 % )  มาเก็บไวในกองทุนโรงเรียน  เพ่ือเปน
กองทุนโรงเรียนสําหรับใชจายเวลาฉุกเฉิน  และเปนเงินสนับสนุนสงเสริมขวัญกําลังใจใหแกครู 
โดยจายเปนเงินโบนัสใหแกผูท่ีมีผลงานดีตามท่ีตั้งไว  โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมกัน
รับผิดชอบและบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีสวนรวมในพิจารณาใหเงินโบนัส
แกผูท่ีมีผลงานดีดวย 
  1.2.2  การจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา 
  โรงเรียนเอกชนสามารถจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาไดตามท่ีระบุไว
ในตราสารจัดตั้งโรงเรียน  โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  โรงเรียนหา
รายไดเพ่ิมจากการจัดหลักสูตรเสริมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติเพ่ือเก็บคาธรรมเนียมอ่ืนจาก
ผูปกครอง  นอกจากนี้ยังมีรายไดจากคาอาหาร คารถรับสง และคาอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนดําเนินการได
ตามความเหมาะสม โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
  1.2.3  การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  โรงเรียนเอกชนมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ได ขึ้นอยูกับความสามารถ
ของโรงเรียน ความมีช่ือเสียง  และการยอมรับของผูปกครอง / ชุมชน  การระดมทรัพยากรในเรื่อง
เงินบริจาค  กรณีท่ีมีความตองการเขาเรียนเปนกรณีพิเศษ  การรับความชวยเหลือจากมูลนิธิตาง ๆ 
สมาคมผูปกครอง  การรับการสนับสนุนส่ือตาง ๆ เชน หนังสือเขาหองสมุด คอมพิวเตอร  
  1.2.4  การบริหารงานพัสด ุ
  ควรมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุแกผูปฏิบัติงาน  จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานพัสดุ  จัดทําเอกสารแบบรายการท่ีตองปฏิบัติเปนประจําใหผูปฏิบัติงานตอนําไปใช
ไดทันที 
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  1.2.5  การแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการเบิกจายและอนุมัติงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  เม่ือมีการกระจายอํานาจจึงควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและ
อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป  เพ่ือสะดวกรวดเร็วในการทํางาน  แตใหอยูในดุลย
พินิจของผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ 
      1.3  ดานบริหารบุคคล 

1.3.1  มีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัดการศึกษา       
  โรงเรียนเอกชนมีความตองการท่ีจะจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัด
การศึกษามากท่ีสุด  โดยมีแนวการดําเนินงานดังนี้ 1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองเปนศูนย
อํานวยการ ประสานโรงเรียนในพ้ืนท่ีใหมีการรวมกลุมกัน  2) สรางเครือขายรวมกับสมาคม
โรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีใกลเคียงกันเพ่ือชวยเหลือกัน  3) ตั้งศูนยรับสมัครผูท่ีสนใจจะประกอบ
วิชาชีพครู โดยทําฐานขอมูลไวเพ่ือใหบริการแกโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูท่ีสมัครเปนสมาชิก (เก็บ
เงินคาสมาชิกเพ่ือเปนคาใชจาย) 
  1.3.2  การประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเอง 
  โรงเรียนเอกชนไดรับการกระจายอํานาจสามารถประเมินความตองการอัตรากําลัง
และจัดทําแผนอัตรากําลังไดดวยตนเอง  โรงเรียนดําเนินการคัดเลือกและสรรหาอัตรากําลังเขาสู
โรงเรียน  โดย 1) ประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ ทางเว็ปไซด เพ่ือท่ีจะไดผูประสงคปฏิบัติงาน
จํานวนมาก และดําเนินการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ และสอบสอน 2) พัฒนาครูใหมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนด เชน มาตรฐานความรู มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติตน  3) ใหครูรับทราบระเบียบการปฏิบัติงานของครู  เรื่องการบรรจุ การลาออก 
ตามแบบสัญญาการเปนครูใหญและครูทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการคุมครองการ
ทํางานของครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542 
  1.3.3  การกําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบแทนแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  โรงเรียนเอกชนกําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบแทน (เงินเดือน) แก
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  การใหผลตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนนั้นแลวแตความพรอมของแตละโรงเรียน  โรงเรียนท่ีจายเงินเดือนเทากับ
ภาครัฐหรือมากกวาจะทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูกับโรงเรียนนั้นเปนเวลานาน  การให
เงินเพ่ิมพิเศษแกครูท่ีมีผลงานผานเกณฑการประเมินท่ีตั้งไว   
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1.3.4  การจัดสวัสดิการ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน 

โรงเรียนควรจัดสวัสดิการเพ่ือสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาให
เทาเทียมกับภาครัฐ  การจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาล รัฐตองชวยเหลือจายสวัสดิการคา
รักษาพยาบาลใหกับครู และครอบครัว รวมท้ังบิดามารดา  ควรสนับสนุนเงินชวยเหลือกรณีเกิด
อุทกภัย วาตภัย  ใหเงินกูดอกเบ้ียต่ํา  และใหเงินวิทยฐานะเพ่ือสรางขวัญกําลังใจครูโรงเรียนเอกชน   
  1.3.5  การดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง 
  โรงเรียนเอกชนมีระเบียบปฏิบัติเรื่องการดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการคุมครองการทํางานของครูใหญและครู
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542  ท่ีโรงเรียนจะตองปฏิบัติตาม  และสวนท่ีเพ่ิมเติมขึ้นของแตละโรงเรียน
ตามท่ีกําหนดไวในตราสารจัดตั้งโรงเรียน 
      1.4  ดานบริหารทั่วไป 

1.4.1  การสรางระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
โรงเรียนเอกชนมีความตองการสรางระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  จึงควรมีบุคลากรเฉพาะท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  และ
จัดระบบฐานขอมูลทางการศึกษาท่ีสามารถเช่ือมตอไดท้ังโรงเรียน เปนการบูรณาการงานตาง ๆ 
เช่ือมตอกัน  ทุกคนสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลทางการศึกษาภายในโรงเรียน เชน  โปรแกรม
การจัดตารางสอน โปรแกรมการวัดผล การจัดการหองสมุด การจัดการเกี่ยวกับระบบบัญชี  มา
ใชไดพรอมกันอยางมีประสิทธิภาพ   
  1.4.2  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน 
  โรงเรียนเอกชนมีความตองการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียน
การสอน จึงควรมีบุคลากรเฉพาะมาจัดระบบสารสนเทศและใหความรูกับทุกคนท่ีเกี่ยวของจน
สามารถนําสารสนเทศมาใชประโยชนไดสูงสุด  โดยจัดระบบสารสนเทศแยกเปนประเภท เชน
สารสนเทศดานขอมูลโรงเรียน  ดานนักเรียน  ดานครูและบุคลากร ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ดานทรัพยากรและอาคารสถานท่ี  
  1.4.3  การช้ีแจงใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา   
  โรงเรียนประชาสัมพันธโรงเรียนโดยใชการประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียง 
การส่ือสารทางอินเตอรเน็ต เว็บไซด เฟสบุค สารสัมพันธของโรงเรียน  เพ่ือช้ีแจงใหชุมชนเขามี
สวนรวมในการพัฒนาการศึกษา  โดยผูปกครองใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  สวนชุมชน ผูบริหารโรงเรียนจะเขาไปมีบทบาท รวมกับชุมชนในการทํา
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กิจกรรมตาง ๆ และไดมีโอกาสช้ีแจงใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา  โดยการ
สนับสนุนเงิน  สนับสนุนส่ือการเรียนการสอน สงวิทยากรเขามาใหความรูเฉพาะดานแกครูและ
นักเรียน 
  1.4.4  การวางแผนดําเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธ 
  โรงเรียนเอกชนดําเนินการทําแผนประชาสัมพันธโรงเรียน ในรูปแบบสารสัมพันธ
ของโรงเรียน  มีการจัดทําเว็บไซดของโรงเรียน  เพ่ือประชาสัมพันธโรงเรียนในดานวิชาการ 
กิจกรรมเดนของโรงเรียนและขาวสารความเคล่ือนไหวตางๆ ของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน รวมท้ังมี
การโฆษณาประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียงดวย 
  1.4.5  การจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณไดเอง   
  ระบบงานธุรการและสารบรรณในโรงเรียนเอกชน  มีภาระงานมาก จึงควรจะมี
บุคลากรเฉพาะมาทําหนาท่ีธุรการและสารบรรณ  และตองสงบุคลากรไปอบรมใหมีความรูความ
เขาใจในงานใหถูกตอง  มีคูมือการจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณ  มีการจัดทําเอกสารแบบ
รายการตาง ๆ ท่ีตองปฏิบัติเปนประจําใหผูปฏิบัติงานตอนําไปใชไดทันที 
 

2.  การบริหารตนเอง   
       2.1  การกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และการสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนของตนเอง 
  โรงเรียนสามารถกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานท่ีตามหลักการบริหารตนเอง
ได โดยออกแบบอาคารสถานท่ีใหมีความม่ันคง แข็งแรง สวยงาม และขออนุญาตกอสรางอาคาร
จากเทศบาล  เม่ือไดใบอนุญาตกอสรางอาคาร โรงเรียนยื่นคํารองขอใชแบบแปลนพรอมเอกสาร
ประกอบตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีโรงเรียนตั้งอยู  เม่ือสรางอาคารเสร็จโรงเรียนยื่นคํารอง
ขอใชอาคารเรียนหรือหองเรียนตอไป   

               การสรางความสัมพันธกับชุมชน ดําเนินการโดยมีสวนรวมในการเปนสมาชิก
ขององคกรตาง ๆ ของชุมชน  รวมประชุมเสนอความคิดเห็น  สงครูเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนใน
การใหความรู เปนวิทยากรใหกับชุมชน  เขารวมกิจกรรมในวันสําคัญกับชุมชน  และใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนสู
ชุมชน  
  2.2  การกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่องการเงิน ทรัพยสิน และรายไดของ
โรงเรียนเอง 
  งบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียน โรงเรียนดําเนินการได
ตามความพรอมของแตละโรงเรียน  โรงเรียนไดรับเงินอุดหนุนรายบุคคลจากรัฐบาล  และเก็บ
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คาธรรมเนียมการศึกษาจากผูปกครอง ตามเพดานท่ีรัฐบาลกําหนด  และเก็บคาธรรมเนียมอ่ืนโดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เปนรายไดเพ่ิมเติมของโรงเรียน  อาทิเชน  
การจัดหลักสูตรเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ  รายไดคาอาหารกลางวัน คารถรับสง 
  2.3  การจัดทําแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผล และเกณฑการเทียบโอนของ
ตนเอง 
  โรงเรียนสามารถจัดทําแบบทดสอบของโรงเรียนเอง  โดยการวิเคราะหหลักสูตร 
ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูวาจะวัดผลประเมินผลใดบาง  
จัดทําขอสอบตามหลักการสรางขอสอบ  จัดทําระเบียบวัดผลประเมินผล โดยโรงเรียนดําเนินการ
วัดและประเมินผลใหครบ 4 ดาน คือ กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ การอาน คิดวิเคราะห และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และมีกรอบในการตัดสินผลการเรียน
เปน 8 ระดับ  รวมท้ังจัดทําเกณฑการเทียบโอนแตละกลุมสาระการเรียนรู 
  2.4  การกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการทํางาน 
  ผูบริหารและครูรวมกันกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการทํางาน ดังนี้ 1) 
จัดทําระเบียบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร  2) จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน เพ่ือสราง
มาตรฐานการทํางานใหทุกคนปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน  3) ประเมินผลการทํางาน ผูท่ีผานเกณฑ
การประเมินตามมาตรฐานท่ีตั้งไวจะไดรับรางวัลเพ่ือสรางขวัญกําลังใจ 
  2.5  การอํานวยการ กํากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน 
  โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน  โดยความรวมมือของผูบริหารและคณะครู  มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพ มี
คณะกรรมดําเนินการ อํานวยการ กํากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตาม
มาตรฐาน ตัวบงช้ี ตามการประกนัคุณภาพภายในและภายนอก 
 

3.  การมีสวนรวม  
  3.1  การระดมและสรางเครือขาย บุคคลและองคกรในชุมชน  เพ่ือการบริหารงาน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
  โรงเรียนระดมและสรางเครือขายบุคคลและองคกรในชุมชนใหเขามามีสวน
รวมกับการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพไดโดย 1) สรางเครือขายบุคคลรวมกับองคกร/ชุมชน 
โดยจัดทําขอมูลเปนทําเนียบภูมิปญญาทองถ่ิน  ใหภูมิปญญาทองถ่ินชวยเหลือโรงเรียนจัดการเรียน
การสอนในวิชาท่ีถนัดและตรงกับความตองการของผูเรียน  2) สรางเครือขายครูรวมกับโรงเรียน
ใกลเคียง นําครูมาชวยเหลือกันในกรณีท่ีขากแคลนครู  3) สรางเครือขายผูบริหารโรงเรียน มีการ
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน แบงงานการจัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสามารถใชดวยกันได  
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เพ่ือลดการทํางานท่ีซํ้าซอน  ใหสามารถบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  4) มีคณะกรรมการ
ประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ทําหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนในจังหวัด  จัดอบรมพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ
มากขึ้น 
  3.2  ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน 
  โรงเรียนมีการมอบหมายงานใหครูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมของโรงเรียน คณะ
ครูจะรวมกันวางแผนการจัดโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน  จัดทําเปนแผนปฏิบัติงาน 
ปฏิทินปฏิบัติงาน และสงเสริมใหผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการกําหนด
กระบวนการในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนดวย  โดยครูท่ีรับผิดชอบจะเปนผูประสานงานและ
ประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบ  และเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน  จัดทํา
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ทําใหไดขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูปกครองและผูมีสวน
ไดสวนเสีย  มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตอไป 
  3.3  การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปท่ีเกิดจากความรวมมือ
ของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และคร ู
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสวนรวมในจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําป  โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนควรไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงจะทําใหมีความรูความเขาใจ  สามารถรวมกับผูบริหาร
และครูจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดออน จุดแข็ง เปนขั้น
เปนตอนของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผนแตละขั้นตอน  มีแผนงาน โครงการ กําหนดเปาหมายและวิธี
ปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
  3.4  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษารวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของ
โรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน 
  โรงเรียนดําเนินการใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวน
รวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนใหชัดเจนตรงกัน  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  การกําหนดเปาหมาย
เปนขั้นตอนหนึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากกําหนดเปาหมายแลว ขั้นตอน
การดําเนินงาน การวัดผลประเมินผลเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน 
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  3.5  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสวนรวมในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  เปนการประชุมเพ่ือกระตุนใหคณะกรรมการแลกเปล่ียน
ความคิด และแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงกันและกัน  และเปนการติดตามงานท่ีไดใหนโยบายไว  
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดแสดงความคิดเห็นไว  โรงเรียน
นํามาพิจารณาและใหความสําคัญกับความคิดนั้น ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงใหการบริหารจัดการ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4.  การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน   
  4.1  ผูบริหารเปนผูประสานความรวมมือจากชุมชนและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
  ผูบริหารมีบทบาทประสานความรวมมือจากชุมชน  ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีตอ
ชุมชน  จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน  และใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน รวมท้ัง
ใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน 
  การประสานความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีการจัด ทํารายช่ือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความถนัดในแตละดาน  และเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิใหเปนวิทยากรใหความรูแกครู
และนักเรียน  ผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาของโรงเรียนใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียน  ในกรณีปฏิบัติหนาท่ีวิทยากร  โรงเรียนควรใหผลตอบแทนแกชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ
ดวย 
  4.2  ผูบริหารใหขวัญ กําลังใจ และความรูสึกรวมกันในการทํางานสูเปาหมาย 
  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูท่ีใหขวัญกําลังใจแกครู   ผูบริหารตองมีคุณธรรมพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับความเมตตา ความเสียสละ เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  ไมเอารัดเอา
เปรียบผูรวมงาน มีความรักและหวงใยตอผูรวมงาน ยุติธรรม มีเหตุผล วางตัวเปนกลางอยาง
สมํ่าเสมอ  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี และยึดระบบคุณธรรมในการบริหารโรงเรียน  ผูบริหาร
ตองมีภาวะผูนํา มีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือมีความรู มองการณไกล มีความเช่ียวชาญแมนยํา ม่ันคงตอ
งาน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  สามารถจูงใจคนไดทุกระดับ  จะทําใหผูรวมงานทํางานอยางมี
ความสุข  มีขวัญกําลังใจ และมีความรูสึกรวมกันในการทํางานสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.3  ผูบริหารจัดองคกร  และใหครูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน 
  ผูบริหารจัดองคกรตามขอบขายการบริหารโรงเรียน  4 ฝาย  มีการแบงหนาท่ีใหครู
มีสวนรวมในการบริหาร  โดย 1) แตงตั้งครูท่ีมีความรูความสามารถในแตละดานเปนหัวหนาฝาย  
2) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการใหหัวหนาฝายมีความรูความสามารถในการท่ีไดรับมอบหมาย  3) 
มอบหมายงานและอํานาจการตัดสินใจใหกับหัวหนาฝายรับผิดชอบ  4) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
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คําบรรยายลักษณะงานใหแตละฝายชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดงายขึ้น  5) จัดประชุมรวมกัน
ระหวางผูบริหารกับหัวหนาฝายเปนประจําเดือนละ 1 – 2 ครั้ง 
  4.4  ผูบริหารทําหนาท่ีนิเทศและใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู 
  ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําทางวิชาการ มีความรอบรูงานวิชาการโดยเฉพาะ
การนิเทศ  ผูบริหารมีหนาท่ี นิเทศ และใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู มีตารางการนิเทศ 
ขั้นตอนการนิเทศ แบบประเมินการนิเทศ ฯลฯ  จัดทําเปนระบบการนิเทศภายใน  และดําเนินการ
นิเทศตามแนวทางท่ีวางไว  มีการติดตามเปนรายบุคคล รายช้ัน เม่ือครูคนใดมีปญหาเกี่ยวกับการ
ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถชวยเหลือ และใหคําปรึกษาในการแกปญหานั้น ๆ ไดดวย 
  4.5  ผูบริหารเปนผูนําการเปล่ียนแปลง 
  ผูบริหารเปนผูนําเปล่ียนแปลง  มีความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนใหม มี
การสรางวิสัยทัศน เสริมสรางพลังจูงใจ และมีคุณธรรม  ผูนํากลาท่ีจะถายโอนหนาท่ี ความ
รับผิดชอบท่ีสําคัญใหแกผูรวมงาน  กระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา โดยผูนําจะสอนทักษะการ
ทํางานใหแกผูตาม  การนําเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมตาง ๆ ท่ีทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ
โรงเรียน  ทํางานแบบเชิงรุก  รูจักการคิดนอกกรอบ  สงเสริมการทํางานเปนทีม 
 

5.  การพัฒนาทั้งระบบ   
  5.1  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงตั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ท้ัง
ดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไปได 
  โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 4 ฝาย 
ไดแก ฝายวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป  โดยอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 4 ฝาย  จัดประชุม รับฟงขอเสนอ ระดมความคิด และ
วางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหครอบคลุมการบริหารจัดการโรงเรียน  จัดทําแบบประเมิน 
แบบตรวจสอบรายการ จัดทําคูมือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  นําผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
แจงใหผูรับผิดชอบทราบ เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นตอไป 
  5.2  การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 
  โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน โดยการ
ประชุม รับฟงขอเสนอ ระดมความคิด และวางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหครอบคลุมการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน  จัดทําแบบประเมิน แบบตรวจสอบรายการ  สรางทีมงานเปน
คณะกรรมการท่ีจะตรวจสอบการปฏิบัติงาน  มีการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน  มีคําส่ังแตงตั้งชัดเจน
ในคูมือการปฏิบัติงานของครู  มีการควบคุม ตรวจสอบผลการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให
ดีขึ้น 
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  5.3  มีระบบสารสนเทศเพ่ือเปนฐานขอมูลในการบริหารงานวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป 
  โรงเรียนมีการจัดทําระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมงานดานวิชาการ บริหาร
งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป  เพ่ือจัดทําเปนโครงสรางองคกรในแตละฝายให
ชัดเจน  มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบใหครบทุกฝาย  ช้ีแจงขอบขายท่ีจะตองทํารวมกันท้ังดาน
การวางแผน การปฏิบัติ การปรับปรุง ประเมินและรายงานผล  ซ่ึงทุกฝายท่ีเกี่ยวของจะตองมีสวน
รวม เห็นดวย และสนับสนุนการทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย 
  5.4  การจัดระบบโครงสรางในโรงเรียนใหเปนเครือขายเช่ือมโยงกัน เปนลําดับขั้น 
  โรงเรียนจัดระบบโครงสรางภายในโรงเรียนเปนฝาย มีหัวหนาฝายรับผิดชอบงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย  โดยผูบริหารกระจายอํานาจใหหัวหนาฝาย  แลวแบงงานเปนฝาย สายช้ัน และ
บุคคล จัดทําคําบรรยายลักษณะงานใหทุกคนรับทราบบทบาทหนาท่ีของตนเองไดชัดเจนขึ้น  จัดทํา
เครือขายสายช้ัน  เครือขายบุคคล และเครือขายผูปกครอง ใหผูปกครองเขามามีบทบาทในการ
เสนอแนะและติดตามงานของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง  เครือขายท่ีเช่ือมโยงกัน จะทําใหผูบริหาร
สามารถเรียกดูงานจากเครือขายไดทุกระดับ 

5.5 มีแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา 
  การจัดแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําเปนแผนกลยุทธซ่ึงมีการวิเคราะหสภาพ
โรงเรียน โดยใชเทคนิค SWOT Analysis  เพ่ือท่ีจะทําใหรูวาโรงเรียนมีจุดแข็ง (Strength)  จุดออน 
(Weakness)  โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  อะไรบาง  เพ่ือนําผลการวิเคราะห
โรงเรียนไปกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา โดยจัดทําภาพรวมของโรงเรียน  สํารวจ
ความตองการดานการศึกษาของผูเรียน  วิเคราะหขอมูลความตองการของผูเรียนและกําหนด
ประเด็นท่ีจะพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน  จะทําใหโรงเรียนมี
แผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน และครอบคลุมงานทุก
งานของโรงเรียน 
 

6.  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได   
  6.1  มีการตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน 
และตนสังกัด 
  โรงเรียนมีการตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารวมกันระหวางบาน ชุมชน 
และตนสังกัด โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท่ีประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ชุมชน 
ผูทรงคุณวุฒิ และตนสังกัด  มาประเมินภายในทุก 3 ป   มีระบบการทําพันธะสัญญาระหวาง
โรงเรียน บุคลากรแตละฝาย และชุมชน  (ระบบ PSA : Public Service Agreement)  เปนการ
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ตรวจสอบรวมกัน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ควรดําเนินการดังนี้         
1) กําหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพเปนรายกิจกรรมของทุกฝาย ทุกงาน และทุกคนในโรงเรียน  
2) สรางความตระหนัก ความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา แกครูทุกคนซ่ึงเปน
ผูปฏิบัติงานในโรงเรียน  3) วางระบบเครือขายการทํางาน และมอบหมายงานตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาแกผูปฏิบัติงาน  4)  ผูปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป จะเปนผูตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมท้ังดําเนินการ
แกไข ปรับปรุง การดําเนินงานของตนเองใหเปนไปตามแผน  5) หัวหนาฝาย  รวบรวมรองรอยการ
ดําเนินงานและผลการตรวจสอบของผูปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนั้นๆ มาปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติไปสูเปาหมาย  6) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหทําหนาท่ีตรวจสอบ และ
รายงานคุณภาพการศึกษา  
  6.2  มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ 
  โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการท่ีวางไว  มี ประเด็นท่ีติดตามตรวจสอบคือโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดไว วา
สามารถดําเนินงานไดตามแผนหรือไม มีการปรับแผนหรือไม ถามีเพราะเหตุใด ผลการดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค/ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม เพียงใด แลวสรุปรายงาน
ผลการติดตามตรวจสอบพรอมใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแกไข เสนอผูบริหาร
โรงเรียนพิจารณาดําเนินการตอไป 
  6.3  มีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และรายได 
  โรงเรียนจัดทําระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และรายได  โดย
มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทําหนาท่ีตรวจสอบการใชงบประมาณ มีการจัดเก็บหลักฐานการใช
จายเงิน จัดเก็บรายไดจากเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินคาธรรมเนียมการศึกษา เงินคาธรรมเนียมอ่ืน  มี
ใบเสร็จรับเงินพรอมใหตรวจสอบ  จัดทําระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน (ระบบ GL)  ส้ินปการศึกษา 
จัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน งบรายไดและคาใชจาย เสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือให
ความเห็นชอบ  โรงเรียน 
  6.4  มีมาตรการการตรวจสอบความถูกตอง โปรงใสในการบริหารจัดการ ธุรการ
การเงินและบัญชี อาคารสถานท่ี การประชาสัมพันธ และการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
  โรงเรียนมีระบบตรวจสอบการบริหารจัดการธุรการการเงินและบัญชี  โดยใช
ระบบ  PSIS ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ในการตรวจสอบจํานวน
นักเรียน จํานวนครู ประกอบการรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน  ซ่ึงโรงเรียนจะรับนักเรียน
เกินความจุไมได  และมีครูไมครบช้ันไมได  โรงเรียนมีการสรางมาตรการการตรวจสอบความ
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ถูกตอง  โดยแตงตั้งคณะกรรมการแตละฝายตามโครงสรางของโรงเรียน  มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ และกําหนดหนาท่ีการทํางานท่ีชัดเจน  เพ่ือใหการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีการรายงานผลใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ     

              6.5  มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 
  การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน  ทุกโรงเรียนจะตองดําเนินการประเมิน
และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายทราบ  โดยจัดทําเปนแบบรายงาน
ผลตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในท้ังในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดวย 
 

          2.  หนาที่การบริหาร  มี 4 ดาน 
1.  การวางแผน 

  จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานการวางแผน ดวยคาดัชนี PNImodified  จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้  การ
กําหนดเปาหมาย นโยบายการจัดการศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม  การ
วิเคราะหสภาพปจจุบันของสถานศึกษาไดอยางถูกตอง  และรูวาจะตองปรับปรุงแกไขพัฒนา
อะไรบาง  การวางแผนการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  การดําเนินงานจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา  และการดําเนินงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป 
  การวางแผนเปนการกําหนดทิศทางการทํางานในอนาคต  ซ่ึงจะตองมีการกําหนด
เปาหมาย นโยบายการจัดการศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศ  มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันของ
โรงเรียน วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินจุดแข็งจุดออนของโรงเรียน กําหนดเปนวิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคของโรงเรียน  โรงเรียนอกชนจึงควรมีการวางแผนกลยุทธซ่ึงจะ
ครอบคลุมการวางแผนการบริหารโรงเรียน และนําไปสูการกําหนดกลยุทธสถานศึกษา  ดังนี้ 
  1.1  การวางแผนกลยุทธ 
  การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  จําเปนตองอาศัย
การวางแผนกลยุทธ  เนื่องดวยการวางแผนกลยุทธจะมุงเนนการคาดคะเนสภาพการณในอนาคต
และหากลยุทธกํากับการทํางานขององคการ และเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
ของสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก   
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  การวางแผนกลยุทธ มีขั้นตอนดังนี ้
           1)  การวิเคราะหสภาพโรงเรียน  ควรใหครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ

วิเคราะหโดยใชเทคนิค SWOT Analysis  เพ่ือท่ีจะทําใหรูวาโรงเรียนมีจุดแข็ง (Strength)  จุดออน 
(Weakness)  โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  อะไรบาง   

 2)  การกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  พันธกิจ  (Mission)  และเปาหมาย (Goal) 
  3)  การกําหนดกลยุทธ (Strategies)  ของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย กลยุทธระดับ
องคกร กลยุทธระดับแผนงาน และกลยุทธระดับโครงการ 
  1.2  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป   
  จากการวางแผนกลยุทธ โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจําป  โดยใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา  ในการจัดทําแผนจะตองนํากลยุทธ
ระดับองคการ ระดับแผนงาน และระดับโครงการ มากําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม โดย
การเขียนโครงการเชิงเหตุผลสัมพันธ  (Logical  Framework)  ซ่ึงประกอบดวย  จุดมุงหมายระดับ
แผนงาน (Program  Goal) วัตถุประสงคระดับโครงการ  (Project Purpose) ผลผลิต (Outputs) 
ทรัพยากรและกิจกรรม (Input and Activities)  ตัวช้ีวัดแสดงเวลา ปริมาณ คุณภาพ สถานท่ี 
แหลงขอมูลการอางอิง ฐานคติท่ีสําคัญ ในแผนปฏิบัติการจะกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 
และงบประมาณของทุกโครงการ มีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานตาม
แผนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2.  การจัดองคกร 
  จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานการจัดองคกร ดวยคาดัชนี PNImodified  จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้  การ
บังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน  และปฏิบัติตามอยางเครงครัด  การจัดระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานใน
โรงเรียนไดอยางเหมาะสม  การจัดสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  และการจัดโครงสรางองคกรมีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานให
บรรลุเปาหมาย  ดังนี้ 
  2.1  โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน  ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 มาตร 30 กําหนดใหโรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหาร  ประกอบดวย  ผูรับ
ใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูทรงคุณวุฒิอยางนอยหนึ่งคนแต
ไมเกินสามคน  เปนคณะกรรมการ  ในงานวิจัยนี้ ไดนําโครงสรางของรูปแบบการบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีเปนนิติบุคคลท่ีควรจะเปนและเหมาะสม มาเปนโครงสรางบริหารโรงเรียน  ดังนี้ 
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  การจัดโครงสรางการบริหารโรงเรียน  ซ่ึงประกอบดวยดานบนสุดเปนคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน  ลําดับตอมาเปนผูรับใบอนุญาต กํากับดูแลผูจัดการและผูอํานวยการ  
ผูจัดการควบคุมดูแลงานงบประมาณและการบริหารท่ัวไป  สวนผูอํานวยการกํากับดแูลดานวชิาการ
และการบริหารงานบุคคล  ผูรับใบอนุญาตจะทําหนาท่ีประธานกรรมการบริหารโรงเรียน  ซ่ึงเปน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผูท่ีมีอํานาจสูงสุด  ตําแหนงรองผูจัดการ รองผูอํานวยการ กําหนดให
เปนไปตามกรอบกําลังบุคลากรในโรงเรียน  โดยขึ้นอยูกับสัดสวนของจํานวนนักเรียนและ
หองเรียน 
  2.2  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้  1) ออกระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ของโรงเรียน  2)  ใหความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3)  ใหคําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียนดานบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานท่ี และความสัมพันธกับชุมชน 4)  กํากับดูแลใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน  5)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ     
6)  ใหความเห็นชอบการกูยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคาของ
ทรัพยสินท่ีโรงเรียนมีอยูในขณะนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารไมใหความเห็นชอบการกูยืม
เงิน  คณะกรรมการตองเสนอทางเลือกท่ีปฏิบัติไดใหแกโรงเรียนดวย  เวนแตคณะกรรมการเห็นวา
การกูยืมเงินนั้นมิไดเปนเพ่ือประโยชนของการดําเนินกิจการโรงเรียน  7) ใหความเห็นชอบการ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผูรับใบอนุญาต 

ผูจัดการ ผูอํานวยการ 

รองผูจัดการ 
งบประมาณ 

รองผูจัดการ 
บริหารท่ัวไป 

รองผูอํานวยการ 
วิชาการ 

รองผูอํานวยการ 
บุคลากร 
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กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน  8)  ใหความเห็นชอบรายงาน
ประจําป งบการเงินประจําป และการแตงตั้งผูสอบบัญชี  9) พิจารณาคํารองทุกขของครู ผูปกครอง
และนักเรียน  10)  ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายระบุ  ใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
  ผูอํานวยการ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 1) ดูแลรับผิดชอบงานดาน
วิชาการของโรงเรียน  2)  แตงตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ีของ
โรงเรียนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด  3)  ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนของโรงเรียน  4)  จัดทําทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาท่ี นักเรียน 
และเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการใหการศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด  5)  จัดทําหลักฐาน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด  6)  ปฏิบัติหนาท่ีอัน
เกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ รวมท้ังตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ
และขอบังคับของโรงเรียน และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2550   
  ผูจัดการ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 1) ดูแลรับผิดชอบงานดาน
งบประมาณของโรงเรียน  2)  ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน  3)  )  ปฏิบัติหนาท่ี
อันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง ระเบียบและขอบังคับของโรงเรียน และหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550   
 

3.  การนํา 
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนเอกชน  ดานการนํา ดวยคาดัชนี PNImodified  จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้  ผูบริหารมี
ภาวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียน  การส่ือสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง  ผูบริหารส่ือสารกับทุกฝายใหมีความเขาใจ
ตรงกัน  และทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินงานชัดเจน   การตัดสินใจส่ังการเปนไปอยาง
เหมาะสม  เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ   และผูบริหารเปนผูนําในการ
ประสานงานกับทุกฝายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา   

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการบริหารท่ีใชหลักการมีภาวะผูนําแบบ
เกื้อหนุน  เนนการเปนผูนํามากกวาการส่ังการ  ผูบริหารโรงเรียนจึงตองมีภาวะผูนําและการส่ือสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ  จะทําใหผูปฏิบัติตามสามารถทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงไดเปน
อยางด ี
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  3.1   ภาวะผูนํา 
  ภาวะผูนํา  หมายถึงความสามารถในการเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงได  โดย
ผูนําจะเปนผูสรางวิสัยทัศนใหเปนตัวกํากับทิศทางขององคการในอนาคต  จากนั้นจึงจะจัดวางคน
พรอมท้ังส่ือความหมายใหเขาใจวิสัยทัศน  และสรางแรงดลใจใหแกคนเหลานั้นใหสามารถเอาชน
อุปสรรคเพ่ือไปสูวิสัยทัศนดังกลาว  ภาวะผูนําเปนความสามารถในการมีอิทธิพลตอกลุม  ใหกลุม
ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทํางานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  ผูบริหารควรมีสมรรถภาพของการเปนผูนํา 3 ดาน  คือ 1)  สมรรถภาพดานวิชาการ 
ผูบริหารตองรูโครงสรางของงาน  และมองเห็นความสําคัญของสายงาน รวมถึงขอบเขตของงานท่ี
รับผิดชอบ  2)  สมรรถภาพดานมนุษยสัมพันธ  ผูบริหารตองมีความรูความสามารถในการ
ประสานงานใหบุคลากรของโรงเรียนทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงสามารถใหคําแนะนําแก
ผูรวมงานใหทํางานประสบความสําเร็จได  3)  สมรรถภาพดานเทคนิค  ผูบริหารจําเปนตองมีความรู
ความสามารถและวิธีการ กระบวนการการดําเนินงานและเทคนิคตาง ๆ  รวมถึงความสามารถใน
การใชเครื่องมือและเทคนิคอยางชํานาญ 
  3.2  การจูงใจ 
  การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  จะประสบความสําเร็จไดถาไดใจ
ของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  ซ่ึงการจะใหไดใจนั้น  ผูบริหารจะตองทราบถึงทฤษฎีแรงจูงใจ
ตามลําดับขั้นของมาสโลว   ดังนี ้ 1) ตองเขาใจถึงความตองการของมนุษย ตามท่ี Maslow ไดเสนอ
ไวอยางดีกอน  2) ตองทราบวาใครคือผูท่ีตองการจะจูงใจ  3) ศึกษาถึงความตองการของคนท่ีจะจูง
ใจเพ่ือทราบวา เขาตองการอะไร เพ่ือจะไดสามารถกําหนดวิธีการจูงใจไดอยางถูกตอง เพราะคนแต
ละกลุม (ครู ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ และนักเรียน)  จะมีความตองการไมเหมือนกัน ดังนั้น
วิธีการท่ีใชจึงตองตางกัน 

          อาทิเชน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีแรงจูงใจทางดานสังคมและการยอมรับ 
ยกยอง  ถาผูบริหารทราบ  ก็จะขอความรวมมือกับคณะกรรมการไดงาย  โดยการใหเกียรติทาน
คณะกรรมการในการใหทานกรรมการไดเสนอความคิดเห็น เสนอแนะความคิดสรางสรรค  โดย
ผูบริหารเปนผูใหขอมูลสารสนเทศทางดานการศึกษาท่ีเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหทาน
เหลานั้นมีความพรอมในการชวยกันมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาอยางแทจริง  สวนครูนั้น  
อาจจะมีความตองการดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานและการเล่ือนตําแหนง  ผูบริหาร
จะตองมีการสรางแรงจูงใจ  และแจงใหครูทราบดวยวา  ครูจะมีความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน
แคไหน  มีโอกาสท่ีจะเล่ือนตําแหนง  ถาครูเหลานั้นไดปฏิบัติงานและมีผลงานตามท่ีกําหนดไว  
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เม่ือครูมีขวัญและกําลังใจดี   ก็จะทําใหครูรูสึกรักและพึงพอใจในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และพัฒนาโรงเรียนกันอยางแทจริง 
  3.3  การติดตอส่ือสาร  
  การติดตอส่ือสาร (Communication)   เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร  การ
ส่ือสารชวยประสานหนาท่ีตาง ๆ ทางการจัดการ  การส่ือสารจําเปนในการใหและรับขอมูล  การ
สรางความเขาใจท่ีถูกตองของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  การประเมิน การแสดงน้ําใจ การ
เสริมกําลังใจ การฝกอบรม การส่ือสารทําใหทราบวาเหตุการณและการปฏิบัตินั้นเปนไปตามแผน
หรือไม    การส่ือสารท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพจะชวยสรางสรรคสภาพแวดลอมในการทํางาน
เปนท่ีนาพอใจ  การส่ือสารชวยเช่ือมองคการกับสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก  การส่ือสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธโรงเรียน  เพ่ือแจงขาว หรือขอความชวยเหลือจากสังคม  เปนตน   การใชระบบการ
ติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยสรางโอกาสสําหรับโรงเรียนได  

            การส่ือสารจะเปดกวางท้ังภายในและนอกโรงเรียน และเปนการส่ือสารสองทาง  
ใชเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ ซ่ึงรวมท้ัง การสรางเว็บไซตของโรงเรียน  เว็บบอรด 
อินทราเน็ต จดหมายขาวอิเลคโทรนิก สรางเสริมใหเกิดการส่ือสารท่ีรวดเร็วทันใจ  นอกจากนี้ 
โรงเรียนควรแตงตั้งบุคลากรในโรงเรียน รวมรับผิดชอบงานการติดตอส่ือสารในระดับตาง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร และสรางการส่ือสารแบบเครือขาย เพ่ือใหบุคลากรแตละคนสามารถ
ส่ือสารไปยังเพ่ือนรวมงานไดรวดเร็วและถูกตอง 
 4.  การควบคุม 

จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานการควบคุม ดวยคาดัชนี PNImodified  จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ โรงเรียน
มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว   มีการตรวจสอบติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยวิธีท่ีตั้งไว  นําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  และมีการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ผูวิจัยสรุปเปนประเด็นดานการควบคุม  โดยใชระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย  การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก    

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ประกอบดวย  การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การ



253 
 

ประเมินคุณภาพการศึกษา  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  และการผดุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  4.1  การประกันคุณภาพภายใน   
  การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง  การประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยบุคลากรของโรงเรียนหรือหนวยงานตนสังกัดท่ีมี
หนาท่ีกํากับดูแลโรงเรียนนั้น 
  การประกันคุณภาพภายใน  มีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และเปนสวนหนึ่งของการบริหารและจัดการเรียนการสอนตามปกติ  หลักการและเง่ือนไขสําคัญ
ของการประกันคุณภาพท่ีดี คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  การสรางพลังใหผูเกี่ยวของ
มีความรูความสามารถ กระจายอํานาจใหโรงเรียนมีอิสระในการคิด และตัดสินใจดวยตนเองมาก
ท่ีสุด  การสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  รวมท้ังการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 
  4.2  การประกันคุณภาพภายนอก   
  การประกันคุณภาพภายนอก  เปนสวนท่ีดําเนินการตอเนื่องสอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพภายใน  โดยทุก ๆ 5 ป สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องคการมหาชน (สมศ,)  ซ่ึงรับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายนอก  จะดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR)  เปนหลัก  
โดยมีเปาหมายเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน  คํานึงถึงความมุงหมายหลักการและ
แนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ  มุงสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาสูมาตรฐานและพัฒนา
ตนเองใหเต็มศักยภาพ 
 

องคประกอบที่ 4  ดานผลผลิต  
 องคประกอบดานผลผลิตของการบริหารโดยใชเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  เปนผลท่ีได
จากการนําปจจัยปอนเขา และกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและหนาท่ีการบริหาร
โรงเรียน  ทําใหผลผลิตท่ีไดเกิดประสิทธิผล  และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเกิดความพึงพอใจ  โดยวัด
ระดับการเกิดประสิทธิผลตามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  และวัดระดับจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา  ท่ีมีพึงพอใจและ
ยอมรับคุณภาพผลผลิตและผลการดําเนินงานของโรงเรียน ในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี ้
 4.1 ประสิทธิผล  (Effectiveness) หมายถึง การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโรงเรียน  โดยมุงเนนความสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ซ่ึงแยกเปนการ
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ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ป)  และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีรายละเอียด
ดังนี้ 
         4.1.1  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษา
ปฐมวัย  (2 – 5 ป) 
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย
(2 – 5 ป)ไดมีการพัฒนาตัวบงช้ี3กลุมคือกลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐานกลุมตัวบงช้ีอัตลักษณและกลุมตัวบงช้ี
มาตรการสงเสริมใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ขอ38 ซ่ึงกําหนดใหสมศ.ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละ
แหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตอไปนี้คือ 1) มาตรฐานท่ีวา
ดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา  2) มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัด
การศึกษา  3) มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และ4) มาตรฐาน
ท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน  ดังนี้ 

1) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545

มาตรา 6 ระบุวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย
จิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงช้ี
พ้ืนฐาน 5 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีอัตลักษณ 2 ตัวบงช้ีและตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 1 ตัวบงช้ีดังนี ้

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 
1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 
2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจติใจสมวัย 
3. เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 
4. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวยั 
5. เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขัน้ตอไป 

ตัวบงช้ีอัตลักษณ 
  1. ผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญาปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
  2. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา 
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ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 
1. ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545

มาตรา 39 ระบุวา “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง  หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ
ดังกลาวใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ประเมิน
มาตรฐานนี้ดวยตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 1 ตัวบงช้ี  และตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 1 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 
1. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 
  2. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและ
พัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคญั 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545

มาตรา 24 ระบุวา “จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ
สถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางได
สัดสวนสมดุลกัน  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน
และอํานวยความสะดวก  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู  รวมท้ังจัดการเรียนรูให
เกิดขึ้นไดทุกสถานการณ” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงช้ี
พ้ืนฐาน 1 ตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 
1. ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเดก็เปนสําคญั 
4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545

มาตรา 48 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
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การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 1 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 
1. ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 

         4.1.2  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไดมีการพัฒนาตัวบงช้ี 3 กลุมตัวบงช้ี  คือกลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน  กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณและ
กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม  ใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 38 ซ่ึงกําหนดใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ   และครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง
ดังตอไปนี้คือ 1) มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา         
2) มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และ4) มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน  ดังนี้ 

1) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศกึษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545

มาตรา 6 ระบุวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงช้ี
พ้ืนฐาน 5 ตัวบงช้ี  ตัวบงช้ีอัตลักษณ 2 ตัวบงช้ีและตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 1 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 
1. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติท่ีด ี
2. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
3. ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
4. ผูเรียนคิดเปนทําเปน 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

ตัวบงช้ีอัตลักษณ 
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                           1. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 
                           2. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา 

ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 
1. ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545

มาตรา 39 ระบุวา “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง  โดยหลักเกณฑและวิธีการกระจาย
อํานาจดังกลาวใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 1 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 1 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 
1. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 
                           1. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและ
พัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคญั 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545

มาตรา 24  ระบุวา “จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ
สถานการณ  และการประยุกตความรูมาใช  เพ่ือปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางได
สัดสวนสมดุลกัน  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน
และอํานวยความสะดวก  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมท้ังจัดการเรียนรูให
เกิดขึ้นไดทุกสถานการณ” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงช้ี
พ้ืนฐาน 1 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 
1. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545

มาตรา 48 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา  ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 1 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 
1. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 

 4.2  ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของ   
ความพึงพอใจของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  ประกอบดวย ครู นักเรียน ผูปกครองและ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  หมายถึง ระดับการประเมินท่ีครู นักเรียน ผูปกครอง และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีความพึงพอใจและยอมรับคุณภาพผลผลิตและผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียน 
 

องคประกอบที่ 5  ขอมูลปอนกลับ 
ขอมูลปอนกลับ  เปนการนําผลจากกระบวนการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน และหนาท่ีการบริหารโรงเรียน  มาเปนขอมูลในพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน  เม่ือผานกระบวนการแลวจะไดขอมูลปอนกลับทางบวก และขอมูล
ปอนกลับทางลบ  ขอมูลปอนกลับทางบวก จะเปนสารสนเทศท่ีมีประโยชนตอการบริหารโรงเรียน  
สวนขอมูลปอนกลับทางลบ  จะทําใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีไมสมบูรณเพียงพอในการปรับปรุง
โรงเรียน  จึงตองนําขอมูลปอนกลับมาใชในการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชนใหมีความเปนไปไดและเหมาะสมตอไป 
 

สวนที่ 3  แนวทางการนํารูปแบบไปใช 
 1.  แนวทาสําหรับกระทรวงศึกษาธิการ   
 กระทรวงควรเรงดําเนินการออกระเบียบกระทรวงท่ีเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน
ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหมีความชัดเจนเพียงพอ  อาทิ
เชน 
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 1)  กระทรวง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในสวนกลางจะตองเพ่ิม
บทบาทการกําหนดนโยบาย การกํากับ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา การติดตามประเมินผล และ
สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชนใหเสมอภาคและเทาเทียมกันกับภาครัฐ 
 2)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จะตองสงเสริมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชนใหมากขึ้น  ใหโรงเรียนมีอิสระในการดําเนินกิจการโรงเรียน  ตามแนวปฏิบัติท่ีรัฐ
กําหนดไว  โดยไมลวงลํ้าการดําเนินของโรงเรยีน 

3)  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
กําหนดใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนนโยบายท่ีทุกโรงเรียนตองนําไปปฏิบัติและ
เกิดผลเปนรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได 

2.  แนวทางสําหรับโรงเรียน  มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  การเตรียมความพรอม 
  1) การสรางความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหเกิดใน
ตัวผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  
จนถึงขั้นสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
  2) พัฒนาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหมีความรูความเขาใจ  และมีทักษะใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนด  เพราะคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนกลไกสําคัญ
ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  3) ประเมินความพรอมของสถานศึกษา 
  4) กําหนดเปาหมายการพัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
      2.  การดําเนินงานตามรูปแบบ 
  1) จัดประชุมสัมมนารวมกันกําหนดเปาหมายการพัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน   

2)  จัดทําคูมือการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพ่ือใหโรงเรียน ผูบริหาร ครู  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของไดศึกษาและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
อยางเหมาะสม 
  3) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานตามการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  4) แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  5) ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
  6) ประชุมสรุปงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง แกไขใหดีขึ้น 
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 3.  การประเมินผล 
  1)  วางกรอบการประเมิน 
  2)  สรางแบบประเมินท่ีมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน 
  3)  ประเมินผลรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 
  4)  แปลผลขอมูล 
  5)  ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
 4.  การรายงานผล 
  1)  นําผลสะทอนจากการประเมินไปปรับปรุงแกไข 
  2)  จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
  3)  รายงานผลใหหนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของทุกฝายไดทราบ 
 

สวนที่ 4  ยุทธศาสตรการดําเนินงานเงื่อนไขความสําเร็จ 
 1.  ยุทธศาสตรการดําเนินงาน 
  รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  มียุทธศาสตรการ
ดําเนินงานสูความสําเร็จ  ดังนี ้
 1)  ยุทธศาสตรการบริหารสูความเปนเลิศดานวิชาการ  ดวยวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนท่ีมุงม่ันสูความเปนผูนําองคกรดานความรูคูคุณธรรม 
 2)  ยุทธศาสตรการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัย
ความรวมมือจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาชวยท้ังในดานการให
ความรู การพัฒนางาน ส่ือ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีและเงินทุน 
 3)  ยุทธศาสตรการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคล  เปนการพัฒนาครูใหมีความรูความ
เขาใจในบทบาทหนาท่ีและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  และจัดเปน
ระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลใหสามารถชวยเหลือโรงเรียนเอกชนท่ีมีความตองการไดรับความ
ชวยเหลือได 
 4)  ยุทธศาสตรการสรางระบบฐานขอมูลโดยใชเทคโนโลยี  การใชเทคโนโลยีจะชวยให
การพัฒนาระบบงานตาง ๆ ตามภารกิจ เปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรท้ัง
บุคคลและงบประมาณ รวมท้ังลดขั้นตอนการทํางาน 
 5)  ยุทธศาสตรการมีสวนรวม  มุงใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินงานทุก
ขั้นตอน 
 6)  ยุทธศาสตรการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีผูบริหารจะตองใหความสําคัญ มีการ
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แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติการงานชุดตาง ๆ เพ่ือทําหนาท่ีนี้
โดยเฉพาะ  
 2. เงื่อนไขความสําเร็จ 

1)  ผูบริหารตองมีสมรรถภาพการเปนผูนํา 3 ดาน  คือ ดานวิชาการ ดานมนุษยสัมพันธ 
และดานเทคนิค   

2)  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตองเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนด  โดยตองไดรับการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนและทักษะการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ  รวมท้ังทักษะการทํางานเปนทีม 

3)  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตองไดรับการอบรมพัฒนาตนเองในดานการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนด  มีการประสานความรวมมือและแลกเปล่ียนประสบการณเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโรงเรียน  รวมท้ังทักษะการประชุม 
 4)  โรงเรียนกําหนดเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ในการพัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานชัดเจน และมีมาตรฐานและตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีสามารถวัดไดจริง 
 5)  ปฏิบัติตามคูมือและปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 6)  มีการนิเทศ ติดตามงานการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามปฏิทินการนิเทศติดตาม 
 6)  ผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมีความรวมมือในการทํางานใหสําเร็จ 
 7)  มีการส่ือสารท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 8)  ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการประเมินผลงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 
ตอนที่ 3 ผลการการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน   
 การดําเนินการวิจัยในขั้นนี้เพ่ือตรวจสอบและประเมินรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชนท่ีผูวิจัยไดออกแบบไว  โดยการสนทนากลุม  (Focus  Group)  
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน  รวมกันพิจารณาถึงความถูกตอง ความเหมาะสมและความเปนไปได 
รวมท้ังใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไป
ได ของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน แสดงดังตารางตอไปนี ้
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ตารางท่ี 36  ผลการตรวจสอบและประเมินรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ 
 

 

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง) 
 

 

ความคดิเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒุ ิ
 

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ) 
 

1. รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน   มีองคประกอบ 4 สวน คือ 
สวนท่ี 1 วัตถุประสงค แนวคิดและหลักการ 
สวนท่ี 2 องคประกอบของรูปแบบ 
สวนท่ี 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช 
สวนท่ี 4 เง่ือนไขความสําเร็จ 

ผูทรงคุณวุฒิท้ัง 9 คน มีความเห็นวาในภาพรวมของ
รูปแบบท่ีประกอบดวย 4 สวน มีความเหมาะสมและ
เปนไปได 

ภาพรวมของรูปแบบท่ีประกอบดวย 4 สวน มีความ
เหมาะสมและเปนไปได 
ผูวิจัยจึงคงไวตามการวิจัย  ดังนี้ 
สวนท่ี 1 วัตถุประสงค แนวคิดและหลักการ 
สวนท่ี 2 องคประกอบของรูปแบบ 
สวนท่ี 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช 
สวนท่ี 4 เง่ือนไขความสําเร็จ 

2. สวนท่ี 1 วัตถุประสงค แนวคิดและหลักการ 
- วัตถุประสงค เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหาร
โรงเรียนเอกชน ตามแนวคิดการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 
- แนวคิด 
1. แนวคิดการจัดการศึกษาเอกชน 
2. กฎหมาย/นโยบาย 
3. แนวคิดดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ในภาพรวมวัตถุประสงค/แนวคิดมีความถูกตอง
เหมาะสมและเปนไปได   ควรปรับแนวคิดและ
หลักการใหมีความสอดคลองและครอบคลุมกับ
องคประกอบอ่ืน ๆ ดวย   

สวนท่ี 1 วัตถุประสงค แนวคิดและหลักการ  มี
ความเหมาะสมและเปนไปได  ใหคงไวแตใหปรับ
การเขียนแนวคิดใหครอบคลุม   
ผูวิจัยจึงคงแนวคิดไวตามการวิจัย  ดังนี้  
1. แนวคิดการจัดการศึกษาเอกชน 
2. กฎหมาย/นโยบาย 
3. แนวคิดดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 

 



263 
 

 
 

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง) 
 

 

ความคดิเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒุ ิ
 

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ) 
 

หลักการของรูปแบบใชหลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 6 หลักการ 
1) หลักการกระจายอํานาจ 
2) หลักการบริหารตนเอง 
3) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 
4) หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 
5) หลักการพัฒนาท้ังระบบ 
6) หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

ผูทรงคุณวุฒิท้ัง 9 คน มีความเห็นรวมกันวาในสวน
ของหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีความ
เหมาะสมและเปนไปได  แตผูทรงคุณวุฒิ 1 คน เห็น
วาควรเพ่ิมหลักความรับผิดชอบตอสังคมในหลักการ
ของรูปแบบดวย  และทานอ่ืนไดใหความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี ้
1. หลักการกระจายอํานาจ เจาของโรงเรียนตอง
กระจายอํานาจใหผูบริหาร ครู และคณะกรรมการ
บริหาร 
2. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตองมีสวนรวมคิด  รวมทํา รวมพัฒนาและรวม
ตัดสินใจ 
3. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน จะตองศึกษา
ดวยวาผูบริหารแตละโรงเรียนมีวิสัยทัศนอยางไร 
3. หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  โรงเรียน
เอกชนจะถูกตรวจสอบโดยผูปกครอง และโรงเรียน
คูแขงขัน 

หลักการของรูปแบบใชหลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  มีความเหมาะสมและเปนไปได  
แตควรเพ่ิมอีก 1 หลักการ  ผูวิจัยจึงเพ่ิมหลักการใน
สวนนี้ เปน 7 หลักการ  ดังนี้ 
1) หลักการกระจายอํานาจ 
2) หลักการบริหารตนเอง 
3) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 
4) หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 
5) หลักการพัฒนาท้ังระบบ 
6) หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
7) หลักความรับผิดชอบตอสังคม 
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สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง) 
 

 

ความคดิเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒุ ิ
 

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ) 
 

3. สวนท่ี 2 องคประกอบของรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
ประกอบดวย 
1) สภาพแวดลอมภายนอก 
2) ปจจัยปอนเขา 
3) กระบวนการ  
4) ผลผลิต 
5) ขอมูลปอนกลับ 

ผูทรงคุณวุฒิท้ัง 9 คน มีความเห็นวาในภาพรวมของ
องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน มีความเหมาะสมและเปนไปได   
 
 

ภาพรวมขององคประกอบของรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีความเหมาะสมและ
เปนไปได  ในสวนนี้  ผูวิจัยจึงยืนยันตามหลักการ
เดิม  ประกอบดวย 
1) สภาพแวดลอมภายนอก 
2) ปจจัยปอนเขา 
3) กระบวนการ      
4) ผลผลิต/ผลลัพธ      5) ขอมูลปอนกลับ 

องคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมภายนอก  
ประกอบดวย  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง  และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใชเทคนิคการทํา  
SWOT  ANALYSIS ในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก 

ในภาพรวมขององคประกอบท่ี 1 มีความเหมาะสม
และเปนไปได  ผูทรงคุณวุฒิบางทานใหความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา ไมควรนําการทํา SWOT 
ANALYSIS มาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ใหตัด
ขอความ SWOT ANALYSIS ออก  และให เ พ่ิม
สภาพแวดลอมทางศาสนาและวัฒนธรรม (ความเช่ือ) 

องคประกอบท่ี 1 มีความเหมาะสมและเปนไปได 
ใหคงไวอยางเดิม แตใหมีการปรับเปล่ียน ใน
องคประกอบนี้ ผูวิจัยสรุปไดดังนี้ 
ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ภ า ย น อ ก   ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทาง
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทา
การเมือง การปกครอง  และสภาพแวดลอมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง) 
 

 

ความคดิเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒุ ิ
 

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ) 
 

องคประกอบท่ี 2  ปจจัยปอนเขา 
1)  กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี 
2)  ทรัพยากรมนุษย   
3)  ทรัพยากรวัตถุ   
4)  ทรัพยากรทางการเงิน   

ในภาพรวมขององคประกอบท่ี 2 มีความเหมาะสม
และเปนไปได ผูทรงคุณวุฒิบางทานใหความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา ควรเพ่ิมคานิยมของผูท่ี
เปนเจาของโรงเรียนดวย และควรปรับการเขียน
คําอธิบายใหชัดเจนวาปจจัยปอนเขาแตละอยางควรมี
ลักษณะหรือบทบาทอยางไร 

องคประกอบท่ี 2 มีความเหมาะสมและเปนไปได  
ให ค งไ ว อย า ง เ ดิ ม  แ ต ใ ห มีก า รป รั บเ พ่ิ ม  ใ น
องคประกอบนี้ ผูวิจัยจึงสรุปเพ่ิมเติมดังนี้ 
1)  กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี 
2)  ทรัพยากรมนุษย   
3)  ทรัพยากรวัตถุ   
4)  ทรัพยากรทางการเงิน   
5)  คานิยมของผูท่ีเปนเจาของ 

องคประกอบท่ี 3  กระบวนการ 
กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 6 
ดาน 
1) การกระจายอํานาจ 
      - ดานวิชาการ 
      - ดานงบประมาณ 
      - ดานบริหารบุคคล 
      - ดานบริหารท่ัวไป 
 

ในภาพรวมขององคประกอบท่ี 3 มีความเหมาะสม
และเปนไปได ผูทรงคุณวุฒิบางทานใหความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา ไมควรเขียนเปนสภาพ
ปญหาของโรงเรียน ควรปรับการเขียนให เปน
ขอเสนอ ขอคนพบ รวมท้ังควรนําคาดัชนี  PNI         
ท่ีไดมาจัดลําดับความตองการจําเปนดวย  คาดัชนี 
PNI ในภาพรวมของกระบวนการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 6 ดาน เรียงลําดับความตองการ
จําเปนไดดังนี้ 

องคประกอบท่ี 3 มีความเหมาะสมและเปนไปได  
ใหคงไวอยางเดิม แตปรับการเขียนใหมใหเปน
ขอเสนอ ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย ผูวิจัยจึงปรับ 
กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 6 ดาน 
ตามคาดัชนี PNI ท่ีเรียงลําดับความตองการจําเปน
ดังนี้    
1) การบริหารแบบมีสวนรวม 
2) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
3) การพัฒนาท้ังระบบ 
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สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง) 
 

 

ความคดิเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒุ ิ
 

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ) 
 

2) การบริหารตนเอง 
3) การบริหารแบบมีสวนรวม 
4) การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 
5) การพัฒนาท้ังระบบ 
6) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

1) การบริหารแบบมีสวนรวม 
2) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
3) การพัฒนาท้ังระบบ 
4) การบริหารตนเอง 
5) การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 
6) การกระจายอํานาจ 
      - ดานวิชาการ 
      - ดานงบประมาณ 
      - ดานบริหารบุคคล 
      - ดานบริหารท่ัวไป 
และผูทรงคุณวุฒิใหเพ่ิมเติมในแตละขอยอย ดังนี้ 
1. การกระจายอํานาจดานวิชาการ ควรเพ่ิมเรื่องการ
วัดผลประเมินผล  
2. กระจายอํานาจดานบริหารท่ัวไปควรเพ่ิมงานดาน
กิจการนักเรียน 
3. การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน ใหปรับการเขียนเปน
ขอเสนอใหชัดเจนวาผูบริหารตองมีบทบาทอยางไร 

4) การบริหารตนเอง 
5) การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 
6) การกระจายอํานาจ 
      - ดานวิชาการ 
      - ดานงบประมาณ 
      - ดานบริหารบุคคล 
      - ดานบริหารท่ัวไป 
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สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง) 
 

 

ความคดิเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒุ ิ
 

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ) 
 

หนาท่ีการบริหาร 4 ดาน 
1) การวางแผน 
     - การวางแผนกลยุทธ 
     - การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
       แผนปฏิบัติการประจําป 
2) การจัดองคกร 
     - โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน 
     - อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
       โรงเรียน 
3) การนํา 
     - ภาวะผูนํา 
- การจูงใจ 
     - การติดตอส่ือสาร 
4) การควบคุม 
     - การประกันคุณภาพภายใน 
     - การประกันคุณภาพภายนอก 

ผูทรงคุณวุฒิใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
ดังนี้ 
1. การวางแผน ใหปรับเปน การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธ  และ จัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป 
2. การจัดองคกร ดานการจัดโครงสรางการบริหาร
โรงเรียนเอกชน  ใหผูรับใบอนุญาตเปนผูมีอํานาจ
สูงสุด  กํ ากั บดูแล ผู จัดก าร / ผู อํ านว ยการ   และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา 
3. การนํา  ดานภาวะผูนําใหปรับเปล่ียนคําวาภาวะ
ผูนําเปน  ผูบริหารเปนแบบอยางในการนํา  ดาน
แรงจูงใจ  ส่ิงสําคัญเรื่องแรงจูงใจของโรงเรียนเอกชน 
ควรเปนปจจัยเกื้อหนุนท่ีครูและบุคลากรในโรงเรียน
จะไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ 
4.  การควบคุม   ใหปรับ การเขียนให ชัดเจนว า         
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเปนอยางไร   

หนาท่ีการบริหาร 4 ดาน 
1) การวางแผน 
     - การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิง  
       กลยุทธ 
     - แผนปฏิบัติการประจําป 
2) การจัดองคกร 
     - การจัดโครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน 
     - บทบาทตามหนาท่ีโครงสรางการบริหาร 
       โรงเรียนเอกชน 
3) การนํา 
     - ผูบริหารเปนแบบอยางในการนํา    
- การจูงใจ 
     - การติดตอส่ือสาร 
4) การควบคุม 
     - การประกันคุณภาพภายใน 
     - การประเมินคุณภาพภายนอก 
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สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง) 
 

 

ความคดิเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒุ ิ
 

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ) 
 

 จัดการอยางไร สงผลตอการควบคุมคุณภาพอยางไร
ตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 

องคประกอบท่ี 4 ผลผลิต 
1) ประสิทธิผล 
2) ความพึงพอใจของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

ผูทรงคุณวุฒิใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
วา  ควรปรับเพ่ิมเปนผลผลิตและผลลัพธ  เพราะตองดู
ผลลัพธของนักเรียนท่ีจบดวยวามีคุณภาพมากแคไหน 
และควรเพ่ิมดานประสิทธิภาพดวย 

องคประกอบท่ี 4 มีความเหมาะสมและเปนไปได  
แตใหปรับเพ่ิมเติม  ผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมไดดังนี้  
องคประกอบท่ี 4 ผลผลิต/ ผลลัพธ 
1) ประสิทธิภาพ 
2) ประสิทธิผล 
     - การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
       (พ.ศ. 2554-2558)  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
     - การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
       (พ.ศ. 2554-2558)  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3) ความพึงพอใจของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

องคประกอบท่ี 5 ขอมูลปอนกลับ ผูทรงคุณวุฒิใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
วา  ควรนําเสนอใหเห็นประเด็นชัดเจนยิ่งขึ้น 

องคประกอบท่ี 5 มีความเหมาะสมและเปนไปได  
แตใหนําเสนอใหเห็นประเด็นชัดเจน ผูวิจัยจึง
ยืนยันตามเดิม ดังนี้ 
องคประกอบท่ี 5 ขอมูลปอนกลับ 
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สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง) 
 

 

ความคดิเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒุ ิ
 

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ) 
 

4. สวนท่ี 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช 
     - แนวทางสําหรับกระทรวงศึกษาธิการ 
     - แนวทางสําหรับโรงเรียน 

ผูทรงคุณวุฒิใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
วา  แนวทางการนํารูปแบบไปใช โรงเรียนเปนผูใช
รูปแบบ จึงควรเนนท่ีโรงเรียนไมตองนําแนวทาง
สําหรับกระทรวงศึกษาธิการมาไวในรูปแบบ     

สวนท่ี 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช มีความ
เหมาะสมและเปนไปได แตใหปรับใหม  ดังนี ้
สวนท่ี 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช 
     - แนวทางสําหรับโรงเรียน 
 

5.  สวนท่ี 4 ยุทธศาสตรการดําเนินงานและ
เง่ือนไขความสําเร็จ 

ผูทรงคุณวุฒิใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
วา ยุทธศาสตรการดําเนินงานเปนเรื่องใหญอีกหนึ่ง
เรื่อง ไมควรนํามาใสไวในรูปแบบใหตัดออกใชแต 
เง่ือนไขความสําเร็จ และปรับการเขียนใหมใหชัดเจน 

สวนท่ี 4 ยุทธศาสตรการดําเนินงานและเง่ือนไข
ความสําเร็จ  ใหปรับยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ออก  ผูวิจัยจึงปรับใหมดังนี้ 
สวนท่ี 4 เง่ือนไขความสําเร็จ 
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ตอนที่ 4  การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
 การดําเนินการวิจัยในขั้นนี้ เปนการปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน โดยผูวิจัยไดประมวลขอมูลความคิดเห็นท่ีไดจากการ
ตรวจสอบรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีรวมกันพิจารณาถึงความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมและ
ความเปนไปได รวมถึงใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะตอการพัฒนารางรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และสรุปผลการประชุมสัมมนานํา
ขอมูลมาทําการวิเคราะหสังเคราะหขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ แลวดําเนินการแกไขและปรับปรุง
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน และนําเสนอรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาและให
ความเห็นการแกไขปรับปรุงการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เอกชน ฉบับสมบูรณ  ดังแสดงในแผนภาพท่ี 26  ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 26 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ฉบับสมบูรณ 
 
สวนที่ 1  วัตถุประสงค แนวคดิและหลักการของรูปแบบ 
 

สวนที่ 2  องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนที่ 3  แนวทางการนํารูปแบบไปใช 
 

สวนที่ 4  เง่ือนไขความสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยปอนเขา กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ 

1. กฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
2. ทรัพยากรมนุษย 
3. ทรัพยากรวัตถุ 
4. ทรัพยากรการเงิน 
5. คานิยมของผูท่ีเปนเจาของ 

1. กระบวนการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  6  ดาน 
1) การบริหารแบบมีสวนรวม 
2) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
3) การพัฒนาท้ังระบบ 
4) การบริหารตนเอง 
5) การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 
6) การกระจายอํานาจ 
2.  หนาที่การบริหาร  4 ดาน 
1)  การวางแผน 
2)  การจัดองคกร 
3)  การนาํ 
4)  การควบคุม 
 

1. ประสิทธิภาพ 
2. ประสิทธิผล 
3. ความพึงพอใจของ    
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ขอมูลปอนกลับ 

สภาพแวดลอมภายนอก 
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รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  เปนรูปแบบเชิงโครงสราง
ความคิดท่ีแสดงโครงสรางและความสัมพันธขององคประกอบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน  ครอบคลุมภารกิจการบริหารโรงเรียน  ไดแก  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหาร
บุคคล  และดานการบริหารท่ัวไป  และหนาท่ีการบริหาร  ไดแก การวางแผน  การจัดองคกร  การนํา  
และการควบคุม ตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนด  ประกอบดวย  4 สวน  คือ  สวนท่ี 1  วัตถุประสงค 
แนวคิด และหลักการของรูปแบบ   สวนท่ี 2  องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน สวนท่ี 3  แนวทางการนํารูปแบบไปใช  และสวนท่ี 4 เง่ือนไข
ความสําเร็จ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
สวนที่ 1  วัตถปุระสงค แนวคดิ และหลักการของรูปแบบ 
   1.1  วัตถุประสงคของรูปแบบ 
  เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารโรงเรียนเอกชน ตามแนวคิดการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 
   1.2  แนวคิด 
  1)  แนวคิดการบริหารจัดการศึกษาเอกชน  โรงเรียนเอกชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา  มีอิสระในการบริหารจัดการ  ภายใตตราสารจัดตั้งของโรงเรียน และมีการกํากับติดตาม
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ  โรงเรียนเอกชนมีจุดเดนในอํานาจการส่ังการและ
การตัดสินใจของโรงเรียนอยูท่ีผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ซ่ึงเปนคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีอํานาจการตัดสินใจรอยเปอรเซ็นต  นับวาเปนความคลองตัวของโรงเรียนเอกชน 
  2) กฎหมาย/นโยบาย 

                2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.  2545  การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนมีความสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  คือ การ
จัดการศึกษาท่ีมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  รัฐตองมีนโยบายดานการ
กํากับดูแลและสงเสริมโรงเรียนเอกชนอยางชัดเจนและเทาเทียมกันกับสถานศึกษาของรัฐ  และรัฐ
ตองดูแล สงเสริม และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหมีคุณภาพตอเนื่อง 
    2.2 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน  เปนโรงเรียนนิติบุคคล ไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลาง ทําให
สามารถบริหารจัดการโรงเรียนเองไดตามท่ีระบุไวในตราสารจัดตั้งโรงเรียน  มีคณะกรรมการ
บริหาร ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง และ
ผูทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหนาท่ีบริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามท่ีตั้งไว 
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  3)  แนวคิดดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนการกระจายอํานาจใหโรงเรียน  โรงเรียน
เปนหนวยสําคัญในการบริหาร ตัดสินใจส่ังการงานทุกดานของโรงเรียน  มีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน   ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของและผูสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน ผูบริหารมี
ภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน สนับสนุนอํานวยความสะดวกใหบุคลากรทุกฝายเห็นดวยกับการพัฒนา
โรงเรียนท้ังระบบ  พรอมรับการตรวจสอบคุณภาพภายนอกจากผูปกครองและผูท่ีมีสวนไดสวยเสีย  
ผลท่ีไดจะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามท่ีตั้งไว 
    1.3  หลักการของรูปแบบ 

หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  มี 7 
หลักการ  ดังนี ้

1. หลักการกระจายอํานาจ (decentralization) เปนการกระจายอํานาจท่ีผูบริหารโรงเรียน
ยินยอมท่ีจะมอบอํานาจหรือลดอํานาจของตนไปใหบุคคลอ่ืน และกระจายอํานาจหนาท่ี ความ
รับผิดชอบใหกับครู บุคลากรและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ใหปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทของ
ตนเองใหดีท่ีสุด 

2. หลักการบริหารตนเอง (self-management)  เปนการใหอิสระในการบริหารจัดการและมี
อํานาจการตัดสินใจดวยตนเองภายใตการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน รวมท้ัง
แกปญหาไดดวยตนเอง ในดานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและบริหารท่ัวไป 

3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (participation)  เปนการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมี
สวนไดสวนเสีย  (stakeholders) ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จรวมกัน  โดยมี
สวนรวมคิด  รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมประเมิน รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน  รวมท้ังมี
สวนรวมแสดงความคิดเห็นเรื่องการเรียนการสอน   

4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (facilitative leadership) เปนภาวะผูนําท่ีผูบริหารเปน
ผูสนับสนุน/อํานวยความสะดวกและประสานความรวมมือกับทุกฝาย ผูบริหารมีความสัมพันธเชิง
บวก และมีทัศนคติท่ีดีตอบุคคลอ่ืน  

 5. หลักการพัฒนาท้ังระบบ (whole school approach) เปนการกําหนดเปาหมายหรือ
ภาพวาดความสําเร็จท่ีโรงเรียนตองการใหเกิดขึ้น  จากการท่ีบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนรวมพัฒนา
ท้ังระบบพรอมกัน   ท้ังการปรับโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร เพ่ือนําไปสูคุณภาพของนักเรียน
และคุณภาพของโรงเรียน  

6. หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (accountability) เปนส่ิงท่ีเกิดจากครูและบุคลากร
ในโรงเรียนยอมรับท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร ให
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บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว   และพรอมรับการตรวจสอบจาก องคกรภายนอก 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนไดสวนเสีย   

7. หลักความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)  เปนการดําเนินกิจการของ
โรงเรียนโดยคํานึงถึงหลักความรับผิดชอบตอสังคม มี การคํานึงถึงความอยูรอดของโรงเรียน และ
ใหความสําคัญกับการตอบแทนสังคมท่ีอยูใกลเคียง  โดยท่ีโรงเรียนตองมีความสมัครใจท่ีจะ
รับผิดชอบตอสังคมอยางจริงใจ 
 

สวนที่ 2  องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน   
 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  เปนรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น
โดยใชแนวคิดและทฤษฎีระบบ  การศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการของโรงเรียนเอกชน ท่ี
คํานึงถึงบริบทและสภาพแวดลอมของโรงเรียนนําไปสูการกําหนดปจจัยปอนเขา เชน กฎหมายและ
มติคณะรัฐมนตรี ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรวัตถุ ทรัพยากรทางการเงิน  โดยท่ีโรงเรียนตองมี
ความสามารถและมีกระบวนการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพอันนําไปสูผลผลิตและผลลัพธท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ  และไดขอมูลปอนกลับซ่ึง
สะทอนผลการพัฒนาท้ังหมดมาใชปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่องตอไป 

องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  
ประกอบดวย   1) สภาพแวดลอมภายนอก  2) ปจจัยปอนเขา  3) กระบวนการ 4) ผลผลิต/ผลลัพธ  
5) ขอมูลปอนกลับ  

 

องคประกอบที่ 1  สภาพแวดลอมภายนอก 
สภาพแวดลอมภายนอกในการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนเอกชน  ประกอบดวย  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทางสังคม ศาสนา 
วัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมือง การปกครอง  และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 

องคประกอบที่ 2  ปจจัยปอนเขา  ไดแก 
 1.  กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ประกอบดวย  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 และ 2550  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  แผนการ
ศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2554 – 2559)  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  และมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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 2.  ทรัพยากรมนุษย  ไดแก ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
      -  ผูบรหิาร  ประกอบดวย  ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ และผูจัดการ ซ่ึงจะตองมีความรู 
ความเขาใจและตระหนักตอบทบาทหนาท่ีในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  มีทักษะการเปน
ผูนํา 3 ดาน คือ 1) ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual  Skills) สามารถสรางวิสัยทัศนรวมกัน
ได  2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human  Skills)  มีทักษะกระบวนการทํางานเปนกลุม 
ติดตอส่ือสารไดดีกับคนทุกกลุม 3) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills)  มีทักษะการปฏิบัติงาน
เชน การใชคอมพิวเตอร ทักษะดานงบประมาณ บัญชี 
      -  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  จะตองไดรับการพัฒนาใหเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องหลักสูตรและ
การเรียนการสอน และตระหนักตอหนาท่ีของตนเองเปนอยางด ี
      -  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีความสําคัญตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
มีบทบาทหนาท่ีท่ีจะตองออกระเบียบ ขอบังคับ ใหความเห็นชอบ ใหคําแนะนํา รวมท้ังกํากับดูแล 
ติดตาม ตรวจสอบงานตาง ๆ ของโรงเรียน 
 3.  ทรัพยากรวัตถุ  ไดแก  ท่ีดิน อาคาร วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี  ซ่ึงนับไดวาเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยสนับสนุนใหเกิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไดอยางเหมาะสม 
 4.  ทรัพยากรทางการเงิน  ทรัพยากรทางการเงินของโรงเรียนเอกชน  ประกอบดวย  2 สวน
ท่ีสําคัญ  ไดแก  เงินอุดหนุนรายบุคคลจากรัฐบาล  และเงินรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืน ท่ีเรียกเก็บจากผูปกครอง 
 5.  คานิยมของผูที่เปนเจาของ  โรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะมีคานิยมของ
ผูท่ีเปนเจาของ ผูบริหาร เปนคานิยมท่ีมุงพัฒนาคนและสังคมใหดีขึ้น  
 

องคประกอบที่ 3   กระบวนการ 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  จะตองมี
กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  และหนาท่ีการบริหารโรงเรียน  โดยผูวิจัยพัฒนา
รูปแบบจากคาความตองการจําเปน  ดวยคาดัชนี PNImodified  จัดลําดับความตองการจําเปนใน
ภาพรวมของกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 6 ดาน และจัดลําดับความสําคัญในแตละ
ประเด็นยอย  ลําดับท่ี 1 – 5 และเพ่ิมเติมตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ ไดแก 
          1.  กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  มี 6 ดาน 

1.  การบริหารแบบมีสวนรวม  
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  1.1  การระดมและสรางเครือขาย บุคคลและองคกรในชุมชน  เพ่ือการบริหารงาน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
  โรงเรียนระดมและสรางเครือขายบุคคลและองคกรในชุมชนใหเขามามีสวน
รวมกับการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพไดโดย 1) สรางเครือขายบุคคลรวมกับองคกร/ชุมชน 
โดยจัดทําขอมูลเปนทําเนียบภูมิปญญาทองถ่ิน  ใหภูมิปญญาทองถ่ินชวยเหลือโรงเรียนจัดการเรียน
การสอนในวิชาท่ีถนัดและตรงกับความตองการของผูเรียน  2) สรางเครือขายครูรวมกับโรงเรียน
ใกลเคียง นําครูมาชวยเหลือกันในกรณีท่ีขากแคลนครู  3) สรางเครือขายผูบริหารโรงเรียน มีการ
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน แบงงานการจัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีสามารถใชดวยกันได  
เพ่ือลดการทํางานท่ีซํ้าซอน  ใหสามารถบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  4) มีคณะกรรมการ
ประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ทําหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนในจังหวัด  จัดอบรมพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ
มากขึ้น 
  1.2  ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน 
  โรงเรียนมีการมอบหมายงานใหครูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมของโรงเรียน คณะ
ครูจะรวมกันวางแผนการจัดโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน  จัดทําเปนแผนปฏิบัติงาน 
ปฏิทินปฏิบัติงาน และสงเสริมใหผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการกําหนด
กระบวนการในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนดวย  โดยครูท่ีรับผิดชอบจะเปนผูประสานงานและ
ประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบ  และเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน  จัดทํา
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ทําใหไดขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูปกครองและผูมีสวน
ไดสวนเสีย  มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตอไป 
  1.3  การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปท่ีเกิดจากความรวมมือ
ของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และคร ู
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสวนรวมในจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําป  โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนควรไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงจะทําใหมีความรูความเขาใจ  สามารถรวมกับผูบริหาร
และครูจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดออน จุดแข็ง เปนขั้น
เปนตอนของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผนแตละขั้นตอน  มีแผนงาน โครงการ กําหนดเปาหมายและวิธี
ปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
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  1.4  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษารวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของ
โรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน 
  โรงเรียนดําเนินการใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวน
รวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนใหชัดเจนตรงกัน  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  การกําหนดเปาหมาย
เปนขั้นตอนหนึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากกําหนดเปาหมายแลว ขั้นตอน
การดําเนินงาน การวัดผลประเมินผลเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน 
  1.5  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสวนรวมในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  เปนการประชุมเพ่ือกระตุนใหคณะกรรมการแลกเปล่ียน
ความคิด และแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงกันและกัน  และเปนการติดตามงานท่ีไดใหนโยบายไว  
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดแสดงความคิดเห็นไว  โรงเรียน
นํามาพิจารณาและใหความสําคัญกับความคิดนั้น ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงใหการบริหารจัดการ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

2.  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได   
  2.1  มีการตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน 
และตนสังกัด 
  โรงเรียนมีการตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารวมกันระหวางบาน ชุมชน 
และตนสังกัด โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท่ีประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ชุมชน 
ผูทรงคุณวุฒิ และตนสังกัด  มาประเมินภายในทุก 3 ป   มีระบบการทําพันธะสัญญาระหวาง
โรงเรียน บุคลากรแตละฝาย และชุมชน  (ระบบ PSA : Public Service Agreement)  เปนการ
ตรวจสอบรวมกัน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ควรดําเนินการดังนี้         
1) กําหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพเปนรายกิจกรรมของทุกฝาย ทุกงาน และทุกคนในโรงเรียน  
2) สรางความตระหนัก ความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา แกครูทุกคนซ่ึงเปน
ผูปฏิบัติงานในโรงเรียน  3) วางระบบเครือขายการทํางาน และมอบหมายงานตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาแกผูปฏิบัติงาน  4)  ผูปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป จะเปนผูตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมท้ังดําเนินการ
แกไข ปรับปรุง การดําเนินงานของตนเองใหเปนไปตามแผน  5) หัวหนาฝาย  รวบรวมรองรอยการ
ดําเนินงานและผลการตรวจสอบของผูปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนั้นๆ มาปรับปรุงและ
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พัฒนาการปฏิบัติไปสูเปาหมาย  6) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหทําหนาท่ีตรวจสอบ และ
รายงานคุณภาพการศึกษา  
  2.2  มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ 
  โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการท่ีวางไว  มี ประเด็นท่ีติดตามตรวจสอบคือโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดไว วา
สามารถดําเนินงานไดตามแผนหรือไม มีการปรับแผนหรือไม ถามีเพราะเหตุใด ผลการดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค/ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม เพียงใด แลวสรุปรายงาน
ผลการติดตามตรวจสอบพรอมใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแกไข เสนอผูบริหาร
โรงเรียนพิจารณาดําเนินการตอไป 
  2.3  มีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และรายได 
  โรงเรียนจัดทําระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และรายได  โดย
มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทําหนาท่ีตรวจสอบการใชงบประมาณ มีการจัดเก็บหลักฐานการใช
จายเงิน จัดเก็บรายไดจากเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินคาธรรมเนียมการศึกษา เงินคาธรรมเนียมอ่ืน  มี
ใบเสร็จรับเงินพรอมใหตรวจสอบ  จัดทําระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน (ระบบ GL)  ส้ินปการศึกษา 
จัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน งบรายไดและคาใชจาย เสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือให
ความเห็นชอบ  โรงเรียน 
  2.4  มีมาตรการการตรวจสอบความถูกตอง โปรงใสในการบริหารจัดการ ธุรการ
การเงินและบัญชี อาคารสถานท่ี การประชาสัมพันธ และการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
  โรงเรียนมีระบบตรวจสอบการบริหารจัดการธุรการการเงินและบัญชี  โดยใช
ระบบ  PSIS ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ในการตรวจสอบจํานวน
นักเรียน จํานวนครู ประกอบการรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน  ซ่ึงโรงเรียนจะรับนักเรียน
เกินความจุไมได  และมีครูไมครบช้ันไมได  โรงเรียนมีการสรางมาตรการการตรวจสอบความ
ถูกตอง  โดยแตงตั้งคณะกรรมการแตละฝายตามโครงสรางของโรงเรียน  มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ และกําหนดหนาท่ีการทํางานท่ีชัดเจน  เพ่ือใหการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีการรายงานผลใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ     

              2.5  มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 
  การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน  ทุกโรงเรียนจะตองดําเนินการประเมิน
และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายทราบ  โดยจัดทําเปนแบบรายงาน
ผลตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในท้ังในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดวย 
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3.  การพัฒนาทั้งระบบ   
  3.1  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงตั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ท้ัง
ดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไปได 
  โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 4 ฝาย 
ไดแก ฝายวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป  โดยอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 4 ฝาย  จัดประชุม รับฟงขอเสนอ ระดมความคิด และ
วางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหครอบคลุมการบริหารจัดการโรงเรียน  จัดทําแบบประเมิน 
แบบตรวจสอบรายการ จัดทําคูมือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  นําผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
แจงใหผูรับผิดชอบทราบ เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นตอไป 
  3.2  การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัตงิานภายในโรงเรียน 
  โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน โดยการ
ประชุม รับฟงขอเสนอ ระดมความคิด และวางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหครอบคลุมการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน  จัดทําแบบประเมิน แบบตรวจสอบรายการ  สรางทีมงานเปน
คณะกรรมการท่ีจะตรวจสอบการปฏิบัติงาน  มีการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน  มีคําส่ังแตงตั้งชัดเจน
ในคูมือการปฏิบัติงานของครู  มีการควบคุม ตรวจสอบผลการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให
ดีขึ้น 
  3.3  มีระบบสารสนเทศเพ่ือเปนฐานขอมูลในการบริหารงานวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป 
  โรงเรียนมีการจัดทําระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมงานดานวิชาการ บริหาร
งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป  เพ่ือจัดทําเปนโครงสรางองคกรในแตละฝายให
ชัดเจน  มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบใหครบทุกฝาย  ช้ีแจงขอบขายท่ีจะตองทํารวมกันท้ังดาน
การวางแผน การปฏิบัติ การปรับปรุง ประเมินและรายงานผล  ซ่ึงทุกฝายท่ีเกี่ยวของจะตองมีสวน
รวม เห็นดวย และสนับสนุนการทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย 
  3.4  การจัดระบบโครงสรางในโรงเรียนใหเปนเครือขายเช่ือมโยงกัน เปนลําดับขั้น 
  โรงเรียนจัดระบบโครงสรางภายในโรงเรียนเปนฝาย มีหัวหนาฝายรับผิดชอบงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย  โดยผูบริหารกระจายอํานาจใหหัวหนาฝาย  แลวแบงงานเปนฝาย สายช้ัน และ
บุคคล จัดทําคําบรรยายลักษณะงานใหทุกคนรับทราบบทบาทหนาท่ีของตนเองไดชัดเจนขึ้น  จัดทํา
เครือขายสายช้ัน  เครือขายบุคคล และเครือขายผูปกครอง ใหผูปกครองเขามามีบทบาทในการ
เสนอแนะและติดตามงานของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง  เครือขายท่ีเช่ือมโยงกัน จะทําใหผูบริหาร
สามารถเรียกดูงานจากเครือขายไดทุกระดับ 
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3.5 มีแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา 
  การจัดแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําเปนแผนกลยุทธซ่ึงมีการวิเคราะหสภาพ
โรงเรียน โดยใชเทคนิค SWOT Analysis  เพ่ือท่ีจะทําใหรูวาโรงเรียนมีจุดแข็ง (Strength)  จุดออน 
(Weakness)  โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  อะไรบาง  เพ่ือนําผลการวิเคราะห
โรงเรียนไปกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา โดยจัดทําภาพรวมของโรงเรียน  สํารวจ
ความตองการดานการศึกษาของผูเรียน  วิเคราะหขอมูลความตองการของผูเรียนและกําหนด
ประเด็นท่ีจะพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน  จะทําใหโรงเรียนมี
แผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน และครอบคลุมงานทุก
งานของโรงเรียน 
 

4.  การบริหารตนเอง   
       4.1  การกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และการสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนของตนเอง 
  โรงเรียนสามารถกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานท่ีตามหลักการบริหารตนเอง
ได โดยออกแบบอาคารสถานท่ีใหมีความม่ันคง แข็งแรง สวยงาม และขออนุญาตกอสรางอาคาร
จากเทศบาล  เม่ือไดใบอนุญาตกอสรางอาคาร โรงเรียนยื่นคํารองขอใชแบบแปลนพรอมเอกสาร
ประกอบตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีโรงเรียนตั้งอยู  เม่ือสรางอาคารเสร็จโรงเรียนยื่นคํารอง
ขอใชอาคารเรียนหรือหองเรียนตอไป   

              การสรางความสัมพันธกับชุมชน ดําเนินการโดยมีสวนรวมในการเปนสมาชิกของ
องคกรตาง ๆ ของชุมชน  รวมประชุมเสนอความคิดเห็น  สงครูเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนในการ
ใหความรู เปนวิทยากรใหกับชุมชน  เขารวมกิจกรรมในวันสําคัญกับชุมชน  และใหชุมชนเขามามี
สวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนสูชุมชน  
  4.2  การกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่องการเงิน ทรัพยสิน และรายไดของ
โรงเรียนเอง 
  งบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียน โรงเรียนดําเนินการได
ตามความพรอมของแตละโรงเรียน  โรงเรียนไดรับเงินอุดหนุนรายบุคคลจากรัฐบาล  และเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาจากผูปกครอง ตามเพดานท่ีรัฐบาลกําหนด  และเก็บคาธรรมเนียมอ่ืนโดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เปนรายไดเพ่ิมเติมของโรงเรียน  อาทิเชน  
การจัดหลักสูตรเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ  รายไดคาอาหารกลางวัน คารถรับสง 
  4.3  การจัดทําแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผล และเกณฑการเทียบโอนของ
ตนเอง 
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  โรงเรียนสามารถจัดทําแบบทดสอบของโรงเรียนเอง  โดยการวิเคราะหหลักสูตร 
ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูวาจะวัดผลประเมินผลใดบาง  
จัดทําขอสอบตามหลักการสรางขอสอบ  จัดทําระเบียบวัดผลประเมินผล โดยโรงเรียนดําเนินการ
วัดและประเมินผลใหครบ 4 ดาน คือ กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ การอาน คิดวิเคราะห และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และมีกรอบในการตัดสินผลการเรียน
เปน 8 ระดับ  รวมท้ังจัดทําเกณฑการเทียบโอนแตละกลุมสาระการเรียนรู 
  4.4  การกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการทํางาน 
  ผูบริหารและครูรวมกันกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการทํางาน ดังนี้ 1) 
จัดทําระเบียบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร  2) จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน เพ่ือสราง
มาตรฐานการทํางานใหทุกคนปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน  3) ประเมินผลการทํางาน ผูท่ีผานเกณฑ
การประเมินตามมาตรฐานท่ีตั้งไวจะไดรับรางวัลเพ่ือสรางขวัญกําลังใจ 
  4.5  การอํานวยการ กํากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
  โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน  โดยความรวมมือของผูบริหารและคณะครู  มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพ มี
คณะกรรมดําเนินการ อํานวยการ กํากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตาม
มาตรฐาน ตัวบงช้ี ตามการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
 

5.  การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน   
  5.1  ผูบริหารเปนผูประสานความรวมมือจากชุมชนและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
  ผูบริหารมีบทบาทประสานความรวมมือจากชุมชน  ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีตอ
ชุมชน  จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน  และใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับกจิกรรมของโรงเรียน รวมท้ัง
ใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน 
  การประสานความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีการจัด ทํารายช่ือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความถนัดในแตละดาน  และเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิใหเปนวิทยากรใหความรูแกครู
และนักเรียน  ผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาของโรงเรียนใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียน  ในกรณีปฏิบัติหนาท่ีวิทยากร  โรงเรียนควรใหผลตอบแทนแกชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ
ดวย 
  5.2  ผูบริหารใหขวัญ กําลังใจ และความรูสึกรวมกันในการทํางานสูเปาหมาย 
  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูท่ีใหขวัญกําลังใจแกครู   ผูบริหารตองมีคุณธรรมพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับความเมตตา ความเสียสละ เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  ไมเอารัดเอา
เปรียบผูรวมงาน มีความรักและหวงใยตอผูรวมงาน ยุติธรรม มีเหตุผล วางตัวเปนกลางอยาง
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สมํ่าเสมอ  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี และยึดระบบคุณธรรมในการบริหารโรงเรียน  ผูบริหาร
ตองมีภาวะผูนํา มีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือมีความรู มองการณไกล มีความเช่ียวชาญแมนยํา ม่ันคงตอ
งาน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  สามารถจูงใจคนไดทุกระดับ  จะทําใหผูรวมงานทํางานอยางมี
ความสุข  มีขวัญกําลังใจ และมีความรูสึกรวมกนัในการทํางานสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.3  ผูบริหารจัดองคกร  และใหครูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน 
  ผูบริหารจัดองคกรตามขอบขายการบริหารโรงเรียน  4 ฝาย  มีการแบงหนาท่ีใหครู
มีสวนรวมในการบริหาร  โดย 1) แตงตั้งครูท่ีมีความรูความสามารถในแตละดานเปนหัวหนาฝาย  
2) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการใหหัวหนาฝายมีความรูความสามารถในการท่ีไดรับมอบหมาย  3) 
มอบหมายงานและอํานาจการตัดสินใจใหกับหัวหนาฝายรับผิดชอบ  4) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
คําบรรยายลักษณะงานใหแตละฝายชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดงายขึ้น  5) จัดประชุมรวมกัน
ระหวางผูบริหารกับหัวหนาฝายเปนประจําเดือนละ 1 – 2 ครั้ง 
  5.4  ผูบริหารทําหนาท่ีนิเทศและใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู 
  ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําทางวิชาการ มีความรอบรูงานวิชาการโดยเฉพาะ
การนิเทศ  ผูบริหารมีหนาท่ี นิเทศ และใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู มีตารางการนิเทศ 
ขั้นตอนการนิเทศ แบบประเมินการนิเทศ ฯลฯ  จัดทําเปนระบบการนิเทศภายใน  และดําเนินการ
นิเทศตามแนวทางท่ีวางไว  มีการติดตามเปนรายบุคคล รายช้ัน เม่ือครูคนใดมีปญหาเกี่ยวกับการ
ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถชวยเหลือ และใหคําปรึกษาในการแกปญหานั้น ๆ ไดดวย 
  5.5  ผูบริหารเปนผูนําการเปล่ียนแปลง 
  ผูบริหารเปนผูนําเปล่ียนแปลง  มีความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนใหม มี
การสรางวิสัยทัศน เสริมสรางพลังจูงใจ และมีคุณธรรม  ผูนํากลาท่ีจะถายโอนหนาท่ี ความ
รับผิดชอบท่ีสําคัญใหแกผูรวมงาน  กระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา โดยผูนําจะสอนทักษะการ
ทํางานใหแกผูตาม  การนําเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมตาง ๆ ท่ีทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ
โรงเรียน  ทํางานแบบเชิงรุก  รูจักการคิดนอกกรอบ  สงเสริมการทํางานเปนทีม 
 

    6.  การกระจายอํานาจ  เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจและแบงความรับผิดชอบไป
ยังฝายตาง ๆ และกําหนดนโยบายตามภารกิจการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ 
งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป 
      6.1  ดานวิชาการ 
  6.1.1  การใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา   
  การใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  โรงเรียนสงเสริมสนับสนุน 
จัดซ้ือ จัดหาส่ือ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเพียงพอกับการใชงาน  จัดอบรม
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การใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหครูมีความรูความเขาใจและใชส่ือไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  นําส่ือเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน  และใหนักเรียนได
คนหาขาวสารความรูจากอินเตอรเน็ต 

6.1.2  การวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ผูบริหารตองเปนผูนําการวิจัยในช้ันเรียน  โดยเขามามีบทบาทสงเสริมใหครูทํา

วิจัยในช้ันเรียน  และนําผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย  อาทิเชน  การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน  การแนะนําอยางละเอียด
ในการทําวิจัยช้ันเรียนเลมแรกของครู  และนําผลการวิจัยไปใช 
  6.1.3  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรท้ังภายในและภายนอก
ของโรงเรียน 
  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนการจัดทําหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา พ.ศ.2551  โดยครูและบุคลากรภายในและภายนอกทุกฝายเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตร  เปนการจัดทําหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  โดยมีขั้นตอนในการ
จัดทําหลักสูตร ดังนี้ 1) หนวยงานภาครัฐ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดอบรมใหความรูแก
ผูบริหาร ครู และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ใหมีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา       
2) ผูบริหารเปนผูนําในการกระตุน สงเสริม จัดบรรยากาศ ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหมี
ความสอดคลองกับความตองการของชุมชน  3) มีการปรับปรุงหลักสูตร และประเมินผลการใช
หลักสูตรเม่ือส้ินปการศึกษา 
  6.1.4  การจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการ
ของผูเรียน   
  โรงเรียนจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการเรียนรูแบบบูรณาการในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู จัดเปนหนวยการเรียน สอดคลองกับธรรมชาติวิชาและความตองการของผูเรียน  จัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน  แผนท่ีความคิด  สาธิต ทดลอง ฯลฯ  โดยนําหลักสูตรสถานศึกษาในแตละ
กลุมสาระการเรียนรูมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติวิชาวาแตละกลุม
สาระการเรียนรูควรจะจัดกิจกรรมอยางไร  โดยผานกระบวนการคิด การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูจากครูผูสอนและผูบริหาร  จัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูท้ังในโรงเรียนและ
แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายนอกโรงเรียน  เชน พิพิธภัณฑ แหลงโบราณสถาน  วัด     

6.1.5  การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน 
  คณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน มีความรูความเขาใจเรื่องการ
นิเทศวาเปนสวนหนึ่งท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี  มีการออกแบบการนิเทศเปน



284 
 

ขั้นตอนท่ีจะปฏิบัติใหทุกฝายทราบ  เริ่มจากการใหความรูดานการนิเทศ  การนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
การนิเทศการสอน การเยี่ยมหองเรียน  ตรวจสมุดงาน การนิเทศโดยการประชุม  ศึกษาเอกสาร
วิชาการ โดยปฏิบัติตามปฏิทินการนิเทศ  เม่ือนิเทศเสร็จแลวคณะกรรมการนิเทศจะตองให
คําปรึกษารวมท้ังชวยแกปญหาใหกับผูรับการนิเทศได  และนําผลการนิเทศแจงใหผูรับการนิเทศ
ทราบ  เพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  6.1.6  การวัดผลประเมินผล   
  โรงเรียนจัดอบรมเรื่องการวัดผลประเมินผลใหครูมีความรูความเขาใจ จัดทํา
ระเบียบการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน โดยคณะกรรมการฝายวิชาการของโรงเรียน  มีการจัดทํา
คลังขอสอบ  
      6.2  ดานงบประมาณ 
  6.2.1 การจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน 
  เปนความตองการของโรงเรียนท่ีจะจัดตั้งกองทุนโรงเรียนและมีคณะกรรมการ
บริหารกองทุน  ซ่ึงขึ้นอยูกับความพรอมของแตละโรงเรียนท่ีใชหลักการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  การมีกองทุนโรงเรียนเปนหลักประกันอยางหนึ่งของโรงเรียน  เปนการนําเอาผลกําไร
สวนหนึ่งจากการดําเนินกิจการของโรงเรียน (ไมเกิน 3 % )  มาเก็บไวในกองทุนโรงเรียน  เพ่ือเปน
กองทุนโรงเรียนสําหรับใชจายเวลาฉุกเฉิน  และเปนเงินสนับสนุนสงเสริมขวัญกําลังใจใหแกครู 
โดยจายเปนเงินโบนัสใหแกผูท่ีมีผลงานดีตามท่ีตั้งไว  โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมกัน
รับผิดชอบและบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีสวนรวมในพิจารณาใหเงินโบนัส
แกผูท่ีมีผลงานดีดวย 
  6.2.2  การจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา 
  โรงเรียนเอกชนสามารถจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาไดตามท่ีระบุไว
ในตราสารจัดตั้งโรงเรียน  โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  โรงเรียนหา
รายไดเพ่ิมจากการจัดหลักสูตรเสริมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติเพ่ือเก็บคาธรรมเนียมอ่ืนจาก
ผูปกครอง  นอกจากนี้ยังมีรายไดจากคาอาหาร คารถรับสง และคาอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนดําเนินการได
ตามความเหมาะสม โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
  6.2.3  การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  โรงเรียนเอกชนมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ได ขึ้นอยูกับความสามารถ
ของโรงเรียน ความมีช่ือเสียง  และการยอมรับของผูปกครอง / ชุมชน  การระดมทรัพยากรในเรื่อง
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เงินบริจาค  กรณีท่ีมีความตองการเขาเรียนเปนกรณีพิเศษ  การรับความชวยเหลือจากมูลนิธิตาง ๆ 
สมาคมผูปกครอง  การรับการสนับสนุนส่ือตาง ๆ เชน หนังสือเขาหองสมุด คอมพิวเตอร  
  6.2.4  การบริหารงานพัสดุ 
  ควรมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุแกผูปฏิบัติงาน  จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานพัสดุ  จัดทําเอกสารแบบรายการท่ีตองปฏิบัติเปนประจําใหผูปฏิบัติงานตอนําไปใช
ไดทันที 
  6.2.5  การแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการเบิกจายและอนุมัติงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  เม่ือมีการกระจายอํานาจจึงควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและ
อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป  เพ่ือสะดวกรวดเร็วในการทํางาน  แตใหอยูในดุลย
พินิจของผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ 
      6.3  ดานบริหารบุคคล 

6.3.1  มีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัดการศึกษา       
  โรงเรียนเอกชนมีความตองการท่ีจะจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัด
การศึกษามากท่ีสุด  โดยมีแนวการดําเนินงานดังนี้ 1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองเปนศูนย
อํานวยการ ประสานโรงเรียนในพ้ืนท่ีใหมีการรวมกลุมกัน  2) สรางเครือขายรวมกับสมาคม
โรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีใกลเคียงกันเพ่ือชวยเหลือกัน  3) ตั้งศูนยรับสมัครผูท่ีสนใจจะประกอบ
วิชาชีพครู โดยทําฐานขอมูลไวเพ่ือใหบริการแกโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูท่ีสมัครเปนสมาชิก (เก็บ
เงินคาสมาชิกเพ่ือเปนคาใชจาย) 
  6.3.2  การประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเอง 
  โรงเรียนเอกชนไดรับการกระจายอํานาจสามารถประเมินความตองการอัตรากําลัง
และจัดทําแผนอัตรากําลังไดดวยตนเอง  โรงเรียนดําเนินการคัดเลือกและสรรหาอัตรากําลังเขาสู
โรงเรียน  โดย 1) ประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ ทางเว็ปไซด เพ่ือท่ีจะไดผูประสงคปฏิบัติงาน
จํานวนมาก และดําเนินการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ และสอบสอน 2) พัฒนาครูใหมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนด เชน มาตรฐานความรู มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติตน  3) ใหครูรับทราบระเบียบการปฏิบัติงานของครู  เรื่องการบรรจุ การลาออก 
ตามแบบสัญญาการเปนครูใหญและครูทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการคุมครองการ
ทํางานของครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542 
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  6.3.3  การกําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบแทนแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  โรงเรียนเอกชนกําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบแทน (เงินเดือน) แก
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  การใหผลตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนนั้นแลวแตความพรอมของแตละโรงเรียน  โรงเรียนท่ีจายเงินเดือนเทากับ
ภาครัฐหรือมากกวาจะทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูกับโรงเรียนนั้นเปนเวลานาน  การให
เงินเพ่ิมพิเศษแกครูท่ีมีผลงานผานเกณฑการประเมินท่ีตั้งไว   

6.3.4  การจัดสวัสดิการ เพ่ือสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน 

โรงเรียนควรจัดสวัสดิการเพ่ือสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาให
เทาเทียมกับภาครัฐ  การจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาล รัฐตองชวยเหลือจายสวัสดิการคา
รักษาพยาบาลใหกับครู และครอบครัว รวมท้ังบิดามารดา  ควรสนับสนุนเงินชวยเหลือกรณีเกิด
อุทกภัย วาตภัย  ใหเงินกูดอกเบ้ียต่ํา  และใหเงินวิทยฐานะเพ่ือสรางขวัญกําลังใจครูโรงเรียนเอกชน   
  6.3.5  การดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง 
  โรงเรียนเอกชนมีระเบียบปฏิบัติเรื่องการดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการคุมครองการทํางานของครูใหญและครู
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542  ท่ีโรงเรียนจะตองปฏิบัติตาม  และสวนท่ีเพ่ิมเติมขึ้นของแตละโรงเรียน
ตามท่ีกําหนดไวในตราสารจัดตั้งโรงเรียน 
      6.4  ดานบริหารทั่วไป 

6.4.1  การสรางระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
โรงเรียนเอกชนมีความตองการสรางระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  จึงควรมีบุคลากรเฉพาะท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  และ
จัดระบบฐานขอมูลทางการศึกษาท่ีสามารถเช่ือมตอไดท้ังโรงเรียน เปนการบูรณาการงานตาง ๆ 
เช่ือมตอกัน  ทุกคนสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลทางการศึกษาภายในโรงเรียน เชน  โปรแกรม
การจัดตารางสอน โปรแกรมการวัดผล การจัดการหองสมุด การจัดการเกี่ยวกับระบบบัญชี  มา
ใชไดพรอมกันอยางมีประสิทธิภาพ   
  6.4.2  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน 
  โรงเรียนเอกชนมีความตองการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียน
การสอน จึงควรมีบุคลากรเฉพาะมาจัดระบบสารสนเทศและใหความรูกับทุกคนท่ีเกี่ยวของจน
สามารถนําสารสนเทศมาใชประโยชนไดสูงสุด  โดยจัดระบบสารสนเทศแยกเปนประเภท เชน
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สารสนเทศดานขอมูลโรงเรียน  ดานนักเรียน  ดานครูและบุคลากร ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ดานทรัพยากรและอาคารสถานท่ี  
  6.4.3  การช้ีแจงใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา   
  โรงเรียนประชาสัมพันธโรงเรียนโดยใชการประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียง 
การส่ือสารทางอินเตอรเน็ต เว็บไซด เฟสบุค สารสัมพันธของโรงเรียน  เพ่ือช้ีแจงใหชุมชนเขามี
สวนรวมในการพัฒนาการศึกษา  โดยผูปกครองใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  สวนชุมชน ผูบริหารโรงเรียนจะเขาไปมีบทบาท รวมกับชุมชนในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ และไดมีโอกาสช้ีแจงใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา  โดยการ
สนับสนุนเงิน  สนับสนุนส่ือการเรียนการสอน สงวิทยากรเขามาใหความรูเฉพาะดานแกครูและ
นักเรียน 
  6.4.4  การวางแผนดําเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธ 
  โรงเรียนเอกชนดําเนินการทําแผนประชาสัมพันธโรงเรียน ในรูปแบบสารสัมพันธ
ของโรงเรียน  มีการจัดทําเว็บไซดของโรงเรียน  เพ่ือประชาสัมพันธโรงเรียนในดานวิชาการ 
กิจกรรมเดนของโรงเรียนและขาวสารความเคล่ือนไหวตางๆ ของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน รวมท้ังมี
การโฆษณาประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียงดวย 
  6.4.5  การจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณไดเอง   
  ระบบงานธุรการและสารบรรณในโรงเรียนเอกชน  มีภาระงานมาก จึงควรจะมี
บุคลากรเฉพาะมาทําหนาท่ีธุรการและสารบรรณ  และตองสงบุคลากรไปอบรมใหมีความรูความ
เขาใจในงานใหถูกตอง  มีคูมือการจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณ  มีการจัดทําเอกสารแบบ
รายการตาง ๆ ท่ีตองปฏิบัติเปนประจําใหผูปฏิบัติงานตอนําไปใชไดทันที 
  6.4.6  การดําเนินงานกิจการนักเรียน 
  งานกิจการนักเรียนมีผลโดยตรงกับนักเรียน โรงเรียนมีบทบาทหนาท่ี ท่ีจะ
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  มีขอมูล
สารสนเทศท่ีครบถวนและเปนปจจุบัน  สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนใหนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับหลักสูตร และนักเรยีนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

          2.  หนาที่การบริหาร  มี 4 ดาน 
1.  การวางแผน 

  จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานการวางแผน ดวยคาดัชนี PNImodified  จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้  การ
กําหนดเปาหมาย นโยบายการจัดการศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม  การ
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วิเคราะหสภาพปจจุบันของสถานศึกษาไดอยางถูกตอง  และรูวาจะตองปรับปรุงแกไขพัฒนา
อะไรบาง  การวางแผนการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  การดําเนินงานจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา  และการดําเนินงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป 
  การวางแผนเปนการกําหนดทิศทางการทํางานในอนาคต  ซ่ึงจะตองมีการกําหนด
เปาหมาย นโยบายการจัดการศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศ  มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันของ
โรงเรียน วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินจุดแข็งจุดออนของโรงเรียน กําหนดเปนวิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคของโรงเรียน  โรงเรียนเอกชนจึงควรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเชิงกลยุทธ  และแผนปฏิบัติการประจําป  ดังนี้ 
  1.1  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธ 
  การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  จําเปนตองอาศัย
การวางแผนเชิงกลยุทธ  จะมุงเนนการวาดภาพความสําเร็จในอนาคตและหากลยุทธกํากับการ
ทํางานของโรงเรียน และเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอก  โรงเรียนจึงตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธ  โดย
โรงเรียนดําเนินการดังนี้  1)  วิเคราะหสภาพโรงเรียน  โดยใหครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมใน
การวิเคราะหใชเทคนิค SWOT Analysis  เพ่ือท่ีจะทําใหรูวาโรงเรียนมีจุดแข็ง (Strength)  จุดออน 
(Weakness)  โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  อะไรบาง  2)  กําหนดวิสัยทัศน 
(Vision)  พันธกิจ  (Mission)  และเปาหมาย (Goal) เพ่ือใหเห็นภาพรวมท่ีจะไปสูเปาหมายชัดเจน
ยิ่งขึ้น  3)  โรงเรียนกําหนดกลยุทธ (Strategies)  ใหครอบคลุมพัฒนาการดานการจัดประสบการณ
การเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว   4) กําหนดบทบาทหนาท่ีใหครูและ
บุคลากรทุกคนรวมท้ังผูเรียนรับผิดชอบ และ ดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  
5) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ  6) กําหนดบทบาทหนาท่ีใหบิดา 
มารดา ผูปกครองและบุคลากรในชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  7) กําหนดการใช
งบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

             โรงเรียนเอกชนท่ีบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะตองดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่อง และ
บรรลุ เปาหมายท่ีกําหนด  
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1.2  แผนปฏิบัติการประจําป   
  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  โรงเรียนท่ีใชหลักการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานจะใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา  ในการจัดทําแผนจะตองนํากลยุทธระดับองคการ 
ระดับแผนงาน และระดับโครงการ มากําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ในการเขียน
โครงการใชการเขียนโครงการเชิงเหตุผลสัมพันธ  (Logical  Framework)  ซ่ึงประกอบดวย  
จุดมุงหมายระดับแผนงาน (Program  Goal) วัตถุประสงคระดับโครงการ  (Project Purpose) 
ผลผลิต (Outputs) ทรัพยากรและกิจกรรม (Input and Activities)  ตัวช้ีวัดแสดงเวลา ปริมาณ 
คุณภาพ สถานท่ี และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน รวมท้ังงบประมาณ  ซ่ึงทุกโครงการ จะมี
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ  
แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนเอกชนจะมีการวิเคราะหและทบทวนแผน และพัฒนาแผน
อยางตอเนื่อง  เปนการจัดทําแผนเพ่ือใชเงินและเปนแผนท่ีปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหผูปกครองยอมรับ   
 

2.  การจัดองคกร 
  จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ดานการจัดองคกร ดวยคาดัชนี PNImodified  จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้  การ
บังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน  และปฏิบัติตามอยางเครงครัด  การจัดระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานใน
โรงเรียนไดอยางเหมาะสม  การจัดสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  และการจัดโครงสรางองคกรมีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานให
บรรลุเปาหมาย    

             โรงเรียนเอกชนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีการจัดองคกร โดยใชการจัด
โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน และกําหนดบทบาทหนาท่ีตามโครงเสรางการบริหาร
โรงเรียนเอกชน  ดังนี ้
  2.1  การจัดโครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน   
  การจัดองคกรเปนเทคนิคพ้ืนฐานในการบริหารโรงเรียน  มีลักษณะเปนการ
กําหนดงานและโครงการของโรงเรียนเพ่ือใหทราบถึงขั้นตอน  วิธีการปฏิบัติ จัดบุคลากรเขา
ปฏิบัติงานใหเหมาะกับตําแหนง บทบาทหนาท่ี สายการบังคับบัญชา  การจัดโครงสรางการบริหาร
โรงเรียนเอกชน  จะประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต เปนผูมีอํานาจสูงสุด  กํากับดูแลผูจัดการและ
ผูอํานวยการ  ผูจัดการควบคุมดูแลงานงบประมาณและการบริหารท่ัวไป  ผูอํานวยการกํากับดูแล
งานวิชาการและการบริหารงานบุคคล  และผูรับใบอนุญาตจะทําหนาท่ีประธานกรรมการบริหาร
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โรงเรียนดวย  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนําการบริหารและ
จัดการโรงเรียนดานบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานท่ี และ
ความสัมพันธกับชุมชน  นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนยังสามารถกําหนดตําแหนงรองผูจัดการ รอง
ผูอํานวยการ ใหเปนไปตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรในโรงเรียน  โดยขึ้นอยูกับสัดสวนของจํานวน
นักเรียนและหองเรียน  ตามท่ีกําหนดไวในตราสารจัดตั้งโรงเรียน  ดังแผนภาพ 
แผนภาพท่ี 27  โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.2  บทบาทหนาท่ีตามโครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน 
  ผูรับใบอนุญาต เปนผูมีอํานาจสูงสุดไดมอบอํานาจหนาท่ีการบริหารงาน 4 ดาน 
คือบริหารงานวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป  และอํานาจหนาท่ีอ่ืนท่ี
ผูรับใบอนุญาตไดมอบหมายใหเปนการเฉพาะใหกับผูจัดการ และผูอํานวยการ  ซ่ึงผูจัดการจะไดรบั
อํานาจความรับผิดชอบและการตดัสินใจส่ังการภายในขอบเขตของงานดานงบประมาณและบริหาร
ท่ัวไป  สวนผูอํานวยการจะไดรับอํานาจความรับผิดชอบและการตัดสินใจส่ังการภายในของเขต
ของงานดานวิชาการและงานบุคลากร  โดยปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  สวนคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนไดมอบอํานาจใหเปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ รับทราบผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน และใหความเห็นชอบในงานท่ีโรงเรียนนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการรวม 4 ฝาย   
  นอกจากนี้ผูรับใบอนุญาตจะตองมีบทบาทในการเปนผูนําสูงสุดของโรงเรียน  
สนับสนุนหารทุนและทรัพยากรท่ีจะเปนสําหรับโรงเรียน  เสริมสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร  

ผูรับใบอนุญาต 

ผูจัดการ ผูอํานวยการ 

รองผูจัดการ 
งบประมาณ 

รองผูจัดการ 
บริหารท่ัวไป 

รองผูอํานวยการ 
วิชาการ 

รองผูอํานวยการ 
บุคลากร 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
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สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  รวมท้ังจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกแกครู ผูปกครอง
และนักเรียน 
  ผูจัดการจะตองมีบทบาทหนาท่ีในการใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเพียงพอ
ตอแผนปฏิบัติการประจําป  ควบคุมดูและงานบริหารท่ัวไป งานกิจกรรมนักเรียน งานอาคาร
สถานท่ี และเปนผูประสานงานสงเสริมความสามัคคีและความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียนและ
สรางความสัมพันธกับชุมชน 
  ผูอํานวยการจะตองมีบทบาทหนาท่ีในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนให
บรรลุตามเปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ดูแลรับผิดชอบงานบุคลากร บรรจุแตงตั้ง ถอด
ถอนครู สงเสริมใหครูพัฒนาตนเองดานวิชาชีพอยูเสมอ  เปนผูประสานสัมพันธกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลงานท่ีมอบหมายใหครูปฏิบัติ รวมท้ังเผยแพรงานประชาสัมพันธโรงเรียน 
 

3.  การนํา 
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนเอกชน  ดานการนํา ดวยคาดัชนี PNImodified  จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้  ผูบริหารมี
ภาวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียน  การส่ือสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง  ผูบริหารส่ือสารกับทุกฝายใหมีความเขาใจ
ตรงกัน  และทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินงานชัดเจน   การตัดสินใจส่ังการเปนไปอยาง
เหมาะสม  เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ   และผูบริหารเปนผูนําในการ
ประสานงานกับทุกฝายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา   

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการบริหารท่ีใชหลักการมีภาวะผูนําแบบ
เกื้อหนุน  เนนการเปนแบบอยางในการสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกมากกวาการส่ัง
การ  ผูบริหารโรงเรียนจึงตองเปนแบบอยางในการนํา  มีการจูงใจ และสามารถส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพ  จะทําใหผูปฏิบัติสามารถทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี  
ดังนี้ 
  3.1   ผูบริหารเปนแบบอยางในการนํา 
  การเปนแบบอยางในการนําของผูบริหาร  ผูบริหารจะตองมีความรูความสามารถ
และความประพฤติดีท่ีครูและบุคลากรเห็นวาสามารถนํามาเปนแบบอยางได   ผูบริหารจึงตองมี
ทักษะในการนํา 3 ดาน คือ 1) ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skills)  ผูบริหารเปน
แบบอยางในการนําดานความคิดรวบยอด สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการ
ประจําปมาประชุมช้ีแจงใหผูรวมงานทุกฝายทราบถึงกรอบแนวคิดของแผนและดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรอ่ืน ๆ สามารถนําแนวคิดไปขยายผลตอไปได  2) ทักษะดานมนุษย
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สัมพันธ  (Human  Skills)  ผูบริหารเปนแบบอยางในการนํา ใหเกียรติและยกยองครูและบุคลากร
อยางจริงใจ สามารถเขากับทุกคนและชักจูงโนมนาวใจใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีม ส่ือสาร
พูดคุยและมีบรรยากาศในการทํางานท่ีดีจนทําใหทํางานประสบผลสําเร็จ  3) ทักษะดานเทคนิค  
(Technical Skills)  ผูบริหารเปนแบบอยางในการนําสามารถใชเทคนิควิธีการปฏิบัติงานไดอยาง
ชํานาญ เชนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการโรงเรียน เปนแบบอยางใหครูนําเอา
เทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน เปนตน 
  3.2  การจูงใจ 
  ผูบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะจัดปจจัย
เกื้อหนุนใหกับครูและบุคลากรโดยช้ีแจงใหทุกฝายเขาใจถึงสิทธิประโยชนของตนท่ีจะไดรับจากรฐั 
อาทิเชน คารักษาพยาบาล คาครองชีพ ฯลฯ  สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับจากโรงเรียน  โรงเรียนมีการ
กําหนดเกณฑการปฏิบัติงานท่ีจะทําใหไดรับสิทธิประโยชนเพ่ิมเติม  ส้ินปการศึกษาโรงเรียนมีผล
ประกอบการท่ีดีและเพียงพอ จะนํามาแจกจายใหแกครูและบุคลากรตามสภาพของโรงเรียน ครูและ
บุคลากรท่ีทํางานในโรงเรียน 5 ป 10 ป จะไดรับเงินเพ่ิมพิเศษ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรเปนรายบุคคล เม่ือประเมินแลวผูใดผานเกณฑการประเมินตามเกณฑท่ีตั้งไว ทํางาน
บรรลุเปาหมายความสําเร็จ จะไดรับผลตอบแทนและสิทธิประโยชนเพ่ิม ท้ังปจจัยท่ีเปนตัวเงิน การ
ยกยอง ความกาวหนาทางวิชาชีพ ปจจัยเกื้อหนุนเหลานี้จะเปนแรงจูงใจใหครูและบุคลากรใน
โรงเรียนปฏิบัติหนาท่ีเต็มความสามารถและมีความรูสึกมีสวนรวมเปนเจาของอยางแทจริง 
  3.3  การติดตอส่ือสาร  
  ผูบริหารติดตอส่ือสารกับผูรวมงานท้ังโรงเรียน เปนการส่ือสารสองทางระหวาง
ผูบริหารกับครูและบุคลากร ดวยวิธีการส่ือสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  การส่ือสาร
อยางเปนทางการผูบริหารจะส่ือสารผานตัวแทน (หัวหนาฝาย) ส่ือสารโดยตรงไปยังครูและ
บุคลากรเปนรายบุคคล หรือกลุมบุคคล หรือท้ังโรงเรียน เปนแบบการส่ือสารจากบนลงลาง (Top-
Down)  ซ่ึงใชในกรณีท่ีเปนการส่ือขอความท่ีถูกตองตามระเบียบแบบแผน  สวนการติดตอส่ือสาร
จากลางสูบน (Bottom-Up) และการส่ือสารตามแนวนอน (horizontal) เปนการใหครูและบุคลากร
บริหารกันเอง มีการประชุมปรึกษาหารือกันแลวรายงานผลการปฏิบัติงาน ความกาวหนาของงาน
ใหกับผูบริหารทราบ ผูบริหารจะเปนผูประสานสรางความเขาใจใหเกิดกิจกรรมเสริมสราง
ความสัมพันธใหการติดตอส่ือสารเปนไปอยางราบรื่นเกิดผลสําเร็จของงาน 
  การส่ือสารแบบไมเปนทางการผูบริหารจะพูดคุยสอบถามโดยท่ัว ๆไป กับครูและ
บุคลากรในสวนผูท่ีเกี่ยวของ เชนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครองและนักเรียน จะพบปะ
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พูดคุยดวยตนเอง อาจจะเปนกรณีท่ีมาติดตอท่ีโรงเรียน หรือไปพบท่ีบานหรือท่ีทํางานตามความ
เหมาะสม 

 นอกจากนี้ ในปจจุบันการส่ือสารเปดกวางท้ังภายในและนอกโรงเรียน มีการใช
เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ  การสรางเว็บไซตของโรงเรียน  เว็บบอรด อินทราเน็ต 
จดหมายขาวอิเลคโทรนิก สรางเสริมใหเกิดการส่ือสารท่ีรวดเร็วทันใจ  โดยโรงเรียนควรแตงตั้ง
บุคลากรในโรงเรียน รวมรับผิดชอบงานการติดตอส่ือสารในระดับตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร และสรางการส่ือสารแบบเครือขาย เพ่ือใหบุคลากรแตละคนสามารถส่ือสารไปยังเพ่ือน
รวมงานไดรวดเร็วและถูกตอง 

 

 4.  การควบคุม 
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนเอกชน  ดานการควบคุม ดวยคาดัชนี PNImodified  จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ โรงเรียน
มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว   มีการตรวจสอบติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยวิธีท่ีตั้งไว  นําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  และมีการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ผูวิจัยสรุปเปนประเด็นดานการควบคุม  โดยใชระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย  การประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก  ดังนี้ 
  4.1  การประกันคุณภาพภายใน   
  การประกันคุณภาพภายใน เปนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยครูและบุคลากรของโรงเรียนหรือหนวยงานตนสังกัดท่ีมี
หนาท่ีกํากับดูแลโรงเรียนนั้น 
  การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน  มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
  1) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษา อัตลักษณ เอกลักษณ ของโรงเรียน พรอม
ตัวช้ีวัดคุณภาพ โดยใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด 
  2) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธของโรงเรียน อาจจะเปนแผน 3 ป 
5 ป แลวแตโรงเรียนกําหนด  ซ่ึงกลยุทธตองสนองตอการพัฒนานักเรียนตามปรัชญา และวิสัยทัศน
ของโรงเรียน   

             3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีมีโครงการตอบสนองความตองการตามจุดเนน           
อัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน  
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  4) จัดทําสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล  สารสนเทศการจัดประสบการณของครู 
สารสนเทศการบริหารจัดการโรงเรียน ใหสามารถนําขอมูลสารสนเทศมาใชไดเปนปจจุบัน 
  5) ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีปฏิทินปฏิบัติงาน กําหนด
ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน มีรายงานการดําเนินงานตามแผน และรายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน 
  6) ดําเนินการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ โดยมีปฏิทินการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบตามแผนงานโครงการ กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ มีรายงานผล
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และนําผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปน
สารสนเทศในการพัฒนาในปการศึกษาตอไป 
  7) ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  โดย
ประเมินมาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานครูผูสอน มาตรฐานดานผูบริหารโรงเรยีน และสรุปผล
การประเมินเปนภาพรวมของโรงเรียน พรอมใหแนวทางการพัฒนาและขอเสนอแนะ 
  8) จัดทํารายงานประเมินตนเอง  (รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป) โดย
ทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เสนอตอ
หนวยงานตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณชน 
  การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนจะตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยนําแนวทางการ
พัฒนามาปรับปรุงการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหไดมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง 

4.2  การประเมินคุณภาพภายนอก   
  โรงเรียนดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางท่ีวางไว  ส้ินปการศึกษา
โรงเรียนจัดทํารายงานประเมินตนเองสงใหหนวยงานตนสังกัดและสงใหสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  เพ่ือมาประเมินคุณภาพการศึกษาให
โรงเรียน (ทุก ๆ 5 ป) ซ่ึงจะประเมินจากโดยพิจารณารายงานประเมินตนเองท่ีโรงเรียนสงไปให  
และเขาตรวจเยี่ยมประเมินท่ีโรงเรียนเปนเวลา 3 วัน  โดยมีเปาหมายเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  โดยตรวจสอบผลการพัฒนาคุณภาพเทียบเคียงกับเปาหมายแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกับมาตรฐานการศึกษาท่ี สมศ.กําหนด (ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม  ใชคําวา ตัวบงช้ี) 
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  การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกนี้ เปนการดําเนินการ
ท่ีตอเนื่องสอดคลองกัน  โดยมีจุดประสงคเดียวกันคือควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน 
 

องคประกอบที่ 4  ดานผลผลิต/ผลลัพธ  
 องคประกอบดานผลผลิตของการบริหารโดยใชเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  เปนผลท่ีได
จากการนําปจจัยปอนเขา และกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและหนาท่ีการบริหาร
โรงเรียน  ทําใหเกิดผลผลิต/ผลลัพธท่ีไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ
เกิดความพึงพอใจ  โดยวัดระดับการเกิดประสิทธิผลตามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
และวัดระดับจากแบบประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ท่ีมีพึงพอใจและยอมรับคุณภาพผลผลิต/ผลลัพธและผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
ในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 4.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เปนการดําเนินงานท่ีประหยัดคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุดในการใชคน ทรัพยากร งบประมาณ และเวลา  เปนการดําเนินท่ีรวดเร็ว ทันเวลาและมี
คุณภาพ ซ่ึงเปนจุดแข็งของโรงเรียนเอกชนท่ีสามารถทํางานใหมีประสิทธิภาพไดด ี
 4.2 ประสิทธิผล  (Effectiveness) เปนการดําเนินงานท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
โรงเรียน  คือโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 
2558)และไดรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ท้ังระดับการศึกษา
ปฐมวัย (2 – 5 ป)  และ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนจะตองดําเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 4 เรื่อง คือ 1) มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภท
การศึกษา  2) มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา  3) มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และ4) มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน   
         4.2.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษา
ปฐมวัย  ( 2–5 ป ) 

             การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
(2–5 ป)ไดมีการพัฒนาตัวบงช้ี 3 กลุมคือกลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ และกลุมตัว
บงช้ีมาตรการสงเสริม ใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ขอ 38 ซ่ึงกําหนดใหสมศ.ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
แตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตอไปนี้คือ 1) 
มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา  2) มาตรฐานท่ีวาดวย
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การบริหารจัดการศึกษา  3) มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และ
4) มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน  โดยใชการประเมินตามกลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 8 ตัว
บงช้ี ไดแก   1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 3. 
เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 4. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 5. เด็กมีความพรอมศึกษา
ตอในขั้นตอไป  6. ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรู ท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  7. 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  8. ประสิทธิผลของระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน  กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ  2 ตัวบงช้ี ไดแก 1. ผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมาย
ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 2. ผลการพัฒนาตาม
จุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา  และกลุมตัวบงช้ีมาตรการ
สงเสริม 2 ตัวบงช้ี ไดแก  1. ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา  
2. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปน
เลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา    
         4.2.2  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน   
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานไดมีการพัฒนาตัวบงช้ี 3 กลุมตัวบงช้ี  คือกลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน  กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ
และกลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม  ใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 38 ซ่ึงกําหนดใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ และครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง
ดังตอไปนี้คือ 1) มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา         
2) มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และ4) มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน  โดยใชการประเมินตามกลุม
ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 8 ตัวบงช้ี ไดแก  1. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  2. ผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  3. ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง  4. ผูเรียนคิดเปน
ทําเปน  5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน  6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ   7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  8. พัฒนาการ
ของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด  กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ  2 ตัวบงช้ี 
ไดแก 1. ผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 2. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา  และกลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 2 ตัวบงช้ี ไดแก  1. ผลการดําเนินการโครงการ
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พิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา  2. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 4.3  ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของ   

ความพึงพอใจของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  ประกอบดวย ครู นักเรียน ผูปกครองและ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  หมายถึง ระดับการประเมินท่ีครู นักเรียน ผูปกครอง และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีความพึงพอใจและยอมรับคุณภาพผลผลิต/ผลลัพธและผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน  เชน พึงพอใจท่ีนักเรียนท่ีจบการศึกษาแลวมีคุณภาพ สรางช่ือเสียงใหกับ
โรงเรียน/ประเทศ และมีผลงานเปนท่ีประจักษและเปนท่ียอมรับของสังคม 
 

องคประกอบที่ 5  ขอมูลปอนกลับ 
ขอมูลปอนกลับ  เปนการนําผลจากกระบวนการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน และหนาท่ีการบริหารโรงเรียน  การวิเคราะหผลจากการประกันคุณภาพภายใน การประเมิน
คุณภาพภายนอก และผลการประเมินจากผูท่ีเกี่ยวของ ท่ีสงผลถึงคุณภาพนักเรียน จะไดขอมูล
ปอนกลับนํามาพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีจะพัฒนา
คุณภาพคุณภาพโรงเรียนและนักเรียนใหดียิ่งขึ้น  จากนั้นนําขอมูลปอนกลับท้ังหมดมาใชในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนใหมีความเปนไปไดและ
เหมาะสมตอไป 
 

สวนที่ 3  แนวทางการนํารูปแบบไปใช 
 การนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนไปใชใหประสบ
ผลสําเร็จ  มีแนวทางสําหรับโรงเรียน ดังนี้    
  1) โรงเรียนตองสรางความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ใหเกิดในตัวผูบริหาร  ครู  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  จนถึงขั้น
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
  2) พัฒนาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  ใหมีความรู
ความเขาใจ  และมีทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนด   
  3) จัดประชุมสัมมนารวมกันเพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาโรงเรียนสูการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน   
                      4)  จัดทําคูมือการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพ่ือใหโรงเรียน ผูบริหาร ครู 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของไดศึกษาและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
อยางเหมาะสม 
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  5) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานตามการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  6) แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  7) ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
  8) ประชุมสรุปงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง แกไขใหดีขึ้น 
  9)  ดําเนินการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยมี
ตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนและประเมินผลอยางตอเนื่องพรอมรายงานผลใหหนวยงานตนสังกดัทราบ 
  10)  หนวยงานตนสังกัด คณะกรรมการประสานสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด 
เครือขายโรงเรียนเอกชน รวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ
ถอดบทเรียนโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ เพ่ือชวยเหลือ แนะนํา โรงเรียนท่ีตองการปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียนสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใหนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไป
ปฏิบัติอยางจริงจังใหเกิดผลเปนรูปธรรม สามารถวัดผลประเมินผลได 
 

สวนที่ 4  เงื่อนไขความสําเร็จ 
 1) โรงเรียนตองกําหนดเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ในการพัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานชัดเจน และมีมาตรฐานและตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีสามารถวัดไดจริง 
 2)  เจาของโรงเรียนตองกระจายอํานาจอยางแทจริง 
 3)  บุคลากรทุกฝายตองยอมรับบทบาทหนาท่ีของตนเองและยอมรับผูอ่ืน  
 4) โรงเรียนตองทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรใหชัดเจน 
 5)  กระทรวงศึกษาธิการตองสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชนท้ังดานงบประมาณ 
วิชาการและดานอ่ืน ๆ ใหมีความเสมอภาคและเทาเทียมกันกับภาครัฐ 
 6)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหมากขึ้น  
ออกระเบียบหรือแนวปฏิบัติใหโรงเรยีนมีอิสระและคลองตัวในการปฏิบัติตามภารกิจไดสะดวกขึ้น 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  มี

วัตถุประสงคเพ่ือ  1)  ศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน  2)  พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
ซ่ึงผลจากการวิจัยจะชวยใหสามารถกําหนดรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และนําผลจากการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชในการ
บริหารโรงเรียนเอกชนตอไป   
 
วิธีการดําเนินวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบการดําเนินการวิจัย และวิธีการดําเนินการวิจัยเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

โดยผูวิจัยศึกษาและสังเคราะหเอกสาร หลักการ ทฤษฎี และสาระสําคัญตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  แลวนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานประกอบการสรางรูปแบบ    

เปนการนําผลจากกรอบแนวคิด หลักการ ทฤษฎี จากขั้นตอนแรกมาสรุปเปนขอบเขตของ
การศึกษา  และจดัทําเครื่องมือวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน   โดยผานกระบวนการวิจัย สอบถามผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
จํานวน 331 คน  และนําผลท่ีไดไปเปนฐานขอมูลในการพัฒนารางรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขอท่ี 1  
ขั้นตอนที่ 3  สรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
 เปนการนําเอาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี สาระสําคัญ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท่ีสังเคราะหได
จากขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 2 มาประยกุตใชในการสรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน  เพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคขอท่ี 2 
ขั้นตอนที่ 4  ขั้นตรวจสอบรูปแบบ 

เปนการประเมินตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  จากการสัมมนากลุม (Focus  Group)  
ผูทรงคุณวุฒิ 9 คน รวมกันตรวจสอบความถูกตองความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ 
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รวมท้ังใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ และตรวจสอบแนวทางการนํารูปแบบไปใช เง่ือนไข
ความสําเร็จ แลวสรุปผล วิเคราะห สังเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ มาพัฒนารูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขอท่ี 2 
ขั้นตอนที่ 5  ขั้นปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ 
 นําขอมูลความคิดเห็น  ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารโรงเรียนมาทําการปรับปรุง
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  แลวเสนอเปนรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ฉบับสมบูรณ  ในรายงานการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  

ผูวิจัยสามารถสรุปผลตามคําถามนําในการวิจัย ไดดังนี้ 
1. สภาพปจจุบัน และความตองการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน

เอกชนเปนอยางไร 
 1.หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 1.1 หลักการกระจายอํานาจ 

 สภาพปจจุบัน โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนดาน
หลักกระจายอํานาจอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนดําเนินการดานการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีม่ันคงปลอดภัย มีคาเฉล่ียการดําเนินการสูงสุด และโรงเรียน
ดําเนินการจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการการบริหารกองทุนมีคาเฉล่ียการดําเนินการ
ต่ําสุด 

 ความตองการกระจายอํานาจดานวิชาการ โรงเรียนเอกชนมีความตองการใชส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเพียงพอกับการใชงาน ผูบริหารตองเปนผูนําการวิจัยในช้ันเรียน 
โดยเขามามีบทบาทสงเสริมใหครูทําวิจัยในช้ันเรียน และนําผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใชเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 ความตองการกระจายอํานาจดานงบประมาณ โรงเรียนเอกชนมีความตองการท่ีจะตั้ง
กองทุน เพ่ือเปนกองทุนไวสําหรับใชจายเวลาฉุกเฉิน และแจกจายเปนเงินโบนัสใหกับครูและ
บุคลากร 

 ความตองการกระจายอํานาจดานบริหารบุคคล โรงเรียนเอกชนมีความตองการท่ีจะ
จัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัดการศึกษา เพ่ือโรงเรียนจะไดมีเครือขายทรัพยากร
บุคคลมาชวยเหลือโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูได 
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 ความตองการกระจายอํานาจดานบริหารท่ัวไป โรงเรียนเอกชนมีความตองการสรางระบบ
ฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือชวยใหครู ผูบริหารสามารถนําขอมูลจาก
ฐานขอมูลทางการศึกษาภายในโรงเรียนมาใชงานไดอยางสะดวก และทุกคนสามารถจัดเก็บขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.2 หลักการบริหารตนเอง 

 สภาพปจจุบัน โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

ดานหลักการบริหารตนเองอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนมีความอิสระและความคลองตัวในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนดวยตนเอง มีคาเฉล่ียการดําเนินการสูงสุด และ
โรงเรียนดําเนินการกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และสรางความสัมพันธกับชุมชนของ
ตนเองมีคาเฉล่ียการดําเนินการต่ําสุด 

 ความตองการ โรงเรียนเอกชนมีความตองการใหกระจายอํานาจอยางแทจริง การกําหนด
มาตรฐานอาคารสถานท่ี ยังมีระเบียบกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการกําหนดขนาดของหองเรียน 
อาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนจึงมีความตองการท่ีจะใหมีการแกไขระเบียบกฎหมายท่ี
จะเปดโอกาสใหโรงเรียนไดบริหารตนเองไดอยางแทจริง ภายใตตราสารจัดตั้งของโรงเรียน และ
บริหารจัดการโรงเรียนโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
 1.3 หลักการมีสวนรวม 

 สภาพปจจุบัน  โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

ดานหลักการมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยครูและบุคคลกรของโรงเรียนมีสวนรวมในการ
พิจารณากําหนดและตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆภายในโรงเรียน มีคาเฉล่ียการดําเนินการ
สูงสุด และโรงเรียนดําเนินการระดมและสรางเครือขายบุคคลและองคกรในชุมชน เพ่ือการ
บริหารงานโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ มีคาเฉล่ียดําเนินการต่ําสุด 

 ความตองการ โรงเรียนเอกชนมีความตองการใหเครือขายบุคคล ภูมิปญญาทองถ่ิน 
เครือขายครูโรงเรียนเอกชนใกลเคียง เครือขายผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการประสานและ
สงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และองคกรในชุมชน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
โรงเรียน ท้ังในสวนของการรวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา และรวมรับผลประโยชน โดยมีเปาหมาย
สุดทายคือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 1.4 หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 

 สภาพปจจุบัน  โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

ดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนอยูในระดับมาก โดยผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรมี
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การพัฒนาตนเอง มีคาเฉล่ียการดําเนินการสูงสุด และผูบริหารเปนผูประสานความรวมมือจาก
ชุมชน และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  มีคาเฉล่ียการดําเนินการต่ําสุด 

 ความตองการ ผูบริหารโรงเรียนเอกชนจําเปนตองมีบทบาทในการประสานความรวมมือ
จากชุมชนและผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนผูบริหารสิบทิศ โดยสามารถประสานความรวมมือกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการสรางความสัมพันธท่ีดีกับทุกหนวยงาน จะทําใหสามารถใช
ประโยชนจากความสัมพันธท่ีดีในการชวยเหลือในดานตาง ๆ ได เชน การลดหยอนภาษีโรงเรือน
รวมท้ังทําหนาท่ีประสานประโยชนใหกับโรงเรียน 

 1.5 หลักการพัฒนาท้ังระบบ 

 สภาพปจจุบัน  โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

ดานหลักการพัฒนาท้ังระบบอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
สอดคลองกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก และโรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา  มีคาเฉล่ียการดําเนินการสูงสุด และโรงเรียนมี
การจัดระบบโครงสรางภายในโรงเรียนภายในโรงเรียนใหเปนเครือขายเช่ือมโยงกันเปนลําดับช้ัน  
มีคาเฉล่ียการดําเนินการต่ําสุด  

ความตองการ โรงเรียนเอกชนมีความตองการใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียนท้ังระบบ ครบท้ัง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ  ดานการบริหารบุคคล และดาน
บริหารท่ัวไป มีการตรวจสอบโดยผูปกครอง คณะกรรมการ 

 1.6 หลักความรับผิดอยางท่ีตรวจสอบได 
 สภาพปจจุบัน  โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

ดานหลักความรับผิดอยางท่ีตรวจสอบไดอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบ
แผนการสอนและบันทึกหลังสอนของครู มีคาเฉล่ียการดําเนินการสูงสุด และโรงเรียนจัดใหมีการ
ตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน และตนสังกัด มีคาเฉล่ียการ
ดําเนินการต่ําสุด 

 ความตองการ โรงเรียนเอกชนมีความตองการใหตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษา
รวมกัน โดยทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  มีระบบการทําพันธะสัญญาระหวางโรงเรียน บุคลากรแตละฝาย
และชุมชน ท่ีเรียกวา ระบบ PSA   (ระบบ Public Service Agreement: PSA) 
 

 2. หนาที่การบริหาร 

 2.1 การวางแผน 

 สภาพปจจุบัน  โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

ดานการวางแผนอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนจัดทําแผนปฏิทินการประจําป และปฏิบัติการตาม
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แผนปฏิบัติการประจําป มีคาเฉล่ียการดําเนินการสูงสุด และโรงเรียนกําหนดเปาหมายนโยบายการ
การจัดการศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม มีคาเฉล่ียการดําเนินการต่ําสุด 

 ความตองการ โรงเรียนเอกชนมีการวางแผนโดยผูบริหารใหหัวหนาฝายวิชาการ 
คณะกรรมการฝายวิชาการ และคณะครูท่ีไดรับการแตงตั้ง รวมกันวางแผน และจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 2.2 การจัดองคกร 

 สภาพปจจุบัน  โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

ดานการจัดองคกรอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนกําหนดโครงสรางงาน และกําหนดหนาท่ี
รับผิดชอบของงานอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียการดําเนินการสูงสุด และมีการบังคับบัญชามีการกําหนด
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด มีคาเฉล่ียการดําเนินการต่ําสุด 

 ความตองการโรงเรียนเอกชนมีความตองการจัดโครงสรางการบริหารโรงเรียน และ
กําหนดบทบาทหนาท่ีตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน เพ่ือใหทุกฝายทราบถึงความรับผิดชอบ
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน และบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน  
 2.3 การนํา 

สภาพปจจุบันโรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

ดานการนําอยูในระดับมาก โดยผูบริหารมีภาวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมีความมุงม่ันในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ผูบริหารเปนผูนําในการประสานงานกับทุกฝาย ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีคาเฉล่ียการดําเนินการสูงสุด และการส่ือสารภายในโรงเรียนมี
หลายชองทาง ผูบริหารส่ือสารกับทุกฝายใหมีความเขาใจตรงกัน และทราบเปาหมายและวิธีการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน มีคาเฉล่ียการดําเนินการต่ําสุด 

 ความตองการ โรงเรียนเอกชนมีความตองการใหผูบริหารเปนแบบอยางในการนํา สงเสริม
สนับสนุนและอํานวยความสะดวก ใหกับบุคลากรทุกฝาย  เสริมสรางการจูงใจใหเกิดขึ้นกับทุกฝาย 
และมีการติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.4 การควบคุม 

 สภาพปจจุบัน  โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

ดานการควบคุมอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ียการ
ดําเนินการสูงสุด และโรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑมาตรฐานขั้นท่ีตั้งไว มี
คาเฉล่ียการดําเนินการต่ําสุด 
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 ความตองการ โรงเรียนเอกชนมีความตองการใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
หลักในการควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยใชการประกันคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 2.  รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมและนําไปสู
ประสิทธิภาพควรเปนอยางไร 
 รูปแบบท่ีนําเสนอเปนรูปแบบท่ีไดจากการวิจัยการศึกษาเอกสารตามขั้นตอนการวิจัย      
ไดรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ประกอบดวย 4 สวน ไดแก  
สวนท่ี 1  วัตถุประสงค แนวคิด และหลักการ  สวนท่ี 2  องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ประกอบดวย สภาพแวดลอมภายนอก ปจจัยปอนเขา 
กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ และขอมูลปอนกลับ  สวนท่ี 3  แนวทางการนํารูปแบบไปใช  และ
สวนท่ี 4   เง่ือนไขความสําเร็จ 

 ผูวิจัยนําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน (ฉบับ
สมบูรณ)  เปนแผนภาพ ดังนี้  
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แผนภาพรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ฉบับสมบูรณ 
 
สวนที่ 1  วัตถุประสงค แนวคดิและหลักการของรูปแบบ 
 

สวนที่ 2  องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนที่ 3  แนวทางการนํารูปแบบไปใช 
 

สวนที่ 4  เง่ือนไขความสําเร็จ 
 
 
 
 
 

ปจจัยปอนเขา กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ 

1. กฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
2. ทรัพยากรมนุษย 
3. ทรัพยากรวัตถุ 
4. ทรัพยากรการเงิน 
5. คานิยมของผูท่ีเปนเจาของ 

1. กระบวนการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  6  ดาน 
1) การบริหารแบบมีสวนรวม 
2) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
3) การพัฒนาท้ังระบบ 
4) การบริหารตนเอง 
5) การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 
6) การกระจายอํานาจ 
2.  หนาที่การบริหาร  4 ดาน 
1)  การวางแผน 
2)  การจัดองคกร 
3)  การนาํ 
4)  การควบคุม 
 

1. ประสิทธิภาพ 
2. ประสิทธิผล 
3. ความพึงพอใจของ    
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ขอมูลปอนกลับ 

สภาพแวดลอมภายนอก 
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 จากองคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
ดังกลาวขางตน  สามารถอธิบายรายละเอียดเพ่ือความเขาใจความสัมพันธของทุกองคประกอบและ
แนวทางการดําเนินการของแตละองคประกอบ ดังนี ้
 สวนท่ี 1  วัตถุประสงค แนวคิด และหลักการของรูปแบบ   
 1.1 วัตถุประสงค เปนสวนท่ีกําหนดจุดมุงหมายการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน 
 1.2 แนวคิด  เปนสวนท่ีนํามาเพ่ือกํากับการสรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน 
 1.3 หลักการของรูปแบบ  เปนสวนท่ีอธิบายถึงหลักการสําคัญของการดําเนินการตามแนว
ทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวย หลักการกระจายอํานาจ หลักการบริหาร
ตนเอง หลักการบริหารแบบมีสวนรวม หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน หลักการพัฒนาท้ังระบบ 
และหลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได รวมท้ังหลักความรับผิดชอบตอสังคม 
 สวนท่ี 2  องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
ประกอบดวย 5 องคประกอบ 

2.1  สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทางสังคม 
ศาสนาและวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมือง การปกครอง และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 2.2 ปจจัยปอนเขา ไดแก กฎหมายมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรวัตถุ ทรัพยากรทางการเงิน และ
คานิยมของผูท่ีเปนเจาของ 
 2.3 กระบวนการ  ประกอบดวย 

       2.3.1 กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการอธิบายส่ิงท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงจากการ
วิเคราะห พบวา กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ควรประกอบดวย 6 ดาน   ดังนี้  การ
บริหารแบบมีสวนรวม  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  การพัฒนาท้ังระบบ   การบริหารตนเอง
การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน และการกระจายอํานาจ  เปนการกระจายอํานาจดานวิชาการ 
งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป   
       2.3.2 หนาท่ีการบริหาร เปนการอธิบายขั้นตอนการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน  ซ่ึงโรงเรียนเอกชนจะตองดําเนินการตามหนาท่ีการบริหารโรงเรียน ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการ
การวางแผน การจัดองคกร การนํา และการควบคุม 
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 2.4 ผลผลิต/ผลลัพธ  เปนการอธิบายถึงผลสําเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนตาม
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ซ่ึงประกอบดวย ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และความพึง
พอใจของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
 2.5 ขอมูลปอนกลับ เปนการนําผลจากกระบวนการบริหาร หนาท่ีการบริหารโรงเรียน  การ
วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินจากผูท่ี
เกี่ยวของ มาเปนขอมูลปอนกลับท่ีจะนํามาพัฒนาใหดีขึ้นเพ่ือสงผลถึงคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 สวนท่ี 3  แนวทางการนํารูปแบบไปใช  เปนสวนท่ีอธิบายถึงแนวทางสําหรับโรงเรียนท่ีจะ
นํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชใหประสบผลสําเร็จ 
 สวนท่ี 4  เง่ือนไขความสําเร็จ  เปนการอธิบายถึงเง่ือนไขใหโรงเรียนท่ีจะนํารูปแบบไปใช
ตองพิจารณาและปฏิบัติตามเง่ือนไขรวมท้ังกระทรวงและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองใหการสงเสริม
และสนับสนุนดวยจะทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จตามท่ีกําหนดไว 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัย ผูวิจัยพบประเด็นท่ีสมควรนํามาอภิปรายผลตามลําดับของประเด็นการศึกษา 
ไดแก ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน และรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ดังนี ้
 1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน 
 1.1สภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน พบวา ในภาพรวมของ 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน มีการดําเนินการในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากดังนี้  1) ดาน
หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน  (คาเฉล่ีย = 4.16)  2) หลักการบริหารตนเอง  (คาเฉล่ีย = 4.06) 
 3) หลักการพัฒนาท้ังระบบ (คาเฉล่ีย = 4.02)  4) หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (คาเฉล่ีย = 
3.94)  5) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (คาเฉล่ีย = 3.93)  6) หลักการกระจายอํานาจ  (คาเฉล่ีย = 
3.79) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชัย  พุทธา (2546)  ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบวา มีการ
ปฏิบัติตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก  หลักการกระจายอํานาจ หลักการบริหาร
ตนเอง หลักการบริหารแบบมีสวนรวม หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน   และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ฤทัยวรรณ หาญกลา (2547) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย
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พบวาสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคือ 
หลักการตรวจสอบและถวงดุล หลักการบริหารตนเอง หลักการบริหารแบบมีสวนรวม และ
หลักการกระจายอํานาจ  สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนพร มาใหม (2549)  ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโรงเรียนเอกชน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบวา การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ท้ัง 6 หลักการ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
การปฏิบัติ คือ  ดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน  หลักการพัฒนาท้ังระบบ  หลักการบริหาร
ตนเอง  หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  หลักการกระจายอํานาจ  และหลักการบริหารแบบมี
สวนรวม  สอดคลองกับงานวิจัยของศักดิ์จิต มาศจิตต  ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตตรวจราชการท่ี 11  
ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 11 ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยหลักการกระจายอํานาจ หลักการ
บริหารตนเอง หลักการบริหารแบบมีสวนรวม และหลักการบริหารจัดการท่ีดี อยูในระดับมากทุก
หลักการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัชชัย รัตตัญู  (2551) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ  
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลการวิจัย
พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก พิจารณารายดานมีระดับมาก 6 ดาน เรียงตามลําดับ
ดังนี้ หลักการพัฒนาท้ังระบบ  หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน หลักการตรวจสอบและถวงดุล 
หลักการบริหารตนเอง หลักการมีสวนรวม และหลักการกระจายอํานาจ สวนหลักการคืนอํานาจการ
จัดการศึกษาใหกับประชาชน  มีการปฏิบัติระดับปานกลาง 

ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเปนเพราะในปจจุบัน ท้ังผูบริหาร ครู และคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนเอกชน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามากขึ้น  ผูบริหารสวนใหญ
ผานการอบรมเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล  จึงไดนํา
หลักการและแนวทางการดําเนินงานจากการศึกษาอบรมไปสูการปฏิบัติ  ซ่ึงโรงเรียนเอกชนนับได
วาเปนโรงเรียนนิติบุคคลท่ีชัดเจนมากกวาโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนไดรับการกระจายอํานาจ
จากสวนกลางมาสูโรงเรียนอยางแทจริง ทําใหโรงเรียนสามารถบริหารจัดการไดดวยตนเอง ท้ังนี้
ขึ้นอยูกับตราสารจัดตั้งของแตละโรงเรียน อยางไรก็ตามเปนท่ีนาสังเกตอยางยิ่งวา การกระจาย
อํานาจนั้นอยูในลําดับสุดทาย  ท้ังนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนเอกชนสวนใหญเปนเจาของคนเดียว  
รับรูวาการกระจายอํานาจเปนส่ิงดี  มีความตองการใหกระจายอํานาจจากสวนกลางมาสูโรงเรียน  
แตในทางปฏิบัติเม่ืออํานาจมาสูโรงเรียนแลว ผูรับใบอนุญาตซ่ึงเปนเจาของและลงทุนดวยตนเองจะ
มีความเปนตัวเองสูง  การกระจายอํานาจดานงบประมาณยังดําเนินการนอย  เห็นไดจากการ
ดําเนินการเรื่องการจัดตั้งกองทุนโรงเรียนและมีคณะกรรมการบริหารกองทุน  มีการดําเนินการใน
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ระดับต่ําท่ีสุด  ในดานหลักการบริหารแบบมีสวนรวม แมวาจะดําเนินการอยูในระดับมาก แตอยู
เปนลําดับท่ี 5 ท้ังนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนเอกชนท่ีเปนเจาของคนเดียว จะใหทุกฝายมีสวนรวมใน
การบริหารโรงเรียนไมมากนัก เม่ือเทียบกับโรงเรียนเอกชนการกุศล คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ของโรงเรียนเอกชน  สวนใหญจะเปนเครือญาติหรือคนท่ีไดรับความไววางใจจากเจาของโรงเรียน
ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  อยางไรก็ตามทุกโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุน
ใหทุกฝายเขามามีสวนรวมเพ่ือใหการบริหารจัดการโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกือ้หนุน  มีการดําเนินการในระดับมากเปนลําดับท่ี 1 สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ธนพร มาใหม (2549) ท่ีพบวาโรงเรียนเอกชนมีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ตามหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน  อยูในระดับมากเปนลําดับท่ี 1 เชนกัน  อาจเปนเพราะการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการบริหารตามโครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีผูวิจัย
นําเสนอ  เปนรูปแบบท่ีผูบริหารเปนหลัก ท้ังผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และผูอํานวยการ จะตอง
พัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ เปนท่ีนิยมศรัทธาของผูปกครอง ดังนั้นจึงตองมีความมุงม่ันตั้งใจ
จริง มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษา ชวยเหลือสนับสนุนอํานวยความสะดวกใหแกครูและบุคลากร 
มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ฝกการเปนผูนําท่ีมีคุณภาพ  เพ่ือ
รวมกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับ Wilson (2001)  ท่ีทําการวิจัยเรื่อง 
การบริหารโดยใชโรงเรียนฐานในรัฐอัลเบอรดา (Alberta)  การรับรูของผูนําในโรงเรียนของรัฐ ค.ศ. 
1994-1997  ผลการวิจัยพบวา ความสําเร็จของการบริหารโดยใชเปนฐาน  เกิดจากผูนําโรงเรียนมี
บทบาทในการตัดสินใจ  เพ่ิมบาทบาทการมีสวนรวมของชุมชน และพัฒนาการส่ือสาร ผูนําใช
ภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน หรืออํานวยความสะดวก ผูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนรูสึกพอใจกับ 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 1.2  ความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  โดย
ภาพรวมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนเอกชนมีความตองการท่ีจะดําเนินการระดับ
มากท่ีสุด  โดยเรียงลําดับจากมากท่ีสุด ดังนี้    1) ดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน  (คาเฉล่ีย = 
4.65)   2) หลักการบริหารตนเอง  (คาเฉล่ีย = 4.61)  3) หลักการพัฒนาท้ังระบบ (คาเฉล่ีย = 4.59)           
4) หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (คาเฉล่ีย = 4.56)  5) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม         
(คาเฉล่ีย = 4.54)  6) หลักการกระจายอํานาจ  (คาเฉล่ีย = 4.52)  แสดงวาโรงเรียนเอกชนมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางแทจริง  เห็นวาสามารถ
นํามาใชในการบริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายการศึกษาของโรงเรียน  สอดคลองกับ  เสาวนิตย ชัยมุสิก (2544) ท่ีพบวา เง่ือนไข
ความสําเร็จท่ีสงเสริมการใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการ  (School-Based Management) 
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ใหประสบความสําเร็จไดอยางเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 จะตองมีองคประกอบสําคัญ ไดแก 1) ภาวะผูนําของผูบริหาร 2) การทํางานเปนทีม 3) การ
สรางความตระหนัก และความรู ความเขาใจใหแกบุคลากร 4) การกําหนดผูรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมกับภาระงาน 5) การวางแผนการกํากับดูแล และ 6) การมีสวนรวม และการปรึกษาหารือ
กับผูเกีย่วของ โดยใหเกิดการประสานสัมพันธระหวางบาน และโรงเรียน (home-school links) ซ่ึง
โรงเรียนจะตองเปนผูกําหนดกิจกรรมอยาง คิดเอง ทําเอง ดําเนินการเองตามวิธีการท่ีโรงเรียนกําหนด 
และสอดคลองกับ Wohlstetter and Mohrman, 1993;  Wohlstetter, 1995; Odden and Wohlstetter, 
1995    ท่ีพบวากลยุทธท่ีสงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก 1) การ
กระจายอํานาจ ใหโรงเรียนอยางแทจริง  และโรงเรียนตองกระจายความรับผิดชอบ  และอํานาจการ
ตัดสินใจใหทีมงานตาง ๆ ในโรงเรียนอยางท่ัวถึง 2) เนนการบริหารแบบมีสวนรวมและการบริหาร
โดยองคคณะบุคคลในการปฏิบัติงาน  เนนการทํางานเปนทีมและการสรางทีมงานท่ีมีคุณภาพ       
3)  มุงพัฒนาบุคลากรท้ังการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมท้ัง
การพัฒนาคณะกรรมการโรงเรียนใหมีความรูความเขาใจ  และทักษะการบริหาร  โดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  รวมท้ังเรื่องจัดการเรียนการสอนและเรื่องอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ 4) การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาสารสนเทศ  เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการวางแผน
และการตัดสินใจส่ังการ 5) ผูบริหารโรงเรียนมีความรูความสามารถ  โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ
มักจะมีผูบริหารท่ีมีความสามารถในการเปนผูนํา  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนคือผูอํานวยความ
สะดวก  (Facilitator)  การเปนผูนํา (Leader)  และผูสนับสนุน  (Supporter)  เปนผูนํานวัตกรรม  
(Innovations)  เขาสูโรงเรียนและเปนผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหกาวหนา 6) การมีวิสัยทัศน
รวม  (Shared  Vision)  ท่ีชัดเจน  วิสัยทัศนตองเกิดจากการวมมือรวมใจของบุคลากรในโรงเรียน  
และรับรูรวมกัน  เพราะวิสัยทัศนคือทิศทางการบริหารจัดการโรงเรียน 7) การใหรางวัลโรงเรียนท่ี
ปร ะ สบ คว า ม สํา เร็ จ ใ น ก าร บ ริ ห า รโ ด ย ใ ช โร ง เ รี ยน เ ป น ฐ าน   ค ว รไ ด รั บ ร าง วั ลจ า ก
กระทรวงศึกษาธิการ  อาจไดรับการยกยองชมเชยหรือการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม  เพ่ือให
กําลังใจแกโรงเรียน  โรงเรียนควรใหรางวัลแกทีมงานหรือหนวยงานภายในโรงเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จดวย 
 2.  รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  
 จากรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนท่ีไดนําเสนอ  มี
ประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายได ดังนี้ 
  1. การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา  โดยทําการศึกษาขอมูล
เชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลเชิงประจักษท่ีถูกตองชัดเจน  สามารถนํามา
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เปนรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ไดอยางถูกตองตามหลักทฤษฎี  
และสามารถอธิบายเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษาได  สอดคลองกับแนวคิดของพูลสุข  หิงคานนท  
(2540); Keeves  (1988)  ท่ีกลาวไวเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบ สรุปไดดังนี้  รูปแบบตองมี
ความสัมพันธของตัวแปรแบบมีโครงสราง  สามารถใชการพยากรณผลท่ีเกิดขึ้นดวยขอมูลเชิง
ประจักษ  อธิบายปรากฏการณเชิงเหตุผลไดอยางชัดเจนนําไปสูการสรางความคิดใหมและมีความ
สอดคลองกับทฤษฎีท่ีทําการศึกษา 
  2. การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ใน
การวิจัยครั้งนี้ไดผลการวิจัย คือ รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  ท่ี
สรางขึ้นตามหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาตลอดจนขอเสนอแนะจาก
ผูทรงคุณวุฒิ  โดยวิธี Focus Group เพ่ือใหไดรูปแบบท่ีเปนรูปธรรมท่ีผูบริหารโรงเรียนในระบบ  
ประเภทสามัญศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการโรงเรียนตามสภาพและบริบท
ของโรงเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคของโรงเรียน  และ
นําไปสูความพึงพอใจของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  ซ่ึงสอดคลองหับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2545  คือการจัดการศึกษาท่ีมีเปาหมายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และสอดคลองกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2550  คือเปนโรงเรียนนิติบุคคลไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูโรงเรียน สามารถ
บริหารจัดการโรงเรียนไดเองตามท่ีระบุไวในตราสารจัดตั้งโรงเรียน  มีคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนคร ูผูแทนผูปกครองและผูทรงคุณวุฒิ มี
อํานาจหนาท่ีบริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามท่ีตั้งไว  ซ่ึงรูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ครั้งนี้ไดประมวลแนวคิดและหลักการการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ไดแก 1) หลักการกระจายอํานาจ 2) หลักการบริหารตนเอง          
3) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 4) หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 5) หลักการพัฒนาท้ังระบบ 
6) หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตามแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ ดังนี้ อุทัย บุญประเสริฐ 
(2543); เสนห ขาวโต (2550); Cheng (1966) 
  3.  จากผลการวิจัย  พบวา รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน  ประกอบดวย 
 สวนท่ี 1  วัตถุประสงค แนวคิด และหลักการของรูปแบบ   
 สวนท่ี 2  องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 
    ประกอบดวย 
    องคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมภายนอก 
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    องคประกอบท่ี 2 ปจจัยปอนเขา 
    องคประกอบท่ี 3 กระบวนการ 
    องคประกอบท่ี 4 ผลผลิต/ผลลัพธ 
    องคประกอบท่ี 5 ขอมูลปอนกลับ 

สวนท่ี 3  แนวทางการนํารูปแบบไปใช   
สวนท่ี 4  เง่ือนไขความสําเร็จ   

 โดยรูปแบบไดผานการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและเปนไปไดจาก
ผูทรงคุณวุฒิ  โดยวิธีการ Focus  Group  และไดรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ท่ีไดนําเสนอรายละเอียดไวในบทท่ี 4  และผูวิจัยขอนําเสนอผลการอภิปราย
รูปแบบใน 3 ประเด็นหลักคือ  1) อภิปรายในสวนขององคประกอบของรูปแบบ  2) อภิปรายใน
สวนของแนวทางการนํารูปแบบไปใช และ 3) อภิปรายในสวนของเง่ือนไขความสําเร็จ  ดังนี ้
 1. อภิปรายในสวนขององคประกอบของรูปแบบ 
 ในสวนขององคประกอบของรูปแบบนั้น  ผูวิจัยนําผลการศึกษาขอมูลสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  จากการศึกษาโดยใช
แบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนเอกชน  พบวา  ผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนสวนใหญมีนโยบายการบริหารและพัฒนาโรงเรียนสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
โดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  หลักการพัฒนาท้ัง
ระบบ หลักการบริหารตนเอง  หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน  และหลักการกระจายอํานาจ เพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนใหมีระบบการบริหารจัดการวิชาการ งบประมาณ บุคลากร นวัตกรรม เทคโนโลยี 
อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอม และพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีใหโรงเรียนมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ มีการกํากับ
ติดตามและประเมินคุณภาพและมาตรฐานศึกษาจากรัฐ สอดคลองกับแนวคิดของ รุง แกวแดง 
(2546)  พบวาโรงเรียนเอกชนมีความเปนอิสระและมีอํานาจในการบริหารอยางคลองตัวสูง ดังคํา
กลาวท่ีวา จุดเดนของโรงเรียนเอกชน คือ อํานาจในการส่ังการ ในการตัดสินใจของโรงเรียนอยูท่ี
ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ซ่ึงเปนทีมบริหารมีอํานาจในการตัดสินใจรอยเปอรเซ็นต นี่
คือความคลองตัวท่ีสําคัญท่ีสุด  ในสวนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ควรมีบทบาทหนาท่ีท่ีจะตอง
ออกระเบียบ ขอบังคับ ใหความเห็นชอบ ใหคําแนะนํา รวมท้ังกํากับดูแล ติดตามตรวจสอบงาน
ตางๆของโรงเรียน นอกจากนี้ยังพบวาผูบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนควรจะมี
ประสบการณการเปนผูบริหาร  มีทักษะการเปนผูนําครบ 3 ดาน คือ ทักษะการคิดรวบยอด  ทักษะ
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ดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดานเทคนิค ควรมีวิสัยทัศน และการเปนผูนําท่ีเหมาะสมกับการบริหาร
โรงเรียน มองเห็นภาพรวมท้ังระบบของโรงเรียน รวมท้ังมีเวลาใหกับโรงเรียนในการมีสวนรวมใน
การบริหารโรงเรียน สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2547)  ท่ีกลาววา คณะกรรมการสถานศึกษาควร
มีสมรรถภาพหลายอยาง ท้ังดานความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการศึกษา ท้ังดานอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การบริหารวิชาการ และการ
ประกันคุณภาพ ดานทักษะความสามารถ ในการดําเนินงานรวมกันกับโรงเรียนในเรื่องการจัดทํา
ธรรมนูญโรงเรียน การกําหนดวิสัยทัศน การวางแผนบริหารโรงเรียน และการประเมินแผนและ
โครงการของโรงเรียน และคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการเปนกรรมการ คือ มีความสนใจใฝรู ยอมรับ
หลักการและความคิดเห็นผูอ่ืน มีเวลาและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ไดแก 
          1.1  กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ประกอบดวย การบริหารแบบมี

สวนรวม พบวา มีการสรางเครือขายบุคคลและองคกรในชุมชน  ผูปกครอง และผูมีสวนไดสวนเสีย 
มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานของโรงเรียน รวมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําป  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได พบวา โรงเรียนมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนรวมกันระหวางบาน ชุมชนและตนสังกัด ไมใชคณะกรรมการจะเปนผูตรวจสอบอยาง
เดียว แตควรจะมีระบบตรวจสอบท่ีเรียกวา ระบบ PSA (Public Service Agreement) เปนการทํา
พันธะสัญญาระหวางโรงเรียน บุคลากรแตละฝาย และชุมชน โรงเรียนเอกชนจะมีการตรวจสอบ
โดยผูปกครองเปนสําคัญ รวมท้ังผูแขงขันของโรงเรียนดวย  การพัฒนาท้ังระบบ พบวา โรงเรียน
จะตองมีการพัฒนา ณ หนางาน  (Workplace) ซ่ึงก็คือ พัฒนา ณ โรงเรียน พัฒนาอยางตอเนื่อง มีการ
หมุนเวียนเปล่ียนงานเพ่ือใหเกิดการเรียนรู มีการพัฒนากอนการปฏิบัติงาน ระหวางการปฏิบัติงาน 
และหลังปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบ มีผูรับผิดชอบเปนคณะกรรมการทําหนาท่ีตรวจสอบและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ นอกจากนี้ยังฝกการเปนผูนําและผูตามเพ่ือเรียนรู
งานท้ังระบบ  และมีการผลัดเปล่ียนกันเปนผูนําและผูตาม    การบริหารตนเอง  พบวามีการบริหาร
จัดการดวยตนเอง ท้ังดานอาคารสถานท่ี งบประมาณ การเงิน การจัดทําหลักสูตร แบบทดสอบ 
ประเมินผล วัดผล กํากับติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังมีการกําหนดเกณฑและมาตรฐาน
ในการทํางาน  การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน พบวา ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการประสานความ
รวมมือกับชุมชนกับผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนนักประสานสิบทิศ สงเสริมใหขวัญกําลังใจแกครู
และบุคลากรทุกฝาย   หลักการกระจายอํานาจ  การกระจายอํานาจดานวิชาการ พบวา ตองมีการ
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สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดหาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเพียงพอกับการใช
งาน และครูตองมีความรูความเขาใจในการใชส่ือเปนอยางดี มีการวิจัยในช้ันเรียนและนําผลการวิจยั
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยความรวมมือจากบุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอก จัดการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการของ
ผูเรียน มีการนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพสอนโดยคณะกรรมการ   การกระจายอํานาจดาน
งบประมาณ  พบวา ควรมีการจัดตั้งกองทุนโรงเรียนและมีคณะกรรมการการบริหารกองทุนเพ่ือเปน
กองทุนไวใชจายยามฉุกเฉิน และเปนเงินสนับสนุนสงเสริมขวัญกําลังใจครู มีการจัดหารายไดจาก
การบริหารสถานศึกษา รวมท้ังมีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   การกระจาย
อํานาจดานบุคลากร พบวา ควรมีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอง
เปนศูนยอํานวยการประสานงานโรงเรียนพ้ืนท่ี  ใหมีการรวมกลุมกัน  มีการสรางเครือขายโรงเรียน
เอกชนเพ่ือชวยเหลือกัน สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ  มีการสรางแรงจูงใจให
ปฏิบัติงานตามเปาหมายของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ   การกระจายอํานาจดานบริหารท่ัวไป 
พบวา ควรมีการสรางระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน และตองสงเสริมกิจกรรมนักเรียน เพ่ือใหนักเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับหลักสูตรและมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา   
กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีกลาวมานี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ สมุทร ชํานาญ 
(2546)  ท่ีศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา 
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ประกอบดวย   1) ดาน
โครงสรางองคกร ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและวัตถุประสงค 2) 
ดานการบริหารวิชาการ ไดแก การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการหาแนวทางแกไขปญหา
การเรียนรูของนักเรียน 3) ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแก การพัฒนาบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูบริหาร และบุคลากรในโรงเรียน 4) ดานการบริหารงบประมาณ  ไดแก การ
กําหนดแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน การรายงานผลการดําเนินงาน การจัดซ้ือ จัดจางใน
โรงเรียน 5) ดานการบริหารท่ัวไป ไดแก การสรางภาพลักษณท่ีดีของโรงเรียน  การจัดทํา
แผนพัฒนาโรงเรียน การกําหนดนโยบายของโรงเรียน และการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน  สอดคลอง
กับงานวิจัยของ  Pushpanadham and Khirwadkar (2003)  ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผูนํามืออาชีพ
สําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในบริบทของประเทศอินเดีย  ผลการวิจัย พบวา ภาวะ
ผูนํามืออาชีพสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวย 7 ประการ คือ 1) การพัฒนา
ตนเองสําหรับการบริหารจัดการศึกษา 2) หลักการบริหารจัดการศึกษา 3) การบริหารงานบุคคล  4) 
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การบริหารจัดการหลักสูตรและทรัพยากร 5) การบริหารจัดการงบประมาณ 6) การกํากับติดตาม
ประสิทธิผลของโรงเรียน 7) การบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี 

ผลการวิจัยปรากฏเชนนี ้อาจเปนเพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปไปยัง
คณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง 
รวมท้ังพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กําหนดให
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เฉพาะท่ีเปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล  สอดคลองกับ
การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน เพราะโรงเรียนเอกชนเปนโรงเรียน
นิติบุคคลท่ีไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลาง ทําใหสามารถบริหารจัดการโรงเรียนไดเองตาม
ตราสารจัดตั้งของโรงเรียนท้ังดานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป  และ
สอดคลองกับการวิจัยของสงบ ลักษณะ (2546)  ท่ีไดศึกษาวิจัย เรื่อง ตัวช้ีวัดสําคัญของความสําเร็จ
ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ผลการวิจัย พบวา ตัวช้ีวัดสมรรถภาพความสําเร็จในการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประกอบดวย ความสัมพันธของขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมของชุมชน 
ปญหา ความคาดหวังของผลการเรียนรู ทรัพยากรเกี่ยวกับอาชีพ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภาวะผูนํา ความรวมมือ วิธีการประชาธิปไตย โดยการนําความเห็นจากผูรวมงาน พอแม ชุมชน เพ่ือ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ความสัมพันธของการตัดสินใจขึ้นอยูกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบและการปรับปรุงการดําเนินงาน จํานวน
ของทีมงานท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ตามแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพ
ของผลความกาวหนา และปจจัยนําเขาท่ีสามารถวัดไดชัดเจนโดยการควบคุมและการประเมิน 
รวมท้ังการจัดทํารายงานตอสาธารณะและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง หลักฐานการใชงบประมาณ
ของโรงเรียน โดยไดรับความรวมมือ จากแหลงทุนภายนอก และทรัพยากรสําหรับทําให
ประสิทธิภาพการทํางานมีมากขึ้น รวมท้ังมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได หลักฐานเกี่ยวกับ
คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือใหไดมาตรฐานการศึกษา การรวบรวมปจจัยสําคัญของชุมชน 
และการจัดทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู และสอดคลองกับการวิจัยของ  Goode (1994)  ท่ีทําการวิจัย
เรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนรัฐบาล : ความทาทายตอวิกฤติการเปล่ียนแปลง 
(Site-Based Management in Public Education: A Challenge for Critical Pragmatism) ผลการวิจัย
สรุปวา การท่ีผูบริหารโรงเรียนทําการบริหารแบบมีสวนรวม มีสวนสําคัญตอความสําเร็จในการ
บริหารแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ ไดแก การปรับ
โครงสรางการบริหารโรงเรียน  การกระจายอํานาจสูโรงเรียนท้ังดานงบประมาณ บุคลากร และ
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วิชาการ การไดรับความรวมมือ และ มีสวนรวมในการตัดสินใจจากผูเกี่ยวของโดยมีปจจัยอ่ืนๆ 
ไดแก ความสัมพันธของบุคลากร  การกําหนดกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 
           1.2  หนาท่ีการบริหาร ประกอบดวย 1)  การวางแผน  ซ่ึงเปนการกําหนดทิศทาง
ในการทํางานของโรงเรียน จึงควรมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธ  เพ่ือใหได
แผนท่ีครอบคลุม ภารกิจและบทบาทหนาท่ีของผูท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน สามารถนําไปกําหนด
เปนแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง และมีประสิทธิภาพ 2) การจัดองคกร 
โรงเรียนตองจัดโครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน และกําหนดบทบาทหนาท่ี ชัดเจนตาม
โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน ใหเหมาะสมกับภาระงานของโรงเรียน  3)  การนํา นํา
หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนมาเปนหลักในการปฏิบัติ ผูบริหารตองเปนแบบอยางในการนํา
ทุกดาน ท้ังดานความรู มนุษยสัมพันธ และเทคนิควิธีการตางๆ จัดหาปจจัยเกื้อหนุนท่ีจะชวย
สงเสริมใหครูมีแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ เนนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  4) การ
ควบคุม  เปนการควบคุมคุณภาพโดยใชระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเปนการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีทุกโรงเรียนใชควบคุมคุณภาพของโรงเรียน สงผลให
นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีโรงเรียนตั้งไว โดยผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)   และผูปกครองและผู
ท่ีมีสวนเกี่ยวของท้ังพอใจ ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ ดิเรก  วรรณเศียร (2545) ซ่ึงไดศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย  ประกอบดวย  6 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบ
เบ้ืองตน (Introduction) ไดแกวัตถุประสงคของรูปแบบ คุณลักษณะโรงเรียน หลักการบริหาร 
เง่ือนไขและวิธีการใชรูปแบบ  2) องคประกอบดานการวางแผน (Planning) ไดแก การวางแผนกล
ยุทธ การจัดโครงสรางงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
ประจําป  3) องคประกอบดานการจัดองคการ (Organizing) ไดแก การจัดโครงสรางองคกรและ
แผนภูมิการบริหาร การจัดเปาหมายของโรงเรียน การจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และการ
กําหนดภารกิจของโรงเรียน 4) องคประกอบดานการนํา (Leading) ไดแก ภาวะผูนําของผูบริหาร
การบริหารโดยองคคณะบุคคลการบริหารแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและการจัดการความขัดแยง 5) องคประกอบดานการควบคุม (Controlling) ไดแก การ
ประกันคุณภาพและการจัดระบบการควบคุมภายใน 6) องคประกอบเกี่ยวกับการจัดระบบการ
จัดการสารสนเทศทางการศึกษา  
 ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้  อาจเปนเพราะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการทํางาน
รวมกันของบุคลากรทุกฝาย  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ผูบริหารจึงจําเปนตองมีหนาท่ีการ
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บริหารโรงเรียน และตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะตองบริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพโดย
สอดคลองกับนักวิชาการหลายทาน เชน  Gulick and Urwick, (1973) ไดกลาวถึงหนาท่ีหรืองานท่ี
ผูบริหารระดับสูงตองกระทํา  (Functions of Executives) ประกอบดวย 1) การวางแผน (Pianning) 
2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การจัดทีมงาน (Staffing) 4) การอํานวยการ (Directing) 5) การ
ประสานงาน (Co–Ordinating) 6) การรายงาน (Reporting) และ 7) การจัดงบประมาณ  (Budgeting) 
หรือเรียกโดยยอวา “POSDCoRB”  สอดคลองกับ Kast and Rosenzweig (1988) ไดระบุถึงภารกิจ
การบริหาร (The Managerial Task) ประกอบดวย 1) การกําหนดเปาหมาย (Goal Setting)  2) การ
วางแผน (Planning) 3) การจัดทรัพยากร (Assembling Resources) 4) การจัดองคการ (Organizing) 
5) การปฏิบัติงาน (Implementing) และ 6) การควบคุม (Controlling) และ Kriethner (1998) กลาววา
หนาท่ีการบริหาร ประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning) 2) การตัดสินใจส่ังการ (Decision 
Making) 3) การจัดองคการ (Organizing) 4) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) 5) การส่ือสาร 
(Communication) 6) การจูงใจ (Motivation) 7) การนํา (Leading)  8) การควบคุม (Controlling) 
สําหรับ Dubrin (2000) ระบุวาหนาท่ีการบริหาร  ประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning) 2) การ
จัดองคการและการจัดบุคลากร (Organizing  and Staffing) 3) การนํา (Leading) 4) การควบคุม 
(Controlling) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  Wilson (2001)  ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในรัฐอัลเบอรตา  (Alberta): การรับรูของผูนําในโรงเรียนของรัฐ ค.ศ. 1994-1997 
(School-Based Management in Alberta: Perceptions of Public School Leaders 1994-1997) 
ผลการวิจัยสรุปไดวา ความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เกิดจากผูนําในโรงเรียนมี
บทบาทในการตัดสินใจ เพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของชุมชน และพัฒนาการส่ือสาร ผูนําใชภาวะ
ผูนําแบบเกื้อหนุน หรืออํานวยความสะดวก ผูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนรูสึกพอใจกับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 2.อภิปรายในสวนของแนวทางการนํารูปแบบไปใช 
 แนวทางการนํารูปแบบไปใช ท่ีพบจากการวิจัยนี้ คือ  1) โรงเรียนตองสรางความตระหนัก
เกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหเกิดในตัวผูบริหาร  ครู  คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  จนถึงขั้นสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม  2) พัฒนา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  ใหมีความรูความเขาใจ  และมีทักษะใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนด   3) จัดประชุมสัมมนารวมกันเพ่ือกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  4)  จัดทําคูมือการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานเพ่ือใหโรงเรียน ผูบริหาร ครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของไดศึกษา
และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางเหมาะสม  5) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานตามการบริหารโดยใช
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โรงเรียนเปนฐาน  6) แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน       
7) ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ตามปฏิทินปฏิบัติงาน  8) ประชุมสรุปงานการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แกไขใหดีขึ้น  9) ดําเนินการประเมินผลการใช
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนและประเมินผลอยางตอเนื่อง
พรอมรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัดทราบ  10)  หนวยงานตนสังกัด คณะกรรมการประสาน
สงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด เครือขายโรงเรียนเอกชน รวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน และถอดบทเรียนโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ เพ่ือชวยเหลือ แนะนํา 
โรงเรียนท่ีตองการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใหนํารูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติอยางจริงจังใหเกิดผลเปนรูปธรรม สามารถวัดผล
ประเมินผลได  ซ่ึงสอดคลองกับ รุงนภา จิตรโรจนรักษ (2548); วิสุทธ์ิ วิจิตรพัชราภรณ (2548) 
 3.อภิปรายในสวนของเง่ือนไขความสําเร็จ 
 แมวารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  จะมีความสมบูรณ
เพียงใดก็ตาม  แตก็มีขอจํากัดดวยเง่ือนไขหลายประการ  อาทิเชน  ปจจัยทางการศึกษาท่ีแตกตางกัน
ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีแตกตางกัน  งบประมาณท่ีแตกตางกัน  บริบทท่ีแตละโรงเรียนแตกตางกัน  
อยางไรก็ตาม  เง่ือนไขความสําเร็จท่ีพบจากการวิจัยนี้  พบวา  1) โรงเรียนตองกําหนดเปาหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ ในการพัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานชัดเจน และมีมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีสามารถวัดไดจริง  2)  เจาของโรงเรียนตองกระจายอํานาจอยางแทจริง      
มีความเปนผูนํา  มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรับผิดชอบและบริหารจัดการไดดี   3)  บุคลากรทุก
ฝายตองยอมรับบทบาทหนาท่ีของตนเองและยอมรับผูอ่ืน มีคานิยมและศรัทธาในอาชีพ   4) 
โรงเรียนตองทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรใหชัดเจน เม่ือบุคลากรมีการ
เคล่ือนยายงานก็สามารถทํางานใหมไดอยางตอเนื่อง   5)  กระทรวงศึกษาธิการตองสงเสริม
สนับสนุนโรงเรียนเอกชนท้ังดานงบประมาณ วิชาการและดานอ่ืน ๆ ใหมีความเสมอภาคและเทา
เทียมกันกับภาครัฐ  6)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานให
มากขึ้น  ออกระเบียบหรือแนวปฏิบัติใหโรงเรียนมีอิสระและคลองตัวในการปฏิบัติตามภารกิจได
สะดวกขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับ ศักดา สถาพรวจนะ (2549) 
 

ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้ 
 1.ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
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1) ผูบริหารโรงเรียนเอกชนควรนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรยีน
เอกชนไปประยุกตใชในการบริหารโรงเรียน โดยปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับบริบทของแตละ
โรงเรียน 
 2) ควรมีการจัดทําคูมือการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  เพ่ือสราง
ความเขาใจใหผูบริหาร และผูเกี่ยวของทุกระดับ 
 3) ควรมีการนิเทศการติดตาม ชวยเหลือ รวมท้ังประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน  เปนระยะๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1) ควรมีการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ไปทดลอง
ใชเพ่ือสรุปผลท่ีเกิดขึ้นในแตละองคประกอบใหมีความถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 2) ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามผลของการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ท่ีไดพัฒนาขึ้นในครั้งนี้ 
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