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The purposes of this research were to (1) study the states and needs of School-BasedManagement 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-BasedManagement 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 SchoolBased 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
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาความรู ความสามารถ ความคิด รวมทั้ง
ความประพฤติ เจตคติ คานิยม และคุณ ธรรมของบุค คล การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ของคนให
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา
และสังคม รูจัก คิด วิเคราะห แกปญหา มีความคิด ริเริ่มสรางสรรค รูจักการเรียนรูดวยตนเอง
มีคุณธรรม จริยธรรม และรูจักพึ่งตนเอง นับวาเปนภารกิจหลักของการจัดการศึกษา และจะตอง
เปนการจัดการศึก ษาที่มีคุณ ภาพ เพื่อใหประชาชนสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ตามกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
การจัดการศึกษาของเอกชนนับวามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติ สามารถชวย
แบงเบาภาระในการจัดการศึกษาของชาติไดอยางมาก รัฐจึงตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา
เอกชน และมีนโยบายสงเสริมการมีสว นรวมของเอกชนในการจัดการศึก ษาตลอดมา โดยได
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ใหการจัดการศึกษา
ของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของเอกชน และมาตรา 81 กําหนดใหรัฐตองสนับสนุนเอกชนจัด
การศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม (ปจจุบันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ไดกําหนดหลัก การสําคัญประการหนึ่ งของการจัด การศึกษา คือใหสังคมมีสวนรว มในการจัด
การศึกษา และไดกําหนดไวในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา สวนที่ 3 การบริหารและ
จัดการศึกษาของเอกชน มาตรา 43 การบริหารจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความความเปนอิสระ
โดยมีก ารกํากับ ติด ตาม การประเมิน คุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาจากรัฐ และตองปฏิบัติ
หลักเกณฑการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 การมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของทุกภาคสวนจึงมีความสําคัญยิ่ง โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ตามมาตรา 39 ที่
กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง การใหประชาชนและสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา เพื่อมุงใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ สนองตอบ
ตอความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนมากที่สุด เพิ่มบทบาทและอํานาจหนาที่ใหกับ
สถานศึก ษาเพื่อใหมีอิส ระในการตัด สิน ใจเรื่ องสํ าคัญ ๆ มี ค ณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่
ประกอบดว ย ผูแทนของผูมีสวนเกี่ยวของ เปนรูปแบบที่สอดคลองกับหลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management: SBM) การบริหารจัดการที่สถานศึกษามีเปาหมาย
ที่ ตั้ ง สมมุ ติ ฐ านอยู บ นความหลากหลายตามสภาพของสถานศึ ก ษาที่ มี ค วามซั บ ซ อ นและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คํานึงถึงคุณภาพการศึกษาเปนสําคัญ เนนความยืดหยุนและบริหารจัดการ
ดวยตนเองตามเงื่อนไขที่เหมาะสม เพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัวในการพัฒนาและดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรของตน เพื่อการสอนและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (Cheng, 1996 อางถึงใน
ถวิล มาตรเลี่ยม)
นอกจากนี้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา
35 ใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34(2) เฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติ
บุ ค คล โรงเรี ย นเอกชนจึ ง เป น โรงเรี ย นนิ ติ บุ ค คลตามกฎหมาย และในมาตรา 44 แห ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนนิติบุคคล 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 ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปน
บุคคลเดียวกับผูจัดการหรือผูอํานวยการหรือเปนบุคคลเดียวกันทั้งสามตําแหนง ใหตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนหรือสองคน แลวแตกรณี และมาตรา 45 ใหสถานศึกษาเอกชนจัด
การศึกษาไดทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด โดยรัฐตองกําหนดนโยบาย
และมาตรการที่ชัด เจนเกี่ ยวกับการมีสว นรว มของเอกชนในดานการศึก ษา แตถึงขณะนี้ก าร
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ดังกลาวก็ยังมิไดมีความคืบหนาในสวนของการศึกษาเอกชน การดําเนินงานบางเรื่องตองอยู
ภายใตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางแหงขาดความความรูความ
เข า ใจในการศึ ก ษาเอกชน อี ก ทั้ ง สํ า นัก บริ ห ารงานส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด สํ า นั ก
ปลัด กระทรวงศึก ษาธิก ารยังขาดบทบาทที่ชัด เจน รวมทั้ง จากการที่สํานัก งานเลขาธิก ารสภา
การศึกษาไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนมา พบ
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ปญหาที่ตองเรงปรับปรุงแกไข พัฒนา และสานตอ ในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัด
การศึกษาและการสงเสริมการมีสวนรวมรวมทั้งการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
จากสว นกลางสูเขตพื้น ที่ก ารศึกษาและสถานศึกษา แมจ ะไดมีก ารออกกฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 แลว แตหนวยปฏิบัติ
ยังไมมีอิสระและความคลองตัวในการบริหารจัดการศึกษาเทาที่ควร สวนการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา พบวา มีการถายโอนสถานศึกษาไปยังองคก รปกครองสวนทองถิ่นแลว 381 แหง การ
จัด การศึก ษาเอกชนยังไมมีก ารขยายตัว เทาที่ค วรในป 2555 สัดสว นนักเรียนโรงเรียนเอกชน
เปรียบเทียบรัฐบาล พบวาระดับประถมศึกษามีเพียงรอยละ 18.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอย
ละ 13.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 20.5 และระดับอุด มศึก ษามีเพียงรอยละ 18.3
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556)
นอกจากนี้ปญหาการบริหารโรงเรียนเอกชนที่ประสบอยูในปจจุบัน อาทิเชน (1) นโยบาย
การรับนักเรียนภาครัฐ รัฐไมมีการกําหนดสัดสวนการรับนักเรียนระหวางภาครัฐและเอกชนไว
อยางชัดเจน แมวาจะมีการเรียกรองจากสภาการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ที่ไดเรียกรองให
กระทรวงศึกษาธิก าร วางแผนการรับนักเรียนลวงหนารวมกับภาคเอกชน เพื่อไมใ หโรงเรียน
เอกชนเดือนรอน แตก็ไมไดรับการแกไขและยังมีการประกาศนโยบายการรับนักเรียนเปนรายป
และเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ทําให โรงเรียนเอกชนประสบปญหาอยางมาก สัดสวนของนักเรียน
ภาครัฐกับเอกชนจึงไมเปนตามนโยบายที่ตั้งไว กลาวคือโรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐานมีสัดสวนเพียง
รอยละ 17.5 ในขณะที่รัฐตั้งเปาหมายไววาจะใหโรงเรียนเอกชนรับนักเรียนเพิ่มขึ้นในสัดสว น
รอยละ 30 ในปก ารศึก ษา 2555 ซึ่งก็ไม สามารถกระทําได (2) นโยบายการขยายโอกาสทาง
การศึกษาของรัฐ รัฐจัดการศึกษาในระดับสูงขึ้น อัตราการศึกษาตอในโรงเรียนเอกชนจึงลดลง
ประกอบกับการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายโรงเรียนรูปแบบใหมเกิดขึ้น เชน โรงเรียนสอง
ภาษา โรงเรียนตนแบบ โรงเรียนวิถีพุทธ อีกทั้งมีงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนในลักษณะดังกลาว
การพัฒนา ICT ในโรงเรียนระดับตาง ๆ ซึ่งตองใชงบประมาณที่สูงในการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียน
เอกชนที่ไมมีทุนในการพัฒนาจึงมีจํานวนลดนอยลงตามลําดับ ซึ่งโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กหลาย
แหงตองปดกิจการ ทั้งนี้เพราะความไมเทาเทียมกันทางโอกาสการจัดการศึกษา (3) การจัดสรรเงิน
อุดหนุนรายบุคคลไมสอดคลองกับคาใชจายที่เปนจริง โรงเรียนเอกชนไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ
เพียงร อยละ 70 ของคาใช จายในการจั ด การศึ ก ษาของรัฐ ซึ่งไมพ อเพียงกับคา ใชจายในการ
ดําเนิน การจั ด การศึก ษาอยางมี คุณ ภาพ สํา หรับเงิน เดื อนครู ไดรับจั ด สรรรวมกั บเงิน อุด หนุ น
รายบุคคลโดยคํานวณตามอัตราสวนครูตอนักเรียน แตครูโรงเรียนเอกชนไมไดรับเงินวิทยฐานะ
เงินประจําตําแหนง สวัสดิก ารคารั ก ษาพยาบาลดังเชน ครูใ นโรงเรียนของรัฐ สงผลตอขวัญและ
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กําลังใจในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดการสูญเสียครูเอกชนในระหวางปการศึกษา เพื่อไปสอบ
บรรจุเปนพนักงานของรัฐ (4) ดานวิชาการ ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนไมไดรับการ
สนั บ สนุ น อย า งเท า เที ย มและเสมอภาคกั บ ครู ใ นโรงเรี ย นของรั ฐ เนื่ อ งจากโครงสร า งของ
กระทรวงศึกษาธิการเปนอุปสรรค และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดรับงบ
พัฒนาครู คอนขางนอยเพียงรอยละ 10 (5) ดานบริหารงานทั่วไป เชน ความลาชาในการออก
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโรงเรียนเอกชน การไมเอื้อใหโ รงเรียน
เอกชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษา (วณิชชา ภัทรประสิทธิ์, 2552:
171)
และจากการที่โ รงเรี ยนเอกชนจะตอ งจั ด การศึ ก ษาใหส อดคล องกั บพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 39 ที่ร ะบุวา ให
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ บริหาร
งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป ไปยังโรงเรียน ผูบริหารและครูเอกชนสวนใหญ
รับรูเรื่องการกระจายอํานาจและการจัดการศึกษาที่กําหนดไว แตในทางปฏิบัติผูบริหารและครูใน
โรงเรียนเอกชน ยังไมมีการดําเนินการอยางจริงจังมากนัก ยังคงดําเนินการไปตามปกติเพราะยังไม
มีความชัดเจนในการปฏิบัติ แตไดยอมรับวาการกระจายอํานาจเปนสิ่งดี (ธีระ รุญเจริญ, 2546:
135) การนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาเปนหลักในการบริหารจัดการโรงเรียนใหเกิด
คุณภาพ มีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง
ใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระและมีความคลองตัวในการตัดสินใจ ทั้ง 4
ดาน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันบริหารใหเปนไปตามความตองการของผูเรียนและ
ชุมชน นาจะเปนทางเลือกหนึ่งที่โรงเรียนเอกชนที่จะพัฒนาการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงควรขยายความคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานใหมีค วามชัด เจนมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยในฐานะผูบริหารสถานศึก ษาเอกชนมีค วามสนใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่รองรับการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 จะศึกษาวารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมควรเปนอยางไร รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยหรือไม
และเพื่อจะไดนํารูปแบบมาเปนแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชนตอไป

5
คําถามการวิจัย
1. สภาพปจจุบัน และความตองการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชนเปนอยางไร
2. รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมและนําไปสู
ประสิทธิภาพควรเปนอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชนในระบบโรงเรียน ประเภทสามัญศึกษา (ทั่วไป) โดยการศึ กษาครอบคลุม
แนวคิด เชิ งระบบที่ศึ ก ษาสถานศึก ษาในฐานะระบบ แนวคิด เกี่ยวกับ หลัก การบริ หารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน แนวคิดการกระจายอํานาจและการบริหารจัดการศึกษา และแนวคิดเกี่ยวกับ
หนาที่หรือกระบวนการบริหาร โดยศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน วิเคราะหองคประกอบเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน และพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน
2. โรงเรียนเอกชน ในการวิจัยครั้งนี้ คือโรงเรียนเอกชนในระบบโรงเรียน ประเภทสามัญ
ศึกษา (ทั่วไป) สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน 4 แนวคิด ดังนี้
1. แนวคิดเรื่องการพัฒนารูปแบบ ประกอบดวย (1) การศึกษาเอกสารเพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิ ด ในการวิจั ย (2) การศึ ก ษาและวิ เคราะห ขอ มูล พื้ น ฐาน (3) การสรา งรู ปแบบ (4) ขั้ น
ตรวจสอบความเปน ไปไดข องรูปแบบและความเหมาะสมในการนําไปใช (5) ปรับปรุงและ
นําเสนอรูปแบบ
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2. แนวคิดเชิงระบบ เปนการศึกษาเกีย่ วกับสถานศึกษาในฐานะระบบ โดยผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีระบบของ Kast and Rosenzweig (1985); Robbins (1990); Lunenburg and Ornstien
(1996); Hoy and Miskel (2001); วิจิตร ศรีสอาน (2523); ทองอินทร วงศโสธร (2547) ที่กลาวถึง
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
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับโรงเรียนใหมากที่สุด
3.2 หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) คือ การบริหารจัดการตนเอง โดยให
โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง ภายใตการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่
จะคิดหรือกําหนดการดําเนินงานในโรงเรียนไดดวยตนเอง
3.3 หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation) คือ การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ
และผูมีสวนไดสวนเสีย (Sakeholders) มีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมกันจัดการศึกษา
ซึ่งไดแก ครู ผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนชุมชน การที่บุคคลทุกฝายมี
สว นรว มในการจัด การศึก ษา จะเกิด ความรูสึก เปน เจาของและพรอมจะรับผิด ชอบในการจั ด
การศึกษามากขึ้น
3.4 หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (Facilitative Leadership) คือ การมีภาวะผูนําที่
ไมใชผูนําแบบชี้นําหรือสั่งการ แตเปนภาวะผูนําที่เนนการสนับสนุน และอํานวยความสะดวก
เพื่อใหการบริหารจัดการโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิผล
3.5 หลักการพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach) คือ การปรับโครงสราง
วัฒนธรรมองคการ รวมทั้งปรับปรุงระบบบริหารใหม โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขนึ้ ซึ่ง
ทุกฝายไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน
หนวยงาน องคกรตางๆ และผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งหมดเห็นดวยและสนับสนุน
3.6 หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) คือ การที่โรงเรียนตองพรอม
รับผิดชอบในการกระทํา การดําเนินการ ที่จะตามมาที่เปนไดทั้งในทางบวก และในทางลบและตอง
พรอมใหมีการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
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4. แนวคิดเกี่ยวกับหนาที่หรือกระบวนการบริหาร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหนาทีก่ าร
บริหารของดูบริน (Dubrin) สาระสําคัญของหนาที่การบริหารคือ
4.1 การวางแผน (Planning) เปนกระบวนการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของ
องคการ และตัดสินใจลวงหนาวาจะดําเนินการอยางไรใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
4.2 การจัดองคการ (Organizing) เปนกระบวนการจัดการทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนและ
สําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายขององคการ
4.3 การนํา (Leading) เปนการอํานวยการและประสานงาน กระตุนสงเสริมใหบุคลากร
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายองคการ
4.4 การควบคุม (Controlling) เปนการกํากับใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงคุณสมบัติของตัวแปรหรือองคประกอบของรูปแบบใหมี
คุณสมบัติที่ดีกวาเดิม
รูปแบบ หมายถึง ชุดของแนวคิดที่แสดงถึงโครงสรางอยางมีระบบ และมีองคประกอบ
ตางๆที่สัมพันธกัน และเปนตัวแทนของจริงที่สามารถอธิบายถึงรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน ประกอบดวย หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หนาที่การ
บริหาร
การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการสราง หรือ พัฒนาแบบจําลองใหมีคุณสมบัติที่ดี
กวาเดิม ประกอบดวย 1) การศึกษาเอกสารเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 3) การสรางรูปแบบ 4) การตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบ และ
ความเหมาะสมในการนําไปใช 5) การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง กลยุทธในการปฏิรูปการศึกษาโดยกระจาย
อํานาจหนาที่ การตัด สินใจจากสว นกลางไปสูโ รงเรียน โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูทรงคุณวุฒิ
จะมีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ที่สุด แกนักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียมีค วามพึงพอใจ ซึ่งตองอาศัยหลักการบริหารโดยใช
โรงเรี ยนเป น ฐาน ประกอบดว ย 1) หลั ก การกระจายอํานาจ 2) หลัก การบริหารตนเอง 3)
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 4) หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 5) หลักการพัฒนาทั้งระบบ
6) หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได

8
โรงเรี ยนเอกชน หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบโรงเรีย น ประเภทสามั ญศึก ษา
(ทั่วไป) สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชน หมายถึ ง ผู ที่ ทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นเอกชน
ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และผูอํานวยการ
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง รูปแบบเชิงโครงสรางความคิด ที่
แสดงโครงสรางและความสัมพัน ธข ององคประกอบของการบริหารโดยใชโ รงเรียนเป น ฐาน
ครอบคลุมภารกิจการบริหารโรงเรียน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล
และดานการบริหารทั่วไป และหนาทีก่ ารบริหาร ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การนํา และ
การควบคุม ตามกรอบแนวคิดที่กําหนด ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 วัตถุประสงค แนวคิด
และหลักการของรูปแบบ สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช และสวนที่ 4 เงื่อนไขความสําเร็จ
การวางแผน หมายถึง การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการ และตัดสินใจ
ลวงหนาวาจะดําเนินการอยางไรใหบรรลุเปาหมายที่วางไว การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหสภาพ
ปจจุบันและปญหา การจัดลําดับความสําคัญของปญหา การกําหนดทางเลือก กําหนดวัตถุประสงค
กําหนดแผนงานหรือโครงการ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติ
การประจําป การกําหนดเกณฑการประเมิน รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจัด องคก าร หมายถึง การจัดการทรัพยากรตาง ๆ ที่จ ะทําใหก ารดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายขององคก าร ประกอบดวย การกําหนดโครงสรางองคการและกําหนดโครงสรางงาน
การจัดบุคลากรรับผิดชอบงาน การจัดการทรัพยากร การมอบหมายงาน วัฒนธรรมองคการ และ
บรรยากาศองคการ
การนํา หมายถึง การอํานวยการและประสานงาน กระตุนสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงาน
บรรลุเปา หมายองคก าร ประกอบดว ย ภาวะผูนํา การใชอํ านาจ อิ ทธิพล อํ านาจหน าที่ การ
ตัดสินใจสั่งการ การติดตอสื่อสาร การประสานงาน และการจูงใจ
การควบคุม หมายถึง การกํากับใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ประกอบดวย การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบติดตาม การเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่ตั้งไว และการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
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ประโยชนทไี่ ดรบั จากการวิจัย
1. ไดรับขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปน ฐานของโรงเรียนเอกชน ตลอดจนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ของการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
2. ไดรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ที่สามารถใชเปน
แนวทางในการบริหารสถานศึกษาและทําวิจัยและพัฒนาตอไป

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

ปจจัยนําเขา
(Inputs)

กระบวนการแปรสภาพ
(Transformation
Process)

ผลผลิต
(Outputs)

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

Organization
Transforming
Resources
and Adding Utility
การสรางประโยชน

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

Feedback

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

Environment Suprasystem
ระบบยอยดานเปาหมาย
และคานิยม
(Goal and Values
Subsystem)

ระบบยอยดานจิตสังคม
(Psychosocial Subsystem)

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

ระบบยอยดานเทคนิค
(Technical Subsystem)
ระบบยอยดานการ
บริหาร
(Managerial
Subsystem)

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

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

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

(Feedback)

• Personnel
• Financing
•Theory and Knowledge

• Structure
• Culture
• Motivation
• Leadership

Inputs
• Federal and State
• Local Government

• Legal Structure
• Other Groups

Transformation Process
• Decision making
• Communication
• Change

• Curriculum
• Improving Teaching
• Career Development

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

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

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

Educational Process

Outputs to Society

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

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

แผนภาพที่ 6 โรงเรียนในฐานะระบบเปด
ที่มา: Owens (1998: 43)

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

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

ระบบยอยดานงาน
เชน การเรียนการสอน
การนิเทศ การบริหาร
การบริการ การแนะแนว

ระบบยอยดานโครงสราง
เชน อํานาจหนาที่
การตัดสินใจ การควบคุม
การวางแผน บทบาท
การแบงงาน การสื่อสาร

ระบบยอยดาน
เทคโนโลยี
เชน วัสดุ อุปกรณ
ตารางเรียน หลักสูตร
ความรู

อิทธิพลตอ
องคการ

การบรรลุ
เปาหมาย

แหลงที่มาของนักเรียน

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

Transformation Process
Structure System
(Bureaucratic Expectations)

Learning
Culture System
(Shared Orientation)
Learning

Teaching
Political System
(Power Relations)

Outputs
Achievement
Job Satisfaction
Absenteeism
Dropout Rate
Overall Quality

Teaching

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

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

ตัวปอน
นักเรียน
ครู - อาจารย
วัสดุ - อุปกรณ
เงินทุน ทรัพยสิน
เทคโนโลยี

-

กระบวนการ
วัตถุประสงคของโรงเรียน
หลักสูตร
กระบวนการจัด การเรียน
การสอน
กิจกรรมตาง ๆ
การประเมินผล

ผลผลิต
- นัก เรีย นสําเร็จ การศึก ษา
ตามที่วางเปาหมายไว

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

ทรัพยากรมนุษย
ครู
นักเรียน
เจาหนาที่อื่น ๆ

ตัวปอน
ทรัพยากรวัตถุ
ที่ดิน
อาคาร
วัสดุ
ครุภัณฑ

ทรัพยากรการเงิน
งบประมาณ
เงินบํารุง
เงินบริจาค
สารสนเทศ
ความคิดเห็น
รายงาน

กระบวนการ
การเรียนการสอน
หลักสูตร
วิธีสอน
การวัดผล
การบริการ
การใหคําปรึกษา
การสงเสริมสุขภาพ
การจัดหางาน

นักเรียน
ความรู
เจตคติ
ทักษะ
พัฒนาการ
การขาดเรียน
การออกกลางคัน

การบริหาร
การวางแผน
การตัดสินใจ
การจูงใจ
ภาวะผูนํา
การสื่อสาร
การจัดงบประมาณ

ผลผลิต
ครู
ความพึงพอใจ
พัฒนาการ
การลา-การขาด

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

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

61
5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) เปนหลักการควบคุมมาตรฐาน
สว นกลางมีหนาที่กําหนดนโยบาย และควบคุมมาตรฐาน มีองคก รอิสระทําหนาที่ต รวจสอบ
คุณภาพการบริหาร และการจัดการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนด และ
ตามนโยบายของชาติ โดยคณะกรรมการโรงเรียนจะทําหนาที่ตรวจสอบ และถวงดุลซึ่งกันและกัน
เสมอ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2544) ไดสรุปหลักการทั่วไปในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไว 6 หลักการ ดังนี้
1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับ
ประชาชน สําหรับประเทศไทยจะมีการกระจายอํานาจจากสวนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษาไปยัง
สถานศึกษา
2. หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดวย
ตนเองมากขึ้น ภายใตการบริหารในรูปขององคคณะบุคคล คือคณะกรรมการโรงเรียน หรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา
3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation) ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) เชน
ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา สามารถมีสวนรวมกําหนดนโยบาย และแผน ตัดสินใจกําหนดหลักสูตร
ทองถิ่น รวมคิดรวมทํา
4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (Facilitative Leadership) ไมใชผูนําแบบชี้นําหรือ
สั่งการ แตเปนภาวะผูนําที่เนนการสนับสนุน และอํานวยความสะดวก
5. หลักการพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach) มีการปรับทั้งเรื่องโครงสรางและ
วัฒนธรรมองคกร โดยการเปลี่ยนแปลง ตองใหระบบทั้งหมดเห็นดวย และสนับสนุน
6. หลักความรับผิด ชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) โรงเรียนตองพรอมใหมีการ
ตรวจสอบ เพื่อใหการบริหาร และจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
เสนห ขาวโต (2550) กลาวถึงแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังนี้
1. กําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษา
2. การบริหารโดยกําหนดเปาหมายความสําเร็จรวมกัน
3. การบริหารจัดการแนวใหมโดยใชหลักธรรมาภิบาล
- หลักนิติธรรม
- หลักคุณธรรม
- หลักความรับผิดชอบ
- หลักความคุมคา
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- หลักความโปรงใสตรวจสอบได
- หลักการมีสวนรวม
4. การบริหารแบบมีสวนรวม
5. การบริหารตนเอง
6. การบริหารแบบกระจายอํานาจใหผูรับผิดชอบ
จากการสั งเคราะห ก รอบแนวคิด การบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐาน ของ สํานัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2544); อุทัย บุญประเสริฐ (2545); เสนห ขาวโต (2550); Cheng (1996)
สรุปเปนหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ได 9 ประการ ดังนี้
1. หลักการกระจายอํานาจ
2. หลักการมีสวนรวม
3. หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาแกประชาชน
4. หลักการบริหารตนเอง
5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล
6. หลักดุลยภาพ
7. หลักการริเริ่มสรางสรรคทรัพยากรมนุษย
8. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
9. หลักการพัฒนาทั้งระบบ
ตารางที่ 6 สังเคราะหหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
อุทัย
1. หลักการกระจายอํานาจ
2. หลักการมีสวนรวม
3. หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาแกประชาชน
4. หลักการบริหารตนเอง
5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล
6. หลักดุลยภาพ
7. หลักการริเริ่มสรางสรรคทรัพยากรมนุษย
8. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
9. หลักการพัฒนาทั้งระบบ

/
/
/
/
/

สภา
การศึกษา
/
/

เสนห

Cheng

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
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กลาวโดยสรุป การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะมุงเนนการกระจายอํานาจและการมี
สว นรว มของบุค คลที่เกี่ยวของในการบริหารจัด การสถานศึก ษาโดยใชวิธีก ารที่หลากหลายที่
แตกตางกันไปตามศักยภาพของสถานศึกษานั้น การใหอิสระในการดําเนินงานบริหารตนเอง จะ
ทําใหเกิดความคลองตัว สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงไดทันตอเหตุการณตามหลักแหงดุลยภาพ
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสถานศึกษาทุกคนที่เกี่ยวของจะตองรับผิดชอบ ไมวาจะเปน
ความสําเร็จหรือตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงแกไข
ผูวิจัยสรุปกรอบแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานได 9 ประการ แตในการวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยใชกรอบแนวคิด การบริหารโดยใช โรงเรียนเปนฐาน ของสํานัก งานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2544) ดังนี้
1. หลักการกระจายอํานาจ
2. หลักการบริหารตนเอง
3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม
4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
5. หลักการพัฒนาทั้งระบบ
6. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
จากหลักการทั้ง 6 ประการดังกลาว สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังตอไปนี้
หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการบริหารที่มีการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ซึ่งไดระบุอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไวในมาตรฐาน 39 วาใหกระทรวงกระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้ง
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่ว ไป ไปยังคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
พระราชบัญญัติร ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พุทธศัก ราช 2546 ยังได
กําหนดใหมี ก ารกระจายอํา นาจการจั ด การศึ ก ษา ตามมาตรา 43 ที่ ร ะบุว า ให ปลั ด กระทรวง
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึก ษาทั้งด านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุค คล และการบริหารงานทั่ว ไป ไปยัง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ใน
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กรณี ที่ มี ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข องปลั ด กระทรวง เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เลขาธิก ารคณะกรรมการการอุด มศึก ษา และ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไวเปนการเฉพาะ ใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวมอบอํานาจ
ใหแกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา แลวแตกรณี ทั้งนี้ให
คํานึงถึงความเปนอิสระและการบริหารงานที่คลองตัวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาภายใตหลักการบริหารงานการศึกษาดังตอไปนี้
1. อํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณ และการดําเนินการ
ทางงบประมาณของผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษารวม
ตลอดถึงหลักการการใหสถานศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจทํานิติกรรมสัญญา
ในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลว
2. หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและดําเนินการทางวินัยกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยสัมพันธกับแนวทางที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขา ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
นอกจากนั้น มาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช 2546 ไดระบุใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปน
นิติบุคคล จึงเปนการสงเสริมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น เปน
โอกาสที่จะชวยใหโรงเรียนมีความเปนอิสระ ภายใตการกํากับดูแลของเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะ
ชวยใหสถานศึกษามีความพรอม ในการเปนหนวยงานรองรับการกระจายอํานาจ รวมทั้งภารกิจและ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เสาวนิตย ชัยมุสิก (2544: 10-11
อางจาก Rondinelli and Cheema, 1983) ไดใหความเห็นวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เปนการถายโอนความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรจาก
สวนกลางลงสูหนวยงานเครือขายในลักษณะที่มีขอบขายของความรั บผิดชอบทั้งหมด หรือเพียง
จํากัดในรูปแบบดังนี้
1. การแยกอํานาจ (Deconcentration) เปนการถายโอนความรับผิดชอบ ภาระงาน อํานาจ
การบริหารเพียงบางสวนจากสวนกลางลงสูเครือขายระดับลาง ยึด นโยบาย แผนงานและแนว
ทางการดําเนินงานที่กําหนดโดยหนวยงานกลาง โดยสามารถปรับวิธีการดําเนินการใหเหมาะสม
กับสภาพของทองถิ่น
2. การมอบอํานาจ (Delegation) เปนการถายโอนความรับผิดชอบเชิงบริหารจัดการ ใน
งานเฉพาะกิจ ที่ไมเปน งานประจําใหสําเร็จตามวัต ถุประสงค ทั้งนี้ค วามรับผิด ชอบสูงสุด อยูที่
หนวยงานกลาง
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3. การถายโอนอํานาจ (Devolution) เปนการแตงตั้งโดยถือเปนอํานาจตกทอด เปนการ
สรางความเขมแข็งแกหนวยงานยอยของรัฐบาลและมอบอํานาจใหดําเนินงานดวยตนเองอยางอิสระ
รุง แกวแดง (2546: 57-66) ไดกลาวถึงเจตนารมณของกฎหมาย ซึ่งไดกระจายอํานาจไปยัง
สถานศึกษาโดยตรงเพื่อใหสถานศึกษามีอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษามากที่สุด โดยเขต
พื้นที่การศึกษามีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในทางวิชาการ การกําหนดนโยบาย
และแผน สนับสนุ น ทรัพ ยากร ประสานการบริ หารและจัด การศึ ก ษาระหวา งสถานศึก ษา ซึ่ ง
สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ดังนี้
1. การกระจายอํานาจในการบริหารดานวิชาการ
การกระจายอํานาจดานวิชาการใหกับสถานศึกษา ไดแก การกระจายความรับผิดชอบ
ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยกําหนดใหกระทรวงรับผิดชอบเฉพาะหลักสูตรแกนกลาง
และใหสถานศึกษามีอิสระในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการออกแบบหลักสูตร กําหนดแหลงเรียนรู ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน ออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เหมาะกับผูเรียนแตละคน และออกแบบการประเมินผลผูเรียน
2. การกระจายอํานาจในการบริหารงบประมาณ
การกระจายอํานาจในการบริหารงบประมาณใหกับสถานศึก ษา ไดแกการกระจาย
อํานาจในการปกครอง ดูแลบํารุงรักษาใชและจัด หาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา
รวมทั้งการจัดหารายไดจากการบริหารของสถานศึกษา และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือ
แยงกับนโยบาย วัตถุประสงคและภารกิจหลักของสถานศึกษา นอกจากนั้นในมาตรา 58 (1) ตาม
พระราชบัญญัติก ารศึกษาแหงชาติ พุทธศัก ราช 2542ไดกําหนดใหรัฐและองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัด เก็บภาษี เพื่อการศึกษาไดตามความเหมาะสม
ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งมาตรา 58 (2) กําหนดใหบุคคล ครอบครัว และสถาบันตางๆ ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัด และมีสว นรว มในการจัด การศึก ษา บริจ าคทรัพยสิน และ
ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจําเปน รวมทั้งใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมและใหแรงจูงใจในการ
ระดมทรัพยากรโดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีตามความ
เหมาะสมและความจําเปน
3. การกระจายอํานาจในการบริหารงานบุคคล
การกระจายอํานาจในการบริหารงานบุค คล เปน การเปด โอกาสใหสถานศึก ษามี
บทบาทและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานบุคคลมากขึ้น เกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือก การ
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พัฒนา การใหคาตอบแทน เปนตน โดยมีเปาหมายสูงสุดในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพ
4. การกระจายอํานาจในการบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานทั่วไปตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใหความสําคัญกับ
การจัดทํานโยบาย แผนและระบบขอมูลสําหรับการดําเนินงาน รวมทั้งสนับสนุนระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ดังนั้น งานบริหารทั่วไปรูปแบบใหมจึงตองมีประสิทธิภาพ มีระบบขอมูลที่ทันสมัย
สําหรับสนับสนุนงานวิชาการ มีความคลองตัว ใชบุคลากรนอยและจัดใหบริก ารเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (One-Stop Service) จึงตองมีก ารกระจายอํานาจใหกับสถานศึ ก ษามากขึ้น ทั้งในเรื่องสาร
บรรณ การประชาสัมพันธ อาคารสถานที่ เปนตน
ดังนั้นจากหลักการกระจายอํานาจตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่
กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การกระจายอํานาจนั้น เปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไป
ยังสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษามีอิสระ และความคลองตัวในการบริหารตนเองมากขึ้นและเปน
การคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในรูปของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับโรงเรียนใหมากที่สุด
หลักการบริหารจัดการตนเอง (Self-Management)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 3-11) ไดกลาวถึงหลักการบริหารจัดการ
ตนเองของสถานศึกษาไววา สถานศึกษาจะตองมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้น ภายใต
การบริหารในรูปองคคณะบุคคลคือคณะกรรมการโรงเรียน หรือคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งหาก
มีก ารรวมศูน ยอํานาจไวที่สว นกลาง ทําใหผูบริหารสถานศึก ษามีอํานาจเพียงเล็ก นอยในการ
ตัดสินใจ จึงตองปรึกษาหารือจากผูมีอํานาจระดับสูงเกือบทุกเรื่อง ผลที่ตามมา คือ เกิดปญหาวิกฤต
จนไมสามารถแกไขได การบริหารในลักษณะนี้ไมกอใหเกิดผลทางการศึก ษาและยังสรางความ
ซับซอนลาชา ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับหลักการเสมอภาค จึงตองกระจายอํานาจ เพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการที่โรงเรียนมากขึ้นโดยมีพื้นฐานของทฤษฎีวา การบริหารโรงเรียนนั้นหลีกเลี่ยงไมได
ที่จะตองประสบปญหายุงยาก ดังนั้นโรงเรียนจึงควรไดอํานาจและความรับผิดชอบอยางแทจริงใน
การแกปญหาใหรวดเร็วเทาที่จะทําได เพื่อใหกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
เสาวนิตย ชัยมุสิก (2544: 11-12) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการตนเองของ
โรงเรี ย น (Self-Management School) ว า เป น การถ า ยโอนอํ า นาจการตั ด สิ น ใจเรื่ อ งต า งๆจาก
สวนกลางสูสถานศึกษา ดังตอไปนี้
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1. ดานความรู เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการจัดหลักสูตร การจัดโปรแกรม
การเรียน การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา แนวทางการรับนักเรียน การ
ประเมินนักเรียนและการเตรียมขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
2. ดานเทคโนโลยี เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ดานอํานาจหนาที่ เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการบริหารบุคลากร
4. ดานวัสดุ ครุภัณฑ เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการใชเครื่องอํานวยความ
สะดวก วัสดุอุปกรณและครุภัณฑตางๆ
5. ดานบุคลากร เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการใชทรัพยากรบุคคลและการ
พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
6. ดานเวลา เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการกําหนดแผนการดําเนินงาน และ
การบริหารเวลา
7. ดานการเงิน เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องการจัดสรรงบประมาณและการ
จัดเก็บคาเลาเรียนของโรงเรียน
อุทัย บุญประเสริฐ (2546: 3-4) ไดกลาวถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาดวยวิธีการและ
แนวคิด แบบเดิมๆนั้น สว นใหญแลว โรงเรียนจะถูก ควบคุมโดยหนว ยงานสว นกลางหรือโดย
หนวยงานตัวแทนจากสวนกลาง ทําใหการบริหารจัดการไมตรงกับความตองการหรือความจําเปนที่
แทจริงของแตละโรงเรียน ทั้งสมาชิกที่อยูในแตละโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนจะไมมี
อํานาจ ไมคอยไดมีสวนรวมหรือมักจะไมมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดการบริหารจัดการโรงเรียน
โดยตรง แตในทางตรงกันขาม หลักการบริหารตามแนวการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะเนน
เรื่องการบริหารดวยตนเอง การรับผิดชอบ การดูแลแกไขปญหา พัฒนาโรงเรียนของตนดวยตนเอง
และรับผิดชอบดูแลตนเองเปนหลักสําคัญ
จากการบริหารจัดการตนเองของสถานศึกษาที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานดานการบริหารจัดการตนเอง โดยใหโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง
ภายใตก ารบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่จ ะคิด หรือกําหนดการดําเนิน งานใน
โรงเรียนไดดวยตนเอง
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation)
การปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอํานาจการศึกษากับการบริหารแบบมีสวนรวมนั้นเปน
หัวใจหรือเปนหลักสําคัญสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการมี
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สวนรวมของบุคคลในองคกรนั้น เริ่มตนตั้งแตป ค.ศ.1930 ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดรับความสนใจและ
นํามาใชในการปฏิบัติกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกาในราวป ค.ศ.1960 เปนตนมา นักวิชาการที่มี
ชื่อเสียง ไดแก Chris Argyris; Douglas McGregor; Rensis Likert ซึ่งเปนผูไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารแบบรวมมือหรือการบริหารแบบมีสวนรวม (Collaborative Management or Participative
Management) จนเปนที่ยอมรับกันมากในนักบริหารสาขาตางๆ รวมทั้งทางดานการศึกษา โดยเชื่อวา
การบริหารแบบมีสวนรวมจะทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานมาก
ขึ้น (Mohrman and Wohlstetter, 1944 อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2543: 35)
ในชวงป ค.ศ.1980 เปนตนมา มีกระแสการเปลี่ยนแปลงสูการบริหารแบบมุงคุณภาพทั้ง
องคการ (Total Quality Management: TQM) ซึ่งเปนรูปแบบการบริหารที่เปนระบบเพื่อมุงปรับปรุง
คุณภาพและพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหา ตัวแทนพนักงานทุกสวนจะรวมกับกําหนด
แนวทางแกไขปญหาและปรับปรุงระบบงาน (Deming, 1986; Juran, 1989 อางถึงใน อุทัย บุญ
ประเสริฐ, 2543: 37) หลักสําคัญอยูที่ความพึงพอใจของลูกคาและความตองการขององคการนั้น
สอดคล องกัน สําหรับ วิธี ก ารทํา งานมี ก ารปรั บรื้ อระบบ (Reengineering) ขององคก ารทั้ง ดา น
โครงสรางและกระบวนการทํางาน
Lawler (1986 อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2543: 37-38) ไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารแบบมีสวนรวมอยางจริงจัง (High-Involvement Management) โดยเปนการทําใหสมาชิก
ทุกคนในองคการมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน การแกปญหาและการสราง
ความสําเร็จใหแกองคการ ซึ่งตองอาศัยการกระจายอํานาจ (Decentralization) สิ่งตอไปนี้สูระดับลาง
อยางทั่วถึงทั้งองคการ คือ
1. สารสนเทศ (Information) เปนขาวสารที่ทําใหพนักงานซึ่งมีสวนรวมและมีอํานาจใน
การตัดสินใจ ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กลยุทธ ระบบงาน ระดับและชนิดของ
ผลงานที่ตองการ
2. ความรูและทักษะ (Knowledge and Skills) เปนสิ่งจําเปนสิ่งจําเปนสําหรับประสิทธิผล
ของงานและความสําเร็จขององคการ เปนความรูและทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน
3. อํานาจ (Power) ซึ่งเกี่ยวของกับการตัดสินใจในกระบวนการกําหนดนโยบายและกล
ยุทธการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน
4. รางวัล (Rewards) เพื่อสรางแรงจูงใจแกพนักงานใหองคการประสบความสําเร็จ โดย
การใหรางวัลนั้นขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จขององคการ
นอกจากนั้น อุทัย บุญประเสริฐ (2546: 15-16) ไดสรุปแนวคิดที่สําคัญสําหรับการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานวาเปนการจัดการใหสถานศึกษามีอํานาจ หนาที่ มีความรับผิดชอบ มีความ
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คลองตัวในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ในการสั่งการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ในภารกิจ
ของโรงเรียนทั้งดานวิชาการและหลัก สูตร การเงิน การงบประมาณ การบริหารบุคคลและการ
บริหารทั่วไป ดวยระบบการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) แบบเปนหุนสวน
(Partner) ของผูมีส ว นได เสียหรือจากผูมีสว นเกี่ย วของทุก ฝา ยที่มีสว นไดส ว นเสี ยโดยตรงซึ่ ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 3) กลาววาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
มุงเนนการบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)
เชน ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา ซึ่งสามารถมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผน การตัดสินใจ
การกําหนดหลักสูตรทองถิ่นและการรวมคิดรวมทํา เปนตน สอดคลองกับแนวคิดของ รุง แกวแดง
(2546: 36) ที่ไดกลาวถึงหลักการมีสวนรวมไววา หมายถึง การที่ผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนในการ
รวมคิดรวมทํา มีความรูสึกเปนเจาของ เพิ่มความรับผิดชอบและมีความพึงพอใจในการดําเนินการ
ซึ่งหัว ใจสําคัญของการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐานอยูที่ก ารมีสว นรว มของคณะกรรมการ
โรงเรียนนั่นเอง
จากเหตุผลที่ก ลาวมาขางตน สามารถสรุ ปไดวา หลัก การบริหารแบบมีสว นรว มตาม
แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น เปนแนวคิดที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมกันจัดการศึกษาซึ่งไดแก ครู
ผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนชุมชน การที่บุคคลทุกฝายมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและพรอมจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น
หลักการมีภาวะผูนําแบบเกือ้ หนุน (Facilitative Leadership)
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการบริหารที่ใชหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
ซึ่งคําวา ภาวะผูนํา (Leadership) มีนักวิชาการคนสําคัญใหทัศนะไว ดังนี้
Kotter (1999) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด กลาวไววา ภาวะผูนําหมายถึง ความสามารถใน
การเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงได โดยมีผูนําเปนผูสรางวิสัยทัศนใหเปนตัวกํากับ ทิศทาง ของ
องคการในอนาคต จากนั้นจึงจัดวางคนพรอมทั้งสื่อความหมายใหเขาใจ วิสัยทัศนและ สรางแรงดล
ใจแก ค นเหล า นั้น ให ส ามารถเอาชนะอุ ป สรรคเพื่อ ไปสู วิสั ย ทัศ นดั ง กล า วภาวะผูนํ า เป น
ความสามารถในการมีอิทธิพลตอกลุม เพื่อใหดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้แหลงที่มาของการ
มีอิทธิพล อาจเปนอยางทางการ เชน ไดกําหนดชัดเจนมากับตําแหนงทางบริหารขององคการนั้นวา
มีอํานาจอะไรบางเพียงไร ดังนั้นการไดรับบทบาทการเปนผูนําในตําแหนงบริหาร ก็ทําใหบุคคลนัน้
ไดรับอํานาจและเกิดอิทธิพลตอผูอื่นตามมา

70
คําวา “ผูบริหาร (Managers)” หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานโดยเนนเรื่อง “ความมีประสิทธิภาพ”
(People Who do Things Right) สวน “ผูนํา” (Leaders) หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานโดยเนนเรื่อง “ความ
มีประสิทธิผล” (People Who do Right Thing) (Bennis & Nanus, 1985) สวนทัศนะของ Burn
(1978) อธิบายวา ผูบริหารทําหนาที่ จัดหา ประสานงาน และกระจายทรัพยากรมนุษยและวัสดุ
อุปกรณตางๆ ที่จําเปนสําหรับองคการ ผูบริหารจึงจําเปนตองมีทัก ษะในการเปน ผูอํานวยความ
สะดวก (Facilitator) ในการทํางานขององคการ เปนผูที่สรางความมัน่ ใจวาสรางที่ปฏิบัตินั้นเปนไป
ตามกฎระเบียบขององคก าร สวนผูนําจําเปน ตองมีทัก ษะ เพื่อการสรางความมั่น ใจวางานของ
องคการคือสิ่งที่จําเปนตองทํา และผูนํามีหนาที่อํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดเปาหมาย (Goals)
ขององคการ เปนผูที่ริเริ่มในการพัฒนาวิสัยทัศนทคี่ วรจะเปนขององคการ
จากเหตุผลดังกลาวข างตน สามารถสรุปไดวา หลัก การมีภ าวะผูนําแบบเกื้อหนุน ตาม
แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น เปนแนวคิดที่กลาวถึงภาวะผูนําที่ไมใชเปนผูนํา
แบบชี้นําหรือสั่งการ แตเปนภาวะผูนําที่เนนการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก เพื่อใหการ
บริหารจัดการโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิผล
หลักการการพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach)
เปนหลักการที่มีการปรับทั้งเรื่องโครงสรางและวัฒนธรรมองคกรโดยการเปลี่ยนแปลง
ตองใหระบบทั้งหมดเห็นดวย และสนับสนุน การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จไดตองขึ้นอยูกับโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติการ ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ ซึ่งมี
สาระที่เกี่ยวของกับการเรียนรู ในมาตรา 6 กลาวถึง ลักษณะคนไทยที่พึงประสงค เปน มนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม และวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มาตรา 7 เปาหมายกระบวนการเรียนรู
ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ที่ ถู ก ต อ ง เกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรัก ษา สงเสริม สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนของ
สวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทยความรูอัน เปน สากล อนุรัก ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รูจัก
พึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มาตรา 8 การจัดการ
ศึกษา เปนการศึกษาตลอดชีวิต สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง
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หลักการพัฒ นาโรงเรียนทั้งระบบมีขั้น ตอนดังนี้ วิเคราะหภารกิจ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งผูบริหาร ครู ผูปฏิบัติการที่มีสวนได สวนเสีย มาวิเคราะหเปาหมาย
รวมกัน เพื่อใหเห็นภาพรวม เพื่อกําหนดยุทธศาสตร มีแผนยุทธศาสตรหรือธรรมนูญโรงเรียนที่เกิด
จากการตกลงรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา ซึ่งเนนผูเรียนสําคัญที่สุด เนน
ความรวมมือในการพัฒนาตามภารกิจ มีการสรางทีมงาน และผลักดันการปฏิรูปครู เพราะครูเปน
หัวใจสําคัญของการเรียนรู การพัฒนาทั้งระบบจะตองใหระบบการบริหารจัดการขับเคลื่อน ไดเห็น
ภาพของงานรวมกันอยางชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการที่เขมแข็งเปน
เอกภาพ และมีการบริหารจัดการตามสภาพและความตองการจําเปนของโรงเรียน
จากเหตุผลดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา หลักการพัฒ นาทั้งระบบตามแนวคิด การ
บริหารโดยใชโ รงเรียนเปนฐานนั้น เปนแนวคิดที่ตองมีก ารปรับโครงสราง วัฒ นธรรมองคการ
รวมทั้ง ปรั บปรุงระบบบริห ารใหม โดยมีก ารเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดี ขึ้น ซึ่ง ทุก ฝา ยไดแ ก
ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน หนวยงาน องคกร
ตางๆ และผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งหมดเห็นดวยและสนับสนุน
หลักความรับผิดรับชอบที่ตรวจสอบได (Accountability)
ในพจนานุก รม ฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน แปลคําวา Accountability วา ภาระรับผิดชอบ
(2536: 2) ในขณะที่นั ก วิชาการ และผูศึ ก ษาหลัก ธรรมาภิบ าล มีก ารเรีย กใช ศัพท คํานี้ อยา ง
หลากหลาย แตกตางกันไป อาทิ ทิพาวดี เมฆสวรรค ใช ความรับผิดชอบ ยุคศรีอาริยะ ใชคําวา
ความนาเชื่อถือและกฎเกณฑที่ชัดเจน อมรา พงศาพิชญ ใชคําวา การทํางานอยางมีหลักการและ
เหตุผล บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ใหความหมายในทางมิติการเมืองหมายถึง ระบบราชการที่มีคอรัปชั่น
นอยและมีประสิท ธิภ าพ มีค วามเปด เผย โปร งใส กระจายอํา นาจ และสามารถถอดถอนได
นักวิชาการ หลายคน ใหความหมายวา เปนเรื่องของการตรวจสอบ เนนไปในเรื่องกระบวนการ
บริ ห าร อาทิ ปรั ช ญา เวสารั ช ช ใช ใ นความหมายว า ความสามารถในการตรวจสอบ ติ ณ
ปรัชญพฤษธ ใหความหมายวา ความพรอมที่จะใหตรวจสอบ เปนที่นาสังเกตเปนอยางยิ่งวา แมวา
Accountability จะเปน แนวคิด ที่มาจากตะวัน ตก แตการใหค วามหมายก็แตกตางกันในหลายๆ
ประเทศดว ย อัน ไดแ ก ฝรั่ ง เศส สเปน และอิ ต าลี มีก ารใช คํ าว า Responsibility แทนคํ า ว า
accountability ซึ่งมีการมองวา แมวาคําสองคํานี้จะไมใชคําที่มีความหมายเดียวกันแตก็สามารถใช
ทดแทนกันได (Uhr, 1992; Mulgan, 1997)) สวนประเทศ เยอรมนี เดนมารก เนเธอรแลนด ใช
Accountability ในความหมายที่แตกตางจาก responsibility แตมีความหมายใกลเคียงกับคําวา Duty
หรือ Obligation (Dubnick, 1998 อางจาก สถาบันพระปกเกลา, 2547: 101)
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กลาวโดยสรุป Accountability และ Responsibility มีความหมายใกลเคียงกัน แตมีนัยยะที่
แตกตางกัน หรือเหมือนกันขึ้นอยูกับการตีความ ถูกแปลในภาษาไทยวา เปนความรับผิดชอบ ซึ่งมี
ความหมายใกลเคียงกับการพรอมรับผิด ซึ่งเปนคําแปลของ Accountability ซึ่งการพรอมรับผิดเปน
การรับถึงผลของการกระทํา การดําเนินการ และการรับผลที่จะตามมาที่เปนไดทั้งในทางบวก และ
ในทางลบของการตัดสินใจและการกระทําของตน รวมความหมายถึง การตอบสนองตอสาธารณะ
ความพรอมที่จะถูกตรวจสอบ
วิภาส ทองสุทธิ์ (2551: 173-174) ไดเสนอวา ความพรอมรับผิดเปนคุณสมบัติหรือทักษะ
พึงอันแสดงออกเพือ่ เปนตัวชี้การไดรับมอบหมายภารกิจที่จะนําไปปฏิรูปดวยความรับผิดชอบ เปน
องคประกอบที่สําคัญในการเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการ ประกอบดวยหลักการยอยดังนี้ 1) การ
มีเปาหมายที่ชัดเจน องคกรที่มีหลักการธรรมาภิบาลในหลักการนี้ตองกําหนดเปาหมายของการ
กระทําชัดเจน และสร างเปน วัฒ นธรรม วาประสงคจะบรรลุอะไรและตองการเห็นผลลัพธนั้น
อยางไร 2) กําหนดเปาหมายรวมกัน เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกองคกร หรือทุกคนเปนเจาของผลงาน
เพื่อกอใหเกิดกําลังใจในการทํางานรวมกัน เพื่อผลลัพธที่เปนที่ภาคภูมิใจรวมกัน 3) วัฒนธรรมการ
พรอมรับผิดและสํานึกในความรับผิดชอบจะทําใหผูบริหารงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดการประสานงานกันระหวางสมาชิกในองคกร 4) การจัดการพฤติกรรมที่ไมเอื้อการทํางาน
ซึ่งอาจมาจากการไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง มักมีการตอตาน องคกรตองมีมาตรการในการจัดการ
พฤติกรรมการตอตานการเปลี่ยนแปลงและทําใหทุกคนยอมรับในการเปลี่ยนแปลง 5) การมีแผน
สํารองในการบริหาร วัฒนธรรมการพรอมรับผิดจําเปนตองมีการวางแผนการสื่อสารใหคนใน
องคกรรับทราบและเขาใจแผน และนโยบายขององคกรที่จะกระจายขาวสารขอมูลที่เปดเผย 6) การ
ติดตามผลและการประเมินการทํางาน เปนสิ่งที่จะเปนเครื่องตรวจสอบดูวา เปนไปตามมาตรฐาน
คุณ ภาพงานที่กําหนดไว และควรมีการแกไขทันที่ที่ผลงานนั้น ไมไดมาตรฐาน และไดรับการ
ยอมรับขององคกร
จากเหตุผลดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา หลักความรับผิดชอบที่ต รวจสอบได ตาม
แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น เปนแนวคิดที่โรงเรียนตองพรอมรับผิดชอบในการ
กระทํา การดําเนินการ ที่จะตามมาที่เปนไดทั้งในทางบวก และในทางลบและตองพรอมใหมีการ
ตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
ผูวิจัยสรุปกรอบแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2544) ที่นํามาใชในการวิจัยไดดังนี้
1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยัง
สถานศึกษา โดยใหสถานศึกษามีอิสระ และความคลองตัวในการบริหารตนเองมากขึ้นและเปนการ
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คืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในรูปของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนโดยใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับโรงเรียนใหมากที่สุด
2. หลัก การบริหารตนเอง (Self-Management) คือ การบริหารจัดการตนเอง โดยให
โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง ภายใตการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่
จะคิดหรือกําหนดการดําเนินงานในโรงเรียนไดดวยตนเอง
3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation) คือ การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผู
มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมกันจัดการศึกษาซึ่ง
ไดแก ครู ผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนชุมชน การที่บุคคลทุกฝายมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและพรอมจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
มากขึ้น
4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (Facilitative Leadership) คือ การมีภาวะผูนําทีไ่ มใช
ผูนําแบบชี้นําหรือสั่งการ แตเปนภาวะผูนําที่เนนการสนับสนุน และอํานวยความสะดวก เพื่อให
การบริหารจัดการโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิผล
5. หลัก การพั ฒ นาทั้ง ระบบ (Whole School Approach) คื อ การปรั บโครงสรา ง
วัฒนธรรมองคการ รวมทั้งปรับปรุงระบบบริหารใหม โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่ง
ทุก ฝา ยได แก ผูบริ หารโรงเรีย น คณะกรรมการบริห ารโรงเรียน ผูปกครอง ชุ มชน นัก เรีย น
หนวยงาน องคกรตางๆ และผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งหมดเห็นดวยและสนับสนุน
6. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) คือ การที่โรงเรียนตองพรอม
รับผิดชอบในการกระทํา การดําเนินการ ที่จะตามมาที่เปนไดทั้งในทางบวก และในทางลบและตอง
พรอมใหมีการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
ความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
จากการศึกษาเรื่องการนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในการบริหารโรงเรียน
พบวา มีประโยชนตอการบริหาร และการจัดการศึกษาโดยรวมดังนี้ (Myers and Stonehill, 1993;
Herman and Herman, 1992; Florida Department of Education, 1998; ดิเรก วรรณเศียร, 2545)
1. เปนการระดมผูเชี่ยวชาญ และผูมีประสบการณเพื่อรวมกันจัดการศึกษา เปดโอกาสให
ครู ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิ และตัวแทนองคกรตาง ๆ ในชุมชน มีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
บริหารโรงเรียน
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2. ขวัญ และกําลังใจของครูดีขึ้น เนื่องจากมีสวนรวม และรับผิดชอบในการบริหาร และ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น ครูเกิดความภาคภูมิใจในงานของโรงเรียนเพราะไดมีโอกาสรวมคิด
รวมทํามากขึ้น
3. เปนการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อจัดการศึกษา ทั้งดานบุคลากร การเงิน และวิชาการ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยอาศัยเครือขายผูแทนองคกรตาง ๆ และเครือขาย
ผูปกครองที่เขามามีสวนรวมจัดการศึกษา
4. สรางภาวะผูนําใหกับบุคลากรในโรงเรียน การกระจายความรับผิดชอบใหทมี งานตาง ๆ
ในโรงเรียนจะทําใหเกิดผูนํากลุม และสมาชิกในโรงเรียนจะผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนําในทีมงาน
5. เพิ่มปริมาณ และคุณภาพการติดตอสื่อสาร การบริหารแบบมีสวนรวม และการทํางาน
เปนทีมทําใหตองมีการสื่อสารภายในทีมงาน และระหวางหนวยงานภายในโรงเรียนมากขึ้น และทําให
บุคลากรในโรงเรียนรับรู และเขาใจนโยบาย และแนวทางของโรงเรียนเพิ่มขึ้น
6. เกิดการริเริ่มสรางสรรค การใหโรงเรียนรับผิดชอบบริหารจัดการดวยตนเอง ทําใหเกิด
การริเริ่มจัดทําโครงการใหม ๆ เพื่อใหตรงกับความตองการของผูเรียน และชุมชนมากขึ้น
7. เพิ่มประสิทธิภาพ การที่ครู ผูปกครอง และชุมชนมีสว นรวมในการบริหารงบประมาณ
จึงเกิดแนวทางที่จะตองใชงบประมาณโดยประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด
8. เกิดความรูสึกมีสวนรวม และความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปดโอกาส
ใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการบริหาร และจัดการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง
และพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
9. โรงเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนมากขึ้น เนื่องจากชุมชนไดเขามามีสว นรว มใน
การบริหาร และจัดการศึกษา
10. การบริหาร และการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เนื่องจาก
เปนการบริหารในรูปองคคณะบุคคล
11. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และโครงการ
ใหม ๆ
จากการศึกษาดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีความสําคัญ
ตอการบริหาร และการจัดการศึกษาในดานการระดมทรัพยากรจากชุมชนใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา การสรางขวัญกําลังใจใหกับครู การสรางภาวะผูนําใหกับบุคลากรในโรงเรียน
รวมทั้งการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน และชุมชนใหดีขึ้น
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับการบริหารแบบควบคุมจากภายนอก
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Cheng (1996) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐานกับการ
บริหารแบบควบคุมจากภายนอก มีสาระสําคัญดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management)
กับการบริหารแบบควบคุมจากภายนอก (External Control Management)
แนวคิด/
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
หลักการ
(School-Based Management )
แนวคิดเกี่ยวกับ - ความหลากหลายรูปแบบของเปาหมายทาง
การศึกษา
การศึกษา
- มีความซับซอนและความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางการศึกษา
- มีความจําเปนที่จะปฏิรูปการศึกษา
- ใหความสําคัญกับประสิทธิผล
- มุงเนนในเรื่องคุณภาพ
หลักการที่ใช หลักการคนหาความเสมอภาค
ในการบริหาร - ทางเลือกที่หลากหลายสูเปาหมายเดียวกัน
จัดการโรงเรียน - เนนความยืดหยุน

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

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

พันธกิจของ
โรงเรียน

ลักษณะของ
กิจกรรมใน
โรงเรียน
กลยุทธการ
บริหาร
มโนทัศน
เกี่ยวกับมนุษย

มโนทัศน
เกี่ยวกับ
องคการ
รูปแบบการ
ตัดสินใจ

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

การบริหารแบบควบคุมจากภายนอก
(External Control Management)
หลักการในดานการควบคุมทางโครงสราง
- สนับสนุนผูควบคุมจากภายนอก
- การขยายตัวของระบบราชการ

- ทฤษฎี Y
- มองมนุษยในหลายแงมุม
- ใหความสําคัญของการรวมมือกันพัฒนา
มีสวนรวมในการตัดสินใจ

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

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

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

ทักษะการ
บริหารจัดการ
การใช
ทรัพยากร

-

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

-

บริหารงบประมาณดวยตนเอง
ตรงตามความตองการของโรงเรียน
แกปญหาไดทันการณ
พยายามเพิ่มแหลงทรัพยากรการศึกษา

บทบาทของ
โรงเรียน

- รูปแบบการพัฒนาที่สรางขึ้นเองเพื่อ
พัฒนาทั้งโรงเรียน ครู และนักเรียน
- ใชกระบวนการแกปญหา
- ผูสนับสนุนหรือที่ปรึกษา

การใชอํานาจ

บทบาทของ
หนวยงาน
สวนกลาง
บทบาทของ
ผูบริหาร
โรงเรียน
บทบาทของครู

-

การบริหารแบบควบคุมจากภายนอก
(External Control Management)
- ใชแบบภาวะผูนําระดับพื้นฐาน

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

- ผูนําและผูพัฒนาเปาหมาย
- ใหคําแนะนําสรางความรูความเขาใจ

- ผูตรวจสอบหรือผูควบคุมโดยเครงครัด

- ผูกระตุนประสานงานใหคนปฏิบัติ
- ผูพ ัฒนาเปนผูแสวงหาทรัพยากร

- ผูปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว

- ผูรวมงานในฐานะหุนสวน
- ผูต ัดสินใจ
- ผูร ิเริ่ม/ผูปฏิบัติ

-

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

-

มนุษยสัมพันธ

-

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

การบริหารแบบควบคุมจากภายนอก
(External Control Management)
- ผูรับบริการเชิงปริมาณ
- บุคคลภายนอกไมมีสวนรวมหรือให
ความรวมมือ

คุณภาพของ
ผูบริหาร
โรงเรียน

- มีความรูและเทคนิคการบริหารทันสมัย
- เรียนรูคนหา พัฒนา แกปญหาอยาง
ตอเนื่อง
- ใจกวางรับความคิดเห็นของทุกคน

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

ดัชนี
ประสิทธิผล

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

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

-

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

เทคโนโลยี

การบริหารทรัพยากร
(เงิน, คน, สารสนเทศ
ฯ)

การบริหาร
ตามแนวคิด
SBM

การสรางความรวมมือ
กับชุมชนและทองถิ่น

หลักสูตร
ระดับสถานศึกษา

การเรียนการสอน

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

การประเมินผลและรายงานผล

• สรางความตระหนักและ
ใหความรูและทักษะ
• ประเมินความพรอม

ดําเนินการพัฒนาตามเปาหมาย

การประเมินผล

กําหนดเปาหมายการ
พัฒนาโรงเรียนสู SBM
พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ
โรงเรียน
สรางกลไกการประกัน
คุณภาพ
สรางระบบการเงินและ
งบประมาณใหเหมาะสม

ประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็น

การเตรียมการ

• สงเสริมสนับสนุน
• จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
• กํากับ ติดตาม
• นิเทศ

นําผลการประเมินมาปรับปรุง
• ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
• วางแผนในระยะตอไป
• จัดทําขอมูลสารสนเทศ

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

จัดทํารายงาน
•รวบรวมผลการ
ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน
• วิเคราะหจุดเดน จุดดอย
• การดําเนินงาน
นําผลการประเมินมาปรับปรุง

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

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

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

กระจายอํานาจ
(Decentralization)

ความเปนอิสระ
(Autonomy)

ความรวมมือ
(Collaboration)

การวางแผนและประเมินผล
(Planning and Evaluation)

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

รอบตอไป
(Next Cycle)

การดําเนินการ
(Implementing)
กํากับ ติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluating)

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

การควบคุม (Controlling)
• การประกันคุณภาพ
• ระบบการควบคุมภายใน

ระบบจัดการสารสนเทศทางการศึกษา
(Educational Management
Information System)

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

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

เปลี่ยนแปลง
กลยุทธและ
การดําเนินงาน
พฤติกรรมของ
บุคคล

กระบวนการ
ตัดสินใจ(แบบ
มีสวนรวม)

คุณภาพของ
โรงเรียน

วัฒนธรรม
โรงเรียน

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

Dubrin, 2000

Robbins and
Mukerji, 1994
Kreitner, 1998

หนาที่บริหาร

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

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

การควบคุม
(Controlling)

ทรัพยากรบุคคล
(Human)
ทรัพยากรการเงิน
(Financial
Resources)
ผูบริหาร

เปาหมาย
(Goals)

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

แผนภาพที่ 18 หนาที่การบริหาร
ที่มา: Dubrin (2003: 5-6)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชหนาที่บริหาร ของ Dubrin ประกอบดวย 4 หนาที่บริหารหลัก
ดังนี้ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองคการ (Organizing) 3. การนํา (Leading) 4. การควบคุม
(Controlling) มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) เปนกระบวนการกําหนดเปาหมายหรือวัต ถุประสงคของ
องคการ และตัดสินใจลวงหนาวาจะดําเนินการอยางไรใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ประกอบดวย 4

102
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหา 2)
ขั้นวางแผน ไดแก การระบุปญหา ความตองการจําเปน และการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
การกําหนดทางเลือก กําหนดวัตถุประสงค กําหนดแผนงานหรือโครงการ 3) ขั้นดําเนินการตาม
แผน ไดแก การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป 4) ขั้น
ติดตามและประเมินผล ไดแก การกําหนดเกณฑการประเมิน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(สนานจิตร สุคนธทรัพย, 2542; เจือจันทร จงสถิตอยู, 2529)
2. การจัดองคการ (Organizing) เปนกระบวนการจัดการทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนและ
สําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายขององคการ ประกอบดวย การกําหนดโครงสราง
องคก ารและกําหนดโครงสรางงาน การจัดบุคลากรรับผิดชอบงาน การจัด การทรัพยากร การ
มอบหมายงาน วัฒนธรรมองคการ และบรรยากาศองคการ
3. การนํา (Leading) เปนการอํานวยการและประสานงาน กระตุนสงเสริมใหบุคลากร
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายองคการ ประกอบดวย ภาวะผูนํา การใชอํานาจ อิทธิพล อํานาจหนาที่
การตัดสินใจสั่งการ การติดตอสื่อสาร การประสานงาน และการจูงใจ
4. การควบคุม (Controlling) เปนการกํากับใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายและ
วัต ถุประสงค ประกอบดวย การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบติด ตาม การ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่ตั้งไว และการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
2.5.2 ภารกิจการบริหารสถานศึกษา
ภารกิจการบริหารสถานศึกษา วิจิตร ศรีสอาน (2523: 46-47) มีความเห็นวา โรงเรียน
เปนองคก ารทางการศึกษาที่อยูระดับลางสุด และมีค วามสําคัญมากที่สุด เพราะเปน หนว ยที่นํา
นโยบายและหลักสูตรไปดําเนินการใหเกิดผลตามวัตถุประสงคที่วางไว ระบบการบริหารการศึกษา
จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดจึงขึ้นอยูกับระบบการบริหารของโรงเรียน
ในดานภารกิจขอบขายการบริหารโรงเรียน ไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอไวแตกตาง
หลากหลายดังเชน ภิญโญ สาธร (2519: 45) ไดจําแนกขอบขายของระบบบริหารโรงเรียนไวเปน
6 ประการคือ
1. งานการสอนและการพัฒนาการใชหลักสูตร
2. งานบริหารกิจการนักเรียน
3. งานสรางความสัมพันธกับชุมชน
4. งานบริหารบุคลากรในโรงเรียน
5. งานอาคารสถานที่และบริเวณ
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6. งานจัดองคการและโครงสรางของโรงเรียน
Campbell (1977: 116)ไดแบงงานบริหารโรงเรียนไวออกเปน 6 ประการเชนกันคือ
1. งานดานหลักสูตรและการสอน
2. งานบริหารบุคลากรทางการสอน
3. งานบริการนักเรียน
4. งานดานอาคารสถานที่
5. งานดานงบประมาณและธุรการ
6. งานสัมพันธกับชุมชน
Gorton (1983: 47-49) ไดสรุปภารกิจหลักของผูบริหารสถานศึกษาไว 7 ประการ ดังนี้
1. ภารกิจดานการบริหารบุคคล
2. ภารกิจดานกิจการนักเรียน
3. ภารกิจดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
4. ภารกิจดานการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
5. ภารกิจดานการเงินและพัสดุ
6. ภารกิจดานอาคารสถานที่
7. ภารกิจดานอื่น ๆ
Kimbrough and Nunnerry (1988: 44 - 80) ไดจําแนกขอบขายงานบริหารออกเปน 9
ประการดวยกัน ซึ่งประกอบดวย
1. การจัดโครงสรางองคการ (Organization Structure)
2. การบริหารหลักสูตรและการสอน (Administration of Curriculum and Instruction)
3. การเงินทางการศึกษา (Financing of Education)
4. การบริหารสนับสนุนดานธุรการ (Business Management and Support Services)
5. การบริหารบุคคล (Staff Personnel Administration)
6. การบริหารกิจการนักเรียน(Student Affairs Services and Administration)
7. การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก (Building and Facility
Mnagement)
8. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน(School and Community Relations)
9. ความรับผิดชอบตอสังคม
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อุทัย บุญประเสริฐ (2528: 5) ก็ไดสรุปขอบขายงานบริหารสถานศึกษาไว 6 งาน ดังนี้
1. งานวิชาการ
2. งานบริหารทั่วไป
3. งานบุคลากร
4. งานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการศึกษา
5. งานกิจการนักเรียน
6. งานดานสัมพันธกับชุมชน
กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 36) สรุปขอบขายงานบริหารโรงเรียนไว 8 ประการ คือ
1. พัฒนาการสอนและหลักการ
2. งานธุรการ และงานการเงินและบริการตาง ๆ ของโรงเรียน
3. เปนผูนํา ของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู
4. งานบุคคล
5. งานอาคารสถานที่
6. การจัดรถรับสงนักเรียน
7. การจัดระบบบริหารโรงเรียนใหถูกตอง
8. ปกครองดูแลนักเรียน
จากขอบขายการบริหารโรงเรียนที่นักวิชาการหลายทานไดแบงไว ดังตัวอยางที่เสนอใน
ตอนตนนี้ จะมีความแตกตางกันบางในชื่อเรียกและเนื้องานที่เปนงานปลีกยอยเฉพาะ แตเนื้องาน
หลักนั้นสวนใหญทั่วไปจะสอดคลอง หรือมีความคลายคลึงกันโดยทั่วไป ซึ่งในที่นี้อาจสรุปเปน
กลุมงานโดยรวมไดดังนี้
1. งานวิชาการ หรืองานดานการเรียนการสอนและหลักสูตร
2. งานบุคลากร
3. งานกิจการนักเรียน
4. งานบริหารทั่วไป (ธุรการ การเงิน พัสดุ ฯลฯ)
5. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
6. งานความสัมพันธกับชุมชนและสังคม
สว นในการวิจัยนี้ ผูวิจัย จะวิเคราะหภ ารกิจ การบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ซึ่งกําหนดให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง จากภารกิจการบริหารโรงเรียน
ขา งต น สามารถบูร ณาการและจั ด กลุม ภารกิ จ ของการบริ หารโรงเรีย นตามแนวคิด ทฤษฎี ใ ห
สอดคลองกันไดเปนอยางดี
แตในงานวิจัยนี้ ไดวิเคราะหและสังเคราะหภารกิจการบริหาร 4 ดาน จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยวิเคราะหจากงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารและจัดการศึกษา
แบบกระจายอํานาจ (กมล สุดประเสริฐ, 2544: 104-116) งานวิจัยเรื่อง โครงการปฏิรูปดานระบบ
บริหารและการเงินทางการศึกษาภายใตโครงการนํารองการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชัยอนันต สมุทวณิช, 2544: 24-39) การวิจัยเชิงนโยบาย รูปแบบ
ของการบริหารสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ตามแนวพระราชบัญญัติก ารศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
(สํานั ก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร, 2544: 129-136) และเอกสารคูมือสงเสริมการบริหาร
สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ) พบวาภารกิจการบริหารโรงเรียน มีดังนี้
1. การบริหารงานวิชาการ
1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู
1.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.6 การพัฒนาแหลงเรียนรู
1.7 การนิเทศการศึกษา
1.8 การแนะแนวการศึกษา
1.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.10 สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
1.11 การประเมินความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
1.12 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
2. การบริหารงบประมาณ
2.1 การจัดทําและเสนอของบประมาณ
- การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
- การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา
- การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ

106
2.2 การจัดสรรงบประมาณ
- การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
- การเบิกจายและการอนุมตั ิงบประมาณ
- การโอนเงินงบประมาณ
2.3 การตรวจสอบ ติด ตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน

2.4

2.5

2.6

2.7

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

วิชาการ

งบประมาณ

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

กลุมงานนโยบายและแผน
กลุม งานการงบประมาณ
กลุมงานจัดหารายไดและ
กองทุนโรงเรียน
กลุมงานการบริหารทรัพยสิน
และผลประโยชน(ถามี)
ฯลฯ

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

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

แผนภาพที่ 19 แผนผังโครงสรางสถานศึกษาที่จัดโครงสรางแบบแบงงานตามภารกิจเพื่อรองรับ
การกระจายอํานาจตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ที่มา: อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ จันทรสุพัฒน (2544: 58)
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งานวิชาการ
กลุมงานหลักสูตรและการสอน:
1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2. ระดับและหมวดวิชา/การสอน/สอบ/วัดผลประเมินผล
3. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
4. บริการเอกสารการสอน
5. หลักสูตรพิเศษ
กลุม งานนิเทศการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการสอน:
1. นิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
2. การวิจัยการสอน
3. การศึกษากับชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
กลุมงานกิจการและกิจกรรมนักเรียน:
1. กิจการนักเรียนและสวัสดิการ
2. แนะแนว
3. ทุนการศึกษา
4. กิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กลุมงานสื่อ หองสมุด และเทคโนโลยีการศึกษา:
1. บริการสื่อ/โสตฯ/มัลติมีเดีย
2. หองสมุดโรงเรียน
3. บริการเอกสารและสิ่งพิมพทางวิชาการ
4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา / บริการ IT เพือ่ การเรียนการสอน
กลุมงานวัดผลประเมินผลและมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน:
1. ระบบระเบียนและทะเบียนนักเรียน
2. การวัดผล การเทียบโอนและคลังขอทดสอบ
3. การประเมินมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน
กลุมงานการพัฒนาวิชาชีพครู:
1. การวิจัย การเรียนการสอน
2. การพัฒนาวิชาชีพครู
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กลุม งานการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และบริการทางวิชาการของโรงเรียน(ถามี)
กลุมงานวิชาการกับชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น (ถามี)
กลุมงาน-โครงการพิเศษทางวิชาการของโรงเรียน (ถามี)
การงบประมาณ
กลุมงานนโยบายและแผน:
1. นโยบาย/แผน/โครงการ
2. สารสนเทศและระบบขอมูลเพื่อการบริหาร
3. การติดตามและการรายงาน
กลุม งานการงบประมาณ:
1. การจัดสรรงบประมาณ
2. การติดตามและรายงานการงบประมาณ
กลุมงานจัดหารายไดและกองทุนโรงเรียน:
1. การจัดหารายได
2. งานบริหารกองทุนโรงเรียน
กลุมงานการบริหารทรัพยสินและผลประโยชน (ถามี):
1. การบริหารทรัพยสินและผลประโยชน
2. การประกอบกิจการพิเศษและการลงทุน
การบริหารงานบุคคล
กลุมงานการวางแผนกํา ลังคน/สรรหา/คัดเลือก
กลุมงานการบรรจุ/แตงตั้ง และระบบทะเบียนบุคคล
กลุมงานการประเมิน-การพัฒนาบุคคล และงานวินัย
กลุมงานสวัสดิการและกองทุนบุคลากร
งานบริหารทั่วไป
กลุมงานธุรการและสารบรรณ
กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
กลุมงานการเงินและการบัญชี
กลุมงานพัสดุและการจัดจางบริการ

113

กลุมงานอาคารสถานที่ การพัฒนาพืน้ ที่และสิ่งแวดลอม
กลุมงานรักษาความปลอดภัยและระบบสัญจร
กลุมงานประชาสัมพันธ
กลุมงานบริการพิเศษ (ถามี)
กลุมงานบริการอนามัยและโภชนาการ
กลุมงานระบบการตรวจสอบผลงานและการเงิน (Audit System) (ถามี)
กลุมงาน-โครงการชุมชนสัมพันธ
ภารกิจการบริหารสถานศึกษาเอกชน สามารถจัดโครงสรางและระบบงานของตนเองได
ตามความเหมาะสมโดยใหสอดคลองกับกับพรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ดิเรก วรรณเศียร (2545) ไดศึกษาการพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวามีองคประกอบ 6 ดาน คือ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป และหนาที่การบริหารทํา
ใหการบริหารทั้ง 4 ดานบรรลุเปาหมาย คือ การวางแผน การจัดองคกร การนํา และการควบคุม โดย
ไดสรุปสรุปความสัมพันธของทุกองคประกอบ ดังแผนภาพ
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การวางแผน
การบริหารงบประมาณ

การบริหารบุคคล

การบริหารงานวิชาการ

การบริหารทั่วไป
การจัดองคกร

การนํา

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
การควบคุม (การประกันคุณภาพและการควบคุมภายใน)
สิ่งแวดลอม (ชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

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

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

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

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

2.6.2 การบริหารโรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดหลักการสําคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา คือ ใหสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา โดยระบุไวในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา สวนที่ 3 การบริหารและ
การจัดการศึกษาของเอกชน มาตรา 43 ใหเอกชนมีอิสระในการบริหารจัดการ โดยมีแนวปฏิบัติใน
การกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ มาตรา
45 ใหรัฐกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัด
การศึกษา รวมทั้งในการกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐใหคํานึงถึงผลกระทบตอ
การจัดการศึกษาเอกชน โดยใหรับฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณา
ดวย นอกจากนี้ในมาตรา 46 ยังกําหนดวารัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอน
หรือยกเวน ภาษี และสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนทางการศึก ษาตามความเหมาะสม
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ เพื่อใหสถานศึกษาของเอกชนมีมาตรฐาน และสามารถ
พึ่งพาตนเองได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ม.ป.ป.: 26–46.)
ดานคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไว คือ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ โดยทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงใหความสําคัญอยาง
มากกับการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา ใหมีอิสระในการบริหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
และเนนการปฏิรูประดับสถานศึกษา โดยเพิ่มบทบาทและอํานาจหนาที่ใหกับสถานศึกษาเพื่อใหมี
อิสระในการตัดสินใจเรื่องสําคัญคือ วิชาการหรือหลักสูตร การบริหารงบประมาณ และการบริหาร
บุคลากร โดยมีค ณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ประกอบดวยผูแทนของผูมีสว นเกี่ยวของเปน

117

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

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

การบริหารจัดการ

การจัดการเรียนการสอน

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

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

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

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

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

รูปแบบการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน

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

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในบทนี้ผวู ิจัยจะนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิธกี ารดําเนินการวิจัย โดยแสดงถึงขัน้ ตอนการ
วิจัย แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
สําหรับขั้นตอนการวิจัยมี 5 ขั้นตอน ดังแสดงแผนภาพตอไปนี้
แผนภาพที่ 23 แสดงขั้นตอนการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และผลลัพธ
ขั้นตอนการวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ผลลัพธ

1. การศึกษาเพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย

1. วิเคราะหเอกสารตาง ๆ
และขอมูลทางอินเตอรเน็ต
เกี่ยวกับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน และ
แนวคิดเชิงระบบ

1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และสาระที่เกี่ยวของ
2. กรอบแนวคิดในการวิจัย

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

1. สรางเครื่องมือ
- นําเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ และหาคา IOC
- นําไป Try Out เพื่อหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา
- สอบถามขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง
- สังเคราะหและวิเคราะห
ขอมูลที่ได
2. เครื่องมือที่พัฒนาแลว
- สอบถามความคิดเห็น
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนใน
ระบบโรงเรียน ประเภท
สามัญศึกษา (ทั่วไป) 355 คน

ไดทราบสภาพปจจุบัน และ
ความตองการในการบริหาร
โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน
และขอมูลพื้นฐาน
สําหรับการสรางรูปแบบ
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แผนภาพที่ 23 แสดงขั้นตอนการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และผลลัพธ (ตอ)
ขั้นตอนการวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ผลลัพธ

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

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

รูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ฉบับราง

4. ขั้นตรวจสอบความเปนไป
ไดของรูปแบบ และความ
เหมาะสมในการนําไปใช

1. สอบถาม/และสัมมนากลุม

ขอมูลความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ / ผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเปนไปได
ของรูปแบบ รวมทั้ง
ขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรูปแบบ

5. ขั้นปรับปรุงและนําเสนอ
รูปแบบ

1. นําขอเสนอแนะมาทําการ
ปรับปรุงรูปแบบ
2. นําเสนอรูปแบบที่แกไข
ปรับปรุงแลว
3. เขียนรายงานการวิจัย

ผูทรงคุณวุฒิ / ผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 9 คน

รูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน
ฉบับสมบูรณ
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การวิจัยครั้งนี้แบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 5 ขั้นตอนคือ ขั้นการศึกษาเพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ขั้นการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประกอบการสรางรูปแบบ ขั้นการ
สรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ขั้นการตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน และขั้นปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน โดยแตละขั้นตอนมีกิจกรรมดังตอไปนี้
1. ขั้นการศึกษาเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ศึกษาและสังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
การศึกษาจะครอบคลุมสาระในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ หลักการ แนวคิดทฤษฎี
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน แนวคิดเชิงระบบ แนวคิดการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัด การศึก ษา การบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารโรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญั ติ
การศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 หนาที่การบริหาร และบทบาทการบริหารโดยคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน เพื่อใหไดองคความรูใหม นําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพือ่ ใชเปนกรอบแนวคิดใน
การวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการศึก ษาสภาพปจ จุบัน และความตองการในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน โครงสรางของแบบวิเคราะหเอกสารประกอบดวย ขอมูล
ภายนอก (ประเภทของเอกสาร ปที่พิมพ หนวยงานหรือสํานัก พิมพ สาขาวิชา) ขอมูลภายใน
(ชื่อผูเขียนเอกสาร ประเด็นหลักของเอกสาร เนื้อหาสาระของเอกสารที่เชื่อมโยงกับทฤษฏี หรือ
ผลการวิจัยอื่น จุดเนนการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล) ขอคนพบที่สามารถนําไปใชในการ
จัดทํารูปแบบ
แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
ไดแก หนังสือ ตํารา เอกสาร ผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน การพัฒนารูปแบบ การวิเคราะหระบบ หนาที่การบริหาร การบริหารโรงเรียน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 สื่ออิเลคทรอนิกส ดังที่กลาวไวในบทที่ 2
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ทํ า การเก็ บ รวบรวมเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งจากหอสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต า ง ๆ
ฐานขอมูลทาง Internet และหนวยงานที่เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชน แลวทําการศึกษา / วิเคราะห
สรุปประเด็นและบันทึกขอมูลในแบบวิเคราะหเอกสารที่สรางขึ้น
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การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปสาระสําคัญ จําแนกและเรียบเรียงรายการขอมูลตามแบบ
วิเคราะหเอกสารใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. จําแนกเนื้อหาตามประเด็นสําคัญ เชน ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ ฯลฯ
2. จัดกลุมเนื้อหาที่วิเคราะหเปนหมวดหมูและสรุปเปนรายการใหเหมาะสมตามลําดับ
3. สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประกอบการสรางรูปแบบ
เปนขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการใน
การบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐานของโรงเรียนเอกชน โดยมีขั้น ตอนการสรางและพัฒ นา
เครื่องมือ ดังนี้
1. นํ า เครื่อ งมื อ ที่ ส รา งเสร็ จ แล ว นํ า เสนออาจารย ที่ป รึ ก ษาวิ ทยานิ พ นธ เพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกตองของภาษาและความชัดเจนในขอคําถามเพื่อการ
แกไขปรับปรุงหากมีประเด็นที่ยังไมถูกตองสมบูรณ
2. ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งผูวิจัยกําหนดเกณฑในการ
คั ด เลื อ กผู เ ชี่ ย วชาญแบบเจาะจง คื อ เป น ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา นั ก วิ ช าการ และผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถดานการวิจัยการศึก ษา และนําแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญไปคํานวณหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามในแตละขอเพื่อคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต .60 ขึ้นไป
3. นําเครื่องมือที่มีค วามเที่ยงตรงของเนื้อหาไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนซึ่งไมใชตัวอยางในการวิจัย จํานวน 40 คน เพื่อนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบัค (Cronbach, 1974:
161) โดยกําหนดคาความเชื่อมั่น ตั้งแต .80 ขึ้นไปเปน เกณฑคุณ ภาพของเครื่องมือ โดยได รับ
แบบสอบถามกลับมา จํานวน 34 ฉบับ คิดเปนรอยละ 85 ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาความ
เชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาเทากับ .981
4. นําเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไขแลว ไปสอบถามผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนที่เปนตัวอยาง
ประชากรและตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก โรงเรียนเอกชนในระบบโรงเรียน ประเภทสามัญศึกษา
(ทั่วไป) จํานวน 3,145 โรงเรียน เนื่องจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงกําหนดขนาด
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ตัวอยาง โดยการคํานวณ โดยใชสูต รกรณีทราบจํานวนประชากรของ Taro Yamane (Yamane,
1973: 1088) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะไดตัวอยางตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
n =
โดย

แทนคา

N
1+Ne2

n = ขนาดของตัวอยาง
N = จํานวนประชากรทั้งหมด
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% (0.05)
n

=

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

354.86

ดังนั้น ไดขนาดตัวอยางเทากับ 355 โรงเรียน
ขั้นตอนการสุมตัวอยาง
ตารางที่ 12 ขั้นตอนการสุมตัวอยางและจํานวนตัว อยางที่เปนแหลงขอมูลในการศึกษาสภาพ
ปจจุบันและความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ขั้นที่
1
2

จํานวนโรงเรียน
กทม.
ภูมิภาค
รวม
รวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่เปนประชากรใน
722
2,423
3,145
การศึกษา (ขอมูล 10 พฤศจิกายน 2554)
(โรงเรียน) (โรงเรียน) (โรงเรียน)
สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ เปนสัดสวนจาก
81
274
355
รายชื่อในขั้นที่ 1 เพื่อเปนโรงเรียนที่จะศึกษา (โรงเรียน) (โรงเรียน) (โรงเรียน)
และตอบแบบสอบถาม
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ

การสุมตัวอยางใชแบบความนาจะเปน (Probability Sampling) โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบบกําหนดสัดสวน (Proportionate) โดยใชจังหวัดเปนชั้น
ภูมิ ไดโรงเรียนในแตละจังหวัดตามสัดสวนของจังหวัด โรงเรียนในกรุงเทพมหานครไดตัวอยาง
81 โรงเรียน และในภูมิภาคไดตัวอยาง 274 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 355 โรงเรียน
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จํานวนตัวอยาง

=

ประชากรของแตละจังหวัด x 355
จํานวนประชากรทั้งหมด

ตารางที่ 13 จํานวนประชากร และตัวอยางแบงตามสัดสวน
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กําแพงเพชร
ขอนแกน
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
นนทบุรี

โรงเรียน
ประชากร
722
18
23
43
34
112
20
23
101
7
27
20
52
136
26
8
17
11
41
16
100
123
53
88

ตัวอยาง
81 (81.49)
2 (2.03)
3 (2.59)
5 (4.85)
4 (3.83)
13 (12.64)
2 (2.25)
3 (2.59)
11 (11.40)
1 (0.79)
3 (3.04)
2 (2.25)
6 (5.86)
15 (15.35)
3 (2.93)
1 (0.90)
2 (1.91)
1 (1.24)
5 (4.62)
2 (1.80)
11 (11.28)
14 (13.88)
6 (5.98)
10 (9.93)
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ตารางที่ 13 จํานวนประชากร และตัวอยางแบงตามสัดสวน (ตอ)
จังหวัด
นราธิวาส
นาน
บุรีรัมย
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขนั ธ
ปราจีนบุรี
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ
แพร
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แมฮองสอน
ยโสธร
ยะลา
รอยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี

โรงเรียน
ประชากร
22
16
28
78
30
21
15
33
16
9
16
18
19
18
47
19
17
26
7
5
11
15
37
7
31
32

ตัวอยาง
2 (2.48)
2 (1.80)
3 (3.16)
9 (8.80)
3 (3.38)
2 (2.37)
2 (1.69)
4 (3.72)
2 (1.80)
1 (1.01)
2 (1.80)
2 (2.03)
2 (2.14)
2 (2.03)
5 (5.30)
2 (2.14)
2 (1.91)
3 (2.93)
1 (0.79)
1 (0.56)
1 (1.24)
2 (1.69)
4 (4.17)
1 (0.79)
4 (3.50)
4 (3.61)
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ตารางที่ 13 จํานวนประชากร และตัวอยางแบงตามสัดสวน (ตอ)
โรงเรียน
จังหวัด
ประชากร
ลพบุรี
37
ลําปาง
27
ลําพูน
24
เลย
20
ศรีสะเกษ
18
สกลนคร
36
สงขลา
72
สตูล
16
สมุทรปราการ
101
สมุทรสงคราม
10
สมุทรสาคร
19
สระแกว
10
สระบุรี
25
สิงหบุรี
11
สุโขทัย
11
สุพรรณบุรี
28
สุราษฎรธานี
73
สุรินทร
8
หนองคาย
34
หนองบัวลําภู
11
อางทอง
8

ตัวอยาง
4 (4.17)
3 (3.04)
3 (2.70)
2 (2.25)
2 (2.03)
4 (4.06)
8 (8.12)
2 (1.80)
11 (11.40)
1 (1.12)
2 (2.14)
1 (1.12)
3 (2.82)
1 (1.24)
1 (1.24)
3 (3.16)
8 (8.24)
1 (0.90)
4 (3.83)
1 (1.24)
1 (0.90)

อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

1
5
1
1
7

รวม

6
45
10
12
59
3,145

(0.67)
(5.07)
(1.12)
(1.35)
(6.65)
355
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในขั้น ตอนนี้ มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม ซึ่งเปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขั้น เพื่อสอบถามผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน และความ
ตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยแบบสอบถามมีลักษณะ ดังนี้
ก. แบบสอบถามสภาพปจจุบันและความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
แบงเปน 2 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 สภาพและขอมู ลพื้น ฐานของผูต อบแบบสอบถาม โดยเปน แบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ประกอบดวย ตําแหนงปจจุบัน อายุการทํางาน วุฒิการศึกษา ฯลฯ
ตอนที่ 2 สอบถามความคิด เห็น ของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพปจ จุบัน และความ
ตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scales) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยเปนคําถามเกี่ยวกับหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 6
หลักการ ไดแก หลักการกระจายอํานาจ หลักการบริหารตนเอง หลักการบริหารแบบมีสวนรวม
หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน หลักการพัฒนาทั้งระบบ และหลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได โดยยึดแนวคิด การกระจายอํานาจและบริหารจัดการศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารทั่วไป รวมทั้ง กระบวนการบริหารงาน 4
ดาน ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การนํา และการควบคุม
แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
แหล ง ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ในขั้ น ตอนนี้ ได แ ก ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 81 คน และในภูมิภาค 274 คน รวมทั้งหมด 355 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ ผูวิจัยติดตอขอหนังสืออนุญาตและขอความ
รวมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม พรอมแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปเก็บ
รวบรวมขอมูลกับตัวอยางทั้งสิ้น 355 โรงเรียน โดยใชวิธีจัดสงทางไปรษณียไปยังโรงเรียนที่เปน
ตัวอยางโดยตรงเพื่อใหจัดเก็บขอมูลสงคืนทางไปรษณียที่ผูวิจัยสอดซองจดหมายติดแสตมปไปให
สําหรับโรงเรียนที่ไมไดสงคืนทางไปรษณียตามเวลาที่กําหนดไว ผูวิจัยติดตามทางโทรศัพทอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อขอใหสงกลับมาใหผูวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
ใชวิธีการวิเคราะหตามลักษณะของขอมูลแตละเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลแตละ
ประเภทดังนี้
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1) ขอมูลจากแบบสอบถาม สวนที่เปนแบบเลือกตอบใชวิธีแจกแจงความถี่ และหาคา
รอยละ สว นที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคาใชการหาคาเฉลี่ย (mean) = X) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) โดยกําหนดคาคะแนนของคําตอบหรือตัวเลือกแตละระดับ
ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง - สภาพการดําเนินการในปจจุบันมีการดําเนินการอยูใ นระดับมากที่สุด
- สภาพการดําเนินการที่ตองการใหมกี ารดําเนินการอยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง - สภาพการดําเนินการในปจจุบนั มีการดําเนินการอยูในระดับมาก
- สภาพการดําเนินการที่ตองการใหมกี ารดําเนินการอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง - สภาพการดําเนินการในปจจุบนั มีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง
- สภาพการดําเนินการที่ตองการใหมกี ารดําเนินการอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง - สภาพการดําเนินการในปจจุบันมีการดําเนินการอยูใ นระดับนอย
- สภาพการดําเนินการที่ตองการใหมกี ารดําเนินการอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง - สภาพการดําเนินการในปจจุบันมีการดําเนินการอยูใ นระดับนอยที่สุด
- สภาพการดําเนินการที่ตองการใหมกี ารดําเนินการอยูในระดับนอยที่สุด
เกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยที่คํานวณไดเปน 5 ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง - สภาพปจจุบันมีการดําเนินการในระดับมากที่สุด
- ตองการใหมีการดําเนินการในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง - สภาพปจจุบันมีการดําเนินการในระดับมาก
- ตองการใหมีการดําเนินการในระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง - สภาพปจจุบันมีการดําเนินการในระดับปานกลาง
- ตองการใหมีการดําเนินงานในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง - สภาพปจจุบันมีการดําเนินการในระดับนอย
- ตองการใหมีการดําเนินการในระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง - สภาพปจจุบันมีการดําเนินการในระดับนอยที่สุด
- ตองการใหมีการดําเนินการในระดับนอยที่สุด
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows คํานวณหาคาเฉลี่ย (X) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสภาพปจจุบันและความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน ผูวิจัยไดวิเคราะหและจัดลําดับความตองการจําเปน ใชสูตร Modified Priority Needs Index
(PNI Modified) ซึ่งเปนดัชนีจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนทีใ่ ชหลักการประเมิน
ความแตกตางและเปนสูตรที่ นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวานิช (2542) ไดปรับสูตรการ
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คํานวณมาจากคาดัชนี PNI โดยการหาคาผลตางระหวางคาเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวัง (I) กับคาเฉลี่ย
ของสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน (D) แลวหารดวยคาเฉลี่ยของสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน (D) เพื่อ
ถวงน้ําหนักกอนที่จะนํามาจัดลําดับ โดยใชหลักการกําหนดความตองการจําเปนจากระดับสภาพ
ปจจุบันแลวจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนตามคา PNI Modified โดยใชสูตรในการ
คํานวณ
PNI Modified = (I – D) / D
เมื่อ PNI Modified หมายถึง ดัชนีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
I = Importance หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean) ของสภาพที่คาดหวัง คือ ระดับความตองการ
D = Degree of Success หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean) ของสภาพปจจุบัน
3. ขั้นสรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
การดําเนินการวิจัยในขั้นนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1. นําผลการวิจัยในขั้นตอนการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและศึกษาวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานสภาพปจจุบันและความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
2. ดําเนินการรางของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน โดย
ใชแนวคิดของ Lunenberg and Ornstein ที่แบงองคประกอบของระบบ 5 ดาน ไดแก 1. ปจจัย
นํ า เข า 2. กระบวนการ 3. ผลผลิ ต 4. ข อ มู ล ป อ นกลั บ 5. สภาพแวดล อ ม นํ า มาสร า งเป น
องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน โดยขอมูลที่ได
นํามาจากผลการวิจัยการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน โดยใชเกณฑตามคาดัชนีความตองการจําเปน PNI Modified
3. ผูวิจัยนําเสนอรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน โดย
นําคาดัชนีความตองการจําเปน PNI Modified ที่ไดจากการวิจัยมาเสนอเปนองคประกอบของรูปแบบ
4. นําร างรู ปแบบที่พัฒ นาขึ้ น พรอมรายละเอียดของรู ปแบบเสนออาจารยที่ป รึก ษา
วิทยานิพนธพิจารณาและปรับปรุงแกไขรูปแบบ
ผลการวิจัยในขั้นนี้ ทําใหรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เอกชน ที่พรอมสําหรับการนําไปตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ
4. ขั้นตรวจสอบรูปแบบ
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เปนการประเมินตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ดวยวิธีสอบถามผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญและจัดสัมมนา
กลุม (Focus Group) โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูเชี่ยวชาญ คือ
1) เปนนักวิชาการดานบริหารการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน
2) เป น ผู บ ริ ห ารและผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารการศึ ก ษา ในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่มีคุณสมบัติดังนี้
- มีประสบการณดานการบริหารการศึกษา ไมนอยกวา 10 ป
- จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทดานการบริหารการศึกษา
3) ผูบริหารโรงเรียนเอกชนหรือนายกสมาคมหรือผูแทนสมาคมที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
เอกชน ที่มีคุณสมบัติดังนี้
- มีประสบการณในตําแหนงไมนอยกวา 5 ป
- จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทดานการบริหารการศึกษา
โดยผูวิจัยขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ปรับปรุง แกไข และใชเกณฑดังกลาว
คัดเลือกผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได
ของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบประเมินรูปแบบ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9
คน เกี่ยวกับองคประกอบรูปแบบ และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับรูปแบบ โดยมี
ลําดับขัน้ ในการสรางแบบประเมิน ดังนี้
ก) ผู วิ จั ย จั ด ทํ า ร า งเป น แบบประเมิ น รู ป แบบและรายการข อ คํ า ถามตามจํ า นวน
องคประกอบในรูปแบบ
ข) เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และความ
ตรงตามโครงสราง
ค) ปรับปรุงและจัดทําแบบประเมินรูปแบบฉบับสมบูรณแลวจึงนําไปเก็บรวบรวม
ขอมูล
แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
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1) ผูวิจัยติดตอขอความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน โดยติดตอขอ
หนังสือขอความรว มมือเปน ผูทรงคุณ วุฒิต รวจสอบและประเมิน รูปแบบ จากบัณ ฑิต วิทยาลัย
มหาวิ ทยาลั ยสยาม แลว จั ด สง หนังสื อดังกลาวพรอมรูปแบบฉบั บรางไปยัง ผูทรงคุณ วุ ฒิทาง
ไปรษณีย หลังจากจัดสงไปแลว 7 วัน ผูวิจัยติดตอขอรับแบบประเมินกลับคืนเพื่อนํามาสังเคราะห
และแกไขตามขอเสนอแนะ
2) ผูวิจัยติดตอนั ดหมายผูทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ทาน มารวมสัมมนากลุม (Focus Group) เพื่อ
ปรับปรุงแกไขรูปแบบใหไดขอสรุปสรางเปนรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เอกชน

การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการ
บริ ห ารโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐานของโรงเรี ย นเอกชน โดยการวิ เ คราะห ค วามคิ ด เห็ น จาก
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ ในประเด็นตางๆ และสังเคราะหสรุปความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
และขอวิจารณของผูทรงคุณวุฒิตามองคประกอบของรูปแบบ และพัฒนาเปน รูปแบบการบริหาร
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
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบัน/ ความตองการและจัดลําดับความตองการ
จําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
(ฉบับราง)
ตอนที่ 3 ผลการการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ตอนที่ 4 การปรับปรุ งและนําเสนอรูป แบบการบริ หารโดยใช โ รงเรียนเปน ฐานของ
โรงเรียนเอกชน
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบัน/ความตองการและจัดลําดับความตองการจําเปนใน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ความตองการ
และจัดลําดับความสําคัญของบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ซึ่งแบงออกเปน
2 สวน ไดแก 1) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม และ 2) การวิเคราะหเนื้อหา
ขอมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
1.1 แสดงสถานภาพและขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเ คราะหสถานภาพและข อมูลพื้ น ฐานของผู ต อบแบบสอบถาม ซึ่ง เปน ผู บริหาร
โรงเรียนจํานวน 355 คน จากจํานวนกลุมตัวอยาง 331 คน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่
และคารอยละ ดังรายละเอียดในตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและคารอยละสถานภาพและขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพและขอมูลพื้นฐาน
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม
2. อายุ
1. นอยกวา 30 ป
2. 31 – 40 ป
3. 41 – 50 ป
4. มากกวา 50 ป
รวม
3. ระดับการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
รวม
4. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
1. นอยกวา 10 ป
2. 11 - 20 ป
3. มากกวา 20 ป
รวม
5. ตําแหนงในสถานศึกษา
1. ผูรับใบอนุญาต
2. ผูจัดการ
3. ผูอํานวยการ
รวม

จํานวน

รอยละ

119
212
331

36.0
64.0
100.0

8
64
104
155
331

2.4
19.3
31.4
46.8
100.0

1
70
228
32
331

0.3
21.1
68.9
9.7
100.0

88
143
100
331

26.6
43.2
30.2
100.0

38
42
251
331

11.5
12.7
75.8
100.0
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จากตารางที่ 14 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน ผูหญิง 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 คิด เปน รอยละ 21.1 ปริญญาเอก คิด เปน รอยละ 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 แสดงสภาพปจ จุบัน และความต องการในการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐานของ
โรงเรียนเอกชน
ตารางที่ 15 แสดงขอมูลดานหลักการกระจายอํานาจ
สภาพการดําเนินการ
ในปจจุบัน

รายละเอียดที่ศึกษา
1. โรงเรียนสามารถกระจายอํานาจการตัดสินใจและ
แบงความรับผิดชอบไปยังฝายตางได
2. โรงเรี ยนสามารถกํ าหนดนโยบายตามภารกิ จการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษา 4 ด า น ได แ ก ด า นวิ ช าการ
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป
3. โรงเรี ย นสามารถจั ด ทํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
4. โรงเรียนสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยครู
และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนได
5. โรงเรี ย นสามารถนํ า หลั ก สู ต รไปใช อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
6. โรงเรี ย นสามารถจั ด การเรี ย นรู ที่ ห ลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการของผูเรียน
7. โรงเรียนใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

สภาพการดําเนินการ
ที่ทานตองการ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

3.75

.787

มาก

4.46

.593

มาก

3.96

.877

มาก

4.59

.623

มากที่สุด

3.97

.814

มาก

4.63

.548

มากที่สุด

3.57

.876

มาก

4.45

.598

มาก

3.80

.798

มาก

4.60

.571

มากที่สุด

3.79

.799

มาก

4.61

.564

มากที่สุด

3.58

.875

มาก

4.58

.563

มากที่สุด
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ตารางที่ 15 แสดงขอมูลดานหลักการกระจายอํานาจ (ตอ)
สภาพการดําเนินการ
ในปจจุบัน

รายละเอียดที่ศึกษา

สภาพการดําเนินการ
ที่ทานตองการ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

8. โรงเรี ย นใช แ หล งเรี ย นรู ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
9. โรงเรี ย นมี ก ารแต ง ตั้ งคณะกรรมการนิ เ ทศและ
พัฒนาคุณภาพการสอน
10. โรงเรี ยนสามารถดํา เนิน การวิ จัย ในชั้น เรี ยนเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได
11. โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลและประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียนได
12. โรงเรีย นดํา เนิน การประเมินมาตรฐานการศึกษา
และคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน
13. โรงเรีย นสามารถบริ หารงบประมาณการดํ าเนิ น
กิจกรรมตาง ๆ ได
14.โรงเรียนสามารถจัดตั้งงบประมาณไดเอง โดยผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
15. โรงเรียนบริหารงบประมาณโดยมุงเนนผลงาน

3.83

.858

มาก

4.57

.553

มากที่สุด

3.69

1.025

มาก

4.48

.719

มาก

3.50

.892

มาก

4.47

.671

มาก

3.84

.886

มาก

4.53

.643

มากที่สุด

3.84

.905

มาก

4.55

.674

มากที่สุด

3.93

.763

มาก

4.55

.582

มากที่สุด

3.98

.844

มาก

4.51

.653

มากที่สุด

3.98

.827

มาก

4.50

.671

มากที่สุด

16. โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณใหแตละฝาย
ไดอยางเหมาะสม
17. โรงเรียนสามารถแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและ
อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป
18. โรงเรียนมีการติดตามผลและการรายงานผลการใช
จายเงินงบประมาณภายในของโรงเรียน
19. โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
20. โรงเรี ย นสามารถจั ด ตั้ งกองทุ น โรงเรี ย น และมี
คณะกรรมการบริหารกองทุน
21. โรงเรี ย นมี ก ารจั ด หารายได จ ากการบริ ห าร
สถาน ศึ ก ษา ที่ ส อ ดคล อ งกั บ วั ตถุ ป ระสงค ข อ ง
สถานศึกษา

3.78

.900

มาก

4.42

.680

มาก

3.71

.973

มาก

4.42

.685

มาก

3.78

.917

มาก

4.41

.722

มาก

3.31

1.051

ปานกลาง

4.34

.805

มาก

2.67

1.162

ปานกลาง

3.84

.969

มาก

3.10

1.150

ปานกลาง

4.07

.945

มาก
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ตารางที่ 15 แสดงขอมูลดานหลักการกระจายอํานาจ (ตอ)
สภาพการดําเนินการ
ในปจจุบัน

รายละเอียดที่ศึกษา

สภาพการดําเนินการ
ที่ทานตองการ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

22. โรงเรี ย นสามารถบริ ห ารงานพั ส ดุ ไ ด เ รี ย บร อ ย
ถูกตอง
23. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี

3.43

.945

ปานกลาง

4.33

.749

มาก

3.96

.936

มาก

4.61

.605

มากที่สุด

24. โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลัง
และจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเองได
25. โรงเรียนสามารถสรรหา และบรรจุแตงตั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง
26. โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาได
27. โรงเรียนมีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคล
เพื่อการจัดการศึกษา
28. โรงเรี ย นสามารถกํ า หนดเกณฑก ารพิ จารณาให
ประโยชนตอบแทนแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
29. โรงเรี ย นสามารถดํ า เนิ นการทางวิ นั ย แก ค รู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง
30. โรงเรียนจัด สวัส ดิก าร เพื่ อสร างขวัญกํา ลังใจครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอง
31. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การเรียนการสอน
32. โรงเรี ย นสามารถสร า งระบบฐานข อ มู ล ทาง
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
33. โรงเรีย นสามารถจัด ทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจําปไดเอง
34. โรงเรียนสามารถจัดระบบงานธุรการและงานสาร
บรรณไดเอง
35. โรงเรีย นสามารถดํ า เนิ นการจัด ซื้ อ จั ด จ าง สิ่ งที่
ตองการและจําเปนไดเอง
36. โรงเรี ย นสามารถพั ฒ นาอาคารสถานที่ แ ละ
สภาพแวดลอมใหอยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย

3.82

.860

มาก

4.54

.594

มากที่สุด

4.13

.906

มาก

4.61

.619

มากที่สุด

4.15

.816

มาก

4.68

.567

มากที่สุด

3.60

.953

มาก

4.45

.674

มาก

3.90

.828

มาก

4.55

.651

มากที่สุด

4.02

.874

มาก

4.57

.650

มากที่สุด

4.04

.900

มาก

4.67

.570

มากที่สุด

3.73

.828

มาก

4.62

.594

มากที่สุด

3.52

.843

มาก

4.50

.610

มากที่สุด

4.19

.758

มาก

4.74

.533

มากที่สุด

4.05

.832

มาก

4.68

.562

มากที่สุด

4.19

.865

มาก

4.69

.552

มากที่สุด

4.30

.867

มาก

4.78

.525

มากที่สุด
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ตารางที่ 15 แสดงขอมูลดานหลักการกระจายอํานาจ (ตอ)
สภาพการดําเนินการ
ในปจจุบัน

รายละเอียดที่ศึกษา
37. โรงเรียนสามารถชี้แจงใหชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษา
38. โรงเรียนสามารถวางแผนดําเนินงานและปรับปรุง
การประชาสัมพันธ
รวม

สภาพการดําเนินการ
ที่ทานตองการ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

3.84

.874

มาก

4.56

.664

มากที่สุด

3.92

.836

มาก

4.57

.615

มากที่สุด

3.79

.599

มาก

4.52

.436

มากที่สุด

จากตารางที่ 15 พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานหลักการกระจายอํานาจในภาพรวม
มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ย (X) = 3.79 , S.D. = 0.599 ) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
ที่ศึก ษาพบวา มีก ารดําเนิน การอยูใ นระดับปานกลาง 4 ขอ ประกอบดว ย ขอ 19) โรงเรียน
สามารถระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.31 )
ขอ 20) โรงเรียนสามารถจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน (คาเฉลี่ย =
2.67 ) ขอ 21) โรงเรียนมีการจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.10 ) ขอ 22) โรงเรียนสามารถบริหารงานพัสดุไดเรียบรอยถูกตอง
(คาเฉลี่ย = 3.40 ) สวนที่เหลือมีการดําเนินการอยูในระดับมาก 34 ขอ ไดแก ขอ 1) โรงเรียน
สามารถกระจายอํานาจการตัดสินใจและแบงความรับผิดชอบไปยังฝายตางได (คาเฉลี่ย = 3.75 )
ขอ 2) โรงเรียนสามารถกําหนดนโยบายตามภารกิจการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก ดาน
วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่ว ไป (คาเฉลี่ย = 3.96) ขอ 3) โรงเรียน
สามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน (คาเฉลี่ย = 3.97) ขอ 4)
โรงเรียนสามารถจั ด ทําหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาโดยครูและบุค ลากรทั้งภายในและภายนอกของ
โรงเรียนได (คาเฉลี่ย = 3.57) ขอ 5) โรงเรียนสามารถนําหลัก สูต รไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
(คาเฉลี่ย = 3.80 ) ขอ 6) โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและ
ความตองการของผูเรียน (คาเฉลี่ย = 3.79) ขอ 7) โรงเรียนใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.58 ) ขอ 8) โรงเรียนใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
(คาเฉลี่ย = 3.83) ขอ 9) โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน
(คาเฉลี่ย = 3.69) ขอ 10)โรงเรียนสามารถดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได (คาเฉลี่ย = 3.50) ขอ 11) โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลและประเมินผล และเทียบโอนผล
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การเรียนได (คาเฉลี่ย = 3.84 ) ขอ 12) โรงเรียนดําเนินการประเมินมาตรฐานการศึก ษา และ
คุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน (คาเฉลี่ย = 3.84) ขอ 13) โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณ
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางได (คาเฉลี่ย = 3.93) ขอ 14)โรงเรียนสามารถจัดตั้งงบประมาณได
เอง โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร (คาเฉลี่ย = 3.98) ขอ 15)โรงเรียนบริหาร
งบประมาณโดยมุงเนนผลงาน (คาเฉลี่ย = 3.98) ขอ 16) โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณใหแต
ละฝายไดอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย = 3.78) ขอ 17) โรงเรียนสามารถแตงตั้งคณะกรรมการ
เบิกจายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป (คาเฉลี่ย = 3.71) ขอ 18) โรงเรียนมี
การติดตามผลและการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณภายในของโรงเรียน (คาเฉลี่ย = 3.78)
ขอ 23) โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี (คาเฉลี่ย = 3.96) ขอ 24) โรงเรียน
สามารถประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเองได (คาเฉลี่ย = 3.82 )
ขอ 25) โรงเรียนสามารถสรรหา และบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดว ยตนเอง
(คาเฉลี่ย = 4.13) ขอ 26) โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได (คาเฉลี่ย = 4.15) ขอ 27) โรงเรียนมีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพื่อการจัด
การศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.60) ขอ 28) โรงเรียนสามารถกําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบ
แทนแกครูและบุคลากรทางการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.90) ขอ 29) โรงเรียนสามารถดําเนินการทาง
วินัยแกค รูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาได ดว ยตนเอง (คาเฉลี่ย = 4.02) ขอ 30) โรงเรี ยนจั ด
สวัสดิการ เพื่อสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอง (คาเฉลี่ย = 4.04)
ขอ 31) โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย = 3.73) ขอ
32) โรงเรียนสามารถสรางระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย (คาเฉลี่ย =
3.52) ขอ 33) โรงเรียนสามารถจัด ทําแผนพัฒ นาการศึก ษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติก าร
ประจําปไดเอง (คาเฉลี่ย = 4.19) ขอ 34) โรงเรียนสามารถจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณ
ไดเอง (คาเฉลี่ย = 4.05 ) ขอ 35) โรงเรียนสามารถดําเนิน การจัด ซื้อ จัด จาง สิ่งที่ตองการและ
จําเปนไดเอง (คาเฉลี่ย = 4.19) ขอ 36) โรงเรียนสามารถพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
ใหอยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย (คาเฉลี่ย = 4.30) ขอ 37) โรงเรียนสามารถชี้แจงใหชุมชนมีสวน
รวมในการพัฒนาการศึกษา (คาเฉลี่ย = 3.84) ขอ 38) โรงเรียนสามารถวางแผนดําเนินงานและ
ปรับปรุงการประชาสัมพันธ (คาเฉลี่ย = 3.92)
สวนสภาพความตองการดานหลักการกระจายอํานาจในภาพรวมพบวา มีความตองการอยู
ในระดับมากที่สุด ( คาเฉลี่ย (X) = 4.52 , S.D. = 0.436 ) พิจารณาในรายละเอียดที่ศึกษาพบวา
มีสภาพความตองการอยูในระดับมาก 12 ขอ ประกอบดวย ขอ 1) โรงเรียนสามารถกระจายอํานาจ
การตัดสินใจและแบงความรับผิดชอบไปยังฝายตางได (คาเฉลี่ย = 4.46) ขอ 4) โรงเรียนสามารถ
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จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนได (คาเฉลี่ย =
4.45) ขอ 9) โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน (คาเฉลี่ย =
4.48) ขอ 10) โรงเรียนสามารถดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได (คาเฉลี่ย
= 4.47) ขอ 16) โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณใหแตละฝายไดอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย =
4.42) ขอ 17) โรงเรียนสามารถแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การประจําป (คาเฉลี่ย = 4.42) ขอ 18) โรงเรียนมีการติดตามผลและการรายงานผลการใชจายเงิน
งบประมาณภายในของโรงเรียน (คาเฉลีย่ = 4.41) ขอ 19) โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจาก
แหลงตาง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (คาเฉลี่ย = 4.34) ขอ 20) โรงเรียนสามารถ
จัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน (คาเฉลี่ย = 3.84) ขอ 21) โรงเรียนมี
การจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของสถานศึกษา (คาเฉลี่ย
= 4.07 ) ขอ 22) โรงเรียนสามารถบริหารงานพัสดุไดเรียบรอยถูกตอง (คาเฉลี่ย = 4.33) ขอ 27)
โรงเรียนมีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพื่อการจัดการศึกษา (คาเฉลี่ย = 4.45) สวนที่
เหลือมีความตองการระดับมากที่สุด 26 ขอ ไดแก ขอ 2) โรงเรียนสามารถกําหนดนโยบายตาม
ภารกิจการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหาร
ทั่วไป (คาเฉลี่ย = 4.59) ขอ 3) โรงเรียนสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน (คาเฉลี่ย = 4.63) ขอ 5) โรงเรียนสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
(คาเฉลี่ย = 4.60) ขอ 6) โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและ
ความตองการของผูเรียน (คาเฉลี่ย = 4.61) ขอ 7) โรงเรียนใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา (คาเฉลี่ย = 4.58 ) ขอ 8) โรงเรียนใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
(คาเฉลี่ย = 4.57) ขอ 11) โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลและประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียนได (คาเฉลี่ย = 4.53 ) ขอ 12) โรงเรียนดําเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพ
ทางวิชาการของโรงเรียน (คาเฉลี่ย = 4.55) ขอ 13) โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ได (คาเฉลี่ย = 4.55) ขอ 14)โรงเรียนสามารถจัดตั้งงบประมาณไดเอง โดยผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร (คาเฉลี่ย = 4.51) ขอ 15) โรงเรียนบริหารงบประมาณ
โดยมุงเนนผลงาน (คาเฉลี่ย = 4.50) ขอ 23) โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี
(คาเฉลี่ย = 4.61) ขอ 24) โรงเรียนสามารถประเมิน ความตองการอัต รากําลังและจัดทําแผน
อัตรากําลังดวยตนเองได (คาเฉลี่ย = 4.54) ขอ 25) โรงเรียนสามารถสรรหา และบรรจุแตงตั้งครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย = 4.61) ขอ 26) โรงเรียนสามารถวางแผนและ
ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได (คาเฉลี่ย = 4.68) ขอ 28) โรงเรียนสามารถ
กําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบแทนแกครูและบุคลากรทางการศึกษา (คาเฉลี่ย =
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4.55 ) ขอ 29) โรงเรียนสามารถดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง
(คาเฉลี่ย = 4.57) ขอ 30) โรงเรียนจัดสวัสดิการ เพื่อสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอง (คาเฉลี่ย = 4.67) ขอ 31) โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การเรียนการสอน (คาเฉลี่ย = 4.62) ขอ 32) โรงเรียนสามารถสรางระบบฐานขอมูลทาง
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย (คาเฉลี่ย = 4.45) ขอ 33) โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติก ารประจําปไดเอง (คาเฉลี่ย = 4.50 ) ขอ 34) โรงเรียน
สามารถจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณไดเอง (คาเฉลี่ย = 4.68) ขอ 35) โรงเรียนสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สิ่งที่ตองการและจําเปนไดเอง (คาเฉลี่ย = 4.69) ขอ 36) โรงเรียนสามารถ
พัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย (คาเฉลี่ย = 4.78 ) ขอ 37)
โรงเรียนสามารถชี้แจงใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา (คาเฉลี่ย = 4.56) ขอ 38)
โรงเรียนสามารถวางแผนดําเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธ (คาเฉลี่ย = 4.57)
ตารางที่ 16 แสดงขอมูลดานหลักการบริหารตนเอง
สภาพการดําเนินการ
ในปจจุบัน

รายละเอียดที่ศึกษา
39. โรงเรียนมีอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนดวยตนเอง
40. โรงเรียนกํา หนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่ มเติมเป น
ของโรงเรียนเองได
41.โรงเรียนมีการอํานวยการ กํากับ และติดตาม การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
42. โรงเรียนมีอิสระในการออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู
43.โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ทํ า แบบทดสอบ การวั ด ผล
ประเมินผล และเกณฑการเทียบโอนของตนเอง
44. โรงเรี ย นมี ก ารกํ า หนดเกณฑ ก ารทํ า งาน และ
มาตรฐานการทํางาน
45. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่อ ง
การเงิน ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียนเอง

สภาพการดําเนินการ
ที่ทานตองการ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

4.27

.792

มาก

4.69

.593

มากที่สุด

4.03

.849

มาก

4.53

.666

มากที่สุด

4.07

.815

มาก

4.63

.610

มากที่สุด

4.14

.792

มาก

4.63

.590

มากที่สุด

4.01

.926

มาก

4.57

.645

มากที่สุด

4.06

.849

มาก

4.62

.628

มากที่สุด

4.02

.924

มาก

4.61

.600

มากที่สุด
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ตารางที่ 16 แสดงขอมูลดานหลักการบริหารตนเอง
สภาพการดําเนินการ
ในปจจุบัน

รายละเอียดที่ศึกษา
46. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานที่ และ
การสรางความสัมพันธกับชุมชนของตนเอง
รวม

สภาพการดําเนินการ
ที่ทานตองการ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

3.86

.945

มาก

4.56

.586

มากที่สุด

4.06

.707

มาก

4.61

.514

มากที่สุด

จากตารางที่ 16 พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานหลักการบริหารตนเองในภาพรวม
พบวามีการดําเนินการอยูใ นระดับมาก ( คาเฉลี่ย (X) = 4.06 , S.D. = 0.707) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดที่ศึกษาพบวา มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมากทุกขอ ดังนี้ ขอ 39) โรงเรียนมี
อิสระและความคลองตั ว ในการตั ด สิน ใจเกี่ย วกับ การดํ าเนิน กิจ กรรมในโรงเรียนดว ยตนเอง
(คาเฉลี่ย = 4.27) ขอ 40) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึก ษาเพิ่มเติมเปนของโรงเรียนเองได
(คาเฉลี่ย = 4.03 ) ขอ 41)โรงเรียนมีการอํานวยการ กํากับ และติดตาม การพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน (คาเฉลี่ย = 4.07 ) ขอ 42) โรงเรียนมีอิสระในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู
(คาเฉลี่ย = 4.14 ) ขอ 43)โรงเรียนมีการจัดทําแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผล และเกณฑการ
เทียบโอนของตนเอง (คาเฉลี่ย = 4.01) ขอ 44) โรงเรียนมีการกําหนดเกณฑการทํางาน และ
มาตรฐานการทํางาน (คาเฉลี่ย = 4.06) ขอ 45) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่อง
การเงิน ทรัพยสิน และรายไดข องโรงเรียนเอง (คาเฉลี่ย = 4.02) ขอ 46) โรงเรียนกําหนด
มาตรฐานดานอาคารสถานที่ และการสรางความสัมพันธกับชุมชนของตนเอง (คาเฉลี่ย = 3.86)
สวนสภาพความตองการดานหลักการบริหารตนเองในภาพรวมพบวา มีความตองการอยู
ในระดับมากที่สุด ( คาเฉลี่ย (X) = 4.52 , S.D. = 0.436 ) พิจารณาในรายละเอียดที่ศึกษาพบวา มี
สภาพความตองการอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ
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ตารางที่ 17 แสดงขอมูลดานหลักการมีสวนรวม
สภาพการดําเนินการ
ในปจจุบัน

รายละเอียดที่ศึกษา
4 7 . โ ร งเ รี ย น จั ดใ ห มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า
กรรมการบริหารสถานศึกษาอยางโปรงใส
48. คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษามี ส ว นร ว ม
ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
49. คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษาร ว มกํ า หนด
เปาหมายในการดํ าเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจน
ตรงกัน
50. คณะกรรมการบริ หารสถานศึ กษา มีก ารประชุ ม
อยางสม่ําเสมอ
51. ครู แ ละบุ ค ลากรในโรงเรี ย นมี ส ว นร ว มในการ
พิจ ารณา กํ าหนด และตัด สิ นใจ การดํ าเนิน กิจ กรรม
ตาง ๆ ภายในโรงเรียน
52. ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมใน
กระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
53. โรงเรียนสามารถระดมและสรางเครือขาย บุคคล
และองคกรในชุมชน เพื่อการบริหารงานโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ
54. โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปที่เกิดจากความรวมมือของ
คณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และครู
รวม

สภาพการดําเนินการ
ที่ทานตองการ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

4.11

.860

มาก

4.61

.620

มากที่สุด

4.02

.923

มาก

4.56

.717

มากที่สุด

3.98

1.003

มาก

4.54

.714

มากที่สุด

4.00

.889

มาก

4.55

.651

มากที่สุด

4.15

.785

มาก

4.62

.582

มากที่สุด

3.72

.858

มาก

4.46

.683

มาก

3.49

.980

ปานกลาง

4.42

.693

มาก

3.97

.891

มาก

4.58

.634

มากที่สุด

3.93

.746

มาก

4.54

.561

มากที่สุด
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จากตารางที่ 17 พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานหลักการมีสวนรวมในภาพรวม มี
การดําเนินการอยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ย (X) = 3.93 , S.D. = 0.746 ) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
ที่ศึกษาพบวา มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ คือ ขอ53) โรงเรียนสามารถ
ระดมและสร า งเครื อ ข า ย บุ ค คลและองค ก รในชุ ม ชน เพื่ อ การบริ ห ารงานโรงเรี ย นให มี
ประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย = 3.49 ) และมีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมาก 7 ขอ ไดแก ขอ 47)
โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารสถานศึกษาอยางโปรงใส (คาเฉลี่ย = 4.11 )
ขอ 48) คณะกรรมการบริหารสถานศึก ษามีสวนรว มตัด สิน ใจในการวางแผนพัฒ นาโรงเรียน
(คาเฉลี่ย = 4.02 ) ขอ 49) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษารวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน (คาเฉลี่ย = 3.98 ) ขอ 50) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มี
การประชุมอยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ย = 4.00) ขอ 51) ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการ
พิจารณา กําหนด และตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน (คาเฉลี่ย = 4.15) ขอ
52) ผูป กครองและผู มีส ว นได สว นเสี ย มีส ว นรว มในกระบวนการจั ด กิ จ กรรมของโรงเรี ย น
(คาเฉลี่ย = 3.72 ) ขอ 54) โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปที่
เกิดจากความรวมมือของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และครู (คาเฉลี่ย = 3.97)
สวนสภาพความตองการดานหลักการมีสวนรวมในภาพรวมพบวา มีความตองการอยูใน
ระดับมากที่สุด ( คาเฉลี่ย (X) = 4.54 , S.D. = 0.561) พิจารณาในรายละเอียดที่ศึกษาพบวา มีสภาพ
ความตองการอยูในระดับมาก 2 ขอ ประกอบดวย ขอ 52) ผูปกครองและผูมีสว นไดสวนเสีย
มีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน (คาเฉลี่ย = 4.46) ขอ 53) โรงเรียนสามารถ
ระดมและสร า งเครื อ ข า ย บุ ค คลและองค ก รในชุ ม ชน เพื่ อ การบริ ห ารงานโรงเรี ย นให มี
ประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย = 4.42) สว นที่ เหลือมีสภาพความตองการอยูใ นระดับมากที่สุ 6 ขอ
ไดแก ขอ 47) โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารสถานศึกษาอยางโปรงใส
(คาเฉลี่ย = 4.61) ขอ 48) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมตัดสินใจในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียน (คาเฉลี่ย = 4.56) ขอ 49) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษารวมกําหนดเปาหมาย
ในการดําเนิน งานของโรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน (คาเฉลี่ย = 4.54) ขอ 50) คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา มีการประชุมอยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ย = 4.55) ขอ 51) ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีสว นรว มในการพิจ ารณา กําหนด และตัด สิน ใจ การดําเนิน กิจ กรรมตาง ๆ ภายใน
โรงเรียน (คาเฉลี่ย = 4.62) ขอ 54) โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําป ที่เกิดจากความรวมมือของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และครู (คาเฉลี่ย = 4.58)
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ตารางที่ 18 แสดงขอมูลดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
สภาพการดําเนินการ
ในปจจุบัน

รายละเอียดที่ศึกษา

สภาพการดําเนินการ
ที่ทานตองการ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

55. ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงมาสูโรงเรียน

4.15

.724

มาก

4.64

.579

มากที่สุด

56. ผูบริหารสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแก
ครูและบุคลากรในการทํากิจกรรมตาง ๆ
57. ผูบริหารสามารถสงเสริมใหครูและบุคลากรมีการ
พัฒนาตนเอง
58. ผู บ ริ หารเป น ผู ประสานความร ว มมื อจากชุ มชน
และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
59. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรแสดงความ
คิด เห็ น และมี ส ว นร วมในการสรุ ป ความคิด เห็ น เพื่ อ
นําไปสูการปฏิบัติรวมกัน
60. ผูบริหารทําหนาที่นิเทศและใหคําปรึกษาดานการ
ปฏิบัติงานแกครู
61. ผูบ ริหารจัด องค กร และใหครู มีสว นรว มในการ
บริหารโรงเรียน
62. ผูบริหารใหขวัญ กําลังใจ และความรูสึกรวมกันใน
การทํางานสูเปาหมาย
รวม

4.21

.689

มาก

4.66

.605

มากที่สุด

4.25

.758

มาก

4.67

.602

มากที่สุด

4.05

.820

มาก

4.60

.655

มากที่สุด

4.22

.703

มาก

4.66

.577

มากที่สุด

4.15

.775

มาก

4.66

.600

มากที่สุด

4.09

.799

มาก

4.61

.579

มากที่สุด

4.17

.780

มาก

4.72

.573

มากที่สุด

4.16

.643

มาก

4.65

.515

มากที่สุด
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จากตารางที่ 18 พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
ในภาพรวม มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ย (X) = 4.16 , S.D. = 0.643) เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดที่ศึกษาพบวา มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก ขอ 55) ผูบริหาร
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงมาสูโรงเรียน (คาเฉลี่ย = 4.15) ขอ 56) ผูบริหารสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกใหแกครูและบุคลากรในการทํากิจกรรมตาง ๆ (คาเฉลี่ย = 4.21 ) ขอ 57) ผูบริหาร
สามารถสงเสริมใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง (คาเฉลี่ย = 4.25) ขอ58) ผูบริหารเปนผู
ประสานความรวมมือจากชุมชนและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (คาเฉลี่ย = 4.05) ขอ 59) ผูบริหาร
เปด โอกาสใหค รูและบุค ลากรแสดงความคิด เห็น และมีสว นรว มในการสรุปความคิด เห็น เพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติรวมกัน (คาเฉลี่ย = 4.22) ขอ 60) ผูบริหารทําหนาที่นิเทศและใหคําปรึกษาดาน
การปฏิบัติงานแกครู (คาเฉลี่ย = 4.15) ขอ 61) ผูบริหารจัดองคกร และใหครูมีสวนรวมในการ
บริหารโรงเรียน (คาเฉลี่ย = 4.09) ขอ 62) ผูบริหารใหขวัญ กําลังใจ และความรูสึกรวมกันในการ
ทํางานสูเปาหมาย (คาเฉลี่ย = 4.17)
สวนสภาพความตองการดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนในภาพรวมพบวา มีความ
ตองการอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย (X) = 4.65 , S.D. = 0.515) พิจารณาในรายละเอียดที่ศึกษา
พบวา มีสภาพความตองการอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ
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ตารางที่ 19 แสดงขอมูลดานหลักการพัฒนาทั้งระบบ
สภาพการดําเนินการ
ในปจจุบัน

รายละเอียดที่ศึกษา
63. โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสรางในโรงเรียนให
เปนเครือขายเชื่อมโยงกัน เปนลําดับขั้น
64. ผู บ ริ ห ารเป น แบบอย า งในการปรั บ เปลี่ ย น
วัฒนธรรมองคกร
65. ผู บ ริ ห ารสร า งทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกในการพั ฒ นา
โรงเรียนทั้งระบบ
66. ผูบ ริห ารเสริ มสร างความเชื่อ มั่น และสร างความ
เขาใจใหกับครูและบุคลากร
67.โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติงานภายในโรงเรียน
68. คณะกรรมการที่ โ รงเรี ย นแต งตั้ งตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานภายในโรงเรียน ทั้งดานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
ได
69. โรงเรี ย นมี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่
สอดคลองกับระบบการประเมินภายนอก
70. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อเปนฐานขอมูลใน
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
71. โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา
รวม

สภาพการดําเนินการ
ที่ทานตองการ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

3.82

.897

มาก

4.50

.634

มากที่สุด

4.10

.803

มาก

4.56

.612

มากที่สุด

4.19

.774

มาก

4.63

.611

มากที่สุด

4.19

.775

มาก

4.64

.629

มากที่สุด

3.85

.904

มาก

4.55

.656

มากที่สุด

3.79

.951

มาก

4.53

.628

มากที่สุด

4.20

.776

มาก

4.66

.633

มากที่สุด

3.86

.859

มาก

4.56

.646

มากที่สุด

4.20

.770

มาก

4.69

.590

มากที่สุด

4.02

.692

มาก

4.59

.535

มากที่สุด
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จากตารางที่ 19 พบว า สภาพการดํ า เนิ น การป จ จุ บั น ด า นหลั ก การพั ฒ นาทั้ ง ระบบ
ในภาพรวม มีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ย (X) = 4.02 , S.D. = 0.692 ) เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดที่ศึกษาพบวา มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก ขอ 63) โรงเรียน
มีการจัดระบบโครงสรางในโรงเรียนใหเปนเครือขายเชื่อมโยงกัน เปนลําดับขั้น (คาเฉลี่ย = 3.82 )
ขอ 64) ผูบริหารเปนแบบอยางในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร (คาเฉลี่ย = 4.10 ) ขอ 65)
ผูบริหารสรางทัศนคติเชิงบวกในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (คาเฉลี่ย = 4.19) ขอ 66) ผูบริหาร
เสริมสรางความเชื่อมั่นและสรางความเขาใจใหกับครูและบุค ลากร (คาเฉลี่ย = 4.19) ขอ 67)
โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน (คาเฉลี่ย = 3.85 )
ขอ 68) คณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ทั้งดานวิชาการ
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปได (คาเฉลี่ย = 3.79) ขอ 69)
โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่สอดคลองกับระบบการประเมินภายนอก (คาเฉลี่ย =
4.20 ) ขอ 70) โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อเปน ฐานขอมูลในการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป (คาเฉลี่ย = 3.86) ขอ 71) โรงเรียนมี
แผนพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา (คาเฉลี่ย = 4.20)
สวนสภาพความตองการดานหลักการพัฒนาทั้งระบบในภาพรวมพบวา มีความตองการ
อยูในระดับมากที่สุด ( คาเฉลี่ย (X) = 4.59 , S.D. = 0.535) พิจารณาในรายละเอียดที่ศึกษาพบวา มี
สภาพความตองการอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ
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ตารางที่ 20 แสดงขอมูลดานหลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
สภาพการดําเนินการ
ในปจจุบัน

รายละเอียดที่ศึกษา
72. โรงเรี ย นจั ด ให มี ก ารตรวจสอบผลการพั ฒ นา
สถานศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน และตน
สังกัด
73. โรงเรี ย นมี ร ะบบการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา
ภายในที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
74. โรงเรียนมีการติดตามและนิเทศงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
75. โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ
สินทรัพย และรายได
76. โรงเรี ยนมีมาตรการการตรวจสอบความถู กต อ ง
โปรงใสในการบริหารจัดการงานธุรการ การเงิน และ
บัญชี อาคารสถานที่ การประชาสัมพันธ และการสราง
ความสัมพันธกับชุมชน
77. โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ
78. โรงเรี ย นจั ด ให มี ก ารรายงานผลการประเมิ น
คุณภาพภายในตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
79. โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบแผนการสอน และ
บันทึกหลังสอนของครู
รวม

สภาพการดําเนินการ
ที่ทานตองการ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

3.68

.963

มาก

4.42

.684

มาก

4.15

.770

มาก

4.62

.614

มากที่สุด

4.04

.804

มาก

4.60

.596

มากที่สุด

3.87

1.00

มาก

4.56

.655

มากที่สุด

3.93

.855

มาก

4.55

.637

มากที่สุด

3.77

.895

มาก

4.45

.734

มาก

3.94

.867

มาก

4.56

.631

มากที่สุด

4.21

.806

มาก

4.74

.551

มากที่สุด

3.94

.716

มาก

4.56

.534

มากที่สุด
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จากตารางที่ 20 พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานหลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ไดในภาพรวม พบวามีการดําเนินการอยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ย (X) = 3.94 , S.D. = 0.716 ) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดที่ศึกษาพบวา มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก ขอ 72)
โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน และตน
สังกัด (คาเฉลี่ย = 3.68 ) ขอ 73) โรงเรียนมีระบบการบริหารและจัดการศึกษาภายในที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล (คาเฉลี่ย = 4.15) ขอ 74) โรงเรียนมีการติดตามและนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย = 4.04) ขอ 75) โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ
การใชงบประมาณ สิน ทรัพย และรายได (คาเฉลี่ย = 3.87) ขอ 76) โรงเรียนมีมาตรการการ
ตรวจสอบความถูกตอง โปรงใสในการบริหารจัดการงานธุรการ การเงิน และบัญชี อาคารสถานที่
การประชาสัมพันธ และการสรางความสัมพันธกับชุมชน (คาเฉลี่ย = 3.93) ขอ 77) โรงเรียนมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ (คาเฉลี่ย = 3.77) ขอ 78)
โรงเรียนจัดใหมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย (คาเฉลี่ย = 3.94 )
ขอ 79) โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบแผนการสอน และบันทึกหลังสอนของครู (คาเฉลีย่ = 4.21)
สวนสภาพความตองการดานหลัก ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดใ นภาพรวมพบวา มี
ความตองการอยูในระดับมากที่สุด ( คาเฉลี่ย (X) = 4.56 , S.D. = 0.534 ) พิจารณาในรายละเอียดที่
ศึกษาพบวา มีสภาพความตองการอยูในระดับมาก 2 ขอ ไดแก ขอ 72) โรงเรียนจัดใหมีการ
ตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน และตนสังกัด (คาเฉลี่ย =
4.42 ) ขอ 77) โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ
(คาเฉลี่ย = 4.45) สวนที่เหลือมีสภาพความตองการอยูในระดับมากที่สดุ
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ตารางที่ 21 แสดงขอมูลดานการวางแผน
สภาพการดําเนินการ
ในปจจุบัน

รายละเอียดที่ศึกษา
1. โรงเรี ย นสามารถวิ เ คราะห ส ภาพป จ จุ บั น ของ
สถานศึกษาไดอยางถูกตอง และรูวาจะตองปรับปรุง
แกไขพัฒนาอะไรบาง
2. โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบายการจัด
การศึ ก ษา โดยอาศั ย ข อ มู ล สารสนเทศได อ ย า ง
เหมาะสม
3. โรงเรี ย นดํ า เนิ น งานจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ
จัดทํา
4. โรงเรียนดําเนิน งานจั ดทําแผนปฏิบั ติการประจํา ป
และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป
5. โรงเรี ย นมี ก ารวางแผนการตรวจติ ด ตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวม

สภาพการดําเนินการ
ที่ทานตองการ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

4.00

.794

มาก

4.65

.575

มากที่สุด

3.91

.806

มาก

4.63

.581

มากที่สุด

4.06

.854

มาก

4.65

.596

มากที่สุด

4.26

.758

มาก

4.67

.597

มากที่สุด

4.03

.818

มาก

4.67

.597

มากที่สุด

4.05

.689

มาก

4.65

.533

มากที่สุด
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จากตารางที่ 21 พบวาสภาพการดําเนินการปจ จุบัน ดานการวางแผนในภาพรวม มีการ
ดําเนินการอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย (X) = 4.05 , S.D. = 0.689) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดที่
ศึกษาพบวา มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก ขอ 1) โรงเรียนสามารถวิเคราะห
สภาพปจ จุบัน ของสถานศึก ษาไดอยางถูก ตอง และรูวาจะตองปรับปรุงแกไขพัฒ นาอะไรบาง
(คาเฉลี่ย = 4.00) ขอ 2) โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบายการจัดการศึกษา โดยอาศัย
ขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย = 3.91) ขอ 3) โรงเรียนดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา (คาเฉลี่ย = 4.06) ขอ 4)
โรงเรียนดําเนิน งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติก ารประจํา ป
(คาเฉลี่ย = 4.26) ขอ 5) โรงเรียนมีการวางแผนการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(คาเฉลี่ย = 4.03)
สวนสภาพความตองการดานการวางแผนในภาพรวมพบวา มีความตองการอยูในระดับ
มากที่สุด ( คาเฉลี่ย (X) = 4.65 , S.D. = 0.533) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดที่ศึกษาพบวา มีสภาพ
ความตองการอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ

180

ตารางที่ 22 แสดงขอมูลดานการจัดองคกร
สภาพการดําเนินการ
ในปจจุบัน

รายละเอียดที่ศึกษา
6. โรงเรี ย นจั ด โครงสร า งองค ก รมี ค วามเหมาะสม
สําหรับการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
7. โรงเรียนกําหนดโครงสรางงาน และกําหนดหนาที่
รับผิดชอบของงานอยางชัดเจน
8. โรงเรี ยนจั ดบุค ลากรเข าปฏิ บัติงานในโรงเรี ยนได
อยางเหมาะสม
9. โรงเรียนจัดระบบบริห ารทรัพ ยากรบุคคลเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
10. การบั ง คั บ บั ญ ชามี ก ารกํ า หนดขั้ น ตอนและวิ ธี
ปฏิบัติชัดเจน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
11. มีการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
รวม

สภาพการดําเนินการ
ที่ทานตองการ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

4.08

.827

มาก

4.68

.594

มากที่สุด

4.10

.786

มาก

4.67

.611

มากที่สุด

4.02

.849

มาก

4.69

.589

มากที่สุด

3.97

.851

มาก

4.64

.582

มากที่สุด

3.86

.927

มาก

4.62

.604

มากที่สุด

4.06

.813

มาก

4.68

.567

มากที่สุด

4.01

.734

มาก

4.66

.519

มากที่สุด
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จากตารางที่ 22 พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานการจั ดองคกรในภาพรวม มีการ
ดําเนินการอยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ย (X) = 4.01 , S.D. = 0.734) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดที่
ศึกษาพบวา มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก ขอ 6) โรงเรียนจัดโครงสราง
องคกรมีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย (คาเฉลี่ย = 4.08) ขอ 7)
โรงเรียนกําหนดโครงสรางงานและกําหนดหนาที่รับผิดชอบของงานอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย = 4.10 )
ขอ 8) โรงเรียนจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย = 4.02 ) ขอ 9)
โรงเรียนจัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย = 3.97 )
ขอ 10) การบังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
(คา เฉลี่ ย = 3.86) ข อ 11) มี ก ารจัด สภาพแวดล อมและสิ่งอํ านวยความสะดวกที่เอื้ อตอ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (คาเฉลี่ย = 4.06 )
สวนสภาพความตองการดานการจัดองคกรในภาพรวมพบวา มีความตองการอยูในระดับ
มากที่สุด ( คาเฉลี่ย (X) = 4.66 , S.D. = 0.519) พิจารณาในรายละเอียดที่ศึกษาพบวา มีสภาพ
ความตองการอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ
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ตารางที่ 23 แสดงขอมูลดานการนํา
สภาพการดําเนินการ
ในปจจุบัน

รายละเอียดที่ศึกษา
12. ผู บริ หารมีภ าวะผูนํ า สามารถจู งใจให บุค ลากรมี
ความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของโรงเรียน
13. การตั ดสิ นใจสั่งการเปนไปอยางเหมาะสม เน น
การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ
14. การสื่ อ สารภายในโรงเรี ย นมี ห ลายช อ งทาง
ผู บ ริ ห ารสื่ อ สารกั บ ทุ ก ฝ า ยให มีค วามเข า ใจตรงกั น
และทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินงานชัดเจน
15. ผูบริหารเปนผูนําในการประสานงานกับทุกฝายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
รวม

สภาพการดําเนินการ
ที่ทานตองการ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

4.16

.738

มาก

4.76

.551

มากที่สุด

4.15

.809

มาก

4.71

.544

มากที่สุด

4.10

.740

มาก

4.68

.556

มากที่สุด

4.16

.772

มาก

4.65

.592

มากที่สุด

4.14

.683

มาก

4.70

.505

มากที่สุด

จากตารางที่ 23 พบวาสภาพการดําเนินการปจจุบันดานการนําในภาพรวม มีการดําเนินการ
อยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ย (X) = 4.14 , S.D. = 0.683 ) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดที่ศึกษาพบวา
มีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมากทุกขอ ไดแก ขอ 12) ผูบริหารมีภาวะผูนํา สามารถจูงใจให
บุคลากรมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน (คาเฉลี่ย = 4.16) ขอ
13) การตัดสินใจสั่งการเปนไปอยางเหมาะสม เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ
(คาเฉลี่ย = 4.15) ขอ 14) การสื่อสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง ผูบริหารสื่อสารกับทุกฝายให
มีความเขาใจตรงกัน และทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินงานชัดเจน (คาเฉลี่ย = 4.10 ) ขอ 15)
ผูบริหารเปนผูนําในการประสานงานกับทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (คาเฉลี่ย =
4.16 )
สวนสภาพความตองการดานการนําในภาพรวมพบวา มีความตองการอยูในระดับมาก
ที่สุด ( คาเฉลี่ย (X) = 4.70, S.D. = 0.505 ) พิจารณาในรายละเอียดที่ศึกษาพบวา มีสภาพความ
ตองการอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ
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ตารางที่ 24 แสดงขอมูลดานการควบคุม
สภาพการดําเนินการ
ในปจจุบัน

รายละเอียดที่ศึกษา

สภาพการดําเนินการ
ที่ทานตองการ

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

16. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

4.07

.871

มาก

4.62

.669

มากที่สุด

17. โรงเรี ย นมี ก ารตรวจสอบติ ด ตามการปฏิ บั ติงาน
ของบุคลากรอยางเปนระบบ
18. โรงเรีย นมี การเปรี ยบเที ยบผลการปฏิบั ติงานกั บ
เกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว
19. โรงเรี ยนมีการประเมิ นผลการปฏิบั ติงานดว ยวิ ธี
ที่ตั้งไว
20. โรงเรียนนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
รวม

3.92

.944

มาก

4.63

.606

มากที่สุด

3.84

.941

มาก

4.59

.609

มากที่สุด

3.87

.923

มาก

4.56

.617

มากที่สุด

4.03

.818

มาก

4.63

.611

มากที่สุด

3.94

.811

มาก

4.60

.576

มากที่สุด

จากตารางที่ 24 พบวาสภาพการดําเนิน การปจจุบัน ดานการควบคุมในภาพรวม มีก าร
ดําเนินการอยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ย (X) = 3.94 , S.D. = 0.811 ) พิจารณาในรายละเอียดที่ศึกษา
พบวา มีสภาพการดําเนิน การอยูในระดับมากทุก ขอ ไดแก ขอ 16) โรงเรียนมีก ารกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย = 4.07 ) ขอ 17) โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุค ลากรอยางเปน ระบบ (คาเฉลี่ย = 3.92) ขอ 18) โรงเรียนมีก ารเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับเกณฑ มาตรฐานที่ตั้งไว (คาเฉลี่ย = 3.84) ขอ 19) โรงเรียนมีก ารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดวยวิธีที่ตั้งไว (คาเฉลี่ย = 3.87) ขอ 20) โรงเรียนนําผลการประเมินไปใชใ นการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย = 4.03 )
สวนสภาพความตองการดานการควบคุมในภาพรวมพบวา มีความตองการอยูในระดับ
มากที่สุด ( คาเฉลี่ย (X) = 4.60 , S.D. = 0.576) พิจารณาในรายละเอียดที่ศึกษาพบวา มีสภาพ
ความตองการอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ
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1.3 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน โดยใชสูตรคาดัชนี PNImodified ดังนี้
ตารางที่ 25 แสดงการจัด ลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานหลักการกระจายอํานาจ
กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
D
I
I-D PNImodified ลําดับที่
ดานหลักการกระจายอํานาจ
1. โรงเรียนสามารถกระจายอํานาจการตัดสินใจและ
แบงความรับผิดชอบไปยังฝายตางได
2. โรงเรี ยนสามารถกํ าหนดนโยบายตามภารกิ จการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษา 4 ด า น ได แ ก ด า นวิ ช าการ
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป
ดานวิชาการ
3. โรงเรี ย นสามารถจั ด ทํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
4. โรงเรียนสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยครู
และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนได
5. โรงเรี ย นสามารถนํ า หลั ก สู ต รไปใช อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
6. โรงเรี ย นสามารถจั ด การเรี ย นรู ที่ ห ลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการของผูเรียน
7. โรงเรียนใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
8. โรงเรี ย นใช แ หล งเรี ย นรู ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
9. โรงเรี ย นมี ก ารแต ง ตั้ งคณะกรรมการนิ เ ทศและ
พัฒนาคุณภาพการสอน
10. โรงเรี ยนสามารถดํา เนิน การวิ จัย ในชั้น เรี ยนเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได
11. โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลและประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียนได
12. โรงเรีย นดํา เนิน การประเมินมาตรฐานการศึกษา
และคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน

3.75

4.46

0.71

0.189

3.96

4.59

0.63

0.159

3.97

4.63

0.66

0.166

10

3.57

4.45

0.88

0.246

3

3.8

4.6

0.80

0.210

6

3.79

4.61

0.82

0.216

4

3.58

4.58

1.00

0.279

1

3.83

4.57

0.74

0.193

7

3.69

4.48

0.79

0.214

5

3.5

4.47

0.97

0.277

2

3.84

4.53

0.69

0.179

9

3.84

4.55

0.71

0.184

8
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ตารางที่ 25 แสดงการจัด ลําดับความตองการจําเปนในการบริ หารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานหลักการกระจายอํานาจ (ตอ)
กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ดานหลักการกระจายอํานาจ
ดานงบประมาณ
13. โรงเรีย นสามารถบริ หารงบประมาณการดํ าเนิ น
กิจกรรมตาง ๆ ได
14.โรงเรียนสามารถจัดตั้งงบประมาณไดเอง โดยผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
15. โรงเรียนบริหารงบประมาณโดยมุงเนนผลงาน
16. โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณใหแตละฝาย
ไดอยางเหมาะสม
17. โรงเรียนสามารถแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและ
อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป
18. โรงเรียนมีการติดตามผลและการรายงานผลการใช
จายเงินงบประมาณภายในของโรงเรียน
19. โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
20. โรงเรี ย นสามารถจั ด ตั้ งกองทุ น โรงเรี ย น และมี
คณะกรรมการบริหารกองทุน
21. โรงเรี ย นมี ก ารจั ด หารายได จ ากการบริ ห าร
สถาน ศึ ก ษา ที่ ส อ ดคล อ งกั บ วั ตถุ ป ระสงค ข อ ง
สถานศึกษา
22. โรงเรี ย นสามารถบริ ห ารงานพั ส ดุ ไ ด เ รี ย บร อ ย
ถูกตอง
23. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี

D

I

I-D

PNImodified ลําดับที่

3.93

4.55

0.62

0.157

9

3.98

4.51

0.53

0.133

10

3.98

4.5

0.52

0.130

11

3.78

4.42

0.64

0.169

6

3.71

4.42

0.71

0.191

5

3.78

4.41

0.63

0.166

7

3.31

4.34

1.03

0.311

3

2.67

3.84

1.17

0.438

1

3.1

4.07

0.97

0.312

2

3.43

4.33

0.90

0.262

4

3.96

4.61

0.65

0.164

8
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ตารางที่ 25 แสดงการจัด ลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานหลักการกระจายอํานาจ (ตอ)
กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ดานหลักการกระจายอํานาจ
ดานบริหารบุคคล
24. โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลัง
และจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเองได
25. โรงเรียนสามารถสรรหา และบรรจุแตงตั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง
26. โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาได
27. โรงเรียนมีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคล
เพื่อการจัดการศึกษา
28. โรงเรี ย นสามารถกํ า หนดเกณฑก ารพิ จารณาให
ประโยชนตอบแทนแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
29. โรงเรี ย นสามารถดํ า เนิ นการทางวิ นั ย แก ค รู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง
30. โรงเรียนจัด สวัส ดิก าร เพื่ อสร างขวัญกํา ลังใจครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอง
ดานบริหารทั่วไป
31. โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การเรียนการสอน
32. โรงเรี ย นสามารถสร า งระบบฐานข อ มู ล ทาง
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
33. โรงเรีย นสามารถจัด ทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจําปไดเอง
34. โรงเรียนสามารถจัดระบบงานธุรการและงานสาร
บรรณไดเอง
35. โรงเรีย นสามารถดํ า เนิ นการจัด ซื้ อ จั ด จ าง สิ่ งที่
ตองการและจําเปนไดเอง
36. โรงเรี ย นสามารถพั ฒ นาอาคารสถานที่ แ ละ
สภาพแวดลอมใหอยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย

D

I

I-D

PNImodified ลําดับที่

3.82

4.54

0.72

0.188

2

4.13

4.61

0.48

0.116

7

4.15

4.68

0.53

0.127

6

3.6

4.45

0.85

0.236

1

3.9

4.55

0.65

0.166

3

4.02

4.57

0.55

0.136

5

4.04

4.67

0.63

0.155

4

3.73

4.62

0.89

0.238

2

3.52

4.5

0.98

0.278

1

4.19

4.74

0.55

0.131

6

4.05

4.68

0.63

0.155

5

4.19

4.69

0.50

0.119

7

4.3

4.78

0.48

0.111

8
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ตารางที่ 25 แสดงการจัด ลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานหลักการกระจายอํานาจ (ตอ)
กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ดานหลักการกระจายอํานาจ
37. โรงเรียนสามารถชี้แจงใหชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษา
38. โรงเรียนสามารถวางแผนดําเนินงานและปรับปรุง
การประชาสัมพันธ
รวม

D

I

I-D

PNImodified ลําดับที่

3.84

4.56

0.72

0.187

3

3.92

4.57

0.65

0.165

4

3.79

4.52

0.42

0.098

จากตารางที่ 25 เมื่อพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน ดานหลักการกระจายอํานาจ ดวยคาดัชนี PNImodified พบวา หลักการ
กระจายอํานาจดานวิชาการ มีลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) โรงเรียนใชสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ( PNImodified = 0.279) 2) โรงเรียนสามารถดําเนินการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได ( PNImodified = 0.277) 3)โรงเรียนสามารถจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนได ( PNImodified =
0.246) 4) โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการ
ของผูเรียน ( PNImodified = 0.216) 5) โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและพัฒนา
คุณ ภาพการสอน ( PNImodified = 0.214) 6) โรงเรี ยนสามารถนํ า หลั ก สู ต รไปใชอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ ( PNImodified = 0.210) 7) โรงเรียนใชแหลงเรียนรูทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน ( PNImodified = 0.193) 8) โรงเรียนดําเนิน การประเมิน มาตรฐานการศึกษา และ
คุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน ( PNImodified = 0.184) 9) โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผล
และประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนได ( PNImodified = 0.179) 10) โรงเรียนสามารถ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ( PNImodified = 0.166)
หลักการกระจายอํานาจดานงบประมาณ มีลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย
ดังนี้ 1) โรงเรียนสามารถจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ( PNImodified
= 0.438) 2) โรงเรียนมีการจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา ( PNImodified = 0.312) 3) โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ( PNImodified = 0.311) 4) โรงเรียนสามารถบริหารงาน
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พัสดุไดเรียบรอยถูก ตอง ( PNImodified = 0.262) 5) โรงเรียนสามารถแตงตั้งคณะกรรมการ
เบิกจายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป ( PNImodified = 0.191) 6) โรงเรียน
สามารถจัดสรรงบประมาณใหแตละฝายไดอยางเหมาะสม ( PNImodified = 0.169) 7) โรงเรียนมี
การติดตามผลและการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณภายในของโรงเรียน ( PNImodified
= 0.166) 8) โรงเรีย นมี ร ะบบการบริหารงานการเงิน และบัญ ชี ( 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) โรงเรียนมีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพื่อการจัดการศึกษา ( PNImodified =
0.236) 2) โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเอง
ได ( PNImodified = 0.188) 3) โรงเรียนสามารถกําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบแทน
แกครูและบุคลากรทางการศึกษา ( PNImodified = 0.166) 4) โรงเรียนจัดสวัสดิการ เพื่อสราง
ขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอง ( PNImodified = 0.155) 5) โรงเรียน
สามารถดําเนิน การทางวินัยแกค รูและบุค ลากรทางการศึก ษาไดดว ยตนเอง ( PNImodified =
0.136) 6) โรงเรี ยนสามารถวางแผนและดํ าเนิน การพั ฒ นาครูและบุค ลากรทางการศึก ษาได
( PNImodified = 0.127) 7) โรงเรียนสามารถสรรหา และบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดดวยตนเอง ( PNImodified = 0.116)
หลักการกระจายอํานาจดานบริหารทั่วไป มีลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย
ดัง นี้ 1) โรงเรี ย นสามารถสร า งระบบฐานขอ มู ลทางการศึก ษาโดยใช เ ทคโนโลยี ที่ ทัน สมั ย
( PNImodified = 0.278) 2) โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน
( PNImodified = 0.238) 3) โรงเรียนสามารถชี้แจงใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
( PNImodified = 0.187) 4) โรงเรียนสามารถวางแผนดําเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธ
( PNImodified = 0.165) 5) โรงเรี ยนสามารถจั ด ระบบงานธุ ร การและงานสารบรรณได เอง
( PNImodified = 0.155) 6) โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒ นาการศึก ษาของโรงเรียน และ
แผนปฏิบัติการประจําปไดเอง ( PNImodified = 0.131) 7) โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดซื้อ จัด
จาง สิ่งที่ตองการและจําเปนไดเอง ( PNImodified = 0.119) 8) โรงเรียนสามารถพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย ( PNImodified = 0.111)
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เมื่อพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี PNImodified ทําใหไดขอมูลดานหลักการ
กระจายอํานาจ ที่ควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้ ดานวิชาการ 1) โรงเรียนใชสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึก ษา 2) โรงเรียนสามารถดําเนิน การวิจัยในชั้น เรียนเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึก ษาได 3)โรงเรียนสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึก ษาโดยครูและบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกของโรงเรียนได 4) โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ
และความตองการของผูเรียน 5) โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการ
สอน 6) โรงเรียนสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 7) โรงเรียนใชแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 8) โรงเรียนดําเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพทาง
วิชาการของโรงเรียน 9) โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลและประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียนได 10) โรงเรียนสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
ดานงบประมาณ 1) โรงเรียนสามารถจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหาร
กองทุน 2) โรงเรียนมีการจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาที่สอดคล องกับวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา 3) โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 4) โรงเรียนสามารถบริหารงานพัสดุไดเรียบรอยถูกตอง 5) โรงเรียนสามารถแตงตั้ง
คณะกรรมการเบิกจายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป 6) โรงเรียนสามารถ
จัดสรรงบประมาณใหแตละฝายไดอยางเหมาะสม 7) โรงเรียนมีการติดตามผลและการรายงานผล
การใชจายเงิน งบประมาณภายในของโรงเรียน 8) โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการเงินและ
บัญชี 9) โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ได 10) โรงเรียนสามารถ
จัดตั้งงบประมาณไดเอง โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 11) โรงเรียนบริหาร
งบประมาณโดยมุงเนนผลงาน
ดา นบริ หารบุค คล 1) โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ระบบเครื อ ขา ยทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่อ การจั ด
การศึกษา 2) โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังดว ย
ตนเองได 3) โรงเรียนสามารถกําหนดเกณฑ ก ารพิ จ ารณาให ประโยชนต อบแทนแกค รูและ
บุคลากรทางการศึกษา 4) โรงเรียนจัดสวัสดิก าร เพื่อสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอง 5) โรงเรียนสามารถดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษาได
ดวยตนเอง 6) โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาครูและบุค ลากรทางการศึกษาได
7) โรงเรียนสามารถสรรหา และบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง
ดา นบริ ห ารทั่ ว ไป 1) โรงเรีย นสามารถสรา งระบบฐานข อ มูล ทางการศึ ก ษาโดยใช
เทคโนโลยีที่ทัน สมัย 2) โรงเรียนจัด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน
3) โรงเรียนสามารถชี้แจงใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 4) โรงเรียนสามารถวางแผน
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ดําเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธ 5) โรงเรียนสามารถจัดระบบงานธุรการและงานสาร
บรรณได เอง 6) โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการ
ประจํา ป ไดเอง 7) โรงเรียนสามารถดําเนิ น การจั ด ซื้อ จัด จาง สิ่งที่ ตองการและจําเปน ไดเอง
8) โรงเรียนสามารถพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย
ตารางที่ 26 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานหลักการบริหารตนเอง
กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ดานหลักการบริหารตนเอง
39. โรงเรียนมีอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนดวยตนเอง
40. โรงเรียนกํา หนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่ มเติมเป น
ของโรงเรียนเองได
41.โรงเรียนมีการอํานวยการ กํากับ และติดตาม การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
42. โรงเรียนมีอิสระในการออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู
43.โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ทํ า แบบทดสอบ การวั ด ผล
ประเมินผล และเกณฑการเทียบโอนของตนเอง
44. โรงเรี ย นมี ก ารกํ า หนดเกณฑ ก ารทํ า งาน และ
มาตรฐานการทํางาน
45. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่อ ง
การเงิน ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียนเอง
46. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานที่ และ
การสรางความสัมพันธกับชุมชนของตนเอง
รวม

D

I

I-D

PNImodified ลําดับที่

4.27

4.69

0.42

0.098

8

4.03

4.53

0.5

0.124

6

4.07

4.63

0.56

0.137

5

4.14

4.63

0.49

0.118

7

4.01

4.57

0.56

0.139

3

4.06

4.62

0.56

0.137

4

4.02

4.61

0.59

0.146

2

3.86

4.56

0.7

0.181

1

4.06

4.61

0.55

0.135
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จากตารางที่ 26 เมื่อพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน ดานหลักการบริหารตนเอง ดวยคาดัชนี PNImodified พบวา มีลําดับ
ความตองการจําเปนจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานที่ และ
การสรางความสัมพันธกับชุมชนของตนเอง ( PNImodified = 0.181) 2) โรงเรียนกําหนด
มาตรฐานดานงบประมาณ เรื่องการเงิน ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียนเอง ( PNImodified =
0.146) 3) โรงเรียนมีการจัดทําแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผล และเกณฑ การเทียบโอนของ
ตนเอง ( PNImodified = 0.139) 4) โรงเรียนมีการกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการ
ทํางาน ( PNImodified = 0.137) 5) โรงเรียนมีการอํานวยการ กํากับ และติดตาม การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ( PNImodified = 0.137) 6) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษา
เพิ่มเติมเปนของโรงเรียนเองได สอน ( PNImodified = 0.124) 7) โรงเรียนมีอิสระในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู ( PNImodified = 0.118) 8) โรงเรียนมีอิสระและความ
คลองตัวในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนดวยตนเอง ( PNImodified =
0.098)
เมื่อพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี PNImodified ทําใหไดขอมูลดานหลักการ
บริหารตนเอง ที่ควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้ 1) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานที่ และ
การสรางความสัมพันธกับชุมชนของตนเอง 2) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่อง
การเงิน ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียนเอง 3) โรงเรียนมีการจัดทําแบบทดสอบ การวัดผล
ประเมินผล และเกณฑการเทียบโอนของตนเอง 4) โรงเรียนมีการกําหนดเกณฑการทํางาน และ
มาตรฐานการทํางาน 5) โรงเรียนมีการอํานวยการ กํากับ และติดตาม การพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 6) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมเปนของโรงเรียนเองได 7) โรงเรียนมี
อิสระในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู 8) โรงเรียนมีอิสระและความคลองตัวในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนดวยตนเอง
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ตารางที่ 27 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานหลักการ มีสวนรวม
กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ดานหลักการมีสวนรวม

D

I

I-D

PNImodified ลําดับที่

4 7 . โ ร งเ รี ย น จั ดใ ห มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า
กรรมการบริหารสถานศึกษาอยางโปรงใส
48. คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษามี ส ว นร ว ม
ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
49. คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษาร ว มกํ า หนด
เปาหมายในการดํ าเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจน
ตรงกัน
50. คณะกรรมการบริ หารสถานศึ กษา มีก ารประชุ ม
อยางสม่ําเสมอ
51. ครู แ ละบุ ค ลากรในโรงเรี ย นมี ส ว นร ว มในการ
พิจ ารณา กํ าหนด และตัด สิ นใจ การดํ าเนิน กิจ กรรม
ตาง ๆ ภายในโรงเรียน
52. ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมใน
กระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
53. โรงเรียนสามารถระดมและสรางเครือขาย บุคคล
และองคกรในชุมชน เพื่อการบริหารงานโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ
54. โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปที่เกิดจากความรวมมือของ
คณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และครู

4.11

4.61

0.5

0.121

7

4.02

4.56

0.54

0.134

6

3.98

4.54

0.56

0.140

4

4

4.55

0.55

0.137

5

4.15

4.62

0.47

0.113

8

3.72

4.46

0.74

0.198

2

3.49

4.42

0.93

0.266

1

3.97

4.58

0.61

0.153

3

รวม

3.93

4.54

0.61

0.155
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จากตารางที่ 27 เมื่อพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน ดานหลักการมีสวนรวม ดวยคาดัชนี PNImodified พบวา มีลําดับความ
ตองการจําเปนจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานที่ และการ
สรางความสัมพันธกับชุมชนของตนเอง ( PNImodified = 0.266) 2) ผูปกครองและผูมีสวนได
สวนเสีย มีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ( PNImodified = 0.198) 3) โรงเรียน
สามารถจัด ทํา แผนพัฒ นาการศึก ษา แผนปฏิบัติก ารประจํ าปที่เ กิด จากความร ว มมือของคณะ
กรรมการบริหาร ผูบริหาร และครู ( PNImodified = 0.153) 4) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
รวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน ( PNImodified = 0.140)
5) คณะกรรมการบริหารสถานศึก ษา มีก ารประชุมอยางสม่ําเสมอ ( PNImodified = 0.137)
6) คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษามี ส ว นร ว มตั ด สิ น ใจในการวางแผนพั ฒ นาโรงเรี ย น
( PNImodified = 0.134) 7) โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารสถานศึกษา
อยางโปรงใส ( PNImodified = 0.121) 8) ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการพิจารณา
กําหนด และตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน ( PNImodified = 0.113)
เมื่อพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี PNImodified ทําใหไดขอมูลดานหลักการมี
สวนรวม ที่ควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้ 1) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานที่ และการ
สรางความสัมพัน ธกับชุมชนของตนเอง 2) ผูปกครองและผูมีสว นไดสว นเสีย มีสว นรว มใน
กระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 3) โรงเรียนสามารถจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําปที่เกิดจากความรวมมือของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และครู 4) คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษารวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน 5)
คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ก ารประชุ ม อย า งสม่ํ า เสมอ 6) คณะกรรมการบริ ห าร
สถานศึกษามีสวนรวมตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 7) โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการ
สรรหา กรรมการบริหารสถานศึกษาอยางโปรงใส 8) ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมใน
การพิจารณา กําหนด และตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน
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ตารางที่ 28 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
55. ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงมาสูโรงเรียน
56. ผูบริหารสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแก
ครูและบุคลากรในการทํากิจกรรมตาง ๆ
57. ผูบริหารสามารถสงเสริมใหครูและบุคลากรมีการ
พัฒนาตนเอง
58. ผู บ ริ หารเป น ผู ประสานความร ว มมื อจากชุ มชน
และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
59. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรแสดงความ
คิด เห็ น และมี ส ว นร วมในการสรุ ป ความคิด เห็ น เพื่ อ
นําไปสูการปฏิบัติรวมกัน
60. ผูบริหารทําหนาที่นิเทศและใหคํา ปรึกษาดานการ
ปฏิบัติงานแกครู
61. ผูบ ริหารจัด องค กร และใหครู มีสว นรว มในการ
บริหารโรงเรียน
62. ผูบริหารใหขวัญ กําลังใจ และความรูสึกรวมกันใน
การทํางานสูเปาหมาย
รวม

D

I

I-D

PNImodified ลําดับที่

4.15
4.21

4.64
4.66

0.49
0.45

0.118
0.106

5
6

4.25

4.67

0.42

0.098

8

4.05

4.6

0.55

0.135

1

4.22

4.66

0.44

0.104

7

4.15

4.66

0.51

0.122

4

4.09

4.61

0.52

0.127

3

4.17

4.72

0.55

0.131

2

4.16

4.65

0.49

0.117
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จากตารางที่ 28 เมื่อพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน ดานหลักการ มีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน ดวยคาดัชนี PNImodified พบวา
มีลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) ผูบริหารเปนผูประสานความรวมมือจาก
ชุมชนและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมากที่สุด ( PNImodified = 0.135) 2) ผูบริหารใหขวัญ
กําลังใจ และความรูสึกรวมกันในการทํางานสูเปาหมาย ( PNImodified = 0.131) 3) ผูบริหารจัด
องคกร และใหครูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน ( PNImodified = 0.127) 4) ผูบริหารทํา
หนาที่นิเทศและใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู ( PNImodified = 0.122) 5) ผูบริหารเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงมาสูโรงเรียน ( PNImodified = 0.118) 6) ผูบริหารสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกใหแกครูและบุคลากรในการทํากิจกรรมตาง ๆ (PNImodified = 0.106) 7) ผูบริหาร
เปด โอกาสใหค รูและบุค ลากรแสดงความคิด เห็น และมีสว นรว มในการสรุปความคิด เห็น เพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติรว มกัน ( PNImodified = 0.104) 8) ผูบริหารสามารถสงเสริมใหค รูและ
บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ( PNImodified = 0.098)
เมื่อพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี PNImodified ทําใหไดขอมูลดานหลักการมี
ภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน ที่ควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้ 1) ผูบริหารเปนผูประสานความรวมมือ
จากชุมชนและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมากที่สุด 2) ผูบริหารใหขวัญ กําลังใจ และความรูสึก
รว มกัน ในการทํางานสูเ ปาหมาย 3) ผูบริหารจัด องคก ร และใหค รู มีสว นรว มในการบริหาร
โรงเรียน 4) ผูบริหารทําหนาที่นิเทศและใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู 5) ผูบริหารเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงมาสูโรงเรียน 6) ผูบริหารสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกครูและ
บุคลากรในการทํากิจกรรมตาง ๆ 7) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรแสดงความคิดเห็นและ
มีสวนรวมในการสรุปความคิดเห็นเพื่อนําไปสูการปฏิบัติรวมกัน 8) ผูบริหารสามารถสงเสริมให
ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง
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ตารางที่ 29 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานหลักการพัฒนาทั้งระบบ
กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ดานหลักการพัฒนาทั้งระบบ
63. โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสรางในโรงเรียนให
เปนเครือขายเชื่อมโยงกัน เปนลําดับขั้น
64. ผู บ ริ ห ารเป น แบบอย า งในการปรั บ เปลี่ ย น
วัฒนธรรมองคกร
65. ผู บ ริ ห ารสร า งทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกในการพั ฒ นา
โรงเรียนทั้งระบบ
66. ผูบ ริห ารเสริ มสร างความเชื่อ มั่น และสร างความ
เขาใจใหกับครูและบุคลากร
67.โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติงานภายในโรงเรียน
68. คณะกรรมการที่ โ รงเรี ย นแต งตั้ งตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ทั้งดานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
ได
69. โรงเรี ย นมี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่
สอดคลองกับระบบการประเมินภายนอก
70. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อเปนฐานขอมูลใน
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
71. โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา
รวม

D

I

I-D

PNImodified ลําดับที่

3.82

4.5

0.68

0.178

4

4.1

4.56

0.46

0.112

6

4.19

4.63

0.44

0.105

9

4.19

4.64

0.45

0.107

8

3.85

4.55

0.7

0.181

2

3.79

4.53

0.74

0.195

1

4.2

4.66

0.46

0.109

7

3.86

4.56

0.7

0.181

3

4.2

4.69

0.49

0.116

5

4.02

4.59

0.57

0.141
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จากตารางที่ 29 เมื่อพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน ดานหลักการพัฒนาทั้งระบบ ดวยคาดัชนี PNImodified พบวา มีลําดับความ
ตองการจํา เป น จากมากไปหาน อย ดั งนี้ 1) คณะกรรมการที่โ รงเรียนแต งตั้ง ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ทั้งดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารทั่วไปได ( PNImodified = 0.195) 2) โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ( PNImodified = 0.181) 3) โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อเปน
ฐานขอมูลในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป ( PNImodified = 0.181) 4) โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสรางในโรงเรียนใหเปนเครือขาย
เชื่อมโยงกัน เปนลําดับขั้น ( PNImodified = 0.178) 5) โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา ( PNImodified = 0.116) 6) ผูบริหารเปน
แบบอยางในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร ( PNImodified = 0.112) 7) โรงเรียนมีระบบการ
ประกัน คุณ ภาพภายในที่สอดคลองกับระบบการประเมิน ภายนอก ( PNImodified = 0.109)
8) ผูบริหารเสริมสรางความเชื่อมั่นและสรางความเขาใจใหกับครูและบุคลากร ( PNImodified =
0.107) 9) ผูบริหารสรางทัศนคติเชิงบวกในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ( PNImodified = 0.105)
เมื่อพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี PNImodified ทําใหไดขอมูลดานหลักการ
พัฒนาทั้งระบบ ที่ควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้ 1) คณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้งตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ทั้งดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารทั่ว ไปได 2) โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียน 3) โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อเปนฐานขอมูลในการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป 4) โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสรางใน
โรงเรียนใหเปนเครือขายเชื่อมโยงกัน เปน ลําดับขั้น 5) โรงเรียนมีแผนพัฒ นาสถานศึก ษาที่
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา 6) ผูบริหารเปนแบบอยางในการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคกร 7) โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่สอดคลองกับระบบการประเมิน
ภายนอก 8) ผู บริห ารเสริม สรา งความเชื่อมั่ น และสรางความเข าใจใหกั บครู และบุค ลากร
9) ผูบริหารสรางทัศนคติเชิงบวกในการพัฒนาโรงเรียนทัง้ ระบบ
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ตารางที่ 30 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานหลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ดานหลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
72. โรงเรี ย นจั ด ให มี ก ารตรวจสอบผลการพั ฒ นา
สถานศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน และตน
สังกัด
73. โรงเรียนมีระบบการบริหารและจัดการศึกษา
ภายในที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
74. โรงเรียนมีการติดตามและนิเทศงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
75. โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ
สินทรัพย และรายได
76. โรงเรี ยนมีมาตรการการตรวจสอบความถู กต อ ง
โปรงใสในการบริหารจัดการงานธุรการ การเงิน และ
บัญชี อาคารสถานที่ การประชาสัมพันธ และการสราง
ความสัมพันธกับชุมชน
77. โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ
78. โรงเรี ย นจั ด ให มี ก ารรายงานผลการประเมิ น
คุณภาพภายในตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
79. โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบแผนการสอน และ
บันทึกหลังสอนของครู
รวม

D

I

I-D

PNImodified

ลําดับที่

3.68

4.42

0.74

0.201

1

4.15

4.62

0.47

0.113

8

4.04

4.6

0.56

0.138

6

3.87

4.56

0.69

0.178

3

3.93

4.55

0.62

0.157

4

3.77

4.45

0.68

0.180

2

3.94

4.56

0.62

0.157

5

4.21

4.74

0.53

0.125

7

3.95

4.56

0.61

0.154
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จากตารางที่ 30 เมื่อพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน ดานหลัก ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ดวยคาดัชนี PNImodified พบวา
มีลําดับความตองการจําเปน จากมากไปหานอย ดังนี้ 1) โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบผลการ
พัฒนาสถานศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน และตนสังกัดมากที่สุด ( PNImodified = 0.201)
2) โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติด ตาม ประเมิน ผลการปฏิบัติงานชุด ตาง ๆ
( PNImodified = 0.180) 3) โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และ
รายได ( PNImodified = 0.178) 4) โรงเรี ยนมีม าตรการการตรวจสอบความถูก ตอ ง
( PNImodified = 0.157) 5) โรงเรียนจัดใหมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย ( PNImodified = 0.157) 6) โรงเรียนมีการติดตามและนิเทศงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ( PNImodified = 0.138) 7) โรงเรียนจัดใหมีการ
ตรวจสอบแผนการสอน และบันทึกหลังสอนของครู ( PNImodified = 0.125) 8) โรงเรียนมี
ระบบการบริหารและจัดการศึกษาภายในที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ( PNImodified = 0.113)
เมื่อพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี PNImodified ทําใหไดขอ มูลดานหลักความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได ที่ควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้ 1) โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบผล
การพัฒนาสถานศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน และตนสังกัดมากที่สุด 2) โรงเรียนมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ 3) โรงเรียนมีระบบการ
ตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และรายได 4) โรงเรียนมีมาตรการการตรวจสอบความ
ถูกตอง 5) โรงเรียนจัด ใหมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอผูที่เกี่ยวของทุก ฝาย
6) โรงเรียนมีการติดตามและนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
7) โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบแผนการสอน และบันทึกหลังสอนของครู 8) โรงเรียนมีระบบ
การบริหารและจัดการศึกษาภายในที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
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ตารางที่ 31 แสดงภาพรวมการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน
กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
1. การกระจายอํานาจ
2. การบริหารตนเอง
3. การบริหารแบบมีสวนรวม
4. การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
5. การพัฒนาทั้งระบบ
6. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได

D

I

I-D

PNImodified

ลําดับที่

3.79
4.06
3.93
4.16
4.02
3.95

4.52
4.61
4.54
4.65
4.59
4.56

0.42
0.55
0.61
0.49
0.57
0.61

0.098
0.135
0.155
0.117
0.141
0.154

6
4
1
5
3
2

จากตารางที่ 31 เมื่อพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน ดวยคาดัชนี PNImodified พบวา มีลําดับความตองการจําเปนจากมากไปหา
นอย ดังนี้ 1) การบริหารแบบมีสว นรว ม ( PNImodified = 0.155) 2) ความรับผิด ชอบที่
ตรวจสอบได ( PNImodified = 0.154) 3) การพัฒนาทั้งระบบ ( PNImodified = 0.141) 4) การ
บริหารตนเอง ( PNImodified = 0.135) 5) การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน ( PNImodified = 0.117)
6) การกระจายอํานาจ ( PNImodified = 0.098)
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ตารางที่ 32 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการวางแผน
กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ดานการวางแผน
1. โรงเรี ย นสามารถวิ เ คราะห ส ภาพป จ จุ บั น ของ
สถานศึกษาไดอยางถูกตอง และรูวาจะตองปรับปรุง
แกไขพัฒนาอะไรบาง
2. โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบายการจัด
การศึ ก ษา โดยอาศั ย ข อ มู ล สารสนเทศได อ ย า ง
เหมาะสม
3. โรงเรี ย นดํ า เนิ น งานจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ
จัดทํา
4. โรงเรียนดําเนิน งานจั ดทําแผนปฏิบั ติการประจํา ป
และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป
5. โรงเรี ย นมี ก ารวางแผนการตรวจติ ด ตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวม

D

I

I-D

PNImodified

ลําดับที่

4

4.65

0.65

0.162

2

3.91

4.63

0.72

0.184

1

4.06

4.65

0.59

0.145

4

4.26

4.67

0.41

0.096

5

4.03

4.67

0.64

0.158

3

4.05

4.65

0.6

0.148
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จากตารางที่ 32 เมื่อพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน ดานการวางแผน ดวยคาดัชนี PNImodified พบวา มีลําดับความตองการ
จําเปนจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบายการจัดการศึกษา โดย
อาศัยขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสมมากที่สุด ( PNImodified = 0.184) 2) โรงเรียนสามารถ
วิเคราะหสภาพปจจุบัน ของสถานศึก ษาไดอยางถูก ตอง และรูวาจะตองปรับปรุงแกไขพัฒ นา
อะไรบาง ( PNImodified = 0.162) 3) โรงเรียนมีการวางแผนการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ( PNImodified = 0.158) 4) โรงเรียนดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา ( PNImodified = 0.145) 5) โรงเรียนดําเนินงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป ( PNImodified =
0.096)
เมื่อ พิจ ารณาความตอ งการจํ าเปน ด ว ยคาดั ชนี PNImodified ทํ าใหได ขอ มูลด านการ
วางแผน ที่ควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้ 1) โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบายการจัด
การศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสมมากที่สุด 2) โรงเรียนสามารถวิเคราะห
สภาพปจ จุบัน ของสถานศึก ษาไดอยางถูก ตอง และรูวาจะตองปรับปรุงแกไขพัฒ นาอะไรบาง
3) โรงเรียนมีการวางแผนการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) โรงเรียนดําเนินงาน
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา 5) โรงเรียน
ดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป
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ตารางที่ 33 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการจัดองคกร
กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ดานการจัดองคกร
6. โรงเรี ย นจั ด โครงสร า งองค ก รมี ค วามเหมาะสม
สําหรับการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
7. โรงเรียนกําหนดโครงสรางงาน และกําหนดหนาที่
รับผิดชอบของงานอยางชัดเจน
8. โรงเรี ยนจั ดบุค ลากรเข าปฏิ บัติงานในโรงเรี ยนได
อยางเหมาะสม
9. โรงเรียนจัดระบบบริห ารทรัพ ยากรบุคคลเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
10. การบั ง คั บ บั ญ ชามี ก ารกํ า หนดขั้ น ตอนและวิ ธี
ปฏิบัติชัดเจน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
11. มีการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
รวม

D

I

I-D

PNImodified

ลําดับที่

4.08

4.68

0.6

0.147

5

4.1

4.67

0.57

0.139

6

4.02

4.69

0.67

0.166

3

3.97

4.64

0.67

0.168

2

3.86

4.62

0.76

0.196

1

4.06

4.68

0.62

0.152

4

4.01

4.66

0.65

0.162
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จากตารางที่ 33 เมื่อพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน ดานการจัดองคกร ดวยคาดัชนี PNImodified พบวา มีลําดับความตองการ
จําเปนจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) การบังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน และ
ปฏิบัติต ามอยางเครงครัด มากที่สุด ( PNImodified = 0.196) 2) โรงเรี ยนจัด ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ( PNImodified = 0.168) 3) โรงเรียนจัด
บุค ลากรเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม ( PNImodified = 0.166) 4) มีก ารจัด
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ( PNImodified =
0.152) 5) โรงเรียนจัดโครงสรางองคกรมีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
( PNImodified = 0.147) 6) โรงเรียนกําหนดโครงสรางงาน และกําหนดหนาที่รับผิดชอบของงาน
อยางชัดเจน ( PNImodified = 0.139)
เมื่อพิจารณาความตองการจําเปนดว ยคาดัชนี PNImodified ทําใหไดขอมูลดานการจัด
องคกร ที่ควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้ 1) การบังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ชัดเจน และปฏิบัติตามอยางเครงครัดมากที่สุด 2) โรงเรียนจัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3) โรงเรียนจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสม 4) มีการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของ
บุค ลากร 5) โรงเรียนจัด โครงสรางองคก รมีค วามเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมาย 6) โรงเรียนกําหนดโครงสรางงาน และกําหนดหนาที่รับผิดชอบของงานอยางชัดเจน
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ตารางที่ 34 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการนํา
กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ดานการนํา
12. ผู บริ หารมีภ าวะผูนํ า สามารถจู งใจให บุค ลากรมี
ความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของโรงเรียน
13. การตั ดสิ นใจสั่งการเปนไปอยางเหมาะสม เน น
การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ
14. การสื่ อ สารภายในโรงเรี ย นมี ห ลายช อ งทาง
ผู บ ริ ห ารสื่ อ สารกั บ ทุ ก ฝ า ยให มีค วามเข า ใจตรงกั น
และทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินงานชัดเจน
15. ผูบริหารเปนผูนําในการประสานงานกับทุกฝายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
รวม

D

I

I-D

PNImodified

ลําดับที่

4.16

4.76

0.6

0.144

1

4.15

4.71

0.56

0.134

3

4.1

4.68

0.58

0.141

2

4.16

4.65

0.49

0.117

4

4.14

4.7

0.56

0.135

จากตารางที่ 34 เมื่อพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน ดานการนํา ดวยคาดัชนี PNImodified พบวา มีลําดับความตองการจําเปน
จากมากไปหานอย ดังนี้ 1) ผูบริหารมีภ าวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมีความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ( PNImodified = 0.144) 2) การสื่อสารภายใน
โรงเรียนมีหลายชองทาง ผูบริหารสื่อสารกับทุกฝายใหมีความเขาใจตรงกัน และทราบเปาหมาย
และวิธีก ารดําเนินงานชัด เจน ( PNImodified = 0.141) 3) การตัด สิน ใจสั่งการเปน ไปอยาง
เหมาะสม เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ ( PNImodified = 0.134) 4) ผูบริหาร
เปนผูนําในการประสานงานกับทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึก ษา ( PNImodified =
0.117)
เมื่อพิจารณาความตองการจําเปนดวยคาดัชนี PNImodified ทําใหไดขอมูลดานการนํา ที่
ควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้ 1) ผูบริหารมีภาวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมีความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 2) การสื่อสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง
ผูบริหารสื่อสารกับทุกฝายใหมีความเขาใจตรงกัน และทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินงานชัดเจน
3) การตัดสินใจสั่งการเปนไปอยางเหมาะสม เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ
4) ผูบริหารเปนผูนําในการประสานงานกับทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
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ตารางที่ 35 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการควบคุม
กระประเมินความตองการจําเปนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ดานการควบคุม
16. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
17. โรงเรี ย นมี ก ารตรวจสอบติ ด ตามการปฏิ บั ติงาน
ของบุคลากรอยางเปนระบบ
18. โรงเรีย นมี การเปรี ยบเที ยบผลการปฏิบั ติงานกั บ
เกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว
19. โรงเรี ยนมีการประเมิ นผลการปฏิบั ติงานดว ยวิ ธี
ที่ตั้งไว
20. โรงเรียนนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
รวม

D

I

I-D

PNImodified ลําดับที่

4.07
3.92

4.62
4.63

0.55
0.71

0.135
0.181

5
2

3.84

4.59

0.75

0.195

1

3.87

4.56

0.69

0.178

3

4.03

4.63

0.6

0.148

4

3.95

4.61

0.66

0.167

จากตารางที่ 35 เมื่อพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน ดานการควบคุม ดวยคาดัชนี PNImodified พบวา มีลําดับความตองการ
จําเปนจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) โรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑมาตรฐาน
ที่ตั้งไว ( PNImodified = 0.195) 2) โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
อยางเปนระบบ ( PNImodified = 0.181) 3) โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยวิธีที่ตั้ง
ไว ( PNImodified = 0.178) 4) โรงเรียนนําผลการประเมิน ไปใชใ นการปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ( PNImodified = 0.148) 5) โรงเรียนมีก ารกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ( PNImodified = 0.135)
เมื่อ พิจ ารณาความตอ งการจํ าเปน ด ว ยคาดั ชนี PNImodified ทํ าใหได ขอ มูลด านการ
ควบคุม ที่ควรนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้ 1) โรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ
มาตรฐานที่ตั้งไว 2) โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปน ระบบ
3) โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยวิธีที่ตั้งไว 4) โรงเรียนนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 5) โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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2) การวิเคราะหเนือ้ หาขอมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและแบบสอบถาม
การวิเคราะหเนื้อหาขอมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและแบบสอบถามสภาพปจจุบัน และ
ความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน โดยผูวิจัยไดคัดเลือก
ลําดับความตองการจําเปนดวยคาดัชนี PNImodified ในแตละประเด็น ลําดับที่ 1 – 5 ไดขอมูลที่
จะนําไปรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ดังนี้
1. หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
1. การกระจายอํานาจ เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจและแบงความรับผิดชอบไป
ยังฝายตาง ๆ และกําหนดนโยบายตามภารกิจ การบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ
งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป
1.1 ดานวิชาการ
1.1.1 การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสงเสริมสนับสนุน
จัดซื้อ จัดหาสื่อ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเพียงพอกับการใชงาน จัดอบรม
การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหครูมีความรูความเขาใจและใชสื่อไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นําสื่อเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน และใหนักเรียนได
คนหาขาวสารความรูจากอินเตอรเน็ต
1.1.2 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูบริหารตองเปนผูนําการวิจัยในชั้นเรียน โดยเขามามีบทบาทสงเสริมใหครูทํา
วิจัยในชั้น เรียน และนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใชเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา ดว ยวิธีการที่
หลากหลาย อาทิเชน การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน การแนะนําอยางละเอียด
ในการทําวิจัยชั้นเรียนเลมแรกของครู และนําผลการวิจัยไปใช
1.1.3 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
ของโรงเรียน
การจัดทําหลัก สูต รสถานศึกษาเปน การจัดทําหลัก สูต รจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา พ.ศ.2551 โดยครูและบุคลากรภายในและภายนอกทุกฝายเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตร เปนการจัดทําหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยมีขั้นตอนในการ
จัด ทําหลัก สูต ร ดังนี้ 1) หนวยงานภาครัฐ สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา จัดอบรมใหความรูแก
ผูบริหาร ครู และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ใหมีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2)
ผูบริหารเปนผูนําในการกระตุน สงเสริม จัดบรรยากาศ ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความ
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สอดคลองกับความตองการของชุมชน 3) มีการปรับปรุงหลักสูตร และประเมินผลการใชหลักสูตร
เมื่อสิ้นปการศึกษา
1.1.4 การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการ
ของผูเรียน
โรงเรียนจัดการเรียนรูที่หลากหลาย มีการเรียนรูแบบบูรณาการในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู จัดเปนหนวยการเรียน สอดคลองกับธรรมชาติวิชาและความตองการของผูเรียน จัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน แผนที่ความคิด สาธิต ทดลอง ฯลฯ โดยนําหลักสูตรสถานศึกษาในแตละ
กลุมสาระการเรียนรูมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติวิชาวาแตละกลุม
สาระการเรียนรูควรจะจัดกิจกรรมอยางไร โดยผานกระบวนการคิด การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูจากครูผูสอนและผูบริหาร จัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูทั้งในโรงเรียนและ
แหลงเรียนรูที่หลากหลายนอกโรงเรียน เชน พิพิธภัณฑ แหลงโบราณสถาน วัด
1.1.5 การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน
คณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณ ภาพการสอน มีความรูความเขาใจเรื่องการ
นิเทศวาเปนสว นหนึ่งที่จะพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาไดเปนอยางดี มีก ารออกแบบการนิเทศเปน
ขั้นตอนที่จะปฏิบัติใหทุกฝายทราบ เริ่มจากการใหความรูดานการนิเทศ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร
การนิเทศการสอน การเยี่ยมหองเรียน ตรวจสมุด งาน การนิเทศโดยการประชุม ศึกษาเอกสาร
วิชาการ โดยปฏิ บัติ ต ามปฏิ ทิน การนิเ ทศ เมื่ อนิเ ทศเสร็จ แลว คณะกรรมการนิ เทศจะตอ งให
คําปรึกษารวมทั้งชวยแกปญหาใหกับผูรับการนิเทศได และนําผลการนิเทศแจงใหผูรับการนิเทศ
ทราบ เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 ดานงบประมาณ
1.2.1 การจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน
เปนความตองการของโรงเรียนที่จะจัด ตั้งกองทุนโรงเรียนและมีคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ซึ่งขึ้นอยูกับความพรอมของแตละโรงเรียนที่ใชหลักการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน การมีกองทุนโรงเรียนเปนหลักประกันอยางหนึ่งของโรงเรียน เปนการนําเอาผลกําไร
สวนหนึ่งจากการดําเนินกิจการของโรงเรียน (ไมเกิน 3 % ) มาเก็บไวในกองทุนโรงเรียน เพื่อเปน
กองทุนโรงเรียนสําหรับใชจายเวลาฉุกเฉิน และเปนเงินสนับสนุนสงเสริมขวัญกําลังใจใหแกครู
โดยจายเปนเงินโบนัสใหแกผูที่มีผลงานดีตามทีต่ ั้งไว โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมกัน
รับผิดชอบและบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสวนรวมในพิจารณาใหเงินโบนัส
แกผูที่มีผลงานดีดวย
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1.2.2 การจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชนสามารถจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาไดตามที่ระบุไว
ในตราสารจัดตั้งโรงเรียน โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนหา
รายไดเพิ่มจากการจัดหลัก สูต รเสริมนอกเหนือจากหลัก สูต รปกติเพื่อเก็บคาธรรมเนียมอื่นจาก
ผูปกครอง นอกจากนี้ยังมีรายไดจากคาอาหาร คารถรับสง และคาอื่น ๆ ที่โรงเรียนดําเนินการได
ตามความเหมาะสม โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.2.3 การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ได ขึ้นอยูกับความสามารถ
ของโรงเรียน ความมีชื่อเสียง และการยอมรับของผูปกครอง / ชุมชน การระดมทรัพยากรในเรื่อง
เงินบริจาค กรณีที่มีความตองการเขาเรียนเปนกรณีพิเศษ การรับความชวยเหลือจากมูลนิธิตาง ๆ
สมาคมผูปกครอง การรับการสนับสนุนสื่อตาง ๆ เชน หนังสือเขาหองสมุด คอมพิวเตอร
1.2.4 การบริหารงานพัสดุ
ควรมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุแกผูปฏิบัติงาน จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานพัสดุ จัดทําเอกสารแบบรายการที่ตองปฏิบัติเปนประจําใหผูปฏิบัติงานตอนําไปใช
ไดทันที
1.2.5 การแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและอนุมัตงิ บประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการเบิกจายและอนุมัติงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําป เมื่อมีการกระจายอํานาจจึงควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและ
อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อสะดวกรวดเร็วในการทํางาน แตใหอยูในดุลย
พินิจของผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ
1.3 ดานบริหารบุคคล
1.3.1 มีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพื่อการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนมีความตองการที่จะจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพื่อการจัด
การศึกษามากที่สุด โดยมีแนวการดําเนินงานดัง นี้ 1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองเปนศูนย
อํานวยการ ประสานโรงเรียนในพื้น ที่ใ หมีก ารรวมกลุมกัน 2) สรางเครือขายรว มกับสมาคม
โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ใกลเคียงกันเพื่อชวยเหลือกัน 3) ตั้งศูนยรับสมัครผูที่สนใจจะประกอบ
วิชาชีพครู โดยทําฐานขอมูลไวเพื่อใหบริการแกโรงเรียนที่ขาดแคลนครูที่สมัครเปนสมาชิก (เก็บ
เงินคาสมาชิกเพื่อเปนคาใชจาย)
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1.3.2 การประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเอง
โรงเรียนเอกชนไดรับการกระจายอํานาจสามารถประเมินความตองการอัตรากําลัง
และจัดทําแผนอัตรากําลังไดดวยตนเอง โรงเรียนดําเนินการคัดเลือกและสรรหาอัตรากําลังเขาสู
โรงเรียน โดย 1) ประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ ทางเว็ปไซด เพื่อที่จะไดผูประสงคปฏิบัติงาน
จํานวนมาก และดําเนินการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ และสอบสอน 2) พัฒนาครูใหมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานที่คุรุ สภากําหนด เชน มาตรฐานความรู มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติตน 3) ใหครูรับทราบระเบียบการปฏิบัติงานของครู เรื่องการบรรจุ การลาออก
ตามแบบสัญญาการเปนครูใหญและครูทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการคุมครองการ
ทํางานของครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542
1.3.3 การกําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบแทนแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนเอกชนกําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบแทน (เงินเดือน) แก
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามที่ ก ระทรวงศึก ษาธิ ก ารกํ า หนด การให ผลตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนนั้นแลวแตความพรอมของแตละโรงเรียน โรงเรียนที่จายเงินเดือนเทากับ
ภาครัฐหรือมากกวาจะทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูกับโรงเรียนนั้นเปนเวลานาน การให
เงินเพิ่มพิเศษแกครูที่มีผลงานผานเกณฑการประเมินที่ตั้งไว
1.3.4 การจัดสวัสดิการ เพื่อสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน
โรงเรียนควรจัดสวัสดิการเพื่อสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาให
เท า เที ย มกั บ ภาครั ฐ การจั ด สวั ส ดิ ก ารค า รั ก ษาพยาบาล รั ฐ ต อ งช ว ยเหลื อ จ า ยสวั ส ดิ ก ารค า
รักษาพยาบาลใหกับครู และครอบครัว รวมทั้งบิดามารดา ควรสนับสนุนเงินชวยเหลื อกรณีเกิด
อุทกภัย วาตภัย ใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา และใหเงินวิทยฐานะเพื่อสรางขวัญกําลังใจครูโรงเรียนเอกชน
1.3.5 การดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง
โรงเรียนเอกชนมีระเบียบปฏิบัติเรื่องการดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการคุมครองการทํางานของครูใหญและครู
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542 ที่โรงเรียนจะตองปฏิบัติตาม และสวนที่เพิ่มเติมขึ้นของแตละโรงเรียน
ตามที่กําหนดไวในตราสารจัดตั้งโรงเรียน
1.4 ดานบริหารทั่วไป
1.4.1 การสรางระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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โรงเรี ย นเอกชนมี ค วามตอ งการสรา งระบบฐานขอ มู ล ทางการศึ ก ษาโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงควรมีบุคลากรเฉพาะที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
จัดระบบฐานขอมูลทางการศึกษาที่สามารถเชื่อมตอไดทั้งโรงเรียน เปนการบูรณาการงานตาง ๆ
เชื่อมตอกัน ทุกคนสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลทางการศึกษาภายในโรงเรียน เชน โปรแกรม
การจัดตารางสอน โปรแกรมการวัดผล การจัดการหองสมุด การจัดการเกี่ยวกับระบบบัญชี มา
ใชไดพรอมกันอยางมีประสิทธิภาพ
1.4.2 การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน
โรงเรียนเอกชนมีความตองการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียน
การสอน จึงควรมีบุคลากรเฉพาะมาจัด ระบบสารสนเทศและใหความรูกับทุกคนที่เกี่ยวของจน
สามารถนําสารสนเทศมาใชประโยชนไดสูงสุด โดยจัดระบบสารสนเทศแยกเปนประเภท เชน
สารสนเทศดานขอมูลโรงเรียน ดานนักเรียน ดานครูและบุคลากร ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานทรัพยากรและอาคารสถานที่
1.4.3 การชี้แจงใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนประชาสัมพันธโรงเรียนโดยใชการประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียง
การสื่อสารทางอินเตอรเน็ต เว็บไซด เฟสบุค สารสัมพันธของโรงเรียน เพื่อชี้แจงใหชุมชนเขามี
สว นรว มในการพัฒ นาการศึก ษา โดยผูปกครองใหค วามคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียน สวนชุมชน ผูบริหารโรงเรียนจะเขาไปมีบทบาท รวมกับชุมชนในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ และไดมีโอกาสชี้แจงใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา โดยการ
สนับสนุนเงิน สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน สงวิทยากรเขามาใหความรูเฉพาะดานแกครูและ
นักเรียน
1.4.4 การวางแผนดําเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธ
โรงเรียนเอกชนดําเนินการทําแผนประชาสัมพันธโรงเรียน ในรูปแบบสารสัมพันธ
ของโรงเรียน มีก ารจัด ทําเว็บไซดข องโรงเรียน เพื่อประชาสัมพัน ธโ รงเรียนในดานวิชาการ
กิจกรรมเดนของโรงเรียนและขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน รวมทั้งมี
การโฆษณาประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียงดวย
1.4.5 การจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณไดเอง
ระบบงานธุรการและสารบรรณในโรงเรียนเอกชน มีภาระงานมาก จึงควรจะมี
บุคลากรเฉพาะมาทําหนาที่ธุรการและสารบรรณ และตองสงบุคลากรไปอบรมใหมีความรูความ
เขาใจในงานใหถูกตอง มีคูมือการจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณ มีการจัดทําเอกสารแบบ
รายการตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติเปนประจําใหผูปฏิบัติงานตอนําไปใชไดทันที
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2. การบริหารตนเอง
2.1 การกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานที่ และการสรางความสัมพัน ธกับ
ชุมชนของตนเอง
โรงเรียนสามารถกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานที่ตามหลักการบริหารตนเอง
ได โดยออกแบบอาคารสถานที่ใหมีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม และขออนุญาตกอสรางอาคาร
จากเทศบาล เมื่อไดใบอนุญาตกอสรางอาคาร โรงเรียนยื่นคํารองขอใชแบบแปลนพรอมเอกสาร
ประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู เมื่อสรางอาคารเสร็จโรงเรียนยื่นคํารอง
ขอใชอาคารเรียนหรือหองเรียนตอไป
การสรางความสัมพันธกับชุมชน ดําเนินการโดยมีสวนรวมในการเปนสมาชิก
ขององคกรตาง ๆ ของชุมชน รวมประชุมเสนอความคิดเห็น สงครูเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนใน
การใหความรู เปนวิทยากรใหกับชุมชน เขารวมกิจกรรมในวันสําคัญกับชุมชน และใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนสู
ชุมชน
2.2 การกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่องการเงิน ทรัพยสิน และรายไดของ
โรงเรียนเอง
งบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียน โรงเรียนดําเนินการได
ตามความพรอมของแตละโรงเรียน โรงเรียนไดรับเงินอุด หนุนรายบุคคลจากรัฐบาล และเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาจากผูปกครอง ตามเพดานที่รัฐบาลกําหนด และเก็บคาธรรมเนียมอื่นโดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เปนรายไดเพิ่มเติมของโรงเรีย น อาทิเชน
การจัดหลักสูตรเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ รายไดคาอาหารกลางวัน คารถรับสง
2.3 การจัดทําแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผล และเกณฑการเทียบโอนของ
ตนเอง
โรงเรียนสามารถจัดทําแบบทดสอบของโรงเรียนเอง โดยการวิเคราะหหลักสูตร
ตามสาระและมาตรฐานการเรี ยนรูใ นแตละกลุมสาระการเรียนรูวาจะวัด ผลประเมินผลใดบาง
จัดทําขอสอบตามหลักการสรางขอสอบ จัดทําระเบียบวัดผลประเมินผล โดยโรงเรียนดําเนินการ
วัดและประเมินผลใหครบ 4 ดาน คือ กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ การอาน คิดวิเคราะห และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีกรอบในการตัดสินผลการเรียน
เปน 8 ระดับ รวมทั้งจัดทําเกณฑการเทียบโอนแตละกลุมสาระการเรียนรู
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2.4 การกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการทํางาน
ผูบริหารและครูรวมกันกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการทํางาน ดังนี้ 1)
จัด ทําระเบี ยบการปฏิ บัติงานของครูและบุค ลากร 2) จัด ทําคํ าบรรยายลั ก ษณะงาน เพื่อสรา ง
มาตรฐานการทํางานใหทุกคนปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน 3) ประเมินผลการทํางาน ผูที่ผานเกณฑ
การประเมินตามมาตรฐานที่ตั้งไวจะไดรับรางวัลเพื่อสรางขวัญกําลังใจ
2.5 การอํานวยการ กํากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
โรงเรียนมีการจัด ทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณ ภาพการเรียนการ
สอน โดยความรวมมือของผูบริหารและคณะครู มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพ มี
คณะกรรมดําเนิน การ อํานวยการ กํากับ และติดตามการพัฒ นาคุณ ภาพการเรียนการสอนตาม
มาตรฐาน ตัวบงชี้ ตามการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
3. การมีสวนรวม
3.1 การระดมและสรางเครือขาย บุคคลและองคกรในชุมชน เพื่อการบริหารงาน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนระดมและสรางเครือขายบุค คลและองคก รในชุมชนใหเขามามีสว น
รวมกับการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพไดโดย 1) สรางเครือขายบุคคลรวมกับองคกร/ชุมชน
โดยจัดทําขอมูลเปนทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น ใหภูมิปญญาทองถิ่นชวยเหลือโรงเรียนจัดการเรียน
การสอนในวิชาที่ถนัดและตรงกับความตองการของผูเรียน 2) สรางเครือขายครูรวมกับโรงเรียน
ใกลเคียง นําครูมาชวยเหลือกันในกรณีที่ขากแคลนครู 3) สรางเครือขายผูบริหารโรงเรียน มีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน แบงงานการจัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่สามารถใชดวยกันได
เพื่อลดการทํางานที่ซ้ําซอน ใหสามารถบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) มีคณะกรรมการ
ประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนในจังหวัด จัดอบรมพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ
มากขึ้น
3.2 ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน
โรงเรียนมีการมอบหมายงานใหครูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมของโรงเรียน คณะ
ครูจะรวมกันวางแผนการจัดโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน จัดทําเปนแผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน และสงเสริมใหผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการกําหนด
กระบวนการในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนดวย โดยครูที่รับผิดชอบจะเปนผูประสานงานและ
ประชาสั ม พัน ธ ใ ห ผู ป กครองทราบ และเข า มามี ส ว นร ว มกั บ กิ จ กรรมของโรงเรีย น จั ด ทํ า
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ทําใหไดขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูปกครองและผูมีสวน
ไดสวนเสีย มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตอไป
3.3 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปที่เกิดจากความรวมมือ
ของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และครู
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสว นรว มในจัด ทําแผนพัฒ นาการศึก ษาและ
แผนปฏิบัติการประจําป โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนควรไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะทําใหมีความรูความเขาใจ สามารถรวมกับผูบริหาร
และครูจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดออน จุดแข็ง เปนขั้น
เปนตอนของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบั ติการประจําป จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผนแตละขั้นตอน มีแผนงาน โครงการ กําหนดเปาหมายและวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสม
3.4 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษารวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของ
โรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน
โรงเรียนดําเนินการใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและทุกฝายที่เกี่ยวของมีสว น
รวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนใหชัดเจนตรงกัน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การกําหนดเปาหมาย
เปนขั้นตอนหนึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากกําหนดเปาหมายแลว ขั้นตอน
การดํ าเนิน งาน การวั ด ผลประเมิ น ผลเปน ส ว นหนึ่ งที่สํา คัญที่จ ะนําไปสูประสิทธิ ภ าพในการ
ดําเนินงาน
3.5 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการประชุมอยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสวนรวมในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เปนการประชุมเพื่อกระตุน ใหคณะกรรมการแลกเปลี่ยน
ความคิด และแลกเปลี่ ย นเรีย นรู ซึ่ งกั น และกั น และเปน การติด ตามงานที่ ไ ดใ ห น โยบายไว
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดแสดงความคิดเห็นไว โรงเรียน
นํามาพิจารณาและใหความสําคัญกับความคิดนั้น ๆ เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงใหการบริหารจัดการ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
4.1 ผูบริหารเปนผูประสานความรวมมือจากชุมชนและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

215

ผูบริหารมีบทบาทประสานความรวมมือจากชุมชน ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีตอ
ชุมชน จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน และใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้ง
ใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
การประสานความร ว มมื อ จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก มี ก ารจั ด ทํ า รายชื่ อ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความถนัดในแตละดาน และเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิใหเปนวิทยากรใหความรูแกครู
และนักเรียน ผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของโรงเรียนใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียน ในกรณีปฏิบัติหนาที่วิทยากร โรงเรียนควรใหผลตอบแทนแกชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ
ดวย
4.2 ผูบริหารใหขวัญ กําลังใจ และความรูสึกรวมกันในการทํางานสูเปาหมาย
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่ใหขวัญกําลังใจแกครู ผูบริหารตองมีคุณธรรมพื้นฐาน
เกี่ยวกับความเมตตา ความเสียสละ เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ไมเอารัดเอา
เปรียบผูรว มงาน มีค วามรัก และหว งใยตอผูรว มงาน ยุติธรรม มีเ หตุผล วางตัว เปน กลางอยาง
สม่ําเสมอ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และยึดระบบคุณธรรมในการบริหารโรงเรียน ผูบริหาร
ตองมีภาวะผูนํา มีคุณลักษณะที่สําคัญ คือมีความรู มองการณไกล มีความเชี่ยวชาญแมนยํา มั่นคงตอ
งาน และมีมนุษ ยสัมพัน ธที่ดี สามารถจูงใจคนไดทุก ระดับ จะทําใหผูรว มงานทํางานอยางมี
ความสุข มีขวัญกําลังใจ และมีความรูสึกรวมกันในการทํางานสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.3 ผูบริหารจัดองคกร และใหครูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน
ผูบริหารจัดองคกรตามขอบขายการบริหารโรงเรียน 4 ฝาย มีการแบงหนาที่ใหครู
มีสวนรวมในการบริหาร โดย 1) แตงตั้งครูที่มีความรูความสามารถในแตละดานเปนหัวหนาฝาย
2) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการใหหัวหนาฝายมีความรูความสามารถในการที่ไดรับมอบหมาย 3)
มอบหมายงานและอํานาจการตัดสินใจใหกับหัวหนาฝายรับผิดชอบ 4) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
คําบรรยายลักษณะงานใหแตละฝายชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดงายขึ้น 5) จัดประชุมรวมกัน
ระหวางผูบริหารกับหัวหนาฝายเปนประจําเดือนละ 1 – 2 ครั้ง
4.4 ผูบริหารทําหนาที่นิเทศและใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู
ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําทางวิชาการ มีความรอบรูงานวิชาการโดยเฉพาะ
การนิเทศ ผูบริหารมีหนาที่ นิเทศ และใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู มีตารางการนิเทศ
ขั้นตอนการนิเทศ แบบประเมินการนิเทศ ฯลฯ จัดทําเปนระบบการนิเทศภายใน และดําเนินการ
นิเทศตามแนวทางที่วางไว มีการติดตามเปนรายบุคคล รายชั้น เมื่อครูคนใดมีปญหาเกี่ยวกับการ
ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถชวยเหลือ และใหคําปรึกษาในการแกปญหานั้น ๆ ไดดวย
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4.5 ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารเปนผูนําเปลี่ยนแปลง มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนใหม มี
การสรา งวิสั ยทัศ น เสริม สรา งพลั งจูง ใจ และมีคุณ ธรรม ผูนํา กลา ที่จ ะถายโอนหนา ที่ ความ
รับผิดชอบที่สําคัญใหแกผูรวมงาน กระตุนผูตามใหมีความเปน ผูนํา โดยผูนําจะสอนทักษะการ
ทํางานใหแกผูตาม การนําเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมตาง ๆ ที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ
โรงเรียน ทํางานแบบเชิงรุก รูจักการคิดนอกกรอบ สงเสริมการทํางานเปนทีม
5. การพัฒนาทั้งระบบ
5.1 คณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ทั้ง
ดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปได
โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 4 ฝาย
ไดแก ฝายวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป โดยอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 4 ฝาย จัดประชุม รับฟงขอเสนอ ระดมความคิด และ
วางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหครอบคลุมการบริหารจัดการโรงเรียน จัดทําแบบประเมิน
แบบตรวจสอบรายการ จัดทําคูมือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน นําผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
แจงใหผูรับผิดชอบทราบ เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นตอไป
5.2 การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน
โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน โดยการ
ประชุม รับฟงขอเสนอ ระดมความคิด และวางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหครอบคลุมการ
บริหารจัด การภายในโรงเรียน จัด ทําแบบประเมิน แบบตรวจสอบรายการ สรางทีมงานเปน
คณะกรรมการที่จะตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีคําสั่งแตงตั้งชัดเจน
ในคูมือการปฏิบัติงานของครู มีการควบคุม ตรวจสอบผลการดําเนินการเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให
ดีขึ้น
5.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อเปนฐานขอมูลในการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
โรงเรีย นมี ก ารจั ด ทํา ระบบสารสนเทศที่ ค รอบคลุ มงานด านวิช าการ บริห าร
งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่ว ไป เพื่อจัด ทําเปนโครงสรางองคก รในแตละฝายให
ชัดเจน มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหครบทุกฝาย ชี้แจงขอบขายที่จะตองทํารวมกันทั้งดาน
การวางแผน การปฏิบัติ การปรับปรุง ประเมินและรายงานผล ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองมีสวน
รวม เห็นดวย และสนับสนุนการทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย
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5.4 การจัดระบบโครงสรางในโรงเรียนใหเปนเครือขายเชื่อมโยงกัน เปนลําดับขั้น
โรงเรียนจัดระบบโครงสรางภายในโรงเรียนเปนฝาย มีหัวหนาฝายรับผิดชอบงาน
ที่ไดรับมอบหมาย โดยผูบริหารกระจายอํานาจใหหัวหนาฝาย แลวแบงงานเปนฝาย สายชั้น และ
บุคคล จัดทําคําบรรยายลักษณะงานใหทุกคนรับทราบบทบาทหนาที่ของตนเองไดชัดเจนขึ้น จัดทํา
เครือขายสายชั้น เครือขายบุคคล และเครือขายผูปกครอง ใหผูปกครองเขามามีบทบาทในการ
เสนอแนะและติด ตามงานของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง เครือขายที่เชื่อมโยงกัน จะทําใหผูบริหาร
สามารถเรียกดูงานจากเครือขายไดทุกระดับ
5.5 มีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา
การจัด แผนพัฒ นาสถานศึก ษา จัด ทําเปน แผนกลยุทธซึ่งมีการวิเคราะหสภาพ
โรงเรียน โดยใชเทคนิค SWOT Analysis เพื่อที่จะทําใหรูวาโรงเรียนมีจุดแข็ง (Strength) จุดออน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) อะไรบ าง เพื่อนําผลการวิเคราะห
โรงเรียนไปกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา โดยจัดทําภาพรวมของโรงเรียน สํารวจ
ความตองการดานการศึก ษาของผูเรียน วิเคราะหขอมูลความตองการของผูเรียนและกําหนด
ประเด็ น ที่จ ะพัฒ นาใหสอดคลองกั บวิสัย ทัศนและพัน ธกิจ ของโรงเรียน จะทํา ใหโ รงเรียนมี
แผนพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน และครอบคลุมงานทุก
งานของโรงเรียน
6. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
6.1 มีก ารตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารว มกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน
และตนสังกัด
โรงเรียนมีก ารตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารว มกัน ระหวางบาน ชุมชน
และตนสังกัด โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ชุมชน
ผูทรงคุณวุฒิ และตน สังกัด มาประเมิน ภายในทุก 3 ป มีระบบการทําพัน ธะสัญญาระหวาง
โรงเรียน บุค ลากรแตละฝาย และชุมชน (ระบบ PSA : Public Service Agreement) เปน การ
ตรวจสอบรวมกัน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ควรดําเนินการดังนี้ 1)
กําหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพเปนรายกิจกรรมของทุกฝาย ทุกงาน และทุกคนในโรงเรียน 2)
สรางความตระหนัก ความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษา แกครูทุกคนซึ่งเปน
ผูปฏิบัติงานในโรงเรียน 3) วางระบบเครือขายการทํางาน และมอบหมายงานตรวจสอบคุณภาพ
การศึก ษาแกผูปฏิบัติงาน 4) ผูปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติก าร
ประจําป จะเปนผูตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้งดําเนินการ
แกไข ปรับปรุง การดําเนินงานของตนเองใหเปนไปตามแผน 5) หัวหนาฝาย รวบรวมรองรอยการ

218

ดํา เนิ น งานและผลการตรวจสอบของผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ มอบหมายนั้ น ๆ มาปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการปฏิบัติไปสูเปาหมาย 6) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหทําหนาที่ตรวจสอบ และ
รายงานคุณภาพการศึกษา
6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ
โรงเรี ยนแต ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจติ ด ตามประเมิน ผลการปฏิ บั ติง านตาม
แผนปฏิบัติการที่วางไว มี ประเด็นที่ติดตามตรวจสอบคือโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไว วา
สามารถดําเนินงานไดตามแผนหรือไม มีการปรับแผนหรือไม ถามีเพราะเหตุใด ผลการดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค/ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม เพียงใด แลวสรุปรายงาน
ผลการติดตามตรวจสอบพรอมใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแกไข เสนอผูบริหาร
โรงเรียนพิจารณาดําเนินการตอไป
6.3 มีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และรายได
โรงเรียนจัดทําระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และรายได โดย
มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทําหนาที่ตรวจสอบการใชงบประมาณ มีการจัดเก็บหลักฐานการใช
จายเงิน จัดเก็บรายไดจากเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินคาธรรมเนียมการศึกษา เงินคาธรรมเนียมอื่น มี
ใบเสร็จรับเงินพรอมใหตรวจสอบ จัดทําระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน (ระบบ GL) สิ้นปการศึกษา
จัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน งบรายไดและคาใชจาย เสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อให
ความเห็นชอบ โรงเรียน
6.4 มีมาตรการการตรวจสอบความถูกตอง โปรงใสในการบริหารจัดการ ธุรการ
การเงินและบัญชี อาคารสถานที่ การประชาสัมพันธ และการสรางความสัมพันธกับชุมชน
โรงเรียนมีระบบตรวจสอบการบริหารจัดการธุร การการเงินและบัญชี โดยใช
ระบบ PSIS ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในการตรวจสอบจํานวน
นักเรียน จํานวนครู ประกอบการรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะรับนักเรียน
เกิน ความจุไมได และมีครูไมครบชั้น ไมได โรงเรียนมีก ารสรางมาตรการการตรวจสอบความ
ถูกตอง โดยแตงตั้งคณะกรรมการแตละฝายตามโครงสรางของโรงเรียน มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ และกํ า หนดหน า ที่ ก ารทํ า งานที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ มีการรายงานผลใหผูที่เกี่ยวของทราบ
6.5 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ทุกโรงเรียนจะตองดําเนินการประเมิน
และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายทราบ โดยจัดทําเปนแบบรายงาน
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ผลตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดวย
2. หนาที่การบริหาร มี 4 ดาน
1. การวางแผน
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการวางแผน ดวยคาดัชนี PNImodified จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ การ
กําหนดเปาหมาย นโยบายการจัด การศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม การ
วิเคราะหสภาพปจจุบัน ของสถานศึก ษาไดอยางถูก ตอง และรูว าจะตองปรับปรุงแกไขพัฒ นา
อะไรบาง การวางแผนการตรวจติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงาน การดําเนิน งานจัด ทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา และการดําเนินงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป
การวางแผนเปนการกําหนดทิศทางการทํางานในอนาคต ซึ่งจะตองมีการกําหนด
เปาหมาย นโยบายการจัดการศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันของ
โรงเรียน วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินจุดแข็งจุดออนของโรงเรียน กําหนดเปนวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคของโรงเรียน โรงเรียนอกชนจึงควรมีการวางแผนกลยุทธซึ่งจะ
ครอบคลุมการวางแผนการบริหารโรงเรียน และนําไปสูการกําหนดกลยุทธสถานศึกษา
ผูวิจัยสรุปเปนประเด็นดานการวางแผนเพื่อนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้
1.1 การวางแผนกลยุทธ
การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน จําเปนตองอาศัย
การวางแผนกลยุทธ เนื่องดวยการวางแผนกลยุทธจะมุงเนนการคาดคะเนสภาพการณในอนาคต
และหากลยุทธกํากับการทํางานขององคการ และเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
การวางแผนกลยุทธ มีขนั้ ตอนดังนี้
1) การวิเคราะหสภาพโรงเรียน ควรใหครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ
วิเคราะหโดยใชเทคนิค SWOT Analysis เพื่อที่จะทําใหรูวาโรงเรียนมีจุดแข็ง (Strength) จุดออน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) อะไรบาง
2) การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาหมาย (Goal)
3) การกําหนดกลยุทธ (Strategies) ของโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย กลยุทธระดับ
องคกร กลยุทธระดับแผนงาน และกลยุทธระดับโครงการ
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1.2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป
จากการวางแผนกลยุ ท ธ โรงเรี ย นจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
แผนปฏิบัติการประจําป โดยใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา ในการจัดทําแผนจะตองนํากลยุทธ
ระดับองคการ ระดับแผนงาน และระดับโครงการ มากําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม โดย
การเขียนโครงการเชิงเหตุผลสัมพันธ (Logical Framework) ซึ่งประกอบดวย จุดมุงหมายระดับ
แผนงาน (Program Goal) วัตถุประสงคระดับโครงการ (Project Purpose) ผลผลิต (Outputs)
ทรัพยากรและกิจ กรรม (Input and Activities) ตัว ชี้วัด แสดงเวลา ปริมาณ คุณ ภาพ สถานที่
แหลงขอมูลการอางอิง ฐานคติที่สําคัญ ในแผนปฏิบัติการจะกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน
และงบประมาณของทุกโครงการ มีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานตาม
แผนอยางมีประสิทธิภาพ
2. การจัดองคกร
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการจัดองคกร ดวยคาดัชนี PNImodified จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ การ
บังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด การจัดระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานใน
โรงเรี ยนไดอ ย างเหมาะสม การจัด สภาพแวดล อ มและสิ่ งอํ า นวยความสะดวกที่ เ อื้อ ต อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดโครงสรางองคกรมีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานให
บรรลุเปาหมาย
ผูวิจัยสรุปเปนประเด็นดานการจัดองคกรเพื่อนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้
2.1 โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2550 มาตร 30 กําหนดใหโรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูรับ
ใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูทรงคุณวุฒิอยางนอยหนึ่งคนแต
ไมเกินสามคน เปนคณะกรรมการ ในงานวิจัยนี้ ไดนําโครงสรางของรูปแบบการบริหารโรงเรียน
เอกชนที่เปนนิติบุคคลที่ค วรจะเปนและเหมาะสม มาเปน โครงสรางบริหารโรงเรียนเอกชน ดัง
รายละเอียด แผนภาพที่ 24 โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผูรับใบอนุญาต

ผูจัดการ

รองผูจัดการ
งบประมาณ

ผูอํานวยการ

รองผูจัดการ
บริหารทั่วไป

รองผูอํานวยการ
วิชาการ

รองผูอํานวยการ
บุคลากร

การจัด โครงสรา งการบริ หารโรงเรี ยน ซึ่งประกอบดว ยด านบนสุด เปน คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน ลําดับตอมาเปน ผูรับใบอนุญาต กํากับดูแลผูจัดการและผูอํานวยการ
ผูจัดการควบคุมดูแลงานงบประมาณและการบริหารทั่วไป สวนผูอํานวยการกํากับดูแลดานวิชาการ
และการบริหารงานบุคคล ผูรับใบอนุญาตจะทําหนาที่ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งเปน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผูที่มีอํานาจสูงสุด ตําแหนงรองผูจัดการ รองผูอํานวยการ กําหนดให
เปน ไปตามกรอบกํา ลัง บุค ลากรในโรงเรี ยน โดยขึ้ น อยู กับ สัด ส ว นของจํานวนนั ก เรียนและ
หองเรียน
2.2 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 1) ออกระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ของโรงเรียน 2) ใหความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3) ใหคําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียนดานบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ
กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธกับชุมชน 4) กํากับดูแลใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน 5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
6) ใหความเห็นชอบการกูยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคาของ
ทรัพยสินที่โรงเรียนมีอยูในขณะนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไมใหความเห็นชอบการกูยืม
เงิน คณะกรรมการตองเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติไดใหแกโรงเรียนดวย เวนแตคณะกรรมการเห็นวา
การกูยืมเงินนั้นมิไดเปนเพื่อประโยชนของการดําเนิน กิจการโรงเรียน 7) ใหความเห็นชอบการ
กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน 8) ใหความเห็นชอบรายงาน
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ประจําป งบการเงินประจําป และการแตงตั้งผูสอบบัญชี 9) พิจารณาคํารองทุกขของครู ผูปกครอง
และนักเรียน 10) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุ ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ผูอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 1) ดูแลรับผิดชอบงานดาน
วิชาการของโรงเรียน 2) แตงตั้งและถอดถอน ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และเจาหนาที่ข อง
โรงเรียนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 3) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนของโรงเรียน 4) จัดทําทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ นักเรียน
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 5) จัดทําหลักฐาน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 6) ปฏิบัติหนาที่อัน
เกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ รวมทั้งตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ
และขอบังคับของโรงเรียน และหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2550
ผูจัด การ มีหนาที่และความรับผิด ชอบ ดังตอไปนี้ 1) ดูแลรับผิด ชอบงานดาน
งบประมาณของโรงเรียน 2) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 3) ) ปฏิบัติหนาที่
อันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง ระเบียบและขอบังคับของโรงเรียน และหนาที่อื่น
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
3. การนํา
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการนํา ดวยคาดัชนี PNImodified จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ ผูบริหารมี
ภาวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมีความมุงมั่น ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียน การสื่อสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง ผูบริหารสื่อสารกับทุกฝายใหมีความเขาใจ
ตรงกัน และทราบเปาหมายและวิธี ก ารดําเนิน งานชั ด เจน การตัด สิน ใจสั่ง การเปน ไปอยา ง
เหมาะสม เนน การมีสว นรว มของผูเ กี่ยวของในการตั ด สิน ใจ และผูบ ริหารเป น ผูนํ าในการ
ประสานงานกับทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการบริหารที่ใชหลักการมีภาวะผูนําแบบ
เกื้อหนุน เนนการเปนผูนํามากกวาการสั่งการ ผูบริหารโรงเรียนจึงตองมีภาวะผูนําและการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ จะทําใหผูปฏิบัติตามสามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงไดเปน
อยางดี
ผูวิจัยสรุปเปนประเด็นดานการนําเพื่อนําไปสรางรูปแบบ ดังนี้
3.1 ภาวะผูนํา

223

ภาวะผูนํา หมายถึงความสามารถในการเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได โดย
ผูนําจะเปนผูสรางวิสัยทัศนใหเปนตัวกํากับทิศทางขององคการในอนาคต จากนั้นจึงจะจัดวางคน
พรอมทั้งสื่อความหมายใหเขาใจวิสัยทัศน และสรางแรงดลใจใหแกคนเหลานั้นใหสามารถเอาชน
อุปสรรคเพื่อไปสูวิสัยทัศนดังกลาว ภาวะผูนําเปนความสามารถในการมีอิทธิพลตอกลุม ใหกลุม
ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ผูบริหารควรมีสมรรถภาพของการเปน ผูนํา 3 ดาน คือ 1) สมรรถภาพดานวิชาการ
ผูบริหารตองรูโครงสรางของงาน และมองเห็นความสําคัญของสายงาน รวมถึงขอบเขตของงานที่
รับ ผิด ชอบ 2) สมรรถภาพด านมนุ ษ ยสั มพั น ธ ผูบ ริห ารต องมีค วามรู ค วามสามารถในการ
ประสานงานใหบุคลากรของโรงเรียนทํางานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถใหคําแนะนําแก
ผูรวมงานใหทํางานประสบความสําเร็จได 3) สมรรถภาพดานเทคนิค ผูบริหารจําเปนตองมีความรู
ความสามารถและวิธีการ กระบวนการการดําเนินงานและเทคนิคตาง ๆ รวมถึงความสามารถใน
การใชเครื่องมือและเทคนิคอยางชํานาญ
3.2 การจูงใจ
การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น จะประสบความสําเร็จไดถาไดใจ
ของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งการจะใหไดใจนั้น ผูบริหารจะตองทราบถึงทฤษฎีแรงจูงใจ
ตามลําดับขั้นของมาสโลว ดังนี้ 1) ตองเขาใจถึงความตองการของมนุษย ตามที่ Maslow ไดเสนอ
ไวอยางดีกอน 2) ตองทราบวาใครคือผูที่ตองการจะจูงใจ 3) ศึกษาถึงความตองการของคนที่จะจูง
ใจเพื่อทราบวา เขาตองการอะไร เพื่อจะไดสามารถกําหนดวิธีการจูงใจไดอยางถูกตอง เพราะคนแต
ละกลุม (ครู ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ และนักเรียน) จะมีความตองการไมเหมือนกัน ดังนั้น
วิธีการที่ใชจึงตองตางกัน
อาทิเชน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีแรงจูงใจทางดานสังคมและการยอมรับ
ยกยอง ถาผูบริหารทราบ ก็จ ะขอความรวมมือกับคณะกรรมการไดงาย โดยการใหเกียรติท าน
คณะกรรมการในการใหทานกรรมการไดเสนอความคิดเห็น เสนอแนะความคิดสรางสรรค โดย
ผูบริหารเปน ผูใหขอมูลสารสนเทศทางดานการศึกษาที่เปน ปจ จุบัน อยางตอเนื่อง เพื่อใหทาน
เหลานั้นมีความพรอมในการชวยกันมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาอยางแทจริง สวนครูนั้น
อาจจะมีค วามตองการดานความมั่นคงปลอดภัยในการทํางานและการเลื่อนตําแหนง ผูบริหาร
จะตองมีการสรางแรงจูงใจ และแจงใหครูทราบดวยวา ครูจะมีความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน
แคไหน มีโอกาสที่จะเลื่อนตําแหนง ถาครูเหลานั้นไดปฏิบัติงานและมีผลงานตามที่กําหนดไว
เมื่อครูมีขวัญและกําลังใจดี ก็จะทําใหครูรูสึกรักและพึงพอใจในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และพัฒนาโรงเรียนกันอยางแทจริง
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3.3 การติดตอสื่อสาร
การติดตอสื่อสาร (Communication) เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร การ
สื่อสารชวยประสานหนาที่ตาง ๆ ทางการจัดการ การสื่อสารจําเปนในการใหและรั บขอมูล การ
สรางความเขาใจที่ถูกตองของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา การประเมิน การแสดงน้ําใจ การ
เสริมกําลังใจ การฝกอบรม การสื่อสารทําใหทราบวาเหตุการณและการปฏิบัตินั้นเปนไปตามแผน
หรือไม การสื่อสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพจะชวยสรางสรรคสภาพแวดลอมในการทํางาน
เปนที่นาพอใจ การสื่อสารชวยเชื่อมองคการกับสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก การสื่อสารเพื่อ
ประชาสัมพันธโรงเรียน เพื่อแจงขาว หรือขอความชวยเหลือจากสังคม เปนตน การใชระบบการ
ติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะชวยสรางโอกาสสําหรับโรงเรียนได
การสื่อสารจะเปดกวางทั้งภายในและนอกโรงเรียน และเปนการสื่อสารสองทาง
ใชเทคโนโลยีก ารสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้ง การสรางเว็บไซตของโรงเรียน เว็บบอรด
อินทราเน็ต จดหมายขาวอิเลคโทรนิก สรางเสริมใหเกิดการสื่อสารที่รวดเร็วทัน ใจ นอกจากนี้
โรงเรียนควรแตงตั้งบุคลากรในโรงเรียน รวมรับผิดชอบงานการติดตอสื่อสารในระดับตาง ๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และสรางการสื่อสารแบบเครือขาย เพื่อใหบุคลากรแตละคนสามารถ
สื่อสารไปยังเพื่อนรวมงานไดรวดเร็วและถูกตอง
4. การควบคุม
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการควบคุม ดวยคาดัชนี PNImodified จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ โรงเรียน
มีก ารเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว มีก ารตรวจสอบติด ตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยวิธีที่ตั้งไว นําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และมีการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
ผู วิ จั ย สรุ ป เป น ประเด็ น ด า นการควบคุ ม โดยใช ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ซึ่งประกอบดวย การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อ
นําไปสรางรูปแบบ ดังนี้
ระบบการประกันคุณภาพการศึก ษาของโรงเรียน ประกอบดวย การจัด ระบบ
บริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึก ษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การ
ประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา การรายงานคุณภาพการศึก ษาประจําป และการผดุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

225

4.1 การประกันคุณภาพภายใน
การประกั น คุ ณ ภาพภายใน หมายถึ ง การประเมิ น ผลและติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยบุคลากรของโรงเรียนหรือหนวยงานตนสังกัดที่มี
หนาที่กํากับดูแลโรงเรียนนั้น
การประกันคุณภาพภายใน มีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และเปนสวนหนึ่งของการบริหารและจัดการเรียนการสอนตามปกติ หลักการและเงื่อนไขสําคัญ
ของการประกันคุณภาพที่ดี คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย การสรางพลังใหผูเกี่ยวของ
มีความรูความสามารถ กระจายอํานาจใหโรงเรียนมีอิสระในการคิด และตัดสินใจดวยตนเองมาก
ที่สุด การสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
4.2 การประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณ ภาพภายนอก เปน สวนที่ดําเนินการตอเนื่องสอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยทุก ๆ 5 ป สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
องคการมหาชน (สมศ,) ซึ่งรับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายนอก จะดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) เปนหลัก
โดยมีเปาหมายเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน คํานึงถึงความมุงหมายหลักการและ
แนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ มุงสงเสริมใหโรงเรียนพัฒ นาสูมาตรฐานและพัฒ นา
ตนเองใหเต็มศักยภาพ
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
จากผลการวิเคราะหในตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบัน /ความตองการ และ
วิเคราะหก ารจัดลําดับความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เอกชน ในเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม และเชิงคุณภาพจากเอกสารและแบบสอบถาม ผูวิจัยได
วิเคราะหสาระสําคัญเพื่อกําหนดกรอบการรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน แลวสังเคราะหสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน เพื่อกําหนดวัตถุประสงค แนวคิด และหลักการของรูปแบบ องคประกอบของ
รูปแบบ แนวทางการนํารูปแบบไปใช และเงื่อนไขความสําเร็จ ผูวิจัยรางรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน แลวนําขอมูลปรึกษาและขอขอสรุปรวมกับอาจารยที่ปรึกษา
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2.1 การสังเคราะหแนวคิดและหลักการในการรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน
การดําเนิน การเพื่อกํ าหนดแนวคิด และหลั ก การในการรางรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ผูวิจัยไดสังเคราะหประเด็นหลักของแนวคิดหลักการและ
นโยบายที่เกี่ยวของจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถเสนอผลการสังเคราะหไดดงั นี้
ตารางที่ 35 การสังเคราะหแนวคิดและหลักการในการรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน
แนวคิด/หลักการ

สาระโดยสรุป

1 . ก า ร บ ริ ห า ร จั ด
- การจัดการศึกษาของเอกชนนับวามี
การศึกษาของเอกชน ความสําคัญตอการพัฒ นาประเทศชาติ
สามารถช ว ยแบ ง เบาภาระในการจั ด
การศึกษาของชาติไดอยางมาก รัฐจึงมี
นโยบายส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของ
เอกชนในการจั ด การศึ ก ษา โดยได
กํ า ห น ด ไ ว ใ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
พระราชบัญญัติโ รงเรียนเอกชน และ
พระราชบัญญัติก ารศึก ษาแหงชาติ ซึ่ง
ไดกําหนดหลัก การวาใหสังคมมีสว น
ร ว มในการจั ด การศึ ก ษาและให ก าร
บริหารจัดการศึกษาของเอกชนมีความ
ความเป น อิ ส ระ แต ต อ งถู ก กํ า กั บ
ติ ด ตาม การประเมิ น คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และปฏิบัติ
หลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพและ
มา ตร ฐา นก าร ศึ กษ าเช น เดี ยว กั บ
สถานศึกษาของรัฐ

ประเด็นที่สังเคราะห
- โรงเรียนเอกชนมีสวนรวม
ในการจั ด การศึ ก ษา มี ค วาม
คล อ งตั ว และมี อิ ส ระในการ
บริหารจัดการ ภายใตตราสาร
ของโรงเรียน และมีการกํากับ
ติ ด ตามประเมิ น คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาจากรัฐ
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ตารางที่ 35 การสังเคราะหแนวคิดและหลักการในการรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน (ตอ)
แนวคิด/หลักการ

สาระโดยสรุป

ประเด็นที่สังเคราะห

2. กฎหมาย/นโยบาย
2.1 พระราชบั ญ ญั ติ
กา ร ศึ ก ษ าแห งช า ติ
พ. ศ . 2 5 42 และ ที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545

- การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให เ ป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ ทั้ ง
รางกาย จิต ใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข
- การศึกษาเอกชนมีความเปนอิสระ
บริหารจัดการไดดวยตนเอง มีเสรีภาพ
ทางวิช าการ และจัด การศึ ก ษาไดทุ ก
ระดับทุกประเภท

- การจั ด การศึ ก ษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เอกชนมี ค วามสอดคล อ งกั บ
พร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ กา ร ศึ ก ษ า
แห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 คือ การจัดการศึกษาที่มี
เป า หมายเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

2.2 พระราชบั ญ ญั ติ - โรงเรียนเอกชนเปน นิติบุค คล มี
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. การจั ด ทํ า ตราสารโรงเรี ยน สามารถ
บริหารโรงเรียนไดเอง มีอํานาจในการ
2550
บรรจุ -ถอดถอนครู โดยผูอํา นวยการ
โรงเรี ย น การขอจั ด ตั้ ง โรงเรี ย น
สามารถดํ าเนิน การไดโ ดยสํานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา
- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมี
อํ า นาจหน า ที่ ต ามที่ กํ า หนดไว ใ น
กฎหมาย

- การจั ด การศึ ก ษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เอกชน เปนโรงเรียนนิติบุคคล
ได รับ การกระจายอํ านาจจาก
ส ว น ก ลา ง ทํ า ใ ห สา ม า ร ถ
บริหารจัด การโรงเรียนเองได
ตามที่ร ะบุไวใ นตราสารจังตั้ ง
ของโรงเรียน
- มี ค ณะกรรมการบริ ห าร
ประกอบดว ย ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนครู
ผู แ ท น ผู ป ก ค ร อ ง แ ล ะ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี อํ า นาจหน า ที่
บริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นให มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาตามที่ตั้งไว
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ตารางที่ 35 การสังเคราะหแนวคิดและหลักการในการรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน (ตอ)
แนวคิด/หลักการ

สาระโดยสรุป

3. หลักการบริหารโดย
- เ ป น ก า ร คื น อํ า น า จ ก า ร จั ด
ใชโรงเรียนเปนฐาน การศึ ก ษาใหกั บประชาชน กระจาย
3.1 หลัก การกระจาย อํานาจสวนกลางไปยังสถานศึกษา โดย
อํานาจ
มีความเชื่อวาโรงเรียนเปนหนวยสําคัญ
ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ละ พั ฒ น า
การศึ ก ษาของนัก เรี ยน เมื่อ มีก าร
กระจายอํานาจใหโ รงเรียน จะทําให
โรงเรียนมีพลังอํานาจและรับผิด ชอบ
ในการแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง
3.2 หลั ก การบริ ห าร - โรงเรียนมีอิสระในการตัดสิน ใจ
ตนเอง
ดว ยตนเองมากขึ้น ภายใตก ารบริหาร
ของคณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น
โดยมีเปาหมายเพื่อใหโรงเรียนจัดการ
บริหารดวยตนเอง และผลที่ไดนาจะมี
ประสิทธิภ าพสูงกวาเดิมที่ถูกกํา หนด
จากสวนกลาง
3.3 หลั ก การบริ ห าร - เปด โอกาสใหผูเกี่ยวของและผู มี
แบบมีสวนรวม
สวนไดสวนเสีย (stakeholders) มีสวน
ร ว มในการบริ ห าร ร ว มกํ า หนด
นโยบายและแผน รว มตัด สิน ใจ และ
รวมจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหเปนที่ยอมรับของ
ทุกฝาย

ประเด็นที่สังเคราะห
- เปน การกระจายอํานาจที่
ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นกระจาย
อํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ
ใ ห กั บ ค รู บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

- โรงเรี ย นมี อิ ส ระในการ
บริ ห ารจั ด การ และมี อํ า นาจ
ตัด สิ น ใจรวมทั้ง แก ป ญ หาได
ด ว ยตนเอง ในด า นวิ ช าการ
งบประมาณ บริหารบุคคลและ
บริหารทั่วไป
- โรงเรียนเปดโอกาสใหผูที่
มีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนได
ส ว นเสี ย เข า มามี ส ว นร ว มใน
การจัดการศึกษา มีสวนรวมคิด
รว มทํ า ร ว มตั ด สิน ใจ ในการ
กํ า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ รวมทั้ ง มี
ส ว นร ว มแสดงความคิ ด เห็ น
เรื่องการเรียนการสอน
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ตารางที่ 35 การสังเคราะหแนวคิดและหลักการในการรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน (ตอ)
แนวคิด/หลักการ

สาระโดยสรุป

3.4 หลั ก การมี ภ าวะ - เปนภาวะผูนําที่เนนการสนับสนุน
ผูนําแบบเกื้อหนุน
และอํา นวยความสะดวก ไม ใ ช ผู นํ า
แบบชี้นําหรือสั่งการ เปนผูประสาน
ค ว า ม ร ว ม มื อ จ า ก ชุ ม ช น แ ล ะ
ผูทรงคุณ วุฒิจ ากภายนอก ให ข วัญ
กําลังใจ และความรูสึก รว มกัน ในการ
ทํางานสูเปาหมาย
3.5 หลักการพัฒนาทั้ง - เปนการพัฒนาทั้งระบบ มีการปรับ
ระบบ
โครงสร า งและวั ฒ นธรรมองค ก ร มี
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยผูที่เกี่ยวของในระบบทั้งหมดเห็น
ดวยและสนับสนุน

3 . 6 ห ลั ก ค ว า ม - โรง เรี ย น ต อ งพ ร อ มใ ห มี ก า ร
รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ ตรวจสอบ โดยมี องค ก รภายนอกทํ า
ตรวจสอบได
หน า ที่ต รวจสอบคุ ณ ภาพการบริ ห าร
และการจัดการศึกษา เพื่อใหการบริหาร
และจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไว

ประเด็นที่สังเคราะห
- ผูบริหารเปน ผูสนับสนุน /
อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ประสานความร ว มมื อ กั บ ทุ ก
ฝาย

- บุ ค ล า ก ร ทุ ก ฝ า ย ใ น
โรงเรี ย นต อ งพั ฒ นาทั้ ง ระบบ
พ ร อ ม กั น มี ก า ร วิ เค ร า ะ ห
เป า หมายร ว มกั น เพื่ อ ให เ ห็ น
ภาพรวมของโรงเรี ย นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น และพั ฒ นา
อยางตอเนื่อง
- โรงเรี ย นพร อ มรั บ การ
ตรวจสอบจากคณะ
กรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น
ผูปกครอง และผูมีสวนไดสวน
เสีย
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ตารางที่ 35 การสังเคราะหแนวคิดและหลักการในการรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน (ตอ)
แนวคิด/หลักการ

สาระโดยสรุป

ประเด็นที่สังเคราะห

4. รูปแบบการบริหาร
โดยใช โ รงเรี ย นเป น
ฐา น ข อง โ ร ง เรี ย น
เอกชน ตามทฤษฎี
ระบบ

- องค ก ารทางการศึ ก ษาเป น ระบบ
เปดมีรูปแบบพื้นฐานตามทฤษฎีระบบ
ทั่วไป ประกอบดวย 1)ปจ จัยปอนเขา
ได แ ก บุ ค ลากร งบประมาณ ทฤษฎี
ความรู กฎหมาย และระเบียบตาง ๆของ
โรงเรียน 2) กระบวนการ ไดแก การ
ดํ า เนิ น ง า น ภ า ย ใ น อ ง ค ก า ร ก า ร
บริ ห ารงานการดํ า เนิ น งานในระบบ
3) ผลผลิต ได แก ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนของนักเรียน ผลการดําเนินของครู
ความพึ ง พอใจในงานของบุ ค ลากร
4) ขอมูลปอนกลับ 5) สภาพแวดลอม

- รูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เ อ ก ช น ป ร ะ ก อ บ ด ว ย
1) สภาพแวดล อ มภายนอก
ได แ ก สภาพแวดล อ มทาง
เศรษฐกิจ สภาพแวดลอ มทาง
สั ง ค ม สภา พแวดล อม ทา 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 /มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ทรั พ ยากร
วั ต ถุ ทรั พ ยากรทางการเงิ น
3 ) ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ ด แ ก
กระบวนการบริ ห ารโดยใช
โรงเรียนเปน ฐาน และหนา ที่
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 จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบบสอบถามผูบริหารโรงเรียน และ
แบบสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 4 สวน ดังแสดงในแผนภาพที่ 25
แผนภาพที่ 25 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ฉบับราง
สวนที่ 1 วัตถุประสงค แนวคิดและหลักการของรูปแบบ
สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
สภาพแวดลอมภายนอก
ปจจัยปอนเขา

กระบวนการ

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

1. กระบวนการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 6 ดาน
1. การกระจายอํานาจ
2. การบริหารตนเอง
3. การบริหารแบบมีสวนรวม
4. การมีภาวะผูนาํ แบบเกื้อหนุน
5. การพัฒนาทั้งระบบ
6. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
2. หนาที่การบริหาร
1. การวางแผน
2. การจัดองคกร
3. การนํา
4. การควบคุม

ขอมูลปอนกลับ

สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรการดําเนินงานและเงื่อนไขความสําเร็จ

ผลผลิต
1. ประสิทธิผล
2. ความพึงพอใจของ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของ
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รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน เปนรูปแบบเชิงโครงสราง
ความคิดที่แสดงโครงสรางและความสัมพันธขององคประกอบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน ครอบคลุมภารกิจการบริหารโรงเรียน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหาร
บุคคล และดานการบริหารทั่วไป และหนาทีก่ ารบริหาร ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การ
นํา และการควบคุม ตามกรอบแนวคิดที่กําหนด ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 วัตถุประสงค
แนวคิด และหลักการของรูปแบบ สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช และสวนที่ 4 ยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานและเงื่อนไขความสําเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 วัตถุประสงค แนวคิด และหลักการของรูปแบบ
1.1 วัตถุประสงคของรูปแบบ
เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารโรงเรียนเอกชน ตามแนวคิดการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
1.2 แนวคิด
1) แนวคิดการบริหารจัดการศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา มีอิสระในการบริหารจัดการ ภายใตตราสารจัดตั้งของโรงเรียน และมีการกํากับติดตาม
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ โรงเรียนเอกชนมีจุดเดนในอํานาจการสั่งการและ
การตัดสินใจของโรงเรียนอยูที่ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ซึ่งเปนคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีอํานาจการตัดสินใจรอยเปอรเซ็นต นับวาเปนความคลองตัวของโรงเรียนเอกชน
2) กฎหมาย/นโยบาย
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 การจัดการศึกษาโดยใชโ รงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนมีค วามสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ การ
จัดการศึกษาที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รัฐตองมีนโยบายดานการ
กํากับดูแลและสงเสริมโรงเรียนเอกชนอยางชัดเจนและเทาเทียมกันกับสถานศึกษาของรัฐ และรัฐ
ตองดูแล สงเสริม และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหมีคุณภาพตอเนื่อง
2.2 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน เปนโรงเรียนนิติบุคคล ไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลาง ทําให
สามารถบริหารจัดการโรงเรียนเองไดตามที่ ร ะบุไวในตราสารจัดตั้งโรงเรียน มีคณะกรรมการ
บริหาร ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูจัด การ ผูอํานวยการ ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง และ
ผูทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหนาที่บริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่ตั้งไว
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3) แนวคิดดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการกระจายอํานาจใหโรงเรียน โรงเรียน
เปนหนวยสําคัญในการบริหาร ตัดสินใจสั่งการงานทุกดานของโรงเรียน มีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ผูที่มีสวนเกี่ยวของและผูสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน ผูบริ หารมี
ภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน สนับสนุนอํานวยความสะดวกใหบุคลากรทุกฝายเห็นดวยกับการพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบ พรอมรับการตรวจสอบคุณภาพภายนอกจากผูปกครองและผูที่มีสวนไดสวยเสีย
ผลที่ไดจะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่ตั้งไว
1.3 หลักการของรูปแบบ
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 6
หลักการ ดังนี้
1. หลักการกระจายอํานาจ (decentralization) เปนการกระจายอํานาจที่ผูบริหารโรงเรียน
ยิน ยอมที่จะมอบอํานาจหรือลดอํานาจของตนไปใหบุค คลอื่น และกระจายอํานาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบใหกับครู บุคลากรและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของ
ตนเองใหดีที่สุด
2. หลักการบริหารตนเอง (self-management) เปนการใหอิสระในการบริหารจัดการและมี
อํานาจการตัด สินใจดวยตนเองภายใตการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน รวมทั้ ง
แกปญหาไดดวยตนเอง ในดานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและบริหารทั่วไป
3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (participation) เปนการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมี
สวนไดสวนเสีย (stakeholders) ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จรวมกัน โดยมี
สวนรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมประเมิน รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน รวมทั้งมี
สวนรวมแสดงความคิดเห็นเรื่องการเรียนการสอน
4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (facilitative leadership) เปนภาวะผูนําที่ผูบริหารเปน
ผูสนับสนุน/อํานวยความสะดวกและประสานความรวมมือกับทุกฝาย ผูบริหารมีความสัมพันธเชิง
บวก และมีทัศนคติที่ดีตอบุคคลอื่น
5. หลักการพัฒ นาทั้งระบบ (whole school approach) เปนการกําหนดเปาหมายหรือ
ภาพวาดความสําเร็จที่โรงเรียนตองการใหเกิดขึ้น จากการที่บุคลากรทุกฝายในโรงเรียนรวมพัฒนา
ทั้งระบบพรอมกัน ทั้งการปรับโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร เพื่อนําไปสูคุณภาพของนักเรียน
และคุณภาพของโรงเรียน
6. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) เปนสิ่งที่เกิดจากครูและบุคลากร
ในโรงเรียนยอมรับที่จ ะปฏิบัติหนาที่ค วามรับผิด ชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร ให
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บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามเป า หมายที่ ตั้ ง ไว และพร อ มรั บ การตรวจสอบจากองค ก รภายนอก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนไดสวนเสีย
สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน เปนรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
โดยใชแนวคิดและทฤษฎีระบบ การศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการของโรงเรียนเอกชน ที่
คํานึงถึงบริบทและสภาพแวดลอมของโรงเรียนนําไปสูการกําหนดปจจัยปอนเขา เชน กฎหมายและ
มติค ณะรัฐมนตรี ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรวัตถุ ทรัพยากรทางการเงิน โดยที่โรงเรียนตองมี
ความสามารถและมีกระบวนการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพอันนําไปสูผลผลิตและผลลัพธที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ และไดขอมูล ปอนกลับซึ่ง
สะทอนผลการพัฒนาทั้งหมดมาใชปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่องตอไป
องค ป ระกอบของรู ป แบบการบริ ห ารโดยใช โ รงเรี ย นเปน ฐานของโรงเรี ย นเอกชน
ประกอบดวย 1) สภาพแวดลอมภายนอก 2) ปจจัยปอนเขา 3) กระบวนการ 4) ผลผลิต/ผลลัพธ 5)
ขอมูลปอนกลับ
องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมภายนอก
สภาพแวดลอมภายนอกในการพัฒ นารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ประกอบดว ย สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม การเมือง การ
ปกครอง และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชเทคนิค การทํา SWOT ANALYSIS ในการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
องคประกอบที่ 2 ปจจัยปอนเขา ไดแก
1. กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ประกอบดวย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แผนการ
ศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2554 – 2559) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2. ทรัพยากรมนุษ ย ไดแก ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
- ผูบริหาร ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ และผูจัดการ ซึ่งจะตองมีความรู
ความเขาใจและตระหนักตอบทบาทหนาที่ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
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- ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด จะตองไดรับการพัฒนาใหเปนผูที่มีความรู ความเขาใจ และตระหนักตอหนาที่
ของตนเองเปนอยางดี
- คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีความสําคัญตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
มีบทบาทหนาที่ที่จะตองออกระเบียบ ขอบังคับ ใหความเห็นชอบ ใหคําแนะนํา รวมทั้งกํากับดูแล
ติดตาม ตรวจสอบงานตาง ๆ ของโรงเรียน
3. ทรัพยากรวัตถุ ไดแก ที่ดิน อาคาร วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี ซึ่งนับไดวาเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไดอยางเหมาะสม
4. ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรทางการเงินของโรงเรียนเอกชน ประกอบดวย 2 สวน
ที่สําคัญ ไดแก เงิน อุดหนุน รายบุค คลจากรัฐบาล และเงินรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอื่น ที่เรียกเก็บจากผูปกครอง
องคประกอบที่ 3 กระบวนการ
การพั ฒ นารูปแบบการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐานของโรงเรียนเอกชน จะตองมี
กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน ฐาน และหนาที่การบริหารโรงเรียน โดยผูวิจัยพัฒนา
รูปแบบจากคาความตองการจําเปน ดว ยคาดัชนี PNImodified จัดลําดับความสําคัญในแตละ
ประเด็น ลําดับที่ 1 – 5
1. กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มี 6 ดาน
1. การกระจายอํานาจ เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจและแบงความรับผิดชอบไป
ยังฝายตาง ๆ และกําหนดนโยบายตามภารกิจ การบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ
งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป
1.1 ดานวิชาการ
1.1.1 การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสงเสริมสนับสนุน
จัดซื้อ จัดหาสื่อ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเพียงพอกับการใชงาน จัดอบรม
การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหครูมีความรูความเขาใจและใชสื่อไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นําสื่อเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน และใหนักเรียนได
คนหาขาวสารความรูจากอินเตอรเน็ต
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1.1.2 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูบริหารตองเปนผูนําการวิจัยในชั้นเรียน โดยเขามามีบทบาทสงเสริมใหครูทํา
วิจัยในชั้น เรียน และนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใชเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา ดว ยวิธีการที่
หลากหลาย อาทิเชน การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน การแนะนําอยางละเอียด
ในการทําวิจัยชั้นเรียนเลมแรกของครู และนําผลการวิจัยไปใช
1.1.3 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
ของโรงเรียน
การจัดทําหลัก สูต รสถานศึกษาเปน การจัดทําหลัก สูต รจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา พ.ศ.2551 โดยครูและบุคลากรภายในและภายนอกทุกฝายเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตร เปนการจัดทําหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยมีขั้นตอนในการ
จัด ทําหลัก สูต ร ดังนี้ 1) หนวยงานภาครัฐ สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา จัดอบรมใหความรูแก
ผูบริหาร ครู และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ใหมีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2)
ผูบริหารเปนผูนําในการกระตุน สงเสริม จัดบรรยากาศ ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 3) มีการปรับปรุงหลักสูตร และประเมินผลการใชหลักสูตร
เมื่อสิ้นปการศึกษา
1.1.4 การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการ
ของผูเรียน
โรงเรียนจัดการเรียนรูที่หลากหลาย มีการเรียนรูแบบบูรณาการในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู จัดเปนหนวยการเรียน สอดคลองกับธรรมชาติวิชาและความตองการของผูเรียน จัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน แผนที่ความคิด สาธิต ทดลอง ฯลฯ โดยนําหลักสูตรสถานศึกษาในแตละ
กลุมสาระการเรียนรูมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติวิชาวาแตละกลุม
สาระการเรียนรูควรจะจัดกิจกรรมอยางไร โดยผานกระบวนการคิด การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูจากครูผูสอนและผูบริหาร จัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูทั้งในโรงเรียนและ
แหลงเรียนรูที่หลากหลายนอกโรงเรียน เชน พิพิธภัณฑ แหลงโบราณสถาน วัด
1.1.5 การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน
คณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณ ภาพการสอน มีความรูความเขาใจเรื่องการ
นิเทศวาเปนสว นหนึ่งที่จะพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาไดเปนอยางดี มีก ารออกแบบการนิเทศเปน
ขั้นตอนที่จะปฏิบัติใหทุกฝายทราบ เริ่มจากการใหความรูดานการนิเทศ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร
การนิเทศการสอน การเยี่ยมหองเรียน ตรวจสมุด งาน การนิเทศโดยการประชุม ศึกษาเอกสาร
วิชาการ โดยปฏิ บัติ ต ามปฏิ ทิ น การนิเ ทศ เมื่ อนิเ ทศเสร็จ แลว คณะกรรมการนิ เทศจะตอ งให
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คําปรึกษารวมทั้งชวยแกปญหาใหกับผูรับการนิเทศได และนําผลการนิเทศแจงใหผูรับการนิเทศ
ทราบ เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 ดานงบประมาณ
1.2.1 การจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน
เปนความตองการของโรงเรียนที่จะจัด ตั้งกองทุนโรงเรียนและมีคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ซึ่งขึ้นอยูกับความพรอมของแตละโรงเรียนที่ใชหลักการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน การมีกองทุนโรงเรียนเปนหลักประกันอยางหนึ่งของโรงเรียน เปนการนําเอาผลกําไร
สวนหนึ่งจากการดําเนินกิจการของโรงเรียน (ไมเกิน 3 % ) มาเก็บไวในกองทุนโรงเรียน เพื่อเปน
กองทุนโรงเรียนสําหรับใชจายเวลาฉุกเฉิน และเปนเงินสนับสนุนสงเสริมขวัญกําลังใจใหแกครู
โดยจายเปนเงินโบนัสใหแกผูที่มีผลงานดีตามที่ตั้งไว โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมกัน
รับผิดชอบและบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสวนรวมในพิจารณาใหเงินโบนัส
แกผูที่มีผลงานดีดวย
1.2.2 การจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชนสามารถจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาไดตามที่ระบุไว
ในตราสารจัดตั้งโรงเรียน โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนหา
รายไดเพิ่มจากการจัดหลัก สูต รเสริมนอกเหนือจากหลัก สูต รปกติเพื่อเก็บคาธรรมเนียมอื่นจาก
ผูปกครอง นอกจากนี้ยังมีรายไดจากคาอาหาร คารถรับสง และคาอื่น ๆ ที่โรงเรียนดําเนินการได
ตามความเหมาะสม โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.2.3 การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ได ขึ้นอยูกับความสามารถ
ของโรงเรียน ความมีชื่อเสียง และการยอมรับของผูปกครอง / ชุมชน การระดมทรัพยากรในเรื่อง
เงินบริจาค กรณีที่มีความตองการเขาเรียนเปนกรณีพิเศษ การรับความชวยเหลือจากมูลนิธิตาง ๆ
สมาคมผูปกครอง การรับการสนับสนุนสื่อตาง ๆ เชน หนังสือเขาหองสมุด คอมพิวเตอร
1.2.4 การบริหารงานพัสดุ
ควรมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุแกผูปฏิบัติงาน จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานพัสดุ จัดทําเอกสารแบบรายการที่ตองปฏิบัติเปนประจําใหผูปฏิบัติงานตอนําไปใช
ไดทันที
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1.2.5 การแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการเบิกจายและอนุมัติงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําป เมื่อมีการกระจายอํานาจจึงควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและ
อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อสะดวกรวดเร็วในการทํางาน แตใหอยูในดุลย
พินิจของผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ
1.3 ดานบริหารบุคคล
1.3.1 มีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพื่อการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนมีความตองการที่จะจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพื่อการจัด
การศึกษามากที่สุด โดยมีแนวการดําเนินงานดังนี้ 1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองเปนศูนย
อํานวยการ ประสานโรงเรียนในพื้น ที่ใ หมีก ารรวมกลุมกัน 2) สรางเครือขายรว มกับสมาคม
โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ใกลเคียงกันเพื่อชวยเหลือกัน 3) ตั้งศูนยรับสมัครผูที่สนใจจะประกอบ
วิชาชีพครู โดยทําฐานขอมูลไวเพื่อใหบริการแกโรงเรียนที่ขาดแคลนครูที่สมัครเปนสมาชิก (เก็บ
เงินคาสมาชิกเพื่อเปนคาใชจาย)
1.3.2 การประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเอง
โรงเรียนเอกชนไดรับการกระจายอํานาจสามารถประเมินความตองการอัตรากําลัง
และจัดทําแผนอัตรากําลังไดดวยตนเอง โรงเรียนดําเนินการคัดเลือกและสรรหาอัตรากําลังเขาสู
โรงเรียน โดย 1) ประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ ทางเว็ปไซด เพื่อที่จะไดผูประสงคปฏิบัติงาน
จํานวนมาก และดําเนินการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ และสอบสอน 2) พัฒนาครูใหมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด เชน มาตรฐานความรู มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติตน 3) ใหครูรับทราบระเบียบการปฏิบัติงานของครู เรื่องการบรรจุ การลาออก
ตามแบบสัญญาการเปนครูใหญและครูทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการคุมครองการ
ทํางานของครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542
1.3.3 การกําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบแทนแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนเอกชนกําหนดเกณฑการพิจารณาใหประโยชนตอบแทน (เงินเดือน) แก
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามที่ ก ระทรวงศึก ษาธิ ก ารกํ า หนด การให ผลตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนนั้นแลวแตความพรอมของแตละโรงเรียน โรงเรียนที่จายเงินเดือนเทากับ
ภาครัฐหรือมากกวาจะทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูกับโรงเรียนนั้นเปนเวลานาน การให
เงินเพิ่มพิเศษแกครูที่มีผลงานผานเกณฑการประเมินที่ตั้งไว
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1.3.4 การจัดสวัสดิการ เพื่อสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน
โรงเรียนควรจัดสวัสดิการเพื่อสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาให
เท า เที ย มกั บ ภาครั ฐ การจั ด สวั ส ดิ ก ารค า รั ก ษาพยาบาล รั ฐ ต อ งช ว ยเหลื อ จ า ยสวั ส ดิ ก ารค า
รักษาพยาบาลใหกับครู และครอบครัว รวมทั้งบิดามารดา ควรสนับสนุนเงินชวยเหลือกรณีเกิด
อุทกภัย วาตภัย ใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา และใหเงินวิทยฐานะเพื่อสรางขวัญกําลังใจครูโรงเรียนเอกชน
1.3.5 การดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง
โรงเรียนเอกชนมีระเบียบปฏิบัติเรื่องการดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการคุมครองการทํางานของครูใหญและครู
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542 ที่โรงเรียนจะตองปฏิบัติตาม และสวนที่เพิ่มเติมขึ้นของแตละโรงเรียน
ตามที่กําหนดไวในตราสารจัดตั้งโรงเรียน
1.4 ดานบริหารทั่วไป
1.4.1 การสรางระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โรงเรี ย นเอกชนมี ค วามตอ งการสรา งระบบฐานขอ มู ล ทางการศึ ก ษาโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงควรมีบุคลากรเฉพาะที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
จัดระบบฐานขอมูลทางการศึกษาที่สามารถเชื่อมตอไดทั้งโรงเรียน เปนการบูรณาการงานตาง ๆ
เชื่อมตอกัน ทุกคนสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลทางการศึกษาภายในโรงเรียน เชน โปรแกรม
การจัดตารางสอน โปรแกรมการวัดผล การจัดการหองสมุด การจัดการเกี่ยวกับระบบบัญชี มา
ใชไดพรอมกันอยางมีประสิทธิภาพ
1.4.2 การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน
โรงเรียนเอกชนมีความตองการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียน
การสอน จึงควรมีบุคลากรเฉพาะมาจัด ระบบสารสนเทศและใหความรูกับทุกคนที่เกี่ยวของจน
สามารถนําสารสนเทศมาใชประโยชนไดสูงสุด โดยจัดระบบสารสนเทศแยกเปนประเภท เชน
สารสนเทศดานขอมูลโรงเรียน ดานนักเรียน ดานครูและบุคลากร ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานทรัพยากรและอาคารสถานที่
1.4.3 การชี้แจงใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนประชาสัมพันธโรงเรียนโดยใชการประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียง
การสื่อสารทางอินเตอรเน็ต เว็บไซด เฟสบุค สารสัมพันธของโรงเรียน เพื่อชี้แจงใหชุมชนเขามี
สว นรว มในการพัฒ นาการศึก ษา โดยผูปกครองใหค วามคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียน สวนชุมชน ผูบริหารโรงเรียนจะเขาไปมีบทบาท รวมกับชุมชนในการทํา
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กิจกรรมตาง ๆ และไดมีโอกาสชี้แจงใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา โดยการ
สนับสนุนเงิน สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน สงวิทยากรเขามาใหความรูเฉพาะดานแกครูและ
นักเรียน
1.4.4 การวางแผนดําเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธ
โรงเรียนเอกชนดําเนินการทําแผนประชาสัมพันธโรงเรียน ในรูปแบบสารสัมพันธ
ของโรงเรียน มีก ารจัด ทําเว็บไซดข องโรงเรียน เพื่อประชาสัมพัน ธโ รงเรียนในดานวิชาการ
กิจกรรมเดนของโรงเรียนและขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน รวมทั้งมี
การโฆษณาประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียงดวย
1.4.5 การจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณไดเอง
ระบบงานธุรการและสารบรรณในโรงเรียนเอกชน มีภาระงานมาก จึงควรจะมี
บุคลากรเฉพาะมาทําหนาที่ธุรการและสารบรรณ และตองสงบุคลากรไปอบรมใหมีความรูความ
เขาใจในงานใหถูกตอง มีคูมือการจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณ มีการจัดทําเอกสารแบบ
รายการตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติเปนประจําใหผูปฏิบัติงานตอนําไปใชไดทันที
2. การบริหารตนเอง
2.1 การกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานที่ และการสรางความสัมพัน ธกับ
ชุมชนของตนเอง
โรงเรียนสามารถกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานที่ตามหลักการบริหารตนเอง
ได โดยออกแบบอาคารสถานที่ใหมีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม และขออนุญาตกอสรางอาคาร
จากเทศบาล เมื่อไดใบอนุญาตกอสรางอาคาร โรงเรียนยื่นคํารองขอใชแบบแปลนพรอมเอกสาร
ประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู เมื่อสรางอาคารเสร็จโรงเรียนยื่นคํารอง
ขอใชอาคารเรียนหรือหองเรียนตอไป
การสรางความสัมพันธกับชุมชน ดําเนินการโดยมีสวนรวมในการเปนสมาชิก
ขององคกรตาง ๆ ของชุมชน รวมประชุมเสนอความคิดเห็น สงครูเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนใน
การใหความรู เปนวิทยากรใหกับชุมชน เขารวมกิจกรรมในวันสําคัญกับชุมชน และใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนสู
ชุมชน
2.2 การกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่องการเงิน ทรัพยสิน และรายไดของ
โรงเรียนเอง
งบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียน โรงเรียนดําเนินการได
ตามความพรอมของแตละโรงเรียน โรงเรียนไดรับเงินอุด หนุนรายบุคคลจากรัฐบาล และเก็บ
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คาธรรมเนียมการศึกษาจากผูปกครอง ตามเพดานที่รัฐบาลกําหนด และเก็บคาธรรมเนียมอื่นโดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เปนรายไดเพิ่มเติมของโรงเรียน อาทิเชน
การจัดหลักสูตรเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ รายไดคาอาหารกลางวัน คารถรับสง
2.3 การจัดทําแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผล และเกณฑการเทียบโอนของ
ตนเอง
โรงเรียนสามารถจัดทําแบบทดสอบของโรงเรียนเอง โดยการวิเคราะหหลักสูตร
ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูใ นแตละกลุ มสาระการเรียนรูวาจะวัด ผลประเมินผลใดบาง
จัดทําขอสอบตามหลักการสรางขอสอบ จัดทําระเบียบวัดผลประเมินผล โดยโรงเรียนดําเนินการ
วัดและประเมินผลใหครบ 4 ดาน คือ กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ การอาน คิดวิเคราะห และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีกรอบในการตัดสินผลการเรียน
เปน 8 ระดับ รวมทั้งจัดทําเกณฑการเทียบโอนแตละกลุมสาระการเรียนรู
2.4 การกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการทํางาน
ผูบริหารและครูรวมกันกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการทํางาน ดังนี้ 1)
จัด ทําระเบี ยบการปฏิ บัติงานของครูและบุค ลากร 2) จัด ทําคํ าบรรยายลั ก ษณะงาน เพื่อสรา ง
มาตรฐานการทํางานใหทุกคนปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน 3) ประเมินผลการทํางาน ผูที่ผานเกณฑ
การประเมินตามมาตรฐานที่ตั้งไวจะไดรับรางวัลเพื่อสรางขวัญกําลังใจ
2.5 การอํานวยการ กํากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
โรงเรียนมีการจัด ทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณ ภาพการเรียนการ
สอน โดยความรวมมือของผูบริหารและคณะครู มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพ มี
คณะกรรมดําเนิน การ อํานวยการ กํากับ และติดตามการพัฒ นาคุณ ภาพการเรียนการสอนตาม
มาตรฐาน ตัวบงชี้ ตามการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
3. การมีสวนรวม
3.1 การระดมและสรางเครือขาย บุคคลและองคกรในชุมชน เพื่อการบริหารงาน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนระดมและสรางเครือขายบุค คลและองคก รในชุมชนใหเขามามีสว น
รวมกับการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพไดโดย 1) สรางเครือขายบุคคลรวมกับองคกร/ชุมชน
โดยจัดทําขอมูลเปนทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น ใหภูมิปญญาทองถิ่นชวยเหลือโรงเรียนจัดการเรียน
การสอนในวิชาที่ถนัดและตรงกับความตองการของผูเรียน 2) สรางเครือขายครูรวมกับโรงเรียน
ใกลเคียง นําครูมาชวยเหลือกันในกรณีที่ขากแคลนครู 3) สรางเครือขายผูบริหารโรงเรียน มีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน แบงงานการจัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่สามารถใชดวยกันได
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เพื่อลดการทํางานที่ซ้ําซอน ใหสามารถบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) มีคณะกรรมการ
ประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนในจังหวัด จัดอบรมพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ
มากขึ้น
3.2 ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน
โรงเรียนมีการมอบหมายงานใหครูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมของโรงเรียน คณะ
ครูจะรวมกันวางแผนการจัดโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน จัดทําเปนแผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน และสงเสริมใหผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการกําหนด
กระบวนการในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนด วย โดยครูที่รับผิดชอบจะเปนผูประสานงานและ
ประชาสั ม พัน ธ ใ ห ผู ป กครองทราบ และเข า มามี ส ว นร ว มกั บ กิ จ กรรมของโรงเรีย น จั ด ทํ า
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ทําใหไดขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูปกครองและผูมีสวน
ไดสวนเสีย มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตอไป
3.3 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปที่เกิดจากความรวมมือ
ของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และครู
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสว นรว มในจัด ทําแผนพัฒ นาการศึก ษาและ
แผนปฏิบัติการประจําป โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนควรไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะทําใหมีความรูความเขาใจ สามารถรวมกับผูบริหาร
และครูจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดออน จุดแข็ง เปนขั้น
เปนตอนของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป จัดทํา คูมือการ
ปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผนแตละขั้นตอน มีแผนงาน โครงการ กําหนดเปาหมายและวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสม
3.4 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษารวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของ
โรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน
โรงเรียนดําเนินการใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและทุกฝายที่เกี่ยวของมีสว น
รวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนใหชัดเจนตรงกัน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การกําหนดเปาหมาย
เปนขั้นตอนหนึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากกําหนดเปาหมายแลว ขั้นตอน
การดํ าเนิน งาน การวั ด ผลประเมิ น ผลเปน ส ว นหนึ่ งที่สํา คัญที่จ ะนําไปสูประสิทธิ ภ าพในการ
ดําเนินงาน
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3.5 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการประชุมอยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสวนรวมในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เปนการประชุมเพื่อกระตุน ใหคณะกรรมการแลกเปลี่ยน
ความคิด และแลกเปลี่ ย นเรีย นรู ซึ่ งกั น และกั น และเปน การติด ตามงานที่ ไ ดใ ห น โยบายไว
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดแสดงความคิดเห็นไว โรงเรียน
นํามาพิจารณาและใหความสําคัญกับความคิดนั้น ๆ เพือ่ นํามาพัฒนาปรับปรุงใหการบริหารจัดการ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
4.1 ผูบริหารเปนผูประสานความรวมมือจากชุมชนและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ผูบริหารมีบทบาทประสานความรวมมือจากชุมชน ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีตอ
ชุมชน จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน และใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้ง
ใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
การประสานความร ว มมื อ จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก มี ก ารจั ด ทํ า รายชื่ อ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความถนัดในแตละดาน และเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิใหเปนวิทยากรใหความรูแกครู
และนักเรียน ผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของโรงเรียนใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียน ในกรณีปฏิบัติหนาที่วิทยากร โรงเรียนควรใหผลตอบแทนแกชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ
ดวย
4.2 ผูบริหารใหขวัญ กําลังใจ และความรูสึกรวมกันในการทํางานสูเปาหมาย
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่ใหขวัญกําลังใจแกครู ผูบริหารตองมีคุณธรรมพื้นฐาน
เกี่ยวกับความเมตตา ความเสียสละ เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ไมเอารัดเอา
เปรียบผูรว มงาน มีค วามรัก และหว งใยตอผูรว มงาน ยุติธรรม มีเหตุผล วางตัว เปน กลางอยาง
สม่ําเสมอ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และยึดระบบคุณธรรมในการบริหารโรงเรียน ผูบริหาร
ตองมีภาวะผูนํา มีคุณลักษณะที่สําคัญ คือมีความรู มองการณไกล มีความเชี่ยวชาญแมนยํา มั่นคงตอ
งาน และมีมนุษ ยสัมพัน ธที่ดี สามารถจูงใจคนไดทุก ระดับ จะทําใหผูรว มงานทํางานอยางมี
ความสุข มีขวัญกําลังใจ และมีความรูสึกรวมกันในการทํางานสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.3 ผูบริหารจัดองคกร และใหครูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน
ผูบริหารจัดองคกรตามขอบขายการบริหารโรงเรียน 4 ฝาย มีการแบงหนาที่ใหครู
มีสวนรวมในการบริหาร โดย 1) แตงตั้งครูที่มีความรูความสามารถในแตละดานเปนหัวหนาฝาย
2) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการใหหัวหนาฝายมีความรูความสามารถในการที่ไดรับมอบหมาย 3)
มอบหมายงานและอํานาจการตัดสินใจใหกับหัวหนาฝายรับผิดชอบ 4) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
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คําบรรยายลักษณะงานใหแตละฝายชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดงายขึ้น 5) จัดประชุมรวมกัน
ระหวางผูบริหารกับหัวหนาฝายเปนประจําเดือนละ 1 – 2 ครั้ง
4.4 ผูบริหารทําหนาที่นิเทศและใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู
ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําทางวิชาการ มีความรอบรูงานวิชาการโดยเฉพาะ
การนิเทศ ผูบริหารมีหนาที่ นิเทศ และใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู มีตารางการนิเทศ
ขั้นตอนการนิเทศ แบบประเมินการนิเทศ ฯลฯ จัดทําเปนระบบการนิเทศภายใน และดําเนินการ
นิเทศตามแนวทางที่วางไว มีการติดตามเปนรายบุคคล รายชั้น เมื่อครู คนใดมีปญหาเกี่ยวกับการ
ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถชวยเหลือ และใหคําปรึกษาในการแกปญหานั้น ๆ ไดดวย
4.5 ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารเปนผูนําเปลี่ยนแปลง มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนใหม มี
การสรา งวิสั ยทัศ น เสริม สรา งพลั งจูง ใจ และมีคุณ ธรรม ผูนํา กลา ที่จ ะถายโอนหนา ที่ ความ
รับผิดชอบที่สําคัญใหแกผูรวมงาน กระตุนผูตามใหมีความเปน ผูนํา โดยผูนําจะสอนทักษะการ
ทํางานใหแกผูตาม การนําเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมตาง ๆ ที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ
โรงเรียน ทํางานแบบเชิงรุก รูจักการคิดนอกกรอบ สงเสริมการทํางานเปนทีม
5. การพัฒนาทั้งระบบ
5.1 คณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ทั้ง
ดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปได
โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 4 ฝาย
ไดแก ฝายวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป โดยอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 4 ฝาย จัดประชุม รับฟงขอเสนอ ระดมความคิด และ
วางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหครอบคลุมการบริหารจัดการโรงเรียน จัดทําแบบประเมิน
แบบตรวจสอบรายการ จัดทําคูมือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน นําผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
แจงใหผูรับผิดชอบทราบ เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นตอไป
5.2 การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน
โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน โดยการ
ประชุม รับฟงขอเสนอ ระดมความคิด และวางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหครอบคลุมการ
บริหารจัด การภายในโรงเรียน จัด ทําแบบประเมิน แบบตรวจสอบรายการ สรางทีมงานเปน
คณะกรรมการที่จะตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีคําสั่งแตงตั้งชัดเจน
ในคูมือการปฏิบัติงานของครู มีการควบคุม ตรวจสอบผลการดําเนินการเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให
ดีขึ้น
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5.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อเปนฐานขอมูลในการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
โรงเรีย นมี ก ารจั ด ทํา ระบบสารสนเทศที่ ค รอบคลุ มงานด านวิช าการ บริห าร
งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่ว ไป เพื่อจัด ทําเปนโครงสรางองคก รในแตละฝายให
ชัดเจน มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหครบทุกฝาย ชี้แจงขอบขายที่จะตองทํารวมกันทั้งดาน
การวางแผน การปฏิบัติ การปรับปรุง ประเมินและรายงานผล ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองมีสวน
รวม เห็นดวย และสนับสนุนการทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย
5.4 การจัดระบบโครงสรางในโรงเรียนใหเปนเครือขายเชื่อมโยงกัน เปนลําดับขั้น
โรงเรียนจัดระบบโครงสรางภายในโรงเรียนเปนฝาย มีหัวหนาฝายรับผิดชอบงาน
ที่ไดรับมอบหมาย โดยผูบริหารกระจายอํานาจใหหัวหนาฝาย แลวแบงงานเปนฝาย สายชั้น และ
บุคคล จัดทําคําบรรยายลักษณะงานใหทุกคนรับทราบบทบาทหนาที่ของตนเองไดชัดเจนขึ้น จัดทํา
เครือขายสายชั้น เครือขายบุคคล และเครือขายผูปกครอง ใหผูปกครองเขามามีบทบาทในการ
เสนอแนะและติด ตามงานของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง เครือขายที่เชื่อมโยงกัน จะทําใหผูบริหาร
สามารถเรียกดูงานจากเครือขายไดทุกระดับ
5.5 มีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา
การจัด แผนพัฒ นาสถานศึก ษา จัด ทําเปน แผนกลยุทธซึ่งมีการวิเคราะหสภาพ
โรงเรียน โดยใชเทคนิค SWOT Analysis เพื่อที่จะทําใหรูวาโรงเรียนมีจุดแข็ง (Strength) จุดออน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) อะไรบ าง เพื่อนําผลการวิเคราะห
โรงเรียนไปกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา โดยจัดทําภาพรวมของโรงเรียน สํารวจ
ความตองการดานการศึก ษาของผูเรียน วิเคราะหขอมูลความตองการของผูเรียนและกําหนด
ประเด็ น ที่จ ะพัฒ นาใหสอดคลองกั บวิสัย ทัศนและพัน ธกิจ ของโรงเรียน จะทํา ใหโ รงเรียนมี
แผนพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน และครอบคลุมงานทุก
งานของโรงเรียน
6. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
6.1 มีก ารตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารว มกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน
และตนสังกัด
โรงเรียนมีก ารตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารว มกัน ระหวางบาน ชุมชน
และตนสังกัด โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ชุมชน
ผูทรงคุณวุฒิ และตน สังกัด มาประเมิน ภายในทุก 3 ป มีระบบการทําพัน ธะสัญญาระหวาง
โรงเรียน บุค ลากรแตละฝาย และชุมชน (ระบบ PSA : Public Service Agreement) เปน การ
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ตรวจสอบรว มกัน การติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรียน ควรดําเนินการดังนี้
1) กําหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพเปนรายกิจกรรมของทุกฝาย ทุกงาน และทุกคนในโรงเรียน
2) สรางความตระหนัก ความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา แกครูทุกคนซึ่งเปน
ผูปฏิบัติงานในโรงเรียน 3) วางระบบเครือขายการทํางาน และมอบหมายงานตรวจสอบคุณภาพ
การศึก ษาแกผูปฏิบั ติงาน 4) ผูปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติก าร
ประจําป จะเปนผูตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้งดําเนินการ
แกไข ปรับปรุง การดําเนินงานของตนเองใหเปนไปตามแผน 5) หัวหนาฝาย รวบรวมรองรอยการ
ดํา เนิ น งานและผลการตรวจสอบของผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ มอบหมายนั้ น ๆ มาปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการปฏิบัติไปสูเปาหมาย 6) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหทําหนาที่ตรวจสอบ และ
รายงานคุณภาพการศึกษา
6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ
โรงเรี ยนแต ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจติ ด ตามประเมิน ผลการปฏิ บั ติง านตาม
แผนปฏิบัติการที่วางไว มี ประเด็นที่ติดตามตรวจสอบคือโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไว วา
สามารถดําเนินงานไดตามแผนหรือไม มีการปรับแผนหรือไม ถามีเพราะเหตุใด ผลการดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค/ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม เพียงใด แลวสรุปรายงาน
ผลการติดตามตรวจสอบพรอมใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแกไข เสนอผูบริหาร
โรงเรียนพิจารณาดําเนินการตอไป
6.3 มีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และรายได
โรงเรียนจัดทําระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และรายได โดย
มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทําหนาที่ตรวจสอบการใชงบประมาณ มีการจัดเก็บหลักฐานการใช
จายเงิน จัดเก็บรายไดจากเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินคาธรรมเนียมการศึกษา เงินคาธรรมเนียมอื่น มี
ใบเสร็จรับเงินพรอมใหตรวจสอบ จัดทําระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน (ระบบ GL) สิ้นปการศึกษา
จัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน งบรายไดและคาใชจาย เสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อให
ความเห็นชอบ โรงเรียน
6.4 มีมาตรการการตรวจสอบความถูกตอง โปรงใสในการบริหารจัดการ ธุรการ
การเงินและบัญชี อาคารสถานที่ การประชาสัมพันธ และการสรางความสัมพันธกับชุมชน
โรงเรียนมีระบบตรวจสอบการบริหารจัดการธุร การการเงินและบัญชี โดยใช
ระบบ PSIS ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในการตรวจสอบจํานวน
นักเรียน จํานวนครู ประกอบการรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะรับนักเรียน
เกิน ความจุไมได และมีครูไมครบชั้น ไมได โรงเรียนมีก ารสรางมาตรการการตรวจสอบความ
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ถูกตอง โดยแตงตั้งคณะกรรมการแตละฝายตามโครงสรางของโรงเรียน มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ และกํ า หนดหน า ที่ ก ารทํ า งานที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ มีการรายงานผลใหผูที่เกี่ยวของทราบ
6.5 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ทุกโรงเรียนจะตองดําเนินการประเมิน
และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายทราบ โดยจัดทําเปนแบบรายงาน
ผลตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดวย
2. หนาที่การบริหาร มี 4 ดาน
1. การวางแผน
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการวางแผน ดวยคาดัชนี PNImodified จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ การ
กําหนดเปาหมาย นโยบายการจัด การศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม การ
วิเคราะหสภาพปจจุบัน ของสถานศึก ษาไดอยางถูก ตอง และรูวาจะตองปรับปรุ งแกไขพัฒ นา
อะไรบาง การวางแผนการตรวจติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงาน การดําเนิน งานจัด ทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา และการดําเนินงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป
การวางแผนเปนการกําหนดทิศทางการทํางานในอนาคต ซึ่งจะตองมีการกําหนด
เปาหมาย นโยบายการจัดการศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันของ
โรงเรียน วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินจุดแข็งจุดออนของโรงเรียน กําหนดเปนวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคของโรงเรีย น โรงเรียนอกชนจึงควรมีการวางแผนกลยุทธซึ่งจะ
ครอบคลุมการวางแผนการบริหารโรงเรียน และนําไปสูการกําหนดกลยุทธสถานศึกษา ดังนี้
1.1 การวางแผนกลยุทธ
การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน จําเปนตองอาศัย
การวางแผนกลยุทธ เนื่องดวยการวางแผนกลยุทธจะมุงเนนการคาดคะเนสภาพการณในอนาคต
และหากลยุทธกํากับการทํางานขององคการ และเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
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การวางแผนกลยุทธ มีขั้นตอนดังนี้
1) การวิเคราะหสภาพโรงเรียน ควรใหครูและบุ คลากรทุกคนมีสวนรวมในการ
วิเคราะหโดยใชเทคนิค SWOT Analysis เพื่อที่จะทําใหรูวาโรงเรียนมีจุดแข็ง (Strength) จุดออน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) อะไรบาง
2) การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาหมาย (Goal)
3) การกําหนดกลยุทธ (Strategies) ของโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย กลยุทธระดับ
องคกร กลยุทธระดับแผนงาน และกลยุทธระดับโครงการ
1.2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป
จากการวางแผนกลยุ ท ธ โรงเรี ย นจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
แผนปฏิบัติการประจําป โดยใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา ในการจัดทําแผนจะตองนํากลยุทธ
ระดับองคการ ระดับแผนงาน และระดับโครงการ มากําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม โดย
การเขียนโครงการเชิงเหตุผลสัมพันธ (Logical Framework) ซึ่งประกอบดวย จุดมุงหมายระดับ
แผนงาน (Program Goal) วัตถุประสงคระดับโครงการ (Project Purpose) ผลผลิต (Outputs)
ทรัพยากรและกิจ กรรม (Input and Activities) ตัว ชี้วัด แสดงเวลา ปริมาณ คุณ ภาพ สถานที่
แหลงขอมูลการอางอิง ฐานคติที่สําคัญ ในแผนปฏิบัติการจะกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน
และงบประมาณของทุกโครงการ มีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานตาม
แผนอยางมีประสิทธิภาพ
2. การจัดองคกร
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการจัดองคกร ดวยคาดัชนี PNImodified จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ การ
บังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด การจัดระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานใน
โรงเรี ยนไดอ ย างเหมาะสม การจัด สภาพแวดล อ มและสิ่ งอํ า นวยความสะดวกที่ เ อื้อ ต อการ
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
เอกชนที่เปนนิติบุคคลที่ควรจะเปนและเหมาะสม มาเปนโครงสรางบริหารโรงเรียน ดังนี้
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผูรับใบอนุญาต

ผูจัดการ

รองผูจัดการ
งบประมาณ

ผูอํานวยการ

รองผูจัดการ
บริหารทั่วไป

รองผูอํานวยการ
วิชาการ

รองผูอํานวยการ
บุคลากร

การจัด โครงสรา งการบริ หารโรงเรียน ซึ่งประกอบดว ยด านบนสุด เปน คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน ลําดับตอมาเปน ผูรับใบอนุญาต กํากับดูแลผูจัดการและผูอํานวยการ
ผูจัดการควบคุมดูแลงานงบประมาณและการบริหารทั่วไป สวนผูอํานวยการกํากับดูแลดานวิชาการ
และการบริหารงานบุคคล ผูรับใบอนุญาตจะทําหนาที่ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งเปน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผูที่มีอํานาจสูงสุด ตําแหนงรองผูจัดการ รองผูอํานวยการ กําหนดให
เปน ไปตามกรอบกํา ลัง บุค ลากรในโรงเรี ยน โดยขึ้ น อยู กับ สัด ส ว นของจํานวนนั ก เรียนและ
หองเรียน
2.2 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 1) ออกระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ของโรงเรียน 2) ใหความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3) ใหคําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียนดานบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ
กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธกับชุมชน 4) กํากับดูแลใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน 5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
6) ใหความเห็นชอบการกูยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคาของ
ทรัพยสินที่โรงเรียนมีอยูในขณะนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไมใหความเห็นชอบการกูยืม
เงิน คณะกรรมการตองเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติไดใหแกโรงเรียนดวย เวนแตคณะกรรมการเห็นวา
การกูยืมเงินนั้นมิไดเปนเพื่อประโยชนของการดําเนิน กิจการโรงเรียน 7) ใหความเห็นชอบการ
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กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน 8) ใหความเห็นชอบรายงาน
ประจําป งบการเงินประจําป และการแตงตั้งผูสอบบัญชี 9) พิจารณาคํารองทุกขของครู ผูปกครอง
และนักเรียน 10) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุ ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ผูอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 1) ดูแลรับผิดชอบงานดาน
วิชาการของโรงเรียน 2) แตงตั้งและถอดถอน ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และเจาหนาที่ข อง
โรงเรียนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 3) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนของโรงเรียน 4) จัดทําทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ นักเรียน
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 5) จัดทําหลักฐาน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 6) ปฏิบัติหนาที่อัน
เกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ รวมทั้งตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ
และขอบังคับของโรงเรียน และหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2550
ผูจัด การ มีหนาที่และความรับผิด ชอบ ดั งตอไปนี้ 1) ดูแลรับผิด ชอบงานดาน
งบประมาณของโรงเรียน 2) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 3) ) ปฏิบัติหนาที่
อันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง ระเบียบและขอบังคับของโรงเรียน และหนาที่อื่น
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
3. การนํา
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการนํา ดวยคาดัชนี PNImodified จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ ผูบริหารมี
ภาวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมีความมุงมั่น ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปา หมายของ
โรงเรียน การสื่อสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง ผูบริหารสื่อสารกับทุกฝายใหมีความเขาใจ
ตรงกัน และทราบเปาหมายและวิธี ก ารดําเนิน งานชั ด เจน การตัด สิน ใจสั่ง การเปน ไปอยา ง
เหมาะสม เนน การมีสว นรว มของผูเ กี่ยวของในการตั ด สิน ใจ และผูบ ริหารเป น ผูนํ าในการ
ประสานงานกับทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการบริหารที่ใชหลักการมีภาวะผูนําแบบ
เกื้อหนุน เนนการเปนผูนํามากกวาการสั่งการ ผูบริหารโรงเรียนจึงตองมีภาวะผูนําและการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ จะทําใหผูปฏิบัติตามสามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงไดเปน
อยางดี
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3.1 ภาวะผูนํา
ภาวะผูนํา หมายถึงความสามารถในการเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได โดย
ผูนําจะเปนผูสรางวิสัยทัศนใหเปนตัวกํากับทิศทางขององคการในอนาคต จากนั้นจึงจะจัดวางคน
พรอมทั้งสื่อความหมายใหเขาใจวิสัยทัศน และสรางแรงดลใจใหแกคนเหลานั้นใหสามารถเอาชน
อุปสรรคเพื่อไปสูวิสัยทัศนดังกลาว ภาวะผูนําเปนความสามารถในการมีอิทธิพลตอกลุม ใหกลุม
ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ผูบริ หารควรมีสมรรถภาพของการเปน ผูนํา 3 ดาน คือ 1) สมรรถภาพดานวิชาการ
ผูบริหารตองรูโครงสรางของงาน และมองเห็นความสําคัญของสายงาน รวมถึงขอบเขตของงานที่
รับ ผิด ชอบ 2) สมรรถภาพด านมนุ ษ ยสั มพั น ธ ผูบ ริห ารต องมีค วามรู ค วามสามารถในการ
ประสานงานใหบุคลากรของโรงเรียนทํางานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถใหคําแนะนําแก
ผูรวมงานใหทํางานประสบความสําเร็จได 3) สมรรถภาพดานเทคนิค ผูบริหารจําเปนตองมีความรู
ความสามารถและวิธีการ กระบวนการการดําเนินงานและเทคนิคตาง ๆ รวมถึงความสามารถใน
การใชเครื่องมือและเทคนิคอยางชํานาญ
3.2 การจูงใจ
การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น จะประสบความสําเร็จไดถาไดใจ
ของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งการจะใหไดใจนั้น ผูบริหารจะตองทราบถึงทฤษฎีแรงจูงใจ
ตามลําดับขั้นของมาสโลว ดังนี้ 1) ตองเขาใจถึงความตองการของมนุษย ตามที่ Maslow ไดเสนอ
ไวอยางดีกอน 2) ตองทราบวาใครคือผูที่ตองการจะจูงใจ 3) ศึกษาถึงความตองการของคนที่จะจูง
ใจเพื่อทราบวา เขาตองการอะไร เพื่อจะไดสามารถกําหนดวิธีการจูงใจไดอยางถูกตอง เพราะคนแต
ละกลุม (ครู ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ และนักเรียน) จะมีความตองการไมเหมือนกัน ดังนั้น
วิธีการที่ใชจึงตองตางกัน
อาทิเชน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีแรงจูงใจทางดานสังคมและการยอมรับ
ยกยอง ถาผูบริหารทราบ ก็จ ะขอความรวมมือกับคณะกรรมการไดงาย โดยการใหเกียรติท าน
คณะกรรมการในการใหทานกรรมการไดเสนอความคิดเห็น เสนอแนะความคิดสรางสรรค โดย
ผูบริหารเปน ผูใหขอมูลสารสนเทศทางดานการศึกษาที่เปน ปจ จุบัน อยางตอเนื่อง เพื่อใหทาน
เหลานั้นมีความพรอมในการชวยกันมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาอยางแทจริง สวนครูนั้น
อาจจะมีค วามตองการดานความมั่นคงปลอดภัยในการทํางานและการเลื่อนตําแหนง ผูบริหาร
จะตองมีการสรางแรงจูงใจ และแจงใหครูทราบดวยวา ครูจะมีความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน
แคไหน มีโอกาสที่จะเลื่อนตําแหนง ถาครูเหลานั้นไดปฏิบัติงานและมีผลงานตามที่กําหนดไว
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เมื่อครูมีขวัญและกําลังใจดี ก็จะทําใหครูรูสึกรักและพึงพอใจในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และพัฒนาโรงเรียนกันอยางแทจริง
3.3 การติดตอสื่อสาร
การติดตอสื่อสาร (Communication) เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร การ
สื่อสารชวยประสานหนาที่ตาง ๆ ทางการจัดการ การสื่อสารจําเปนในการใหแ ละรับขอมูล การ
สรางความเขาใจที่ถูกตองของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา การประเมิน การแสดงน้ําใจ การ
เสริมกําลังใจ การฝกอบรม การสื่อสารทําใหทราบวาเหตุการณและการปฏิบัตินั้นเปนไปตามแผน
หรือไม การสื่อสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพจะชวยสรางสรรคสภาพแวดลอมในการทํางาน
เปนที่นาพอใจ การสื่อสารชวยเชื่อมองคการกับสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก การสื่อสารเพื่อ
ประชาสัมพันธโรงเรียน เพื่อแจงขาว หรือขอความชวยเหลือจากสังคม เปนตน การใชระบบการ
ติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะชวยสรางโอกาสสําหรับโรงเรียนได
การสื่อสารจะเปดกวางทั้งภายในและนอกโรงเรียน และเปนการสื่อสารสองทาง
ใชเทคโนโลยีก ารสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้ง การสรางเว็บไซตของโรงเรียน เว็บบอรด
อินทราเน็ต จดหมายขาวอิเลคโทรนิก สรางเสริมใหเกิดการสื่อสารที่รวดเร็วทัน ใจ นอกจากนี้
โรงเรียนควรแตงตั้งบุคลากรในโรงเรียน รวมรับผิดชอบงานการติดตอสื่อสารในระดับตาง ๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และสรางการสื่อสารแบบเครือขาย เพื่อใหบุคลากรแตละคนสามารถ
สื่อสารไปยังเพื่อนรวมงานไดรวดเร็วและถูกตอง
4. การควบคุม
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการควบคุม ดวยคาดัชนี PNImodified จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ โรงเรียน
มีก ารเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว มีก ารตรวจสอบติด ตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยวิธีที่ตั้งไว นําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และมีการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
ผู วิ จั ย สรุ ป เป น ประเด็ น ด า นการควบคุ ม โดยใช ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ซึ่งประกอบดวย การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบการประกันคุณภาพการศึก ษาของโรงเรียน ประกอบดวย การจัด ระบบ
บริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึก ษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การ
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ประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา การรายงานคุณภาพการศึก ษาประจําป และการผดุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
4.1 การประกันคุณภาพภายใน
การประกั น คุ ณ ภาพภายใน หมายถึ ง การประเมิ น ผลและติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยบุคลากรของโรงเรียนหรือหนวยงานตนสังกัดที่มี
หนาที่กํากับดูแลโรงเรียนนั้น
การประกันคุณภาพภายใน มีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และเปนสวนหนึ่งของการบริหารและจัดการเรียนการสอนตามปกติ หลักการและเงื่อนไขสําคัญ
ของการประกันคุณภาพที่ดี คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย การสรางพลังใหผูเกี่ยวของ
มีความรูความสามารถ กระจายอํานาจใหโรงเรียนมีอิสระในการคิด และตัดสินใจดวยตนเองมาก
ที่สุด การสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
4.2 การประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณ ภาพภายนอก เปน สวนที่ดําเนินการตอ เนื่องสอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยทุก ๆ 5 ป สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
องคการมหาชน (สมศ,) ซึ่งรับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายนอก จะดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) เปนหลัก
โดยมีเปาหมายเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน คํานึงถึงความมุงหมายหลักการและ
แนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ มุงสงเสริมใหโรงเรียนพัฒ นาสูมาตรฐานและพัฒ นา
ตนเองใหเต็มศักยภาพ
องคประกอบที่ 4 ดานผลผลิต
องคประกอบดานผลผลิตของการบริหารโดยใชเปนฐานของโรงเรียนเอกชน เปนผลที่ได
จากการนําปจจัยปอนเขา และกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและหนาที่การบริหาร
โรงเรียน ทําใหผลผลิตที่ไดเกิดประสิทธิผล และผูที่มีสวนเกี่ยวของเกิดความพึงพอใจ โดยวัด
ระดับการเกิด ประสิทธิผลตามการประเมิน คุณ ภาพภายนอกรอบสาม และวั ด ระดับจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีพึงพอใจและ
ยอมรับ คุณ ภาพผลผลิต และผลการดํา เนิน งานของโรงเรีย น ในระดั บมาก ถึงมากที่สุด ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี้
4.1 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโรงเรียน โดยมุงเนนความสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งแยกเปนการ
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ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ป) และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้
4.1.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษา
ปฐมวัย (2 – 5 ป)
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย
(2 – 5 ป)ไดมีการพัฒนาตัวบงชี3้ กลุมคือกลุมตัวบงชี้พื้นฐานกลุมตัวบงชี้อัตลักษณและกลุมตัวบงชี้
มาตรการสงเสริมใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ขอ38 ซึ่งกําหนดใหสมศ.ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละ
แหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตอไปนี้คือ 1) มาตรฐานที่วา
ดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัด
การศึกษา 3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ4) มาตรฐาน
ที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
1) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
มาตรา 6 ระบุวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงชี้
พื้นฐาน 5 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้อัตลักษณ 2 ตัวบงชี้และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 1 ตัวบงชี้ดังนี้
ตัวบงชี้พื้นฐาน
1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย
3. เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
4. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
5. เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขัน้ ตอไป
ตัวบงชี้อัตลักษณ
1. ผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญาปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
2. ผลการพั ฒ นาตามจุด เน น และจุด เด น ที่ส ง ผลสะท อนเปน เอกลัก ษณข อง
สถานศึกษา
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ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
1. ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
มาตรา 39 ระบุวา “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ
ดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมิน
มาตรฐานนี้ดวยตัวบงชี้พื้นฐาน 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 1 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้พื้นฐาน
1. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
2. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและ
พัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
มาตรา 24 ระบุวา “จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ
สถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางได
สัดสวนสมดุลกัน สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งจัดการเรียนรูให
เกิดขึ้นไดทุกสถานการณ” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงชี้
พื้นฐาน 1 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้พื้นฐาน
1. ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ
4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
มาตรา 48 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึก ษา และใหถื อว า การประกัน คุ ณ ภาพภายในเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริห าร
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การศึก ษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัด ทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สัง กัด หนว ยงานที่เ กี่ย วข อง และเป ด เผยตอ สาธารณชน เพื่อ นํา ไปสูก ารพัฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงชี้พื้นฐาน 1 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้พื้นฐาน
1. ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
4.1.2 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดมีการพัฒนาตัวบงชี้ 3 กลุมตัวบงชี้ คือกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณและ
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 38 ซึ่งกําหนดใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึ ก ษาแต ล ะแห ง ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ และครอบคลุ ม หลั ก เกณฑ ใ นเรื่ อ ง
ดังตอไปนี้คือ 1) มาตรฐานที่วาดว ยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึก ษา
2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และ4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
1) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
มาตรา 6 ระบุวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงชี้
พื้นฐาน 5 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้อัตลักษณ 2 ตัวบงชี้และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 1 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้พื้นฐาน
1. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
3. ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง
4. ผูเรียนคิดเปนทําเปน
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ตัวบงชี้อัตลักษณ
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1. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษา
2. ผลการพั ฒ นาตามจุด เนน และจุ ด เด น ที่ส ง ผลสะท อ นเป น เอกลั ก ษณ ข อง
สถานศึกษา
ตัวบงชีม้ าตรการสงเสริม
1. ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
มาตรา 39 ระบุวา “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึก ษาทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง โดยหลักเกณฑและวิธีการกระจาย
อํานาจดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงชี้พื้นฐาน 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 1 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้พื้นฐาน
1. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
1. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและ
พัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
มาตรา 24 ระบุวา “จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางได
สัดสวนสมดุลกัน สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งจัดการเรียนรูให
เกิดขึ้นไดทุกสถานการณ” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงชี้
พื้นฐาน 1 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้พื้นฐาน
1. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
มาตรา 48 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึก ษา และใหถื อว า การประกัน คุ ณ ภาพภายในเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริห าร
การศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงชี้พื้นฐาน 1 ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้พื้นฐาน
1. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด
4.2 ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย ครู นักเรียน ผูปกครองและ
คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น หมายถึง ระดั บ การประเมิ น ที่ ค รู นั ก เรี ย น ผู ป กครอง และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีความพึงพอใจและยอมรับคุณภาพผลผลิตและผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียน
องคประกอบที่ 5 ขอมูลปอนกลับ
ขอมูลปอนกลับ เปนการนําผลจากกระบวนการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน และหนาที่การบริหารโรงเรียน มาเปนขอมูลในพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน เมื่อผานกระบวนการแลว จะไดขอมูล ปอนกลับทางบวก และขอมูล
ปอนกลับทางลบ ขอมูลปอนกลับทางบวก จะเปนสารสนเทศทีม่ ีประโยชนตอการบริหารโรงเรียน
สวนขอมูลปอนกลับทางลบ จะทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่ไมสมบูรณเพียงพอในการปรับปรุง
โรงเรียน จึงตองนําขอมูลปอนกลับมาใชในการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนเอกชนใหมีความเปนไปไดและเหมาะสมตอไป
สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช
1. แนวทาสําหรับกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงควรเรงดําเนินการออกระเบียบกระทรวงที่เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของหนวยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหมีความชัดเจนเพียงพอ อาทิ
เชน
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1) กระทรวง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในสวนกลางจะตองเพิ่ม
บทบาทการกําหนดนโยบาย การกํากับ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา การติดตามประเมินผล และ
สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชนใหเสมอภาคและเทาเทียมกันกับภาครัฐ
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะตองสงเสริมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชนใหมากขึ้น ใหโรงเรียนมีอิสระในการดําเนินกิจการโรงเรียน ตามแนวปฏิบัติที่รัฐ
กําหนดไว โดยไมลวงล้ําการดําเนินของโรงเรียน
3) สํานั ก งานคณะกรรมการส งเสริมการศึก ษาเอกชน สํ านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
กําหนดใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนนโยบายที่ทุกโรงเรียนตองนําไปปฏิบัติและ
เกิดผลเปนรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได
2. แนวทางสําหรับโรงเรียน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเตรียมความพรอม
1) การสรางความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหเกิดใน
ตัวผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
จนถึงขั้นสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
2) พัฒนาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด เพราะคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนกลไกสําคัญ
ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
3) ประเมินความพรอมของสถานศึกษา
4) กําหนดเปาหมายการพัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
2. การดําเนินงานตามรูปแบบ
1) จัดประชุมสัมมนารวมกันกําหนดเปาหมายการพัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน
2) จัดทําคูมือการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อใหโรงเรียน ผูบริหาร ครู
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูที่มีสวนเกี่ยวของไดศึกษาและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
อยางเหมาะสม
3) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานตามการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
4) แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
5) ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ตามปฏิทินปฏิบัติงาน
6) ประชุมสรุปงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนา
ปรับปรุง แกไขใหดีขึ้น
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3. การประเมินผล
1) วางกรอบการประเมิน
2) สรางแบบประเมินที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
3) ประเมินผลรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
4) แปลผลขอมูล
5) ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
4. การรายงานผล
1) นําผลสะทอนจากการประเมินไปปรับปรุงแกไข
2) จัดทําขอมูลสารสนเทศ
3) รายงานผลใหหนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของทุกฝายไดทราบ
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรการดําเนินงานเงื่อนไขความสําเร็จ
1. ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน มียุทธศาสตรการ
ดําเนินงานสูความสําเร็จ ดังนี้
1) ยุทธศาสตรการบริหารสูความเปนเลิศดานวิชาการ ดวยวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนที่มุงมั่นสูความเปนผูนําองคกรดานความรูคูคุณธรรม
2) ยุทธศาสตรการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยอาศัย
ความรวมมือจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาชว ยทั้งในดานการให
ความรู การพัฒนางาน สื่อ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีและเงินทุน
3) ยุทธศาสตรการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคล เปนการพัฒนาครูใหมีความรูความ
เขาใจในบทบาทหนาที่และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และจัดเปน
ระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลใหสามารถชวยเหลือโรงเรียนเอกชนที่มีความตองการไดรับความ
ชวยเหลือได
4) ยุทธศาสตรการสรางระบบฐานขอมูลโดยใชเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีจะชวยให
การพัฒนาระบบงานตาง ๆ
ตามภารกิจ เปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรทั้ง
บุคคลและงบประมาณ รวมทั้งลดขั้นตอนการทํางาน
5) ยุทธศาสตรการมีสวนรวม มุงใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินงานทุก
ขั้นตอน
6) ยุทธศาสตรการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การตรวจสอบ ติดตามและประเมิน ผลเปน กลไกที่สําคัญที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ มีการ
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แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติการงานชุดตาง ๆ เพื่อทําหนาที่นี้
โดยเฉพาะ
2. เงื่อนไขความสําเร็จ
1) ผูบริหารตองมีสมรรถภาพการเปน ผูนํา 3 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานมนุษยสัมพัน ธ
และดานเทคนิค
2) ครู และบุค ลากรทางการศึกษา ตองเกิด ความตระหนักและเห็น ความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด โดยตองไดรับการพัฒ นาทักษะที่จําเปนและทั กษะการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ รวมทั้งทักษะการทํางานเปนทีม
3) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตองไดรับการอบรมพัฒนาตนเองในดานการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด มีการประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโรงเรียน รวมทั้งทักษะการประชุม
4) โรงเรียนกําหนดเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ในการพัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานชัดเจน และมีมาตรฐานและตัวชี้วัดความสําเร็จที่สามารถวัดไดจริง
5) ปฏิบัติตามคูมือและปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
6) มีการนิเทศ ติดตามงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามปฏิทินการนิเทศติดตาม
6) ผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีความรวมมือในการทํางานใหสําเร็จ
7) มีการสื่อสารทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
8) ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการประเมินผลงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ตอนที่ 3 ผลการการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
การดําเนินการวิจัยในขั้นนี้เพื่อตรวจสอบและประเมินรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปน ฐานของโรงเรียนเอกชนที่ผูวิจัย ไดออกแบบไว โดยการสนทนากลุม (Focus Group)
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน รวมกันพิจารณาถึงความถูกตอง ความเหมาะสมและความเปนไปได
รวมทั้งใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไป
ได ของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน แสดงดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 36 ผลการตรวจสอบและประเมินรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ
สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง)

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

1. รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 9 คน มีความเห็นวาในภาพรวมของ
โรงเรียนเอกชน มีองคประกอบ 4 สวน คือ
รูปแบบที่ประกอบดวย 4 สวน มีความเหมาะสมและ
สวนที่ 1 วัตถุประสงค แนวคิดและหลักการ
เปนไปได
สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบ
สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช
สวนที่ 4 เงื่อนไขความสําเร็จ

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ)

ภาพรวมของรูปแบบที่ประกอบดวย 4 สวน มีความ
เหมาะสมและเปนไปได
ผูวิจัยจึงคงไวตามการวิจัย ดังนี้
สวนที่ 1 วัตถุประสงค แนวคิดและหลักการ
สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบ
สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช
สวนที่ 4 เงื่อนไขความสําเร็จ
2. สวนที่ 1 วัตถุประสงค แนวคิดและหลักการ
ในภาพรวมวั ต ถุ ป ระสงค / แนวคิ ด มี ค วามถู ก ต อ ง สว นที่ 1 วั ต ถุป ระสงค แนวคิ ด และหลัก การ มี
- วัตถุประสงค เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหาร เหมาะสมและเป น ไปได ควรปรั บ แนวคิ ด และ ความเหมาะสมและเปนไปได ใหคงไวแตใหปรับ
โรงเรียนเอกชน ตามแนวคิดการบริหารโดยใช หลั ก การให มี ค วามสอดคล อ งและครอบคลุ ม กั บ การเขียนแนวคิดใหครอบคลุม
โรงเรียนเปนฐาน
องคประกอบอื่น ๆ ดวย
ผูวิจัยจึงคงแนวคิดไวตามการวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดการจัดการศึกษาเอกชน
- แนวคิด
2. กฎหมาย/นโยบาย
1. แนวคิดการจัดการศึกษาเอกชน
3. แนวคิดดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
2. กฎหมาย/นโยบาย
3. แนวคิดดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
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สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง)

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ)

หลัก การของรูปแบบใชหลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 6 หลักการ
1) หลักการกระจายอํานาจ
2) หลักการบริหารตนเอง
3) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม
4) หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
5) หลักการพัฒนาทั้งระบบ
6) หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได

ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 9 คน มีความเห็นรวมกันว าในสว น
ของหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีความ
เหมาะสมและเปนไปได แตผูทรงคุณวุฒิ 1 คน เห็น
วาควรเพิ่มหลักความรับผิดชอบตอสังคมในหลักการ
ของรูปแบบดวย และทานอื่นไดใหความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. หลั ก การกระจายอํ า นาจ เจ า ของโรงเรี ย นต อ ง
กระจายอํานาจใหผูบริหาร ครู และคณะกรรมการ
บริหาร
2. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ผูมีสวนไดสวนเสีย
ต อ งมี ส ว นร ว มคิ ด ร ว มทํ า ร ว มพั ฒ นาและร ว ม
ตัดสินใจ
3. หลัก การมีภ าวะผูนําแบบเกื้อหนุน จะตองศึก ษา
ดวยวาผูบริหารแตละโรงเรียนมีวิสัยทัศนอยางไร
3. หลั ก ความรั บผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได โรงเรีย น
เอกชนจะถูกตรวจสอบโดยผูปกครอง และโรงเรียน
คูแขงขัน

หลั ก การของรู ปแบบใช หลั ก การบริ หารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน มีความเหมาะสมและเปนไปได
แตควรเพิ่มอีก 1 หลักการ ผูวิจัยจึงเพิ่มหลักการใน
สวนนี้ เปน 7 หลักการ ดังนี้
1) หลักการกระจายอํานาจ
2) หลักการบริหารตนเอง
3) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม
4) หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
5) หลักการพัฒนาทั้งระบบ
6) หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
7) หลักความรับผิดชอบตอสังคม
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สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง)
3. สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการบริหาร
โดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐานของโรงเรี ย นเอกชน
ประกอบดวย
1) สภาพแวดลอมภายนอก
2) ปจจัยปอนเขา
3) กระบวนการ
4) ผลผลิต
5) ขอมูลปอนกลับ
องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมภายนอก
ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม
วั ฒ นธรรม การเมื อ ง การปกครอง และด า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยใช เ ทคนิ ค การทํ า
SWOT ANALYSIS ในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ)

ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 9 คน มีความเห็นวาในภาพรวมของ ภาพรวมขององคประกอบของรูปแบบการบริหาร
องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน โดยใช โ รงเรี ยนเป น ฐาน มี ค วามเหมาะสมและ
เปนฐาน มีความเหมาะสมและเปนไปได
เปนไปได ในสวนนี้ ผูวิจัยจึงยืนยันตามหลักการ
เดิม ประกอบดวย
1) สภาพแวดลอมภายนอก
2) ปจจัยปอนเขา
3) กระบวนการ
4) ผลผลิต/ผลลัพธ 5) ขอมูลปอนกลับ
ในภาพรวมขององคประกอบที่ 1 มีความเหมาะสม องคประกอบที่ 1 มีความเหมาะสมและเปนไปได
และเปนไปได ผูทรงคุณวุฒิบางทานใหความคิดเห็น ให ค งไว อ ย า งเดิ ม แต ใ ห มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น ใน
และขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ไมควรนําการทํา SWOT องคประกอบนี้ ผูวิจัยสรุปไดดังนี้
ANALYSIS มาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ใหตัด 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
ข อ ความ SWOT ANALYSIS ออก และให เ พิ่ ม สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทาง
สภาพแวดลอมทางศาสนาและวัฒนธรรม (ความเชื่อ) สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทา
การเมือง การปกครอง และสภาพแวดลอมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง)

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ)

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

ในภาพรวมขององคประกอบที่ 2 มีความเหมาะสม
และเปนไปได ผูทรงคุณวุฒิบางทานใหความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรเพิ่มคานิยมของผูที่
เป น เจา ของโรงเรีย นด ว ย และควรปรั บ การเขี ย น
คําอธิบายใหชัดเจนวาปจจัยปอนเขาแตละอยางควรมี
ลักษณะหรือบทบาทอยางไร

องคประกอบที่ 3 กระบวนการ
กระบวนการบริหารโดยใชโ รงเรีย นเปน ฐาน 6
ดาน
1) การกระจายอํานาจ
- ดานวิชาการ
- ดานงบประมาณ
- ดานบริหารบุคคล
- ดานบริหารทั่วไป

ในภาพรวมขององคประกอบที่ 3 มีความเหมาะสม
และเปนไปได ผูทรงคุณวุฒิบางทานใหความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ไมค วรเขียนเปนสภาพ
ป ญ หาของโรงเรี ย น ควรปรั บ การเขี ย นให เ ป น
ข อ เสนอ ข อ ค น พบ รวมทั้ ง ควรนํ า ค า ดั ช นี PNI
ที่ไดมาจัด ลําดับความตองการจําเปน ดว ย คา ดัชนี
PNI ในภาพรวมของกระบวนการบริห ารโดยใช
โรงเรียนเปน ฐาน 6 ดาน เรียงลําดับความตองการ
จําเปนไดดังนี้

องคประกอบที่ 2 มีค วามเหมาะสมและเปนไปได
ให ค งไว อ ย า งเดิ ม แต ใ ห มี ก ารปรั บ เพิ่ ม ใน
องคประกอบนี้ ผูวิจัยจึงสรุปเพิ่มเติมดังนี้
1) กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี
2) ทรัพยากรมนุษย
3) ทรัพยากรวัตถุ
4) ทรัพยากรทางการเงิน
5) คานิยมของผูที่เปนเจาของ
องคประกอบที่ 3 มีค วามเหมาะสมและเปนไปได
ให ค งไวอ ย างเดิม แต ปรั บ การเขี ยนใหม ใ หเ ป น
ขอเสนอ ขอคนพบที่ไดจากการวิจัย ผูวิจัยจึงปรับ
กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 6 ดาน
ตามคาดัชนี PNI ที่เรียงลําดับความตองการจําเปน
ดังนี้
1) การบริหารแบบมีสวนรวม
2) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
3) การพัฒนาทั้งระบบ
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สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง)
2) การบริหารตนเอง
3) การบริหารแบบมีสวนรวม
4) การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
5) การพัฒนาทั้งระบบ
6) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ)

1) การบริหารแบบมีสวนรวม
4) การบริหารตนเอง
2) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
5) การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
3) การพัฒนาทั้งระบบ
6) การกระจายอํานาจ
4) การบริหารตนเอง
- ดานวิชาการ
5) การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
- ดานงบประมาณ
6) การกระจายอํานาจ
- ดานบริหารบุคคล
- ดานวิชาการ
- ดานบริหารทั่วไป
- ดานงบประมาณ
- ดานบริหารบุคคล
- ดานบริหารทั่วไป
และผูทรงคุณวุฒิใหเพิ่มเติมในแตละขอยอย ดังนี้
1. การกระจายอํานาจดานวิชาการ ควรเพิ่มเรื่องการ
วัดผลประเมินผล
2. กระจายอํานาจดานบริหารทั่วไปควรเพิ่มงานดาน
กิจการนักเรียน
3. การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน ใหปรับการเขียนเปน
ขอเสนอใหชัดเจนวาผูบริหารตองมีบทบาทอยางไร
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สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง)

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ)

หนาที่การบริหาร 4 ดาน
1) การวางแผน
- การวางแผนกลยุทธ
- การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําป
2) การจัดองคกร
- โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน
- อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน
3) การนํา
- ภาวะผูนํา
- การจูงใจ
- การติดตอสื่อสาร
4) การควบคุม
- การประกันคุณภาพภายใน
- การประกันคุณภาพภายนอก

ผูทรงคุณวุฒิใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี้
1. การวางแผน ให ปรับ เป น การจัด ทํ าแผนพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธ และ จัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป
2. การจัด องคก ร ดานการจัดโครงสรางการบริหาร
โรงเรียนเอกชน ใหผูรับใบอนุญาตเป น ผูมีอํานาจ
สู ง สุ ด กํ า กั บ ดู แ ลผู จั ด การ/ผู อํ า นวยการ และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
3. การนํา ดานภาวะผูนําใหปรับเปลี่ยนคําวาภาวะ
ผูนํ า เป น ผูบ ริ ห ารเป น แบบอย า งในการนํ า ด า น
แรงจูงใจ สิ่งสําคัญเรื่องแรงจูงใจของโรงเรียนเอกชน
ควรเปนปจจัยเกื้อหนุนที่ครูและบุคลากรในโรงเรียน
จะไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ
4. การควบคุ ม ให ป รั บ การเขี ย นให ชั ด เจนว า
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเปนอยางไร

หนาที่การบริหาร 4 ดาน
1) การวางแผน
- การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิง
กลยุทธ
- แผนปฏิบัติการประจําป
2) การจัดองคกร
- การจัดโครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน
- บทบาทตามหนาที่โครงสรางการบริหาร
โรงเรียนเอกชน
3) การนํา
- ผูบริหารเปนแบบอยางในการนํา
- การจูงใจ
- การติดตอสื่อสาร
4) การควบคุม
- การประกันคุณภาพภายใน
- การประเมินคุณภาพภายนอก
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สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง)

องคประกอบที่ 4 ผลผลิต
1) ประสิทธิผล
2) ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของ

องคประกอบที่ 5 ขอมูลปอนกลับ

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
จัดการอยางไร สงผลตอการควบคุมคุณภาพอยางไร
ตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ผูทรงคุณวุฒิใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
วา ควรปรับเพิ่มเปนผลผลิตและผลลัพธ เพราะตองดู
ผลลัพธของนักเรียนที่จบดวยวามีคุณภาพมากแคไหน
และควรเพิ่มดานประสิทธิภาพดวย

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ)

องคประกอบที่ 4 มีความเหมาะสมและเปนไปได
แตใหปรับเพิ่มเติม ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมไดดังนี้
องคประกอบที่ 4 ผลผลิต/ ผลลัพธ
1) ประสิทธิภาพ
2) ประสิทธิผล
- การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย
- การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ผูทรงคุณวุฒิใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม องคประกอบที่ 5 มีความเหมาะสมและเปนไปได
วา ควรนําเสนอใหเห็นประเด็นชัดเจนยิ่งขึ้น
แต ใ ห นํ า เสนอให เ ห็ น ประเด็ น ชั ด เจน ผู วิ จั ย จึ ง
ยืนยันตามเดิม ดังนี้
องคประกอบที่ 5 ขอมูลปอนกลับ
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สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับราง)
4. สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช
- แนวทางสําหรับกระทรวงศึกษาธิการ
- แนวทางสําหรับโรงเรียน

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

สาระสําคัญของรูปแบบ (ฉบับสมบูรณ)

ผูทรงคุณวุฒิใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม สว นที่ 3 แนวทางการนํา รู ป แบบไปใช มีค วาม
วา แนวทางการนํารูปแบบไปใช โรงเรียนเปน ผูใ ช เหมาะสมและเปนไปได แตใหปรับใหม ดังนี้
รูป แบบ จึ งควรเนน ที่โ รงเรีย นไม ตอ งนํ า แนวทาง สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช
สําหรับกระทรวงศึกษาธิการมาไวในรูปแบบ
- แนวทางสําหรับโรงเรียน

5. ส ว นที่ 4 ยุ ท ธศาสตร ก ารดํ า เนิ น งานและ ผูทรงคุณวุฒิใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เงื่อนไขความสําเร็จ
วา ยุทธศาสตรก ารดําเนินงานเปนเรื่องใหญอีกหนึ่ง
เรื่อง ไมค วรนํามาใสไวในรูปแบบใหตัดออกใชแต
เงื่อนไขความสําเร็จ และปรับการเขียนใหมใหชัดเจน

สว นที่ 4 ยุทธศาสตรก ารดําเนิน งานและเงื่อนไข
ความสําเร็จ ใหปรับยุทธศาสตรก ารดําเนิน งาน
ออก ผูวิจัยจึงปรับใหมดังนี้
สวนที่ 4 เงื่อนไขความสําเร็จ
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ตอนที่ 4 การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
การดําเนิน การวิ จัยในขั้น นี้ เปน การปรับ ปรุงและนําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปน ฐานของโรงเรียนเอกชน โดยผู วิจัยไดป ระมวลขอ มูลความคิด เห็น ที่ไ ดจ ากการ
ตรวจสอบรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ ที่รวมกันพิจารณาถึงความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมและ
ความเปนไปได รวมถึงใหขอคิด เห็น ขอเสนอแนะตอการพัฒ นารางรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และสรุปผลการประชุมสัมมนานํา
ขอมูลมาทําการวิเคราะหสังเคราะหขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ แลวดําเนินการแกไขและปรับปรุง
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน และนําเสนอรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ใหอาจารยที่ปรึก ษาวิทยานิพนธพิจารณาและให
ความเห็นการแกไขปรับปรุงการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เอกชน ฉบับสมบูรณ ดังแสดงในแผนภาพที่ 26 ดังนี้
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แผนภาพที่ 26 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ฉบับสมบูรณ
สวนที่ 1 วัตถุประสงค แนวคิดและหลักการของรูปแบบ
สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
สภาพแวดลอมภายนอก
ปจจัยปอนเขา
1. กฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน
2. ทรัพยากรมนุษย
3. ทรัพยากรวัตถุ
4. ทรัพยากรการเงิน
5. คานิยมของผูที่เปนเจาของ

กระบวนการ
1. กระบวนการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 6 ดาน
1) การบริหารแบบมีสวนรวม
2) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
3) การพัฒนาทั้งระบบ
4) การบริหารตนเอง
5) การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
6) การกระจายอํานาจ
2. หนาที่การบริหาร 4 ดาน
1) การวางแผน
2) การจัดองคกร
3) การนํา
4) การควบคุม

ขอมูลปอนกลับ

สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช
สวนที่ 4 เงื่อนไขความสําเร็จ

ผลผลิต/ผลลัพธ
1. ประสิทธิภาพ
2. ประสิทธิผล
3. ความพึงพอใจของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
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รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน เปนรูปแบบเชิงโครงสราง
ความคิดที่แสดงโครงสรางและความสัมพันธขององคประกอบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน ครอบคลุมภารกิจการบริหารโรงเรียน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหาร
บุคคล และดานการบริหารทั่วไป และหนาทีก่ ารบริหาร ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การนํา
และการควบคุม ตามกรอบแนวคิดที่กําหนด ประกอบดวย 4 สวน คือ สว นที่ 1 วัตถุประสงค
แนวคิด และหลักการของรูปแบบ สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปน ฐานของโรงเรียนเอกชน สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช และสว นที่ 4 เงื่อนไข
ความสําเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 วัตถุประสงค แนวคิด และหลักการของรูปแบบ
1.1 วัตถุประสงคของรูปแบบ
เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารโรงเรียนเอกชน ตามแนวคิดการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
1.2 แนวคิด
1) แนวคิดการบริหารจัดการศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา มีอิสระในการบริหารจัดการ ภายใตตราสารจัดตั้งของโรงเรียน และมีการกํากับติดตาม
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ โรงเรียนเอกชนมีจุดเดนในอํานาจการสั่งการและ
การตัดสินใจของโรงเรียนอยูที่ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ซึ่งเปนคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีอํานาจการตัดสินใจรอยเปอรเซ็นต นับวาเปนความคลองตัวของโรงเรียนเอกชน
2) กฎหมาย/นโยบาย
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 การจัดการศึกษาโดยใชโ รงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนมีค วามสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ การ
จัดการศึกษาที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รัฐตองมีนโยบายดานการ
กํากับดูแลและสงเสริมโรงเรียนเอกชนอยางชัดเจนและเทาเทียมกันกับสถานศึกษาของรัฐ และรัฐ
ตองดูแล สงเสริม และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหมีคุณภาพตอเนื่อง
2.2 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน เปนโรงเรียนนิติบุคคล ไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลาง ทําให
สามารถบริหารจัดการโรงเรียนเองไดตามที่ ร ะบุไวในตราสารจัดตั้งโรงเรียน มีคณะกรรมการ
บริหาร ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูจัด การ ผูอํานวยการ ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง และ
ผูทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหนาที่บริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่ตั้งไว
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3) แนวคิดดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการกระจายอํานาจใหโรงเรียน โรงเรียน
เปนหนวยสําคัญในการบริหาร ตัดสินใจสั่งการงานทุกดานของโรงเรียน มีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ผูที่มีสวนเกี่ยวของและผูสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน ผูบริ หารมี
ภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน สนับสนุนอํานวยความสะดวกใหบุคลากรทุกฝายเห็นดวยกับการพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบ พรอมรับการตรวจสอบคุณภาพภายนอกจากผูปกครองและผูที่มีสวนไดสวยเสีย
ผลที่ไดจะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่ตั้งไว
1.3 หลักการของรูปแบบ
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 7
หลักการ ดังนี้
1. หลักการกระจายอํานาจ (decentralization) เปนการกระจายอํานาจที่ผูบริหารโรงเรียน
ยิน ยอมที่จะมอบอํานาจหรือลดอํานาจของตนไปใหบุค คลอื่น และกระจายอํานาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบใหกับครู บุคลากรและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของ
ตนเองใหดีที่สุด
2. หลักการบริหารตนเอง (self-management) เปนการใหอิสระในการบริหารจัดการและมี
อํานาจการตัด สินใจดวยตนเองภายใตการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน รวมทั้ ง
แกปญหาไดดวยตนเอง ในดานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและบริหารทั่วไป
3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (participation) เปนการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมี
สวนไดสวนเสีย (stakeholders) ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จรวมกัน โดยมี
สวนรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมประเมิน รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน รวมทั้งมี
สวนรวมแสดงความคิดเห็นเรื่องการเรียนการสอน
4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (facilitative leadership) เปนภาวะผูนําที่ผูบริหารเปน
ผูสนับสนุน/อํานวยความสะดวกและประสานความรวมมือกับทุกฝาย ผูบริหารมีความสัมพันธเชิง
บวก และมีทัศนคติที่ดีตอบุคคลอื่น
5. หลักการพัฒ นาทั้งระบบ (whole school approach) เปนการกําหนดเปาหมายหรือ
ภาพวาดความสําเร็จที่โรงเรียนตองการใหเกิดขึ้น จากการที่บุคลากรทุกฝายในโรงเรียนรวมพัฒนา
ทั้งระบบพรอมกัน ทั้งการปรับโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร เพื่อนําไปสูคุณภาพของนักเรียน
และคุณภาพของโรงเรียน
6. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) เปนสิ่งที่เกิดจากครูและบุคลากร
ในโรงเรียนยอมรับที่จ ะปฏิบัติหนาที่ค วามรับผิด ชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริห าร ให
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บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามเป า หมายที่ ตั้ ง ไว และพร อ มรั บ การตรวจสอบจากองค ก รภายนอก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนไดสวนเสีย
7. หลัก ความรับผิด ชอบตอสังคม (Social Responsibility) เปน การดําเนิน กิจ การของ
โรงเรียนโดยคํานึงถึงหลักความรับผิดชอบตอสังคม มี การคํานึงถึงความอยูรอดของโรงเรียน และ
ใหค วามสําคัญกับการตอบแทนสังคมที่อยูใ กลเคียง โดยที่โ รงเรียนตองมีค วามสมัค รใจที่จ ะ
รับผิดชอบตอสังคมอยางจริงใจ
สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน เปนรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
โดยใชแนวคิดและทฤษฎีระบบ การศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการของโรงเรียนเอกชน ที่
คํานึงถึงบริบทและสภาพแวดลอมของโรงเรียนนําไปสูการกําหนดปจจัยปอนเขา เชน กฎหมายและ
มติค ณะรัฐมนตรี ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรวัตถุ ทรัพยากรทางการเงิน โดยที่โรงเรียนตองมี
ความสามารถและมีกระบวนการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพอันนําไปสูผลผลิตและผลลัพธที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ และไดขอมูลปอนกลับซึ่ง
สะทอนผลการพัฒนาทั้งหมดมาใชปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่องตอไป
องค ป ระกอบของรู ป แบบการบริ ห ารโดยใช โ รงเรี ย นเปน ฐานของโรงเรี ย นเอกชน
ประกอบดวย 1) สภาพแวดลอมภายนอก 2) ปจจัยปอนเขา 3) กระบวนการ 4) ผลผลิต/ผลลัพธ
5) ขอมูลปอนกลับ
องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมภายนอก
สภาพแวดลอมภายนอกในการพัฒ นารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทางสังคม ศาสนา
วัฒ นธรรม สภาพแวดล อ มทางการเมือ ง การปกครอง และสภาพแวดลอ มทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
องคประกอบที่ 2 ปจจัยปอนเขา ไดแก
1. กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ประกอบดวย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แผนการ
ศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2554 – 2559) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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2. ทรัพยากรมนุษ ย ไดแก ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
- ผูบริหาร ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ และผูจัดการ ซึ่งจะตองมีความรู
ความเขาใจและตระหนักตอบทบาทหนาที่ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีทักษะการเปน
ผูนํา 3 ดาน คือ 1) ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) สามารถสรางวิสัยทัศนรวมกัน
ได 2) ทั ก ษะด า นมนุ ษ ยสั ม พัน ธ (Human Skills) มี ทั ก ษะกระบวนการทํ า งานเป น กลุ ม
ติดตอสื่อสารไดดีกับคนทุกกลุม 3) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) มีทักษะการปฏิบัติงาน
เชน การใชคอมพิวเตอร ทักษะดานงบประมาณ บัญชี
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด จะตองไดรับการพัฒนาใหเปนผูที่มีความรู ความเขาใจ ในเรื่องหลักสูตรและ
การเรียนการสอน และตระหนักตอหนาที่ของตนเองเปนอยางดี
- คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีความสําคัญตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
มีบทบาทหนาที่ที่จะตองออกระเบียบ ขอบังคับ ใหความเห็นชอบ ใหคําแนะนํา รวมทั้งกํากับดูแล
ติดตาม ตรวจสอบงานตาง ๆ ของโรงเรียน
3. ทรัพยากรวัตถุ ไดแก ที่ดิน อาคาร วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี ซึ่งนับไดวาเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไดอยางเหมาะสม
4. ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรทางการเงินของโรงเรียนเอกชน ประกอบดวย 2 สวน
ที่สําคัญ ไดแก เงิน อุดหนุน รายบุค คลจากรัฐบาล และเงินรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอื่น ที่เรียกเก็บจากผูปกครอง
5. คานิยมของผูที่เปนเจาของ โรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะมีคานิยมของ
ผูที่เปนเจาของ ผูบริหาร เปนคานิยมที่มุงพัฒนาคนและสังคมใหดีขึ้น
องคประกอบที่ 3 กระบวนการ
การพัฒ นารูปแบบการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐานของโรงเรียนเอกชน จะตองมี
กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน ฐาน และหนาที่การบริหารโรงเรียน โดยผูวิจัยพัฒนา
รูปแบบจากคาความตองการจําเปน ดวยคาดัชนี PNImodified จัดลําดับความตองการจําเปนใน
ภาพรวมของกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 6 ดาน และจัดลําดับความสําคัญในแตละ
ประเด็นยอย ลําดับที่ 1 – 5 และเพิ่มเติมตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ไดแก
1. กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มี 6 ดาน
1. การบริหารแบบมีสวนรวม
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1.1 การระดมและสรางเครือขาย บุคคลและองคกรในชุมชน เพื่อการบริหารงาน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนระดมและสรางเครือขายบุค คลและองคก รในชุมชนใหเขามามีสว น
รวมกับการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพไดโดย 1) สรางเครือขายบุคคลรวมกับองคกร/ชุมชน
โดยจัดทําขอมูลเปนทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น ใหภูมิปญญาทองถิ่นชวยเหลือโรงเรียนจัดการเรียน
การสอนในวิชาที่ถนัดและตรงกับความตองการของผูเรียน 2) สรางเครือขายครูรวมกับโรงเรียน
ใกลเคียง นําครูมาชวยเหลือกันในกรณีที่ขากแคลนครู 3) สรางเครือขายผูบริหารโรงเรียน มีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน แบงงานการจัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่สามารถใชดวยกันได
เพื่อลดการทํางานที่ซ้ําซอน ใหสามารถบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) มีคณะกรรมการ
ประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนในจังหวัด จัดอบรมพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ
มากขึ้น
1.2 ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน
โรงเรียนมีการมอบหมายงานใหครูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมของโรงเรียน คณะ
ครูจะรวมกันวางแผนการจัดโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน จัดทําเปนแผนปฏิบัติ งาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน และสงเสริมใหผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการกําหนด
กระบวนการในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนดวย โดยครูที่รับผิดชอบจะเปนผูประสานงานและ
ประชาสั ม พัน ธ ใ ห ผู ป กครองทราบ และเข า มามี ส ว นร ว มกั บ กิ จ กรรมของโรงเรีย น จั ด ทํ า
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ทําใหไดขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูปกครองและผูมีสวน
ไดสวนเสีย มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตอไป
1.3 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปที่เกิดจากความรวมมือ
ของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และครู
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสว นรว มในจัด ทําแผนพัฒ นาการศึก ษาและ
แผนปฏิบัติการประจําป โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนควรไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะทําใหมีความรูความเขาใจ สามารถรวมกับผูบริหาร
และครูจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดออน จุดแข็ง เปนขั้น
เปนตอนของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผนแตละขั้นตอน มีแผนงาน โครงการ กําหนดเปาหมายและวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสม
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1.4 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษารวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของ
โรงเรียนอยางชัดเจนตรงกัน
โรงเรียนดําเนินการใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและทุกฝายที่เกี่ยวของมีสว น
รวมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนใหชัดเจนตรงกัน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การกําหนดเปาหมาย
เปนขั้นตอนหนึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากกําหนดเปาหมายแลว ขั้นตอน
การดํ าเนิน งาน การวั ด ผลประเมิ น ผลเปน ส ว นหนึ่ งที่สํา คัญที่จ ะนําไปสูประสิทธิ ภ าพในการ
ดําเนินงาน
1.5 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการประชุมอยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสวนรวมในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เปนการประชุมเพื่อกระตุน ใหคณะกรรมการแลกเปลี่ยน
ความคิด และแลกเปลี่ ย นเรีย นรู ซึ่ งกั น และกั น และเปน การติด ตามงานที่ ไ ดใ ห น โยบายไว
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดแสดงความคิดเห็นไว โรงเรียน
นํามาพิจารณาและใหความสําคัญกับความคิดนั้น ๆ เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงใหการบริหารจัดการ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
2.1 มีการตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียน ชุมชน
และตนสังกัด
โรงเรียนมีก ารตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารว มกัน ระหวางบาน ชุมชน
และตนสังกัด โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ชุมชน
ผูทรงคุณวุฒิ และตน สังกัด มาประเมิน ภายในทุก 3 ป มีระบบการทําพัน ธะสัญญาระหวาง
โรงเรียน บุค ลากรแตละฝาย และชุมชน (ระบบ PSA : Public Service Agreement) เปน การ
ตรวจสอบรว มกัน การติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรียน ควรดําเนินการดังนี้
1) กําหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพเปนรายกิจกรรมของทุกฝาย ทุกงาน และทุกคนในโรงเรียน
2) สรางความตระหนัก ความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา แกครูทุกคนซึ่งเปน
ผูปฏิบัติงานในโรงเรียน 3) วางระบบเครือขายการทํางาน และมอบหมายงานตรวจสอบคุณภาพ
การศึก ษาแกผูปฏิบัติงาน 4) ผูปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติก าร
ประจําป จะเปนผูตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้งดําเนินการ
แกไข ปรับปรุง การดําเนินงานของตนเองใหเปนไปตามแผน 5) หัวหนาฝาย รวบรวมรองรอยการ
ดํา เนิ น งานและผลการตรวจสอบของผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ มอบหมายนั้ น ๆ มาปรั บ ปรุ ง และ
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พัฒนาการปฏิบัติไปสูเปาหมาย 6) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหทําหนาที่ตรวจสอบ และ
รายงานคุณภาพการศึกษา
2.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานชุดตาง ๆ
โรงเรี ยนแต ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจติ ด ตามประเมิน ผลการปฏิ บั ติง านตาม
แผนปฏิบัติการที่วางไว มี ประเด็นที่ติดตามตรวจสอบคือโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไว วา
สามารถดําเนินงานไดตามแผนหรือไม มีการปรับแผนหรือไม ถามีเพราะเหตุใด ผลการดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค/ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม เพียงใด แลวสรุปรายงาน
ผลการติดตามตรวจสอบพรอมใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแกไข เสนอผูบริหาร
โรงเรียนพิจารณาดําเนินการตอไป
2.3 มีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และรายได
โรงเรียนจัดทําระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณ สินทรัพย และรายได โดย
มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทําหนาที่ตรวจสอบการใชงบประมาณ มีการจัดเก็บหลักฐานการใช
จายเงิน จัดเก็บรายไดจากเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินคาธรรมเนียมการศึกษา เงินคาธรรมเนียมอื่น มี
ใบเสร็จรับเงินพรอมใหตรวจสอบ จัดทําระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน (ระบบ GL) สิ้นปการศึกษา
จัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน งบรายไดและคาใชจาย เสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อให
ความเห็นชอบ โรงเรียน
2.4 มีมาตรการการตรวจสอบความถูกตอง โปรงใสในการบริหารจัดการ ธุรการ
การเงินและบัญชี อาคารสถานที่ การประชาสัมพันธ และการสรางความสัมพันธกับชุมชน
โรงเรียนมีระบบตรวจสอบการบริ หารจัดการธุร การการเงินและบัญชี โดยใช
ระบบ PSIS ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในการตรวจสอบจํานวน
นักเรียน จํานวนครู ประกอบการรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะรับนักเรียน
เกิน ความจุไมได และมีครูไมครบชั้น ไมได โรงเรียนมีก ารสรางมาตรการการตรวจสอบความ
ถูกตอง โดยแตงตั้งคณะกรรมการแตละฝายตามโครงสรางของโรงเรียน มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ และกํ า หนดหน า ที่ ก ารทํ า งานที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ มีการรายงานผลใหผูที่เกี่ยวของทราบ
2.5 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ทุกโรงเรียนจะตองดําเนินการประเมิน
และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายทราบ โดยจัดทําเปนแบบรายงาน
ผลตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดวย
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3. การพัฒนาทั้งระบบ
3.1 คณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ทั้ง
ดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปได
โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 4 ฝาย
ไดแก ฝายวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป โดยอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 4 ฝาย จัดประชุม รับฟงขอเสนอ ระดมความคิด และ
วางแผนการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานใหครอบคลุมการบริหารจัดการโรงเรียน จัดทําแบบประเมิน
แบบตรวจสอบรายการ จัดทําคูมือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน นําผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
แจงใหผูรับผิดชอบทราบ เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นตอไป
3.2 การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัตงิ านภายในโรงเรียน
โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน โดยการ
ประชุม รับฟงขอเสนอ ระดมความคิด และวางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหครอบคลุมการ
บริหารจัด การภายในโรงเรียน จัด ทําแบบประเมิน แบบตรวจสอบรายการ สรางทีมงานเปน
คณะกรรมการที่จะตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีคําสั่งแตงตั้งชัดเจน
ในคูมือการปฏิบัติงานของครู มีการควบคุม ตรวจสอบผลการดําเนินการเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให
ดีขึ้น
3.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อเปนฐานขอมูลในการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
โรงเรีย นมี ก ารจั ด ทํา ระบบสารสนเทศที่ ค รอบคลุ มงานด านวิช าการ บริห าร
งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่ว ไป เพื่อจัด ทําเปนโครงสรางองคก รในแตละฝายให
ชัดเจน มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหครบทุกฝาย ชี้แจงขอบขายที่จะตองทํารวมกันทั้งดาน
การวางแผน การปฏิบัติ การปรับปรุง ประเมินและรายงานผล ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองมีสวน
รวม เห็นดวย และสนับสนุนการทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย
3.4 การจัดระบบโครงสรางในโรงเรียนใหเปนเครือขายเชื่อมโยงกัน เปนลําดับขั้น
โรงเรียนจัดระบบโครงสรางภายในโรงเรียนเปนฝาย มีหัวหนาฝายรับผิดชอบงาน
ที่ไดรับมอบหมาย โดยผูบริหารกระจายอํานาจใหหัวหนาฝาย แลวแบงงานเปนฝาย สายชั้น และ
บุคคล จัดทําคําบรรยายลักษณะงานใหทุกคนรับทราบบทบาทหนาที่ของตนเองไดชัดเจนขึ้น จัดทํา
เครือขายสายชั้น เครือขายบุคคล และเครือขายผูปกครอง ใหผูปกครองเขามามีบทบาทในการ
เสนอแนะและติด ตามงานของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง เครือขายที่เชื่อมโยงกัน จะทําใหผูบริหาร
สามารถเรียกดูงานจากเครือขายไดทุกระดับ
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3.5 มีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา
การจัด แผนพัฒ นาสถานศึ ก ษา จัด ทําเปน แผนกลยุทธซึ่งมีการวิเคราะหสภาพ
โรงเรียน โดยใชเทคนิค SWOT Analysis เพื่อที่จะทําใหรูวาโรงเรียนมีจุดแข็ง (Strength) จุดออน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) อะไรบ าง เพื่อนําผลการวิเคราะห
โรงเรียนไปกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา โดยจัดทําภาพรวมของโรงเรียน สํารวจ
ความตองการดานการศึก ษาของผูเรียน วิเคราะหขอมูลความตองการของผูเรียนและกําหนด
ประเด็ น ที่จ ะพัฒ นาใหสอดคลองกั บวิสัย ทัศนและพัน ธกิจ ของโรงเรียน จะทํา ใหโ รงเรียนมี
แผนพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน และครอบคลุมงานทุก
งานของโรงเรียน
4. การบริหารตนเอง
4.1 การกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานที่ และการสรางความสัมพัน ธกับ
ชุมชนของตนเอง
โรงเรียนสามารถกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานที่ตามหลักการบริหารตนเอง
ได โดยออกแบบอาคารสถานที่ใหมีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม และขออนุญาตกอสรางอาคาร
จากเทศบาล เมื่อไดใบอนุญาตกอสรางอาคาร โรงเรียนยื่นคํารองขอใชแบบแปลนพรอมเอกสาร
ประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู เมื่อสรางอาคารเสร็จโรงเรียนยื่นคํารอง
ขอใชอาคารเรียนหรือหองเรียนตอไป
การสรางความสัมพันธกับชุมชน ดําเนินการโดยมีสวนรวมในการเปนสมาชิกของ
องคกรตาง ๆ ของชุมชน รวมประชุมเสนอความคิดเห็น สงครูเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนในการ
ใหความรู เปนวิทยากรใหกับชุมชน เขารวมกิจกรรมในวันสําคัญกับชุมชน และใหชุมชนเขามามี
สวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนสูชุมชน
4.2 การกําหนดมาตรฐานดานงบประมาณ เรื่องการเงิน ทรัพยสิน และรายไดของ
โรงเรียนเอง
งบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และรายไดของโรงเรียน โรงเรียนดําเนินการได
ตามความพรอมของแตละโรงเรียน โรงเรียนไดรับเงินอุด หนุนรายบุคคลจากรัฐบาล และเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาจากผูปกครอง ตามเพดานที่รัฐบาลกําหนด และเก็บคาธรรมเนียมอื่นโดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เปนรายไดเพิ่มเติมของโรงเรียน อาทิเชน
การจัดหลักสูตรเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ รายไดคาอาหารกลางวัน คารถรับสง
4.3 การจัดทําแบบทดสอบ การวัดผลประเมินผล และเกณฑการเทียบโอนของ
ตนเอง
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โรงเรียนสามารถจัดทําแบบทดสอบของโรงเรียนเอง โดยการวิเคราะหหลักสูตร
ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูใ นแตละกลุมสาระการเรี ยนรูวาจะวัด ผลประเมินผลใดบาง
จัดทําขอสอบตามหลักการสรางขอสอบ จัดทําระเบียบวัดผลประเมินผล โดยโรงเรียนดําเนินการ
วัดและประเมินผลใหครบ 4 ดาน คือ กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ การอาน คิดวิเคราะห และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีกรอบในการตัดสินผลการเรียน
เปน 8 ระดับ รวมทั้งจัดทําเกณฑการเทียบโอนแตละกลุมสาระการเรียนรู
4.4 การกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการทํางาน
ผูบริหารและครูรวมกันกําหนดเกณฑการทํางาน และมาตรฐานการทํางาน ดังนี้ 1)
จัด ทําระเบี ยบการปฏิ บัติงานของครูและบุ ค ลากร 2) จัด ทําคํ าบรรยายลั ก ษณะงาน เพื่อสรา ง
มาตรฐานการทํางานใหทุกคนปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน 3) ประเมินผลการทํางาน ผูที่ผานเกณฑ
การประเมินตามมาตรฐานที่ตั้งไวจะไดรับรางวัลเพื่อสรางขวัญกําลังใจ
4.5 การอํานวยการ กํากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
โรงเรียนมีการจัด ทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณ ภาพการเรียนการ
สอน โดยความรวมมือของผูบริหารและคณะครู มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพ มี
คณะกรรมดําเนิน การ อํานวยการ กํากับ และติดตามการพัฒ นาคุณ ภาพการเรียนการสอนตาม
มาตรฐาน ตัวบงชี้ ตามการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
5. การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
5.1 ผูบริหารเปนผูประสานความรวมมือจากชุมชนและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ผูบริหารมีบทบาทประสานความรวมมือจากชุมชน ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีตอ
ชุมชน จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน และใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้ง
ใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
การประสานความร ว มมื อ จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก มี ก ารจั ด ทํ า รายชื่ อ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความถนัดในแตละดาน และเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิใหเปนวิทยากรใหความรูแกครู
และนักเรียน ผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของโรงเรียนใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียน ในกรณีปฏิบัติหนาที่วิทยากร โรงเรียนควรใหผลตอบแทนแกชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ
ดวย
5.2 ผูบริหารใหขวัญ กําลังใจ และความรูสึกรวมกันในการทํางานสูเปาหมาย
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่ใหขวัญกําลังใจแกครู ผูบริหารตองมีคุณธรรมพื้นฐาน
เกี่ยวกับความเมตตา ความเสียสละ เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ไมเอารัดเอา
เปรียบผูรว มงาน มีค วามรัก และหว งใยตอผูรว มงาน ยุติธรรม มีเหตุผล วางตัว เปน กลางอยาง
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สม่ําเสมอ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และยึดระบบคุณธรรมในการบริหารโรงเรียน ผูบริหาร
ตองมีภาวะผูนํา มีคุณลักษณะที่สําคัญ คือมีความรู มองการณไกล มีความเชี่ยวชาญแมนยํา มั่นคงตอ
งาน และมีมนุษ ยสัมพัน ธที่ดี สามารถจูงใจคนไดทุก ระดับ จะทําใหผูรว มงานทํางานอยางมี
ความสุข มีขวัญกําลังใจ และมีความรูสึกรวมกันในการทํางานสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ผูบริหารจัดองคกร และใหครูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน
ผูบริหารจัดองคกรตามขอบขายการบริหารโรงเรียน 4 ฝาย มีการแบงหนาที่ใหครู
มีสวนรวมในการบริหาร โดย 1) แตงตั้งครูที่มีความรูความสามารถในแต ละดานเปนหัวหนาฝาย
2) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการใหหัวหนาฝายมีความรูความสามารถในการที่ไดรับมอบหมาย 3)
มอบหมายงานและอํานาจการตัดสินใจใหกับหัวหนาฝายรับผิดชอบ 4) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
คําบรรยายลักษณะงานใหแตละฝายชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดงา ยขึ้น 5) จัดประชุมรวมกัน
ระหวางผูบริหารกับหัวหนาฝายเปนประจําเดือนละ 1 – 2 ครั้ง
5.4 ผูบริหารทําหนาที่นิเทศและใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู
ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําทางวิชาการ มีความรอบรูงานวิชาการโดยเฉพาะ
การนิเทศ ผูบริหารมีหนาที่ นิเทศ และใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกครู มีตารางการนิเทศ
ขั้นตอนการนิเทศ แบบประเมินการนิเทศ ฯลฯ จัดทําเปนระบบการนิเทศภายใน และดําเนินการ
นิเทศตามแนวทางที่วางไว มีการติดตามเปนรายบุคคล รายชั้น เมื่อครูคนใดมีปญหาเกี่ยวกับการ
ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถชวยเหลือ และใหคําปรึกษาในการแกปญหานั้น ๆ ไดดวย
5.5 ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารเปนผูนําเปลี่ยนแปลง มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนใหม มี
การสรา งวิสั ยทัศ น เสริม สรา งพลั งจูง ใจ และมีคุณ ธรรม ผูนํา กลา ที่จ ะถายโอนหนา ที่ ความ
รับผิดชอบที่สําคัญใหแกผูรวมงาน กระตุนผูตามใหมีความเปน ผูนํา โดยผูนําจะสอนทักษะการ
ทํางานใหแกผูตาม การนําเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมตาง ๆ ที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ
โรงเรียน ทํางานแบบเชิงรุก รูจักการคิดนอกกรอบ สงเสริมการทํางานเปนทีม
6. การกระจายอํานาจ เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจและแบงความรับผิดชอบไป
ยังฝายตาง ๆ และกําหนดนโยบายตามภารกิจ การบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ
งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป
6.1 ดานวิชาการ
6.1.1 การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสงเสริมสนับสนุน
จัดซื้อ จัดหาสื่อ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเพียงพอกับการใชงาน จัดอบรม
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การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหครูมีความรูความเขาใจและใชสื่อไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นําสื่อเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน และใหนักเรียนได
คนหาขาวสารความรูจากอินเตอรเน็ต
6.1.2 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูบริหารตองเปนผูนําการวิจัยในชั้นเรียน โดยเขามามีบทบาทสงเสริมใหครูทํา
วิจัยในชั้น เรียน และนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใชเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา ดว ยวิธีการที่
หลากหลาย อาทิเชน การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน การแนะนําอยางละเอียด
ในการทําวิจัยชั้นเรียนเลมแรกของครู และนําผลการวิจัยไปใช
6.1.3 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
ของโรงเรียน
การจัดทําหลัก สูต รสถานศึกษาเปน การจัดทําหลัก สูต รจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา พ.ศ.2551 โดยครูและบุคลากรภายในและภายนอกทุกฝายเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตร เปนการจัดทําหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยมีขั้นตอนในการ
จัด ทําหลัก สูต ร ดังนี้ 1) หนวยงานภาครัฐ สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา จัดอบรมใหความรูแก
ผูบริหาร ครู และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ใหมีค วามรูค วามเขาใจในการจัด ทําหลักสูตรสถานศึก ษา
2) ผูบริหารเปนผูนําในการกระตุน สงเสริม จัดบรรยากาศ ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหมี
ความสอดคลองกับความตองการของชุมชน 3) มีการปรับปรุงหลักสูตร และประเมินผลการใช
หลักสูตรเมื่อสิ้นปการศึกษา
6.1.4 การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการ
ของผูเรียน
โรงเรียนจัดการเรียนรูที่หลากหลาย มีการเรียนรูแบบบูรณาการในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู จัดเปนหนวยการเรียน สอดคลองกับธรรมชาติวิชาและความตองการของผูเรียน จัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน แผนที่ความคิด สาธิต ทดลอง ฯลฯ โดยนําหลักสูตรสถานศึกษาในแตละ
กลุมสาระการเรียนรูมาออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติวิชาวาแตละกลุม
สาระการเรียนรูควรจะจัดกิจกรรมอยางไร โดยผานกระบวนการคิด การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูจากครูผูสอนและผูบริหาร จัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูทั้งในโรงเรียนและ
แหลงเรียนรูที่หลากหลายนอกโรงเรียน เชน พิพิธภัณฑ แหลงโบราณสถาน วัด
6.1.5 การแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน
คณะกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณ ภาพการสอน มีความรูความเขาใจเรื่องการ
นิเทศวาเปนสว นหนึ่งที่จะพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาไดเปนอยางดี มีก ารออกแบบการนิเทศเปน

284

ขั้นตอนที่จะปฏิบัติใหทุกฝายทราบ เริ่มจากการใหความรูดานการนิเทศ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร
การนิเทศการสอน การเยี่ยมหองเรียน ตรวจสมุด งาน การนิเทศโดยการประชุม ศึกษาเอกสาร
วิชาการ โดยปฏิ บัติ ต ามปฏิ ทิน การนิเ ทศ เมื่ อนิเ ทศเสร็จ แลว คณะกรรมการนิ เทศจะตอ งให
คําปรึกษารวมทั้งชวยแกปญหาใหกับผูรับการนิเทศได และนําผลการนิเทศแจงใหผูรับการนิเทศ
ทราบ เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6.1.6 การวัดผลประเมินผล
โรงเรียนจัด อบรมเรื่องการวัด ผลประเมิน ผลใหค รูมีค วามรูค วามเขาใจ จัด ทํา
ระเบียบการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน โดยคณะกรรมการฝายวิชาการของโรงเรียน มีการจัดทํา
คลังขอสอบ
6.2 ดานงบประมาณ
6.2.1 การจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุน
เปนความตองการของโรงเรียนที่จะจัด ตั้งกองทุนโรงเรียนและมีคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ซึ่งขึ้นอยูกับความพรอมของแตละโรงเรียนที่ใชหลักการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน การมีกองทุนโรงเรียนเปนหลักประกันอยางหนึ่งของโรงเรียน เปนการนําเอาผลกําไร
สวนหนึ่งจากการดําเนินกิจการของโรงเรียน (ไมเกิน 3 % ) มาเก็บไวในกองทุนโรงเรียน เพื่อเปน
กองทุนโรงเรียนสําหรับใชจายเวลาฉุกเฉิน และเปนเงินสนับสนุนสงเสริมขวัญกําลังใจใหแกครู
โดยจายเปนเงินโบนัสใหแกผูที่มีผลงานดีตามที่ตั้งไว โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมกัน
รับผิดชอบและบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสวนรวมในพิจารณาใหเงินโบนัส
แกผูที่มีผลงานดีดวย
6.2.2 การจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึก ษาที่สอดคลองกับวัต ถุประสงค
ของสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชนสามารถจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาไดตามที่ระบุไว
ในตราสารจัดตั้งโรงเรียน โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนหา
รายไดเพิ่มจากการจัดหลัก สูต รเสริมนอกเหนือจากหลัก สูต รปกติเพื่อเก็บคาธรรมเนียมอื่นจาก
ผูปกครอง นอกจากนี้ยังมีรายไดจากคาอาหาร คารถรับสง และคาอื่น ๆ ที่โรงเรียนดําเนินการได
ตามความเหมาะสม โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
6.2.3 การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ได ขึ้นอยูกับความสามารถ
ของโรงเรียน ความมีชื่อเสียง และการยอมรับของผูปกครอง / ชุมชน การระดมทรัพยากรในเรื่อง
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เงินบริจาค กรณีที่มีความตองการเขาเรียนเปนกรณีพิเศษ การรับความชวยเหลือจากมูลนิธิตาง ๆ
สมาคมผูปกครอง การรับการสนับสนุนสื่อตาง ๆ เชน หนังสือเขาหองสมุด คอมพิวเตอร
6.2.4 การบริหารงานพัสดุ
ควรมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุแกผูปฏิบัติงาน จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานพัสดุ จัดทําเอกสารแบบรายการทีต่ องปฏิบัติเปนประจําใหผูปฏิบัติงานตอนําไปใช
ไดทันที
6.2.5 การแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการเบิกจายและอนุมัติงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําป เมื่อมีการกระจายอํานาจจึงควรมีก ารแตงตั้งคณะกรรมการเบิกจายและ
อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อสะดวกรวดเร็วในการทํางาน แตใหอยูในดุลย
พินิจของผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ
6.3 ดานบริหารบุคคล
6.3.1 มีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพื่อการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนมีความตองการที่จะจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพื่อการจัด
การศึกษามากที่สุด โดยมีแนวการดําเนินงานดังนี้ 1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองเปนศูนย
อํานวยการ ประสานโรงเรียนในพื้น ที่ใ หมีก ารรวมกลุมกัน 2) สรางเครือขายรว มกับสมาคม
โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ใกลเคียงกันเพื่อชวยเหลือกัน 3) ตั้งศูนยรับสมัครผูที่สนใจจะประกอบ
วิชาชีพครู โดยทําฐานขอมูลไวเพื่อใหบริการแกโรงเรียนที่ขาดแคลนครูที่สมัครเปนสมาชิก (เก็บ
เงินคาสมาชิกเพื่อเปนคาใชจาย)
6.3.2 การประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเอง
โรงเรียนเอกชนไดรับการกระจายอํานาจสามารถประเมินความตองการอัตรากําลัง
และจัดทําแผนอัตรากําลังไดดวยตนเอง โรงเรียนดําเนินการคัดเลือกและสรรหาอัตรากําลังเขาสู
โรงเรียน โดย 1) ประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ ทางเว็ปไซด เพื่อที่จะไดผูประสงคปฏิบัติงาน
จํานวนมาก และดําเนินการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ และสอบสอน 2) พัฒนาครูใหมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด 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
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามที่ ก ระทรวงศึก ษาธิ ก ารกํ า หนด การให ผลตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนนั้นแลวแตความพรอมของแตละโรงเรียน โรงเรียนที่จายเงินเดือนเทากับ
ภาครัฐหรือมากกวาจะทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูกับโรงเรียนนั้นเปนเวลานาน การให
เงินเพิ่มพิเศษแกครูที่มีผลงานผานเกณฑการประเมินที่ตั้งไว
6.3.4 การจัดสวัสดิการ เพื่อสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน
โรงเรียนควรจัดสวัสดิการเพื่อสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาให
เท า เที ย มกั บ ภาครั ฐ การจั ด สวั ส ดิ ก ารค า รั ก ษาพยาบาล รั ฐ ต อ งช ว ยเหลื อ จ า ยสวั ส ดิ ก ารค า
รักษาพยาบาลใหกับครู และครอบครัว รวมทั้งบิดามารดา ควรสนับสนุนเงินชวยเหลือกรณีเกิด
อุทกภัย วาตภัย ใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา และใหเงินวิทยฐานะเพื่อสรางขวัญกําลังใจครูโรงเรียนเอกชน
6.3.5 การดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดวยตนเอง
โรงเรียนเอกชนมีระเบียบปฏิบัติเรื่องการดําเนินการทางวินัยแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการคุมครองการทํางานของครูใหญและครู
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542 ที่โรงเรียนจะตองปฏิบัติตาม และสวนที่เพิ่มเติมขึ้นของแตละโรงเรียน
ตามที่กําหนดไวในตราสารจัดตั้งโรงเรียน
6.4 ดานบริหารทั่วไป
6.4.1 การสรางระบบฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โรงเรี ย นเอกชนมี ค วามตอ งการสรา งระบบฐานขอ มู ล ทางการศึ ก ษาโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงควรมีบุคลากรเฉพาะที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
จัดระบบฐานขอมูลทางการศึกษาที่สามารถเชื่อมตอไดทั้งโรงเรียน เปนการบูรณาการงานตาง ๆ
เชื่อมตอกัน ทุกคนสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลทางการศึกษาภายในโรงเรียน เชน โปรแกรม
การจัดตารางสอน โปรแกรมการวัดผล การจัดการหองสมุด การจัดการเกี่ยวกับระบบบัญชี มา
ใชไดพรอมกันอยางมีประสิทธิภาพ
6.4.2 การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน
โรงเรียนเอกชนมีความตองการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียน
การสอน จึงควรมีบุคลากรเฉพาะมาจัด ระบบสารสนเทศและใหความรูกับทุก คนที่เกี่ยวของจน
สามารถนําสารสนเทศมาใชประโยชนไดสูงสุด โดยจัดระบบสารสนเทศแยกเปนประเภท เชน
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สารสนเทศดานขอมูลโรงเรียน ดานนักเรียน ดานครูและบุคลากร ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานทรัพยากรและอาคารสถานที่
6.4.3 การชี้แจงใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนประชาสัมพันธโรงเรียนโดยใชการประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียง
การสื่อสารทางอินเตอรเน็ต เว็บไซด เฟสบุค สารสัมพันธของโรงเรียน เพื่อชี้แจงใหชุมชนเขามี
สว นรว มในการพัฒ นาการศึก ษา โดยผูปกครองใหค วามคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียน สวนชุมชน ผูบริหารโรงเรียนจะเขาไปมีบทบาท รวมกับชุมชนในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ และไดมีโอกาสชี้แจงใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา โดยการ
สนับสนุนเงิน สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน สงวิทยากรเขามาใหความรูเฉพาะดานแกครูและ
นักเรียน
6.4.4 การวางแผนดําเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธ
โรงเรียนเอกชนดําเนินการทําแผนประชาสัมพันธโรงเรียน ในรูปแบบสารสัมพันธ
ของโรงเรียน มีก ารจัด ทําเว็บไซดข องโรงเรียน เพื่อประชาสัมพัน ธโ รงเรียนในดานวิชาการ
กิจกรรมเดนของโรงเรียนและขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน รวมทั้งมี
การโฆษณาประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียงดวย
6.4.5 การจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณไดเอง
ระบบงานธุรการและสารบรรณในโรงเรียนเอกชน มีภาระงานมาก จึงควรจะมี
บุคลากรเฉพาะมาทําหนาที่ธุรการและสารบรรณ และตองสงบุคลากรไปอบรมใหมีความรูความ
เขาใจในงานใหถูกตอง มีคูมือการจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณ มีการจัดทําเอกสารแบบ
รายการตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติเปนประจําใหผูปฏิบัติงานตอนําไปใชไดทันที
6.4.6 การดําเนินงานกิจการนักเรียน
งานกิ จ การนั ก เรีย นมี ผ ลโดยตรงกั บ นั ก เรีย น โรงเรี ย นมีบ ทบาทหน า ที่ ที่ จ ะ
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูล
สารสนเทศที่ค รบถว นและเปน ปจ จุบัน สงเสริมการจัด กิจ กรรมพัฒ นานัก เรี ยนใหนัก เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับหลักสูตร และนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. หนาที่การบริหาร มี 4 ดาน
1. การวางแผน
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการวางแผน ดวยคาดัชนี PNImodified จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ การ
กําหนดเปาหมาย นโยบายการจัด การศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม การ
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วิเคราะหสภาพปจจุบัน ของสถานศึก ษาไดอยางถูก ตอง และรูวาจะตองปรับปรุงแกไขพัฒ นา
อะไรบาง การวางแผนการตรวจติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงาน การดําเนิน งานจัด ทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา และการดําเนินงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําป
การวางแผนเปนการกําหนดทิศทางการทํางานในอนาคต ซึ่งจะตองมีการกําหนด
เปาหมาย นโยบายการจัดการศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันของ
โรงเรียน วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินจุดแข็งจุดออนของโรงเรียน กําหนดเปนวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคของโรงเรียน โรงเรียนเอกชนจึงควรจัด ทําแผนพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ดังนี้
1.1 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธ
การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน จําเปนตองอาศัย
การวางแผนเชิงกลยุทธ จะมุงเนนการวาดภาพความสําเร็จในอนาคตและหากลยุทธกํากับการ
ทํางานของโรงเรียน และเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอก โรงเรียนจึงตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธ โดย
โรงเรียนดําเนินการดังนี้ 1) วิเคราะหสภาพโรงเรียน โดยใหครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมใน
การวิเคราะหใชเทคนิค SWOT Analysis เพื่อที่จะทําใหรูวาโรงเรียนมีจุดแข็ง (Strength) จุดออน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุ ป สรรค (Threat) อะไรบ า ง 2) กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น
(Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาหมาย (Goal) เพื่อใหเห็นภาพรวมที่จะไปสูเปาหมายชัดเจน
ยิ่งขึ้น 3) โรงเรียนกําหนดกลยุทธ (Strategies) ใหครอบคลุมพัฒนาการดานการจัดประสบการณ
การเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร
และการบริหารจัด การเพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 4) กําหนดบทบาทหนาที่ให ค รูและ
บุค ลากรทุก คนรวมทั้งผูเรียนรับผิด ชอบ และ ดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมี ประสิทธิภ าพ
5) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 6) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบิดา
มารดา ผูปกครองและบุคลากรในชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนิน งาน 7) กําหนดการใช
งบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนเอกชนที่บริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะตองดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่อง และ
บรรลุ เปาหมายที่กําหนด

289

1.2 แผนปฏิบัติการประจําป
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โรงเรียนที่ใชหลักการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานจะใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา ในการจัดทําแผนจะตองนํากลยุทธระดับองคการ
ระดับแผนงาน และระดับโครงการ มากําหนดแผนงาน โครงการ และกิจ กรรม ในการเขีย น
โครงการใชก ารเขียนโครงการเชิ งเหตุผลสัมพัน ธ (Logical Framework) ซึ่งประกอบดว ย
จุด มุงหมายระดับแผนงาน (Program Goal) วัต ถุประสงคร ะดับโครงการ (Project Purpose)
ผลผลิต (Outputs) ทรัพยากรและกิจ กรรม (Input and Activities) ตัว ชี้วัด แสดงเวลา ปริมาณ
คุณภาพ สถานที่ และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน รวมทั้งงบประมาณ ซึ่งทุกโครงการ จะมี
รายละเอียดขั้น ตอนการดําเนิน งาน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการประจําปข องโรงเรียนเอกชนจะมีการวิเคราะหและทบทวนแผน และพัฒนาแผน
อยางตอเนื่อง เปน การจัด ทําแผนเพื่อใชเงิน และเปน แผนที่ปฏิบัติเพื่อพัฒ นางานและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหผูปกครองยอมรับ
2. การจัดองคกร
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการจัดองคกร ดวยคาดัชนี PNImodified จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ การ
บังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด การจัดระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานใน
โรงเรี ยนไดอ ย างเหมาะสม การจัด สภาพแวดล อ มและสิ่ งอํ า นวยความสะดวกที่ เ อื้อ ต อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดโครงสรางองคกรมีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานให
บรรลุเปาหมาย
โรงเรียนเอกชนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีการจัดองคกร โดยใชการจัด
โครงสรางการบริ หารโรงเรียนเอกชน และกําหนดบทบาทหนาที่ต ามโครงเสรางการบริหาร
โรงเรียนเอกชน ดังนี้
2.1 การจัดโครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน
การจัด องคก รเป น เทคนิค พื้น ฐานในการบริ หารโรงเรียน มีลัก ษณะเปน การ
กําหนดงานและโครงการของโรงเรียนเพื่อใหทราบถึงขั้น ตอน วิธีก ารปฏิบัติ จัด บุค ลากรเขา
ปฏิบัติงานใหเหมาะกับตําแหนง บทบาทหนาที่ สายการบังคับบัญชา การจัดโครงสรางการบริหาร
โรงเรียนเอกชน จะประกอบดวย ผูรับใบอนุ ญาต เปนผูมีอํานาจสูงสุด กํากับดูแลผูจัดการและ
ผูอํานวยการ ผูจัดการควบคุมดูแลงานงบประมาณและการบริหารทั่วไป ผูอํานวยการกํากับดูแล
งานวิชาการและการบริหารงานบุคคล และผูรับใบอนุญาตจะทําหนาที่ประธานกรรมการบริหาร
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โรงเรียนดวย คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําการบริหารและ
จัดการโรงเรียนดานบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และ
ความสัมพันธกับชุมชน นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนยังสามารถกําหนดตําแหนงรองผูจัดการ รอง
ผูอํานวยการ ใหเปนไปตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรในโรงเรียน โดยขึ้นอยูกับสัดสวนของจํานวน
นักเรียนและหองเรียน ตามที่กําหนดไวในตราสารจัดตั้งโรงเรียน ดังแผนภาพ
แผนภาพที่ 27 โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน
ผูรับใบอนุญาต
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผูจัดการ

รองผูจัดการ
งบประมาณ

ผูอํานวยการ

รองผูจัดการ
บริหารทั่วไป

รองผูอํานวยการ
วิชาการ

รองผูอํานวยการ
บุคลากร

2.2 บทบาทหนาที่ตามโครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน
ผูรับใบอนุญาต เปนผูมีอํานาจสูงสุดไดมอบอํานาจหนาที่การบริหารงาน 4 ดาน
คือบริหารงานวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป และอํานาจหนาที่อื่นที่
ผูรับใบอนุญาตไดมอบหมายใหเปนการเฉพาะใหกับผูจัดการ และผูอํานวยการ ซึ่งผูจัดการจะไดรบั
อํานาจความรับผิดชอบและการตัดสินใจสั่งการภายในขอบเขตของงานดานงบประมาณและบริหาร
ทั่วไป สวนผูอํานวยการจะไดรับอํานาจความรับผิดชอบและการตัดสินใจสั่งการภายในของเขต
ของงานดานวิชาการและงานบุคลากร โดยปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ สวนคณะกรรมการ
บริหารโรงเรีย นไดม อบอํ านาจใหเ ปน ที่ป รึก ษา ให คําแนะนํา ขอเสนอแนะ รับทราบผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน และใหความเห็นชอบในงานที่โรงเรียนนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการรวม 4 ฝาย
นอกจากนี้ผูรับใบอนุญาตจะตองมีบทบาทในการเปน ผูนําสูงสุด ของโรงเรียน
สนับสนุนหารทุนและทรัพยากรที่จะเปนสําหรับโรงเรียน เสริมสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร
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สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูเพิ่มเติม รวมทั้งจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแกครู ผูปกครอง
และนักเรียน
ผูจัดการจะตองมีบทบาทหนาที่ในการใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเพียงพอ
ตอแผนปฏิบัติก ารประจําป ควบคุมดูและงานบริหารทั่ว ไป งานกิจ กรรมนัก เรียน งานอาคาร
สถานที่ และเปนผูประสานงานสงเสริมความสามัคคีและความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียนและ
สรางความสัมพันธกับชุมชน
ผูอํานวยการจะตองมีบทบาทหนาที่ใ นการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนให
บรรลุตามเปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดูแลรับผิดชอบงานบุคลากร บรรจุแตงตั้ง ถอด
ถอนครู สงเสริมใหค รูพัฒนาตนเองดานวิชาชีพอยูเสมอ เปน ผูประสานสัมพัน ธกํากับ ติดตาม
ประเมินผลงานที่มอบหมายใหครูปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพรงานประชาสัมพันธโรงเรียน
3. การนํา
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการนํา ดวยคาดัชนี PNImodified จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ ผูบริหารมี
ภาวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมีความมุงมั่น ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียน การสื่อสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง ผูบริหารสื่อสารกับทุกฝายใหมีความเขาใจ
ตรงกัน และทราบเปาหมายและวิธี ก ารดําเนิน งานชั ด เจน การตัด สิน ใจสั่ง การเปน ไปอยา ง
เหมาะสม เนน การมีสว นรว มของผูเ กี่ยวของในการตั ด สิน ใจ และผูบ ริหารเป น ผูนํ าในการ
ประสานงานกับทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการบริหารที่ใชหลักการมีภาวะผูนําแบบ
เกื้อหนุน เนนการเปนแบบอยางในการสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกมากกวาการสั่ง
การ ผูบริหารโรงเรียนจึงตองเปนแบบอยางในการนํา มีการจูงใจ และสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ จะทําใหผูปฏิบัติสามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงไดเปน อยางดี
ดังนี้
3.1 ผูบริหารเปนแบบอยางในการนํา
การเปนแบบอยางในการนําของผูบริหาร ผูบริหารจะตองมีความรูความสามารถ
และความประพฤติดีที่ครูและบุคลากรเห็นวาสามารถนํามาเปนแบบอยางได ผูบริหารจึงตองมี
ทัก ษะในการนํา 3 ดาน คือ 1) ทัก ษะดานความคิด รวบยอด (Conceptual Skills) ผูบริหารเปน
แบบอยางในการนําดานความคิด รวบยอด สามารถนําแผนพัฒ นาคุณ ภาพและแผนปฏิบัติก าร
ประจําปมาประชุมชี้แจงใหผูรวมงานทุกฝายทราบถึงกรอบแนวคิดของแผนและดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรอื่น ๆ สามารถนําแนวคิดไปขยายผลตอไปได 2) ทักษะดานมนุษย

292

สัมพันธ (Human Skills) ผูบริหารเปนแบบอยางในการนํา ใหเกียรติและยกยองครูและบุคลากร
อยางจริงใจ สามารถเขากับทุกคนและชักจูงโนมนาวใจใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีม สื่ อสาร
พูดคุยและมีบรรยากาศในการทํางานที่ดีจนทําใหทํางานประสบผลสําเร็จ 3) ทักษะดานเทคนิค
(Technical Skills) ผูบริหารเปนแบบอยางในการนําสามารถใชเทคนิควิธีการปฏิบัติงานไดอยาง
ชํานาญ เชนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการโรงเรียน เปนแบบอยางใหครูนําเอา
เทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน เปนตน
3.2 การจูงใจ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนที่บริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปน ฐานจะจัดปจจัย
เกื้อหนุนใหกับครูและบุคลากรโดยชี้แจงใหทุกฝายเขาใจถึงสิทธิประโยชนของตนที่จะไดรับจากรัฐ
อาทิเชน คารักษาพยาบาล คาครองชีพ ฯลฯ สิทธิประโยชนที่จะไดรับจากโรงเรียน โรงเรียนมีการ
กําหนดเกณฑการปฏิบัติงานที่จะทําใหไดรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติม สิ้นปการศึกษาโรงเรียนมีผล
ประกอบการที่ดีและเพียงพอ จะนํามาแจกจายใหแกครูและบุคลากรตามสภาพของโรงเรียน ครูและ
บุคลากรที่ทํางานในโรงเรียน 5 ป 10 ป จะไดรับเงินเพิ่มพิเศษ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรเปนรายบุคคล เมื่อประเมินแลวผูใดผานเกณฑการประเมินตามเกณฑที่ตั้งไว ทํางาน
บรรลุเปาหมายความสําเร็จ จะไดรับผลตอบแทนและสิทธิประโยชนเพิ่ม ทั้งปจจัยที่เปนตัวเงิน การ
ยกยอง ความกาวหนาทางวิชาชีพ ปจจัยเกื้อหนุนเหลานี้จ ะเปนแรงจูงใจใหค รูและบุค ลากรใน
โรงเรียนปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถและมีความรูสึกมีสวนรวมเปนเจาของอยางแทจริง
3.3 การติดตอสื่อสาร
ผูบริหารติดตอสื่อสารกับผูรวมงานทั้งโรงเรียน เปนการสื่อสารสองทางระหวาง
ผูบริหารกับครูและบุคลากร ดวยวิธีการสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการ การสื่อสาร
อยางเปน ทางการผูบ ริหารจะสื่อสารผานตั ว แทน (หัว หน าฝาย) สื่อสารโดยตรงไปยั งครูและ
บุคลากรเปนรายบุคคล หรือกลุมบุคคล หรือทั้งโรงเรียน เปนแบบการสื่อสารจากบนลงลาง (TopDown) ซึ่งใชในกรณีที่เปนการสื่อขอความที่ถูกตองตามระเบียบแบบแผน สวนการติดตอสื่อสาร
จากลางสูบน (Bottom-Up) และการสื่อสารตามแนวนอน (horizontal) เปนการใหครูและบุคลากร
บริหารกันเอง มีการประชุมปรึกษาหารือกันแลวรายงานผลการปฏิบัติงาน ความกาวหนาของงาน
ใหกั บผู บริ หารทราบ ผูบริ หารจะเปน ผูป ระสานสร างความเข าใจใหเกิ ด กิ จ กรรมเสริ มสรา ง
ความสัมพันธใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยางราบรื่นเกิดผลสําเร็จของงาน
การสื่อสารแบบไมเปนทางการผูบริหารจะพูดคุยสอบถามโดยทั่ว ๆไป กับครูและ
บุคลากรในสวนผูที่เกี่ยวของ เชนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครองและนักเรียน จะพบปะ
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พูดคุยดวยตนเอง อาจจะเปนกรณีที่มาติดตอที่โรงเรียน หรือไปพบที่บานหรือที่ทํางานตามความ
เหมาะสม
นอกจากนี้ ในปจจุบันการสื่อสารเปดกวางทั้งภายในและนอกโรงเรียน มีการใช
เทคโนโลยีก ารสื่อสารและสารสนเทศ การสรางเว็บไซตข องโรงเรียน เว็บบอรด อิน ทราเน็ต
จดหมายขาวอิเลคโทรนิก สรางเสริมใหเกิดการสื่อสารที่รวดเร็วทันใจ โดยโรงเรียนควรแตงตั้ง
บุคลากรในโรงเรียน รวมรับผิดชอบงานการติดตอสื่อสารในระดับตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และสรางการสื่อสารแบบเครือขาย เพื่อใหบุค ลากรแตละคนสามารถสื่อสารไปยังเพื่อน
รวมงานไดรวดเร็วและถูกตอง
4. การควบคุม
จากการพิจารณาคาความตองการจําเปนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ดานการควบคุม ดวยคาดัชนี PNImodified จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ โรงเรียน
มีก ารเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว มีก ารตรวจสอบติด ตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยวิธีที่ตั้งไว นําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และมีการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
ผู วิ จั ย สรุ ป เป น ประเด็ น ด า นการควบคุ ม โดยใช ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ซึ่งประกอบดวย การประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้
4.1 การประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายใน เปนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึก ษาของโรงเรียนโดยครูและบุคลากรของโรงเรียนหรือหนว ยงานตน สังกัด ที่มี
หนาที่กํากับดูแลโรงเรียนนั้น
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้
1) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษา อัตลักษณ เอกลักษณ ของโรงเรียน พรอม
ตัวชี้วัดคุณภาพ โดยใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด
2) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธของโรงเรียน อาจจะเปนแผน 3 ป
5 ป แลวแตโรงเรียนกําหนด ซึ่งกลยุทธตองสนองตอการพัฒนานักเรียนตามปรัชญา และวิสัยทัศน
ของโรงเรียน
3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่มีโครงการตอบสนองความตองการตามจุดเนน
อัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน
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4) จัดทําสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล สารสนเทศการจัดประสบการณของครู
สารสนเทศการบริหารจัดการโรงเรียน ใหสามารถนําขอมูลสารสนเทศมาใชไดเปนปจจุบัน
5) ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีปฏิทินปฏิบัติงาน กําหนด
ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน มีรายงานการดําเนินงานตามแผน และรายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน
6) ดํา เนิน การติด ตามและตรวจสอบคุณ ภาพ โดยมีปฏิ ทิน การกํา กับ ติด ตาม
ตรวจสอบตามแผนงานโครงการ กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ มีรายงานผล
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และนําผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปน
สารสนเทศในการพัฒนาในปการศึกษาตอไป
7) ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดย
ประเมินมาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานครูผูสอน มาตรฐานดานผูบริหารโรงเรียน และสรุปผล
การประเมินเปนภาพรวมของโรงเรียน พรอมใหแนวทางการพัฒนาและขอเสนอแนะ
8) จัดทํารายงานประเมินตนเอง (รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป ) โดย
ทุกฝายมีสวนรวมในการจัด ทํา ผานความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เสนอตอ
หนวยงานตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณชน
การประกัน คุณภาพภายในโรงเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มหรือพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา โรงเรียนจะตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยนําแนวทางการ
พัฒนามาปรับปรุงการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหไดมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง
4.2 การประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางที่วางไว สิ้นปการศึกษา
โรงเรี ยนจัด ทํา รายงานประเมิ น ตนเองส งใหห นว ยงานต น สั งกั ด และสง ใหสํ านั ก งานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อมาประเมินคุณภาพการศึกษาให
โรงเรียน (ทุก ๆ 5 ป) ซึ่งจะประเมินจากโดยพิจารณารายงานประเมินตนเองที่โรงเรียนสงไปให
และเขาตรวจเยี่ย มประเมิ น ที่โ รงเรียนเปน เวลา 3 วัน โดยมี เปา หมายเพื่ อตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึก ษาของโรงเรียน โดยตรวจสอบผลการพัฒนาคุณภาพเทียบเคียงกับ เปาหมายแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกับมาตรฐานการศึกษาที่ สมศ.กําหนด (ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ใชคําวา ตัวบงชี)้
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การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกนี้ เปนการดําเนินการ
ที่ตอเนื่องสอดคลองกัน โดยมีจุดประสงคเดียวกันคือควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
องคประกอบที่ 4 ดานผลผลิต/ผลลัพธ
องคประกอบดานผลผลิตของการบริหารโดยใชเปนฐานของโรงเรียนเอกชน เปนผลที่ได
จากการนําปจจัยปอนเขา และกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและหนาที่การบริหาร
โรงเรียน ทําใหเกิดผลผลิต/ผลลัพธที่ไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
เกิดความพึงพอใจ โดยวัด ระดับการเกิดประสิทธิผลตามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
และวัด ระดับจากแบบประเมิน ความพึงพอใจของครู นัก เรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ที่มีพึงพอใจและยอมรับคุณภาพผลผลิต/ผลลัพธและผลการดําเนินงานของโรงเรียน
ในระดับมาก ถึงมากที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการดําเนินงานที่ประหยัด คุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด ในการใชค น ทรัพยากร งบประมาณ และเวลา เปน การดําเนิน ที่รวดเร็ว ทัน เวลาและมี
คุณภาพ ซึ่งเปนจุดแข็งของโรงเรียนเอกชนที่สามารถทํางานใหมีประสิทธิภาพไดดี
4.2 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการดําเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
โรงเรียน คือโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 –
2558)และไดรับรองมาตรฐานการศึก ษาจากสํานัก งานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษา (สมศ.) ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ทั้งระดับการศึกษา
ปฐมวัย (2 – 5 ป) และ ระดับการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน โรงเรียนจะตองดําเนิ น การตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 4 เรื่อง คือ 1) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภท
การศึกษา 2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
4.2.1 การประเมิน คุณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ( 2–5 ป )
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย
(2–5 ป)ไดมีการพัฒนาตัวบงชี้ 3 กลุมคือกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัว
บงชี้มาตรการสงเสริม ใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ขอ 38 ซึ่งกําหนดใหสมศ.ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
แต ละแห ง ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติแ ละครอบคลุ มหลั ก เกณฑ ใ นเรื่ อ งต อไปนี้ คื อ 1)
มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 2) มาตรฐานที่วาดวย
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การบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน โดยใชการประเมินตามกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 8 ตัว
บงชี้ ไดแก 1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 3.
เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 4. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 5. เด็กมีความพรอมศึกษา
ตอ ในขั้ น ต อ ไป 6. ประสิ ท ธิ ผลการจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ที่เ น น เด็ ก เปน สํ า คั ญ 7.
ประสิทธิภ าพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 8. ประสิทธิผลของระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 2 ตัวบงชี้ ไดแก 1. ผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมาย
ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัต ถุประสงคของการจัด ตั้งสถานศึกษา 2. ผลการพัฒ นาตาม
จุด เนนและจุดเดน ที่สงผลสะทอนเปนเอกลัก ษณข องสถานศึกษา และกลุมตัวบงชี้มาตรการ
สงเสริม 2 ตัวบงชี้ ไดแก 1. ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
2. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปน
เลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
4.2.2 การประเมินคุณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
การประเมิ น คุณ ภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554 – 2558) ระดั บการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานไดมีการพัฒนาตัวบงชี้ 3 กลุมตัวบงชี้ คือกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
และกลุมตัว บงชี้มาตรการสงเสริม ใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบหลัก เกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 38 ซึ่งกําหนดใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง
ดังตอไปนี้คือ 1) มาตรฐานที่วาดว ยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึก ษา
2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และ4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน โดยใชการประเมินตามกลุม
ตัวบงชี้พื้นฐาน 8 ตัวบงชี้ ไดแก 1. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 2. ผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 3. ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 4. ผูเรียนคิดเปน
ทําเปน 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 8. พัฒนาการ
ของการประกัน คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด กลุมตัว บงชี้อัตลัก ษณ 2 ตัวบงชี้
ไดแก 1. ผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการ
จัด ตั้งสถานศึก ษา 2. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุด เดน ที่สงผลสะทอนเปน เอกลัก ษณข อง
สถานศึกษา และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 2 ตัวบงชี้ ไดแก 1. ผลการดําเนินการโครงการ
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พิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึก ษา 2. ผลการสงเสริมพัฒ นาสถานศึก ษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
4.3 ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย ครู นักเรียน ผูปกครองและ
คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น หมายถึง ระดั บ การประเมิ น ที่ ค รู นั ก เรี ย น ผู ป กครอง และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีความพึงพอใจและยอมรับคุณภาพผลผลิต /ผลลัพธและผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน เชน พึงพอใจที่นักเรียนที่จบการศึกษาแลวมีคุณภาพ สรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียน/ประเทศ และมีผลงานเปนที่ประจักษและเปนที่ยอมรับของสังคม
องคประกอบที่ 5 ขอมูลปอนกลับ
ขอมูลปอนกลับ เปนการนําผลจากกระบวนการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน และหนาที่การบริหารโรงเรียน การวิเคราะหผลจากการประกันคุณภาพภายใน การประเมิน
คุณ ภาพภายนอก และผลการประเมิน จากผูที่เกี่ยวของ ที่สงผลถึงคุณ ภาพนักเรียน จะไดขอมูล
ปอนกลับนํามาพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ที่จะพัฒนา
คุณภาพคุณภาพโรงเรียนและนักเรียนใหดียิ่งขึ้น จากนั้นนําขอมูลปอนกลับทั้งหมดมาใชในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนใหมีความเปนไปไดและ
เหมาะสมตอไป
สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช
การนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนไปใชใหประสบ
ผลสําเร็จ มีแนวทางสําหรับโรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนตองสรางความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ใหเกิดในตัวผูบริหาร ครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูที่มีสว นเกี่ยวของ จนถึงขั้น
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
2) พัฒนาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ใหมีความรู
ความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด
3) จัดประชุมสัมมนารวมกันเพื่อกําหนดเปาหมายการพัฒนาโรงเรียนสูการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
4) จัด ทํา คูมือการบริ หารโดยใช โ รงเรียนเปน ฐานเพื่ อใหโ รงเรี ยน ผู บริหาร ครู
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูที่มีสวนเกี่ยวของไดศึกษาและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
อยางเหมาะสม
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5) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานตามการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
6) แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
7) ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ตามปฏิทินปฏิบัติงาน
8) ประชุมสรุปงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนา
ปรับปรุง แกไขใหดีขึ้น
9) ดําเนินการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยมี
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนและประเมินผลอยางตอเนื่องพรอมรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัดทราบ
10) หนวยงานตนสังกัด คณะกรรมการประสานสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
เครือขายโรงเรียนเอกชน รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ
ถอดบทเรียนโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อชวยเหลือ แนะนํา โรงเรียนที่ตองการปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียนสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใหนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไป
ปฏิบัติอยางจริงจังใหเกิดผลเปนรูปธรรม สามารถวัดผลประเมินผลได
สวนที่ 4 เงื่อนไขความสําเร็จ
1) โรงเรียนตองกําหนดเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ในการพัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานชัดเจน และมีมาตรฐานและตัวชี้วัดความสําเร็จที่สามารถวัดไดจริง
2) เจาของโรงเรียนตองกระจายอํานาจอยางแทจริง
3) บุคลากรทุกฝายตองยอมรับบทบาทหนาที่ของตนเองและยอมรับผูอื่น
4) โรงเรียนตองทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรใหชัดเจน
5) กระทรวงศึ ก ษาธิก ารตอ งสง เสริม สนับ สนุ น โรงเรีย นเอกชนทั้ งด านงบประมาณ
วิชาการและดานอื่น ๆ ใหมีความเสมอภาคและเทาเทียมกันกับภาครัฐ
6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหมากขึ้น
ออกระเบียบหรือแนวปฏิบัติใหโรงเรียนมีอิสระและคลองตัวในการปฏิบัติตามภารกิจไดสะดวกขึ้น

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน 2) พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ซึ่งผลจากการวิจัยจะชว ยใหสามารถกํา หนดรูปแบบการบริหารโดยใชโ รงเรีย นเปน ฐานของ
โรงเรียนเอกชน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และนําผลจากการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชในการ
บริหารโรงเรียนเอกชนตอไป
วิธีการดําเนินวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบการดําเนินการวิจัย และวิธีการดําเนินการวิจัยเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
โดยผูวิจัยศึกษาและสังเคราะหเอกสาร หลักการ ทฤษฎี และสาระสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน แลวนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประกอบการสรางรูปแบบ
เปนการนําผลจากกรอบแนวคิด หลักการ ทฤษฎี จากขั้นตอนแรกมาสรุปเปนขอบเขตของ
การศึกษา และจัดทําเครื่องมือวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน โดยผานกระบวนการวิจัย สอบถามผูบริหารโรงเรียนเอกชน
จํานวน 331 คน และนําผลที่ไดไปเปน ฐานขอมูลในการพัฒ นารางรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขอที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 สรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
เปนการนําเอาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี สาระสําคัญ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่สังเคราะหได
จากขัน้ ตอนที่ 1 และขัน้ ตอนที่ 2 มาประยุกตใชในการสรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคขอที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบรูปแบบ
เปนการประเมินตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน จากการสัมมนากลุ ม (Focus Group)
ผูทรงคุณวุฒิ 9 คน รวมกันตรวจสอบความถูกตองความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ
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รวมทั้งใหความคิด เห็น และขอเสนอแนะ และตรวจสอบแนวทางการนํารูปแบบไปใช เงื่อนไข
ความสําเร็จ แลวสรุปผล วิเคราะห สังเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ มาพัฒนารูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขอที่ 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
หลัก กระจายอํานาจอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนดําเนิน การดานการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอมใหอยูใ นสภาพที่มั่น คงปลอดภัย มีคาเฉลี่ยการดําเนิน การสูงสุด และโรงเรีย น
ดําเนินการจัดตั้งกองทุนโรงเรียน และมีคณะกรรมการการบริหารกองทุนมีคาเฉลี่ยการดําเนินการ
ต่ําสุด
ความตองการกระจายอํานาจดานวิชาการ โรงเรียนเอกชนมีความตองการใชสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเพียงพอกับการใชงาน ผูบริหารตองเปนผูนําการวิจัยในชั้นเรียน
โดยเขามามีบทบาทสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน และนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใชเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ความตองการกระจายอํานาจดานงบประมาณ โรงเรียนเอกชนมีค วามตองการที่จ ะตั้ง
กองทุน เพื่อเปน กองทุนไวสําหรับใชจายเวลาฉุกเฉิน และแจกจายเปนเงิน โบนัสใหกับครูและ
บุคลากร
ความต องการกระจายอํ านาจด านบริ หารบุ ค คล โรงเรียนเอกชนมี ค วามตองการที่จ ะ
จัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลเพื่อการจัดการศึกษา เพื่อโรงเรียนจะไดมีเครือขายทรัพยากร
บุคคลมาชวยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนครูได
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ความตองการกระจายอํานาจดานบริหารทั่วไป โรงเรียนเอกชนมีความตองการสรางระบบ
ฐานขอมูลทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อชวยใหครู ผูบริหารสามารถนําขอมูลจาก
ฐานขอมูลทางการศึกษาภายในโรงเรียนมาใชงานไดอยางสะดวก และทุกคนสามารถจัดเก็บขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 หลักการบริหารตนเอง
สภาพปจจุบัน โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดานหลักการบริหารตนเองอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนมีความอิสระและความคลองตัวในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย การดําเนินการสูงสุด และ
โรงเรียนดําเนินการกําหนดมาตรฐานดานอาคารสถานที่ และสรางความสัมพันธกับชุมชนของ
ตนเองมีคาเฉลี่ยการดําเนินการต่ําสุด
ความตองการ โรงเรียนเอกชนมีความตองการใหกระจายอํานาจอยางแทจริง การกําหนด
มาตรฐานอาคารสถานที่ ยังมีระเบียบกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการกําหนดขนาดของหองเรียน
อาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนจึงมีความตองการที่จะใหมีการแกไขระเบียบกฎหมายที่
จะเปดโอกาสใหโรงเรียนไดบริหารตนเองไดอยางแทจริง ภายใตตราสารจัดตั้งของโรงเรียน และ
บริหารจัดการโรงเรียนโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.3 หลักการมีสวนรวม
สภาพปจจุบัน โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดานหลัก การมีสว นรว มอยูใ นระดับมาก โดยครูและบุค คลกรของโรงเรียนมีสว นรว มในการ
พิจารณากําหนดและตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆภายในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยการดําเนินการ
สูงสุด และโรงเรียนดําเนิ น การระดมและสรา งเครื อขา ยบุค คลและองค ก รในชุมชน เพื่ อการ
บริหารงานโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยดําเนินการต่ําสุด
ความต องการ โรงเรีย นเอกชนมีค วามต องการให เครือ ขา ยบุ ค คล ภูมิ ปญ ญาทอ งถิ่ น
เครือขายครูโ รงเรียนเอกชนใกลเคียง เครือขายผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการประสานและ
สงเสริมการศึก ษาเอกชนจังหวัด และองคก รในชุมชน เขามามีสว นรว มในการบริหารจัด การ
โรงเรียน ทั้งในสวนของการรวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา และรวมรับผลประโยชน โดยมีเปาหมาย
สุดทายคือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
1.4 หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
สภาพปจจุบัน โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนอยูในระดับมาก โดยผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรมี

302

การพัฒนาตนเอง มีคาเฉลี่ยการดําเนินการสูงสุด และผูบริหารเปนผูประสานความรว มมือจาก
ชุมชน และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มีคาเฉลี่ยการดําเนินการต่ําสุด
ความตองการ ผูบริหารโรงเรียนเอกชนจําเปนตองมีบทบาทในการประสานความรวมมือ
จากชุมชนและผูทรงคุณวุฒิภ ายนอก เปน ผูบริหารสิบทิศ โดยสามารถประสานความรว มมือกับ
องคกรปกครองสว นทองถิ่น มีการสรางความสัมพัน ธที่ดีกับทุกหนวยงาน จะทําใหสามารถใช
ประโยชนจากความสัมพันธที่ดีในการชวยเหลือในดานตาง ๆ ได เชน การลดหยอนภาษีโรงเรือน
รวมทั้งทําหนาที่ประสานประโยชนใหกับโรงเรียน
1.5 หลักการพัฒนาทั้งระบบ
สภาพปจจุบัน โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดานหลัก การพัฒ นาทั้งระบบอยูใ นระดับมาก โดยโรงเรียนมีร ะบบการประกัน คุณภาพภายในที่
สอดคล องกั บ ระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก และโรงเรี ย นมี แ ผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาที่
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยการดําเนินการสูงสุด และโรงเรียนมี
การจัดระบบโครงสรางภายในโรงเรียนภายในโรงเรียนใหเปนเครือขายเชื่อมโยงกันเปนลํา ดับชั้น
มีคาเฉลี่ยการดําเนินการต่ําสุด
ความตองการ โรงเรียนเอกชนมีความตองการใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียนทั้งระบบ ครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดาน
บริหารทั่วไป มีการตรวจสอบโดยผูปกครอง คณะกรรมการ
1.6 หลักความรับผิดอยางที่ตรวจสอบได
สภาพปจจุบัน โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดานหลัก ความรับผิด อยางที่ต รวจสอบได อยูใ นระดับมาก โดยโรงเรียนจัด ใหมีก ารตรวจสอบ
แผนการสอนและบันทึกหลังสอนของครู มีคาเฉลี่ยการดําเนินการสูงสุด และโรงเรียนจัดใหมีการ
ตรวจสอบผลการพัฒนาสถานศึกษารวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน และตนสังกัด มีคาเฉลี่ยการ
ดําเนินการต่ําสุด
ความตองการ โรงเรียนเอกชนมีค วามตองการใหต รวจสอบผลการพัฒ นาสถานศึก ษา
รวมกัน โดยทุกฝายที่เกี่ยวของ มีระบบการทําพันธะสัญญาระหวางโรงเรียน บุคลากรแตละฝาย
และชุมชน ที่เรียกวา ระบบ PSA (ระบบ Public Service Agreement: PSA)
2. หนาที่การบริหาร
2.1 การวางแผน
สภาพปจจุบัน โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดานการวางแผนอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนจัดทําแผนปฏิทินการประจําป และปฏิบัติการตาม
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แผนปฏิบัติการประจําป มีคาเฉลี่ยการดําเนินการสูงสุด และโรงเรียนกําหนดเปาหมายนโยบายการ
การจัดการศึกษา โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยการดําเนินการต่ําสุด
ความต อ งการ โรงเรี ย นเอกชนมี ก ารวางแผนโดยผู บ ริ ห ารให หั ว หน า ฝ า ยวิ ช าการ
คณะกรรมการฝายวิชาการ และคณะครูที่ไดรับการแตงตั้ง รวมกันวางแผน และจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
2.2 การจัดองคกร
สภาพปจจุบัน โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดา นการจั ด องค ก รอยูใ นระดั บมาก โดยโรงเรี ย นกํ า หนดโครงสรา งงาน และกํ า หนดหน า ที่
รับผิดชอบของงานอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยการดําเนินการสูงสุด และมีการบังคับบัญชามีการกําหนด
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด มีคาเฉลี่ยการดําเนินการต่ําสุด
ความตองการโรงเรียนเอกชนมีค วามตองการจัด โครงสรางการบริหารโรงเรียน และ
กําหนดบทบาทหนาที่ตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน เพื่อใหทุกฝายทราบถึงความรับผิดชอบ
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน และบทบาทหนาที่อยางชัดเจน
2.3 การนํา
สภาพปจจุบันโรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดานการนําอยูในระดับมาก โดยผูบริหารมีภาวะผูนํา สามารถจูงใจใหบุคลากรมีความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ผูบริหารเปนผูนําในการประสานงานกับทุกฝาย ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยการดําเนินการสูงสุด และการสื่อสารภายในโรงเรียนมี
หลายชองทาง ผูบริหารสื่อสารกับทุกฝายใหมีความเขาใจตรงกัน และทราบเปาหมายและวิธีการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยการดําเนินการต่ําสุด
ความตองการ โรงเรียนเอกชนมีความตองการใหผูบริหารเปนแบบอยางในการนํา สงเสริม
สนับสนุนและอํานวยความสะดวก ใหกับบุคลากรทุกฝาย เสริมสรางการจูงใจใหเกิดขึ้นกับทุกฝาย
และมีการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2.4 การควบคุม
สภาพปจจุบัน โรงเรียนเอกชนดําเนินการตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดานการควบคุมอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยการ
ดําเนินการสูงสุด และโรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑมาตรฐานขั้นที่ตั้งไว มี
คาเฉลี่ยการดําเนินการต่ําสุด
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ความตองการ โรงเรียนเอกชนมีความตองการใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
หลักในการควบคุมคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยใชการประกัน คุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
2. รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมและนําไปสู
ประสิทธิภาพควรเปนอยางไร
รูปแบบที่นําเสนอเปน รูปแบบที่ไดจ ากการวิจัยการศึก ษาเอกสารตามขั้นตอนการวิจัย
ไดรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเป นฐานของโรงเรียนเอกชน ประกอบดวย 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 วัตถุประสงค แนวคิด และหลักการ สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ประกอบดว ย สภาพแวดลอมภายนอก ปจจัยปอนเขา
กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ และขอมูลปอนกลับ สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช และ
สวนที่ 4 เงื่อนไขความสําเร็จ
ผูวิจัย นําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐานของโรงเรียนเอกชน (ฉบับ
สมบูรณ) เปนแผนภาพ ดังนี้
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แผนภาพรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ฉบับสมบูรณ
สวนที่ 1 วัตถุประสงค แนวคิดและหลักการของรูปแบบ
สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
สภาพแวดลอมภายนอก
ปจจัยปอนเขา
1. กฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนเอกชน
2. ทรัพยากรมนุษย
3. ทรัพยากรวัตถุ
4. ทรัพยากรการเงิน
5. คานิยมของผูที่เปนเจาของ

กระบวนการ
1. กระบวนการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 6 ดาน
1) การบริหารแบบมีสวนรวม
2) ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได
3) การพัฒนาทั้งระบบ
4) การบริหารตนเอง
5) การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
6) การกระจายอํานาจ
2. หนาที่การบริหาร 4 ดาน
1) การวางแผน
2) การจัดองคกร
3) การนํา
4) การควบคุม

ขอมูลปอนกลับ

สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช
สวนที่ 4 เงื่อนไขความสําเร็จ

ผลผลิต/ผลลัพธ
1. ประสิทธิภาพ
2. ประสิทธิผล
3. ความพึงพอใจของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
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จากองคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน ฐานของโรงเรียนเอกชน
ดังกลาวขางตน สามารถอธิบายรายละเอียดเพื่อความเขาใจความสัมพันธของทุกองคประกอบและ
แนวทางการดําเนินการของแตละองคประกอบ ดังนี้
สวนที่ 1 วัตถุประสงค แนวคิด และหลักการของรูปแบบ
1.1 วัตถุประสงค เปนสวนที่กําหนดจุดมุงหมายการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน
1.2 แนวคิด เปนสวนที่นํามาเพื่อกํากับการสรางรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนเอกชน
1.3 หลักการของรูปแบบ เปนสวนที่อธิบายถึงหลักการสําคัญของการดําเนินการตามแนว
ทางการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐาน ประกอบดวย หลัก การกระจายอํานาจ หลักการบริหาร
ตนเอง หลักการบริหารแบบมีสวนรวม หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน หลักการพัฒนาทั้งระบบ
และหลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได รวมทั้งหลักความรับผิดชอบตอสังคม
สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ประกอบดวย 5 องคประกอบ
2.1 สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทางสังคม
ศาสนาและวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมือง การปกครอง และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.2 ปจ จัยป อนเขา ไดแ ก กฎหมายมติค ณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรวัตถุ ทรัพยากรทางการเงิน และ
คานิยมของผูที่เปนเจาของ
2.3 กระบวนการ ประกอบดวย
2.3.1 กระบวนการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐาน เปน การอธิบายสิ่งที่สงผลต อ
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผลของการดําเนิน การบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐาน ซึ่งจากการ
วิเคราะห พบวา กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ควรประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ การ
บริหารแบบมีสวนรวม ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได การพัฒนาทั้งระบบ การบริหารตนเอง
การมี ภ าวะผู นํา แบบเกื้ อหนุ น และการกระจายอํา นาจ เป น การกระจายอํา นาจดา นวิช าการ
งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป
2.3.2 หนาที่การบริหาร เปนการอธิบายขั้นตอนการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน ซึ่งโรงเรียนเอกชนจะตองดําเนินการตามหนาที่การบริหารโรงเรียน ซึ่งตองอาศัยกระบวนการ
การวางแผน การจัดองคกร การนํา และการควบคุม
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2.4 ผลผลิต /ผลลัพธ เปน การอธิบายถึงผลสําเร็จ ของการบริหารจัด การโรงเรียนตาม
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึง
พอใจของผูทมี่ ีสวนเกี่ยวของ
2.5 ขอมูลปอนกลับ เปนการนําผลจากกระบวนการบริหาร หนาที่การบริหารโรงเรียน การ
วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินจากผูที่
เกี่ยวของ มาเปน ขอมูลป อนกลับที่จ ะนํ ามาพัฒ นาให ดีขึ้น เพื่อสงผลถึงคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช เปนสวนที่อธิบายถึงแนวทางสําหรับโรงเรียนที่จะ
นํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชใหประสบผลสําเร็จ
สวนที่ 4 เงื่อนไขความสําเร็จ เปนการอธิบายถึงเงื่อนไขใหโรงเรียนที่จะนํารูปแบบไปใช
ตองพิจารณาและปฏิบัติตามเงื่อนไขรวมทั้งกระทรวงและเขตพื้นที่การศึกษาจะตองใหการสงเสริม
และสนับสนุนดวยจะทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จตามที่กําหนดไว
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย ผูวิจัยพบประเด็นที่สมควรนํามาอภิปรายผลตามลําดับของประเด็นการศึกษา
ไดแก ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน และรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน
1.1สภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน พบวา ในภาพรวมของ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน มีการดําเนินการในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา มีก ารดําเนิน การอยูใ นระดับมากทุก ดาน โดยเรียงลําดับจากมากดังนี้ 1) ดาน
หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (คาเฉลี่ย = 4.16) 2) หลักการบริหารตนเอง (คาเฉลี่ย = 4.06)
3) หลักการพัฒนาทั้งระบบ (คาเฉลี่ย = 4.02) 4) หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (คาเฉลี่ย =
3.94) 5) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (คาเฉลี่ย = 3.93) 6) หลักการกระจายอํานาจ (คาเฉลี่ย =
3.79) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชัย พุทธา (2546) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา มีการ
ปฏิบัติตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก หลักการกระจายอํานาจ หลักการบริหาร
ตนเอง หลักการบริหารแบบมีสว นรว ม หลักการมีภ าวะผูนําแบบเกื้อหนุน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ฤทัยวรรณ หาญกลา (2547) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย
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พบวาสภาพการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐาน ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก โดยเรียงลําดับคือ
หลัก การตรวจสอบและถ ว งดุล หลัก การบริ หารตนเอง หลัก การบริ หารแบบมีส ว นรว ม และ
หลักการกระจายอํานาจ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนพร มาใหม (2549) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโรงเรียนเอกชน อําเภอเมื อง จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบวา การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทั้ง 6 หลักการ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
การปฏิบัติ คือ ดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน หลักการพัฒนาทั้งระบบ หลักการบริหาร
ตนเอง หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได หลักการกระจายอํานาจ และหลักการบริหารแบบมี
สวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของศักดิ์จิต มาศจิตต ที่ศึก ษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
บริ ห ารโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐาน สํ า หรั บ สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในเขตตรวจราชการที่ 11
ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 11 ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยหลักการกระจายอํานาจ หลักการ
บริหารตนเอง หลักการบริหารแบบมีสวนรวม และหลักการบริหารจัดการที่ดี อยูในระดับมากทุก
หลักการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัชชัย รัตตัญู (2551) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐาน ในโรงเรียนสังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลการวิจัย
พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก พิจารณารายดานมีระดับมาก 6 ดาน เรียงตามลําดับ
ดังนี้ หลักการพัฒนาทั้งระบบ หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน หลักการตรวจสอบและถวงดุล
หลักการบริหารตนเอง หลักการมีสวนรวม และหลักการกระจายอํานาจ สวนหลักการคืนอํานาจการ
จัดการศึกษาใหกับประชาชน มีการปฏิบัติระดับปานกลาง
ผลการวิจัยปรากฏเชน นี้ อาจเปน เพราะในปจจุบัน ทั้งผูบริหาร ครู และคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนเอกชน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามากขึ้น ผูบริหารสวนใหญ
ผานการอบรมเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล จึงไดนํา
หลักการและแนวทางการดําเนินงานจากการศึกษาอบรมไปสูการปฏิบัติ ซึ่งโรงเรียนเอกชนนับได
วาเปนโรงเรียนนิติบุคคลที่ชัดเจนมากกวาโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนไดรับการกระจายอํานาจ
จากสวนกลางมาสูโรงเรียนอยางแทจริง ทําใหโรงเรียนสามารถบริหารจัดการไดดวยตนเอง ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับตราสารจัดตั้งของแตละโรงเรียน อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตอยางยิ่งวา การกระจาย
อํานาจนั้นอยูในลําดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนเอกชนสวนใหญเปน เจาของคนเดียว
รับรูวาการกระจายอํานาจเปนสิ่งดี มีความตองการใหกระจายอํานาจจากสวนกลางมาสูโรงเรียน
แตในทางปฏิบัติเมื่ออํานาจมาสูโรงเรียนแลว ผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนเจาของและลงทุนดวยตนเองจะ
มีค วามเปน ตัว เองสู ง การกระจายอํ านาจดานงบประมาณยังดําเนิน การนอ ย เห็น ไดจ ากการ
ดําเนินการเรื่องการจัดตั้งกองทุนโรงเรียนและมีคณะกรรมการบริหารกองทุน มีการดําเนินการใน
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ระดับต่ําที่สุด ในดานหลักการบริหารแบบมีสวนรวม แมวาจะดําเนินการอยูในระดับมาก แตอยู
เปนลําดับที่ 5 ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนเอกชนที่เปนเจาของคนเดียว จะใหทุกฝายมีสวนรวมใน
การบริหารโรงเรียนไมมากนัก เมื่อเทียบกับโรงเรียนเอกชนการกุศล คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ของโรงเรียนเอกชน สวนใหญจะเปนเครือญาติหรือคนที่ไดรับความไววางใจจากเจาของโรงเรียน
ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อยางไรก็ตามทุกโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุน
ใหทุกฝายเขามามีสวนรวมเพื่อใหการบริหารจัดการโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกือ้ หนุน มีการดําเนินการในระดับมากเปนลําดับที่ 1 สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ธนพร มาใหม (2549) ที่พบวาโรงเรียนเอกชนมีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ตามหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน อยูในระดับมากเปนลําดับที่ 1 เชนกัน อาจเปนเพราะการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการบริหารตามโครงสรางการบริหารโรงเรี ยนเอกชนที่ผูวิจัย
นําเสนอ เปนรูปแบบที่ผูบริหารเปนหลัก ทั้งผูรับใบอนุญาต ผูจัด การ และผูอํานวยการ จะตอง
พัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ เปนที่นิยมศรัทธาของผูปกครอง ดังนั้นจึงตองมีความมุงมั่นตั้งใจ
จริง มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษา ชวยเหลือสนับสนุนอํานวยความสะดวกใหแกครูและบุคลากร
มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ฝกการเปนผูนําที่มีคุณภาพ เพื่อ
รวมกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ Wilson (2001) ที่ทําการวิจัยเรื่อง
การบริหารโดยใชโรงเรียนฐานในรัฐอัลเบอรดา (Alberta) การรับรูของผูนําในโรงเรียนของรัฐ ค.ศ.
1994-1997 ผลการวิจัยพบวา ความสําเร็จของการบริหารโดยใชเปนฐาน เกิดจากผูนําโรงเรียนมี
บทบาทในการตัดสินใจ เพิ่มบาทบาทการมีสวนรวมของชุมชน และพั ฒ นาการสื่อสาร ผูนําใช
ภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน หรืออํานวยความสะดวก ผูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนรูสึกพอใจกับ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
1.2 ความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน โดย
ภาพรวมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนเอกชนมีความตองการที่จะดําเนินการระดับ
มากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากที่สุด ดังนี้ 1) ดานหลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน (คาเฉลี่ย =
4.65) 2) หลักการบริหารตนเอง (คาเฉลี่ย = 4.61) 3) หลักการพัฒนาทั้งระบบ (คาเฉลี่ย = 4.59)
4) หลักความรับผิด ชอบที่ตรวจสอบได (คาเฉลี่ย = 4.56) 5) หลัก การบริหารแบบมีสวนรว ม
(คาเฉลี่ย = 4.54) 6) หลักการกระจายอํานาจ (คาเฉลี่ย = 4.52) แสดงวาโรงเรียนเอกชนมีความ
ตระหนัก ถึงความสําคัญของการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐานอยางแทจ ริง เห็น วาสามารถ
นํามาใชในการบริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และประสบผลสําเร็ จ
ตามเปาหมายการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองกับ เสาวนิตย ชัยมุสิก (2544) ที่พบวา เงื่อนไข
ความสําเร็จที่สงเสริมการใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการ (School-Based Management)
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ใหประสบความสําเร็จไดอยางเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 จะตองมีองคประกอบสําคัญ ไดแก 1) ภาวะผูนําของผูบริหาร 2) การทํางานเปนทีม 3) การ
สรา งความตระหนัก และความรูค วามเขา ใจใหแ กบุค ลากร 4) การกํา หนดผูร ับ ผิด ชอบที่
เหมาะสมกับภาระงาน 5) การวางแผนการกํากับดูแล และ 6) การมีสวนรวม และการปรึกษาหารือ
กับผูเกีย่ วของ โดยใหเกิดการประสานสัมพันธระหวางบาน และโรงเรียน (home-school links) ซึ่ง
โรงเรียนจะตองเปนผูกําหนดกิจกรรมอยาง คิดเอง ทําเอง ดําเนินการเองตามวิธีการที่โรงเรียนกําหนด
และสอดคลองกับ Wohlstetter and Mohrman, 1993; Wohlstetter, 1995; Odden and Wohlstetter,
1995 ที่พบวากลยุทธที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก 1) การ
กระจายอํานาจ ใหโรงเรียนอยางแทจริง และโรงเรียนตองกระจายความรับผิดชอบ และอํานาจการ
ตัดสินใจใหทีมงานตาง ๆ ในโรงเรียนอยางทั่วถึง 2) เนนการบริหารแบบมีสวนรวมและการบริหาร
โดยองคค ณะบุค คลในการปฏิบัติงาน เนน การทํางานเปนทีมและการสรางทีมงานที่มีคุณภาพ
3) มุงพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนาคณะกรรมการโรงเรียนใหมีความรูความเขาใจ และทักษะการบริหาร โดยใชโรงเรียน
เปน ฐาน รวมทั้งเรื่องจั ด การเรีย นการสอนและเรื่อ งอื่น ๆ ที่เกี่ย วขอ ง 4) การใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาสารสนเทศ เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการวางแผน
และการตัดสินใจสั่งการ 5) ผูบริหารโรงเรียนมีความรูความสามารถ โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ
มักจะมีผูบริหารที่มีความสามารถในการเปนผูนํา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนคือผูอํานวยความ
สะดวก (Facilitator) การเปนผูนํา (Leader) และผูสนับสนุน (Supporter) เปนผูนํานวัตกรรม
(Innovations) เขาสูโ รงเรียนและเปนผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหกาวหนา 6) การมีวิสัยทัศน
รวม (Shared Vision) ที่ชัดเจน วิสัยทัศนตองเกิดจากการวมมือรวมใจของบุคลากรในโรงเรียน
และรับรูรวมกัน เพราะวิสัยทัศนคือทิศทางการบริหารจัดการโรงเรียน 7) การใหรางวัลโรงเรียนที่
ประสบความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐาน ควรได รั บ รางวั ล จาก
กระทรวงศึกษาธิการ อาจไดรับการยกยองชมเชยหรือการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให
กําลังใจแกโรงเรียน โรงเรียนควรใหรางวัลแกทีมงานหรือหนวยงานภายในโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จดวย
2. รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
จากรูปแบบการบริหารโดยใชโ รงเรียนเป น ฐานของโรงเรียนเอกชนที่ ไดนําเสนอ มี
ประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายได ดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา โดยทําการศึกษาขอมูล
เชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงประจักษที่ถูกตองชัดเจน สามารถนํามา
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เปนรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ไดอยางถูกตองตามหลักทฤษฎี
และสามารถอธิบายเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได สอดคลองกับแนวคิดของพูลสุข หิงคานนท
(2540); Keeves (1988) ที่กลาวไวเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของรูปแบบ สรุปไดดังนี้ รูปแบบตองมี
ความสัมพัน ธข องตัว แปรแบบมีโ ครงสราง สามารถใชการพยากรณผลที่เกิด ขึ้น ดว ยขอมูลเชิง
ประจักษ อธิบายปรากฏการณเชิงเหตุผลไดอยางชัดเจนนําไปสูการสรางความคิดใหมและมีความ
สอดคลองกับทฤษฎีที่ทําการศึกษา
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ใน
การวิจัยครั้งนี้ไดผลการวิจัย คือ รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ที่
สรางขึ้น ตามหลัก การแนวคิด และทฤษฎีท างการบริ หารการศึ ก ษาตลอดจนขอเสนอแนะจาก
ผูท รงคุณวุฒิ โดยวิธี Focus Group เพื่อใหไดรูปแบบที่เปนรูปธรรมที่ผูบริหารโรงเรียนในระบบ
ประเภทสามัญศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการโรงเรียนตามสภาพและบริบท
ของโรงเรียนใหมีคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาเปน ไปตามวัต ถุประสงคข องโรงเรียน และ
นําไปสูความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสอดคลองหับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 คือการจัดการศึกษาที่มีเปาหมายเพื่อ
พัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา และสอดคลองกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2550 คือเปนโรงเรียนนิติบุค คลไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูโ รงเรียน สามารถ
บริหารจัดการโรงเรียนไดเองตามที่ระบุไวใ นตราสารจัดตั้งโรงเรียน มีคณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนครู ผูแทนผูปกครองและผูทรงคุณวุฒิ มี
อํานาจหนาที่บริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่ตั้งไว ซึ่งรูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ครั้งนี้ไดประมวลแนวคิดและหลักการการ
บริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐาน ไดแก 1) หลัก การกระจายอํานาจ 2) หลัก การบริหารตนเอง
3) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 4) หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน 5) หลักการพัฒนาทั้งระบบ
6) หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตามแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ ดังนี้ อุทัย บุญประเสริฐ
(2543); เสนห ขาวโต (2550); Cheng (1966)
3. จากผลการวิ จั ย พบว า รู ปแบบการบริห ารโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐานของ
โรงเรียนเอกชน ประกอบดวย
สวนที่ 1 วัตถุประสงค แนวคิด และหลักการของรูปแบบ
สวนที่ 2 องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ประกอบดวย
องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมภายนอก
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องคประกอบที่ 2 ปจจัยปอนเขา
องคประกอบที่ 3 กระบวนการ
องคประกอบที่ 4 ผลผลิต/ผลลัพธ
องคประกอบที่ 5 ขอมูลปอนกลับ
สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช
สวนที่ 4 เงื่อนไขความสําเร็จ
โดยรู ป แบบได ผ า นการประเมิ น และตรวจสอบความเหมาะสมและเป น ไปได จ าก
ผูทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการ Focus Group และไดรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ที่ไดนําเสนอรายละเอียดไวใ นบทที่ 4 และผูวิจัยขอนําเสนอผลการอภิปราย
รูปแบบใน 3 ประเด็นหลักคือ 1) อภิปรายในสวนขององคประกอบของรูปแบบ 2) อภิปรายใน
สวนของแนวทางการนํารูปแบบไปใช และ 3) อภิปรายในสวนของเงื่อนไขความสําเร็จ ดังนี้
1. อภิปรายในสวนขององคประกอบของรูปแบบ
ในสวนขององคประกอบของรูปแบบนั้น ผูวิจัยนําผลการศึกษาขอมูลสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน จากการศึกษาโดยใช
แบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนเอกชน พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนสว นใหญมีนโยบายการบริหารและพัฒ นาโรงเรียนสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
โดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได หลักการพัฒนาทั้ง
ระบบ หลักการบริหารตนเอง หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน และหลักการกระจายอํานาจ เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนใหมีระบบการบริหารจัดการวิชาการ งบประมาณ บุคลากร นวัตกรรม เทคโนโลยี
อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ใหโรงเรียนมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ มีการกํากับ
ติด ตามและประเมิน คุณ ภาพและมาตรฐานศึก ษาจากรัฐ สอดคลอ งกับแนวคิดของ รุง แกวแดง
(2546) พบวาโรงเรียนเอกชนมีความเปนอิสระและมีอํานาจในการบริหารอยางคลองตัวสูง ดังคํา
กลาวที่วา จุดเดนของโรงเรียนเอกชน คือ อํานาจในการสั่งการ ในการตัดสินใจของโรงเรียนอยูที่
ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ซึ่งเปนทีมบริหารมีอํานาจในการตัดสินใจรอยเปอรเซ็นต นี่
คือความคลองตัวที่สําคัญที่สดุ ในสวนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ควรมีบทบาทหนาที่ที่จะตอง
ออกระเบียบ ขอบังคับ ใหความเห็นชอบ ใหคําแนะนํา รวมทั้งกํากับดูแล ติดตามตรวจสอบงาน
ตางๆของโรงเรียน นอกจากนี้ยัง พบว าผูบริ หารและคณะกรรมการบริหารโรงเรีย นควรจะมี
ประสบการณการเปนผูบริหาร มีทักษะการเปนผูนําครบ 3 ดาน คือ ทักษะการคิดรวบยอด ทักษะ
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ดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดานเทคนิค ควรมีวิสัยทัศน และการเปนผูนําที่เหมาะสมกับการบริหาร
โรงเรียน มองเห็นภาพรวมทั้งระบบของโรงเรียน รวมทั้งมีเวลาใหกับโรงเรียนในการมีสวนรวมใน
การบริหารโรงเรียน สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2547) ที่กลาววา คณะกรรมการสถานศึกษาควร
มีสมรรถภาพหลายอยาง ทั้งดานความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการศึกษา ทั้งดานอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา พระราชบัญญัติก ารศึก ษาแหงชาติ การบริหารวิชาการ และการ
ประกันคุณภาพ ดานทักษะความสามารถ ในการดําเนินงานรวมกันกับโรงเรียนในเรื่องการจัดทํา
ธรรมนูญโรงเรียน การกําหนดวิสัยทัศน การวางแผนบริหารโรงเรียน และการประเมินแผนและ
โครงการของโรงเรียน และคุณลักษณะที่เอื้อตอการเปนกรรมการ คือ มีความสนใจใฝรู ยอมรับ
หลักการและความคิดเห็นผูอื่น มีเวลาและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน
องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ไดแก
1.1 กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวย การบริหารแบบมี
สวนรวม พบวา มีการสรางเครือขายบุคคลและองคกรในชุมชน ผูปกครอง และผูมีสวนไดสวนเสีย
มีสว นรว มในกิจ กรรมของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสว นรว มในการกําหนด
เปาหมายการดํ าเนิน งานของโรงเรียน รวมทั้งจัด ทําแผนพัฒ นาการศึก ษาและแผนปฏิบัติก าร
ประจําป ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได พบวา โรงเรียนมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนรว มกันระหวางบาน ชุมชนและตนสังกัด ไมใชคณะกรรมการจะเปนผูตรวจสอบอยาง
เดียว แตควรจะมีระบบตรวจสอบที่เรียกวา ระบบ PSA (Public Service Agreement) เปนการทํา
พันธะสัญญาระหวางโรงเรียน บุคลากรแตละฝาย และชุมชน โรงเรียนเอกชนจะมีการตรวจสอบ
โดยผูปกครองเปนสําคัญ รวมทั้งผูแขงขันของโรงเรียนดวย การพัฒนาทั้งระบบ พบวา โรงเรียน
จะตองมีการพัฒนา ณ หนางาน (Workplace) ซึ่งก็คือ พัฒนา ณ โรงเรียน พัฒนาอยางตอเนื่อง มีการ
หมุนเวียนเปลี่ยนงานเพื่อใหเกิดการเรียนรู มีการพัฒนากอนการปฏิบัติงาน ระหวางการปฏิบัติงาน
และหลังปฏิบัติงาน มีก ารตรวจสอบ มีผูรับผิด ชอบเปนคณะกรรมการทําหนาที่ต รวจสอบและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน มีตัวชี้วัดความสําเร็จ นอกจากนี้ยังฝกการเปนผูนําและผูตามเพื่อเรียนรู
งานทั้งระบบ และมีการผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนําและผูต าม การบริหารตนเอง พบวามีการบริหาร
จัดการดวยตนเอง ทั้งดานอาคารสถานที่ งบประมาณ การเงิน การจัดทําหลักสูตร แบบทดสอบ
ประเมินผล วัดผล กํากับติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการกําหนดเกณฑและมาตรฐาน
ในการทํางาน การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน พบวา ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการประสานความ
รวมมือกับชุมชนกับผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนนักประสานสิบทิศ สงเสริมใหขวัญกําลังใจแกครู
และบุคลากรทุกฝาย หลักการกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจดานวิชาการ พบวา ตองมีการ

314

สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเพียงพอกับการใช
งาน และครูตองมีความรูความเขาใจในการใชสื่อเปนอยางดี มีการวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจยั
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยความรวมมือจากบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก จัดการเรียนรูที่หลากหลายใหเหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการของ
ผูเ รี ยน มี ก ารนิเ ทศติ ด ตามพั ฒ นาคุ ณ ภาพสอนโดยคณะกรรมการ การกระจายอํา นาจด า น
งบประมาณ พบวา ควรมีการจัดตั้งกองทุนโรงเรียนและมีคณะกรรมการการบริหารกองทุนเพื่อเปน
กองทุนไวใชจายยามฉุกเฉิน และเปนเงินสนับสนุนสงเสริมขวัญกําลังใจครู มีการจัดหารายไดจาก
การบริหารสถานศึกษา รวมทั้งมีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การกระจาย
อํานาจดานบุคลากร พบวา ควรมีการจัดระบบเครือขายทรัพยากรบุคคลโดยเขตพื้นที่การศึกษาตอง
เปนศูนยอํานวยการประสานงานโรงเรียนพื้นที่ ใหมีการรวมกลุมกัน มีการสรางเครือขายโรงเรียน
เอกชนเพื่อชวยเหลือกัน สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีการสรางแรงจูงใจให
ปฏิบัติงานตามเปาหมายของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ การกระจายอํานาจดานบริหารทั่วไป
พบว า ควรมี ก ารสรา งระบบฐานข อ มู ลทางการศึ ก ษาโดยใช เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย จั ด ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน และตองสงเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อใหนักเรียน
มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รและมี คุ ณ ภาพตามาตรฐานการศึ ก ษา
กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่กลาวมานี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ สมุทร ชํานาญ
(2546) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 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 การจัดซื้อ จัดจางใน
โรงเรียน 5) ดานการบริหารทั่วไป ไดแก การสรางภาพลัก ษณที่ดีของโรงเรียน การจัด ทํา
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) การบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี
ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเปนเพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึ ก ษาทั้ง ดา นวิ ช าการ งบประมาณการบริ หารงานบุ ค คล และการบริ หารทั่ ว ไปไปยั ง
คณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
รวมทั้ง พระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร พ.ศ.2546 กํ า หนดให
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล สอดคลองกับ
การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน เพราะโรงเรียนเอกชนเปนโรงเรียน
นิติบุคคลที่ไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลาง ทําใหสามารถบริหารจัดการโรงเรียนไดเองตาม
ตราสารจัด ตั้งของโรงเรียนทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่ว ไป และ
สอดคลองกับการวิจัยของสงบ ลักษณะ (2546) ที่ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ตัวชี้วัดสําคัญของความสําเร็จ
ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผลการวิจัย พบวา ตัวชี้วัดสมรรถภาพความสําเร็จในการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประกอบดวย ความสัมพันธของขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมของชุมชน
ปญหา ความคาดหวังของผลการเรียนรู ทรัพยากรเกี่ยวกับอาชีพ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ภาวะผูนํา ความรวมมือ วิธีการประชาธิปไตย โดยการนําความเห็นจากผูรวมงาน พอแม ชุมชน เพื่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ความสัมพันธของการตัดสินใจขึ้นอยูกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบและการปรับปรุงการดําเนินงาน จํานวน
ของทีมงานที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการ ตามแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพ
ของผลความกาวหนา และปจจัยนําเขาที่สามารถวัดไดชัด เจนโดยการควบคุมและการประเมิน
รวมทั้งการจัดทํารายงานตอสาธารณะและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง หลักฐานการใชงบประมาณ
ของโรงเรียน โดยไดรับความรว มมือ จากแหลงทุน ภายนอก และทรัพยากรสําหรับทําให
ประสิทธิภาพการทํางานมีมากขึ้น รวมทั้งมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได หลักฐานเกี่ยวกับ
คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหไดมาตรฐานการศึกษา การรวบรวมปจจัยสําคัญของชุมชน
และการจัดทรัพยากรเพื่อการเรียนรู และสอดคลองกับการวิจัยของ Goode (1994) ที่ทําการวิจัย
เรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนรัฐบาล : ความทาทายตอวิกฤติการเปลี่ยนแปลง
(Site-Based Management in Public Education: A Challenge for Critical Pragmatism) ผลการวิจัย
สรุปวา การที่ผูบริหารโรงเรียนทําการบริหารแบบมีสวนรวม มีสวนสําคัญตอความสําเร็จ ในการ
บริหารแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ปจ จัยสําคัญตอความสําเร็จ ไดแก การปรับ
โครงสรางการบริหารโรงเรียน การกระจายอํานาจสูโรงเรียนทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และ
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วิชาการ การไดรับความรวมมือ และ มีสวนรวมในการตัดสินใจจากผูเกี่ยวของโดยมีปจจัยอื่นๆ
ไดแก ความสัมพันธของบุคลากร การกําหนดกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
1.2 หนาที่การบริหาร ประกอบดวย 1) การวางแผน ซึ่งเปนการกําหนดทิศทาง
ในการทํางานของโรงเรียน จึงควรมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงกลยุทธ เพื่อใหได
แผนที่ครอบคลุม ภารกิจและบทบาทหนาที่ของผูที่รับผิดชอบอยางชัดเจน สามารถนําไปกําหนด
เปนแผนปฏิบัติการประจําปที่สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง และมีประสิทธิภาพ 2) การจัดองคกร
โรงเรียนตองจัด โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน และกําหนดบทบาทหนาที่ ชัด เจนตาม
โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน ใหเหมาะสมกับภาระงานของโรงเรียน 3) การนํา นํา
หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนมาเปนหลักในการปฏิบัติ ผูบริหารตองเปนแบบอยางในการนํา
ทุก ดาน ทั้งดานความรู มนุษ ยสัมพัน ธ และเทคนิค วิธีก ารตางๆ จัด หาปจ จัยเกื้อหนุน ที่จ ะชว ย
สงเสริมใหครูมีแรงจูงใจในการทํางานให เกิดผลสําเร็จ เนนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 4) การ
ควบคุม เปนการควบคุมคุณภาพโดยใชระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่เปนการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกที่ทุกโรงเรียนใชควบคุมคุณภาพของโรงเรียน สงผลให
นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่โรงเรียนตั้งไว โดยผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และผูปกครองและผู
ที่มีสวนเกี่ยวของทั้งพอใจ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ดิเรก วรรณเศียร (2545) ซึ่งไดศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบ
เบื้องตน (Introduction) ไดแกวัตถุประสงคของรูปแบบ คุณลัก ษณะโรงเรียน หลัก การบริหาร
เงื่อนไขและวิธีการใชรูปแบบ 2) องคประกอบดานการวางแผน (Planning) ไดแก การวางแผนกล
ยุทธ การจัดโครงสรางงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 3) องคประกอบดานการจัดองคการ (Organizing) ไดแก การจัดโครงสรางองคกรและ
แผนภูมิการบริหาร การจัดเปาหมายของโรงเรียน การจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และการ
กําหนดภารกิจของโรงเรียน 4) องคประกอบดานการนํา (Leading) ไดแก ภาวะผูนําของผูบริหาร
การบริหารโดยองคค ณะบุคคลการบริหารแบบมีสวนรว ม การทํางานเปน ทีม การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและการจัดการความขัดแยง 5) องคประกอบดานการควบคุม (Controlling) ไดแก การ
ประกันคุณภาพและการจัดระบบการควบคุมภายใน 6) องคประกอบเกี่ยวกับการจัดระบบการ
จัดการสารสนเทศทางการศึกษา
ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเปนเพราะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการทํางาน
รวมกันของบุคลากรทุกฝาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ผูบ ริหารจึงจําเปนตองมีหนาที่การ
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บริหารโรงเรียน และตระหนัก ถึงความสําคัญที่จ ะตองบริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณ ภาพโดย
สอดคลองกับนักวิชาการหลายทาน เชน Gulick and Urwick, (1973) ไดกลาวถึงหนาที่หรืองานที่
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
หนาที่การบริหาร ประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning) 2) การตัดสินใจสั่งการ (Decision
Making) 3) การจัดองคก าร (Organizing) 4) การจัด คนเขาทํางาน (Staffing) 5) การสื่อสาร
(Communication) 6) การจูงใจ (Motivation) 7) การนํา (Leading) 8) การควบคุม (Controlling)
สําหรับ Dubrin (2000) ระบุวาหนาที่การบริหาร ประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning) 2) การ
จัดองคการและการจัดบุคลากร (Organizing and Staffing) 3) การนํา (Leading) 4) การควบคุม
(Controlling) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 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 เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของชุมชน และพัฒนาการสื่อสาร ผูนําใชภาวะ
ผูนําแบบเกื้อหนุน หรืออํานวยความสะดวก ผูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนรูสึกพอใจกับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
2.อภิปรายในสวนของแนวทางการนํารูปแบบไปใช
แนวทางการนํารูปแบบไปใช ที่พบจากการวิจัยนี้ คือ 1) โรงเรียนตองสรางความตระหนัก
เกี่ยวกับการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปน ฐานใหเกิดในตัว ผูบริหาร ครู คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน และผูที่มีสว นเกี่ยวของ จนถึงขั้น สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 2) พัฒ นา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด 3) จัดประชุมสัมมนารวมกันเพื่อกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 4) จัดทําคูมือการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานเพื่อใหโรงเรียน ผูบริหาร ครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูที่มีสวนเกี่ยวของไดศึกษา
และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางเหมาะสม 5) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานตามการบริหารโดยใช
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โรงเรียนเปน ฐาน 6) แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน ฐาน
7) ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 8) ประชุมสรุปงานการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปน ฐาน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แกไขใหดีขึ้น 9) ดําเนินการประเมินผลการใช
รูปแบบการบริหารโดยใชโ รงเรียนเปนฐาน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและประเมินผลอยางตอเนื่อง
พรอมรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัดทราบ 10) หนวยงานตนสังกัด คณะกรรมการประสาน
สงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด เครือขายโรงเรียนเอกชน รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการบริหาร
โดยใชโ รงเรียนเปน ฐาน และถอดบทเรียนโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อชว ยเหลือ แนะนํา
โรงเรียนที่ตองการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใหนํารูปแบบการ
บริ หารโดยใช โ รงเรีย นเปน ฐานไปปฏิบั ติอ ยา งจริง จัง ให เกิ ด ผลเปน รูป ธรรม สามารถวั ด ผล
ประเมินผลได ซึ่งสอดคลองกับ รุงนภา จิตรโรจนรักษ (2548); วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ (2548)
3.อภิปรายในสวนของเงื่อนไขความสําเร็จ
แมวารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน จะมีความสมบูรณ
เพียงใดก็ตาม แตก็มีขอจํากัดดวยเงื่อนไขหลายประการ อาทิเชน ปจจัยทางการศึกษาที่แตกตางกัน
ภาวะผูนําของผูบริหารที่แตกตางกัน งบประมาณที่แตกตางกัน บริบทที่แตละโรงเรียนแตกตางกัน
อยางไรก็ตาม เงื่อนไขความสําเร็จที่พบจากการวิจัยนี้ พบวา 1) โรงเรียนตองกําหนดเปาหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ ในการพัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานชัดเจน และมีมาตรฐาน
และตัวชี้วัดความสําเร็จที่สามารถวัดไดจริง 2) เจาของโรงเรียนตองกระจายอํานาจอยางแทจริง
มีความเปนผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรับผิดชอบและบริหารจัดการไดดี 3) บุคลากรทุก
ฝายตองยอมรับบทบาทหนาที่ข องตนเองและยอมรับผูอื่ น มีคานิยมและศรัทธาในอาชีพ 4)
โรงเรียนตองทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรใหชัดเจน เมื่อบุคลากรมีการ
เคลื่ อนย ายงานก็ สามารถทํางานใหมไ ดอย างต อเนื่อง 5) กระทรวงศึก ษาธิ ก ารตองสงเสริ ม
สนับสนุนโรงเรียนเอกชนทั้งดานงบประมาณ วิชาการและดานอื่น ๆ ใหมีความเสมอภาคและเทา
เทียมกันกับภาครัฐ 6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานให
มากขึ้น ออกระเบียบหรือแนวปฏิบัติใหโรงเรียนมีอิสระและคลองตัวในการปฏิบัติตามภารกิจได
สะดวกขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ศักดา สถาพรวจนะ (2549)
ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้
1.ขอเสนอแนะในการนําไปใช
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1) ผูบริหารโรงเรียนเอกชนควรนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เอกชนไปประยุกตใชใ นการบริหารโรงเรียน โดยปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทของแตละ
โรงเรียน
2) ควรมีการจัดทําคูมือการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน เพื่อสราง
ความเขาใจใหผูบริหาร และผูเกี่ยวของทุกระดับ
3) ควรมีการนิเทศการติดตาม ชวยเหลือ รวมทั้งประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปน ฐานของโรงเรียนเอกชน เปนระยะๆ เพื่อปรับปรุงพัฒ นาคุณ ภาพโรงเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน ไปทดลอง
ใชเพื่อสรุปผลที่เกิดขึ้นในแตละองคประกอบใหมีความถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น
2) ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามผลของการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ที่ไดพัฒนาขึ้นในครั้งนี้
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