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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตางๆ  ของโลกยุคโลกาภิวัตน   มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย  ทางราชการจึงมีความจําเปน 
ตองปรับปรุงระบบการศึกษาและการบริหาร  ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพเพื่อสรางคน
ไทยใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมือสรางสรรค 
ในเวทีโลก 

ดวยวิสัยทัศนของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสรางคน  สรางงาน   เพื่อชวย   
กอบกูวกิฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   เปนการสรางชาติที่ยั่งยืน    เชื่อมั่นในนโยบาย 
ในการสรางชาติ   ปรับโครงสรางระบบการศึกษา  ยดึหลักการบริหารจัดการที่เนนคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความเสมอภาค    ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และเชื่อมั่นในนโยบายการศกึษา
สรางคน  บูรณาการการศกึษา   ศาสนา  และวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรยีนรู  และเชื่อมั่น 
ในนโยบายการศึกษาเพื่อสรางงาน   สรางเยาวชน   ใหมีความรูคูกบัการสรางงาน 
 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด   การเผชิญ 
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียน 
ไดเรียนรูตามประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหคิดได   ทําได   ทําเปน   รักการอานและเกิดการใฝรู
อยางตอเนื่องผสมผสานไดสัดสวนอยางสมดุลกัน  ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 ระบบการศึกษาไทยที่ผานมาเปนการบริหารแบบรวมอํานาจเขาสูสวนกลาง   ซ่ึงการศึกษา
มีการวางรูปแบบในการปฏิรูปการศึกษาครั้งแรก   ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 
เจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5   โดยสถาปนากรมศึกษาธิการขึ้น  เมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2435   ตอมา 
ไดพัฒนาเปนกระทรวงศึกษาธิการ   (รุง   แกวแดง.   2542 : 258)   การศึกษาไทยในยุคนั้นถือไดวา
เปนการจัดการศึกษาตามแบบตะวันตกที่เขามาในสังคมไทย    เพื่อท่ีจะรองรับการพัฒนาประเทศ
ตามแนวอุตสาหกรรม   ภาพของการจัดการศึกษาตามรูปแบบนี้ศูนยการจัดการศึกษาอยูในโรงเรียน 
มีลักษณะเดน  คือ  โรงเรียนเปนศูนยกลางของการศึกษาแหงเดียวเปนสําคัญ   หลวงเปนผูจัดตั้ง 
โรงเรียนจึงเปนสวนราชการที่มลัีกษณะการรวมศูนย   การตัดสินใจสั่งการรูปแบบและกระบวนการ
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รวมทั้งหลักเกณฑตางๆ  จะใชมาตรฐานเปนแบบเดียวกัน   หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
เปนหลักสูตรเดียวกัน  ครูของหลวงไดรับการฝกฝนสาระเนื้อหาจากเมืองหลวงและพื้นฐาน 
สวนใหญจะเปนสาระที่ไดรับการพัฒนาจากประเทศตะวันตกเปนหลักสําคัญ (ไพฑูรย   สินลารัตน. 
2542 : 15 – 16) 
 การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในระยะที่ผานมาประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ
ในระดับหนึ่ง  โดยเฉพาะดานปริมาณภายใตบริบทหรือสภาวะแวดลอมในขณะนั้น   แตก็มีปญหา 
ที่ส่ังสมมาอยูหลายประการและเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่เร่ิมพัฒนาในเวลาเดียวกันหรือ 
ใกลเคียงกัน  พบวาการศึกษาไทยมีการพัฒนาที่ดอยกวาหลายประเทศทั้งปริมาณและคุณภาพ   
(รุง   แกวแดง.  2542 : 245 – 250)   สําหรับปญหาในการจัดการศึกษามีหลายประการ  (สุนิจจา   
(สุนิจจา  ทัพศาสตร.  2546 : 1-2)  ดังนี้ 

1.1.1 การรวมศูนยอํานาจเขาสูสวนกลางทําใหมีการกระจายอํานาจทั้งในดานวิชาการ   
ดานงบประมาณ   ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไป  สูระดับโรงเรียนนอย   
ทําใหเกิดความลาชาในการบริหารจัดการ 

1.1.2 ขาดการมีสวนรวมของครู – อาจารย  ผูปกครอง  ชุมชนและองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในการบริหารจัดการ 

1.1.3 คุณภาพของการจัดการศึกษาคอนขางต่ํา  โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักเรียนเปนรายวิชา 

1.1.4 ปญหาเกี่ยวกับหลักสูตร   คือ   กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไมสามารถ 
ตอบสนองความตองการของผูเรียน  ซ่ึงมีอยูหลากหลาย   การวัดและประเมินผลเนนการวัดความรู
ความจํามากกวาการวัดความรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง  หรือการประเมินตามสภาพจริง   
(Authentic  Assessment) 

1.1.5 ปญหาเกี่ยวกับครู และบุคลากรทางการศึกษาบางสวนยังขาดความรูความสามารถ
และทักษะในการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนขาดจิตสํานึกและจิตวิญญาณของความเปนครู 

1.1.6 ปญหาการขาดแคลนงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา  ทั้งนี้เพราะปญหา
ทางเศรษฐกิจของประเทศชาติที่กําลังเผชิญอยู 

1.1.7 ปญหาดานความเขาใจผดิในบทบาทหนาที่การจัดการศึกษาที่เคยใหความสําคัญกับ
สถานศึกษามากกวาผูปกครองและชุมชน 

อุทัย   บุญประเสริฐ  (2542 : 25)   กลาวถึงแนวทางการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาเพื่อ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา   องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและชุมชน  โดยมุงหวังใหการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาเปน
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เครื่องมือสําคัญที่จะเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองตามความตองการของ
ผูรับบริการ ปรากฏชัดเจนตามมาตรา 39   แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2545   ที่ระบุวา   “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ   งบประมาณ   การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง…” 
 ในเรื่องนี้จะเห็นไดชัดเจนวา การกระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา
ในการปฏิรูประบบการศึกษานั้น  มุงกระจายอํานาจการตัดสินใจไปใหผูที่อยูใกลชิดเด็ก  
ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  ครู  ผูปกครอง และชุมชนไดมีสวนรวมกันตัดสินใจในการจัดการศึกษา
ใหมากที่สุดในการบริหารลักษณะที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management  หรือ  
SBM)  หรือเปนศูนยกลางของการบริหารจัดการโรงเรียนโดยตรง   เปนแนวคิดที่มุงใหสถานศึกษา 
มีอิสระและความคลองตัวในการบริหารวิชาการ   การเงิน   การบริหารงานบคุคลและการบริหาร 
ทั่วไป   เปดโอกาสใหประชาชนหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ  และใหมีการบริหาร
ในรูปแบบคณะกรรมการโรงเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริม 
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ประกอบดวย   ผูแทนผูปกครอง   ผูแทนครู   ผูแทนองคกร 
ชุมชน   ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ  
(มาตรา 40)  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  โดยมีความเชื่อวาการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกิดจากการตัดสินใจของคณะบุคคลที่อยูใกลชิด
และมีสวนเกี่ยวของกับนักเรียนมากที่สุด 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management : SBM) หรือใชโรงเรียน
เปนศูนยกลางของการบริหารจัดการเปนยุทธศาสตรสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญของ 
ทุกประเทศในทุกสวนของโลก  เชน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  
ฮองกง  เดนมารก  อิสราเอล  เปนการบริหารที่มุงที่ใหมีการตัดสนิใจรวมกันในระดับหนวยปฏิบัติ
ระหวางกลุมผูใหบริการ  การศึกษาและกลุมผูรับการศึกษา 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงไดกําหนดการดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาตามเปาหมายที่วางไว  โดยกําหนดใหมีการปฏิรูปใน  5 ดาน ไดแก  การปฏิรูประบบ 
การศึกษา,  การปฏิรูปการเรียนรู,  การปฏิรูปการจัดการศึกษา,  การปฏิรูปครู  อาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา,  การปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  โดยมีแนวคิดในเรื่องของการยึด
โรงเรียนเปนศูนยกลางในการตัดสินใจ  (School Based Decision Making)   การมีสวนรวม 
และรวมคิดรวมทํา  (Participation and Collaboration)  การกระจายอํานาจ  (Decentralization)  และ
ประการสุดทาย  ภารกิจที่ตรวจสอบได  (Accountability) 
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 แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาดังกลาวนี้   ซ่ึงหากนํามาพิจารณาประกอบมาตรา 39   แหง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ที่ระบุ 
ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ   งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงนี้  จะสอดคลองกับหลักการและแนวคิดการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management : SBM)  หรือเปนศูนยกลาง  การบริหาร 
โรงเรียน 
 เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
รัฐธรรมนูญจึงมีการตรากฎหมายขึ้นใหม  เรียกวา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 119  ตอน 123 ก  
วันที่ 19  ธันวาคม  2545  สําหรับใชเปนกรอบการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  ปฏิรูป
ระบบและโครงสรางการศึกษาของไทย   ซ่ึงมีสาระสําคัญแบงออกเปน  9 หมวด  78  มาตรา   
โดยในหมวด 5   ท่ีวาดวยการบริหารและการจัดการศึกษานั้น  ไดบัญญัติถอยคําอันบงบอกถึง 
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไวในหลายมาตรา  โดยเฉพาะมาตรา 39   
ที่กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป   ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และในการบริหารสถานศึกษานั้น  มาตรา 40   
ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันนี้  บัญญัติใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระดับต่ํากวาปริญญาของแตละสถานศึกษา  ทําหนาที่กํากับและ 
สงเสริม  สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ประกอบดวย   ผูแทนผูปกครอง,  ผูแทนครู,  ผูแทน
องคกรชุมชน,  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน,  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และ 
ผูแทนพระภิกษุสงฆ และหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่และผูทรงคุณวุฒิ และใหผูบริหาร
สถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหมตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546   มีโรงเรียนในสังกัด
จํานวน  183 แหง  ประกอบดวย  โรงเรียนขนาดใหญ   ขนาดกลาง และขนาดเล็ก   มีนักเรียน 
รวมทั้งสิ้น  49,877 คน  กระจายอยูในพื้นที่  6 อําเภอ  1 กิ่งอําเภอ  ไดแก  อําเภอพนมสารคาม,
อําเภอสนามชัยเขต,  อําเภอทาตะเกียบ,  อําเภอบางคลา,  อําเภอแปลงยาว,  อําเภอราชสาสน   
และกิ่งอําเภอคลองเขื่อน  มีพื้นที่ทั้งหมด  572  ตารางกิโลเมตร  จากสภาพปจจุบันพบปญหาและ
อุปสรรคในการบริหารจัดการที่ตองดําเนินการพัฒนาในดานการบริการการศึกษา และดานคุณภาพ
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การศึกษา  ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   กําหนดเปาหมายเพื่อใหประชากร 
ในวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง  เปนคนดี   คนเกง  สูความเปนเลิศในระดับสากล  
ดํารงชีวิตแบบไทยอยูในสังคมอยางมีความสุข และเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  ซ่ึงแนวการจัด 
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  อาศัยกลยุทธประกันสิทธิและโอกาสการพฒันา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   การพัฒนาประสิทธิภาพและการจัดการการสรางโอกาสและพัฒนา
ความเขมแข็งเปนแรงผลักดัน   (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2.  2547 : 1 – 10) 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   สังคม   การเมือง และเทคโนโลยีในปจจุบันนี้ไดรับ 
การหลอมรวมลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและ 
ในกฎหมายการศึกษาฉบับใหมแลวแปลเปนกระแสหลักแหงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
โดยเฉพาะในดานการบริหาร และการจัดการศึกษา   สังคมไทยกําลังดําเนินไปสูส่ิงที่ดีกวา  ทั้งนี้ 
ผูบริหารสถานศึกษาเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหการปฏิรูปการบริหารไปในทิศทางที่เปลี่ยนไป
จากเดิมมาเปนแบบการดูแลตนเอง   การรับผิดชอบตนเอง   มีความเปนอิสระในการบริหารที่เปน
งานหลัก หรือภารกิจหลักของโรงเรียนเปนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based 
Management : SBM)   ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองศึกษาในเรื่อง   ความหมาย   แนวความคิด
พื้นฐานและแนวคิดหลัก  กลยุทธในการบริหาร  รูปแบบและแนวทางการดําเนินงาน   ปญหา 
อุปสรรคและขอเสนอแนะในรูปแบบที่เปนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หรือเปนศูนยกลาง
ของการบริหาร   โดยตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนไทย 

ผูวิจัยปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
มีความเห็นวา  นโยบายการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนแนวคิดและนวัตกรรมใหมที่ 
โรงเรียนตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการหรือแบบการทํางานของโรงเรียน  จากที่เคยรับหรือ 
รอคําส่ังจากหนวยงานระดับสูงกวา มาเปนการบริหารโดยการเริ่มที่ตนเองและสนองความจําเปน
ของชุมชน  โดยโรงเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผูปกครอง  ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการศึกษาโดยตรงมากขึ้น  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   
เพื่อสรางคุณภาพทางการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   เพื่อผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน
เปนสําคัญ 
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1.2   วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  

1.2.2 เพื่อเสนอรูปแบบการบริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   ที่เหมาะสมกับสภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2 
 

1.3   ความสาํคัญของการวิจัย 
 

รูปแบบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management : SBM)  
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสําคัญตอการบริหาร และจัดการศึกษาเปนอยางมากสําหรับ
สถานศึกษาทั้งในปจจุบันและอนาคต    กลาวคือ 

1.3.1 ความสําคัญในทางวิชาการ เปนการขยาย และเพิ่มพูนความรู และประสบการณ 
ในเรื่องของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในมุมมองตางๆ 

1.3.2 ในทางปฏิบัติ  ผลการวิจัยรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   ผูวิจัยคาดวา   
สามารถนํารูปแบบที่ไดไปพัฒนาและกําหนดเปนนโยบาย  แนวทางการดําเนินงานเพื่อการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.4   ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  คร้ังนี้  ผูวิจัยมีขอบเขตของกลุมตัวอยางและตัวแปรที่จะศึกษาตลอดจน
ผูวิจัยใชเนื้อหาของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนกรอบแนวคิด   ซ่ึงแบงขอบเขตของ 
การวิจัยออกเปนรายดาน   ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  ศึกษารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามรูปแบบ
ตางๆ  ไดแก  

1) รูปแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก  (Administrative Control) 
2) รูปแบบที่ครูเปนหลัก  (Professional Control) 
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3) รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Community Control) 
4) รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Professional and Community 

Control) 
1.4.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหารสูงสุดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จํานวน  183 คน   การศึกษา
คร้ังนี้ใชประชากรทุกคน   

1.4.3 ตัวแปรที่จะศกึษา 
การศึกษารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน (School - Based Management)  

ซ่ึงมีรูปแบบที่สําคัญ  4 รูปแบบ  ดังนี้ 
1) รูปแบบที่มีผูบริหารของโรงเรียนเปนหลัก  (Administrative  Control) 
2) รูปแบบที่ครูเปนหลัก  (Professional Control) 
3) รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Community Control) 
4) รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Professional and Community  

Control) 
 

1.5   กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

แนวคิดพื้นฐานการวิจัย  เรื่องการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School -
Based  Management)   ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะห และสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน   รวมทั้งศึกษาผลการวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
แลวสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย   ดังภาพ  1 
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ภาพ 1   กรอบแนวคดิการวิจยั 
 
 

1.6   นิยามศพัทเฉพาะ 
 
1.6.1   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management)  หมายความวา  

การบริหารการจัดการศึกษาที่หนวยปฏิบัติ  โดยมีโรงเรียนเปนฐานหรือเปนองคกรหลักในการจัด
การศึกษาอาศัยหลักการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่   
มีความคลองตัวเปนอิสระในการบริหารวิชาการ  งบประมาณ   บุคลากร  และการบริหารท่ัวไป  
ที่สอดคลองกับคุณลักษณะและความตองการของโรงเรียน   ภายใตคณะกรรมการศึกษาซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง   ผูแทนครู   ผูแทนองคกรชุมชน   ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ รวมพลังในการใชทรัพยากรและแกปญหา  เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน สรุปวายิ่งโรงเรียนมีอํานาจในการบริหารมากขึ้นเพียงใดก็ยิ่งทําใหโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น 

1.6.2 การศึกษา  หมายความวา  กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล 
และสังคมโดยการถายทอดความรู  การฝก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ   การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 

แนวคิดเรื่องการบริหาร 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

1. รูปแบบที่มีผูบริหารของโรงเรียนเปนหลัก  
(Administrative  Control) 

2. รูปแบบที่ครูเปนหลัก (Professional Control) 
3. รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก 

(Community Control) 
4. รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก 

(Professional and Community Control) 
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1.6.3 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความวา   การศึกษาระดับกอนอุดมศึกษา 
1.6.4 สถานศึกษา  หมายความวา   สถานพัฒนาเด็กประถมวัย  โรงเรียน  ศูนยการเรียน  

สถาบัน  วิทยาลัย   มหาวิทยาลัย   หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน  
ที่ทําหนาที่ หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 

1.6.5 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป 
1.6.6 ผูบริหารสถานศึกษา  หมายความวา  บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร 

สถานศึกษาแตละแหง  ทั้งของรัฐและเอกชน  ในที่นี้หมายถึงผูบริหารสูงสุดของสถานศึกษา 
1.6.7 รูปแบบ  หมายความวา  ลักษณะหรือวิธีการที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
1.6.8 สถานศึกษาที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายความวา   สถานศึกษาที่

ใหบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   ที่บริหารโรงเรียนโดยยึดหลักการกระจายอํานาจหลักการบริหารแบบ 
มีสวนรวม   หลักการบริหารตนเอง และหลักการตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน 
ที่สามารถตรวจสอบได   การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญในการบริหารและจัด 
การศึกษาทั้งดานวิชาการ   งบประมาณ   การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป   มีการบริหาร 4  รูปแบบ 

1) การบริหารรูปแบบที่มีผูบริหารของโรงเรียนเปนหลัก  หมายความวา   เปน 
การบริหารที่ผูบริหารโรงเรียนบริหารงานดานวิชาการ   ดานงบประมาณ   ดานบุคลากร และดาน
บริหารทั่วไป   เพื่อใหการบริหารโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น   คณะกรรมการโรงเรียน
มีบทบาทเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาของผูบริหาร   โดยที่ใหผูบริหารโรงเรียนเปนประธาน 
คณะกรรมการ และเปนผูตัดสินใจขั้นสุดทาย 

2) การบริหารรูปแบบที่ครูเปนหลัก   หมายความวา  เปนการบริหารที่เกิดจาก 
แนวความคิดที่ครูเปนผูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด   สามารถแกปญหาไดตรงจุด   ตัวแทนครูจะมี 
มากที่สุดในคณะกรรมการ   ผูบริหารโรงเรียนยังคงเปนประธานคณะกรรมการโรงเรียน 

3) การบริหารรูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  หมายความวา  เปนการบริหาร
ที่ตอบสนองความตองการของผูปกครองและชุมชนมากที่สุด  ตัวแทนของผูปกครองและชุมชน 
จะมีสัดสวนในคณะกรรมการมากที่สุด  ผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการ 

4) การบริหารรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  หมายความวา   เปน 
การบริหารจัดการศึกษาที่ผูปกครองและครูรวมกันเสนอความตองการและจัดการศึกษาสนอง 
ความตองการโดยครูและชุมชนมีบทบาทและหนาที่ดําเนินการ  ผูบริหารโรงเรียนเปนเลขานุการ
คณะกรรมการโรงเรียน 


