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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
  ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยกับการวิจัย เร่ืองรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูวิจัยศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี   หลักการ และ 
งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  เพื่อ
นําไปสูกรอบแนวคิดเบื้องตนการวิจัย   โดยครอบคลุมประเด็นตางๆ  ดังนี้ 

2.1 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
2.1.1 ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
2.1.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
2.1.3 ปจจัยที่เอื้อและปจจยัที่เปนอปุสรรคตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
2.1.4 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
2.1.5 มาตรฐานโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
2.1.6 กรณีศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศไทย 

2.2 การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน     
2.3 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
2.4 สรุปกรอบแนวคิดการวิจยั 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

2.1   การบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management : SBM) 
 

2.1.1 ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
นักวิชาการหลายทานและองคการตางๆ  หลายองคการกําหนดนิยามใหความหมาย

และลักษณะสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management : SBM) 
ไวแตกตางกัน  เชน  สมาคมนักบริหารสถานศึกษาแหงอเมริกา  (American Association of School 
Administrators. 1988,   อางถึงใน Consumer Guides. 1993)  ใหความหมายของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานวา  เปนกลยุทธในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปลี่ยนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ
ไปจากระดับรัฐ หรือเขตการศึกษาไปยังแตละโรงเรียน  โดยใหผูบริหารโรงเรียน   ครู   นักเรียน 
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และผูปกครองมีอํานาจควบคุมกระบวนการจัดการศึกษามากขึ้น   โดยใหมีหนาที่และรับผิดชอบ 
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ   งบประมาณ   บุคลากร และการบริหารทั่วไป 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนการบริหารการศึกษาที่ยึดหลักการกระจาย
อํานาจรูปแบบหนึ่ง  (ประสิทธิ์   เขียวศรี.  2544 : 15)  ซ่ึงนํามาใชในประเทศไทยเปนไปตาม 
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  มาตรา 39  อยางไรก็ตาม คําวา School - 
Based Management : SBM   มีผูใหความหมายไวหลายความหมายแตกตางกันไป   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
นักวิชาการแตละทาน  ไดแก 

เดวิด  (David. 1989,  อางถึงใน อุทัย   บุญประเสริฐ.  2545 : 13)   กลาวไววา   
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนแนวทางหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาโดยการกระจาย
อํานาจจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากขึ้น  โดยมีสมมติฐานวาการใหโรงเรียนมีอํานาจหนา 
ที่มากขึ้นจะทําใหประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึ้น มีความยืดหยุนมากขึ้น และมีผลผลิตดีขึ้น      

เอดเลย  (Edley  Jr.. 1992,  อางถึงใน อุทัย   บุญประเสริฐ.  2545 : 13)   กลาวไววา   
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   ผูมีอํานาจ 
ตัดสินใจในระดับโรงเรียนไมไดมีแตเพียงผูบริหารเทานั้น  แตยังมีผูแทนคณะครูและผูปกครอง 
รวมอยูดวย    คณะบุคคลเหลานี้มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร  การจัด 
การเรียนการสอน   กําหนดการ และตารางเวลาตางๆ  การควบคุมวินัยนักเรียน  งานบุคลากร และ
งบประมาณ    

Assessment of School – Based Management.  (1996)   ระบุวา การบริหารโดยใช 
โรงเรียนเปนฐานเปนการกระจายอํานาจการควบคุมจากสวนกลางไปยังชุมชน และโรงเรียน   
โดยใหคณะกรรมการโรงเรียน   ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน   ครู   ผูปกครอง   สมาชิกใน 
ชุมชนและในบางโรงเรยีนมีผูแทนนักเรียนเปนกรรมการอีกดวย  ไดมีอํานาจควบคุมส่ิงที่จะเกิดขึ้น
ในโรงเรียน   การที่ผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholders)  ในระดับโรงเรียน  หากไดมีสวนรวม 
ในการบริหารจะทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนมากขึ้น  และทําใหผลการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนนั้นเปนที่ยอมรับไดมากขึ้น 

เชง  (Cheng. 1996,  อางถึงใน อุทัย   บุญประเสริฐ.  2542  : 14)  กลาวไววา   
การบริหารโดย ใชโรงเรียนเปนฐาน  ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของ  ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน    
ผูแทนคณะครู   ผูปกครอง   ชุมชน ฯลฯ  ซ่ึงมารวมตัวเปนคณะกรรมการโรงเรียน ไดมีโอกาส 
รวมจัดการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน  ผูปกครอง และชุมชน  สงผลให 
โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
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  คาลดเวล  (Caldwell. 1988,  อางถึงใน ถวิล   มาตรเลี่ยม.  2545 : 41) ไดให 
ความหมายการบริหารโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการเอาไววา  “เปนการกระจายอํานาจไปยัง
โรงเรียนใหตัดสินใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากร  (ไดแก  ความรู  เทคโนโลยี   อํานาจหนาที่   วัสดุ 
ครุภัณฑ   บุคลากร  เวลา และงบประมาณ)   เปนการกระจายอํานาจทางการบริหารจัดการมากกวา
จะเปนอํานาจทางการเมือง  และใหเกิดการตัดสินใจในระดับโรงเรียนภายใตกรอบนโยบายของ
ทองถ่ินและของรัฐ ในขณะเดียวกันโรงเรียนยังมีความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบไดในการใช
ทรัพยากรที่จัดสรรให”  
  เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ  (2545 : 40)  กลาววา  การบริหารโดยใชสถานที่เปนฐาน
เปนการบริหารแบบหนึ่งท่ีใหโรงเรียนเปนอิสระมากขึ้น  ใหครู  ผูปกครอง  นักเรียน  ผูแทนชุมชน
มีสวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้น  เปนการบริหารที่อยูบนพื้นฐานการวิจัยที่ยืนยันประโยชน 
ของการตัดสินใจแบบมีสวนรวม  โดยมุงใหอํานาจแกคณะกรรมการโรงเรียนใน  3 เร่ือง  คือ  
งบประมาณ   บุคลากร   หลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษา 

วิจิตร   ศรีสอาน  (2542 : 2 – 4) ไดกลาวในการอภิปรายเพื่อวิพากษงานวิจัย  เร่ือง 
การศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหาร โดยใช       
โรงเรียนเปนฐานวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานยังไมมีคําในภาษาไทย  จึงเสนอ คําวา    
“การบริหารฐานโรงเรียน”  เทียบกับคําในภาษาอังกฤษ  โดยมีความหมายตรงกับที่บัญญัติไว 
ในมาตรา 39  และมาตรา 40  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไข 
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  จากคํากลาวนี้  การบริหารฐานโรงเรียนจึงหมายถึงโรงเรียนที่
ใหบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ 

อุทัย   บุญประเสริฐ  (2542 : 2)  ใหความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน  หมายถึง  การบริหารที่ใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่   มีความรับผิดชอบ  และมีอิสระ 
ในการตัดสินใจบริหารจัดการ  ทั้งดาน   1)  หลักสูตร   2)  การเงิน   3)  การงบประมาณ   
4)  การบริหารงานบุคคล   5)  การบริหารทั่วไป   ดวยระบบการมีสวนรวมแบบหุนสวนในรูป 
คณะกรรมการโรงเรียนเพื่อบริหารใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  ผูปกครอง และ 
ชุมชน 

ชาญ   ตันติธรรมถาวร  (อางถึงใน  ถวิล   มาตรเลี่ยม.  2545 : 42)  ใหความหมาย
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง  “การบริหารจัดการทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ 
การบริหารสวนบุคคล   การบริหารทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในฐานะ 
หนวยปฏิบัติโดยตรง   มีความเปนอิสระ   คลองตัว  เพื่อบริหารจัดการการศึกษาที่ไดคุณภาพและ
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มาตรฐาน   สนองความตองการของผูเรียนอยางแทจริง  โดยแยกบทบาทหนาที่ของการกํากับดูแล
ดานนโยบายและแผนมาตรฐาน  รวมทั้งการสงเสริมใหการสนับสนุน” 

ยุวดี   ศันสนียรัตน  (2542 : 2 – 4)   กลาวถึง  การบริหารจัดการที่สถานศึกษาเปน
การถายโอนอํานาจของสถานศึกษาไปสูชุมชน   เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารอยางมี  
ประสิทธิภาพ    สถานศึกษาสามารถกําหนดความตองการไดดวยตนเอง    สมาชิกฝายตางๆ ของ   
สถานศึกษาจึงตองมีอิสระและความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรมากขึ้น  และสงผลดีตอ 
การพัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว 

สมหมาย   สรอยนาคพงษ  (2545 : 2 )  “การบริหารและการจัดการศึกษาที่หนวย
ปฏิบัติโดยมีโรงเรียนเปนฐานหรือเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษา  ซ่ึงตองมีการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังโรงเรียน   ใหโรงเรียนมีอํานาจ   มีหนาที่ 
รับผิดชอบ   มีความอิสระ   คลองตัวในการบริหารจัดการ  ทั้งดานวิชาการ   งบประมาณ   บุคลากร  
และการบริหารทั่วไป   ภายใตคณะกรรมการโรงเรียน  (School Board)  หรือ School  Committee
หรือ  School  Council  ซ่ึงประกอบดวยผูแทนผูปกครอง   ผูแทนครู   ผูแทนองคกรชุมชน   ผูแทน
ศิษยเกา  ผูแทนนักเรียน  และผูบริหารโรงเรียน  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปโดยมีสวนรวม   
และตรงตามความตองการของผูเรียน   ผูปกครอง และชุมชนมากที่สุด 

นพพงษ   บุญจิตราดุลย  (2545 : 2)  ใหความหมาย  การบริการโดยใชโรงเรียน   
เปนฐาน  คือ  “การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังโรงเรียน   
ใหโรงเรียนมีอํานาจ   มีหนาที่   ความรับผิดชอบ   มีความอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ       
ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร และการบริหารทั่วไป  โดยคณะกรรมการโรงเรียน” 

นอกจากนี้  ยังมีคําที่เกี่ยวกับการบริหารที่ยึดหลักการกระจายอํานาจท่ีมีความหมาย         
สอดคลองคลายคลึงกับ  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เชน 

1) ประเทศฮองกง  ใชคําวา  School Management Initiative (SMI) 
2) ประเทศอังกฤษ  ใชคําวา  Grant Maintained School  หรือ  Local Management 

of School 
3) ประเทศนวิซีแลนด  ใชคําวา  Tomorrow’s School  
4) ประเทศแคนนาดา  ใชคําวา  School Based Decision – Making 
5) ประเทศสหรัฐอเมริกา  ใชหลายคําแตกตางกันไปตามมลรัฐตางๆ  เชน  Charter 

School, Site Based Management, School Based Leadership, Administrative Decentralization  และ
บางครั้งใชคําวา  Local Control 

6) ประเทศออสเตรเลีย  ใชคําวา  The School of the Future 
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นอกจากความหมายที่นักการศึกษาและนักวิชาการทานตางๆ ไดใหความหมาย 
ไวแลวนั้น  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2545   มีบทบัญญัติที่สอดคลองกับหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน    
ดังขอความในมาตรา 40  ระบุไววา ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา 
อุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาทําหนาที่   1)  กํากับ   2)  สนับสนุน 
กิจการของสถานศึกษา  ประกอบดวยบุคคล  7  ประเภท  จะมีสัดสวนและจํานวนเทาใดนั้น 
จะกําหนดในกฎกระทรวง  ไดแก   ผูแทนผูปกครอง   ผูแทนครู   ผูแทนองคกรชุมชน   ผูแทน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ผูแทนศิษยเกา   ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารสถานศึกษา   
  สรุปไดวา   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management : 
SBM)   หมายถึง  การบริหารจัดการศึกษาที่หนวยปฏิบัติ   โดยมีโรงเรียนเปนฐานหรือเปนองคกร
หลักในการจัดการศึกษา   อาศัยหลักการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา   ให 
โรงเรียนมีอํานาจ   หนาที่   มีความคลองตัว   เปนอิสระในการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ 
บุคลากร และการบริหารทั่วไปที่สอดคลองกับคุณลักษณะและความตองการของโรงเรียน    ภายใต
คณะกรรมการสถานศึกษา  (School Board  หรือ  School Committee  หรือ  School Council)  ซ่ึง
ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ รวมพลังในการใชทรัพยากรและแกปญหา   ตลอดจนดําเนินการ
เพื่อพัฒนากิจกรรมดานการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   เพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน   สรุปวา ยิ่งโรงเรียนมีอํานาจในการบริหารตนเองมากขึ้นเพียงใด   ก็ยิ่งทําใหโรงเรียน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น 

2.1.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
จากการศึกษาประวัติและพัฒนาการในการจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา

พบวา  การจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น  มีแบบของการบริหารจัดการที่แตกตาง
หลากหลายกันไป  ในสวนตางๆ ของประเทศ  ไมมีแบบหนึ่งแบบใดเปนแบบมาตรฐานกลาง    
ถึงแมจะพบวามีหลายสวนที่คลายคลึงกัน แตตางก็เปนอิสระตอกัน  มีความแตกตางกันไป   
ในแตละมลรัฐ  ซ่ึงในแตละที่อาจจะมีการบริหารแบบรวมอํานาจ และแบบที่กระจายอํานาจ 
ในการบริหาร และจัดการศึกษาที่แตกตางกันไป และเปนส่ิงท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ไดอยูตลอดเวลา (Cheng. 1996 : 425)  เปนระบบแบบของการบริหารที่เปล่ียนไดตลอดเวลา  
มีลักษณะที่เปนพลวัต (Dynamic)  ในตนเองในแตละพื้นที่  ในยุคใดสมัยใดที่แหลงใดนิยมการรวม
อํานาจ  โครงสรางการบริหารดานการศึกษาจะใหญโต  รัฐ   เขตการศึกษา  คณะกรรมการการศกึษา 
ดานการศึกษาของรัฐจะมีอํานาจและใชอํานาจมากในการควบคุม   การกําหนดนโยบายการศึกษา      
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การบริหารงบประมาณ และการปฏิบัติงานตางๆ ของโรงเรียน และเมื่อใดกระแสการกระจายอาํนาจ
จัดการศึกษาเขามาแทนที่  อํานาจการควบคุมดูแลก็จะถูกมอบไปยังหนวยบริหารที่ เล็กลง    
เชน  ลงสูคณะกรรมการการศึกษาเขตการศึกษา หรือกระจายใหโดยตรงไปยังแตละโรงเรียน   
โดยภาพรวมแลวการบริหารในทุกที่จะสะทอนถึงความเปนอิสรเสรีเปนหลักกลางอยูเสมอ 

ความคิดเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  แทที่จริงแลวไดรับอิทธิพล 
มาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ   อุตสาหกรรมที่ประสบผลสําเร็จจากหลักการ    
วิธีการ และกลยุทธในการทําใหองคการมีประสิทธิภาพในการทํางาน   ทําใหผลการปฏิบัติงาน 
มีคุณภาพสูง  สามารถทํากําไรและสรางความพึงพอใจแกลูกคาและผูเกี่ยวของไดเปนอยางดี 

ในระหวางป  ค.ศ. 1960  ถึง ค.ศ. 1979  วงการศึกษาในที่ตางๆ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดแสวงหานวัตกรรมและวิธีการตางๆ  มาใชในการดําเนินงาน และในการปรับปรุง 
การดําเนินงานทางการศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ไดมีการปรับปรุง 
หลักสูตรและวิธีจัดการเรียนการสอนแบบใหมๆ  แตผลที่ไดยังไมเปนที่นาพอใจนัก  จนกระทั่ง 
ถึงชวงทศวรรษ 1980  ความสําเร็จในการพัฒนาองคการทางอุตสาหกรรมและการพาณิชย   กลยุทธ   
ในการทําใหองคการมีประสิทธิภาพในการทํางานทําใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพสูง    สรางกําไร   
และสรางความพึงพอใจแกลูกคาและผูเกี่ยวของยิ่งขึ้น   เห็นผลไดชัดเจน  ประสบความสําเร็จ 
เปนอยางมาก   ทําใหประชาชนเห็นวา   ถาจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดผลดียิ่งขึ้นนั้นตองปรับ
กระบวนการและวิธีการทางการศึกษาที่เคยเนนอยูแตในเรื่องการเรียนการสอนและการปรับปรุง
การบริหารโรงเรียนเปนเรื่องๆ ไปสูการปรับปรุงและพัฒนาในระดับองคการ และการบริหารของ
โรงเรียนทั้งระบบโรงเรียน   โดยมุงปรับโครงสรางการบริหารโรงเรียนเสียใหม   กระจายอํานาจ
บริหารและจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากขึ้น   จึงไดมีการนําวิธีการบริหารงบประมาณดวย    
ตนเอง (Self – Budgeting School)  การพัฒนาหลักสูตรโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School  Based 
Curriculum Development)  การพัฒนาบุคลากรโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School Based Staff 
Development)  และการใหคําปรึกษานักเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Student 
Counseling)  เขามาใช  

อีกพวกหนึ่งเห็นวาการกระจายอํานาจการบริหารไปสูโรงเรียน และใหการปฏิบัติ
ตกไปอยูในอุงมือนักปฏิบัติการที่ระดับโรงเรียน  ซ่ึงหมายถึงครูและครูใหญนั้น  จะไมสามารถ
ประกันการเกิดการดําเนินงานที่มีคุณภาพที่โรงเรียนไดอยางแทจริง  ส่ิงที่จะตองจัดการใหเกิดขึ้น 
ก็คือ  จัดใหผูที่รับผิดชอบการปฏิบัติที่ระดับโรงเรียน และผูที่ใชบริการของโรงเรียนไดมีบทบาท  
รวมกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานในระดับโรงเรียนโดยตรง 
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วอลสเตตเตอร  และ มอรแมน  (Wohlstetter and Mohrman. 1993 : 258)  กลาววา    
การจะทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสบความสําเร็จนั้น   คณะกรรมการโรงเรียน 
จะตองมีอํานาจอยางแทจริงในการบริหารการเงิน   บุคลากร และหลักสูตร 

แนวคิดดังกลาวนี้ไดกอให เกิดการปฏิ รูปการบริหารจัดการโรงเรียนโดย
กระบวนการตัดสินใจรวม  (Share Decision Making Movement)  ขึ้น และในชวงปลายทศวรรษ 
1980’s ปรากฏวา  ไดมีการกําหนดใหใชวิธีการและกระบวนการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน 
(School – Based Management : SBM)  เกิดขึ้นหลายรูปแบบในประเทศสหรัฐอเมริกาและไดรับ
ความนิยมแพรหลายไปยังประเทศตางๆ  คอนขางกวางขวางมาก  (Caldwell and Spinks. 1988 ; 
Caldwell. 1990 ; David. 1993,  อางถึงใน  Wohlstetter and Mohrman. 1993 : 324) 

1) แนวคดิหลักเกีย่วกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ดังที่ไดกลาวในตอนตนแลววา  ความคิดเร่ืองการบริหารโดยใชโรงเรียน 

เปนฐานนั้น  แทที่จริงแลวไดรับอิทธิพลมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรม 
ที่ประสบความสําเร็จในการทําใหองคการมีประสิทธิภาพในการทํางานใหผลการปฏิบัติงาน    
มีคุณภาพ   สรางกําไรและสรางความพึงพอใจแกลูกคา และผูเกี่ยวของไดเปนอยางดี 

โดยทั่วไปแลวการบริหารตามแนวคิดในแบบดั้งเดิมนั้น  จะตรงกันขามกับ 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางสิ้นเชิง  คือ  ในการบริหารการศึกษาแบบดั้งเดิม  
การบริหารโรงเรียนจะดําเนินการโดยการควบคุมจากภายนอก  (External Control Management)  
เปนหลัก   ซ่ึงที่เห็นไดชัดวา โรงเรียนมักจะถูกควบคุมโดยหนวยงานจากสวนกลาง   แนวทาง 
การดําเนินงานตางๆ  ในโรงเรียนมักจะถูกชี้นําโดยหนวยงานสวนกลาง   นโยบายการบริหารมักจะ
ไมตรงกับปญหา  มักจะไมสอดคลองกับความตองการ หรือธรรมชาติของโรงเรียน  สมาชิกที่อยู 
ในโรงเรียนจะไมมีอํานาจ หรือมักจะไมมีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดทิศทางและการบริหารงาน
โรงเรียนอยางแทจริง 

เดวิด  (David. 1989,  อางถึงใน อุทัย   บุญประเสริฐ.  2545 : 16)  ใหขอสรุปวา  
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา  ซ่ึงจะมีลักษณะ 
ที่สําคัญ  2 ประการดวยกัน  คือ 

โรงเรียนเปนหนวยสําคัญสําหรับการตัดสินใจ   การตัดสินใจสั่งการที่ดีควร 
อยูที่หนวยปฏิบัติ   ดังนั้นจึงควรเพิ่มอํานาจในการบริหารงบประมาณใหกับโรงเรียนมากขึ้นแลวลด
การควบคุมจากสวนกลางลง 
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การมีสวนรวมและการมีความรู สึกเปนเจาของเปนปจจัยสําคัญสําหรับ 
การปฏิรูป   ความสําเร็จของการปฏิรูปไมไดเกิดจากการควบคุมจากภายนอก  หากแตเกิดจากการที่
สมาชิกมีสวนรวมในการใหความรวมมือกันในการตัดสินใจ 

จะเห็นไดวา การปฏิรูปการศึกษา,  การกระจายอํานาจการศึกษา กับการบริหาร
แบบมีสวนรวมทั้ง  3 เรื่อง  เปนหัวใจหรือเปนหลักการสําคัญสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน จะตองมี  School Reform  มี Decentralizing Power  กับมี High-Involvement Management   
การบริหารงานตามรูปแบบและแนวคิดใหมนี้  จึงจะเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการบริหารโรงเรียนดวยวิธีการหรือแนวคิดแบบดั้งเดิมนั้น โรงเรียนจะถูก
ควบคุมโดยสวนกลาง หรือหนวยงานผูแทนจากสวนกลาง   นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน 
ในโรงเรียนก็มักจะมาจากสวนกลาง   การบริหารก็มักจะไมตรงกับปญหาและความตองการ 
ที่แทจริงของโรงเรียน   อีกทั้งสมาชิกที่อยูในโรงเรียนมักจะไมมีสวนรวม หรือไมมีสวนเกี่ยวของ 
(Stakeholders)  ของโรงเรียนโดยตรง  เร่ืองนี้  เชง  (Cheng. 1996,  อางถึงใน  อุทัย   บุญประเสริฐ.  
2545 : 18 – 19)  ไดจัดทําขอสรุป   เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางของแนวคิด  เร่ืองการบริหาร
โรงเรียนตามแนวแบบดั้งเดิม  ที่นิยมใชการบริหารแบบการควบคุมจากภายนอก กับรูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ซ่ึงเปนแนวทางแบบใหมไวดังนี้ 
 
 

การบริหารแบบมีการควบคมุจากภายนอก การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
แนวคดิเกีย่วกบัการศึกษา 
♦ มีเปาหมายที่จํากัด 
♦ ส่ิงแวดลอมทางการศึกษาไมซับซอนและ 
     ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง 
♦ ไมมีความจําเปนสําหรับการปฏิรูปการศึกษา 
 
♦ เนนมาตรฐานเดียวกนั  และการไม  
      เปล่ียนแปลง 
♦ คํานึงถึงปริมาณ 

 
♦  มีเปาหมายที่หลากหลาย 
♦ ส่ิงแวดลอมทางการศึกษาซับซอนและ 
       เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
♦ การปฏิรูปการศึกษาเปนสิ่งทีจ่ําเปนสําหรับ 
      โรงเรียน 
♦  เนนประสทิธิผลและการเปลี่ยนแปลง 
 
♦  คํานึงถึงผลทั้งเชิงปริมาณ  และคณุภาพ   
      เปนหลัก แตเนนเชิงคุณภาพมากขึน้ 

 
ภาพ  2   เปรียบเทียบแนวคดิเกีย่วกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับการบรหิาร 

โดยการควบคมุจากภายนอก 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 18 

 

การบริหารแบบมีการควบคมุจากภายนอก การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
หลักการที่ใชในการบริหารโรงเรียน 

♦  ใชมาตรฐานเดียว วิธีการเดียว และ 
กระบวนการเดียว  เพื่อบรรลุเปาหมาย 

♦  เนนผลงานที่อางอิงเกณฑมาตรฐาน 

 

♦  มีหลายวิธีที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย 
 

♦  เนนความยืดหยุน มุงที่ประสิทธิผล 
การรวมอํานาจ 

♦ ไมวาจะเปนเรื่องเล็กหรือใหญ จะม ี
การควบคุมเพือ่ไมใหเกิดปญหา 

♦ เนนการควบคมุเปนกระบวนการ 

การกระจายอํานาจ 

♦  ปญหาจะถูกแกใหถูกกาลเทศะ 
 

♦  มุงที่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
ในการแกปญหา 

หลักและระบบการบริหาร 

♦ ระบบปฏิบัติตามสั่ง 

♦  ถูกควบคมุจากภายนอก 

♦  รับคําสั่งใหปฏิบัติ 

♦  ตรวจสอบยาก 

 

♦  บริหารตนเอง 

♦  แกปญหาดวยตนเอง 

♦  รับผิดชอบและตรวจสอบงาย 

การควบคุม 

♦  การควบคมุตามโครงสราง 

♦ การควบคุมตามระบบราชการ 

♦ มีการนิเทศ  ตดิตามจากภายนอก 

 

♦  การมีสวนรวม 

♦  พัฒนาทรพัยากรในองคการ 

♦  สมาชิกในองคการมีสวนรวมอยาง 
กวางขวาง 

 
ภาพ  2  (ตอ)  เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับการบริหาร 

โดยการควบคมุจากภายนอก 
(ที่มา :  อุทัย   บุญประเสริฐ.  2545 : 18 – 19) 
  
 

จากภาพนี้จะเห็นไดวาในแนวคิดในเชิงการศึกษานั้น   การบริหารแบบควบคุมจาก
ภายนอกจะมีจุดประสงคของการศึกษาที่คอนขางจํากัด ไมอาจมีในแบบที่หลากหลายได นิยมใหมี
ลักษณะที่เหมือนๆ  กันในทุกแหง  สภาพแวดลอมทางการศึกษามักไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง        
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จึงไมเห็นถึงความจําเปนในการปฏิรูปการศึกษา  ทั้งนี้เนื่องจากมีการเนนมาตรฐานเดียว และมักจะ
คํานึงถึงแตผลในดานปริมาณเปนหลัก  แตการบริหารในแบบที่ใชโรงเรียนเปนฐาน จะมีเปาหมาย
การศึกษาไดหลากหลาย   เนื่องจากมีผูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนไดจํานวนมาก และ 
หลากหลาย   ส่ิงแวดลอมทางการศึกษามีความซับซอนและอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา           
จะมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไปไดอยูเสมอ    จึงมีความจําเปนตองมี
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหตอบสนองตอส่ิงแวดลอมไดดีเปนระยะๆ  จะตอง 
มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่หลากหลาย  และเนนเรื่องคุณภาพ 
การศึกษาเปนสําคัญ 

สวนดานวิธีการและหลักการที่ใชในการบริหารโรงเรียนนั้น  ปรากฏวาหลักการ
บริหารแบบดั้งเดิม  ซ่ึงเปนการบริหารแบบที่มีการควบคุมมาจากภายนอกนั้น มาจากแนวคิดที่เปน
การบริหารตามแนววิทยาศาสตร  (Scientific Management Approach)  ของ เทเลอร และเออรวิค 
(Taylor and Urwick)  กับทฤษฎีระบบราชการ  (Bureaucracy)  ของ  เวเบอร  (Weber) (Lunenburg 
and Ornstein. 1991 : 136 – 137 ) ระบบการบริหารโรงเรียนแบบนี้จะเนนเรื่องการปฏิบัติตาม 
มาตรฐาน    เนนกระบวนการและเปาหมายที่เปนแบบเดียวกันในทุกโรงเรียน ไมนิยมเรื่อง 
การกระจายอํานาจ  นิยมการปฏิบัติตามระเบียบ  นโยบาย และคําสั่ง  การรวมอํานาจนั้นเนน 
ความเปนมาตรฐานเดียวกัน   เนนกระบวนการควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปญหาภายใน   อํานาจ
การบริหารที่แทจริงมักจะอยูที่สวนกลาง โรงเรียนมีอํานาจในการตัดสินใจนอยมาก โรงเรียนมักถูก
กําหนดใหเปนหนวยปฏิบัติงานตามนโยบายจากสวนกลาง   การทํางานนั้นเปนแบบรอรับคําสั่ง
และการควบคุมจากสวนกลาง  โรงเรียนไมมีอํานาจ และหนาที่ที่ชัดเจน   การดําเนินการในเรื่อง
ตางๆ  ถาไมมีระเบียบใดกําหนดไวกอน  จําเปนตองปรึกษาสวนกลางกอน หรือดําเนินการตามที่
สวนกลางกําหนดเสมอ และเมื่อเกิดปญหาขึ้นในโรงเรียน ก็ตองรอสวนกลางสั่งการกอน  ซ่ึงจะ 
ทําใหการแกปญหาไมทันการ 

การบริหารแบบที่มีการควบคุมมาจากภายนอกจะเนนที่โครงสรางระบบงาน  
ควบคุมกันตามโครงสรางสายงาน หากงานใดมีเปาหมายและรายละเอียดของงานชัดเจน    จะเชื่อวา
การควบคุมจากภายนอกจะเปนการทําใหบุคคลทํางานมีประสิทธิผลได   ถาหากงานใดกําหนด  
หนาที่และรายละเอียดการปฏิบัติไวไมชัดเจน  ก็จะเพิ่มความเขมที่การควบคุมและการนิเทศมากขึ้น  
จากการวิเคราะหการทํางาน   พบวา ยิ่งบุคคลในองคการตองรอคําส่ังจากสวนกลางมากเทาใด     
ความตองการในการมีสวนรวมก็จะลดนอยลง  ผลผลิตก็จะต่ําลง และสวนกลางตองเพิ่มทรัพยากร 
เพิ่มการนิเทศและเขมงวดกับการควบคุมขึ้นเรื่อยๆ  ซ่ึงในที่สุดก็จะไดพบวา   ระบบเชนนี้จะ
นําไปสูการไรประสิทธิภาพ 
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ในทางตรงกันขาม การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะเนนลักษณะเฉพาะตัว 
ของแตละโรงเรียนเปนฐาน  จะเนนลักษณะเฉพาะตัวของแตละโรงเรียนที่มีความแตกตางกัน  
การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมจึงกลายเปนหลักที่สําคัญมาก  

ในเรื่องความหลากหลายนั้น  เปนทั้งหลักการและทฤษฎีการบริหารสมัยใหม        
ที่เชื่อวาการที่โรงเรียนจะบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งนั้น   มีวิธีปฏิบัติหรือการกระทําได 
หลายวิธี   ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ  แฮคแมน และวอลตัน (Hackman and  Walton),   แคทซ และ 
คาหน  (Katz and Kahn)  (Hoy and Miskel. 1991 : 52)   การบริหารจึงควรมีความยืดหยุน  โดยให
โรงเรียนไดบริหารตนเองในสถานการณที่เปนจริง  เนื่องจากแตละโรงเรียน และชุมชนมีความ
แตกตางกัน  จึงไมเหมาะที่จะกําหนดใหใชวิธีการดําเนินงาน หรือใชวิธีแกปญหาที่เหมือนๆ  กัน  
ตองกระจายอํานาจใหโรงเรียนไดบริหารตนเอง  จึงจะเปนการบริหารที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

การกระจายอํานาจและการรวมอํานาจนั้น  เปนหลักของการบริหารที่แตกตางกัน
คนละขั้ว  แตกตางกันแบบสิ้นเชิง  การกระจายอํานาจเปนกลไกสําคัญของการปฏิรูปสําหรับระบบ
การบริหารสมัยใหม   หลักพื้นฐานของการบริหารโรงเรียน  ก็คือ โรงเรียนควรมีอํานาจ   หนาที่   
และความรับผิดชอบในการแกปญหาของตนเองโดยตรง  จะทําใหการแกปญหานั้นมีประสิทธิผล
และทันตอเหตุการณ  เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการแกปญหา   มิใชเปนการหลีกเล่ียงปญหา     
โรงเรียนควรมีหนาที่คนหาปญหาและแกไขปญหาดวยตนเองดวยวิธีการที่เหมาะสมของตนเอง 
ใหลุลวง และทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น   เนื่องจากการบริหาร 
โรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนมักจะมีส่ิงที่ลาชา และมักจะมีส่ิงที่เปนปญหาชนิดตางๆ  
เกิดขึ้นไดอยูเสมอ 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้นไมไดปฏิเสธ  เรื่องการทํางานใหบรรลุ 
เปาหมายและนโยบายจากสวนกลางหรือของสวนรวม   แตมีความเชื่อวามีวิธีการทํางานใหบรรลุ
เปาหมายไดหลายวิธี   การจัดการใหหรือปลอยใหโรงเรียนมีระบบบริหารดวยตนเอง   สวนกลาง 
มีบทบาทเพียงกําหนดนโยบายและเปาหมายโดยรวม  แลวใหโรงเรียนมีอํานาจตัดสินใจเลือกวิธี
ปฏิบัติ  ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน   ซ่ึงอาจเลือกไดหลายวิธีที่แตกตางกันได 
ตามความเหมาะสมและความพรอมของโรงเรียน  จะทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น 
ใหเปนระบบที่สามารถบริหารดวยตนเองไดโดยไมตองเปนหนวยที่รอปฏิบัติตามสั่งดังเชนที่เคย
เปนอยูในอดีตตลอดเวลา 

ในดานการมีสวนรวม  ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร  โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
นั้น  เนนที่การใหความสําคัญกับคน   การบริหารยุคใหมเนนมนุษยสัมพันธและพฤติกรรมศาสตร 
ถือวามนุษยเปนปจจัยหลักที่สําคัญของประสิทธิผลขององคการ และเชื่อวามนุษยเปนทรัพยากร 
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ที่สําคัญที่สุดขององคการ    การบริหารในยุคใหมจึงใหความสําคัญกับมนุษยมาก และมีผลการวิจัย
หลายชิ้นที่แสดงใหเห็นวา  องคการที่สมาชิกมีความรูสึกเปนเจาของ    มีสวนรวมในการตัดสินใจ   
จะมีประสิทธิผลสูง   สมาชิกพึงพอใจ และเปนที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น 

การบริหารที่การควบคุมมาจากภายนอกกับการบริหารโดยยึดโรงเรียนเปนฐานนั้น    
แนวคิดพื้นฐาน   หลักการ และทฤษฎีของการบริหารทั้ง  2  รูปแบบนี้  มีแนวทางที่ตรงกันขาม  
ในหนาที่และลักษณะในดานตางๆ  ของโรงเรียน   ซ่ึง เชง  (Cheng. 1996,  อางถึงใน  อุทัย    
บุญประเสริฐ.  2545 : 25–29) ไดจัดทําสรุปเปนภาพเปรียบเทยีบเพิ่มเติมไวอีกสวนหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
 
 

การบริหารแบบที่ถูกควบคุมจากภายนอก การบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน 
พันธกิจของโรงเรียน 
♦ พันธกิจไมคอยชัดเจน ถูกมอบหมายมาจาก

ภายนอกสมาชิกไมมีสวนรวมกําหนดและ
อาจจะไมยอมรับ 

 
♦ พันธกิจชดัเจน สมาชิกในโรงเรียนม ี      

สวนรวมในการกําหนดพันธกิจ 
♦ เนนความรวมมือในการพัฒนาตามพันธกิจ 
♦ วัฒนธรรมองคการเขมแข็งและเปนเอกภาพ 

ธรรมชาติของกิจกรรม 
♦ เนนการปฏิบัติตามพันธกิจที่มอบหมายจาก

ภายนอก 
♦ วัฒนธรรมองคการออนแอและไมเปน 

เอกภาพ 
♦ เนื้อหาและรูปแบบการบริหารจัดการกําหนด

จากหนวยงานภายนอก 

 
♦ บริหารและจัดการศึกษาตามสภาพและ 

ความตองการจําเปนของโรงเรียน 
 

การบริหาร 
      ความคิดเกีย่วกับธรรมชาติของมนุษย 
♦  ทฤษฎี  X 
♦  มองมนุษยในเชิงเศรษฐศาสตร 
♦ใหความสําคัญกับการตรวจสอบและควบคุม 

 
 
♦  ทฤษฎี Y 
♦  มองมนุษยในหลายแงมมุ 
♦  ใหความสําคัญกับการรวมมือกันพัฒนา 

 
ภาพ 3  ลักษณะงานในหนาที่และลักษณะอื่นๆ  ของโรงเรียนกับการบริหารโดยใชโรงเรียน 

เปนฐานและการบริหารแบบที่ถูกควบคุมจากภายนอก 
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การบริหารแบบที่ถูกควบคุมจากภายนอก การบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน 
      ความคิดเกีย่วกับโรงเรียน 
♦ โรงเรียนเปนเครื่องมือ ครูเปนลูกจางจะ 
      ปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนมอบหมายเทานั้น 

 

♦ โรงเรียนเปนสถานที่ที่นักเรียน ครู และ       
ผูบริหารมาอยูรวมกัน ทกุคนมีสิทธิใน 

       การรวมกนัพัฒนาโรงเรยีน 
รูปแบบการตดัสินใจ 

♦ รวมอํานาจ 

♦ ผูบริหารเปนผูตัดสินใจฝายเดยีว 

 

♦ กระจายอํานาจการตัดสินใจ 

♦ ตัดสินใจโดยมีสวนรวมจากครูผูปกครอง  
นักเรียน 

ภาวะผูนํา 

♦ ใชแบบภาวะผูนําระดับพื้นฐาน เนนภาวะ    
ผูนําดานเทคนคิและภาวะผูนาํดานมนษุย 

 

♦ ใชแบบภาวะผูนําหลายระดับนอกจาก  
ภาวะผูนําดานเทคนิคและภาวะผูนําดาน
มนุษยแลวยังใชภาวะผูนําดานสัญลักษณ 
ที่วัฒนธรรมและดานการศกึษา 

แบบการใชอํานาจ 

♦ มักใชอํานาจตามกฎหมาย การใหรางวลั  
การลงโทษ และการบังคับ 

 

♦ ใชอํานาจอางอิงและอํานาจความเชีย่วชาญ 

เทคนิคการบริหาร 

♦ ใชเทคนิคการบริหารแบบงาย ๆ หรือใช
ประสบการณ 

 

♦ ใชเทคนิคการบริหารเชิงวิทยาศาสตร 

การใชทรัพยากร 

♦ ถูกควบคุมโดยเครงครัดจากสวนกลาง 

♦ ขึ้นอยูกับการจัดสรรที่มาจากภายนอก 

♦ รอการสั่งการหรืออนุญาต 

♦ พยายามหลีกเลี่ยงการเพิม่แหลงทรัพยากร
เพื่อมิใหเกิดปญหา 

 

♦ บริหารงบประมาณดวยตนเอง 

♦ ตรงตามความตองการของโรงเรียน 

♦ แกปญหาไดทันการ 

♦ พยายามเพิม่แหลงทรัพยากรการศึกษา 

 
ภาพ 3  (ตอ)  ลักษณะงานในหนาทีแ่ละลักษณะอื่นๆ  ของโรงเรียนกบัการบริหารโดยใชโรงเรียน 

เปนฐานและการบริหารแบบที่ถูกควบคุมจากภายนอก 
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การบริหารแบบที่ถูกควบคุมจากภายนอก การบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน 
บทบาทของโรงเรียน 
♦ รูปแบบการปฏิบัติตามกระบวนการที่

กําหนดจากสวนกลาง 
♦ หลีกเลี่ยงความผิดพลาด 

 
♦ รูปแบบการพัฒนาที่สรางขึ้นเองเพื่อพฒันา

ทั้งโรงเรียน ครู และนักเรยีน 
♦ มุงแกปญหา 

บทบาทของหนวยงานสวนกลาง 
♦ ผูตรวจสอบหรือผูควบคุมโดยเครงครัด 

 
♦ เปนผูสนับสนุนหรือที่ปรึกษา 
♦ ผูนําและผูพัฒนาเปาหมาย 

บทบาทของผูบริหารโรงเรียน 
♦ ผูดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมาย 

ที่วางไว 
♦ ผูนิเทศและกํากับติดตาม 
♦ ผูควบคุมทรัพยากร 

 
♦ ผูกระตุนและประสานงานใหคนปฏิบัต ิ
♦ ผูพัฒนาทรัพยากร 

บทบาทของครู 
♦ ลูกจาง 
♦ ผูตาม 
♦ ผูรับคําสั่ง 
♦  ผูปฏิบัติ 

 
♦ ผูรวมงาน 
♦ ผูตัดสินใจ 
♦ ผูริเร่ิม 

บทบาทของผูปกครอง 
♦ ผูรับบริการ 
♦ เปนบุคคลภายนอก 

 
♦ ผูรับบริการเชิงคุณภาพ 
♦ ผูที่มีสวนรวมและใหความรวมมือ 
♦ ผูสนับสนุนโรงเรียน 

มนุษย / สังคมสัมพันธ 
♦ การบังคับบัญชา 

  ♦ หัวหนา-ลูกนอง บรรยากาศแบบปดและ   
ปกปองตนเอง 

♦  ขัดแยงกัน 
♦  บรรยากาศทํางานเปนแบบควบคุม 

 
♦ การรวมงาน 
♦ เนนการทํางานเปนทีม เปดกวางและรวมมือ 
♦ มีฉันทามติ 
♦ บรรยากาศองคการเปนแบบความรวมมือ 

 
ภาพ 3  (ตอ)  ลักษณะงานในหนาทีแ่ละลักษณะอื่นๆ  ของโรงเรียนกบัการบริหารโดยใชโรงเรียน 

เปนฐานและการบริหารแบบที่ถูกควบคุมจากภายนอก 
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การบริหารแบบที่ถูกควบคุมจากภายนอก การบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน 
แบบการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 

♦ บริหารโดยอาศัยประสบการณ 

♦ ทํางานตามขั้นตอนและคําสั่งหลีกเลี่ยง
ปญหา 

♦ คุนเคยและรับฟงเฉพาะผูใกลชิด 

 

♦ มีความรูและเทคนิคการบริหารทันสมัย 

♦ เรียนรู คนหา พัฒนาแกปญหาอยางตอเนื่อง 

♦ ใจกวาง รับความคิดเหน็ของทุกคน 

เครื่องชี้วัดประสิทธิผลของโรงเรียน 

♦ ใหความสนใจเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
เปนหลัก ไมสนใจเรื่องกระบวนการหรือ 
ตัวปอน 

♦ การประเมนิผลเปนวิธีการในการตรวจสอบ
การบริหาร 

 

♦ สนใจทั้งระบบ ทั้งตัวปอน กระบวนการ      
ผลผลิต ซ่ึงรวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ      
ดวย 

♦ การประเมนิผลเปนกระบวนการเรยีนรูเพื่อ      
ปรับปรุงโรงเรียน 

 
ภาพ 3  (ตอ)  ลักษณะงานในหนาทีแ่ละลักษณะอื่นๆ  ของโรงเรียนกบัการบริหารโดยใชโรงเรียน 

เปนฐานและการบริหารแบบที่ถูกควบคุมจากภายนอก 
 (ที่มา :  อุทัย   บุญประเสริฐ.  2545 : 25 – 29) 
 
 

ภาพ 3  แสดงถึงลักษณะสําคัญและการบริหารที่แตกตางกันระหวางการบริหาร 
โดยใชโรงเรียนเปนฐานและการบริหารแบบที่มีการควบคุมมาจากภายนอก   จะเห็นไดวา 
ในการบริหารแบบควบคุมจากภายนอก  พันธกิจของโรงเรียน  (School Mission)  จะถูกกําหนด 
มาจากสวนกลาง  เนนความเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  ทั้งดานการเรียนการสอนและ 
กิจกรรมอื่นๆ  สมาชิกในโรงเรียนจะไมมีสวนรวมทําใหสมาชิกขาดแรงจูงใจที่จะทุมเทการ
ปฏิบัติงานใหกับโรงเรียน  สวนการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐานนั้น สมาชิกจะมีสวนรวม
ดําเนินการ พันธกิจที่ถูกกําหนดขึ้น  สมาชิกจะมีโอกาสมีสวนรวมมักจะยอมรับและใชเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานไดดี  สมาชิกมักจะใหความรวมมือรวมใจและทุมเทใหกับการทํางานมากกวา  
จะมีวัฒนธรรมองคการที่มีความรวมมือสูง  เปนแรงจูงใจใหสมาชิกมุงมั่นทํางาน  แมจะพบกับ
ความยากลําบากหรือส่ิงที่ทาทาย 

ดานกิจกรรมในโรงเรียน  (Nature of  School Activities) ในโรงเรียนที่บริหารแบบ
ควบคุมจากภายนอก  การจัดกิจกรรมจะเปนการจัดตามนโยบาย ภาระงานจะถูกกําหนดมาจาก 
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สวนกลาง   การจัดกิจกรรมมุงตอบสนองเกณฑและมาตรฐานที่สวนกลางกําหนด  กิจกรรม 
การเรียนการสอน  มักจะไมตอบสนองความตองการจําเปนของโรงเรียนอยางแทจริงเสมอ ใน 
โรงเรียนที่มีรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการจัดกิจกรรม  จะใหโอกาสใหสมาชิก
ไดมีสวนรวมกําหนดการจัดกิจกรรมและการแกปญหา  จะมีความยืดหยุนดวยรูปแบบกิจกรรม 
จะหลากหลาย   จะเปนการสรางประสิทธิผลแกโรงเรียน   เปนการสรางแรงจูงใจ  ในระยะ 10 ป 
ที่ผานมา  กิจกรรมที่ถูกกําหนดขึ้นเองในระดับโรงเรียนนี้ไดเปนที่ยอมรับกันแพรหลายมากทั่วโลก
เชน  การออกแบบหลักสูตรที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Curriculum Design)  การบริการ
แนะแนวที่ใชโรงเรียนเปนฐาน  (School Based Counseling)  การบริการแนะแนวที่ใชโรงเรียน 
เปนฐาน (School Based Counseling)  และการพัฒนาบุคลากรที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based 
Staff Development)  เปนตน  

2) กลยุทธในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ในเชิงกลยุทธการบริหาร (Management Strategies)  ปรากฎวาการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการบริหารจากการบริหารแบบควบคุมจากภายนอกไปสูรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ไดสะทอนใหเห็นกลยุทธการบริหารที่สําคัญ และนาสนใจดังตอไปนี้ 

(1)   ความเชื่อเร่ืองธรรมชาติมนุษย  (Assumptions about Human Nature)  ซ่ึงมี
หลายแบบ  ที่ผูบริหารโรงเรียนสามารถเลือกใชกับครูหรือนักเรียนตามความเหมาะสมได  เชน 
ทฤษฎี X  และทฤษฎี Y  ของ แมคเกรเกอร (McGregor)  (อางถึงใน  Cheng. 1996 : 268)   ซ่ึง
กลาวถึงธรรมชาติของมนุษย  2 แบบ  ตามทฤษฎี X  ที่เชื่อวามนุษยนั้นขี้เกียจและขาดความ
รับผิดชอบ   ดังนั้นจึงตองใชวิธีการบังคับหรือควบคุมการทํางานอยางใกลชิด   สวนทฤษฎี Y  เ ช่ือวามนุษย 
มีความขยัน   รับผิดชอบ   มีแรงจูงใจในตนเองและชอบทํางาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาสภาพการ
ทํางาน   มีความเหมาะสม  และคนมีสวนรวมในการทํางานโดยไมถูกบังคับ   ก็จะยิ่งมีความพึง
พอใจและรับผิดชอบมากขึ้น  ทฤษฎี Y  ใหขอคิดวาการที่บุคคลรวมมือกันทํางาน   มีการพัฒนา
บุคลากร  มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานจะเปนแรงจูงใจที่ดีแกครูและนักเรียน 

ความเชื่อตามทฤษฎี X  จะสอดคลองกับการบริหารแบบที่ถูกควบคุม 
จากภายนอก  ทั้งนี้จะเนนระบบควบคุมครูและนักเรียนอยางใกลชิด   มนุษยนั้นมีความซับซอน  
เปลี่ยนแปลงได   มีความสามารถ และความตองการที่แตกตางกัน   การบริหารบุคคลตามแนว
ทฤษฎี Y  จะสอดคลองกับการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน  ซ่ึงเหมาะสมเพราะมีความยืดหยุน 
และจะเปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดแสดงความรูความสามารถตามที่ตองการ และตามทฤษฎี
ของ มาสโลว และ อัลเดอรเฟอร  (Maslow and Alderfer)  (อางถึงใน Cheng. 1996 : 280 - 284)   
ก็ไดแสดงใหเห็นวา  ครูและนักเรียนมีความตองการที่ตางกันในหลายระดับ   แตความตองการ 
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พื้นฐาน  คือ  การไดมีสวนรวมในสังคม  การไดประสบความสําเร็จตามที่ตองการและการมีโอกาส
รับการพัฒนา   สวนความตองการในระดับสูงขึ้นไป  ก็คือ  การไดทํางานที่ทาทายและงานที่ยากขึ้น 

(2)   ดานความคิดเกี่ยวกับความเปนองคการของโรงเรียน  (Concept of School  
Organization) 
 การบริหารแบบควบคุมจากภายนอก  ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่กําหนด 
เปาหมายงานใหชัดเจน แลวดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามที่ไดตั้งไว  ครูเปนเพียงลูกจางหรือ
เครื่องมือในการปฏิบัติงานเทานั้น  ครูที่ปรับตัวเขากับระบบไดก็อยูปฏิบัติงานรวมกันตอไปได  
แตถาปรับตัวไมได ก็ตองยุงยากหรือตองออกจากโรงเรียนไป  แนวคิดดังกลาวนี้ไมเหมาะสม 
กับหลักการบริหารสมัยใหม  ทั้งนี้ไมวาจะเปนองคการทางธุรกิจหรือองคการบริการสาธารณะ  
ซ่ึงแนวคิด  เร่ืององคการไดเปลี่ยนแปลงไปสูความเชื่อท่ีวา  องคการมิใชเปนเพียงเครื่องมือสําหรับ
การบรรลุเปาหมายของการทํางาน หรือการมีผลผลิตเชิงปริมาณเทานั้น  แตองคการเปนสถานที่
สําหรับการดํารงชีวิตและการพัฒนาดวย 
 โรงเรียนไมใชเปนเพียงสถานที่เตรียมอนาคตใหเด็กเทานั้น   แตยังเปน
สถานที่ที่นักเรียน  ครู และผูบริหารไดอยูรวมกันมาอาศัย  เติบโตและพัฒนาไปดวยกัน  หากไมมี
การพัฒนาครู  หรือทั้งครูกับผูบริหารไมไดรวมมือกันแลว  การพัฒนาก็จะไมเปนไปอยางตอเนื่อง 
และจะไมทําใหนักเรียนมีชีวิตการเรียนที่มีคุณคา  มีคุณภาพที่แทจริง  โรงเรียนที่บริหารตามแนวคิด
แบบใชโรงเรียนเปนฐาน   จึงเปนสถานที่ที่เด็กไดเติบโต   ผูบริหารและครูไดรับการพัฒนา  
ซ่ึงผลการพัฒนารวมกันเหลานี้ทําใหเกิดผลดีตอโรงเรียนโดยสวนรวม 

(3)   ดานรูปแบบการตัดสินใจ  (Decision Making Style)  
 สําหรับการบริหารตามแบบที่มีการควบคุมมาจากภายนอกนั้นจะมี 
การควบคุมอยางใกลชิดจากหนวยงานสวนกลาง  ทําใหการตัดสินใจสั่งการของโรงเรียนแบบเดิม
นั้นเปนบทบาทเฉพาะตัวของผูบริหารโรงเรียน หรือของสวนกลาง   สวนครูเปนผูปฏิบัติ   การมี
สวนรวมในการตัดสินใจของครูมีนอยมาก 
 ปจจุบันนี้การจัดการศึกษาและสภาพแวดลอมภายนอก  โรงเรียนมีความ
ซับซอนเพิ่มขึ้น  การตัดสินใจในระดับโรงเรียนจึงควรมีลักษณะรวมมือกันใชอํานาจดวยเหตุผล 
ตอไปนี้ 

ก) เปาหมายของโรงเรียนไมชัดเจนและเปลี่ยนแปลงยาก  การรวมมือกัน
ของครู   ผูปกครอง   นักเรียน   ตลอดจนศิษยเกาจะเปนการชวยกันพัฒนาเปาหมายของโรงเรียน
รวมกัน  เพื่อสะทอนสภาวการณปจจุบันและความตองการในอนาคตไดดียิ่งขึ้น 
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ข) เปาหมายของโรงเรียนมีหลายระดับและภารกิจของโรงเรียน  ซับซอน
ยิ่งขึ้น  จึงมีความจําเปนตองระดมสติปญญา  แนวคิดของคนจากหลายฝาย  เพื่อชวยใหการบรรลุ
ภารกิจและเปาหมายเหลานั้นเกิดผลไดดียิ่งขึ้น  การมีสวนรวมตัดสินใจโดยผูปกครอง  ครู    
นักเรียน และชุมชนจงึเปนสิ่งสําคัญ 

ค) ความรวมมือและการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  เปนการสรางโอกาส
ใหสมาชิก  รวมทั้งผูบริหารโรงเรียนไดมีโอกาสเรียนรู  และพัฒนาเพื่อความเขาใจรวมกัน  และเพื่อ
บริหารโรงเรียนไดสําเร็จ 

ง) ความรวมมือในการตัดสินใจเปนกระบวนการกระตุนใหครู ผูปกครอง
และนักเรียน มีความรูสึกผูกพันกับโรงเรียน 

(4)   เร่ืองแบบภาวะผูนํา  (Leadership Style) 
 เซอรจีโอแวนนี  (Sergiovanni. 1984,  อางถึงใน  อุทัย   บุญประเสริฐ.  
2545 : 35)  ไดจัดระดับภาวะผูนําของอาจารยใหญ (Principal) ไว  ไดแก  ภาวะผูนําดานเทคนิค 
(Technical Leadership)  ภาวะผูนําดานมนุษย  (Human Leadership)  ภาวะผูนําทางการศึกษา  
(Educational Leadership)  ภาวะผูนําเชิงสัญลักษณ (Symbolic Leadership)  และภาวะผูนําเชิง 
วัฒนธรรม  (Cultural Leadership)  ผูบริหาร โรงเรียนที่มีการบริหารแบบถูกควบคุมจากภายนอก  
จะใชภาวะผูนําดานเทคนิคและภาวะผูนําซ่ึงเนนการนํา  เพื่อการทํางานใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
เห็นหลัก  แตการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เนื่องจากงานในโรงเรียนมีความซับซอนมากขึ้น   
ผูบริหารจึงตองประพฤติตนเปนแบบอยาง   เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง   ผูบริหารตองใช 
แบบภาวะผูนําหลายระดับผสมผสานกัน   คือ  นอกจากใชแบบภาวะผูนําดานเทคนิคและภาวะผูนํา
ดานมนุษยแลว  ยังตองใชภาวะผูนําทางการศึกษา   การเปนผูนําทางวิชาการ  ภาวะผูนํา 
เชิงสัญลักษณและภาวะผูนาํเชิงวัฒนธรรมประกอบอีกดวย 

(5)   ดานการใชอํานาจ  (Use of Power) 
 การบริหารโดยทั่วไปแลวความจําเปนที่ตองมีการใชอํานาจเปนส่ิงที่ 

ขาดไมได   แตตามทฤษฎีที่วาดวยที่มาของอํานาจ  (Sources of Power)  นั้น ไดแบงที่มาของอํานาจ
พื้นฐานไวเปน  4  ฐานดวยกัน ไดแก   1)  อํานาจจากการใหรางวัล  (Coercive Power)   2)  อํานาจ
ตามกฎหมาย  (Legitimate Power)   3)  อํานาจจากการอางอิง (Reference Power)    4)  อํานาจจาก
ความรูความเชี่ยวชาญ  (Expert Power)    การใชอํานาจที่ไมเหมาะสมหรือไมถูกวิธีนั้น   อาจสง 
ผลเสียตอการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของสมาชิกไดเปนอยางมาก 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 28 

 การบริหารโรงเรียนตามแบบที่ถูกควบคุมจากภายนอกนั้น   ผูบริหารมักใช
อํานาจบังคับ   อํานาจจากการใหรางวัล และอํานาจตามกฎหมายเปนหลัก แตในปจจุบัน   องคการ 
มีความซับซอนมากขึ้น   บุคลากรของโรงเรียนมีระดับความรูสูงขึ้น  มีความสามารถแตกตาง 
และหลากหลายมากขึ้น   การบริหารแบบที่ใชโรงเรียนเปนฐานจะมีสวนตอการมุงพัฒนาและ
กระตุนใหสมาชิกไดมีสวนรวมมากขึ้น   ดังนั้นการใชอํานาจจากการอางอิงและอํานาจจากความรู   
ความเชี่ยวชาญ  จะมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาวิชาชีพครู  ตอการเปนผูนําครูและการสนบัสนนุ
ใหครูและนักเรียนไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ 

(6)  ในดานทักษะการบริหาร (Management Skills)  
จากการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของพฤติกรรมศาสตรและทฤษฎีองคการ 

ไดพบวามีทักษะการบริหารแบบใหมๆ  ที่ไดรับการพัฒนาและนํามาใชในองคการตางๆ  เชน  
การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการวิเคราะหเพื่อตัดสินใจใชทักษะการแกไขความขัดแยง   การใช
กลยุทธเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองคการ   เปนตน 
 โรงเรียนที่มีการบริหารในแบบที่มีการควบคุมจากภายนอกยิ่งมากเทาใด 
มักจะถูกควบคุมอยางใกลชิดจากสวนกลางมาก  โรงเรียนจะเครงครัดกับหนาที่  คอยปฏิบัติตาม 
คําสั่งอยางระมัดระวัง  จึงไมจําเปนตองมีการใชทักษะการบริหารที่ทันสมัยและกาวหนามากนัก 
เมื่อใดก็ตามที่โรงเรียนเปลี่ยนรูปแบบไปสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  จะเห็นถึงความ 
จําเปนตองใชทักษะและแนวคิดใหมๆ  เกี่ยวกับการบริหารมากขึ้น 

(7)   ดานการใชทรัพยากร  (Use of Resources)  ของโรงเรียน  
ในการจัดการศึกษาโดยทั่วไป  เนนทรัพยากรและคาใชจายเกือบทั้งหมด 

จะมาจากรัฐ   ดังนั้นรัฐจึงตองตรวจสอบการใชเงินของโรงเรียนอยางใกลชิด  โรงเรียนก็ตองปฏิบัติ
ตามระเบียบและคอยปรึกษากับเจาหนาที่จากสวนกลางในแทบทุกขั้นตอน   ระเบียบตางๆ   
ที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรเองดวย   โรงเรียนจึงมักจะไมสามารถใชทรัพยากรไดตรงกับ 
ความตองการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    มักจะไมสนองในการแกปญหาและพัฒนา 
ที่สอดคลองกับความตองการเฉพาะของโรงเรียน  ในทางตรงกันขามปรากฏวาสวนกลางตอง 
สูญเสียกําลังคนและงบประมาณเปนจํานวนมากในกระบวนการติดตาม   ควบคุม   ดูแลโรงเรียน  
ดังนั้น ตั้งแตป 1980  เปนตนมา  ในประเทศอังกฤษ  แคนาดา  ออสเตรเลีย  และสหรัฐอเมริกา  
จึงเนนการใหโรงเรียนมีอํานาจในการดูแลรับผิดชอบบริหารทรัพยากรดวยตนเองมากขึ้นและจาก
การที่โรงเรียนไดมีอํานาจหนาที่บริหารทรัพยากรดวยตนเอง  ไดทําใหโรงเรียนสามารถบริหารงาน
บรรลุเปาหมาย ตรงตามสภาพการณของโรงเรียน   มีประสิทธิผลสูง  ไมตองสิ้นเปลืองบุคลากร  
งบประมาณ และเวลาในกระบวนการติดตามควบคุมและตรวจสอบ 
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3) การนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในโรงเรียน 
  เมื่อเร่ิมนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใช   คณะกรรมการ
เขตการศึกษา และผูอํานวยการเขตการศึกษา   หรือผูบริหารการศึกษาที่อยูเหนือระดับโรงเรียน  
ตองใหการสนับสนุนโดยใหความไววางใจผูบริหารโรงเรียน  และคณะกรรมการโรงเรียน 
ในการบริหารโรงเรียน และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย    จึงตองมีการกําหนด
บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเขตการศึกษา   ผูอํานวยการเขตการศึกษา   
คณะกรรมการโรงเรียน และผูบริหารโรงเรียนไวอยางชัดเจน   เปนลายลักษณอักษร เปนมาตรฐาน 
และงายตอการตรวจสอบ   เรื่องนี้ขอเสนอไววา  ในแตละปใหแตละโรงเรียนประชุมประเมิน 
ผลงานในรอบปที่ผานมาวา  มีความสําเร็จและมีปญหาอุปสรรคใดบางแลวรวมกันวางแผนสําหรับ
อนาคตตอไป 

 คณะกรรมการโรงเรียนตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร  เชน   
ในเรื่องการตัดสินใจ   การสั่งการ   การแกปญหา   กลุมสัมพันธ   การวางแผนหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน   งบประมาณ   การบริหารบุคคลฯ  และผูบริหารโรงเรียนตองไดรับการฝกอบรม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะภาวะผูนํา 

 ในการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชนั้น  จะประสบ 
ความสําเร็จดวยดี ขึ้นอยูกับปจจัยตอไปนี้   

ก) ตองมีการถายโอนอํานาจหนาที่การบริหารจากหนวยงานบริหารสวนกลาง
ไปยังผูบริหาร  โรงเรียนอยางแทจริง และตัวผูบริหารโรงเรียน ก็ตองใชอํานาจหนาที่นั้นรวมกับครู   
ผูปกครอง และผูแทนจากชุมชน 

ข) มีการกําหนดอํานาจหนาที่  (Authority)  ความรับผิดชอบ การมอบอํานาจ
หนาที่จะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับภาระงาน  บทบาทและความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจดวย 
ไมใชเปนการปดภาระ 

ค) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตองรูวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน   รูบทบาท 
หนาที่ความรับผิดชอบ และรูวัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งของตน และของ 
ผูอ่ืน 

ง) บุคลากรในโรงเรียนและในสํานักงานการศึกษาจะตองไดรับการฝกอบรม
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน  ตองเรียนรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนบทบาทและเรียนรูเกี่ยวกับการสื่อสาร 

จ) มีการพัฒนาวิชาชีพและฝกอบรมใหแกครูและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับ
การจัดการ   การแกปญหา หลักสูตรและการสอนและสนับสนุนงบประมาณสําหรับการฝกอบรม 
และจัดใหมีเวลาสําหรับการประชุมอยางสม่ําเสมอ 
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ฉ) ไดรับการสนับสนุนจากบุคลากรในโรงเรียน 
ช) จะตองจัดใหมีระบบการสื่อสารอยางเสรี  บุคลากรสามารถสื่อสารกัน 

ทั้งสายงาน  ขามสายงานหรือขามองคการได 
4) การบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ดังที่ไดกลาวไวในตอนตนวา   การปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอํานาจ 
การศึกษากับการบริหารแบบมีสวนรวมนั้น  เปนหัวใจหรือเปนหลักสําคัญสําหรับการบริหาร 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของบุคคลในองคการนั้น  จาก 
การศึกษาถึงที่มาของเรื่องนี้ไดพบวา  เร่ิมมีมาตั้งแตประมาณ  ป ค.ศ. 1930  เปนตนมา  และแนวคิด 
ดังกลาวไดรับความสนใจ และนํามาปฏิบัติกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา  ในราวป  ค.ศ. 1960 
เปนตนมา 

 มีนักวิชาการที่มีช่ือเสียง  เชน   คริส   อารจิริส  (Chris  Argyris),   ดัคลาส   
แมคเกรเกอร  (Douglas  McGregor)  และ เรนซิส  ลิเคอรท (Rensis Likert)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ 
การบริหารแบบรวมมือหรือการมีสวนรวม (Participative Management)  ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันมาก 
ในบรรดานักบริหารวงการตางๆ  รวมทั้งดานการศึกษาดวย  โดยเชื่อวาการบริหารแบบมีสวนรวม
จะทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น  ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น  

 ในชวงระยะเวลาเดียวกันนี้  ก็ไดเกิดกลุมแนวคิดในการทํางานแบบรวมมือกัน
ในวงการอุตสาหกรรมของยุโรปที่เรียกกันวา  วิธีระบบเทคนิค – สังคม (Social – Technical System 
Approach)   วิธีการตามระบบนี้จะเนนการรวมมือกัน ตั้งแตการออกแบบองคการและการกําหนด
ภารกิจขององคการ  ซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการทางสังคมของพนักงานและไดผลงานตรง
ตามเปาหมายขององคการไปพรอมๆ  กัน  ซ่ึงมีลักษณะเปนการรวมมือกันสรางสรรคระบบบริหาร
ดวยตนเอง  ที่เรียกกันวา  Self – Regulation  หรือ  Self – Management  

 มีรายงานการศึกษาเฉพาะกรณีและการวิจัยหลายฉบับที่แสดงวาโรงงานที่ใช 
วิธีการตามระบบเทคนิค – สังคม (Social – Technical System Approach)  นี้  จะมีผลผลิตสูงกวา
โรงงานที่บริหารแบบเดิม   แนวคิดนี้ไดแพรสูประเทศสหรัฐอเมริกา และในป  ค.ศ.1985  ปรากฏวา
มีกวา 40  บริษัท และกวา  200 โรงงานที่นํารูปแบบเทคนิค – สังคม และการปฏิบัติงานแบบ 
มีสวนรวมไปใช  โรงงานเหลานี้ไดรับการขนานนามวาเปน “โรงงานรูปแบบใหม”  (New – Design 
Plants)  และเปนระบบงานที่มีผลผลิตสูง (High Performing Work Systems)  

 โรงงานในรูปแบบใหมดังกลาวนี้ จะมีโครงสรางองคการเปนแบบราบ  (Flat 
Organizational Structure)  เนนการทํางานเปนทีม  (Team–Based Jobs)  มีการฝกอบรมขามสายงาน
และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศในทุกระดับขององคการ   มีการบริหารและควบคุมกันเอง
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ในระดับลาง  มีความแตกตางระหวางตําแหนงงานนอย   จายคาตอบแทนตามทักษะและผลงาน    
พนักงานมีสวนรวมกําหนดนโยบาย   กําหนดเปาหมาย   กําหนดวิธีการปรับปรุงผลผลิตและ 
รวมปฏิบัติงาน  แนวคิดดังกลาวนี้แพรหลายมากในธุรกิจอุตสาหกรรม   สวนธุรกิจบริการและ 
ดานการศกึษา  ไดมีการศึกษาวิจัยกันบางแลว แตไมไดนํามาใชบริหารกันอยางจริงจังนัก 

 ในชวงป  ค.ศ.1980  เปนตนมา   สหรัฐอเมริกามีกระแสการเปลี่ยนแปลง 
สูการบริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคการ (Total Quality Management – TQM)   เกิดขึ้น   ซ่ึง TQM  
เปนรูปแบบการบริหารที่เปนระบบ  เพื่อมุงปรับปรุงคุณภาพ และพนักงานทุกคนจะมีบทบาทและ 
มีสวนรวมในการแกปญหา   ผูแทนพนักงานทุกสวนจะรวมกันกําหนดแนวทางแกไขปญหา และ
ปรับปรุงระบบงาน  โดยคํานึงถึงหลักสําคัญ  คือ  ความพึงพอใจของลูกคาและความตองการ 
ขององคการที่สอดคลองกัน  สําหรับวิธีการทํางานนั้นใหมีการรื้อปรับระบบ  (Re – Engineering)  
ขององคการ  ซ่ึงอาจทําไดทั้งดานโครงสราง และกระบวนการทํางาน  

 ในเรื่องการมีสวนรวมนี้  ลอเลอร  (Lawler.  1986 : 105) ไดเสนอกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม ที่เปนการมีสวนรวมในแบบที่จริงจังวา เปนการทําใหสมาชิก
ทุกคนในองคการมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน   ในการแกปญหา และ 
การสรางความสําเร็จใหแกองคการ  ซ่ึงตองอาศัยการกระจาย  (Decentralization)  ส่ิงตอไปนี้ 
สูระดับลางอยางทั่วถึงทั้งองคการ  คือ 
 (1)   สารสนเทศ  (Information)   ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารที่ทําใหพนักงาน  ซ่ึงมี
สวนรวมและมีอํานาจในการตัดสินใจ  ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมองคการ   กลยุทธ 
ระบบงาน   ระดบัและชนิดของผลงานที่ตองการ 
 (2)   ความรูและทักษะ  (Knowledge and Skills)  ซ่ึงเปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับ 
ประสิทธิผลของงานและความสําเร็จขององคการ  เปนความรูและทักษะในการบริหาร และความรู
และทักษะในการปฏิบัติงาน 
  (3)   อํานาจ (Power)  ซ่ึงเกี่ยวของกับการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและ
กลยุทธในการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 
  (4)   รางวัล  (Rewards)   เปนสิ่งซึ่งชวยสรางแรงจูงใจแกพนักงานที่ชวยให 
องคการประสบความสําเร็จ  โดยการใหรางวัลนั้น ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จของ
องคการ 

 การมีสวนรวมแบบจริงจังนี้  เปนวิธีการที่ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจ และ
เปนแนวทางในการกระจายอํานาจ   หนาที่ในองคการ   เปนสวนของการปรับโครงสรางองคการ        
(Re – Structure)   และปรับกระบวนการสูระดับลางตลอดทั่วทั้งองคการ   แนวคิดนี้ไดแพรเขาไป 
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สูองคการที่เปนธุรกิจการบริหารและองคการทางการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ  และในที่สุดไดกลาย 
เปนสวนสําคัญที่เปนหัวใจในแนวคิด  เร่ืองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School – Based 
Management : SBM )  

 จากสาระสําคัญดังกลาวนี้ จะเห็นไดวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  
คือ  การที่งานของโรงเรียนเปนไปตามความตองการจําเปน (Needs)  ของโรงเรียนเอง โดยมีสมาชิก
ของโรงเรียน  ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการที่มาจากผูบริหาร  ผูแทนครู  ผูแทนผูปกครอง    
ผูแทนนักเรียน ฯลฯ  มีอํานาจ  หนาที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ  การใชทรัพยากรที่มีอยู 
ในการแกปญหาและจัดกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิผล และเพื่อการพัฒนา
ของโรงเรียนเอง  ซ่ึงจะตรงกันขามกับแนวคิดในการบริหารแบบเดิมที่มีการควบคุมมาจากภายนอก 
(External Control Management)  ซ่ึงเปนลักษณะการบริหารที่โรงเรียนจะถูกควบคุมโดยหนวยงาน
จากสวนกลาง   นโยบายการบริหารก็มักจะไมตรงกับความตองการหรือธรรมชาติของโรงเรียน 
นัก อีกทั้งสมาชิกที่อยูในโรงเรียนก็ไมมีบทบาทสําคัญหรือไมมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงาน 

5) กลยุทธแหงความสําเร็จของการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
   กลยุทธสําคัญที่ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสบความสําเร็จ 
ตามแนวคิดของ  วอลสเตตเตอร และมอรแมน   (Wohlstetter and Mohrman. 1993,  อางถึงใน  อุทัย  
บุญประเสริฐ.  2545 : 55  )  ไดแก 
   (1)   การกระจายอํานาจ   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มีประสิทธิผล 
ตองเปนการกระจายอํานาจไปใหผูมีสวนไดสวนเสีย  ซ่ึงไดแก  คณะกรรมการโรงเรียน และ
คณะอนุกรรมการ  ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจมากที่สุด เมื่อเริ่มนําการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานไปปฏิบัติ  ทั้งนี้แตละโรงเรียนจะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียน (School Council)  
ขึ้ น  
ซ่ึงการกําหนดรูปแบบมาจากสวนกลาง จากเขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียนกําหนดเองก็ได  
สวนใหญแลวคณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน  ครู  ผูปกครองและ
บุคลากรอื่นๆ  ซ่ึงไดมาจากการเลือกตั้งของแตละกลุมวิชาชีพ  บางโรงเรียนคณะกรรมการมีอํานาจ
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ  มาก  แตบางโรงเรียนคณะกรรมการเปนเสมือนที่ปรึกษา  ผูบริหารโรงเรียน
มีอํานาจตัดสินใจเมื่อเรื่องผานการพิจารณาของคณะกรรมการโรงเรียนแลว 
  คณะกรรมการโรงเรียนหรือผูบริหารโรงเรียนมักจะตั้งคณะอนุกรรมการ 
(Sub – Committees)  ขึ้น  จะตั้งกี่คณะแลวแตจะเห็นสมควร  (ปกติมี 3 – 12 คณะ)   โดยใหรายงาน
หรือใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการโรงเรียน   คณะอนุกรรมการจะไดรับมอบหมายทํางานในเรื่อง  
หลักๆ ของโรงเรียน   คณะอนุกรรมการบางคณะที่เกี่ยวของกับเรื่องหลักสูตรและการสอน  อาจมี
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สมาชิกเฉพาะผูที่ เปนครูก็ได    แตคณะอนุกรรมการบางคณะที่เกี่ยวของกับประชาสัมพันธ      
เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวก   ควรจะตองประกอบดวยครู  ผูปกครอง และผูแทนชุมชน 
คณะอนุกรรมการเหลานี้ตองมีการแตงตั้งอยางเปนทางการ  มีการกําหนดจํานวนสมาชิกและมีเวลา
ประชุมสม่ําเสมอ 

 จุดสําคัญก็คือ  โรงเรียนจะตองมอบหมายอํานาจการตัดสินใจบางอยางให 
คณะอนุกรรมการ  และจะตองเปนเรื่องที่สงผลตอการเรียนการสอนเทานั้น   เชน   การซื้ออุปกรณ
การศึกษา   การขยายเวลาเรียนเพื่อใหมีเวลาสําหรับครูไดประชุมวางแผนสัปดาหละ  1  ครั้ง หรือ
การลดวันเรียนลงใน  1  ภาคเรียน  เพื่อใหมีวันเวลาสําหรบัการประชุมผูปกครอง  เปนตน 

 (2)   การเนนที่การพัฒนาวิชาชีพครู  การพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จนั้น  จะเปนการพัฒนาในภาพรวมทั้งโรงเรียน และเปนการพัฒนาระหวางปฏิบัติงาน
โดยมีแผนการพัฒนาตอเนื่องเปนแผนระยะยาวและมีการติดตามผลที่แนนอน   การพัฒนานั้น 
อาจเปนการสงครูกลุมหนึ่งไปรับการอบรมจากภายนอกแลวมาขยายผลใหครูทั้งโรงเรียน    
มีการนิเทศ  และแลกเปลี่ยนความรูระหวางครูดวยกันระหวางปฏิบัติงาน   หรือมีโครงการเชิญ
วิทยากรภายนอก  เชน  จากมหาวิทยาลัย  หรือจากเขตการศึกษามาใหความรูเกี่ยวกับการเรียน     
การสอน และวิชาการ   การสาธิตการสอนแบบใหมๆ  หรือเชิญนักบริหารจากภาคธุรกิจมาให 
ความรูเร่ืองการประชุมกลุมยอย   เทคนิคการตัดสินใจสั่งการ  เปนตน 

 นอกจากทักษะการเรียนการสอนแลว    ทางโรงเรียนตองพัฒนาครู 
ใหมีทักษะในการบริหารและตัดสินใจดวย   เชน   การตัดสินใจเปนกลุม   การสรางฉันทามติ   
การแกปญหาความขัดแยง ฯลฯ  รวมทั้งทักษะภาวะผูนํา  เชน   การดําเนินการประชุม  การบริหาร
งบประมาณ   การสัมภาษณ ฯลฯ  ผูที่รับการฝกอบรมและพัฒนานั้น  นอกจากจะเปนตัวครูทุกคน
แลวยังตองมีการอบรมหรือพัฒนาใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholders)  ที่เกี่ยวของดวย   เชน 
คณะกรรมการโรงเรียน   ผูบริหาร  เจาหนาที่ และในบางกรณีอาจรวมถึงผูแทนนักเรียน  (ระดับ
มัธยม)  ดวย 
  ในโรงเรียนที่ไมคอยประสบความสําเร็จนัก   ทั้งนี้ในการพัฒนามักจะเปน
การพัฒนาเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะบุคคล   มักเปนการอบรมระยะสั้นๆ  แลวขาดการนําไปปฏิบัติ 
และติดตามผล  โรงเรียนเหลานี้มักขาดแผนการพัฒนาบุคคล  ผูบริหารมักจัดสรรงบประมาณไว
สําหรับการอบรมเปนครั้งคราวไป    ไมไดมีการวางแผนระยะยาว และไมมีแผนในภาพรวมวา   
ใครควรไดรับการพัฒนาในเรื่องใดบางและเมื่อไร 
  (3)   การเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ   การเผยแพรสารสนเทศ  ควรเปน 
การดําเนินการ   เพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดรับรูเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียนใหมากที่สุด   เพราะในอดีต    
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สารสนเทศมักจะมาจากหนวยงานกลางตรงไปยังโรงเรียนแลวยอนกลับไปหนวยงานกลางอีก  
โดยที่ครูในโรงเรียนหรือผูปกครองไมมีโอกาสไดรับรูเลย   การเผยแพรสารสนเทศในโรงเรียน 
ที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เนนการที่บุคลากรที่เกี่ยวของและชุมชนจะตองไดรับรูผล 
การปฏิบัติงานของโรงเรียนใหมากที่สุด  วิธีการเผยแพร   สารสนเทศที่นิยมใช  อาจใชรูปแบบ 
ตอไปนี้เปนสื่อ  เชน  ใชกลุมงาน  (Work Group)  โรงเรียนตองสรางเครือขาย  (Network)   ของ
กลุมงาน   ซ่ึงโดยปกติครูแตละคนจะเปนคณะทํางานหรือเปนสมาชิกในกลุมงานตางๆ  2  หรือ  3 
คณะขึ้นไป  การใหขอมูลสารสนเทศผานกลุมงาน จะทาํใหมีการรับรูขาวสารทั่วทั้งโรงเรียนไดงาย 
การใชการประชุม  (Meeting)   บางโรงเรียนมีขอกําหนดใหมีการประชุมในระดับหมวดวิชาหรือ
กลุมชั้นทันที  หลังจากการประชุมระดับหัวหนางานแลว   ทั้งนี้เพื่อที่จะกระจายสารสนเทศไปยัง
ทุกคนอยางรวดเร็วและไดรับผลยอนกลับ (Feedback)  ไดทันการ   บางโรงเรียนจัดชั่วโมงประชุม
ไวทุกเชาเพื่อใหครูและเจาหนาที่ในแตละแผนกไดประชุมปรึกษาหารือกันกอนลงมือทํางาน  
ทําใหครูไดรับรูเรื่องที่กําลังเปนที่สนใจทั่วถึงกัน และเกิดความรูสึกมีสวนรวมมากขึ้น   ใชวิธีการ
กระจายสารสนเทศออกนอกโรงเรียน  (Outreach)  โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ  คือ โรงเรียน 
ที่จัดใหมีการสื่อสารอยางเปนระบบระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน โรงเรียนจึงควรมี 
การสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนเปนรายป   เพื่อใชสําหรับการวางแผนดําเนินงาน
ในปตอไป  โรงเรียนตองจัดใหมีการพบปะหรือส่ือสารกับผูปกครอง  เชน  การประชุมผูปกครอง
และครู  การจัดใหผูปกครองเขาเรียนหลักสูตรระยะสั้น  เชน  คอมพิวเตอร และกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร ระหวางนักเรียนและผูปกครอง  เปนตน  บางโรงเรียนอาจจางบุคลากรเพื่อทําหนาที่
ประสานงานระหวางโรงเรียนและผูปกครองโดยตรงดวยก็ได 
  การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) เปนวิธีการที่อาจใชไดเปนอยางดี  โดย  
โรงเรียนตองทําการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของโรงเรียนแลวทําออกเปนสารสนเทศ   เชน  
ผลการเรียน   ผลการดําเนินงาน / โครงการของโรงเรียน   ผลการเรียนของนักเรียน  ซ่ึงอาจทําในรูป
ของแฟมสะสมงาน  (Portfolio)  หรือบันทึกในลักษณะตางๆ  แลวหาวิธีนําเสนอใหผูปกครอง 
รับทราบและใหขอมูลปอนกลับ   เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป  หรืออาจจะ
ใหขอมูลขาวสารโดยผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน   (On – Line Computer)   เพื่อใหผูปกครอง
และชุมชนไดเขาไปศึกษาขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนได  ขอมูลที่บรรจุไวนั้น  นอกเหนือจาก 
ผลการเรียนแลว   อาจมีขอมูลเกี่ยวกับงาน / โครงการ   การจัดซื้อ / จัดจาง   กําหนดการสําคัญ  
ขอมูลงบประมาณและบุคลากร  หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ 

(4) การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม   โรงเรียนที่จะประสบผลสําเร็จ 
มักจะมีผูบริหารที่มีความสามารถในการเปนผูนํา  รูจักการมอบหมายงาน  ผูบริหารเปนผูที่มี 
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บทบาทสําคัญมากในการกระจายอํานาจ  ในการสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูและ
ทักษะเพิ่มขึ้น และชักจูงใหครูทุกคนมีสวนรวมในงานของโรงเรียน และใหรางวัลอยางเหมาะสม
แกครูและเจาหนาที่ 
  บทบาทสําคัญของผูบริหารโรงเรียน  คือ  ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปน 
ผูอํานวยความสะดวก  (Facilitator)  การเปนผูนาํ  (Leader)   และผูสนับสนุน  (Supporter)  เปนผูนํา
นวัตกรรม  (Innovations)   เขาสูโรงเรียน  และเปนผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหกาวหนา  
ผูบริหารมักเปนผูริเร่ิมบุกเบิกหรือเปนหัวหอก  (Spearheaded)   ในการพัฒนาพันธกิจ (Mission) 
ของโรงเรียน เปนผูที่รูจักมอบหมายงาน  (Delegate)  ใหบุคลากรในโรงเรยีน   เชน   การเลือกวัสดุ   
การบริหารงบประมาณ   กําหนดการพัฒนาบุคลากร   และผูบริหารยังมีบทบาทในการทําใหครู 
มีสวนรวม และรับผิดชอบโครงการทั้งหมดของโรงเรียน   แมแตบทบาทการสงเสริมใหโรงเรียน 
จัดอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนและบุคลากร   จัดเวลาพักสําหรับครู  เปนตน 

  ผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญในการติดตอสัมพันธกับภายนอก   ผูบริหารจึงตอง
ไปรวมเปนกรรมการกับองคกรเอกชน   สงเสริมความสัมพันธกับหนังสือพิมพและสื่อมวลชน    
ทองถ่ิน  เปนผูจัดหาทรัพยากรจากภายนอกโรงเรียน   เชน   ติดตอมหาวิทยาลัยในการพัฒนา 
วิชาชีพครู   ติดตอกับภาคธุรกิจเพื่อขอคําแนะนําเรื่องเทคโนโลยี    ติดตอกองทุนเอกชนหรือ 
เครือขายทางการศึกษา  เพื่อขอรับการสนับสนุนดานการเงินแกโรงเรียน   นอกจากการเปนผูนําทาง
วิชาการแลว  บทบาทที่สําคัญยิ่งของผูบริหาร  คือ   การจัดองคการ และเสริมสรางและสนับสนุน
บรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน และจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัด 
การศึกษา 
    (5)   การมีวิสัยทัศน  โรงเรียนสวนใหญที่ใชรูปแบบการบริหาร  โดยใช  
โรงเรียนเปนฐานไดผลดี จะมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนเกี่ยวกับพันธกิจ  (Mission)   คานิยม (Values)   และ
เปาหมาย  (Goals)   ที่เกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน เปนวิสัยทัศนที่สัมพันธกับแนวทาง 
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน   รวมทั้งการตัดสินใจเรื่องตางๆ  วิสัยทัศนนั้นเกิดมาจาก
กระบวนการสรางฉันทามติ  (Consensus – Building Process)  หรือเปนความเห็นพองของครู ของ
บุคลากร และผูมีสวนไดเสีย  เปนวิสัยทัศนที่มีการยอมรับรวมกัน ในการจัดการเรียนการสอน  
การกําหนดหลักสูตรของโรงเรียนจะสอดคลองกับแนวทางการจัดหลักสูตรระดับบน   ระดับรัฐ
และระดับชาติ  แตครูจะมีอิสระในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน   กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผล  โดยจะตองใหนักเรียนมีความรูและพฤติกรรมที่เปนไปตามที่หลักสูตรกําหนดในที่สุด 
 (6)   การใหรางวัล   การใหรางวัลแกบุคคลและกลุมตางๆ  ในโรงเรียน
อยางเหมาะสม  อาจจัดไดหลากหลาย   เชน   การใหรางวัลเปนตัวเงิน   เปนคาตอบแทน   การให
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เปนเงินคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร   บางโรงเรียนใหคาตอบแทนแกคณะกรรมการโรงเรียน
ดวยรางวัลที่ไมเปนตัวเงิน   ที่อาจจัดได   เชน   การใหคําปรึกษา  (Mentoring)   แบบกันเอง   
บันทึกแสดงความซาบซึ้งจากผูบริหารโรงเรียน   การเลี้ยงอาหารเปนกรณีพิเศษ และการให 
โลรางวัล 

 ในการใหรางวัลนั้นจําเปนตองดูความเหมาะสมของผูรับรางวัลดวย  เพราะ
สมาชิกแตละคนนั้นมีความตองการที่แตกตางกัน   บางคนตองการการยอมรับ  บางคนตองการ 
คาจางเพิ่ม   บางคนตองการลดคาบสอน   บางคนตองการตําแหนงเปนผูนํา  ซ่ึงผูบริหารตองเลือก
ใหรางวัลตามโอกาสและในปริมาณที่เหมาะสมดวย   การใหรางวัลและแรงจูงใจที่เหมาะสมจะเปน
ส่ิงสําคัญยิ่งที่มีสวนชวยนําไปสูการประสบความสําเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

2.1.3 ปจจัยที่เอื้อและปจจยัที่เปนอปุสรรคตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 จากการศึกษาของ  วอลสเตตเตอร  (Wohlstetter.  1995 : 13)  เกี่ยวกับความสําเร็จ

และความลมเหลวของการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในการบริหาร 
โรงเรียน  โดยศึกษาจากโรงเรียนระดับตางๆ  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา และออสเตรเลีย   
ไดขอคนพบที่สําคัญก็คือ โรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตองมีการปรับโครงสราง 
องคการของโรงเรียนใหม เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของกับโรงเรียนมี   “อํานาจหนาที่ที่แทจริง”  (Real 
Authority)   เกี่ยวกับงบประมาณ   บุคลากรและหลักสูตร   ทั้งนี้โดยใหมีเปาหมายเพื่อปรับปรุง 
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิผลสูงขึ้น 

 โอดเดน และวอลสเตตเตอร  (Odden and Wohlstetter. 1995 : 165)  ไดรวมกับ 
นักวิจัยแหงมหาวิทยาลัย  Southern California   ศึกษาผลการนํารูปแบบการบริหารแบบใชโรงเรียน
เปนฐานไปปฏิบัติ  พบวา  มีหลายแหงประสบความสําเร็จ  แตก็มีอีกหลายแหงที่นําไปใชไมไดผล 
เงื่อนไขสําคญัที่ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสบความสําเร็จ คือ 

 1)   ผูปฏิบัติงานในโรงเรียนตองมีอํานาจอยางแทจริงในการบริหารงบประมาณ  
บุคลากร และหลักสูตร 

 2)   อํานาจหนาที่ตองถูกใชเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  และมีผลโดยตรงตอการ
จัดการเรียนการสอน 

ประสิทธิ์   เขียวศรี   (2544 : 34)   เสนออุปสรรคของการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  มีอุปสรรคดังนี้ 
 1)   เวลา   การมีเวลาไมเพียงพอเปนอุปสรรคที่สําคัญที่สุดของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน   เพราะการบริหารรูปแบบนี้ตองการเวลาจากทุกฝาย   ทําใหครูมีความเบื่อหนาย 
ที่จะตองสละเวลามากขึ้น 
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 2)   ความคาดหวัง    ความคาดหวังที่เกินความเปนจริง  ทําใหหลายโรงเรียนที่
ทดลอง  นําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชมักจะโหมทําหลายโครงการและเรงเปลี่ยน 
วิธีการทํางานอยางมากมายในระยะเวลา  1 – 2  ปแรก  ซ่ึงตามความเปนจริงแลวสมควรใหเวลา 
แกการบริหารรูปแบบนี้ไมต่ํากวา  5  ป 
 3)   การสนับสนุน   คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไมไดรับการสนับสนุนอยาง
เพียงพอ   ซ่ึงอาจเกิดจากขาดทักษะเกี่ยวกับกระบวนการกลุม  การทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
ของตนเอง  หรือขาดความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 4)   ความไมสอดคลองระหวางอํานาจที่ตองการกับอํานาจที่ไดรับ  บางครั้งครูเกิด
ความรูสึกที่ไมดีตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพราะตองตัดสินใจในเรื่องที่ตนเองไมสนใจ  
หรือไมมีความรู   ผลการวิจัยพบวา   ครูตองการรวมตัดสินใจเรื่องวิชาการ  แตหนวยบริหารมัก 
ไมยอมมอบอํานาจนี้ใหโรงเรียน 
 5)   อุปสรรคเกี่ยวกับการตัดสินใจ  โรงเรียนอาจถูกเรียกรองใหนําโครงการของ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานหลายๆ โครงการไปปฏิบัติ  ในขณะที่ยังตองทํางานภายใต
อุปสรรคนานาประการที่เกิดจากขอบังคับและกฏเกณฑตาง ๆ จากหลาย ๆ ดาน 
     ส่ิงที่เปนอุปสรรคมากที่สุด  คือ  การที่บุคคลในโรงเรียนมองการบริหารโดยใช 
โรงเรียนเปนฐานวาเปนเพียง  “ไมดอกไมประดับ”    และคงจะไมแตกตางจากการบริหารแบบเกา  
ซ่ึงอาจเปนความเห็นที่ถูกตองก็ไดหากนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชแตไมกระจาย
อํานาจการตัดสินใจใหโรงเรียนอยางแทจริงและไมมีการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ 

1) ปจจัยที่ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานลมเหลว 
  เมื่อพิจารณาถึงดานปจจัยที่ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานลมเหลว 
ปรากฏจากการศึกษาของ  วอลสเตตเตอร  (Wohlstetter. 1995 : 13)  ซ่ึงไดศึกษาถึงสาเหตุของ 
ความลมเหลวในการนํา รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติ  ผลการศึกษาพบวา 

(1) มีการใชแตเพียงรูปแบบ  ไมใชกระบวนการที่แทจริง  โดยธรรมชาติของ
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนวิธีการที่ใหผูมีหนาที่ตัดสินใจในโรงเรียนตองใช
รูปแบบการบริหารหลายๆ  รูปแบบ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  แตในหลายๆ  โรงเรียนนั้น 
ขาดความเชื่อมโยงระหวางรูปแบบการบริหารกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน   คณะกรรมการ   
โรงเรียน  มัวแตถกเถียงกันเรื่องสิทธิ์เขารวมประชุม   สิทธิ์ออกเสียงฯลฯ   จนไมมีเวลาหรือพลัง
เหลือพอที่จะไปจัดการในเรื่องการปรับปรุงโรงเรียน 

(2) ผูบริหารทํางานโดยใชแนวคิดของตนเองเปนหลัก   ผูบริหารบางคนเปน
เผด็จการและมักใชแนวคิดของตนเปนหลักในการตัดสินใจ   ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนโรงเรียน
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ดวยตนเองโดยไมปรึกษาหารือผูใด   ไมใชการมีสวนรวม   จึงมักจะเกิดการขัดแยงระหวางครู   
และผูบริหารได และในบางครั้ง   คณะครูก็ปฏิเสธแผนงานของผูบริหาร    คณะครูขาดความรูสึก
เปนเจาของและการมีสวนรวมในโรงเรียน 

(3) อํานาจการตัดสินใจถูกผูกขาด หรือจํากัดไวแตท่ีคณะกรรมการโรงเรียน  
ในการตัดสินใจในเรื่องใดๆ  ก็ตาม จะทํากันแตในระดับคณะกรรมการโรงเรียนเพียงคณะเดียว 
เทานั้น  ไมมีการมอบอํานาจไปยังคณะอนุกรรมการตางๆ  ทําใหคณะครูและเจาหนาที่เกิด 
ความรูสึกขาดการมีสวนรวม   งานจึงมักติดขัดหรือลาชาอยูในคณะกรรมการโรงเรียน และเมื่อ 
ตัดสินใจสั่งการเรื่องใดๆ  ออกไป  ก็มักไมไดรับการยอมรับจากบุคลากรในหนวยงาน 

(4) กระบวนการทํางานไมเปล่ียนแปลง  คงดําเนินไปเชนเดิม  จากการวิจัย 
พบวา   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้นกินเวลานาน   กระบวนการที่ใชนั้นจะละเอียด 
ซับซอน    ตองอาศัยความรวมมือของทุกคนในโรงเรียน  แตโรงเรียนบางแหงยังเขาใจผิด คิดวา 
เมื่อนํารูปแบบนี้มาใชแลวคนจะปรับตัวเขากับรูปแบบเอง  โรงเรียนเหลานั้นไมไดปรับการทํางาน
ใหครูมีปฏิสัมพันธกันระหวางเวลาทํางาน   มักจัดประชุมหลังเลิกงาน และเมื่อทําบอยๆ  คร้ังเขา 
ครูก็ไมสนใจเขารวม มีการขาดประชุมเสมอ ๆ 

2) ประโยชนของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 จากการศึกษา  เร่ืองการนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานหรือเปน

ศูนยกลางในการบริหารไปใชในการบริหารโรงเรียน  ไดพบวา  มีประโยชนตอการบริหารและ 
การจัดการศึกษาโดยรวม  ดังนี้ (Myers and Stonehill. 1993   Herman and Herman. 1993   Florida 
Department of Education, 1998,  อางถึงใน อุทัย   บุญประเสริฐ.  2545 : 49) 

(1) เปนการระดมผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณมารวมกันจัดการศึกษา 
เปดโอกาสใหครู  เจาหนาที่ และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของโรงเรียน 

(2) ขวัญและกําลังใจของครูดีขึ้น 
(3) เปนการระดมทรัพยากรดานการเงิน และดานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนในโรงเรียน 
(4) สรางและสนับสนุนใหเกิดผูนําทางการศึกษาใหมๆ ในทุกระดับ 
(5) เพิ่มปริมาณและคุณภาพการติดตอส่ือสาร 
(6) สรางความยืดหยุนในการทํางาน ทําใหเกิดการริเร่ิม  การมีโครงการใหม ๆ 

ที่ตรงกับความตองการของผูเรียนมากขึ้น 
(7) การที่ครูและผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ  เกิดแนวทาง

การใชงบประมาณโดยประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
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(8) เปดโอกาสใหสมาชิกในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง 
การศึกษา 

(9) ชุมชนมีสวนรวมและมีสิทธิ์ในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน 
(10)   การบริหารและการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
(11)   ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนาหลักสูตร  ในการพัฒนา 

การเรียนการสอน และโครงการใหมๆ  ทางการศึกษาของโรงเรียน 
3) บทบาทของผูเกี่ยวของในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 บทบาทของโรงเรียน บทบาทของผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียน บทบาทของสมาชิก

ของโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของกับโรงเรียน ไดพบความแตกตางของบทบาท  (Role Difference) 
ที่นาสนใจมาก  ไมวาจะเปนบทบาทในทางตรงหรือทางออม มักจะขึ้นอยูกับนโยบายดานการศึกษา
ของรัฐ  ภารกิจของโรงเรียน  กิจกรรมในโรงเรียน  กลยุทธการบริหาร และรูปแบบการใชทรัพยากร 
ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนที่บริหารแบบควบคุมจากภายนอกกบัโรงเรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  พบวา  มีความแตกตางกันในเรื่องบทบาทดังนี้ 

(1) บทบาทของโรงเรียน  (Role of School)  โรงเรียนที่มีรูปแบบการบริหาร
แบบถูกควบคุมจากภายนอก  จะเปนบทบาทของผูรับและปฏิบัติตามคําสั่งเปนหลัก  จะถือปฏิบัติ
ตามแนวทางจากสวนกลางอยางเครงครัด  ทั้งนี้เพื่อหลีกเล่ียงขอผิดพลาดตางๆ   ถึงแมวาการปฏิบัติ
นั้นจะเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอครูและนักเรียนก็ตาม ในทางตรงกันขามในโรงเรียนที่มีการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  การบริหารนั้นมุงเนนในการพัฒนาครูและนักเรียนตามสภาพขององคการ 
ดังนั้นบทบาทของโรงเรียนจึงมีลักษณะเปนการริเริ่ม   การพัฒนา   การแกปญหา  และการทํา 
ทุกอยางเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนของนกัเรียนและครู 

(2) บทบาทของหนวยงานจากสวนกลางหรือของหนวยงานที่กํากับดูแลทาง 
การศึกษา  (Role of Educational Department)  การบริหารแบบที่มีการควบคุมจากภายนอก
หนวยงานสวนกลางทางการศึกษา  (Educational Department)  จะมีบทบาทสําคัญในการควบคุม
และนิเทศโรงเรียนอยางมากและเครงครัด  แตในโรงเรียนที่มีการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน  
โรงเรียนจะมีบทบาทสําคัญตองานของโรงเรียนเองโดยตรง   หนวยงานจากสวนกลาง  หรือจาก 
ภายนอกจะมีบทบาทในลักษณะเปนที่ปรึกษาหรือผูใหการสนับสนุนเทานั้น 

(3) บทบาทของผูบริหาร  (Role of Administrators)  ในดานบทบาทของ 
ผูบริหารโรงเรียนนั้น  ปรากฏวา  ระบบการบริหารแบบควบคุมจากภายนอก ภารกิจและเปาหมาย
ของโรงเรียนจะถูกกําหนดจากสวนกลาง  ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ดูแล  เฝาระวัง และจัดการให
โรงเรียนดําเนินการไปตามเปาหมาย   จึงมักจะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่นอกเหนือไปจากคําสั่ง  
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นอกจากนั้นในบางโรงเรียนยังอาจจัดใหมีหนวยงานเฉพาะภายในขึ้น  เพื่อชวยควบคุมบุคลากรและ
ทรัพยากรใหเปนไปตามระเบียบและคําสั่งอีกดวย   สวนบทบาทของผูบริหารในแบบการบริหาร 
ที่ใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  ผูบริหารจะเปนผูนําการพัฒนาไปสูเปาหมาย  เปนผูกระตุนและชักนํา
สมาชิก และพัฒนาทรัพยากรเปนผูพัฒนาเปาหมายใหมๆ  ของโรงเรียน  โดยมีความรวมมือและ
เกี่ยวของกับฝายตางๆ  และแสวงหาทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน 

(4) บทบาทของครู  (Role of Teachers)  ในการบริหารแบบที่เนนการควบคุม
จากภายนอก   บทบาทของครูคือลูกจาง   คือผูทําตามคําส่ัง   คือผูที่มีหนาที่รับคําส่ังและปฏิบัติ     
ครูมีบทบาทเปนเพียงผูรับ   จะไมมีโอกาสมีสวนรวมในการตัดสินใจ  แตสําหรับการบริหารที่ใช    
โรงเรียนเปนฐานบทบาทสําคัญของครู  คือ การเปนผูรวมงาน   ผูรวมตัดสินใจ   เปนนักพัฒนา  
เปนนักปฏิบัติ    ครูจะมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจในเรื่องตางๆ   เพ่ือใหการสอน 
มีประสิทธิผลและรวมพัฒนาโรงเรียนอยางกระตือรือรน 

(5) บทบาทของผูปกครอง  (Role of Parents)  ในโรงเรียนที่มีการบริหารแบบ
ควบคุมจากภายนอก  จะเห็นไดคอนขางชัดเจนวา  บทบาทของผูปกครองจะเปนผูรับบริการ  
รับบริการตามมาตรฐานที่กําหนดไว   ผูปกครองจะไมมีสวนเกี่ยวของอยางเปนทางการ หรืออยาง
จริงจังในการแสดงออกถึงความตองการหรือความคาดหวัง และไมสามารถตรวจสอบการทํางาน
ของโรงเรียนไดเลย  แตในโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  ผูปกครองจะไดรับบริการ
เชิงคุณภาพมากขึ้น   เด็กในปกครองของตนจะไดรับการศึกษาตามความตองการ  บทบาทของ 
ผูปกครองจะเปนในแบบผูมีสวนรวมและผูสนับสนุน   ผูปกครองจะเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา
ชวยใหขอมูล  ขาวสาร  สนับสนุนดานทรัพยากร  ชวยเหลือและปองกันในกรณีที่โรงเรียน 
เกิดปญหา 

เมื่อพิจารณาในแบบแผนดานมนุษยสัมพันธ  (Human Relations) ในเรื่องนี้
ปรากฏวา  (Cheng. 1991,  อางถึงใน Cheng. 1996)  ไดแบงบรรยากาศสิ่งแวดลอมขององคการ  
ออกเปน  4 แบบ คือ  แบบผูกพัน (Commitment Style)  แบบไรหัวหนา  (Headless Style)  แบบ
ปลอยปละละเลย  (Dis – Engagement Style) และแบบควบคุมเขมงวด  (Control Style) 

ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ความสัมพันธของคนในโรงเรียนจะ
เปนแบบการรวมมือ  (Cooperative)  และบรรยากาศจะเปนบรรยากาศแบบเปด  (Open Climate)   
มีการทํางานเปนทีม  ความสัมพันธของคนในองคการเปนแบบผูกพันกัน (Commitment Style)  
ในทางตรงกันขาม   การบริหารในแบบที่มีการควบคุมมาจากภายนอกจะเนนการบังคับบัญชา  
การใชคําสั่ง   ความสนใจของคนในแตละระดับจะแตกตางกัน   ความสัมพันธของคนในองคการ 
มีลักษณะแบบปด  (Closed Climate)  บรรยากาศขององคการจะไมคอยดี  ยิ่งถาหัวหนาไมสนใจ 
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ในงาน   บรรยากาศก็จะเขาสูสภาพที่เปนแบบไรหัวหนา  (Headless Style)   ถาหากครูสวนใหญ 
ไมสนใจในงานและหัวหนาไมเขามามีบทบาทชักนํา  หรือมีสวนชวยก็จะกลายเปนบรรยากาศ 
แบบปลอยปละละเลย (Dis – Engagement Style)  แตถาหัวหนาควบคุมอยางเขมงวด  บรรยากาศ 
จะเปนแบบเขมงวด  (Control Style)  ซ่ึงบรรยากาศทั้ง  3 แบบนี้ไมเปนผลดีตอการบริหารและ 
การจัดการเรียนการสอน และมีผลเสียตอประสิทธิผลของโรงเรียนดวย 

  ในดานคุณภาพเฉพาะตัวผูบริหาร  (Quality of Administrators)  นั้น  เนื่องจาก
การบริหารแบบควบคุมจากภายนอก  จะเนนการปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย จะหลีกเลี่ยง 
การปฏิบัติผิด   ผูบริหารจึงตองมีประสบการณ และมักจะเนนการปฏิบัติงานตามกฎ ตามระเบียบ
โดยเครงครัด  หากไมมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ   ผูบริหารเหลานี้ก็ไมตองเรียนรูหรือฝกอบรม 
เพิ่มเติม   แตในโรงเรียนที่มีการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐานนั้น ตองการผูบริหารที่มีคุณภาพสูง     
ผูบริหารจะตองมีความรูและเทคนิคการบริหารที่ทันสมัยแลวตองมีความสามารถในการเรียนรู 
และมีความสามารถในการปรับตัว เพื่อรองรับความกาวหนาและแกปญหาจากการที่โรงเรียน 
ถูกปรับปรุงขึ้นดวย  ซ่ึงจะทําใหโรงเรียนมีความเจริญกาวหนาอยูเสมอได 

  ทั้งนี้ในเรื่องเครื่องชี้วัดหรือตัวบงชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน (Indicators of 
Effectiveness)  ปรากฏวาในโรงเรียนที่มีการบริหารแบบควบคุมจากภายนอก   ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ของโรงเรียนจะเนนที่สัมฤทธิ์ผลทางวิชาการเปนหลักสําคัญ โรงเรียนมักจะไมใหความสําคัญกับ
กระบวนการและการพัฒนาของตัวเด็ก หรือสัมฤทธิ์ผลในดานอื่นๆ  แตในโรงเรียนที่บริหารแบบ
ใชโรงเรียนเปนฐาน  ประสิทธิผลของโรงเรียนจะมีไดหลายระดับ  การวัดประสิทธิผลของโรงเรียน
จะเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อปรับปรุงโรงเรียนเองดวย   การวัดประสิทธิผลจึงตองมีและตอง 
จัดทํากันในหลายระดับ  (Multi – Levels)  ทั้งในระดับโรงเรียน   ระดับกลุมบุคคล  และรายตัว
บุคคล   ดังนั้นจึงจําเปนตองใชตัวบงชี้หลายตัว และตองใชอยางเปนระบบ จะมีไดทั้งตัวบงชี้
สําหรับตัวปอน  (Input)   สําหรับกระบวนการ (Process)  และสําหรับผลผลิต (Output)   สําหรับ
การวัดและประเมินทั้งดานวิชาการ และดานพัฒนาการของนักเรียน 

2.1.4 รูปแบบการบริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการปฏิบัติจริงนั้น เปนการบริหารงานโดย

คณะกรรมการโรงเรียน  (School Council) โดยคณะกรรมการโรงเรียนจะมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน   วิชาการ   งบประมาณ  และบุคลากร  ซ่ึง 
คณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน   ผูแทนครู   ผูแทนผูปกครอง   ผูแทนจาก
เขตการศึกษา   ผูแทนจากสหภาพครู และผูแทนนักเรียน 
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อุทัย   บุญประเสริฐ (2545 : 65 – 72)  กลาววา   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ  ตลอดจนภายในประเทศไทยไดพบวา  การบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  มีรูปแบบที่สําคัญอยางนอย  4  รูปแบบ  ซ่ึงไดแก 

1) รูปแบบที่มีผูบริหารของโรงเรียนเปนหลัก (Administrative Control) 
2) รูปแบบที่ครูเปนหลัก  (Professional Control) 
3) รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก (Community Control) 
4) รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก (Professional & Community Control)  
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทั้ง  4 รูปแบบ  มีรายละเอียดดังนี ้
1) รูปแบบที่มีผูบริหารของโรงเรียนเปนหลัก  (Administrative Control) 

แนวคิดในการกระจายอํานาจดานการบริหารทั่วไป   ดานการเงิน  ดานบุคลากร 
และดานวิชาการใหแกผูบริหารโรงเรียน เพื่อใหการบริหารโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น 
ในระยะแรกๆ  คณะกรรมการโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมักจะมีบทบาทอยูที่การเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
ของผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก   ถึงแมวาคณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียน    
ผูแทนคณะครู   ผูแทนผูปกครอง   ผูแทนชุมชน   เจาหนาที่จากเขตการศึกษา และในบางแหง 
ในระดับมัธยมศึกษาจะมีผูแทนนักเรียนเปนคณะกรรมการดวยก็ตาม 

ผูบริหารโรงเรียนจะเปนประธาน และเจาหนาที่เขตการศึกษาเปนกรรมการ 
โดยตําแหนง   สวนคณะกรรมการอื่นๆ  มาจากกลุมบุคคลแตละประเภท ในการกําหนดนโยบาย 
ในการวางแผน   ในการหาแนวทางแกปญหาและการดําเนินงานของโรงเรียน คณะกรรมการจะมี 
บทบาทในการรวมเสนอความคิดเห็น  ผูบริหารมักจะใชวิธีขอคําปรึกษาอยางไมเปนทางการจากครู     
ผูปกครอง  นักเรียนหรือผูแทนชุมชนอยูเสมอ  แตอํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทายยังคงอยูที่ 
ผูบริหารโรงเรียน 

ตัวอยางการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐานที่ควบคุมโดยผูบริหารโรงเรียน ไดแก    
โรงเรียนในประเทศสิงคโปร  โรงเรียนในเขต Edmonton  เมือง Alberta  ประเทศ Canada  ซ่ึง
ประกาศใชเปนทางการทั่วทั้งเขตในป  ค.ศ. 1980  มีการประกาศตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ในทุกโรงเรียนใหครูและผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนไดมากขึ้น แตอํานาจตัดสินใจ
ยังอยูที่ตัวผูบริหารโรงเรียน 

อีกตัวอยางหนึ่งของ SBM  ที่ผูบริหารเปนหลักในการควบคมุและตัดสินใจ  คือ 
การจัดการศึกษาในรัฐ  Texas  สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีกฎหมายประกาศใชรูปแบบการบริหาร โดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ในป ค.ศ. 1990  โดยในระยะแรกมักจะมีรูปแบบการบริหารแบบควบคุมโดย      
ผูบริหาร  แตตอมาก็จะคอยๆ  เปล่ียนไปใชรูปแบบที่ควบคุมโดยครู (Professional Control) 
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2)   รูปแบบทีค่รูเปนหลัก  (Professional Control) 
การบริหารตามแนวนี้ผูแทนคณะครูจะมีสัดสวนมากที่สุดในคณะกรรมการ 

โรงเรียน  รูปแบบนี้เกิดจากแนวคิดที่วาครูเปนผูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด  ครูเปนผูปฏิบัติจึงยอมจะ
รูปญหาทุกอยางไดดีกวา และถามีโอกาสตัดสินใจก็จะสามารถแกปญหาไดตรงจุดมากที่สุด 

ในการบริหารแบบนี้ มีอยูในเขต Columbus  รัฐ Ohio  ประเทศสหรัฐอเมริกา   
ประกาศใชรูปแบบนี้เมื่อป  ค.ศ.1989  โดยกอนหนานั้นไดมีโครงการนํารอง  คือ  มีการตั้งสภา 
ABC (Association Building Council)  ขึ้นในแตละเขตการศึกษา สภา ABC.  ประกอบดวยผูแทน 
สหภาพครู  1  คน   ผูแทนครู  2  คน   ซ่ึงเลือกโดยกลุมผูบริหารโรงเรียน และผูแทนครูอีก  2  คน         
ซ่ึงเลือกโดยคณะครู   รวมมีสมาชิกสภาพ ABC.  จํานวน  5  คน 

ตัวอยางของรูปแบบที่ควบคุมโดยครูที่เห็นชัดอีก  2 แหง  คือใน  Miami   และ   
Los Angeles โดยในแตละโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนเปน
ประธาน   ผูแทนครู   ผูแทนผูปกครอง และสมาชิก  1 คน  จากสภา ABC  การตัดสินใจใชเสียง 
ขางมาก  คือ  2 ใน 3  ขึ้นไป  ผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจคัดคาน (Veto) ได 

3)   รูปแบบทีชุ่มชนมีบทบาทเปนหลัก (Community Control) 
วัตถุประสงคของรูปแบบการบริหารที่ควบคุมโดยชุมชน   คือ  การเพิ่ม 

ความรับผิดชอบ  ในการจัดการศึกษาใหแกชุมชนและผูปกครอง  เพื่อใหผูรับบริการการศึกษา 
มีความพึงพอใจในการศึกษาที่จัดใหมากที่สุด  แนวคิดสําคัญก็คือ  หลักสูตรของโรงเรียนควร 
ตอบสนองความตองการ และคานิยมของผูปกครอง และชุมชนทองถ่ินมากที่สุด  คณะกรรมการ
โรงเรียนจึงมีสัดสวนจํานวนผูแทนของผูปกครอง และชุมชนมากที่สุด 

ตัวอยางของรูปแบบการบริหารลักษณะนี้  ไดแก  ประเทศนิวซีแลนด  ซ่ึงไดมี
กฎหมายปฏิรูปการศึกษา  ตั้งแตป ค.ศ. 1989  โดยการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาไปสู       
โรงเรียนและชุมชนมากที่สุด  คณะกรรมการโรงเรียนเรียกวาคณะกรรมการสภาบริหารโรงเรียน 
(Board of Trustees)  ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง  5 คน  (มาจากการเลือกตั้ง)  ผูแทนครู 1 คน 
(จากการเลือกตั้ง)   ผูบริหารโรงเรียน และนักเรียน  1  คน  (เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย)  คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารการเงิน   การใหจางและเลิกจาง 
ผูบริหารและครู และการบริหารทุกอยางในโรงเรียน   คณะกรรมการจะตองมีนโยบายการบริหาร 
ที่ชัดเจน  ระบุไวในธรรมนูญโรงเรียน (School Charter)  เพื่อความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 

ใน Chicago  ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดออกกฎหมายปฏิรูปการศึกษา (Chicago 
Reform Act)  ในป ค.ศ. 1988  ไดมอบอํานาจในการบริหารใหแกคณะกรรมการโรงเรียน   ซ่ึงมี
อํานาจในการจาง   การประเมิน  หรือเลิกจางผูบริหารโรงเรียนได คณะกรรมการโรงเรียน
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ประกอบดวยสมาชิก  11 – 12  คน  เปนผูปกครอง  6  คน   ผูแทนชุมชน  2  คน   ผูแทนครู  2 คน  
ผูบริหารโรงเรียนและนักเรียน  (เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

ผูแทนผูปกครองและชุมชนมาจากการเลือกตั้งทุกๆ  2  ป  ผูแทนครูไดรับ 
การแตงตั้งจากเขตการศึกษา  โดยผานการลงมติจากคณะครู   ผูบริหารมีสิทธิในการออกเสียง 
ในทุกเรื่อง  ยกเวนเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินและสัญญาจางผูบริหารเอง 

4)   รูปแบบทีค่รูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก (Professional & Community Control) 
  แนวคิดของรูปแบบการบริหารลักษณะนี้มีความเชื่อวาทั้งครูและผูปกครอง 

ตางมีความสําคัญในการจัดการศึกษาใหแกเด็ก   ครูจะไดรับรูคานิยมและความตองการของ              
ผูปกครอง  ในขณะเดียวกันผูปกครองก็มีโอกาสชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู 
ดวยสัดสวนของผูแทนครูและผูแทนจากผูปกครอง/ชุมชน จะมีเทาๆ  กันในคณะกรรมการโรงเรียน 

ในเมือง  Salt  Lake  City  รัฐ Utah   ประเทศสหรัฐอเมริกา  คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน  ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง   ผูแทนครู   ผูบริหารโรงเรียน มีอํานาจบริหาร 
งบประมาณ  ประเมินบุคลากร  จัดหลักสูตรและกิจกรรมตางๆ  ในประเทศ  Spain   ซ่ึงประกาศ 
การปฏิรูปการศึกษาในป  ค.ศ. 1985  ตามกฎหมายการศึกษา (Education Law of 1985)  
คณะกรรมการโรงเรียนประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน  (เปนประธาน)   ผูแทนของครูหรือหัวหนา 
วิชาการ  (มากกวา 1  ใน 3)   ผูแทนชุมชนและ ผูปกครองนักเรียน   (มากกวา  1  ใน 3)   ผูแทน 
จากเมือง  1  คน   และเลขานุการ  1  คน  (เลือกจากโรงเรียน – ไมมีสิทธิ์ออกเสียง)   คณะกรรมการ
จะเลือกผูบริหารโรงเรียนจากคณะครูในโรงเรียนมีสัญญาการทํางาน  วาระละ  3  ป  เมื่อพน  3 ป
แลวหากไมไดรับเลือกอีกผูบริหาร   ผูนั้นตองออกไปทําหนาที่ครูตามปกติ  คณะกรรมการโรงเรียน
มีอํานาจหนาที่ในการรับนักเรียน  การจัดหลักสูตร   การบริหารงบประมาณ   การจัดกจิกรรมพิเศษ  
การจัดเครื่องอํานวยความสะดวก   นิเทศการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
 กลาวโดยสรุปการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (อุทัย  บุญประเสริฐ.  2542 : 
บทคัดยอ)  เปนการจัดการศึกษาโดยมุงการกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด  โดยแตละ
โรงเรียนมีคณะกรรมการโรงเรียน  ซ่ึงประกอบดวยผูปกครอง  ครู  สมาชิกในชุมชน  ผูทรงคุณวุฒิ  
และผูบริหารโรงเรียน   มีอํานาจในการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียนใหเปนไปตามความ
ตองการของนักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน   โดยการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีหลักการ
สําคัญ  คือ   การกระจายอํานาจ   หลักการมีสวนรวม   หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาให
ประชาชน   หลักการบริหารตนเอง  และหลักการตรวจสอบและถวงดุล 
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  2.1.5   มาตรฐานโรงเรียนทีบ่ริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 33)   ดําเนินการประชุมสัมมนา

โรงเรียนตนแบบและเครือขายซ่ึงกําลังทดลองแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - 
Based Management)   ตามโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารที่สงเสริมการปฏิรูป 
การเรียนรู   จัดทํามาตรฐานสําหรับโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   ภายใตแนวคิดที่วา  
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตองมีความแตกตางจากการบริหารแบบอื่น  จึงกําหนด 
องคประกอบ  และ มาตรฐานเปนกรอบในการวัดความเปนรูปแบบของการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ไวเปน  3  ดาน  13  มาตรฐาน   ดังนี้ 
  ดานที่  1   การกระจายอํานาจและการบรหิารจัดการตนเอง  มี  4  มาตรฐาน 
  มาตรฐานที่  1  โรงเรียนมีอิสระและศักยภาพในการบริหารจัดการดานวิชาการ  
ในการจัดทําหลักสูตร  จัดการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียนรู  การใชแหลงเรียนรู          
ส่ือและเทคโนโลยี   การเทียบโอนผลการเรียน  ไดดวยตนเอง 
  มาตรฐานที่  2  โรงเรียนมีอิสระและอํานาจการตัดสินใจในการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียน  เกี่ยวกับการวางแผน   การสรรหาและคัดเลือก  การใชการพัฒนา   การประเมิน        
การใหผลประโยชนตอบแทน   การดําเนินการทางวินัยและการใหพนจากงาน 
  มาตรฐานที่  3  โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการการเงิน  งบประมาณ       
ทรัพยสิน  และรายไดตาง  ๆ  ดวยตนเอง 
  มาตรฐานที่  4  โรงเรียนมีอิสระและอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร 
งานธุรการ  การเงินและบัญชี   การพัสดุ  งานอาคารสถานที่  การประชาสัมพันธ   และการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนทองถ่ิน 
  ดานที่  2  การบรหิารแบบมสีวนรวม   มี  4  มาตรฐาน 
  มาตรฐานที่  1  โรงเรียนบริหารดวยองคคณะบุคคล 
  มาตรฐานที่  2  โรงเรียนมีระบบและบริหารจัดการแบบเครือขายทั้งบุคคล   
องคกร  และเทคโนโลยี  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  มาตรฐานที่  3  โรงเรียนเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารกิจกรรมตางๆ  ของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
  มาตรฐานที่  4  โรงเรียนตอบสนองตอผูปกครอง และชุมชนในดานการจัด 
หลักสูตรการเรียนการสอน  การดูแลชวยเหลือนักเรียน  และการใหการศึกษาอบรมแกผูปกครอง
และชุมชน 
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  ดานที่  3   การบริหารแบบจดัการโรงเรียนที่ดี  มี  5  มาตรฐาน 
  มาตรฐานที่  1   ผูบริหารมีการบริหารโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  และ
ยึดความมุงหมายที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
  มาตรฐานที่  2   ผูบริหารมีการบริหารอยางมีคุณธรรม  และจริยธรรมตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  และเปนที่ยอมรับของผูเรียน  ครู  ผูปกครอง  และชุมชน 
  มาตรฐานที่  3   ผูบริหารมีระบบบริหารที่พรอมรับการตรวจสอบ 
  มาตรฐานที่  4   ผูบริหารมีหลักการบริหารคุณภาพการศึกษา  โดยมีการประกัน 
คุณภาพภายในและภายนอกที่เปนระบบครบวงจรและเปนวัฒนธรรมองคการ 
  มาตรฐานที่  5   ผูบริหารจัดใหมีและใชระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 
  องคประกอบทั้ง  3  ดาน   13  มาตรฐาน   เปนกรอบที่จะบอกความแตกตางของ 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับการบริหารโรงเรียนแบบอื่น 

2.1.6 กรณีศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศไทย  
 ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management : SBM)  เปน 

การบริหารและจัดการศึกษาที่เนนหนวยปฏิบัติ โดยมีโรงเรียนเปนฐานหรือองคกรหลัก  ในการจัด
การศึกษามีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังโรงเรียนให 
โรงเรียนมีอํานาจ  หนาที่  ความรับผิดชอบ  อิสระคลองตัวในการบริหารจัดการทั้งดานวิชาการ    
งบประมาณ   บุคลากรและการบริหารทั่วไป  ภายใตคณะกรรมการโรงเรียน  ซ่ึงประกอบดวย        
ผูแทนผูปกครอง   ผูแทนครู   ผูแทนองคกรชุมชน   ผูแทนศิษยเกา   ผูแทนนักเรียน  และผูบริหาร
โรงเรียน  ซ่ึงตองตั้งอยูบนหลักการการกระจายอํานาจ   หลักการมีสวนรวม  หลักการคืนอํานาจ 
การจัดการศึกษาใหประชาชน  หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถวงดุล  
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนนวัตกรรมทางการบริหารที่ใหสถานศึกษา 
มีอิสระในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน และที่สําคัญเปนการคืนอํานาจใหประชาชน 
ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง และตอไปนี้เปนตัวอยางรูปแบบ  แนวคิด     
และประสบการณการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management : SBM)  ของ
โรงเรียนซ่ึงเปนกรณีศึกษาตัวอยาง 
    โรงเรียนบานเขาหินซอน   อําเภอพนมสารคาม   จังหวดัฉะเชิงเทรา 
  ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาหินซอน  นายรุจน  ไชยฤทธิ์   (จากการสัมภาษณ)  
กลาววา  “หนึ่งในหลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  คือ  การที่ผูบริหาร 
โรงเรียนจะตองมีภาวะความเปนผูนําที่สมบูรณ และพรอมที่จะผนึกกําลังบุคลากรในสังคม 
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ที่เกี่ยวของเขาเปนพลังหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนการทํางาน”  นอกจากนี้ยังตองมีองคประกอบ 
ซ่ึงเปนหลักการตางๆ  อีก  เชน  การบริหารแบบมีสวนรวม   การกระจายอํานาจและการบริหาร 
อยางมีประสิทธิภาพ  การสราง   ทีมงาน  เปนตน  (รายงานปฏิรูปการศึกษาไทย, 2544 : 5) 
   โรงเรียนพลับพลาศิริ   อําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
   ผูอํานวยการโรงเรียนพลับพลาศิริ  ดร.ศิริชัย  โยโกตา  (จากการสัมภาษณ)  ให 
ขอคิดวา  “…หลากหลายกระบวนการ  แตเปาหมายหรือหลักการเดียวกัน  คือ  การกระจายอํานาจ
ใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารและจัดการเรียนการสอนดวยตนเอง  พรอมเปดโอกาสใหสังคม
เขามามีสวนรวม …”  เงื่อนไขแหงความสําเร็จในการกาวไปสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ตามแนวคิดของ  ดร. ศิริชัย  โยโกตา   คือ  1)  Power  กระจายอํานาจการตัดสินใจสูผูมีสวนได 
สวนเสียมากขึ้น   2)  Knowledge  การไดฝกอบรมใหมีความรูเร่ืองตางๆ   3)  Information   การ
เขาถึงขอมูล  4)  Reward   การไดรับการตอบแทนหรือรางวัล    
  การปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จไมไดถาผูบริหารไมเปดโอกาสใหทุกคนเขามา 
มีสวนรวม  ดังนั้นการมีสวนรวม  จึงเปนปจจัยหนึ่งของความสําเร็จ และถือวาเปนปจจัยที่สําคัญ
ของการบริหารแบบที่เรียกวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management : 
SBM)   (รายงานปฏิรูปการศึกษาไทย.  2544 : 5) 
   โรงเรียนเสาไห   อําเภอเสาไห   จังหวัดสระบุรี 
  ผูอํานวยการโรงเรียนเสาไห  “วิมลวิทยานุกูล”   นายสุวิช   พึ่งตน  ใหแนวคิด 
ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวา  “เปนการบริหารที่มีระบบการบริหารดวยตนเองโดย   
หลักการกระจายอํานาจ  โรงเรียนจะมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน   
ดวยวิธีที่หลากหลาย  แลวแตความพรอมและสถานการณของแตละโรงเรียนเปนสําคัญ  โดยมี 
ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ  ผูบริหารตองยอมรับวา   
ผูบริหารไมไดเปนเจาของโรงเรียนแตเพียงผูเดียว  แตโรงเรียนเปนของประชาชน  ทุกคนเปน 
เจาของรวมกัน   ตั้งแตผูบริหาร  ครู   นักเรียน   ผูปกครองและชุมชน   ฉะนั้นผูบริหารจึงตอง 
เปดโอกาสใหเขาเหลานั้นเขามามีสวนรวมในการวางแผน   การปฏิบัติงานและการประเมินผล 
ควบคูกันไปดวย”  
  สวนกิจกรรมหลักที่โรงเรียนจะตองรีบดําเนินการ  ไดแก  การประชาสัมพันธ   
การพัฒนารูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา  (รายงานปฏิรูปการศึกษาไทย.  2544 : 6) 
    โรงเรียนเรณูนครวิทยานกุูล   อําเภอเรณนูคร   จังหวดันครพนม   
  ผูอํานวยการโรงเรียนเรณูนครฯ   นางพูนสิน   ประคํามินทร  (จากการสัมภาษณ)   
กลาววา  “การศึกษาเปนเรื่องของคนทุกคนเปนไปเพื่อคนทั้งมวล  ตองสอดคลองกับกลุมตางๆ  
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ตามบริบทของวิถีชีวิต   ในแตละบุคคลและทองถ่ินดวย   หลักการดังกลาวขางตนจึงเปนที่มา 
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงทางโรงเรียนไดมีการดําเนินการ ดังนี้  1)  บุคลากรมี 
สวนรวมการวางแผน  2) การศึกษาเปนของชุมชน โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน   3)  ทุกคนทํา
ทุกวัน  พัฒนาทุกวัน  4) กระจายอํานาจ   5)  หลักประชาธิปไตย.."  
  ในดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   ไมมี สูตรสํา เร็จหรือรูปแบบ
กระบวนการบริหารท่ีสําเร็จรูป  แตขึ้นอยูกับความรวมมือ  รวมใจของบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
โ ร ง เ รี ย น 
โดยตรงที่จะเขามารวมกันปฏิบัติปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อใหเกิดความตอเนื่องจนนําไปสู 
รูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนในที่สุด  (รายงานปฏิรูปการศึกษาไทย.  2544 : 7) 
   โรงเรียนนครไทย   อําเภอนครไทย   จังหวัดพษิณุโลก 
  ผูอํานวยการโรงเรียนนครไทย   นายบุญสิน  ใสยอด  (จากการสัมภาษณ  อธิบายวา  
“....โรงเรียนมีการกระจายอํานาจภายใตรูปแบบการบริหารท่ีใหคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการวางแผน   จัดสรรงบประมาณ   จัดแผนการเรียนตามความตองการ 
ของทองถ่ินและผูเรียน  โดยสรางทีมงานขึ้นมาในการดําเนินงาน   พรอมสรางบรรยากาศและ 
ส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน  งานทุกชิ้นยึดหลักการทํางานแบบประชาธิปไตย  โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา  และ สุดทายตองมีการรายงานผลการดําเนินการทุกครั้ง 
  วันนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนไมใชสถานที่ราชการที่ทุกคนหามเขา  แตวันนี้โรงเรียน
ทุกโรงเรียนคือ  สถานที่ราชการที่ทุกคนเขาได   เพราะวันนี้ทานคือบุคคลสําคัญที่จะมีสวนรวม 
ในการปฏิรูปการศึกษา  (รายงานปฏิรูปการศึกษาไทย.  2544 : 8) 
  โรงเรียนราชวนิิตมัธยม   กรุงเทพมหานคร 
  ผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิตมัธยม   นางสาวสุกัญญา   สันติพัฒนาชัย  (จาก 
การสัมภาษณ)     กลาวถึงรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียน   ซ่ึงดําเนินการ
ตามแนวคิดในเรื่องการพัฒนาองคความรูใหเกิดการปฏิรูปการเรียนรู  การมีสวนรวมของบุคลากร 
ที่เกี่ยวของทุกฝาย   การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง   กําหนดยุทธศาสตรและเปาหมาย 
ในการพัฒนา   ยึดระบบวงจร   คุณภาพ  PDCA  (รายงานปฏิรูปการศึกษาไทย, 2544 : 10) 
  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ     จังหวดัเพชรบรีุ 
  ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ   นายนคร  ตังคะพิภพ  (จากการสัมภาษณ)  
กลาววา  “…จากเจตจํานงของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  2542  แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 39   และมาตรา 40   รวมทั้งมาตราอื่นๆ  ไดระบุใหเกิดการบริหาร
และการจัดการศึกษาดวยตนเอง   มีการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถ่ิน    การบริหารโดยใช
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โรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management : SBM)   ทําใหโรงเรียนตางๆ  กําหนดวิธีการ
บริหารจัดการขึ้นเอง” 
   โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี   กําหนดการบริหารจัดการเปนวงจร 
บูรณาการความคิดสูการปฏิบัติ  มุงเนนการปฏิรูปการเรียนรูโดยการกระจายอํานาจ  การบริหาร 
ตนเองอยางอิสระ  การมีสวนรวมของครู  ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษา   ไว  5  สวนดังนี้    
1)  กรอบความคิดที่ไมติดรูปแบบ    2)  แนวทางสรางความตระหนัก  (A1 = Awareness)               
3)  ยุทธศาสตรสําคัญที่เพียรพยายาม   (A2 = Attempt)    4)  ความสําเร็จที่คาดหวัง  (A3  =  
Achievement)   5)  สูระบบที่ยั่งยืน  (A4 = Accredit  System)  เพื่อการบูรณาการความคิดในการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   (นคร  ตังคะพิภพ.  2545 : 2 – 6) 

 
2.2   การบรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 2.2.1   หลักการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   หมายความวา   สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ
จัดการศึกษากอนระดับอุดมศึกษา   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540   และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545   
กําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไทย   ทั้งในดานสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
อยางเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา  12  ป  อยางตอเนื่อง และมีคุณภาพ
โดยไมตองเสียคาใชจายการจัดการศึกษาดังกลาว   ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและเอกชนเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนใหประชาชนมีสวนรวมและ 
มีการพัฒนาอยางตอเนื่องหลักการสําคัญดังกลาว  ตรงกับแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาเพื่อคน
ทุกฝาย  (Education for All)   และทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  (All for Education)   
อันเปนหลักการพื้นฐานที่ไดรับการยอมรับกันทั่วโลก 
 การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้   นอกจากจะเนนการปฏิรูประบบและกระบวนการจัด
การศึกษา แลวยังเนนในสวนที่เปนแนวทาง   หลักการ   โครงสราง และระบบบริหารใหเปน 
สวนสําคัญในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบใหบรรลุวัตถุประสงค  คือ  คุณภาพ 
การศึกษา   ดวยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   จึงกําหนดสาระการปฏิรูปใหครอบคลุมทุกดาน  เชน  เปาหมายและ 
หลักการ   สิทธิและโอกาส   ระบบการศึกษา   แนวทางการจัดการศึกษา   โครงสรางการบริหาร 
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ครูและบุคลากรทางการศึกษา   งบประมาณทางการศึกษา   
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ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเปนการปฏิรูปเพื่อใหมีเอกภาพ   ดานนโยบายมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติ   โดยยึดหลักการกระจายอํานาจที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากเขตพื้นที่ 
การศึกษาไปสูสถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   กําหนดมาตรฐานการศึกษาและ 
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ   มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ   มาใชในการจดั
การศึกษา  ยึดหลักการสงเสริมมาตรฐานและพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา   
ใหบุคคล   ครอบครัว   องคกรชุมชน   องคกรเอกชน   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา   สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 2.2.2   บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สถานศึกษาเปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อใหบรรลุตาม
ความมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  สถานศึกษาจึงมีบทบาทหนาที่  ดังนี้ 
 1)   จัดทํานโยบาย   สถานศึกษาจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของ 
สถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ   สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ตลอดจนบริบทและความตองการของชุมชน
และทองถ่ิน 
 2)   จัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
 3)   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและความตองการของนักเรียน   ชุมชนและทองถ่ิน 
 4)   จัดการเรียนการสอน   สภาพแวดลอม   บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 5)   ออกระเบียบ   ขอบังคับ   ประกาศและแนวปฏิบัติตางๆ   ตามที่กฎหมายกําหนด 
 6)   กํากับ   ติดตาม   ประเมินผลงานตามแผนงานโครงการและประเมินผล 
การปฏิบัติงาน   ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ   การพัฒนาและการดําเนินการทางวินัยกับครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
 7)   ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   รวมทั้งปกครองดูแล  บํารุงรักษา  ใชและจัดหา
ประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา 
 8)   จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือใน 
การประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา   รวมทั้งการรายงานผลการประเมินตอ 
คณะกรรมการสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 51 

 9)   สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน   และสรางความสัมพันธกับสถานศึกษา 
และสถาบันอื่นในชุมชนและทองถ่ิน 
 10)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
และตามที่กฎหมายกําหนด 
 2.2.3   การบริหารและการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2545  มาตรา 39   และกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  
สอดคลองกันโดยกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ   การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง   ซ่ึงการบริหารงานดังกลาว 
มีแนวคิดวัตถุประสงคและภารกิจดังนี้   (กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เปน 
นิติบุคคล.  2546 : 30)   
 1)   ดานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  คือ  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดตาม
อํานาจและหนาที่ของบุคลากรในโรงเรียน   เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนการสอนให 
ทั้งผูเรียนและผูสอนเปนงานหลัก  หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545   หมวด 5  มาตรา 39   มุงใหกระจาย
อํานาจในการบริหารจัดการในสถานศึกษาใหมากที่สุด   ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษา 
ดําเนินการไดโดยอิสระ   คลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  
ชุมชน   ทองถ่ิน  และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย   ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําให 
สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวน 
การเรียนรู   ตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล   รวมทั้งการวัดปจจัย  เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ 
นักเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน  ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2546  
บัญญัติใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล    ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542   และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   กระจายอํานาจการบริหาร 
จัดการศึกษา   ทั้งดานวิชาการ   งบประมาณ   การบริหารงานบุคคล  และงานบริหารทั่วไป   
โดยเฉพาะดานวิชาการไดกําหนดวัตถุประสงค  ขอบขาย / ภารกิจ  ไวดังนี้ 
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(1) วัตถุประสงค 
ก. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ  คลองตัว   

รวดเร็วและสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  และทองถ่ิน 
ข. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐาน 

และมีคุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา
ตนเองและการประเมินจากหนวยงานภายนอก 

ค. เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจน 
จัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองความตองการของผูเรียน  ชุมชน และทองถ่ิน โดยึด 
ผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ง. เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล   ครอบครัว   องคกร   หนวยงานและสถาบันอื่นๆ    
อยางกวางขวาง 

(2) ขอบขาย/ภารกิจ 
ก. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ข. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ค. การวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
ง. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จ. การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ฉ. การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
ช. การนิเทศการศึกษา 
ซ. การแนะแนวการศึกษา 
ฌ. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ญ. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
ฎ. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
ฏ. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร 

หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
2) ดานงบประมาณ 

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา  เปนแผนการกําหนดการใชเงิน 
ในการดําเนินงานในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง   ซ่ึงจะระบุรายรับจายที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงาน 
การบริหารงานงบประมาณตองมุงเนนความเปนอิสระ  ในการบริหารตองมีความคลองตัว  โปรงใส  
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ตรวจสอบได   ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   
ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา   การบริหารงบประมาณตามแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ในคูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2546   กําหนดขอบขาย 
ภารกิจของการบริหารงบประมาณไว  7 ประการดังนี้  การจัดทําและเสนองบประมาณ,  การจัดสรร
งบประมาณ,  การตรวจสอบ ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดาํเนินงาน 
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา,  การบริหารการเงิน,  การบริหารบัญชี,   
การบริหารพัสดุและทรัพยสิน   รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชน
ทางการศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน 

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2546  
บัญญัติใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล   ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  หมวด 5   มาตรา 39   กระจาย
อํานาจการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล   และงานบริหารทั่วไป  
โดยเฉพาะงานดานงบประมาณ  ไดกําหนดวัตถุประสงค  ขอบขาย / ภารกจิ  ในการพัฒนาไวดังนี้ 

(1)   วัตถุประสงค 
ก. เพื่อใหสถานศึกษาไดบริหารงานดานงบประมาณมีความคลองตัว  

เปนอิสระ  โปรงใส  ตรวจสอบได 
ข. เพื่อใหไดผลผลิต  ผลลัพธ  เปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
ค. เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและ 

มีประสิทธิภาพ 
(2)   ขอบขาย / ภารกิจ 

ก. การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
ข. การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
ค. การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 
ง. การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

(3)   การจดัสรรงบประมาณ 
ก. การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
ข. การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 
ค. การโอนเงินงบประมาณ 
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(4)   การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใชเงินและผล 
การดําเนินงาน 

ก. การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน  
ข. การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

(5)   การระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
ก. การจัดการทรัพยากร 
ข. การระดมทรัพยากร 
ค. การจัดหารายไดและผลประโยชน 
ง. กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
จ. กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

(5)   การบริหารการเงิน 
ก. การเบิกเงนิจากคลัง 
ข. การรับเงิน 
ค. การเก็บรักษาเงิน 
ง. การจายเงิน 
จ. การนําสงเงิน 
ฉ. การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

(6)   การบริหารบัญชี 
ก. การจัดทําบัญชีการเงิน 
ข. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
ค. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 

(7)   การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
ก. การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรพัยของสถานศึกษา 
ข. การจัดหาพัสดุ 
ค. การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  และจัดซื้อ จัดจาง 
ง. การควบคุมดูแล  บํารุงรักษา  และจําหนายพัสดุ 

 3)   ดานการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา   เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมให         
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการดาน 
การบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัวโดยมีขอบขายและภารกิจ  ในเรื่องการวางแผน
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อัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ    ราชการ  วินัยและการรักษาวินัย  และการออกจากราชการ  ซ่ึงมีอิสระภายใตกฎหมาย  
ระเบียบ  เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล     ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา  
มีความรู  ความสามารถ  มีขวัญกาํลังใจ  ไดรับการยกยอง   เชิดชูเกียรติ   มีความมั่นคงและกาวหนา
ในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2546  
บัญญัติใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล  ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  หมวด  5  มาตรา  39  กระจายอํานาจการบริหาร 
จัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ   การบริหารงบประมาณ   บริหารงานบุคคล   และบริหารทั่วไป   
โดยเฉพาะงานบริหารบุคคลไดกําหนดวัตถุประสงค  ขอบขายและภารกิจ ไวดังนี้ 

(3) วัตถุประสงค 
ก. เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถกูตอง  รวดเร็วเปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการ

ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
ค. เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา   ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ  

โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ  อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
ง. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน 

วิชาชีพ  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

(4) ขอบขาย/ภารกิจ 
ก. การวางแผนอตัรากําลังและกําหนดตําแหนง 
ข. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
ค. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ง. วินัยและการรักษาวนิัย 
จ. การออกจากราชการ 

 4)   ดานการบริหารทั่วไป 
 การบริหารงานทั่วไปตามแนวคูมือสงเสริมการบริหารสถานศึกษาที่ เปน 

นิติบุคคล  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546   ไดใหแนวคิดในการบริหารงานทั่วไปวา  เปนงาน 
ที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร  ใหบริการบริหารอ่ืนๆ  บรรลุผลตามมาตรฐาน    
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คุณภาพ และเปาหมายที่กําหนดไว   โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริม   สนับสนุนและ 
การอํานวยการความสะดวกตางๆ  ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษา 
ใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม   สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา   ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส  
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ  
เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช 2546  
บัญญัติใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล  ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   หมวด 5  มาตรา 39  กระจาย
อํานาจการบริหารการจัดการศึกษา   ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และ 
งานบริหารทั่วไป  โดยเฉพาะงานบริหารทั่วไป  ไดกําหนดวัตถุประสงค  ขอบขาย / ภารกิจ  ดังนี้ 

(1)   วัตถุประสงค 
ก. เพื่อใหบริการ  สนับสนุน  สงเสริม  ประสานงานและอํานวยการให 

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ข. เพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษา

ตอสาธารณชน   ซ่ึงจะกอใหเกิดความรู   ความเขาใจ   เจตคติที่ดี   เล่ือมใส   ศรัทธาและให 
การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(2)   ขอบขาย/ภารกิจ 
ก. การดําเนินงานธุรการ 
ข. งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
ง. การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
จ. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
ฉ. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหาร

ทั่วไป 
ซ. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
ฌ. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
ญ. การรับนักเรียน 
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ฎ. การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  
และตามอัธยาศัย 

ฏ. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ฐ. การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
ฑ. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
ฒ. การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล   

ชุมชน  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
ณ. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
ด. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
ต. งานบริการสาธารณะ 
ถ. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  
 งานวิจยัในประเทศ 
 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้  สําหรับผลงานวิจัยที่ตรงกับเรื่องที่ศึกษานี้ 
ยังไมปรากฏวามีผูศึกษาไว   ดังนั้นในสวนที่จะนํามาเสนอครั้งนี้มีเฉพาะที่เห็นวาใกลเคียงกับเรื่อง 
ที่ศึกษาเทานั้น   ดังจะไดกลาวตอไปนี้ 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2545 : บทคัดยอ)  ศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา  โดยเสนอแนะวา  การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไทย   
1)  ในดานมิติ ควรกระจายทั้ง  2 มิติ  คือ  กระจายแนวตั้ง (ในหนวยงาน)  และกระจายแนวนอน  
(ระหวางหนวยงานระดับเดียวกัน)     2)  ในดานรูปแบบควรกระจายทั้ง     3)  รูปแบบคอือํานาจ 
ในองคการ   อํานาจทางการเมือง และอํานาจทางเศรษฐกิจ   3)  ในดานวิธีการ  ควรใช  4  วิธี คือ
การแบงอํานาจ   การมอบอํานาจ   การโอนหรือการใหอํานาจ และการใหเอกชนดําเนินการ และ
ควรมีมาตรฐานการปฏิบัติที่ยึดระบบการติดตามงาน   การตรวจสอบได  การจัดระบบประสาน
อํานาจที่กระจายออกไป และการประเมินผล 

 อุทัย   บุญประเสริฐ (2545 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาแนวทางการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - 
Based Management) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิจัยเอกสารแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ทั้งตางประเทศและในประเทศไทย  ศึกษา / วิเคราะห  ผลกระทบที่อาจ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 58 

เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา  วิเคราะหและเสนอ 
แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  
จากแหลงขอมูลส่ิงพิมพตางๆ  และ Internet   รวมทั้งการสอบถาม  สัมภาษณ  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูรูและผูมีประสบการณโดยตรง  วิเคราะหขอมูล   โดยการวิเคราะหเนื้อหา  รางรูปแบบ  
และแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานแลวนําเสนอในการสัมมนาระดม
ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ    ผลการวิจัยพบวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง  
การบริหารและจัดการศึกษาโดยมุงกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด  โดยแตละ        
โรงเรียนมีคณะกรรมการโรงเรยีน  ซ่ึงประกอบดวยผูปกครอง  ครู  สมาชิกในชุมชน    ผูทรงคุณวุฒิ
และผูบริหารโรงเรียน   มีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนใหเปนไปตามความตองการ
ของนักเรียน   ผูปกครอง  และชุมชน   
 แนวความคิดพื้นฐานนั้นเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา  โดยมี 
หลักการสําคัญ คือ  1)  หลักการกระจายอํานาจ    2)  หลักการมีสวนรวม    3)  หลักการคืนอาํนาจ
การจัดการศึกษาใหประชาชน   4)  หลักการบริหารตนเอง   5)  หลักการตรวจสอบและถวงดุล   
โดยรูปแบบการบริหารที่สําคัญมีอยางนอย  4  รูปแบบ  ไดแก  1)  รูปแบบที่ผูบริหารโรงเรียน 
เปนหลัก   2)  รูปแบบที่มีครูเปนหลัก   3)  รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก   4)  รูปแบบที่ครูและ
ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  ผลกระทบที่สําคัญในการกระจายอํานาจ   ไดแก   ดานการเมือง 
การปกครอง   นโยบาย   การจัดโครงสรางองคการ  วัฒนธรรมองคการ  งบประมาณ  การตอตาน
ของคนบางกลุม   ความพรอมของหนวยงานระดับตางๆ  คณะกรรมการสถานศึกษา   การจัด 
การเรียนการสอนและเวลา   รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย  คือ  รูปแบบ ที่มีการบริหารจัดการโดยมีชุมชนเปนหลัก  (Community Control  SBM) 
คณะกรรมการ  ประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนครู  ผูแทนองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกา  ผูทรงคุณวุฒิ  โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการและ 
เลขานุการ  คณะกรรมการจะทําหนาที่คณะกรรมการบริหารมากกวาคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 สุนิจจา   ทัพศาสตร (2546 : บทคัดยอ)  ศึกษาความพรอมในการบริหารโดยใช        
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ประกอบดวย  5  ดาน  คือ  ดานการกระจายอํานาจ  ดานการมีสวนรวม  ดานการ คืนอํานาจการจัด
การศึกษาใหประชาชน  ดานการบริหารตนเอง  และดานการตรวจสอบและถวงดุล   ผลการศึกษา
โดยรวม  พบวา  โรงเรียนมีความพรอมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมาก   
โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและถวงดุล  ดานการบริหารตนเอง และการมีสวนรวม 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 59 

 อนันต   เพียรพานิชย  (2545 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การบริหารโดยใชโรงเรียน 
เปนฐานแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  ตามความคิดเห็นของครูและผูนําชุมชนกลุม 
โรงเรียนขามใหญพัฒนา   จังหวัดอุบลราชธานี    ผลการวิจัยพบวา  ครูและผูนําชุมชนเห็นดวยกับ
การนํา   รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลักอยูใน
ระดับมาก  ไดแก  ดานบริหารทั่วไป   ดานวิชาการ และดานบุคลากรตามลําดับ    สวนงบประมาณ
อยูในระดับปานกลาง   
 สุทธิพงษ   จุรุเทียบ  (2545 : บทคัดยอ)   ศึกษาเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
รูปแบบครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธาน ี   
ผลการวิจัยพบวา  1)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความเห็นความเปนไปไดตอการนํา
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลักในการ 
จัดการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายดานมีความเปนไปไดเรียงจาก 
มากที่สุดไปหานอยที่สุด  คือ  ดานบริหารทั่วไป  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ และดานบุคลากร    
2)   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานะตางกัน  วุฒิการศึกษาตางกัน  และเพศตางกัน   
มีความคิดเห็นความเปนไปไดในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบครูและ ชุมชนมี 
บทบาทเปนหลักในการบริหารจัดการศึกษาไมแตกตางกัน 

งานวิจยัตางประเทศ 
 สตริปลิง  (Stripling. 1992,  อางถึงใน  ประสิทธิ์   เขียวศรี. 2544 : 114 – 115)  ศึกษา    
การริเร่ิมการนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชในโรงเรียน  Rock  Prairie  มลรัฐเท็กซัส   
สหรัฐอเมริกา   ซ่ึงเปนโรงเรียนประถมศึกษาต้ังใหมในเขตพื้นที่การศึกษา  (College Station)        
รัฐเท็กซัส  เพื่อศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติงานของโรงเรียนในดาน  1)  บุคลากร  2)  ผูปกครอง    
3)  นักเรียน     ที่เกี่ยวกับ   1) งบประมาณ   2) การคัดเลือกบุคลากร  3) ขวัญและกําลังใจของครู             
4)  การบริหารจัดการของโรงเรียน    ผลการวิจัย  พบวา   1)  ครูและผูปกครองมีความรูสึก 
เปนเจาของโรงเรียนรวมกันโดยเฉพาะในแงภารกิจของโรงเรียน   2)  ระดับการมีสวนรวมของครู
สูงขึ้นทําใหครูมีขวัญและกําลังใจสูงขึ้น   3)  การที่ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้นและการที่
ความเชี่ยวชาญของครูถูกใชไปในทางบวกมากขึ้นทําใหความเปนวิชาชีพของครูสูงขึ้น  และ 
ความตองการของโรงเรียนไดรับการกลาวถึงมากขึ้น  4)  การที่ผูปกครองกลายมาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารโรงเรียนรูปแบบนี้ เปดโอกาสใหผูปกครองมีชองทางในการใหความรวมมือ
มากขึ้น   5)  แมการบริหารแบบนี้จะทําใหครูมีความเปนวิชาชีพสูงขึ้นชวยใหผูปกครอง มีสวนรวม
มากขึ้น  แตนักเรียนยังเปนคนกลุมแรกที่ไดรับประโยชน   กลาวคือบรรยากาศทางบวกในโรงเรียน      
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ความสามัคคีของครูและความรูสึกวาตนเองมีสวนเกี่ยวของของผูปกครองนําพาไปสูการสอน 
ที่มีประสิทธิภาพ   6)  การมีสวนรวมของครูในการคัดสรรบุคลากร   กระบวนการงบประมาณ       
และกระบวนการปรับปรุงโรงเรียน  สามารถตอบสนองความตองการของโรงเรียนไดมากขึ้น 
 เคลยบาร  (Claybar. 1994 : 1431)   ทําการวิจัยเร่ืองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงองคการในการตัดสินใจ  และปจจัยที่สงผลตอการบริหารโรงเรียน   
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มีผลตอ 
การตัดสินใจและปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารโรงเรียน  โดยศึกษารายกรณีโรงเรียน 
ที่ใช รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  5  โรงเรียน  โดยทําการสัมภาษณเชิงลึกกับ 
กลุมตัวอยาง  42  คน และการสังเกต  ผลการวิจัยพบวา  การเปลี่ยนแปลงในองคประกอบ 
การเปนแบบพัฒนาการ   มีการเพิ่มขึ้นทีละนอย   ปจจัยสําคัญในการบริหาร  ไดแก  การสื่อสาร   
ภาวะผูนํา   การแนะนํา  การสนับสนุน  การรวมมือของผูเกี่ยวของ  ความไววางใจ  ความกลาเสี่ยง 

 
2.4   สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
(School - Based Management : SBM)  ผูวิจัยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยตาม หลักการของ 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการปฏิบัติจริงนั้น   เปนการบริหารงานโดย
คณะกรรมการโรงเรียน (School Council)  โดยคณะกรรมการโรงเรียนจะมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจ 
เกี่ยวกับเรื่องการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน   ซ่ึงคณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบดวย 
ผูบริหารโรงเรียน   ผูแทนผูปกครอง   ผูแทนครู   ผูแทนองคกรชุมชน   ผูแทนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน   ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา  ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่น
ในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ   การบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School - Based Management : 
SBM)   มีรูปแบบที่สําคัญ   4  รูปแบบ   คือ 

1.   รูปแบบการบริหารที่มีผูบริหารของโรงเรียนเปนหลัก 
2.   รูปแบบการบริหารที่ครูเปนหลัก 
3.   รูปแบบการบริหารที่ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก 
4.   รูปแบบการบริหารที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก 
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มีรายละเอียดดังนี ้
1.   รูปแบบที่มีผูบริหารของโรงเรียนเปนหลัก  (Administrative Control) 

เปนแนวคิดในการกระจายอํานาจดานการบริหารทั่วไป   ดานการเงิน   ดานบุคลากร 
และดานวิชาการแกผูบริหารโรงเรียน  เพื่อการบริหารโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพ  มากที่สุดนั้น 
ในระยะแรกๆ   คณะกรรมการโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมักจะมีบทบาทอยูที่การเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
ของผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก   ถึงแมวาคณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน
ผูแทนคณะครู   ผูแทนผูปกครอง   ผูแทนชุมชน   เจาหนาที่จากเขตการศึกษา และในบางแหง 
ในระดับมัธยมศึกษาจะมีผูแทนนักเรียนเปนคณะกรรมการดวยก็ตาม 

ผูบริหารโรงเรียนจะเปนประธานและเจาหนาที่เขตการศึกษาเปนกรรมการโดย
ตําแหนง   สวนคณะกรรมการอื่นๆ   มาจากกลุมบุคคลแตละประเภท   ในการกําหนดนโยบาย  
ในการวางแผน   ในการหาแนวทางแกปญหาและการดําเนินงานของโรงเรียน   คณะกรรมการจะมี
บทบาทในการรวมเสนอความคิดเห็น   ผูบริหารมักจะใชวิธีขอคําปรึกษาอยางไมเปนทางการ 
จากครู   ผูปกครองนักเรียนหรือผูแทนชุมชนอยูเสมอ แตอํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทายยังคง 
อยูที่ผูบริหารโรงเรียน 

2.   รูปแบบที่ครูเปนหลัก  (Professional Control) 
การบริหารตามแนวนี้ผูแทนคณะครูจะมีสัดสวนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน 

รูปแบบนี้เกิดจากแนวคิดที่วาครูเปนผูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด  ครูเปนผูปฏิบัติจึงยอมจะรูปญหา
ทุกอยางไดดีกวา และถามีโอกาสตัดสินใจก็จะสามารถแกปญหาไดตรงจุดมากที่สุด 

3.   รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Community Control) 
จุดประสงคของรูปแบบการบริหารที่ควบคุมโดยชุมชน  คือ  การเพิ่มความรับผิดชอบ  

ในการจัดการศึกษาใหแกชุมชนและผูปกครอง  เพื่อใหผูรับบริการการศึกษามีความพึงพอใจ 
ในการศึกษาที่จัดใหมากที่สุด   แนวคิดสําคัญก็คือ  หลักสูตรของโรงเรียนควรตอบสนอง 
ความตองการและคานิยมของผูปกครองและชุมชนทองถ่ินมากที่สุด   คณะกรรมการโรงเรียน 
จึงมีสัดสวนจํานวนผูแทนของผูปกครองและชุมชนมากที่สุด 

4.   รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Professional and Community Control) 
แนวคิดของรูปแบบการบริหารลักษณะนี้มีความเชื่อวาทั้งครูและผูปกครองตางมี 

ความสําคัญในการจัดการศึกษาใหแกเด็ก   ครูจะไดรับรูคานิยมและความตองการของผูปกครอง 
ในขณะเดียวกันผูปกครองก็มีโอกาสชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูดวยสัดสวน 
ของผูแทนครูและผูแทนจากผูปกครอง / ชุมชน  จะมีเทาๆ  กันในคณะกรรมการโรงเรียน 
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 กลาวโดยสรุป  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (อุทัย  บุญประเสริฐ.  2545 :  
บทคัดยอ)   เปนการจัดการศึกษาโดยมุงการกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด  โดยแตละ
โรงเรียนมีคณะกรรมการโรงเรียน  ซ่ึงประกอบดวยผูปกครอง   ครู  สมาชิกในชุมชน   ผูทรงคุณวุฒิ  
และผูบริหารโรงเรียน   มีอํานาจในการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียนใหเปนไปตาม 
ความตองการของนักเรียน   ผูปกครอง และชุมชน   โดยการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
มีหลักการสําคัญ  คือ   การกระจายอํานาจ   หลักการมีสวนรวม   หลักการคืนอํานาจการจัด
การศึกษาใหประชาชน   หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถวงดุล 

  
 


